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הוראות בטיחות

  ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן!

 אין להתקין את המכונה בצמוד למקור חום כגון תנור.

 מקמו את המכונה על משטח ישר, קשה, ויציב והקפידו לפלס אותה נגד רעידות.

 חברו את צינור כניסת המים של המכונה לברז מים קרים בלבד!

 בעת העברה המכונה, הרימו אותה בזוגות מבלי להעזר בידיות ההפעלה או במגירות. במהלך ההובלה אין להשעין את הדלת 
על עגלת היד. 

 חברו לשקע חשמל מוארק )עם 3 חורים(. יש לוודא שאספקת החשמל לשקע עומדת בעומס הנדרש. אם התקע אינו מתאים 
לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך.

 אין להשתמש במפצלים או בכבלי הארכה. כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל מתאים ע"י חשמלאי מוסמך. 

 יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק המכשיר מרשת החשמל. נתקו מהחשמל במשיכת התקע בלבד ולא במשיכת הכבל.

 אין לגעת במכונה בידיים רטובות או לחות ואין להשתמש במכונה יחפים. 

 אין להשתמש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים לשימוש במכונת כביסה.

 זהירות: במהלך הפעולה, המים במכונה עלולים  להיות חמים מאד.

 לפני פתיחת המכונה וודאו כי אין מים בתוף. 

 אין להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה.

 מכונת כביסה זו לא נועדה לשימוש בעלי מוגבלויות, אלא אך ורק תחת השגחה. יש למנוע מילדים מלשחק עם המכונה. 

 אין להציב על המכונה מקור אש חשופה, כגון נרות דולקים. 

 אין להפעיל את המכונה כאשר מכלי חומרי ניקוי מונחים עליה.

 במקרה כשל תפעולי, כבו מיידית את מכונת הכביסה, נתקו אותה מהחשמל  וסגרו את ברז כניסת המים. צרו קשר עם מרכז 
השירות והימנעו מהתעסקות נוספת בה.  

אם לא מתכוונים להשתמש במכונה תקופה ארוכה, יש לנתקה מהחשמל, לנקותה ולנקז את עודפי המים!
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סמלי כביסה ועצות כלליות

כביסת מכונה 
תוכנית רגילה
מים חמימים

כביסת מכונה 
תוכנית רגילה

מים חמים

גיהוץ 
בחום נמוך גיהוץ 

ללא אדים

אסור לגהץ

גיהוץ 
בחום בינוני

גיהוץ 
בחום גבוה

כביסת מכונה 
תוכנית רגילה
מים פושרים

כביסת מכונה 
תוכנית אל קמט

מים חמימים
כביסת מכונה 

תוכנית אל קמט
מים חמים

כביסת מכונה 
תוכנית אל קמט

מים פושרים

כביסת מכונה 
תוכנית עדינה

מים פושרים

כביסת מכונה 
תוכנית עדינה
מים חמימים

כביסת מכונה 
תוכנית עדינה

מים חמים

אסור לכבס

אסור להלבין

כביסת יד

הלבנה מותרת
ללא הגבלה

הלבנה מותרת
ללא כלור

כביסה

גיהוץ הלבנה

מיינו 
פריטים 

בהתאם 
לתוכנית הכביסה 

המתאימה להם. מומלץ 
לערבב מגבות עם פריטי 

בעת לבוש
כיבוס שטיחים, 

כיסויי מיטה ופריטים 
סופגים אחרים, בטלו 

את אפשרות הסחיטה

פתחו 
קפלים 

והפכו כלפי 
חוץ פריטי לבוש 

רגישים

הקפידו 
לרוקן את כל 

הכיסים

הדקו 
כיסויי כריות, 

סגרו רוכסנים ומהדקים 
וקשרו סרטים משוחררים או 

חגורות של שמלות

פריטים 
עדינים במיוחד 
הכניסו לשקית 

רשת

הסירו 
אביזרים וחוטים 

מווילונות. מומלץ לאסוף את 
החוטים לכדור

נקו 
ניקוי מקדים 

פריטים עם ליכלוך 
בעייתי )כמו צווארון 

חולצה(

אל 
תחרגו 

מכמות הכביסה 
המומלצת בתוכנית 

הכביסה
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הכנסת כביסה למכונה

הכנסת חומרי כביסה

את  לתוכו  והכניסו  התוף  פתח  מכסה  את  פתחו 
פריטי הכביסה אחד אחד בזהירות לבל ייתפסו.

