מייבש כביסה על גז (גפ"מ)
הוראות הפעלה
דגמיםRDT-600 RDT-400 :

עדכון גרסה אחרון 81:ספטמבר 7002

הוראות בטיחות
זהירות בשימוש
אזהרה
מניעת שריפות


נא לא לשים או להשתמש במוצרים נפיצים ודליקים כגון
תרסיסים ,בנזין ודלק בקרבת מייבש הכביסה במהלך
הפעלתו.



נא לא לייבש בגדים עם כתמי נפט ,דלק ,נוזל ניקוי יבש
וחומרי עיצוב שיער באמצעות מייבש הכביסה.
חום כתוצאה מחמצון נפט עלול לגרום להצתה פתאומית
ולהתלקחות של בגדים.



נא לוודא כי אין מוצרים דליקים כגון מצית וגפרורים בכיסי הבגדים .הם עלולים לגרום
לשריפה.



נא לא לייבש בגדים או בדים המכילים חומרים דליקים כגון פוליפום ,פוליאורתן וכדומה.
נא לשים לב להוראות שעל תוויות שעל הבגדים.

אוורור


בעירה שלמה של גז מצריכה הרבה אוויר צח .אין להשתמש במייבש הכביסה בחדר
סגור.

אסור לפרק


אין לפרק ,לתחזק ולבצע שינויים במייבש הכביסה על ידי אדם
שאינו המוסמך לכך.

זהירות
אזהרה מפני כוויות


אין להוציא את הבגדים עד שפעולת מייבש הכביסה הסתיימה
לחלוטין .הוצאת הבגדים בטרם עת עלולה לגרום לכוויות בגלל
הטמפרטורה הגבוהה השוררת סביב התוף במהלך הפעלתו.



במקרה של הפסקה חריגה במהלך הייבוש ,נא לפתוח את הדלת ולתת לטמפרטורה
שבתוך התוף להצטנן לפני הוצאת הבגדים ממייבש הכביסה .אם הבגדים מוצאים מיד,
קיימת סכנה לגרימת כוויות.
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זהירות
שימוש


אסור להתיז מים ולשטוף את גוף מייבש הכביסה והתוף .המים עלולים
לגרום לשריפה בשל התחשמלות ,דליפת חשמל וקצר.



אסור לכסות את מייבש הכביסה בשמיכות ובבגדים .כיסוי מייבש
הכביסה עלול לגרום לשריפות ולתאונות בלתי צפויות.



אין להשתמש במייבש הכביסה לכל מטרה אחרת מלבד ייבוש בגדים .שימוש בלתי
הולם עלול לגרום לשריפות ולתאונות בלתי צפויות.



יש לסלק אבקות ועצמים מתכתיים מהבגדים שכן הם עלולים לגרום להתחשמלות.

הוראות למצבים חריגים
סכנה
 כאשר מתגלית דליפת גז:
 .1להפסיק מיד את השימוש במכשיר
 .2לסגור את ברז הגז
 .3לאוורר את החדר ע"י פתיחת חלונות
ודלתות



במקרה של דליפת גז אסור לבצע הדברים
הבאים:
 להצית אש להפעיל או לכבות מכשיר חשמלי כלשהו להכניס/להוציא תקעים כלשהם להשתמש בטלפונים סמוכים ובטלפונים ניידים להשתמש באש לגילוי מקור דליפת הגז ללחוץ על פעמונידלתות באותה קומה
 לפתוח מחדש אתברז הגז עד שהגז
אינו דולף עוד

גז עלול להידלק מאש/ניצוצות
ולגרום לשריפה.

אזהרה


במקרה של בעירה חריגה ,ריח רע ורעש יוצא דופן או רעידות אדמה ,שריפות
וכדומה ,במהלך הפעלת מייבש הכביסה ,נא לשמור על קור רוח ולכבות את מתג
ההפעלה .אם מייבש הכביסה ממשיך לפעול בתנאים אלו ,פעולתו עלולה לגרום
לפיצוץ ולשריפה.
יש לכבות את מתג ההפעלה.
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הוראות בטיחות
זהירות בהצבת מייבש הכביסה
אזהרה


נא לא להציב את מייבש הכביסה בחדר האמבטיה ,במקום לח מאוד או במקום החשוף לגשם.
הצבתו במקומות אלו עלולה לגרום להתחשמלות ושריפה.

