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לפני ביצוע פעולת תחזוקה יומית יש לאפשר לציוד להתקרר, לסגור את שסתום הגז, לנתק ממקור 

 כפפות. וללבושהחשמל 

 

 שיטות תחזוקה

 נורת ניקוי מסנן

את זמן הייבוש הצטברות זו מאריכה בר יותר מדי מוך על מסנן המוך. טצהמאירה או מהבהבת כאשר  ןנורת ניקוי המסנ
 בתום פעולת הייבוש. מוך הלנקות את מסנן  ודילכן, הקפ. מכשירהפנים להתחממות יתר של לגרום  האו עלול

הפעולה )כאשר הדלת הקדמית נפתחת, הזמזם בתום צליל יישמע כשנורת ניקוי המסנן נדלקת במהלך פעולת הייבוש, 
 פוסק והנורה פוסקת להאיר(.הזמזם 

 בתום ההפעלה במהלך ההפעלה
 קצרים ברצףעשרה צפצופים 

 נדלקת )אדום( מהבהבת )אדום(

 נקה מסנן נקה מסנן

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

http://www.cutepdf.com


 

41 

 

 

 

 זהירות

 הניקוי.הנחתם את מסנן המוך חזרה במקום לאחר שואו  ● שימו לב כי מסנן המוך חם מאד מיד לאחר תום ההפעלה. ●

 ניקוי מסנן מוך )אחרי כל שימוש(
את זמן הייבוש או הצטברות זו מאריכה בר יותר מדי מוך על מסנן המוך. טצהמאירה או מהבהבת כאשר  ןנורת ניקוי המסנ

 .בתום פעולת הייבושלנקות את מסנן מוך  ודילכן, הקפ. מכשירהפנים להתחממות יתר של לגרום  העלול

את מסנן הוציאו על כפתור כיס המוך ו לחצו
 .( לכיוון שלכםמכלול)המוך 

 ומסנן מערכת סינון המוך מורכבת משני חלקים, כיס מוך

 (18 עמוד ו)רא

את המסנן על ידי לחיצה על כפתור וציאו ה
 .שלכם המסנן בין האצבעות

את שלכם והוציאו  אצבעותהעל כפתור המסנן בין  צולח

 .כיס המוך

 

 

 

 

 

 המסנן.המוך של את המוך מכיס  וריהס

במקרה של 

 לכלוך עיקש

 ייבשו במים עם חומר ניקוי ניטרלי לשימוש במטבח. שטפו
מסנן להתייבש במידה ל וחיביסודיות את כל המים והנ

 .ומוהחזרתו למקמספקת לפני 

 .םממקולאת המסנן ואת כיס המוך כניסו ה

 מקומו.ל( מערכתהמוך ) את מסנןכניסו ה
 שלכם. אצבעותהעל כפתור כיס המוך בין  לחצו

 שהוא ננעל במקומו בנקישה.דחפו את מסנן המוך עד שתשמעו 

 ידית כיס המוך

 מסנן המוך )סט(

כיס מוך 

 )כחול בהיר(

 מסנן )שחור(

 ידית מסנן

מברשת שיניים 
 רכה

 כיס מסנן

 מסנן
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אתם חושבים שישנה בעיה, ייתכן ולאחר בדיקה זהירה תגלו שהבעיה אינה תוצאה של תקלה אם 
הבעיה לא נפתרת או שאינכם אם בציוד. לפני שתפנו לבקש תיקון, בדקו את הנקודות שלהלן שוב. 

 ממנה רכשתם את המוצר או לשירות הלקוחות. חברת הגז יודעים מה גורם לבעיה, צרו קשר עם 

 ראו עמוד בדקו את הפריטים הבאים כאלהבמקרים 

 פעולה לא מתחילה 

 - האם יש הפסקת חשמל?

 - האם נשרף פיוז בבית שלכם או שהתרחש קצר חשמלי? 

 21 האם הכנסתם את תקע החשמל לשקע?

 33עד  25, 21 השהייה/האם לחצתם על המתג של הפעלה או הפעלה

 האם הדלת הקדמית סגורה היטב?
11 ,21 ,25 ,29 ,

31 

 אין הצתה 

 בעירה אינה /הנורה של ההפעלה
 מוארת )אדום(

 21 האם שסתום הגז פתוח באופן מלא?

 42 האם נותר אוויר בצינור הגז?

