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כביסה
מיון הכביסה והכנסתה למכונת הכביסה
 פעלו בהתאם להנחיות של יצרן הבגד.
 בהתאם למידע המודפס על תווית הטיפול.
 בהתאם לסוג, לצבע, לדרגת הלכלוך ולטמפרטורה.
אין לחרוג מהעומס המרבי המותר  עמוד 7.

פעלו בהתאם למידע החשוב  עמוד 9.

 הכניסו למכונה פריטי כביסה בגדלים שונים.
 סגרו את דלת מכונת הכביסה. 
היזהרו שלא ייתפסו פריטים בין הדלת לאטם הגומי.

הוספת חומרי ניקוי ומוצרי טיפול
 מדדו את כמות חומר הניקוי בהתאם לכמות הכביסה, לדרגת הלכלוך, 
 לקשיות המים )פנו לחברת המים בנוגע לכך( ולהוראות היצרן.
 עבור דגמים ללא תושבת לנוזל כביסה:
 שפכו את נוזל הכביסה לתוך המיכל המתאים והניחו אותו בתוך התוף.
במהלך ההפעלה: פתחו את מגירת חומרי הניקוי בזהירות.

 Start/Pause !
)התחלה/השהיה(

מכונת הכביסה שלכם

עמוד תוכן העניינים 
ייעוד מכונת הכביסה ......................................................................................................... 1  ■
תוכניות ................................................................................................................................. 1  ■
הגדרה וכוונון של התוכניות ............................................................................................. 3  ■
כביסה .............................................................................................................................. 3 /4  ■
לאחר הכביסה .................................................................................................................... 4  ■
הגדרות נפרדות ............................................................................................................. 6/5  ■
מידע המופיע בלוח התצוגה ............................................................................................ 6  ■
סקירת התוכניות ................................................................................................................ 7  ■
הוראות בטיחות .................................................................................................................. 8  ■
נתוני צריכה ......................................................................................................................... 8  ■
מידע חשוב .......................................................................................................................... 9  ■
תושבת לנוזל כביסה ......................................................................................................... 9  ■
ניקוי וטיפול ................................................................................................................... 10/9  ■
תחזוקה ............................................................................................................................. 10  ■
מה לעשות אם ................................................................................................................ 11  ■

 עצות להגנה על הסביבה/לחיסכון באנרגיה
מלאו תמיד את מכונת הכביסה בכמות הכביסה המרבית המתאימה לתוכנית 	 

שנבחרה.
לכיבוס בגדים בדרגת לכלוך רגילה, אל תשתמשו בקדם כביסה.	 
מדדו את כמות חומר הניקוי בהתאם להוראות היצרן ולקשיות המים באזורכם.	 
אם אתם מייבשים את הכביסה במייבש כביסה, בחרו במהירות הסחיטה בהתאם 	 

להוראות היצרן של מייבש הכביסה.

 .Siemens החלטתם לרכוש מכשיר חשמל מודרני ואיכותי מבית 	ברכותינו  
ייחודה של מכונת כביסה זו הוא בצריכת החשמל והמים החסכונית שלה.

כל מכשיר העוזב את מפעלנו נבדק באופן מקיף על מנת לוודא שהוא פועל כראוי 
ונמצא במצב מושלם.

 לקבלת מידע נוסף ולצפייה במוצרים נוספים היכנסו לאתר האינטרנט שלנו:
www.siemens-home.co.il

פרטי הקשר של מרכז שירות הלקוחות הקרוב אליכם מופיעים כאן או במדריך 
שירות הלקוחות )בהתאם לדגם(. כמו כן, עיינו בהוראות ההתקנה, עמוד 7.

מוקד שירות הלקוחות: 2220*

השלכת פסולת באופן ידידותי לסביבה                
 השליכו את האריזה בהתאם להנחיות בנוגע לאיכות הסביבה.

 מכשיר זה עומד בתקנה האירופית  EC/2002/96   להשלכת ציוד חשמלי 
.)WEEE( ואלקטרוני 

 התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי לאיסוף ולמיחזור 
של מכשירים משומשים.

הערה: חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא 
בהכרח משווקים בארץ.

ייעוד מכונת הכביסה
לשימוש ביתי בלבד,  ■

לבדים המתאימים לכיבוס במכונה ולפריטי צמר המתאימים לכיבוס ביד   ■
באמצעות תמיסת חומרי ניקוי,

להפעלה עם מי שתייה קרים ועם חומרי ניקוי ומוצרי טיפול מסחריים   ■
המתאימים לשימוש במכונות כביסה.

ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות   ■
מוגבלות ואנשים בעלי ניסיון וידע מוגבלים רשאים להפעיל את המכונה 
בתנאי שהם נמצאים תחת פיקוח של אדם אחראי או עברו הדרכה 

מידי אדם אחראי.

אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למכונת הכביסה.	 
אין להרשות לילדים לשחק במכונת הכביסה.	 
אין להרשות לילדים לנקות את מכונת הכביסה או להפעילה ללא 	 

השגחה.
הרחיקו בעלי חיים ממכונת הכביסה.	 

תוכניות
סקירת תוכניות מפורטת  עמוד 7.

באפשרותכם לבחור טמפרטורה ומהירות סחיטה בנפרד, בהתאם לתוכנית 
שנבחרה ולהתקדמות התוכנית.

לבדים עמידים בפני שחיקהCottons Î )כותנה(

Prewash s + 
)קדם כביסה(

30°C -לבדים עמידים בפני שחיקה, קדם כביסה ב

 Easy-Care Ó 
)כביסה סינתטית(

לבדים קלים לטיפול

Prewash s + 
)קדם כביסה(

30°C -לבדים קלים לטיפול, קדם כביסה ב

לסוגי כביסה שוניםMix Ñ )כביסה מעורבת(

 Delicate/Silk Y 
)כביסה עדינה/משי(

לבדים עדינים הניתנים לכיבוס

לבדי צמר הניתנים לכיבוס במכונה/ביד: Í Wool )צמר(

שטיפה נוספת עם סחיטהRinse  q )שטיפה(

סחיטה נוספת במהירות הניתנת לבחירהSpin 0 )סחיטה(

מי שטיפה עבור - - - - )שטיפה מושהית = Empty p )שאיבה(
 ללא סחיטה סופית(; לשם כך, הגדירו את

0 )מהירות הסחיטה( למצב - - - -

 Super 30'/15'  „ 
)אקספרס 15/30 דקות(

תוכניות קצרות

 Hygiene ° 
)תוכנית לעור רגיש(

לבדים עמידים בפני שחיקה

לבדים העשויים ממיקרופייברSportswear Î )בגדי ספורט(

  Shirts/Business  k
)חולצות/חליפות(

לחולצות שאינן מצריכות גיהוץ

לבדים כהיםDark Wash j )כביסה כהה(

תושבת עבור נוזל כביסה )בהתאם לדגם(, עמוד 10.

הכנות

תא i: מרכך כביסה, עמילן
תא I: חומר ניקוי לקדם כביסה

התקנה נכונה של המכשיר תיעשה בהתאם 
להוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.

בדיקת מכונת הכביסה
אין להשתמש במכונת כביסה פגומה.	 
צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.	 

חיבור תקע החשמל
ודאו שידיכם יבשות.	 
אחזו בתקע עצמו בלבד.	 

פתיחת ברז המים

 תא II: חומר ניקוי לשלב הכביסה הראשי,
מרכך מים, מלבין, מסיר כתמים

לפני הכביסה הראשונה
הפעילו מחזור כביסה ללא פריטי כביסה ~ עמוד 9

בורר תוכניות המשמש להפעלה ולכיבוי 
 של מכונת הכביסה ולבחירת תוכנית. 

ניתן לסובב אותו לשני הכיוונים.

הגדרה** וכוונון של התוכניות

 יש לדלל מרככי כביסה ומוצרי טיפול סמיכים במים.
פעולה זו נועדה למנוע סתימות.

 Start/Pause !-בחרו ב 
)התחלה/השהיה(

לחצו לחיצה ממושכת על לחצני הפונקציות, 
והמכשיר יציג את אפשרויות התצוגה ברצף 

באופן אוטומטי.

**אם הסמל w מהבהב בלוח התצוגה, 
נעילת הבטיחות בפני ילדים פועלת  

לביטול הנעילה, עמוד 5.

לחצני פונקציות ואפשרויות  הגדרות 
נפרדות, עמוד 5.

