
מיכל עיבוי

תאורה פנימית בתוף 
)בהתאם לדגם(

לוח הבקרה

פתח כניסת אוויר

מסנן מוך

תוף

פתח שירות

ריקון מי העיבוי
רוקנו את המיכל לאחר כל פעולת ייבוש!

הוציאו את מיכל העיבוי והחזיקו אותו ישר.. 1
רוקנו את מי העיבוי שהצטברו.. 2
דחפו תמיד את המיכל בחזרה למקומו עד שיינעל בנקישה.. 3

אם נורית המחוון Container  )מיכל( מהבהבת בלוח התצוגה  מה לעשות אם..., עמוד 10.

ניקוי מסנן המוך
נקו את מסנן המוך לאחר כל פעולת ייבוש.

פתחו את הדלת, הסירו את המוך מהדלת/אזור הדלת.. 1
הוציאו ופתחו את מסנן המוך.. 2
 הסירו את המוך )על-ידי ניגוב המסנן ביד(.. 3

אם מסנן המוך מלוכלך מאוד או סתום, שטפו אותו במים חמימים ויבשו היטב.
סגרו את מסנן המוך והכניסו אותו למקומו.. 4

כיבוי מייבש הכביסה
העבירו את בורר התוכניות למצב Off )כבוי(.

אין להשאיר כביסה במייבש הכביסה.

הוצאת הכביסה
 הפונקציה האוטומטית להפחתת קמטים גורמת לתוף לנוע במרווחי זמן מסוימים, הכביסה נותרת 

רפויה ורכה למשך שעה )שעתיים אם נבחרה הפונקציה Reduced Ironing  )גיהוץ מופחת( - בהתאם לדגם(.

הכנות לפני ההתקנה, ראו עמוד 8מייבש הכביסה החדש שלכם ייעוד השימוש
ברכותינו - רכשתם מכשיר ביתי מודרני ובאיכות גבוהה.

ייחודו של מייבש העיבוי הוא בצריכת האנרגיה הנמוכה שלו.
כל מייבש כביסה היוצא ממפעלנו נבדק באופן מקיף כדי לוודא שהוא פועל היטב 

ונמצא במצב מושלם.
בכל שאלה, תוכלו לפנות לשירות הלקוחות שלנו, ונציגנו ישמחו לעזור.

השלכה באופן ידידותי לסביבה 
מכשיר זה עומד בתקנה האירופית   EU/2012/19  הנוגעת להשלכת ציוד חשמלי 

ואלקטרוני משומש (WEEE). התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד 
האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.

למידע נוסף על המוצרים שלנו, על אביזרים, חלקי חילוף ושירותים, אנא בקרו 
www.bosch-home.co.il :באתר
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הפסקת תוכנית הוצאה או הוספה של כביסה.
  ניתן להשהות את פעולת הייבוש לצורך הוספה או הוצאה של כביסה. יש להמשיך לאחר מכן בפעולת 

התוכנית עד לסיומה.

  אין לכבות את המייבש לפני סיום פעולת הייבוש.
הדלת והתוף עלולים להיות חמים מאוד!

פתחו את הדלת, הליך הייבוש מופסק.. 1
הוסיפו או הוציאו כביסה וסגרו את הדלת.. 2
במקרה הצורך, בחרו תוכנית חדשה ופונקציות נוספות.. 3
לחצו על הלחצן Start/Stop  )התחל/הפסק(.. 4

מידע אודות כביסה ...
מיועד לשימוש ביתי בלבד,	 
מייבש הכביסה נועד לייבוש של בדים שכובסו במים בלבד.	 

יש להרחיק ילדים בני פחות מ-3 שנים ממייבש הכביסה.
אין לאפשר לילדים להפעיל את המייבש או לבצע בו פעולות 

תחזוקה ללא השגחה צמודה.
אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למייבש הכביסה.

יש להרחיק בעלי חיים ממייבש הכביסה.
ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות 
מוגבלות ואנשים שאינם בעלי ניסיון וידע מספקים יכולים להפעיל 

את מייבש הכביסה רק בהשגחה צמודה של מבוגר אחראי או 
לאחר שקיבלו הוראות הפעלה ממבוגר אחראי.