 1* – הגז פועל? מונההאם 

 הייבוש נמשך זמן רב
 הייבוש אינו משביע רצון 

 האם נורת  ניקוי המסנן מוארת או מהבהבת? 

 יש לנקות את מסנן המוך בתום הפעולה.
39 ,40 

 24 ? מכשירהאם יש יותר מדי בגדים ב

 הייבוש נמשך זמן רב
 הייבוש אינו משביע רצון

 15 האם הבגדים נסחטו במידה מספקת?

 15 האם הדלת הקדמית היתה פתוחה במהלך ההפעלה?

 15 בגדים במהלך ההפעלה?האם הוספתם 

 33 האם החלפתם תכנית במהלך ההפעלה?

 15 האם צינור הפליטה חסום? 

האם ייבשתם בגדים עבים בתכנית שאינה ייבוש בגדים 
 אקסטרה/עבים

23 

האם ייבשתם יותר מדי בגדים או בגדים עבים בתכנית ייבוש מהיר 
 ק"ג? 1

23 

 6 הגז ניזוק?האם צינור  אתם מריחים ריח של גז

 

 * יש להתקשר לחברת הגז הקרובה אליכם.1

  

 פתרון בעיות
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 ראו עמוד גורם ותיקון תופעה

ת וצאפועל גם לאחר ה מכשירה
 הבגדים.

הזמזם  את משמיע מכשירה
 .הייבושהמציין סיום פעולת 

את הטמפרטורה בתוך  ורידמבוצעת על מנת להקירור הת פעול
ולאחריה פעולה לסירוגין של רציפה התוף )שלוש דקות של פעולה 

מפסיק  מכשירעד שה ינו(. המתלכל היותר דקות 48התוף למשך 
לחצו על המתג , באופן אוטומטי. כדי להפסיק את הפעולה באמצע

, לחצו על לאהמ עצירהגיע למוכאשר התוף השהייה" /"הפעלה
 נורהה. החופת" כאשר הדלת הקדמית Powerמתג ההפעלה "

 .והפעולה נעצרת"ריכוך וקירור" מפסיקה להאיר 

26 ,30 

נורת הבעירה )אדום( אינה 
 מוארת 

בפעם  מכשירמשתמשים באוויר נכנס לצינור הגז כאשר לפעמים 
במשך זמן מה. פעולת  מכשירלא נעשה שימוש בהראשונה או ש

 פעם אחת.ההצתה מחדש פועלת באופן אוטומטי רק 
- 

את הטמפרטורה בתוך  ורידמתבצעת כדי להת הקירור פעול
 2)אדום(, )עד  וארהבעירה ת/עד שנורית הפעולה ינוהתוף. המת

 דקות לכל היותר(.
26 ,30 

מוצג,  מפסק הבטיחות של ההצתה פועל, המחוון כאשר 

, הפעולה ממשיכה לפעולת באמצעמפסיקה  ורריהק תפעולו
שתי דקות )החלפה באוויר התקרר למשך  מכשירהצתה לאחר שה

עד שנורית  ינוהמתצח( לפני תחילת הפעולה הבאה. 
 . )אדום( תידלקהפעולה/הבעירה 

- 

 עשן לבן עולה מצינור הפליטה 
בימים קרים לפעמים עשן לבן נראה יוצא מצינור הפליטה. זו אינה 

 תקלה. 
- 

צפצוף קצר נשמע כאשר הגז 
 נדלק

 - הגז. זו אינה פעולה לא תקינה. זהו צליל הצתת

לשמוע חפצי מתכת ניתן 
מתחככים זה בזה או חפצים ה

 שמתנגשים במשהו.

אבזמים וכדומה הצמודים , כפתוריםצליל זה מתרחש כאשר 
להפוך את דבר זה תקין )יש תוף. מכים בבגדים מתחככים או ל

 הייבוש(. הבגדים לפני 
35 

לשמוע צליל לחיצה לאחר ניתן 
 הפעולה סיום

צליל זה מתרחש כאשר המבער מתכווץ לאחר התרחבותו בשל 
 .דבר זה תקין החום.

