
חשמלייםיבואנים של מוצרים בית 

 WWS1449ZA  הוראות שימוש למכונת כביסה 

שלבי הפעלת המכונה

בחירת סוגי כבסים שניתן לכבסם יחד..1

הכנת הכביסה ( הוצאת חפצים מהכיסים, הפיכה-אם צריך).2

זה הזמן לטיפול מוקדם בכתמים קשים או לכלוך חריג..3

להכניס את הכמות המתאימה של חומר הכביסה לפני הכנסת הכביסהחשוב .4

למכונה, כדי לאפשר המסה מהירה של החומר במים, פעולה המגבירה את יעילות

הכביסה.

אם רוצים להוסיף חומר הלבנה, עושים זאת באמצעות הפתח הנמצא בצד שמאל ,.5

בחזית, מתחת למכסה המכונה.

מכניסים את הכבסים למכונה..6

אם משתמשים במרכך כביסה, מוסיפים אותו בפתח הנמצא בראש ציר המכונה מעל.7

האגיטטור.

בוחרים תכנית בהתאם לסוג הכבסים שבמכונה..8

סוגרים את המכסה ומפעילים את המכונה ע"י משיכת מתג ההפעלה..9

. לאחר סיום עבודת המכונה, יש להמתין כ-דקה, לשחרור נעילת הבטחון של המכסה10

ואז ניתן להוציא את הכבסים.
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בחירת תכנית כביסה

יש לשים לב להוראות כביסה על גבי הבגדים- אם ישנן..1

שים/י לב!!- בתכנית של כביסה ללא גיהוץ, תתבצע הזרקת מים, תוך כדי הסחיטה.2

הראשונה-לסילוק שאריות דטרגנטים.

 דקות אגיטציה ואח"כ שטיפות וסחיטה.regular)- 15תכנית רגילה(.3

שטיפה נוספת- רצויה לכביסה מאד מלוכלכת, לסילוק שאריות דטרגנטים. התהליך-.4

 דק' סחיטה.9 דק' אגיטציה + 3

 דק' אגיטציה (כותנה ושילובי כותנה)perm press)-12כביסה ללא גיהוץ(.5

 דק' אגיטציה (סריגים ועדינים).delicate)-6כביסה עדינה(.6

השריה !    

 -דק' השריה.12 דק' אגיטציה ו 3השריה- לכביסה מלוכלכת מאד ומוכתמת 

המכונה תעבור, לאחר מכן למצב כביסה מוקדמת.

.טמפ' ההשריה תהיה זהה לזו שנבחרה עבור השטיפות

.יש להתאים את עצמת האגיטציה והסחיטה לסוג הבדים

.לאחר השריה יש לבצע מחזור כביסה מלא, כולל שימוש בחומרי כביסה

כביסה מוקדמת!         

לשימוש, אם אין צורך בהשריה. עוזרת בהסרת כתמי חלבון,חלב ומוצריו,דם

 דק'.3וכד'.כמו כן, מרככת את הלכלוך שעל הכביסה.פעולת אגיטציה של 

.טמפ' המים בכביסה מוקדמת תהיה זהה לזו שנבחרה לכביסה

'למניעת הידבקות חלבונים, רצוי לבחור "מים קרים" על בורר הטמפ

.יש לבחור עצמת אגיטציה וסחיטה בהתאם לסוג הבדים

.לאחר פעולת כביסה מוקדמת, יש לבצע מחזור כביסה מלא

בוררי השליטה

 קובע את טמפ' הכביסה והשטיפות.):wash/rinse temperature     . טמפ' כביסה/שטיפה (1
יש להתאימו לסוג הבד וחומר הכביסה.להלן טבלת עזר :

טמפרטורה מומלצת (כביסה/שטיפה)סוג בד             
חם/קרכותנה, לבן, ללא גיהוץ-מלוכלך מאד

צבעים עמידים,כותנה,ללא גיהוץ
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פושר/קרלכלוך קל     

צבעים לא יציבים, סריגים, עדינים

קר/קרבדים שניתנים לכביסת יד

פושר/פושרדברי צמר כביסים

)load size (. כמות הכבסים: 2

 הכביסה. על מנת להוסיף מים:נפחיש לקבוע את כמות המים על פי 

.resetהחזר הבורר למצב .1

כאשר מים מתחילים להכנס- העבר הבורר למצב הרצוי..2

 )agitate/spin speeds  עצמת אגיטציה /סחיטה (

התייחס לטבלה הבאה:

מהירות כביסה/שטיפהסוג בד

נורמלית/מהירהרגיל

נורמלית/איטיתללא גיהוץ

עדינה/איטיתעדינים וצמר כביס

איטית/מהירהסריגים

דרכים לחסוך אנרגיה

.כבס/י אם אפשר- כמות מכסימלית מותרת

.לכמויות כביסה קטנות- התאם/י את כמות המים

בחר את התכנית המתאימה לכל כביסה- קצר/י זמן כביסה לבגדים לא

מלוכלכים.

לרוב סוגי הכביסה ניתן להשתמש במים פושרים- שים/י לב
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