המכשיר מיועד לשימוש עד לרום של 4000 מטר מעל פני הים.

עיינו בהוראות הבטיחות בעמוד 11.

קראו הוראות אלה ואת ההוראות הנפרדות עבור 
מצב החיסכון באנרגיה לפני הפעלת מייבש 

הכביסה.

מיון הכביסה והכנסתה למייבש הכביסה
 הקפידו להוציא פריטים כלשהם מהכיסים.

 בדקו אם לא נשארו מציתים.
התוף חייב להיות ריק לפני הכנסת הכביסה.

עיינו בסקירת התוכניות בעמוד 7.
 עיינו גם בהוראות הנפרדות עבור "סל לבגדי צמר"

 )בהתאם לדגם(

ייבוש
 אין להשתמש במייבש הכביסה אם נגרם לו נזק!

בדיקת מייבש פנו לשירות הלקוחות.
הכביסה

 ודאו שידיכם יבשות. 
 חיבור תקע החזיקו רק בגוף התקע.

החשמל

בורר תוכניות

בחירת תוכניות והתאמתן
בחרו את תוכנית הייבוש...

...והתאימו לצרכים האישיים

כל הלחצנים רגישים למגע וזקוקים 
לנגיעה קלה בלבד.

יש להפעיל את המייבש רק לאחר 
הכנסת מסנן המוך!

לחצו על הלחצן Start/Stop  )התחל/הפסק(

 רוקנו את מיכל העיבוי.

נקו את מסנן המוך ו/או את מצנן האוויר תחת מים זורמים.  עמוד 6/4.

מחווני שירות
  Container
)מיכל(
Filter  )מסנן(

 ניתן להתאים את תוצאות הייבוש )לדוגמה, Cupboard Dry ]ייבוש לארון[( לפי שלוש רמות (1 - 3) 0, 1, 2, 3
 עבור התוכניות Cottons  )כותנה(, Easy-Care  )בדים סינתטיים( ו- ’Super 40  )סופר 40 דקות(
 כוונון מראש = 0. לאחר כוונון אחת התוכניות, ההגדרה נשמרת גם עבור התוכניות האחרות. 
למידע נוסף  עמוד 6/5.

כוונון עדין של 
תוצאת הייבוש

 	  Low Heat
)חום נמוך(

טמפרטורה נמוכה יותר עבור בדים עדינים  הדורשים משך ייבוש 
ארוך יותר, לדוגמה, בדים פוליאקריליים, ניילון, לייקרה, משי אצטט.

 פונקצ יות לוח תצוגה
נוספות

ייבוש

כוונון עדין של תוצאת הייבוש

כוונון עדין של תוצאת הייבוש

כוונון רמות הייבוש

 סובבו למצב 
Off )כבוי(

 סובבו למצב 
Off )כבוי(

סיבוב אחד 
ימינה

 לחצו לחיצה ממושכת על 
 Low Heat  )חום נמוך(
וסובבו חמישה סיבובים לימין

  Low Heat לחצו על 
)חום נמוך( עד שמוצגת 
הרמה הרצויה

 Drying )ייבוש(, Iron Dry )ייבוש לגיהוץ(, Cupboard Dry )ייבוש לארון(,  
Anti-crease/End )מניעת קמטים/סיום( מוצגים בזה אחר זה.                      

 אות קצר במעבר מרמה 3 לרמה 0, 
 או אות ארוך בשאר המקרים.

טיפול וניקוי
גוף מייבש הכביסה, לוח הבקרה, מצנן אוויר, חיישני לחות

נקו באמצעות מטלית רכה ולחה.	 
אל תשתמשו בחומרי ניקוי חריפים.	 
הסירו מיד שאריות תכשירי ניקוי.	 

 נקו את המסנן המגן 5 - 6 פעמים בשנה 
או כאשר Filter  )מסנן( מהבהב לאחר ניקוי מסנן המוך.