- 

צליל ההצתה איטי יותר מאשר 
 המאוורר ייבובס תהתחל

התלקחות כדי למנוע מתרחשת שניות  5השהייה של בערך 
 .דבר זה תקין ה.צתההמ

- 

הזמן הנותר המוצג אינו 
 גדלמשתנה במשך זמן מה או 

לזמן הסיום בפועל, לסיום הפעולה את הזמן המשוער  להתאיםכדי 
משך חמש דקות או יותר, או שהזמן למוצג לעיתים אותו מספר 
 .קצרתהנותר מתארך או מ

36 

 

  

 הסימפטומים הבאים אינם מהווים תקלות במכשיר
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  הצג  כך על גבי , תוצג הודעה עלמופעלהבטיחות  מפסקכאשר
 אופן אוטומטי.ת קירור תתחיל בעולפזמזם, ו באמצעותו

יש להמתין עד דולקת.  SOFTEN & COOLת הקירור הנורה עולפבמהלך 

 .באופן אוטומטישמנורה זו תכבה 
נעלמת על ידי לחיצה על מתג ה"הפעלה" בתום התצוגה המהבהבת 

  .פעולת הקירור
במקומות בהם מופיע הסימן * צליל הזמזם   תצוגה

 אינו נשמע
 פעולה מפסק בטיחות

 

 בהפסקת חשמל
 במהלךמפסק הבטיחות  >כבוי<*

 הפסקת חשמל

כאשר  מופסקיםאספקת הגז והפעולה 
מתרחשת הפסקת חשמל. כמו כן, לא 

במהלך  מכשירבניתן להשתמש 
 הפסקת חשמל.

 

 מל חוזרחשכשה
 >מהבהב<

 

 >מהבהב<
 זיהוירמיסטור ת

 טמפרטורה
 (ם)שגיאת מסנן חסו

הקירור  ופעולתאספקת הגז הופסקה 
באופן אוטומטי כאשר המוך  תמופעל

חוסם את מסנן המוך או כאשר החלק 
מתחמם יתר על  מכשירהפנימי של ה

 המידה.

 
 >מהבהב<

מפסק בטיחות הפסקת 
 /להבההצתה

ת הקירור פעולואספקת הגז מופסקת 
להבת  מופעלת באופן אוטומטי כאשר

 נכשל במהלך ההצתה. ההצתה

 

 >מהבהב<
ת הקירור פעולואספקת הגז מופסקת 

מופעלת באופן אוטומטי כאשר הלהבות 
 במהלך השימוש. כבות

 

 >מהבהב<

 זיהוירמיסטור ת
 טמפרטורה

ת רמיסטור טמפרטורת)
 ה(פליט

הקירור  ופעולתאספקת הגז הופסקה 
באופן אוטומטי כאשר החלק  תמופעל

מתחמם יתר על  מכשירהפנימי של ה
 המידה.

 

 >מהבהב<

זיהוי רמיסטור ת
 טמפרטורה

ת רמיסטור טמפרטורת)
 (בגדים

הקירור  ופעולתאספקת הגז הופסקה 
באופן אוטומטי כאשר החלק  תמופעל

מתחמם יתר על  מכשירהפנימי של ה
 המידה.

 

 קצר מפסק בטיחות  >מהבהב<
הקירור  ופעולתאספקת הגז הופסקה 

שנה יבאופן אוטומטי כאשר  תמופעל
 השהייה. /חריגה במעגל מתג ההפעלה

 

 <>מהבהב
חיישן סיבוב תוף )סיבוב 

 תוף לא תקין(

הקירור  ופעולתאספקת הגז הופסקה 
סיבוב באופן אוטומטי כאשר  תמופעל

 .או אינו מסתובב התוף אינו תקין

 
  

 הודעות מוצגות

 מואר
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 עמוד סימוכין פתרון סיבה

 ה בגללרזו אינה תקלה במכשיר. הדבר קו
הפסקת חשמל או שהתקע הוצא במהלך 

 ההפעלה.

כאשר מדליקים שוב את החשמל, פעולת הקירור נמשכת 
דקות. במקרה זה, המתן שהפעלת הקירור  35בערך 

 תסתיים לפני ביצוע הפעלה נוספת.
- 

 הדבר קורה כשאין מספיק אוויר לבעירה.

דקות שפעולת הקירור תסתיים לפני  35המתן בערך 
הפעלה חוזרת. )כאשר מכניסים יותר מדי שתבדוק ותבצע 

בגדים למייבש, יש להוציא את הבגדים עם החדירות 
 הגרועה ולאחר מכן לבצע הפעלה נוספת.(

22 ,24 ,38 
 40עד 

הצטבר מוך במסנן המוך או שמסנן המוך 
 סתום במוך.