זהירות
הצבת מייבש הכביסה


נא לא לשים חפצים מסוכנים ,פרחים וחיות מחמד בקרבת מייבש הכביסה.
פרחים וחיות מחמד עלולים למות כתוצאה מתוצרי השריפה הנפלטים
מצינור פליטת הלחות.



נא לא להציב את מייבש הכביסה במקומות המשפיעים על דיירים אחרים.



נא לבחור מקום שיכול לתמוך במשקלו של מייבש הכביסה ושלא יגביר את
הרעש והרטט שעלולים לגרום נזק למבנה ולמטרדי רעש.



אסור להשתמש במייבש הכביסה היכן שמצוי אבק סיבים רב ,שעלול לגרום
לנזקים למייבש הכביסה.

אוורור
להפעלה בטיחותית ,על החדר שבו מייבש הכביסה ממוקם להיות מאוורר היטב .אוורור כולל חלון הניתן
לפתיחה או פתח אוורור דומה שחייב להיות תמיד פתוח במהלך השימוש.
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הוראות בטיחות
זהירות
התקנת צינור לחות


יש לחבר צינור לחות מהמייבש אל מחוץ לחלל המגורים.



להפעלה אופטימאלית של המכשיר ,האורך המומלץ של צינור פליטת לחות בקוטר של  08מ"מ לא
יעלה על  6מטרים וכיפוף אחד .נא להפחית  2מטרים בעת הוספת כיפוף אחד.



האורך המרבי המותר עומד על  11מטרים וכיפוף אחד (שווה ערך ל 5-מטרים ו 4-כיפופים) של צינור
פליטת לחות בקוטר של  08מ"מ .נא להפחית  2מטרים בעת הוספת כיפוף אחד .במצב זה ,המכשיר
עדיין יפעל באופן תקין ובטיחותי ,אך זמן הייבוש עשוי להתארך והתדירות של ניקוי מסנן הסיבים עשויה
לעלות.

כללי זהירות לגבי ילדים
אזהרה


אין להרשות לילדים להשתמש במייבש הכביסה לבדם או להציבו
במקום נגיש לילדים .שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה או
להתחשמלות.

טיפול שגרתי
מקום ההצבה


אין להציב את מייבש הכביסה במקום לא יציב שעלול לגרום לתאונה כתוצאה מנפילה.



אין להציב את מייבש הכביסה מתחת למדף או היכן שחפצים עלולים ליפול ולגרום לנזק
למייבש הכביסה.



אין להשתמש במייבש הכביסה במקום שצריך להיות יבש ,כיוון שפתח היציאה מפיץ לחות.



אין להציב את מייבש הכביסה על התקני חימום רצפה כגון שטיח חשמלי או שטיחון מים
חמים שעלולים לגרום לתאונות.



יש להציב את מייבש הכביסה במרחק מספיק מחפצים דליקים כגון רהיטים ,קירות עם מדפים
וכדומה.
נא לוודא
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הוראות בטיחות
טיפול שגרתי

מכשירי חשמל ביתיים כלליים


מייבש הכביסה נועד לשימוש ביתי בלבד .אין לעשות בו כל שימוש מסחרי .שימוש בלתי
הולם עלול לקצר את תוחלת החיים של המכשיר.

אזהרות לגבי ייבוש


אין להוסיף בגדים נוספים או לפתוח את הדלת במהלך הייבוש .הבגדים עלולים להתייבש
באופן בלתי אחיד.



אין לשים חפצים כבדים או להרשות לילדים להיתלות על
הדלת .העומס עלול לגרום לנזקים למייבש הכביסה.



במקרה של הפסקת חשמל במהלך ההפעלה ,נדרש להפעיל מחדש את המייבש לאחר
שאספקת החשמל חודשה.

כיצד לטפל בבגדים


בגדים רבים מדי גורמים לייבש בלתי אחיד ולבעיות .במקרה של כמות גדולה מדי של
בגדים שנסחטו בסחרור על ידי מכונת הכביסה בתוך מייבש הכביסה ,נא לחלקם ל 2-קבוצות
ולייבשם בנפרד.



בגדים רטובים המוחזקים בתוך מייבש הכביסה עלולים לגרום לקורוזיה ולבעיות בגלל הלחות.



אין לייבש בגדים המכילים דבקים שונים העלולים לגרום לסתימת המסנן .אם נדרש להדביק
קישוטים לבגד – חובה לעשות כך רק לאחר גמר הייבוש.



נדרשת סחיטה בסחרור על ידי מכונת הכביסה של הבגדים במידה מספקת לפני השימוש
במייבש .אם הבגדים לא נסחטו כהלכה ,זמן הייבוש עשוי להתארך ,ולגרום לנזקים למייבש
הכביסה ולדליפת חשמל.



