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1.AMAÇ VE KAPSAM:
Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini
belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar.
2.GÖREV VE SORUMLULUK:
Temizlik Elemanları
3.TALİMATIN DETAYI:
3.1.ON/OFF gösterge lambası bulunan düğme:
Makineyi açıp, kapamak için bu düğmeye bir süre basın. Yeşil gösterge lambası makinanın
açık olduğunu gösterir. Program sırasında, çamaşır makinesini kapatmak için, yaklaşık 3 saniye
düğmeyi basılı tutun, düğmeye bir süre veya istemeden basılırsa, makine kapanmayacaktır.
Program sırasında makine kapatılırsa, bu program iptal edilecektir.

3.2.PROGRAM SEÇİCİ döner düğme:
Her iki yöne de döndürülebilir. En uygun programı seçmek için, lütfen
“ProgramlarTablosu”’na bakınız. Program sırasında döner düğme hareket etmeyecektir.

3.3.SICAKLIK AYARİ düğmesi:
Sıcaklık ayarında değişiklik yapmak veya devre dışı bırakmak için basın, seçilen değer üstteki
ekranda görüntüye gelecektir

3.4.DEVIR AYARİ düğmesi:
Sıcaklık ayarında değişiklik yapmak veya devre dışı bırakmak için basın, seçilen değer üstteki
ekranda görüntüye gelecektir
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3.5.YİKAMA ZAMANİ ERTELEME düğmesi:
Seçilen program için gecikmeli çalışmayı ayarlamak amacıyla basın; ayarlanan gecikmeli
çalıştırma süresi üstteki ekranda görüntüye gelecektir
Gösterge lambaları bulunan SEÇİM düğmesi: mevcut seçenekleri seçmek için basın. Seçilen
seçeneğe karşılık gelen gösterge lambası yanacaktır
3.6.PROGRAM AŞAMA simgeleri:
Bu simgeler program sürecini göstermek için aydınlanır (Yıkama – Durulama –Sıkma –
Boşatlma ). yazısı program bitiminde yanar.
Gösterge lambası bulunan START/PAUSE düğmesi: yeşil gösterge lambası yavaş yavaş yanıp
söner, bir program başlatmak için düğmeye basın. Program başlar başlamaz, gösterge lambası
sürekli yanacaktır. Programı duraklatmak için, düğmeye tekrar basın, gösterge lambası turuncu
renkte yanıp sönecektir. “LOCK” gösterge lambası kapanırsa, kapak açılmayabilir. Programı
yarıda kesildiği noktadan başlatmak için, düğmeye tekrar basın.

3.7.LOCK gösterge lambası:
Kapağın kilitli olduğunu gösterir. Kapağı açmak için, programı duraklatın.
Gösterge lambası bulunan ÇOCUK KİLİDİ düğmesi: kontrol panelini devreye sokmak veya
devreden çıkarmak için, düğmeyi yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Gösterge lambası
aydınlatıldığında, kumanda paneli kilitlenir (ON/OFF tuşu hariç). Bu, özellikle çocuklar evde
olduğu sırada, programda kazayla değişiklik yapılmasını önlemenin mümkün olduğu anlamına
gelir.

3.8.ECO gösterge lambası:
Simgesi yandığında, Yıkama parametreleri değiştirildikten sonra, en az %10 enerji tasarrufu
sağlanır. Ayrıca, makine “Bekleme” moduna girmeden önce, simge birkaç saniye yanacak;
makine kapandığında hesaplanana enerji tasarrufu %80 işareti etrafında olacaktır.
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3.9.UYARI:
Çamaşır makinasının ilk kullanımından önce, ön yıkamasız 90 pamuklu programını kullanarak
deterjanla çamaşırsız bir yıkama yapın.
3.10. MAKİNEYİ AÇMA: düğmesine basın. Bütün gösterge lambaları 1 saniyeliğine
yanacaktır düğmesine ait gösterge lambası sürekli yanık kalacak ve START/ PAUSE gösterge
lambası hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.

3.11.PROGRAMI SEÇİN.
İstediğiniz programı seçene kadar PROGRAM SEÇİCİ DÖNER DÜĞME’yi sağa veya sola
çevirin Sıcaklık ve dönüş hızı her program için ayrı ayrı ayarlıdır, bunlarda değişiklik yapılabilir

3.12. ÇAMAŞIRI YERLEŞTİRİN.Kapağı açın. Bir sonraki sayfadaki programlar tablosunda
gösterilen maksimum yük değerini aşmamaya dikkat ederek çamaşırı yerleştirin.