מצנן אוויר/מסנן מגן
 בעת הניקוי, הסירו את המסנן המגן בלבד. פעם בשנה, נקו את מצנן האוויר הממוקם 

מאחורי המסנן המגן.
הניחו למייבש הכביסה להתקרר.	 
 מים עודפים עשויים לדלוף החוצה, לכן יש להניח מטלית סופגת מתחת לדלת	 

 פתח השירות.
שחררו את נעילת פתח השירות. 1.
פתחו את פתח השירות במלואו. 2.

סובבו את ידיות הנעילה זו לעבר זו. 3.

משכו החוצה את המסנן המגן/מצנן האוויר. 4.

 הקפידו לא לגרום נזק למסנן המגן או למצנן האוויר.
בעת הניקוי, השתמשו במים פושרים בלבד. אל תשתמשו בחפצים קשים או חדים.

 נקו את המסנן המגן/מצנן האוויר היטב,הניחו  5.
לו להתייבש.

נקו את האטמים. 6.

 הכניסו בחזרה את המסנן המגן/מצנן האוויר, 7.
כאשר הידית מופנית כלפי מטה.

סובבו חזרה את שתי ידיות הנעילה. 8.

סגרו את פתח השירות עד שהמנעול יינעל בנקישה. 9.
חיישני לחות

 מייבש הכביסה מצויד בחיישני לחות העשויים מפלדת אל-חלד. החיישנים מודדים את 
 רמת הלחות בכביסה. לאחר פעולה במשך תקופה ארוכה, עשויה להצטבר שכבה דקה 

של אבנית על-גבי החיישנים.
 פתחו את הדלת ונקו את חיישני הלחות באמצעות ספוג לח בעל משטח  1.

מחוספס.

אל תשתמשו בצמר פלדה או בחומרים שורטים.

תוויות על הבדים
פעלו בהתאם להנחיות של יצרן הבגד.

a ייבוש בטמפרטורה רגילה.
` ייבוש בטמפרטורה נמוכה  בחרו גם ב-s Low Heat )טמפרטורה נמוכה(.

b אין לייבש במייבש הכביסה.

יש להישמע להוראות הבטיחות  עמוד 11!
לדוגמה, אין לייבש את סוגי הבדים הבאים במייבש הכביסה:

בדים אטומים )לדוגמה, בדים מכוסים בגומי(.	 
בדים עדינים )משי או וילונות העשויים מחומר סינטטי(  הם עלולים להתקמט.	 
כביסה המוכתמת בשמן.	 

עצות לייבוש כביסה
להבטחת תוצאות עקביות, מיינו את הכביסה לפי סוג הבד ולפי תוכנית הייבוש.	 
פריטים קטנים במיוחד )כגון גרבי תינוקות( יש לייבש תמיד ביחד עם פריטים גדולים )כגון מגבות(.	 
סגרו רוכסנים, ווים ולולאות, וכפתרו כפתורים. קשרו חגורות, שרוכים וכדומה זה לזה.	 
אין לייבש יתר על המידה כביסה סינתטית  היא עלולה להתקמט! הניחו לכביסה לסיים להתייבש באוויר.	 
 אין לייבש פריטי צמר במייבש הכביסה, השתמשו בו כדי לרענן אותם בלבד  עמוד 7, התוכנית 	 

Woollens Finish )צמר( )בהתאם לדגם(.
אין לגהץ כביסה מיד לאחר הייבוש, קפלו את הפריטים והניחו אותם לזמן מה  הלחות שנותרה בהם 	 

תתפזר באופן אחיד.
תוצאת הייבוש תלויה בסוג המים ששימשו בעת הכביסה.  לכוונון עדין של תוצאות הייבוש  עמוד 6/5.	 
סריגים )כגון חולצות טי ובדי ג'רסי( מתכווצים לעתים קרובות במהלך הייבוש הראשון  אין להשתמש 	 

בתוכנית Extra Dry  )יבש במיוחד(.
כביסה מעומלנת אינה מתאימה תמיד למייבשי כביסה  העמילן משאיר אחריו שכבה שפוגעת בפעולת הייבוש.	 
בעת כיבוס פריטים שמיועדים לייבוש במייבש הכביסה, הוסיפו את מרכך הכביסה בהתאם להוראות היצרן.	 
לכמויות כביסה קטנות השתמשו בתוכנית הקצובה בזמן  הדבר משפר את תוצאות הייבוש.	 

