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Instalimi

AL

! Eshte e rendesishme ruajtja e ketij manuali per tu
konsultuar cdo moment. Ne rast shitjeje,leshimi apo
shpernguljeje,sigurohuni qe te qendroje bashke me
lavatricen per te informuar pronarin e ri per
perdorimin dhe paralajmerimet perkatese te saj.

!Nivelimi i kujdesshem dhe i qendrueshem i lavatrices
shmang dridhjet,zhurmat dhe spostimet gjate
perdorimit.ne rast prezence te moketeve apo tapeteve te
rregullohen kembet ne menyre qe te ruhet poshte
lavatrices hapsire e mjaftueshme per ventilimin.

!Te lexohen me kujdes
instruksionet: jane
informacione te rendesishme per instalimin,per
perdorimin dhe sigurine.

Lidhjet hidraulike dhe elektrike
Lidhja e tubit te furnizimit me uje

Shpaketimi dhe nivelimi
1. Te futet guarnicioni A ne
pjesen fundore te tubit te
furnizimit me uje dhe
vidhoseni me rubinetin e
ujit te ftohte me gryke te
ﬁletuar me ¾ gas (shih
ﬁguren) . Perpara se te
lidhet tubi,te lihet te rrjedhe
uji derisa te jete i paster.

Shpaketimi
1. Shpaketoni lavatricen
2. Te kotrollohet lavatricja per demtime gjate
transpoprtit.Nese ka demtime te mos instalohet dhe
te kontaktohet me shitesin.
3. Te hiqen tre ose katër vidat per mbrotjen gjate
transportit dhe gominen me distancierin
perkates,te vendosur ne pjesen e prapme (shih
ﬁguren)

A

4. Te mbyllen vrimat me tapat plastike qe jane ne
dispozicion.
5. Te mbyllet me tapen ne dispozicion ,te tre vrimat
ku mbeshtetej spina ,te vendosura ne pjesen e
prapme poshte djathtas.
6. Te ruhen te gjitha pjeset:nese lavatricja do te
transportohet, ato duhet te rimontohen.
! Ambalazhet nuk jane lodra per femije.
Nivelimi
1.Te instalohet lavatricja mbi nje dysheme te sheshte
dhe te forte,pa e mbeshtetur ne mure, mobilje apo
diku tjeter.
2.Nese dyshmeja nuk
eshte plotesisht
horizontale,rregulloni
disnivelin duke
zhvidhosur ose vidhosur
kembet e perparme (shih
ﬁguren); kendi i
pjerresise i matur me
kendin e punes nuk duhet
te jete me i madh se 2º.
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2. Te lidhet tubi i furnizimit
me uje me lavatricen duke
e vidhosusr ne pipin
perkates te ujit ,ne pjesen e
prapme lart djathtas (shih
ﬁguren)

3. Te kihet kujdes qe tubi te mos kete as perkulje,as pjese
te ngushtuara.
! Presioni hidrik i tubit te ujit duhet te perfshihet ne vlerat
e tabeles “Te dhena teknike” (shih faqen perbri)
! Nese gjatesia e tubit te ujit nuk eshte e mjaftueshme ,
drejtohuni ne nje dyqan te specializuar ose te nje teknik
i autorizuar.

Lidhja e tubit të shkarkimit

65 - 100 cm

Lidhni tubin e shkarkimit
me tubacionin e shkarkimit ose një shkarkues në
mur vendosur midis 65
dhe 100 cm mbi tokë, duke u siguruar që të mos
përthyhet fare.

Mos përdorni tuba me shtesa ose priza shumëﬁshe.
Kabllo nuk duhet të përthyhet apo shtypet.
Kabllo i furnizimit me energji elektrike dhe spina duhen zëvendësuar vetëm nga një teknik i specializuar.
Paralajmërim! Kompania nuk mban asnjë përgjegjësi
në rast se këto rregulla nuk respektohen.

Proçesi i parë i larjes
Sipas dëshirës, mund ta
mbështesni tubin mbi një
lavaman ose vaskë, duke
lidhur tubin me rubinetin
(shih ﬁgurën).
Fundi i lirë i tubit nuk duhet zhytur në ujë.

Pasi të keni instaluar pajisjen dhe para se ta përdorni
atë për herë të parë, kryeni një proçes larje me deter.gjent por pa rroba, duke përdorur proçesin “AUTO
CLEAN”

Të dhënat teknike
Modeli

Ju këshillojmë të mos përdorni tuba me shtesa; nëse
është absolutisht e nevojshme, shtesa duhet të ketë
të njëjtin diametër si tubi origjinal dhe të mos jetë më
shumë se 150 cm i gjatë.
Lidhjet elektrike
Para se të vini pajisjen në prizë, sigurohuni që:
: Priza të jetë e tokëzuar dhe konform ligjeve aktuale;
: Priza të durojë ngarkesën maksimale të energjisë së

pajisjes siç tregohet në tabelën e të Dhënave Teknike
(shih përkrah);
: Forca maksimale e energjisë të jetë brenda vlerave

të treguara në tabelën e të Dhënave Teknike
(shih përkrah);
: Priza të përputhet me spinën e pajisjes. Nëse ato

nuk përputhen, ndërroni njërën prej tyre.
Pajisja nuk duhet instaluar jashtë, madje as në vende
të mbuluara. Eshtë tejet e rrezikshme të ekspozoni pajisjen ndaj shiut, stuhive dhe dukurive të tjera natyrore.
Priza kryesore duhet të jetë lehtësisht e arritshme pasi pajisja të jetë instaluar.