3.13. DETERJANI ÖLÇÜP AYIRIN. Deterjan çekmecesini çekip çıkarın ve “Makinenin
Tanıtımı” bölümünde belirtilen ilgili bölmelere deterjanı dökün.

3.14. KAPAĞI KAPATIN.

3.15. PROGRAMI ÖZELLEŞTİRİN. Kumanda panelindeki ilgili düğmeleri kullanın:
3.15.1Sıcaklık ve/veya dönüş hızını değiştirin.
Makine, seçilen programla uyumlu ise maksimum sıcaklığı, seçilen program için ayarlı
dönüşhızı değerlerini veya en son kullanılan ayarları otomatik olarak görüntüler. Soğuk yıkama
ayarına ulaşana kadar sıcaklık düğmesine basılarak düşürülebilir. Devir hızı, tamamen devre
dışı bırakılana kadar ( ) düğmesine basılarak kademe kademe azaltılabilir. Bu düğmelere tekrar
basılırsa, maksimum değerler sıfırlanır. ! İstisna: programı seçildiğinde sıcaklık derecesi 90°C
ye kadar yükseltilebilir.
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Hızı değerlerini veya en son kullanılan ayarları otomatik olarak görüntüler. Soğuk yıkama
ayarına ulaşana kadar sıcaklık düğmesine basılarak düşürülebilir. Devir hızı, tamamen
devre dışı bırakılana kadar ( ) düğmesine basılarak kademe kademe azaltılabilir. Bu düğmelere
tekrar basılırsa, maksimum değerler sıfırlanır. ! İstisna: programı seçildiğinde sıcaklık derecesi
90°C ye kadar yükseltilebilir
3.15.2.Yıkama Zamanı Erteleme ayarla.
İstediğiniz gecikme süresine ulaşana kadar düğmeye basın. Ayarlama işlemi sırasında, gecikme
süresi ekranda gösterilir ve sembolü yanıp söner.
Gecikmeli çalıştırma süresi seçildikten sonra, sabit sembolü ve çevrim süresi ekranda
belirecektir. Seçilen gecikme süresini görüntülemek için düğmeye bir kez basın.
Gecikmeli çalıştırma seçeneğini iptal etmek için, ekran OFF yazısını gösterene kadar düğmeye
basın, sembolü ekrandan kaybolacaktır.
! START/PAUSE düğmesine basılır basılmaz, gecikme süresi düşürülecektir.
3.15.3.Program ayarlarını değiştirin.
İhtiyacınıza uygun olarak programı özelleştirmek için SEÇİM düğmelerine basın.
• Seçimi etkinleştirmek için düğmeye basın, ilgili gösterge lambası yanacaktır.
• Seçimi devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar basın, gösterge lambası kapanacaktır.
! Seçim, seçilen program ile uyumlu değilse, bu uyumsuzluk gösterge lambasının hızlı bir
şekilde yanıp sönmesi ve bir alarm sesi (3 bip) ile bildirilecektir, seçim devreye
sokulmayacaktır.
! Seçim önceden seçilmiş başka bir seçim ile uyumlu değilse, seçilen ilk seçime ait gösterge
lambası yanıp sönecek ve sadece ikinci seçim devreye sokulacaktır, düğmeye ait gösterge
lambası sürekli yanacaktır.

3.16PROGRAMI BAŞLATIN. START/PAUSE düğmesine basın. İlgili gösterge lambası
sürekli yanar ve kapak kilitlenir ( LOCK gösterge lambası yanar). Program sırasında aşamanın
yürütülmekte olduğunu göstermek için program aşamalarına ait simgeler yanacaktır.
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Bir kez başlamış olan programı değiştirmek için, START/PAUSE düğmesine basarak çamaşır
makinesini duraklatın, daha sonra istenilen programı seçin ve tekrar START/PAUSE
düğmesine basın.
Program sırasında kapağı açmak için, START/ PAUSE düğmesine basın, LOCK gösterge
lambası kapalıysa, kapağı açabilirsiniz. Programı yarıda kesildiği noktadan başlatmak için,
START/PAUSE düğmesine tekrar basın.

3.17. PROGRAM BİTTİ. Bu durum aydınlatılan END yazısı ile gösterilir. Kapak hemen
açılmayabilir. START/ PAUSE gösterge lambası yanıyorsa, programı sona erdirmek için
düğmeye basın. Kapağı açın, çamaşırı boşaltın ve makineyi kapatın. Başlamış olan bir programı
iptal etmek istiyorsanız, program durana ve makine kapanan kadar düğmesini basılı tutun.

4.REFERANS DOKÜMANLAR:
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