בעת שימוש במלבין כלור לבגדים ,צריך לשטוף אותם היטב לפני הייבוש .אם מלבין הכלור
לא נשטף כהלכה ,הוא עלול לגרום לנזקים למייבש הכביסה.



בגדים התקועים בין הדלת הקדמית לתוף של מייבש הכביסה עלולים לגרום לבעיות לסיבוב
התוף ולסכנה.
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סחיטה
מספקת

פונקציות ותכונות

תכונות עיקריות
ייבוש מהיר

הפעלה קלה לריכוך כביסה

ייבוש מהיר ורב עוצמה באמצעות חימום גז.
זמן הייבוש קצר ב כחצי מזמן הייבוש
בהשוואה למייבש כביסה חשמלי.

מערכת אוטומטית נוחה .צריך רק ללחוץ על
כפתור ( startהתחל) ,מייבש הכביסה מפסיק
את פעולתו אוטומטית עם סיום הייבוש.
החימום על ידי גז הופך את הבגדים לרכים
עם סיום הייבוש.

קיבולת העמסה ודחיסה של  4ק"ג
(דגם )RDT-400

מחזור פעולה

הצבה קלה בחלל צר

בחרו במחזור הפעולה המתאים על פי סוג
הבגדים.

קיבולת העמסה גדולה של  6ק"ג
(דגם )RDT-600
ייבוש רב עוצמה של  6ק"ג
בגדים (משקל בגדים יבשים)

הצגת יתרת זמן הייבוש
המכשיר מציג את יתרת זמן הייבוש על פי נפח הבגדים שתי דקות לאחר תחילת
ההפעלה( .יתרת הזמן מופחתת לכל חמש דקות).
במקרה של מחזור פעולה  ,DELICATEהמכשיר אינו מציג את יתרת זמן הייבוש
למשך זמן מה .הזמן המוצג הוא זמן משוער בלבד ויהיה הבדל מסוים בינו לבין זמן
סיום הייבוש בפועל.
יתרת זמן הייבוש לא תוצג כהלכה אם נורית ניקוי המסנן דולקת.
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שמות החלקים
גוף

2

שמות החלקים
לוח צג הפעלה
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הוראות שימוש
יש להפריד בין הבגדים לייבוש
יש להפריד בין הבגדים על פי מחזור הפעולה או תכנית הייבוש( .לפרטים ,נא לעיין בעמ' )11
נא לבדוק האם ניתן או לא ניתן לייבש את הבגדים באמצעות מייבש הכביסה( .לפרטים ,נא לעיין
בעמ' )16

יש לפתוח את הדלת הקדמית ולהכניס את הבגדים למייבש הכביסה
יש לסגור את הדלת הקדמית לאחר הכנסת הבגדים שנסחטו בסחרור במכונת הכביסה בזה אחר
זה( .נא לא לפתוח/לסגור בכוח את הדלת הקדמית)
אם בגדים שנסחטו בסחרור על ידי מכונות הכביסה אינו מוכנסים למייבש הכביסה בזה אחר זה ,הם
עלולים להסתבך ביניהם או להתקמט .נא להקפיד להכניס את הבגדים בנפרד.
יש לבדוק האם המסנן במצב הנכון לפני הכנסת הבגדים למייבש הכביסה.

יש לסגור את הדלת הקדמית וללחוץ על מתג ( powerהפעלה)
נורית " "EXTRA SOFT" + "GENERALמופעלת ).(ON

יש לבחור את מחזור הפעולה לבגדים
יש לזהות את סוגי הבגדים ,ואז לבחור את מחזור הפעולה המתאים( .לפרטים ,נא לעיין בעמ' )11
במקרה שמחזור הפעולה לא נבחר ,המכשיר מופעל אוטומטית במחזור פעולה "+ "GENERAL
" ."EXTRA SOFTניתן לשנות את מחזור הפעולה במהלך ההפעלה( .נא לשים לב :גם יתרת הזמן
משתנה).
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הוראות שימוש
נא ללחוץ על מתג "( "Start/Pauseהתחל/הפסק)
נורית מחזור הפעולה הנבחר דולקת ,ביחד עם נורית " ."operation/combustionנורית
" "Operation/Combustionמשתנה מירוק לאדום לאחר ההצתה ,שנמשכת בין  5ל 18-שניות.
(נורית " "Operation/Combustionעשויה להשתנות לירוק במהלך ההפעלה מעת לעת ואין בכך כל
חריגה מהפעילות התקינה של המכשיר).