עצות להגנה על הסביבה/חיסכון באנרגיה
לפני הייבוש סחטו את הכביסה היטב במכונת הכביסה  ככל שמהירות הסחיטה גבוהה יותר זמן הייבוש 	 

יהיה קצר יותר )צריכת אנרגיה נמוכה יותר(, יש לסחוט גם פריטי כביסה עדינה.
השתמשו בקיבולת המרבית המומלצת, אך אל תחרגו ממנה  סקירת התוכניות  עמוד 7.	 
במהלך הפעלת המייבש, ודאו שהחדר מאוורר דיו.	 
אין לחסום או לאטום את פתח כניסת האוויר.	 
שמרו על הניקיון של מצנן האוויר  עמוד 6 "ניקוי וטיפול".	 

רק כאשר המייבש כבוי!
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הוראות בטיחותמה לעשות אם ...מפרט טכניהתקנה
תכולת אריזה: מייבש כביסה, הוראות התקנה והפעלה, סל לבגדי צמר )בהתאם לדגם(.	 
ודאו שמייבש הכביסה לא ניזוק במהלך ההובלה.	 
מייבש הכביסה כבד מאוד. אל תנסו להרימו בעצמכם.	 
הימנעו ממגע בפינות חדות.	 
אין להרים את מייבש הכביסה באמצעות החלקים הבולטים שלו )כגון הדלת( - סכנת שבירה.	 
אין להציב את המייבש בחדר שהטמפרטורות בו עלולות לרדת מתחת לאפס. מים שקפאו עלולים לגרום לנזק.	 
אם אינכם בטוחים כיצד לחבר את המייבש, פנו לטכנאי.	 

התקנת מייבש הכביסה
יש לחבר את מייבש הכביסה כך שהתקע שלו יהיה נגיש תמיד.	 
ודאו שמייבש הכביסה מותקן על גבי משטח נקי, ישר וחזק.	 
אין לחסום את רשת הקירור בחזית מייבש הכביסה.	 
שמרו על ניקיון האזור שמסביב למייבש הכביסה.	 
 אזנו את מייבש הכביסה באמצעות הרגליות 	 

 המתכווננות ופלס מים.
אין להסיר את הרגליות המתכווננות בשום מקרה.

חיבור לחשמל עיינו בהוראות הבטיחות  עמוד 11.
חברו את מייבש הכביסה לשקע חשמל AC הכולל הארקה. אם אינכם בטוחים כיצד יש לחבר את המייבש, 	 

פנו לטכנאי.
המתח בשקע החשמל והמתח המוצג בלוחית הדירוג ) עמוד 9( חייבים להיות תואמים.	 
ההספק והגנת הנתיך הנדרשים מצוינים על-גבי לוחית הדירוג.	 

המרת ההספק המותקן שימו לב להגנת הנתיך של השקע.
16/10 אמפר

 סובבו למצב
 Off )כבוי(

 סובבו למצב
 Off )כבוי(

סיבוב אחד 
ימינה

לחצו והחזיקו, ואז סובבו 3 
סיבובים ימינה

 קביעת 
הזרם

 10 אמפר

16 אמפר
חיווי )בהתאם לדגם(:                 

הגנה מפני קפיאה/הובלה
הכנה

ריקון מיכל העיבוי  עמוד 4. 1.