כביסה  פריטי  מדי  יותר  להכניס  שלא  הקפידו 
)המשקל המכסימלי, המומלץ לכל תוכנית כביסה, 

מפורט בטבלה שבהמשך(.

סגרו את מכסה פתח התוף. 

הקפידו שהסגירה תהיה “עד הסוף”.

חומר כביסה תא

אבקה או נוזל כביסה לשלב ְקַדם כביסה. לשלב זה 
מומלצת כמות של כ-20% מהכמות הנדרשת לשלב 

הכביסה העיקרי.

אבקה או נוזל כביסה לשלב הכביסה העיקרי. כאשר 
מכבסים מחצית מכמות הכביסה המכסימלית, מומלץ 
להשתמש בשלושת רבעי כמות חומר הכביסה. כאשר 

מכבסים רק ק”ג כביסה, מומלץ להשתמש במחצית כמות 
חומר הכביסה.

מרכך כביסה.

זו נשלטת ע”י מערכת חיישנים. יש להמנע משימוש מופרז  הערה: מכונה 
כלל  להשתמש  שלא  מומלץ  הקצרות  בתוכניות  כביסה.  ותוספי  בחומרים 

באבקות כביסה אלא בנוזלי כביסה בלבד.
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תחזוקה שוטפת

י המסנן קו ני
11 נתקו את המכונה מהחשמל..

21 פתחו את מכסה בית המסנן עם מטבע..

31 הניחו מגבת לספיגת עודפי מים..

41 סובבו את בית המסנן נגד כיוון השעון למצב אנכי )מבלי להוציא עדיין(..

51 הניחו לעודפי המים לצאת..

61 פרקו את בית המסנן החוצה..

71 נקו את המסנן ואת בית המסנן..

81 בדקו שפתח הצינור המוליך למסנן אינו חסום..

91 הרכיבו את המסנן ובית המסנן במקומו )בסיבוב עם כיוון השעון עד הסוף(.

101 הוסיפו ליטר מים למכונה ובדקו שאינם דולפים החוצה..

111 סגרו את מכסה בית המסנן..

י מיכל חומרי הכביסה קו ני
11 דחפו את הכפתורים שבשני צידי המיכל..

21 נוזל עלולים . עודפי  כדי לנתק אותו מהמכונה.  משכו אליכם את המיכל 
להשאר בו ולכן אל תהפכו אותו בדרך.

31 שטפו אותו היטב תחת מים זורמים..

41 הקפידו להרכיב חזרה כל חלק שפרקתם מהמיכל לצורך ניקוי..

51 הרכיבו חזרה את המיכל וודאו שהוא “יושב טוב” במקומו..

הקפידו לנקות את המסנן והמיכל מספר פעמים בשנה בהתאם לכמות הכביסות.
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סימוןתוכנית
משקל 