הייבוש מסתיים כאשר הזמזם מצלצל .יש להוציא את הבגדים ממייבש הכביסה
הייבוש מסתיים כאשר הזמזם מצלצל שלוש פעמים .אם תוכנית " "Thick" ,"Generalאו
" "Delicateנבחרו אזי נדלקת נורית " ."Finishמצב זה מראה שהמייבש נכנס למצב ""Soft
אוטומטית( ,אם מסלול " "Extra soft" + "Generalאו " "Extra soft" + "Thickנבחרו אז נורית
" "Finishדולקת) המייבש ישהה פעילות תוף ( 12שניות כל  4דקות) ויחדיר אוויר כך שהבגדים
ישמרו רכים ,למשך של  32דקות מהרגע שהמייבש סיים את פעולתו .נורית " "Finishתהיה דלוקה
" "Onכאשר " "Softיושלם .כעת ניתן לפתוח את הדלת.
יש לוודא כי נורית " "Operation/Combustionהופכת לירוקה לפני הוצאת הבגדים ממייבש
הכביסה.
ניתן להבחין בהצטברות של חשמל סטאטי בבגדים בעת הוצאתם ממייבש הכביסה( .להגנה מפני
חשמל סטאטי ,נא לעיין בעמ' " 15שימוש נכון")
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בחירת מחזור פעולה
מייבש הכביסה מופעל אוטומטית לאחר זיהוי נפח הבגדים ותנאי הייבוש על ידי המיקרו-מחשב( .מלבד
מחזור הטיימר) .יש לבחור את מחזור הפעולה הטוב ביותר מ THICK-ועד  DELICATEהמתאים
לבגדים.

בחירת מחזור הפעולה
יש ללחוץ על מתג  ,powerמחזור פעולה " "EXTRA SOFT" + "GENERALנבחר אוטומטית בכל עת.
אם ברצונכם לבחור מחזור פעולה אחר ,ניתן לעשות כן על ידי לחיצה על מתג תכנית הייבוש שעל לוח צג
ההפעלה.

יש ללחוץ על מתג תכנית הייבוש הרצויה בכל עת ומחזור הפעולה ישתנה .לדוגמא :רגיל  +רך במיוחד,
רגיל ,עבה  +רך במיוחד ,עבה ,עדין.



אתם יכולים לבחור את מחזור הטיימר על ידי לחיצה על מתג "( ."Timer Cycleאך אז ניתן לבחור רק
מחזור פעולה רגיל או עדין בהתאמה באנגלית "GENERAL" :או ".)"DELICATE
THICK

GENERAL

בגדים עבים שאינם מתייבשים בקלות

בגדים רגילים המכובסים לעתים קרובות
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בחירת מחזור פעולה
DELICATE
בגדים דקים מאריגים סינתטיים וכדומה (נא לעיין בעמ' " 15שימוש נכון")
במחזור הפעולה  ,DELICATEניתן לייבש את הבגדים ברכות במחצית מערך החום
הרגיל.
יתכן כי יתרת הזמן לא תוצג למשך זמן מה בשל הלחות של הבגדים

טיימר
נעצר אוטומטית לאחר סיום זמן ההפעלה ללא קשר לתנאי הייבוש.
נא ללחוץ על מתג  powerואז לבחור את מחזור הטיימר באמצעות מתג הטיימר .בעת לחיצה על מתג
הטיימר ,נוריות " GENERAL + "Timerנדלקות .נא ללחוץ שנית על מתג מחזור הטיימר ונורית
" "DELICATE" +"Timerנדלקת .נא ללחוץ על מתג מחזור הטיימר בכל עת כדי לשנות את מחזור
הטיימר.

כאשר אתם בוחרים את מחזור הטיימר ,הטיימר יציג " "28דקות על הצג הדיגיטאלי .אתם יכולים לכוון את
( .הערה :הזמן שנקבע קודם מוצג כברירת מחדל בהפעלה
הזמן באמצעות מתג כיוון הטיימר
הבאה של מייבש הכביסה).