C° )טמפרטורה( בחרו את הטמפרטורה )š–©™ = מים קרים(

- - - -    - ‚ƒ‹‹  בחרו את מהירות הסחיטה )* בהתאם לדגם( או )מהירות סחיטה(
 - - - - )שטיפה מושהית )Rinse stop( = ללא סחיטה סופית, 
הכביסה מושרית במי השטיפה האחרונים, בלוח התצוגה מופיע - - - -(

‚œ - ƒ…œ 5 )סיום לאחר( סיום התוכנית לאחר

מחווני מצב מחווני מצב התוכנית:

x q 0 “Ÿš משך התוכנית או זמן סיומה, סחיטה, שטיפה, כביסה

w נעילת בטיחות בפני ילדים  עמוד 5

בורר תוכניות  לוח תצוגה
לחצני פונקציות/אפשרויות

כביסה

 מגירת חומרי ניקוי
i  ,II  ,I עם תאים

לוח בקרה

דלת מכונת הכביסה דלת ידית 
מכונת הכביסה

 ידית דלת
מכונת הכביסה

פתח שירות

כיבוי
סובבו את בורר התוכניות למצב Off )כבוי(.

סגירת ברז המים
Aqua-Stop לא דרוש בדגמי 

 הוראות התקנה, עמוד 7.

הוצאת הכביסה
 פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו מתוכה את הכביסה.

אם הפונקציה - - - - )שטיפה מושהית = ללא סחיטה סופית( פועלת: 
סובבו את בורר התוכניות למצב Empty p )שאיבה( או בחרו במהירות 

 סחיטה.
לחצו על ! Start/Pause )התחלה/השהיה(.

הוציאו חפצים זרים מתוך המכונה - סכנת חלודה.	 
השאירו את דלת מכונת הכביסה ומגירת חומרי הניקוי 	 

פתוחות על מנת לאפשר אידוי של שאריות המים.

התוכנית מסתיימת כאשר...
... Ÿš“ מופיע בלוח התצוגה.

הפסקת התוכנית
תוכניות בטמפרטורות גבוהות:

לקירור פריטי הכביסה: בחרו באפשרות Rinse q )שטיפה(.	 
לחצו על ! Start/Pause )התחלה/השהיה(.	 

תוכניות בטמפרטורות נמוכות יותר:
בחרו באפשרות Spin 0 )סחיטה( או באפשרות Empty p )שאיבה( 	 

)לצורך שאיבה בלבד: הגדירו את 0 )מהירות הסחיטה( למצב - - - -(.
לחצו על ! Start/Pause )התחלה/השהיה(.	 

החליפו תוכנית אם...
...בחרתם בטעות בתוכנית שגויה:

בחרו שוב בתוכנית.	 
לחצו על ! Start/Pause )התחלה/השהיה(. התוכנית החדשה 	 

תתחיל מההתחלה.

השהיית התוכנית או המשכתה...
 ...למשל, לצורך השריה  עמוד 9.

לחצו על ! Start/Pause )התחלה/השהיה(. -˜ - מופיע בלוח 
התצוגה; לא ניתן לפתוח את דלת מכונת הכביסה. להמשכת התוכנית, 

לחצו על ! Start/Pause )התחלה/השהיה(.

הגדרות נפרדות
לחצני פונקציות

ניתן לשנות את מהירות הסחיטה ואת הטמפרטורה לפני בחירת התוכנית ובמהלכה. התוצאה תלויה בהתקדמות 
התוכנית.

C° )טמפרטורה(
ניתן לשנות את טמפרטורת הכביסה המוצגת. טמפרטורת הכביסה המקסימלית שאותה ניתן לבחור תלויה 

בתוכנית שנבחרה.

0 )מהירות סחיטה //̃  )שטיפה מושהית = ללא סחיטה סופית((
ניתן לשנות את מהירות הסחיטה המוצגת או לבחור בפונקציה̃  )שטיפה מושהית )Rinse stop( = ללא סחיטה 

סופית, פריטי הכביסה מושרים במי הסחיטה האחרונה, ובלוח התצוגה מוצג הסימן - - - -(. מהירות הסחיטה 
המרבית הניתנת לבחירה תלויה בדגם ובתוכנית הכביסה שנבחרה.

0 )סיום לאחר(
בעת בחירת תוכנית, משך התוכנית המתאים מופיע בלוח התצוגה. באפשרותכם להשהות את הפעלת התוכנית לפני 

תחילתה. ניתן לכוון את זמן "סיום לאחר" במרווחים של שעה אחת עד ל- 24 שעות לכל היותר. לחצו שוב ושוב על 
הלחצן  0 )סיום לאחר( עד שמוצג מספר השעות הדרוש )h = שעה(. לחצו על ! Start/Pause )התחלה/השהיה(.

