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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