ניתן לכוון את הטיימר מ 5-ל 68-דקות*( .הערה :יש לכוון  5-38דקות עם הפסקה של  5דקות ו*68 – 38-
עם הפסקה של  18דקות).
*בדגם  RDT-600ניתן לכוון את הטיימר לעד  08דקות.
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בחירת מחזור פעולה
מחזור פעולה " "GENERALשל הטיימר מופעל בערך החום הרגיל.
מחזור פעולה " "DELICATEשל הטיימר מופעל במחצית מערך החום הרגיל.
נא ללחוץ על מתג תכנית הייבוש אם ברצונכם לבטל את מחזור הטיימר.
לבגדים תחתונים חמים ופיג'מות
 18 + GENERALדקות

בחירת ""EXTRA SOFT
מהו "?"EXTRA SOFT
בעת בחירת מחזור פעולה " "EXTRA SOFTביחד עם מחזור פעולה
" "GENERALאו " ,"THICKמייבש הכביסה יפעיל את התוף לסירוגין
( 12שניות מדי  4דקות) ויפיח אוויר כדי שהבגדים יישארו רכים למשך
פרק זמן של  128דקות מסיום הייבוש.
במקרה של פתיחת הדלת מחזור הפעולה " "EXTRA SOFTיושלם
אוטומטית.
מדוע לבחור "?"EXTRA SOFT
במידה ותרגיש שבסיום פעולת הייבוש הבגדים ייצמדו לדפנות התוף
מומלץ להשתמש בפעולת " "EXTRA SOFTלהפחתת קמטים בבגד
ושמירתם רכים .פעילות זו מומלצת כהמשך לפעילות "."Soft
אין כל צריכת גז במהלך הפעולות האוטומטית " "SOFTו
"."EXTRA SOFT
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בחירת מחזור פעולה
בחירת ""GENERAL
דגם RDT-600
סוגי בגדים

קיבולת ייבוש

משקל/יחידות

זמן ייבוש

חולצות (אריגים מעורבים)

כ 288-גרם

כ 25-יחידות

כ 55-דקות

בגדי עבודה (אריגים מעורבים)

כ 088-גרם

כ 7-מערכות

כ 68-דקות

מפיות (כותנה)

כ 68-גרם

כ 65-יחידות

כ 68-דקות

פיג'מות (אריגים מעורבים)

כ 588-גרם

כ 12-מערכות

כ 68-דקות

מגבות (כותנה)

כ 08-גרם

כ 58-יחידות

כ 68-דקות

דגם RDT-400
סוגי בגדים

קיבולת ייבוש

משקל/יחידות

זמן ייבוש

חולצות (אריגים מעורבים)

כ 288-גרם

כ 17-יחידות

כ 65-דקות

בגדי עבודה (אריגים מעורבים)

כ 088-גרם

כ 5-מערכות

כ 68-דקות

מפיות (כותנה)

כ 68-גרם

כ 58-יחידות

כ 68-דקות

פיג'מות (אריגים מעורבים)

כ 588-גרם

כ 0-מערכות

כ 78-דקות

מגבות (כותנה)

כ 08-גרם

כ 35-יחידות

כ 68-דקות

הטבלה שלמעלה מציגה את הערכים המשוערים בתנאים של טמפרטורת חדר של  28מעלות צלסיוס ובגדים
שנסחטו בסחרור כחמש דקות על ידי מכונת כביסה אוטומטית.
לייבוש מגבות ,הנפח לאחר ייבוש עומד על פי  1.5מנפח בגדים רגילים .יש לקחת זאת בחשבון.
גם במקרה של בגדים רגילים ,אם בגדים רבים מדי מוכנסים לתוך מייבש הכביסה ,זמן הייבוש יהיה ארוך
הרבה יותר והייבוש נהיה בלתי אחיד.

שימו לב
זמן הייבוש יהיה ארוך יותר בתנאים הבאים:


סחיטת מים בלתי מספיקה.



סתימת מסנן הסיבים.



טמפרטורה סביבתית נמוכה.



אוורור בלתי מספיק בתוך החדר.
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שימוש נכון
הפחתת ייבוש לא אחיד וקמטים





שימוש במחזור פעולה ""DELICATE


נא להחליק את הבגדים ולהכניסם לתוך מייבש
הכביסה בזה אחר זה.
נפח הבגדים יהיה כ 78-08%-מקיבולת
הייבוש הרגילה.
במקרה של נפח קטן ,ניתן להכניס גם כמה
מגבות ביחד לייבוש.
במקרה של ערבוב בגדים עבים ודקים ,נא
לבחור במחזור פעולה"."THICK



הפחתת חשמל סטאטי


בגדים עם רוכסן ,קרס וכדומה


יש להשתמש במרכך בדים בעת הכביסה.