מכסימלי 
בק”ג

ייעוד

אפשרויות מיוחדותחומרי כביסה
מהירות 
סחיטה 

מכס’
rpm כביסה קדם כביסה

עיקרית
ריכוך 
כביסה

הפעלה 
מושהית
Avvio

ritardato

ְקַדם כביסה
 Pre

avaggio

מהיר
Quick
time

שטיפה 
מוגברת
 Ris

ciacquo
intensivo

עיכוב ריקון
 Anti
piega

סחיטה
 Centr
ifuga

בדי כותנה
Cotone

40 - 60 - 95°C
מקס’**** )4(** )2(*כן )1(*כביסה מלוכלכת במיוחד - בדים עמידים6.0

כביסה 
חסכונית

SuperEco

60°C
מקס’***--* )2(*כן-בדים מעורבים עם השרייה ארוכה לחיסכון בחשמל6.0

בדים 
סינטתיים

Sintetici

30 - 40 - 60°C
מקס’****** )2(*כן )1(*בדים סינטתיים ובגדים מכופתרים3.0

כביסה עדינה
Delicati

30 - 40°C
400 )3(**-** )2(*כן )1(*פריטי לבוש עדינים ווילונות1.5

כביסה רגילה
Misti

40°C
מקס’***--* )2(*כן-בדים מעורבים מלוכלכים קלות3.0

כביסה 
מהירה

Rapido 15´

30°C
מקס’**---* )2(*כן-כביסת רענון בגדים עם מעט חומר כביסה3.0

דברי צמר
Lana

a freddo - 40°C
400 )3(**---* )2(*כן-דברי צמר המותרים לכביסה במכונה1.0

כביסת יד

Lavaggio a

mano

30 - 40°C

400 )3(**---* )2(*כן-פריטים המיועדים לכביסת יד1.0

שטיפה 
וסחיטה

Risciacquo &

Centrifuga-6.0מקס’***--**--שלב שטיפה אחרונה וסחיטה בלבד

מקס’*----*---סחיטה בלבדCentrifuga-6.0סחיטה

------*---ריקון מים בלבד--Scaricoריקון מים

תוכניות הכביסה
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בורר תוכנית כביסה. A
הפעלה מושהית - כל לחיצה מאריכה את משך זמן 
ההשהייה עד להתחלת תוכנית הכביסה שנבחרה. B

ְקַדם כביסה - הוספת שלב קדם כביסה.
מהיר - כביסה מהירה יותר לכמות קטנה.

כביסה  חומרי  שאריות  להפחתת   - מוגברת  שטיפה 
העלולים להפריע לבעלי עור רגיש.

)למניעת  ממים  סופי  ריקון  לפני  עצירה   - ריקון  עיכוב 
קמטים(. במצב זה ניתן ללחוץ על כפתור E לריקון המים 
לפני הוצאת הכביסה מהמכונה או לבחור בתוכנית ריקון 

מים.
חיווי מצב הכביסה. C

כל לחיצה מפחיתה את מהירות הסחיטה עד לביטולה 
המוחלט. D

התחלת כביסה ועצירתה E
איפוס F

חיווי "דלת נעולה" G
אזהרת קריאת שרות. H
אזהרת אי כניסת מים. I

אזהרת צורך בניקוי משאבה. J

הערות
אין להשתמש בנוזל כביסה לשלב הכביסה העיקרי אם 

הופעל שלב ְקַדם כביסה. )1(

אין להשתמש בנוזל כביסה. )2(
מהירות סחיטה מוגבלת לשמירה על הכביסה. )3(

.60°C-40° וC רק לתוכניות בדי כותנה )4(

תוכניות הכביסה



כל הזכויות שמורות לגולן ווסטליין מוצרי חשמל 
אימבר 7 קרית אריה פתח תקווה

טל: 03-9212350

טלפוניםאיזור השירותתחנת שירות
שרות השרון   שמוליק

בר כוכבא 8, פתח תקוה

אזור המרכז 

מכונות כביסה ומייבשים
שמוליק: 050-6507022

כל שרות – שלמה

מושב חמד 33, אשדוד

איזור אשדוד ועד כולל אשקלון. כולל 
רמלה, לוד.

רחובות, קרית גת, אשדוד
שלמה: 057-7328580

מאור הנגב 96

יאיר 27  באר-שבע
08-6292000אזור הדרום, באר שבע, ערד

מיבנה בדרום עד כ”ס במזרח שירות סלטי - שלמה
057-7328580והרצליה בצפון.

אזור נתניה חדרה והסביבהי.א.שרותים – אילן ויובל
יובל: 054-4379090

אילן: 054-3079090

שירות רפיד – יוסי

ציפרה 11, בקעה, ירושלים
איזור ירושלים רבתי, מודיעין, 

חשמונאים, רעות.
02-6729050

02-6729060

052-3722711צפון הארץשירות גלאור - אפריים

04-6060214צפון רחוקשירות מוטי – מוטי, ויקטור

052-3855151אזור השומרון והסביבהגלמור – לוי מאיר

אילתאילת – רובי חן
08-6332080

08-6330941

054-4920458הקו הירוקמאייר