לחצני אפשרויות  סקירת התוכניות, עמוד 7
speedPerfect á 

)תוכנית קצרה(
לכביסה במשך זמן קצר יותר אך עם תוצאות ניקוי זהות לכביסה בתוכנית רגילה. עומס 

מרבי  סקירת התוכניות, עמוד 7.

 ecoPerfect ¦ 
)תוכנית חסכונית(

לחיסכון באנרגיה עם תוצאות ניקוי זהות לכביסה בתוכנית רגילה.

מחזור סחיטה מיוחד ולאחריו ניעור. סחיטה סופית עדינה 	 שאריות הלחות בכביסה Easy Iron æ )גיהוץ קל(
גדלות במעט.

נעילת בטיחות בפני ילדים
w 

בלוח התצוגה
ניתן לנעול את מכונת הכביסה כדי למנוע שינויים לא מכוונים של הפונקציות 

שבחרתם.
הפעלה/ביטול הפעלה: לאחר התחלה/סיום של התוכנית, לחצו לחיצה ממושכת על 

הלחצן Start/Pause )התחלה/השהיה( למשך 5 שניות בקירוב.
הערה: נעילת הבטיחות בפני ילדים תישאר פעילה עד שתרצו להפעיל את התוכנית 

הבאה, גם לאחר כיבוי מכונת הכביסה.
ניתן לבטל את נעילת הבטיחות בפני ילדים לפני הפעלת תוכנית כביסה, ולהפעיל אותה 

שוב על-פי הצורך לאחר שתוכנית הכביסה מתחילה לפעול.

! Start/Pause )התחלה/השהיה( 
להתחלת התוכנית, להשהייתה או להמשכת התוכנית, וכן להפעלת נעילת הבטיחות בפני ילדים ולביטולה.

הגדרות נפרדות
צלילים

הפעלת מצב ההגדרה עבור עוצמת הקול של הצלילים. 1

א( הגדרת עוצמת הקול עבור צלילי הלחצנים )בהתאם לדגם(. 2

ב( הגדרת עוצמת הקול עבור צלילי המידע  .2

מידע המופיע בלוח התצוגה בהתאם לדגם
פתחו את ברז המים )מים קרים( במלואו;ˆ‚ :“

 ייתכן שצינור המים מקופל או נמחץ;
לחץ המים נמוך מדי; נקו את המסנן  עמוד 10,

 משאבת תמיסת חומרי הניקוי סתומה; נקו את משאבת תמיסת חומרי הניקוי‰‚ :“
 עמוד 10.

צינור הניקוז/צינור יציאת המים חסום; נקו את צינור הניקוז בסיפון  עמוד 10.

“: ƒ„.בבסיס המכשיר נמצאים מים, המכשיר דולף. סגרו את ברז המים. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות

w.5 נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת; בטלו את הנעילה  עמוד

תצוגות 
אחרות

כבו את המכשיר, המתינו 5 שניות והפעילו אותו שוב. אם התצוגה מופיעה שוב, צרו קשר עם מרכז 
שירות הלקוחות.

+

להפעלת מצב 
ההגדרות

Ú הגדירו למצב לחצו לחיצה 
ממושכת

סובבו מיקום 
אחד לימין

לחצו לחיצה ממושכת למשך 
5 שניות נוספות עד שנוריות 

התצוגה נדלקות; מצב ההגדרות 
מופעל

00

סובבו למצב Ú כדי לצאת 
ממצב ההגדרות של עוצמת 

הקול של הצלילים

לחצו שוב ושוב עד שתתקבל 
עוצמת הקול הרצויה

או

0

סובבו מיקום 
אחד לימין

לחצו שוב ושוב עד שתתקבל 
עוצמת הקול הרצויה

סובבו למצב Ú כדי לצאת 
ממצב ההגדרות של 

עוצמת הקול של הצלילים

0

להפעלת מצב ההגדרות

הגדירו למצב • לחצו לחיצה +
ממושכת

סובבו מיקום 
אחד לימין

לחצו לחיצה ממושכת למשך 5 
שניות נוספות עד שנוריות התצוגה 

נדלקות; מצב ההגדרות מופעל

לחצו שוב ושוב עד שתתקבל 
עוצמת הקול הרצויה

או

סובבו מיקום 
אחד לימין

לחצו שוב ושוב עד שתתקבל 
עוצמת הקול הרצויה

סובבו למצב • 
 כדי לצאת 

ממצב ההגדרות 
 של עוצמת הקול 

של הצלילים

סובבו למצב • 
 כדי לצאת 

ממצב ההגדרות 
 של עוצמת הקול 

של הצלילים
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מכונת כביסה
WM12B260IL

he   מכונת כביסה
       הוראות הפעלה

 עיינו בהוראות הבטיחות בעמוד 8.