בגדים עבים כגון ג'ינס ואימוניות וכדומה


יש לשים את הבגדים הבלויים ,גרבי הניילון
וכדומה לתוך שקית הכביסה העדינה
כאפשרות בחירה.
אין להשתמש במחזור פעולה ""GENERAL
לגרבי ניילון

יש לייבש את הבגדים כשהם רכוסים והפוכים.

בגדים עתירי סיבים


יש לבחור את מחזור פעולה ""THICK
ולהקטין את קיבולת הייבוש.
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לייבש מגבות חדשות בנפרד .לבגדים
סינטטיים נדבקים סיבים בקלות.

שימוש נכון
בגדים שאינם מתאימים לייבוש (נא לא להכניס פריטים אלו לתוך מייבש הכביסה)
נזקים לבגדים
בגדים עם הוראות לא לייבש במייבש כביסה
"ייבוש במייבש כביסה" פירושו שהבגדים מיובשים
בתוף מסתובב או במייבש כביסה.

פריטי משי
ברבים מפריטים אלו נוצרים שינויים צבע ועיוותי
צורה.

בגדים הניזוקים בקלות או דליקים בחום
בגדים העשויים או המכילים פוליאוריתן/פוליפום
פריטי תחרה (לדוגמה ,וילונות וכדומה)
כיסויי מיטה עם תחרה

פריטים מצמר ותערובת צמר
ברבים מפריטים אלו נוצרים שינויי צבע והתכווצות.

בגדים שעשויים להתכווץ
קנבס וסיבים סינתטיים (לדוגמה ,משי מלאכותי)
סריגים

פריטי עור
בפריטים אלו עלולים להיווצר עיוותי צורה

בגדים עם סמלים מודפסים בגיהוץ חם
החום עלול לנתק את הסמל המודפס ולקלף את
הדבק.

בגדים עם תוויות של ייבוש בשמש ,ייבוש טבעי
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שימוש נכון
הפריטים הבאים עלולים לגרום נזק למייבש הכביסה:
בגדים דקים ולא נשימים
(מעיל גשם ומעיל רוח וכדומה)
עלולים לגרום לבעיות של סתימת המסנן.

מזרונים ובגדים מודבקים
עלולים לגרום לבעיות של סתימת המסנן.

כריות נוי עם מילוי כותנה
עלולות לגרום לבעיות של סתימת המסנן.

פריטים שאינם בגדים
מחצלת ,שטיח ,מטרייה ,פאה נוכרית ,פריטים
שבירים וכדומה

שמיכות טלאים
עלולות לגרום לבעיות של סתימת המסנן.
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צעדים שיש לנקוט בעת שהתקן הבטיחות מופעל
מכשיר זה מציג מידע בעת שהתקן הבטיחות מופעל .אם מייבש הכביסה מפסיק את פעולתו ,נא לבדוק
האם התקן הבטיחות מופעל .כאשר נורית " "CLEAN FILTERנדלקת ביחד עם תצוגת הכשל ,פירוש
הדבר שהמסנן סתום .הידלקות נורית " "CLEAN FILTERבמהלך ההפעלה אינו מצב חריג במייבש
הכביסה .נא לנקות את המסנן לאחר ההפעלה .כאשר התקן הבטיחות מופעל ,הצג מהבהב והזמזם
מצלצל חמש פעמים( .הבהוב הצג נפסק כאשר מתג  powerכבוי).
אותות של הפעלת
התקן הבטיחות
(הבהוב נורית)

צעדים

סיבה
מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום
בסיבים.

לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר
 18דקות.

ברז הגז אינו פתוח.

לאחר בדיקה ,להפעיל מחדש.

צינור הגז אינו מחובר כהלכה.
ברז הגז אינו פתוח במלואו.

לאחר בדיקה ,להפעיל מחדש.

חוסר חמצן בחדר.

צריך לאוורר את החדר היטב ואז להפעיל
מחדש.

מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום
בסיבים.

לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר
 18דקות.

מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום
בסיבים.
צינור הפליטה סתום.
יותר מדי בגדים
בעיות במערכת החשמל.

לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר
 18דקות.
כאשר " "32מופיע שנית ,המכשיר זקוק
לתיקון.
נא לפנות לשירות תיקונים.

חוסר חמצן לבעירה.
מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום
בסיבים.

לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר
 18דקות.
כאשר " "08מופיע שנית ,המכשיר זקוק
לתיקון.
נא לפנות לשירות תיקונים.