בגדים דקים עם חדירות גרועה מכסים את 
 מסנן המוך.

 למייבש.הוכנסו יותר מדי בגדים 

נדרש תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות  הדבר קורה כשמצטבר אבק בתוך המייבש.
 הלקוחות.

49 
 צינור הפליטה חסום.

הדבר קורה, למשל, כשברז הגז סגור או לא 
 לגמרי פתוח.

דקות שפעולת הקירור )החלפה באוויר נקי(  2המתן בערך 
 נוספת.תסתיים לפני שתבדוק ותבצע הפעלה 

21 ,34 
הדבר קורה, למשל, כשברז הגז סגור או לא 

 לגמרי פתוח.
דקות שפעולת הקירור תסתיים לפני  35המתן בערך 

 שתבדוק ותבצע הפעלה חוזרת.

הדבר קורה כשהחמצן בחדר ירד לרמה 
 נמוכה מאוד.

 11 בצע הפעלה חוזרת אחרי אוורור מספק של החדר.

 צינור הפליטה חסום.
תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות נדרש 

 הלקוחות.
49 

הצטבר מוך במסנן המוך או שמסנן המוך 
 סתום במוך.

דקות שפעולת הקירור תסתיים לפני  35המתן בערך 
שתבדוק ותבצע הפעלה חוזרת. )כאשר מכניסים יותר מדי 

בגדים למייבש, יש להוציא את הבגדים עם החדירות 
 ע הפעלה נוספת.(הגרועה ולאחר מכן לבצ

23 ,36 ,37 
 הוכנסו יותר מדי בגדים למייבש.

הדבר קורה כאשר מתג ההפעלה/השהיה 
 10-מקצר או כשלוחצים על מתג יותר מ

 שניות.

דקות שפעולת הקירור תסתיים לפני  35המתן בערך 
שתבדוק ותבצע הפעלה חוזרת. נדרש תיקון כשלא ניתן 

הספק או התקשר לבצע הפעלה נוספת. צור קשר עם 
 לשירות הלקוחות.

49 

 הוכנסו יותר מדי בגדים למייבש.
הפחת את כמות הבגדים ובצע הפעלה חוזרת. )כקו מנחה, 

 ק"ג אחרי סחיטה(. 9-לא יותר מ
24 ,35 

 יש תקלה במעגל החשמלי של המנוע.
הספק או התקשר לשירות  נדרש תיקון. צור קשר עם

 .הלקוחות
49 

 
 

  

 מידע הערה

  גם אם הבדיקה מבוצעת בהתאם לתיאורים בטבלה
הבטיחות  מתגי, יש צורך בתיקון כאשר שלהלן

הודעות אם או דומה פועלים לעתים קרובות באופן 
ממנה  חברת הגזקשר עם יש ליצור . מוצגות אחרות

נרכש המכשיר או להתקשר לשירות הלקוחות של 
 ספק הגז.

  פעולת הקירור נעצרת באופן זמני כאשר הדלת הקדמית נפתחת במהלך
 השהייה". פעולת/ה"הפעלהמתג לוחצים על או כאשר ת קירור פעול

הקירור מתחדשת על ידי סגירת הדלת הקדמית או על ידי לחיצה שוב על 
 השהייה". יש להמתין עד לסיום פעולת הקירור./מתג ה"הפעלה

  הצג  ויביר באמצע )כוריק תלהפסיק פעול כיצד ניתןלקבלת פרטים על
 .41-ו 34עמודים  והמהבהב(, רא
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במקומות בהם מופיע הסימן * צליל   תצוגה
 הזמזם אינו נשמע

 פעולה מפסק בטיחות

 
 >מהבהב<

 חיישן סיבוב המאוורר
)סיבוב מאוורר פליטה 

 חריג(

 ופעולת הקירורנפסקת אספקת הגז 
מאוורר הפליטה כאשר מתחילה אוטומטית 

לא מסתובב, סיבוב התוף אינו מספק או 
 חריג. שהתוף מסתובב באופן

 
 >מהבהב<

מנגנון בטיחות של כיבוי 
להבה/הצתה )כשל הצתה 

 פעמים רצופות( 5

 נפסקת ופעולת הקירוראספקת הגז 
ישנו כשל של כאשר מתחילה אוטומטית 

פעמים רצופות( במהלך  5להבת ההצתה )
 הצתה.