 
לפני ההפעלה של מכונת הכביסה, יש לקרוא הוראות אלה ובנוסף לכך 

את הוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.
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 הוראות בטיחות
יש לעיין בהוראות ההפעלה ובהוראות ההתקנה וכן בכל המידע המצורף למכונת הכביסה, ולפעול 	 

בהתאם.
שמרו את המסמכים לשימוש עתידי.	 

לעולם אין לנתק את תקע החשמל על ידי משיכת הכבל עצמו.	 סכנת התחשמלות
חברו או נתקו את כבל החשמל כאשר ידיכם יבשות בלבד.	 

מכשירים ישנים:סכנת מוות
נתקו את תקע החשמל.	 
חתכו את כבל החשמל והשליכו אותו לאשפה יחד עם תקע החשמל.	 
השמידו את המנעול שעל דלת מכונת הכביסה. הדבר ימנע מילדים לנעול את 	 

עצמם בתוך המכונה ולסכן את חייהם.

הרחיקו את אריזת המכשיר, את סרטי ההדבקה ואת חלקי האריזה מהישג ידם 	 סכנת חנק
של ילדים.

הרחיקו חומרי ניקוי ומוצרי טיפול הרחק מהישג ידם של ילדים.	 סכנת הרעלה

פריטי כביסה אשר טופלו קודם לכן בחומרי ניקוי המכילים ממסים, כגון מסיר 	 סכנת התפוצצות
כתמים/תמיסת ניקוי, עלולים לגרום להתפוצצות לאחר הכנסתם למכונת 

הכביסה. שטפו פריטים אלו ביד באופן יסודי לפני הכנסתם למכונת הכביסה.

דלת מכונת הכביסה עלולה להתחמם מאוד.	 סכנת פציעה
יש לנקוט משנה זהירות בזמן ריקון תמיסת חומרי ניקוי לוהטת מתוך מכונת 	 

הכביסה.
אין לטפס על גבי מכונת הכביסה.	 
אין להישען על דלת מכונת הכביסה כשהיא פתוחה.	 
אין לגעת בתוף כשהוא עדיין מסתובב.	 

נתוני צריכה
משך תוכנית***מים***חשמל***עומסתוכנית

20°C )כותנה( Cottons Î2 שעות68 ל'0.30 קוט"ש6 ק"ג¼

*40°C )כותנה( Cottons Î2 שעות68 ל'0.95 קוט"ש6 ק"ג¼

60°C )כותנה( Cottons Î2 שעות68 ל'1.60 קוט"ש6 ק"ג¼

90°C )כותנה( Cottons Î2 שעות76 ל'2.45 קוט"ש6 ק"ג¼

*40°C )כביסה סינתטית( Easy-Care Ó1 שעות46 ל'0.70 קוט"ש3 ק"ג¾

40°C )כביסה מעורבת( Mix Ñ1 שעות44 ל'0.40 קוט"ש2.5 ק"ג

30°C )כביסה עדינה/משי( Delicate/Silk Yשעות37 ל'0.30 קוט"ש2 ק"ג ¾

30°C )צמר( Í Wool :שעות43 ל'0.20 קוט"ש2 ק"ג ¾

.EN60456 הגדרות תוכנית לבדיקה בהתאם לתקן התקף  * 
הערה אודות מבחני השוואה: לצורך בדיקת תוכנית המבחן, כבסו את העומס שצוין עם מהירות הסחיטה המירבית.

.)15ºC( הגדרות תוכנית לבדיקה ודירוג האנרגיה נקבעו בהתאם להנחיית האיחוד האירופי 60456 מהדורה 4 במים קרים  **
***הנתונים עשויים להיות שונים מהנתונים המוצגים בטבלה בשל לחץ המים, דרגת קשיות המים, טמפרטורת המים 
בכניסה, טמפרטורת הסביבה, סוג הכביסה, כמות הכביסה ודרגת הלכלוך של הכביסה, סוג חומר הניקוי, תנודות 

באספקת החשמל ופונקציות נוספות שנבחרו.

סכנת התחשמלות. נתקו את תקע החשמל.	 
מה לעשות אם...סכנת התפוצצות. אין להשתמש בחומרים ממסים.	 

חברו/החזירו למקום את צינור הניקוז כהלכה.	 מים דולפים מהמכונה.
הדקו את בורג הקיבוע של צינור אספקת המים.	 