בחרו תוכנית כלשהי באמצעות בורר התוכניות. 2.
לחצו על הלחצן Start/Stop  )התחל/הפסק(  מי העיבוי יישאבו אל תוך המיכל.. 3
המתינו חמש דקות ולאחר מכן רוקנו שוב את מיכל העיבוי.. 4
העבירו את בורר התוכניות למצב Off )כבוי(.. 5

אם אין באפשרותכם לתקן את התקלה בעצמכם )למשל באמצעות כיבוי/הפעלה(, פנו אל שירות הלקוחות 
שלנו. אנו נמצא תמיד פתרון מתאים, תוך ניסיון למנוע ביקורים מיותרים של טכנאי שירות. תוכלו לסמוך על 

מומחיות היצרן מתוך ידיעה שהתיקון יתבצע על-ידי טכנאי שירות מיומנים ומוסמכים ובאמצעות חלקי חילוף 
מקוריים בלבד. ניתן להשיג את פרטי הקשר של מרכז שירות הלקוחות באזורכם בטלפון: 2220* או 08-9777222.
בעת פנייה לשירות הלקוחות, ציינו את מספר המוצר של מייבש הכביסה )מס' E( ואת מספר הייצור (FD) )ראו 

בצד הפנימי של הדלת(.
סובבו את בורר התוכניות למצב Off )כבוי( ונתקו את כבל החשמל מהשקע.

נורית החיווי Start/Stop  )התחל/הפסק( 
אינה מאירה.

האם המייבש מחובר לחשמל? האם בחרתם תוכנית כלשהי?
בדקו את נתיך השקע.

האור בלוח התצוגה ונוריות החיווי 
)בהתאם לדגם( כבים ונורית החיווי 

Start/Stop  )התחל/הפסק( מהבהבת.

מצב חיסכון באנרגיה מופעל  עיינו בהוראות הנפרדות של 
מצב החיסכון באנרגיה.

נוריות החיווי Container  )מיכל( 
ו- Start/Stop  )התחל/הפסק( מהבהבות.

רוקנו את מיכל העיבוי.
אם קיים, בדקו את צינור הוצאת מי העיבוי.

 נוריות החיווי Filter  )מסנן( 
ו- Start/Stop  )התחל/הפסק( מהבהבות.

 נקו את מסנן המוך ו/או את מצנן האוויר במים 
זורמים  עמוד 6/4.

האם לחצתם על הלחצן Start/Stop  )התחל/הפסק(?לא ניתן להפעיל את המייבש.
האם הדלת סגורה?

האם בחרתם תוכנית כלשהי?
?5°C -האם טמפרטורת הסביבה גבוהה מ

ודאו שמייבש הכביסה נמצא במצב מאוזן.מים דולפים החוצה.
נקו את אטם מצנן האוויר.

סגרו את הדלת בדחיפה עד שתשמעו אותה ננעלת בנקישה.הדלת נפתחת מעצמה.

האם הכנסתם למייבש כמות כביסה החורגת מהקיבולת המרבית?קמטים.
הוציאו את פריטי הביגוד מיד לאחר סיום פעולת התוכנית, תלו 

אותם ומתחו אותם כדי ליישרם.
נבחרה תוכנית לא מתאימה  עמוד 7.

הכביסה לא מתייבשת בצורה מלאה או 
נותרת לחה מדי.

בסיום תוכנית הייבוש, כביסה חמה מעניקה תחושה שהיא מעט רטובה, 
אף שאין הדבר כך. פרשו את הכביסה ואפשרו לחום להשתחרר.

כמו כן, תוכלו לשנות את רמת הייבוש - הדבר מאריך את זמן הייבוש 
אך אינו מעלה את הטמפרטורה. הכביסה תצא יבשה יותר.

בחרו תוכנית הכוללת זמן יבוש ארוך יותר או הגבירו את רמת 
הייבוש. הדבר אינו גורם לעלייה בטמפרטורה.

בחרו תוכנית זמן קצוב כדי להאריך את זמן הייבוש כאשר הכביסה 
עדיין לחה.

אם הכנסתם כמות כביסה גדולה יותר מהמקסימום המומלץ 
לתוכנית מסוימת, ייתכן שהכביסה לא תתייבש במלואה.

נקו את חיישן הלחות בתוך התוף. הצטברות שכבה דקה של אבנית 
על החיישן עלולה לפגוע בתפקודו ולגרום לזמני יבוש לא נכונים.