מספרים אחרים
מלבד המספרים
המוצגים לעיל.
כל הנוריות כבויות.

המכשיר זקוק לתיקון.
נא לפנות לשירות תיקונים.
המכשיר זקוק לתיקון.
נא לפנות לשירות תיקונים.

בעיות במערכת החשמל.
בעיות כתוצאה מחימום יתר.
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בעיות כלשהן?
יש לבדוק את הנושאים הבאים לפני פנייה לשירות תיקונים
המכשיר לא פועל – אנא בדוק:
האם ברז הגז פתוח במלואו?
האם הנתיך או המפסק לקוי?
האם התרחשה הפסקת חשמל?
האם מתגי " "Powerו "Start/Pause"-לחוצים?
האם הדלת הקדמית סגורה לחלוטין?

כאשר זמן הייבוש ארוך מדי והמכשיר אינו מייבש היטב – אנא בדוק:
האם נורית " "Clean Filterדלוקה?
האם במכשיר בגדים רבים מדי?
האם הבגדים נסחטו מספיק בסחרור במכונת הכביסה?
האם הדלת הקדמית נפתחה במהלך ההפעלה?
האם נוספו בגדים במהלך ההפעלה?
האם צינור הפליטה סתום?
האם פריטים עבים מיובשים במחזור פעולה "?"THICK
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בעיות כלשהן?
המקרים הבאים אינם מהווים בעיות
המייבש עדיין פועל אף לאחר שזמזם
הסיום מצלצל.

מחזור פעולה " "EXTRA SOFTמופעל .הוא פועל במשך
 128דקות .נא לפתוח את הדלת הקדמית והוא יפסיק
אוטומטית.

לנורית הבעירה לוקח קצת זמן
להידלק.

מצב זה עשוי להתרחש אם לא נעשה שימוש במייבש
הכביסה במשך זמן רב .יש להמשיך להפעילו במשך זמן
מה עד שנורית הבעירה תידלק (אדום).

עשן לבן יוצא מצינור הפליטה בימים
קרים.

עשן לבן עלול לצאת מצינור הפליטה במזג אוויר קר ,וזהו
לא כשל .אדים הופכים לעשן לבן כתוצאה מהבדלי
טמפרטורות וכאשר לחות רבה נפלטת למשך פרק זמן
קצר.

צליל " "PEEלאחר ההצתה.

נגרם באופן זמני כתוצאה מעודף אוויר במבער .מייבש
הכביסה ישוב לתפקוד תקין לחלוטין לאחר זמן מה.

צליל " "BOלאחר ההצתה.

זהו רק צליל ההצתה .אין מקום לדאגה.

צליל " "ZHI, ZHIלאחר סיום הפעלה.

הצליל נגרם כתוצאה מהתכווצות המבער שהתרחב
מהחום.

צליל הניצוץ של ההצתה מופיע לאחר
שהמאוורר מתחיל להסתובב.

ההצתה מעוכבת בכוונה למשך חמש שניות לצורך אוורור
טרם הצתה.

הזמן הנותר המוצג אינו משתנה למשך
זמן מה.

התצוגה עלולה להתעכב למשך יותר מחמש דקות כדי
ליצור התאמה בין הזמן המשוער לבין הזמן בפועל.

אזהרה:

חל איסור לתקן את מייבש הכביסה בעצמכם!! רק טכנאי מוסמך רשאי לתקן את
המכשיר .חשוב לזכור  -טיפול לא נכון עלול לגרום לשריפה ולהתחשמלות.
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תחזוקה שוטפת
יש צורך בבדיקות תקופתיות לשימוש בטיחותי.

אזהרה:

אין לפרק ,לשנות או לתקן את מייבש הכביסה (מלבד המסנן) על ידי אדם בלתי
מוסמך.
הרכבה ופירוק לא נכונים עלולים לגרום לתאונות.

טיפול שגרתי לאחר שימוש במייבש הכביסה

ניקוי מסנן הסיבים
נורית המסנן מהבהבת כאשר המסנן סתום בסיבים .מסנן סתום גורם לזמן ייבוש ארוך יותר ,יש לנקות
את מסנן הסיבים לאחר הפעלת המכשיר.
במקרה שנורית " "clean filterנדלקת במהלך פעולת הייבוש ,הזמזם יצלצל לאחר סיום הפעולה.
(חמש דקות לכל היותר ,אך כאשר הדלת הקדמית נפתחת או כשמתג  powerכבוי ,הזמזם יפסיק
לצלצל).
יש להכניס את האצבעות לתוך ארבעת החורים
של מסנן הסיבים ו להוציא את המסנן על ידי
משיכתו אליכם.