מים לא זורמים לתוך מכונת 
הכביסה.

חומר הניקוי אינו זורם פנימה.

האם הלחצן ! Start/Pause )התחלה/השהיה( לא נלחץ?	 
האם ברז המים סגור?	 
האם המסנן חסום? נקו את המסנן  עמוד 10.	 
האם צינור אספקת המים מפותל או תפוס?	 

פונקציית הבטיחות פועלת. האם התוכנית הופסקה?  עמוד 4.	 דלת המכונה אינה נפתחת.
האם בחרתם בתוכנית - - - - )שטיפה מושהית = ללא סחיטה סופית(?  	 

עמוד 3,  4.
האם לחצתם על הלחצן ! Start/Pause )התחלה/השהיה( או בחרתם 	 התוכנית אינה מתחילה.

באפשרות 0 )סיום לאחר(?
האם דלת מכונת הכביסה סגורה?	 
האם נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת? לביטול הנעילה  עמוד 5.	 

תמיסת חומרי הניקוי לא 
מתנקזת.

האם בחרתם בתוכנית - - - - )שטיפה מושהית = ללא סחיטה סופית(?  	 
עמוד 3, 4 .

נקו את המשאבה של תמיסת חומרי הניקוי  עמוד 10.	 
נקו את צינור יציאת המים ו/או את צינור הניקוז.	 

לא ניתן לראות מים בתוך 
התוף.

זו אינה תקלה - מפלס המים נמצא מתחת לאזור הגלוי לעין.	 

תוצאות הסחיטה אינן 
 מספקות.

הכביסה רטובה/לחה מדי.

זו אינה תקלה - המערכת לזיהוי חוסר איזון בכביסה הפסיקה את הסחיטה 	 
 משום שהכביסה מחולקת באופן בלתי מאוזן.

פזרו פריטי כביסה גדולים וקטנים באופן אחיד בתוך התוף.
האם בחרתם בתוכנית Easy Iron æ )גיהוץ קל(?  עמוד 5	 
האם המהירות שנבחרה נמוכה מדי?  עמוד 5.	 

משך התוכנית משתנה במהלך 
מחזור הכביסה.

זו אינה תקלה - רצף פעולת התוכנית מותאם באופן מיטבי לתהליך הכביסה. 	 
כתוצאה מכך, משך זמן התוכנית המופיע בלוח התצוגה עשוי להשתנות.

מחזור הסחיטה מופעל מספר 
פעמים.

זו אינה תקלה - המערכת לזיהוי חוסר איזון בכביסה מתקנת את חוסר האיזון.	 

ישנן שאריות מים בתוך התא 
.M למוצרי טיפול

זו אינה תקלה - אין לכך השפעה על פעולת מוצרי הטיפול.	 
נקו את התושבת במקרה הצורך  עמוד 10.	 

היווצרות ריחות לא נעימים 
בתוך מכונת הכביסה.

הפעילו את התוכנית Cottons Î )כותנה( 90°C ללא פריטי כביסה. השתמשו 	 
בחומר ניקוי רגיל.

תצוגת המצב x מהבהבת. 
המכשיר זיהה מינון יתר של 

חומר ניקוי.

 האם השתמשתם בכמות גדולה מדי של חומר ניקוי?	 
 II ערבבו כף אחת של מרכך כביסה עם ½ ליטר של מים ושפכו אותם אל תא

)לא מתאים לבגדי חוץ, לבגדי ספורט או לפוך(.
הפחיתו את כמות חומר הניקוי במחזור הכביסה הבא.	 

רעשים חזקים, רעידות ו"טיול" 
של המכונה במהלך הסחיטה.

 האם רגליות המכשיר מקובעות?	 
קבעו את רגליות מכונת הכביסה  הוראות התקנה.

 האם הקיבועים לצורך הובלה הוסרו?	 
הסירו את קיבועי ההובלה  הוראות התקנה.

לוח התצוגה/נוריות החיווי 
נותרים כבויים במהלך 

ההפעלה.

האם ישנה הפסקת חשמל?	 
האם נשרפו נתיכים? אתחלו/החליפו את הנתיכים.	 
אם התקלה חוזרת על עצמה, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.	 

התוכנית מתארכת מעבר 
לרגיל.

זו אינה תקלה - המערכת לזיהוי חוסר איזון בכביסה מתקנת את חוסר האיזון 	 
על ידי חלוקה חוזרת של פריטי הכביסה.