הייבוש הופסק עקב הפסקת חשמל, בגלל שמיכל העיבוי מלא או 
בגלל שהמכשיר הגיע לזמן הייבוש המרבי.

שטפו את מסנן המוך תחת מים זורמים  עמוד 4.זמן ייבוש ארוך מדי.
אספקת אוויר בלתי מספיקה  ודאו שהאוורור אינו חסום.

ייתכן שפתח כניסת האוויר חסום  הסירו את החסימה  עמוד 8.
טמפרטורת הסביבה גבוהה מ-35°C   אווררו את החדר.

ודאו שהחדר מאוורר דיו.הלחות בחדר גוברת באופן משמעותי.

הוציאו מיד את הכביסה מהמייבש ופרשו אותה לייבוש. פעולה זו הפסקת חשמל.
מסייעת לפיזור החום. היזהרו - הדלת, התוף והכביסה עלולים 

להיות חמים מאד.
נורית חיווי מצב תוכנית אחת או יותר 

מהבהבות.
נקו את המסנן ואת מצנן האוויר  עמוד 6/4.

בדקו את תנאי ההתקנה  עמוד 8.
 כבו את המייבש, הניחו לו להתקרר, הפעילו אותו שוב 

והפעילו מחדש את התוכנית.

 הוציאו את כל האביזרים מהתוף.
התוף חייב להיות ריק.

אין להתקין את מייבש הכביסה מאחורי דלת או דלת הזזה, 
העלולה לחסום את פתיחת דלת המייבש. ילדים עלולים להילכד 

בתוך מייבש הכביסה ולהימצא בסכנת חיים.

משטח נקי וישר

אוויר הקפידו לא לחסום את 
פתח כניסת האוויר

אין להפעיל את מייבש הכביסה 
אם קיימת סכנת קפיאה.

x 60  x 60  85 ס"מ )גובה ניתן לכוונון(מידות )עומקxרוחבxגובה(

בערך 45 ק"גמשקל
7 ק"גקיבולת מרבית

4.2 ליטרמיכל עיבוי

מתח חיבור
הספק מחובר

ראו בלוחית הדירוג של המכשירהגנת נתיך
טמפרטורת סביבה

 מספר מוצר/
מספר ייצור

לוחית הדירוג ממוקמת בצדו האחורי של מייבש הכביסה.

טבלת שיעורי צריכה  )הערך המופיע על התווית מושג כאשר משתמשים בהגדרת החום המרבית.(
 הלחות שנותרת בבד בדים/תוכניות

צריכת אנרגיה**זמן ייבוש**לאחר הסחיטה

 16 אמפר 10 אמפר 16 אמפר 10 אמפרCottons  )כותנה( 7 ק"ג

  Cupboard Dry*
)ייבוש לארון(

3.36 קוט"ש3.36 קוט"ש89 דקות112 דקות(50%)1400 סל"ד

3.92 קוט"ש3.92 קוט"ש104 דקות131 דקות(60%)1000 סל"ד

4.48 קוט"ש4.48 קוט"ש120 דקות150 דקות(70%)800 סל"ד

  Iron Dry* 
)ייבוש בגיהוץ(

2.42 קוט"ש2.42 קוט"ש69 דקות93 דקות(50%)1400 סל"ד

3.06 קוט"ש3.06 קוט"ש82 דקות111 דקות(60%)1000 סל"ד

3.70 קוט"ש3.70 קוט"ש94 דקות130 דקות(70%)800 סל"ד

Sinthetics  )אריגים סינתטיים( 3.5 ק"ג

  Cupboard Dry*
)ייבוש לארון(

1.35 קוט"ש1.35 קוט"ש42 דקות48 דקות(40%)800 סל"ד

1.65 קוט"ש1.65 קוט"ש51 דקות60 דקות(50%)600 סל"ד

.DIN EN61121 הגדרות תוכנית לבדיקה על-פי תקן  *
הערכים בפועל עשויים להיות שונים מאלה המופיעים כאן, וזאת בהתאם לסוג האריגים, להרכב הכביסה המיועדת   **

לייבוש, ללחות הנותרת בבד, לרמת הייבוש שהוגדרה ולכמות פריטי הכביסה בהפעלה.