נא להוציא את מסנן הסיבים משק
הסיבים.

יש לסלק סיבים כלשהם שנדבקו למסנן הסיבים.
(אם לא ניתן לסלק את אבק הסיבים מהמסנן ,יש
לשטוף את מסנן הסיבים בחומר ניקוי טבעי ומים).
יש לזכור לייבש ביסודיות את מסנן הסיבים
לאחר השטיפה.

יש להחזיר את מסנן הסיבים לתוך שק
הסיבים ולדחוף אותו בחזרה למיקומו
המקורי.
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תחזוקה שוטפת
תחזוקה חודשית

ניקוי המסנן האחורי
ניתן לראות את המסנן האחורי לאחר הסרת מסנן הסיבים.
בדרך כלל ,ניתן לנקות את המסנן האחורי ללא צורך בהסרתו.

יש לסלק את הסיבים באמצעות מברשת רכה ולהימנע משריטות.

אם לא ניתן לסלק את הסיבים בקלות ,יש להסיר את המסנן האחורי כדי
לנקותו.
(לשחרר ידנית את שני הברגים .אם הברגים הדוקים ,נא להשתמש
במברג (.)+

כיצד לתקן את המסנן האחורי
חלק אחד של המסנן האחורי מתחבר אל חלק שני
של התוף .יש לחברם באמצעות שני הברגים

נא להתאים את שני החלקים לפני
חיבורים באמצעות שני ברגים
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תחזוקה שוטפת
ניקוי מסנן כניסת האוויר
יש להוציא החוצה את מסנן כניסת האוויר הממוקם
בתחתית מייבש הכביסה.

יש לסלק את אבק הסיבים באמצעות מברשת רכה.

לאחר ניקוי הסיבים ,יש להכניס כהלכה את מסנן
כניסת האוויר לציר שבתחתית מייבש הכביסה ולדחוף
אותו בחזרה אל מקומו המקורי.

תחזוקת גוף מייבש הכביסה


יש לנקות את גוף מייבש הכביסה באמצעות מטלית לחה .במקרה של כתם שלא יורד ,יש לנגבו עם חומר
ניקוי טבעי שנעשה בו שימוש במטבח.



יש לוודא שגוף מייבש הכביסה יבש לפני השימוש.
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מפרטים
דגם

RDT-600 - IS

ממדים (מ"מ)

( 661גובה) ( 658 Xרוחב) ( 538 Xעומק)

צריכת גז

 1.06 – 4.65קילוואט ))3,950-1,580 kcal/h

משקל (גוף בלבד)

 32.4ק"ג

קיבולת ייבוש סטנדרטית

 6ק"ג בזמן נתון

זמן ייבוש סטנדרטי

 68דקות

חיבור לגז

קצה צינור 0.5

ספק כוח

)AC220~240v (50/60Hz

צריכת חשמל

50 Hz (230 V): 280 W

אורך כבל חשמל

 1.5מטרים

התקני בטיחות

מערכת כיבוי אש ,נגד רגיש-חום (תרמיסטור) ,חיישן חמצן ,מערכת
התאוששות אוטומטית ,חיישן התחממות יתר ,מתג דלת ,רצועת
התוף ) (drum belt-cutוזמזם סתימת המסנן.

דגם

RDT-400 - IS

ממדים (מ"מ)

( 586גובה) ( 550 Xרוחב) ( 490 Xעומק)

צריכת גז

 1.48 – 3.66קילוואט ))3,100-1,190 kcal/h

משקל (גוף בלבד)

 27.0ק"ג

קיבולת ייבוש סטנדרטית

 4ק"ג בזמן נתון

זמן ייבוש סטנדרטי

 68דקות

חיבור לגז

קצה צינור 0.5

ספק כוח

)AC220~240v (50/60Hz

צריכת חשמל

50 Hz (230 V): 220 W

אורך כבל חשמל

 1.5מטרים

התקני בטיחות

מערכת כיבוי אש ,נגד רגיש-חום (תרמיסטור) ,חיישן חמצן ,מערכת
התאוששות אוטומטית ,חיישן התחממות יתר ,מתג דלת ,רצועת
התוף ) (drum belt-cutוזמזם סתימת המסנן.



קיבולת ייבוש סטנדרטית וזמן ייבוש סטנדרטי מבוססים על הבגדים המיובשים בפועל
(כותנה :אריגים סינתטיים = )58:58
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