זו אינה תקלה - מערכת זיהוי הקצף פועלת - מוסיפה מחזור שטיפה חדש.	 
ישנן שאריות של חומר ניקוי על 

פריטי הכביסה.
לעתים, חומרי ניקוי נטולי פוספטים מכילים משקעים שאינם מומסים במים.	 
בחרו בתוכנית Rinse q )שטיפה( או הברישו את פריטי הכביסה אחרי הכביסה.	 

אם אינכם מצליחים לפתור את הבעיה בעצמכם )באמצעות כיבוי המכונה והפעלתה( או אם נדרש תיקון:
סובבו את בורר התוכניות למצב Off )כבוי( ונתקו את תקע החשמל מהשקע.	 
נתקו את אספקת המים ופנו למרכז שירות הלקוחות  הוראות התקנה.	 

 מידע חשוב
לפני הכביסה הראשונה

:II אל תכניסו פריטי כביסה למכונת הכביסה. פתחו את ברז המים. הכניסו לתא
בערך ליטר אחד של מים	 
חומר ניקוי )מדדו על פי הוראות היצרן לכביסה בדרגת לכלוך קלה ובהתאם לקשיות המים(	 

 Start/Pause ! 60° ולחצו עלC )כביסה סינתטית( Easy-Care Ó סובבו את בורר התוכניות למצב 
)התחלה/השהיה(. בסיום התוכנית, סובבו את בורר התוכניות למצב Off )כבוי(.

הגנה על פריטי הכביסה ועל מכונת הכביסה
בעת מדידת כמות חומר הניקוי/תוספי הניקוי וחומרי הטיפול, יש לפעול תמיד לפי הוראות היצרן.	 
רוקנו כיסים.	 
הקפידו להסיר חלקי מתכת )מהדקי נייר וכדומה(.	 
שטפו פריטים עדינים בסל כביסה )גרביונים, וילונות, חזיות עם חישוקי מתכת(.	 
רכסו רוכסנים, כפתרו כפתורים.	 
הברישו חול מכיסים ומצווארונים.	 
הסירו את התפסים מווילונות או הכניסו אותם לשק כביסה.	 

הכנסת פריטי כביסה למכונה
הכניסו למכונה פריטי כביסה בגדלים שונים.

היזהרו שלא ייתפסו פריטים בין הדלת לאטם הגומי.
כביסה עם דרגות לכלוך שונות

כבסו פריטים חדשים בנפרד.

אין לבצע קדם כביסה. במקרה הצורך, בחרו באפשרות speedPerfect á )תוכנית קצרה(.לכלוך קל

בהתאם לצורך, יש לבצע טיפול מקדים בכתמים.

הכניסו כמות קטנה יותר של כביסה. בחרו בתוכנית עם קדם כביסה.לכלוך רב

השריה            הכניסו למכונה פריטי כביסה באותו הצבע
 שפכו חומר השריה/חומר ניקוי לתוך תא II בהתאם להוראות היצרן. סובבו את בורר התוכניות למצב
 Cottons Î )כותנה( 30°C ולחצו על ! Start/Pause )התחלה/השהיה(. לאחר כ- 10 דקות לחצו על

 ! Start/Pause )התחלה/השהיה( כדי להשהות את התוכנית. לאחר שחלף זמן ההשהיה הדרוש, לחצו שוב על
! Start/Pause )התחלה/השהיה( כדי להמשיך בתוכנית, או בחרו בתוכנית אחרת.

עמלון               אין לרכך את הכביסה באמצעות מרכך כביסה
 i ניתן לעמלן פריטים בכל תוכניות הכביסה אם נעשה שימוש בעמילן נוזלי. שפכו עמילן לתא מרכך הכביסה

בהתאם להוראות היצרן )בצעו ראשית שטיפה אם יש צורך(.
צביעה/הלבנה

השתמשו בצבע בכמויות ביתיות בלבד. מלח עלול לפגום בפלדת האל-חלד. פעלו תמיד בהתאם להוראות יצרן 
הצבע. אין להשתמש במכונת הכביסה להלבנת בגדים.

תושבת לנוזל כביסה     בהתאם לדגם
  

מקמו את התושבת כך שתפזר נוזל כביסה:
הסירו לגמרי את מגירת חומרי הניקוי  עמוד 10.	 
החליקו את התושבת קדימה.	 

אין להשתמש בתושבת )החליקו אותה כלפי מעלה(:
לג'ל כביסה ולאבקת כביסה,	 
עבור תוכניות עם קדם כביסה )Prewash( או עבור הפונקציה 0 )סיום לאחר(.	 