אביזרים אופציונליים )להזמנה ממרכז שירות הלקוחות באמצעות מספר ההזמנה, בהתאם לדגם(
ערכת חיבור לפתח הוצאת מי העיבוי
מי העיבוי יוצאים ישירות דרך הצינור.

הוציאו את תקע המכשיר משקע החשמל באופן מידי או נתקו באמצעות הנתיך.	 במקרה חירום
יש להשתמש 
במייבש אך 

ורק...

בחדרים בתוך הבית.	 
לייבוש בדים.	 

אין להשתמש 
במייבש 
לעולם...

בשום מקרה אין להשתמש במייבש הכביסה למטרות אחרות מאלה המצוינות כאן.	 
 בשום מקרה אין לבצע שינויים במייבש הכביסה, מבחינה טכנולוגית או מבחינת 	 

המאפיינים שלו.
השימוש אסור לילדים ולאנשים שלא קיבלו הסבר על אופן הפעלת המכשיר.	 סכנות

אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למייבש הכביסה.	 
יש להרחיק בעלי חיים ממייבש הכביסה.	 
רוקנו את כל הכיסים. ודאו במיוחד שלא הוכנסו מציתים למייבש, כיוון שהם מהווים  סכנת התפוצצות.	 
אין להישען על הדלת או לשבת עליה  סכנת התהפכות.	 

אבטחו כבלים משוחררים  סכנת מעידה.	 התקנה
אין להפעיל את המייבש אם קיימת סכנת קפיאה.	 

חיבור 
לחשמל

חברו את המייבש בהתאם למפרטים לשקע AC הכולל הארקה, אם לא תעשו כן, לא ניתן 	 
להבטיח שהמייבש בטוח לחלוטין.

יש להשתמש בכבל בעל עובי מתאים.	 
השתמשו רק במפסק מתח מגנטי תרמי בעל הסמל הבא: 	 
תקע המכשיר צריך להתאים לשקע החשמל.	 
אין להשתמש בכמה תקעים/מחברים ו/או כבלים מאריכים.	 
אין לגעת או לאחוז בתקע המכשיר כשידיכם רטובות  סכנת התחשמלות.	 
לעולם אין לשלוף את תקע החשמל על-ידי משיכה בכבל החשמל.	 
אין לגרום נזק לתקע החשמל  סכנת התחשמלות.	 

הכניסו לתוף פרטי כביסה בלבד. בדקו את תוכן תוף הייבוש לפני הפעלת המייבש.	 תפעול
 אין להשתמש במייבש הכביסה אם הכביסה באה במגע עם חומרים ממסים, שמן, שעווה, 	 

 שמן מכונות או צבע )לדוגמה, תרסיס לשיער, אצטון, מסיר כתמים, חומרי ניקוי וכדומה( 
 סכנת דליקה/התפוצצות.

אין להשתמש במייבש אם נעשה שימוש בחומרים כימיים תעשייתיים לניקוי פריט כלשהו.	 
 אבקות )לדוגמה, אבקת פחם, קמח( עלולות לגרום לסכנה: אין להשתמש במייבש 	 

 סכנת התפוצצות.
אין לכבות את המייבש עד לסיום תהליך הייבוש, אלא אם בכוונתכם להוציא את הכביסה 	 

באופן מיידי ולפרוש אותה כך שהחום יוכל להשתחרר.
אין להניח במייבש הכביסה פריטי כביסה המכילים חומר מוקצף/גומי  הדבר עלול להרוס 	 

את החומר האלסטי ולגרום נזק למייבש עקב עיוות אפשרי של החומר המוקצף.
 חפצים קלי משקל, כגון שיער ארוך, עלולים להישאב אל פתח האוורור של מייבש הכביסה 	 

 סכנת פציעה.
השלב האחרון בתהליך הייבוש מתבצע ללא חום )מחזור קירור(, כדי לוודא שהפריטים מגיעים 	 

לטמפרטורה שאינה גורמת להם נזק.
בסיום התוכנית, כבו את המייבש.	 
 החלק החיצוני של הלוח האחורי של המכשיר מתחמם מאד במהלך פעולתו. 	 