 
 >מהבהב<

לא ניתן 
לבטל 
 שגיאה

 חיישן סיבוב התוף
וההפעלה מופסקות כאשר אספקת הגז  )סיבוב תוף חריג(

התוף לא מסתובב או שסיבוב התוף אינו 
 מספק.

לא ניתן 
לבטל 
 שגיאה

 חיישן סיבוב מאוורר
)סיבוב מאוורר פליטה 

 חריג(

 
 >מהבהב<

התקן מניעת התחממות 
 יתר )צמד תרמי(

 נפסקת ופעולת הקירוראספקת הגז 
מוך חוסם את כאשר מתחילה אוטומטית 

כשפנים המייבש מתחמם יתר מסנן המוך או 
 על המידה.

 
 >כבוי<*

התקן מניעת התחממות 
 יתר )נתיך טמפרטורה(

פנים כאשר  וההפעלה מופסקותאספקת הגז 
 המייבש מתחמם יתר על המידה.

התקן מניעת זרם יתר 
 )נתיך זרם(

נתיך הזרם, אספקת הגז וההפעלה 
 מופסקים כאשר יש יתר זרם.

 כל תצוגה מלבד הנ"ל
התקני בטיחות אחרים 

 מלבד הנ"ל
מתרחש כיבוי בטיחות כשמתרחשת חריגה 

 שאינה כלולה לעיל.

 

  

 מוצגותהודעות 
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 עמוד סימוכין פתרון סיבה

בגדים דקים עם חדירות גרועה או שטיחון 
 מכסים את מסנן המוך.

הסר את הבגדים עם החדירות הגרועה או השטיחון ולאחר 
 מכן בצע הפעלה חוזרת.

22 ,49 
נדרש תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות  הפליטה חסום.צינור 

 יש תקלה במעגל החשמלי של המנוע. הלקוחות.

הדבר קורה, למשל, כשברז הגז סגור או לא 
 לגמרי פתוח.

דקות שפעולת הקירור )החלפה באוויר נקי(  2המתן בערך 
 תסתיים לפני שתבדוק ותבצע הפעלה נוספת.

21 ,34 

 יותר מדי בגדים למייבש.הוכנסו 
הפחת את כמות הבגדים ובצע הפעלה חוזרת. )כקו מנחה, 

 ק"ג אחרי סחיטה(. 9-לא יותר מ
24 ,35 

 יש תקלה במעגל החשמלי של המנוע.
נדרש תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות 

 הלקוחות.
49 

 הדבר קורה כשאין מספיק אוויר לבעירה.

שפעולת הקירור תסתיים לפני דקות  35המתן בערך 
שתבדוק ותבצע הפעלה חוזרת. )כאשר מכניסים יותר מדי 

בגדים למייבש, יש להוציא את הבגדים עם החדירות 
 הגרועה ולאחר מכן לבצע הפעלה נוספת.(

22 ,24 ,38 
 40עד 

הצטבר מוך במסנן המוך או שמסנן המוך 
 סתום במוך.

את בגדים דקים עם חדירות גרועה מכסים 
 מסנן המוך.

 הוכנסו יותר מדי בגדים למייבש.

נדרש תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות  הדבר קורה כשמצטבר אבק בתוך המייבש.
 הלקוחות.

49 
 צינור הפליטה חסום.

 הדבר קורה כשאין מספיק אוויר לבעירה.

דקות שפעולת הקירור תסתיים לפני  35המתן בערך 
הפעלה חוזרת. )כאשר מכניסים יותר מדי  שתבדוק ותבצע

בגדים למייבש, יש להוציא את הבגדים עם החדירות 
 הגרועה ולאחר מכן לבצע הפעלה נוספת.(

22 ,24 ,38 
 40עד 

הצטבר מוך במסנן המוך או שמסנן המוך 
 סתום במוך.

בגדים דקים עם חדירות גרועה מכסים את 
 מסנן המוך.

 למייבש. הוכנסו יותר מדי בגדים

נדרש תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות  צינור הפליטה חסום.
 הלקוחות.

49 
 הדבר קורה כאשר מעגל חשמלי מקצר.

המתן עד שהמכשיר יכבה אוטומטית לפני שתבדוק ותבצע הפעלה חוזרת. נדרש תיקון כשהתקן הבטיחות 
 הלקוחות.מופעל שוב. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות 

49 

 

 

 

  