ניקוי וטיפול
גוף מכונת הכביסה, לוח הבקרה

הוציאו מיד את שאריות חומר הניקוי.	 
נקו באמצעות מטלית רכה ולחה.	 
אין לנקות באמצעות סילון מים.	 

ניקוי וטיפול                        
ניקוי מגירת חומרי הניקוי...

...אם נמצאות בתוכה שאריות של חומרי ניקוי או מרכך כביסה.

משכו את המגירה כלפי חוץ, לחצו את התושבת כלפי מטה והסירו אותה לגמרי.. 1
להסרת התושבת: לחצו באמצעות האצבע על התושבת, מלמטה כלפי מעלה.. 2
נקו את מגש חומרי הניקוי ואת התושבת במים ומברשת ויבשו אותם.. 3
חברו את התושבת והחזירו אותה למקומה )חברו את הגליל לפין המוביל(.. 4
דחפו את מגירת חומרי הניקוי פנימה.. 5

השאירו את מגירת חומרי הניקוי פתוחה כדי לאפשר אידוי של שאריות מים.

תוף
השאירו את דלת מכונת הכביסה פתוחה כדי שהתוף יוכל להתייבש.

כתמי חלודה - השתמשו בחומר ניקוי נטול כלור ולא בצמר פלדה.
הסרת אבנית                ודאו שאין פריטי כביסה במכונה.

פעולה זו אינה נחוצה אם השתמשתם בכמות נכונה של חומר ניקוי. אם יש צורך בכך, הסירו אבנית מהמכשיר 
בהתאם להוראות היצרן של מסיר האבנית. ניתן לרכוש חומרים מתאימים להסרת אבנית באתר האינטרנט שלנו או 

במרכז שירות הלקוחות ) עמוד 1(.

תחזוקה                                   
משאבת תמיסת חומרי הניקוי

סובבו את בורר התוכניות למצב Off )כבוי( והוציאו את התקע משקע החשמל.

90°C 
מקס'

12 מ"מ

פתחו את פתח השירות. 6
הבריגו החוצה בזהירות את כיסוי המשאבה )ייתכן שקיימות שאריות מים(.. 7
נקו את החלק הפנימי, את בורגי כיסוי המשאבה ואת תושבת המשאבה )ודאו כי כנפי . 8

המשאבה של תמיסת חומרי הניקוי יכולות להסתובב(.
החזירו את כיסוי המשאבה למקומו והבריגו אותו היטב.. 9
החזירו את פתח השירות למקומו.. 10

 II כדי למנוע זרימת שאריות חומר ניקוי לתוך פתח היציאה במהלך הכביסה הבאה: שפכו ליטר אחד של מים אל תא
והפעילו את תוכנית Empty p )שאיבה(.

צינור ניקוז המים בסיפון חסום
סובבו את בורר התוכניות למצב Off )כבוי( והוציאו את התקע משקע החשמל.

שחררו את תפס הצינור והוציאו בזהירות את צינור הניקוז )זהירות: ייתכן שקיימות שאריות מים(.. 1
נקו את צינור הניקוז ואת החלק המחובר לסיפון.. 2

חברו חזרה את צינור הניקוז ואבטחו את החיבור באמצעות תפס הצינור.. 3
המסנן שבתוך צינור כניסת המים חסום

סכנת התחשמלות  
אין להשרות את התקן הבטיחות Aqua-Stop במים )הוא כולל שסתום חשמלי(.  

הפחיתו את לחץ המים בצינור אספקת המים:
סגרו את ברז המים.. 1
בחרו בתוכנית כלשהי )מלבד Spin 0 / Empty p  )שאיבה/סחיטה((.. 2
לחצו על ! Start/Pause )התחלה/השהיה(. הניחו לתוכנית לפעול למשך כ- 40 שניות.. 3
 סובבו את בורר התוכניות למצב Off )כבוי(. נתקו את תקע החשמל.. 4

נקו את המסנן:
 נתקו את הצינור מהברז.. 5

נקו את המסנן באמצעות מברשת קטנה.
: Aqua-Secure ודגמי Standard ו/או עבור דגמי

הסירו את הצינור שנמצא בחלקה האחורי של המכונה,
הסירו את המסנן באמצעות פלייר ונקו אותו.

חברו את הצינור ובדקו אם הוא דולף.. 6

סכנת כווייה
הניחו לתמיסת חומרי הניקוי להתקרר.	 
סגרו את ברז המים.	 
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