לעולם אין לגעת בחלק זה בעודו חם. הרחיקו ילדים מהמכשיר  סכנת כוויות.   
מי עיבוי אינם מיועדים לשתייה ועלולים להכיל מוך.	 

 אל תשתמשו במייבש אם הוא פגום או אם אתם סבורים שהוא עלול להיות פגום.	 פגמים
פעולות תיקון יתבצעו אך ורק על-ידי נציגי שירות הלקוחות.

אין להשתמש במייבש אם כבל החשמל פגום. כדי למנוע סיכון, כבל החיבור לחשמל יוחלף אך 	 
ורק על-ידי נציג שירות הלקוחות.

 יש תמיד לנתק את מייבש הכביסה מהחשמל לפני החלפת הנורה של התאורה הפנימית 	 
 סכנת התחשמלות.

מסיבות בטיחות, השתמשו בחלקי חילוף ובאביזרים מקוריים בלבד.	 חלפים
 מייבש: נתקו את תקע מייבש הכביסה ולאחר מכן חתכו את כבל החשמל מהמכשיר. 	 השלכה

יש להשליך את המכשיר באתר השלכה עירוני מורשה.
האריזה: הרחיקו את כל חלקי האריזה מהישג ידם של ילדים  סכנת חנק.	 
 כל החומרים בטיחותיים לסביבה וניתנים למחזור. 	 

יש לסלק את חומרי האריזה בצורה אחראית וידידותית לסביבה.

מייבש כביסה
WTE83100IL

he הוראות הפעלה

מיינו את הכביסה בהתאם לסוג הבד והאריג. יש להכניס פריטים המתאימים לייבוש במייבש כביסה.

לאחר הייבוש...
 יש לגהץ באמצעות מתקן גיהוץ

 אין לגהץ את כביסה          
 יש לגהץ את הכביסה קלות          

 יש לגהץ את הכביסה          

סוג הבד ונתוני הבד
תוכניות 

 * )כותנה(
 C

ottons
7 ק"ג לכל 

היותר
שתן.

שויים מכותנה או פ
בדים עמידים בפני שחיקה, בדים עמידים בפני הרתחה הע

 * 
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asy-C
are 

)כביסה סינתטית(
3.5 ק"ג לכל 

היותר
שויה מסיבים סינתטיים ובדים מעורבים, כותנה אל-קמט.

כביסה ללא גיהוץ הע
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ry 
ש בגיהוץ(

)ייבו
ש לגהץ את הבדים כדי למנוע התכווצות(.

בדים המתאימים לגיהוץ )י
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)ייבו
      

שכבה אחת.
בדים ב
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ry 

ש במיוחד(
)יב

      
שויים שכבות מרובות או בדים עבים.

בדים הע

 תוכניות קצובות בזמן 
     20 דק' מים חמים

3 ק"ג לכל 
היותר

שויים מסיבי אקרילן או פריטי כביסה קטנים בודדים.  
ש מקדים, בעלי שכבות רבות, ע

שים, שעברו ייבו
 בדים רגי

ש נוסף.
כמו כן, עבור ייבו

 
 S

up
er 40’ 

)סופר 40 דקות(
2 ק"ג לכל 

היותר
שויים 

ש במהירות. הערכים ע
ש לייב

שויים מסיבים סינתטיים, כותנה או בדים מעורבים )לדוגמה(, שי
עבור פריטים הע

ש, לחות שיורית בבד וקיבולת העמסה.
להיות שונים מאלו המצוינים, בהתאם לסוג הבד, הרכב הכביסה המיועדת לייבו

 
 S

p
ortsw

ear 
)בגדי ספורט(

1.5 ק"ג לכל 
היותר

 בדים מנדפי זיעה, בדים בעלי ציפוי דוחה מים, בגדי עבודה, בדי פליס 
שם/מכנסיים בעלי ריפוד נפרד הניתן להסרה(.

)מעילי ג

ש לארון(
 )ייבו

 C
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