XWDE 861480

Dimensionet

gjerësia 59.5 cm
lartësia 85 cm
thellësia 60.5 cm

Kapaciteti

nga 1 në 8 kg për larje
nga 1 në 6 kg për tharje

Lidhjet
Elektrike

Referojuni pllakës së të dhënave
teknike të vendosur në pajisje.

Lidhjet
Hidraulike

Presioni maksimal 1 MPa (10 bar)
Presioni minimal 0.05 MPa (0.5 bar)
Kapaciteti i kazanit 62 litra

Shpejtësia
e rrotullimit

deri në 1400 rrotullime në minutë

Larja: Programi 8; Temperatura 60 ;
Programet
Duke përdorur ngarkesë 8kg.
e shkallës
Tharja: Cikli I parë tharës performohet
së energjisë
me ngarkesë 2kg, zgjedhet shkalla
sipas
tharëse “
”;
rregullores
Ngarkesa duhet të përbëhet nga 3 ﬂetë,
BE 60456
2 jastëkë dhe 1 peshqir dore; pjesa e
mbetur e ngarkesës duhet të thahet
duke zgjedhur nivelin "
" e thatësisë
Kjo pajisje u përshtatet Direktivave të mëposhtme të CE:
-- 2004/108/EC
(Përputhshmëri Elektromagnetike)
dhe ndryshimeve të mëvonshme
-2006/95/CE (Tensioni I Ultë)
-2012/19/EU

AL

Mirembajtja dhe kujdesi
AL

Shkeputja e ujit dhe rrymes elektrike
* Mbyllni rubinetin e uijt pas çdo larjeje.
Keshtu kuﬁzohet perdorimi i impiantit
hidraulik te lavatriçes dhe eliminohet
rreziku i ndonje rrjedhjeje.
* Gjate pastrimit dhe riparimit te lavatriçes,
hiqeni spinen nga priza elektrike.

Pastrimi i lavatriçes
Pjeset e jashtme dhe ato prej gome mund te
pastrohen me nje lecke te lagur me uje te vaket
dhe sapun. Mos perdorni tretes ose gerryes.
Lavatriçja përmban opcionin “AUTO CLEAN”
për pjesët e brendshme që duhet të startojnë
pa pajisjen brenda kazanit.
Të ndihmosh ciklin larës do mund të përdornit ose
detergjent (p.sh. 10% e sasisë së detergjentit që e
përdorë në programin “Rroba të ndotura lehtë”)
ose aditiv special për pastrimin e lavatriçes.
Ne rekomandojmë startimin
e programit për pastrim çdo
40 cikle pastrimesh.
Për startimin e programit
shtyp Butonin A dhe B
përnjëherësh për 5 Sek.
(Shiko ﬁg.)
Programi starton në mënyrë
automatike dhe zgjat rreth
70 Min. Për të ndaluar
Procedurën shtyp butonin START/PAUSE.
Vërejtje: Ky program nuk funksionon në të gjitha
modelet e Lavatriçes.

Pastrimi i pompes
Lavatriçja eshte e pajisur me nje pompe vetepastruese
qe nuk ka nevoje rregulim.
Por mund te ndodhe qe gjera te vogla (monedha,
kopsa, etj.) te bien ne pjesen e parapompes qe mbron
pompen ne keto situata ne pjesen e pasme te saj.
Sigurohuni qe proçesi i larjes te kete mbaruar
para se te hiqni spinen nga priza.

Hyrja ne parapompe
1. Hiqni panelin e
mbulimit ne pjesen
e perparme te
lavatriçes me ane
të shtypjes së parë në qendër
dhe pastaj shtyp nga poshtë
në të dy anët përderisa ju
mund ta largoni atë.
(shih ﬁgurën).

2. Çvidhos kapakun
rrotulluar ne drejtim
te kundert me akrepat
e ores (shih ﬁguren).
Eshte normale qe te
derdhet pak uje.

Pastrimi i sirtarit te detergjentit

3. Pastroni me kujdes pjesen e brendshme.
4. Rividhosni kapakun.
5. Rimontoni panelin duke e shtyre ne drejtim
te makinerise dhe sigurohuni qe e keni vene
ganxhen ne vendin e vet.

Kontrolli i tubit te furnizimit me uje
Për të tërhequr sirtarin shtyp levën 1 dhe shtyp
Sirtarin nga jashtë (2). (Shih Figurën)
Pastro përfundi nisjes së ujit; kjo procedurë do
duhej të përsëritet shpesh.

Lidhni tubin e furnizimit te uje te pakten nje here.
Nese paraqiten çarje ose plasaritje tubi duhet te
nderrohet: gjate larjes presionet e forta mund te
provokojne shkeputje te papritura.

Kujdesi per OBLO dhe kazanin
* Lereni gjithmone gjysem hapur per te evituar
formimin e ererave te pakendshme.
%

Mos perdorni kurr tuba te perdorur.

Detergjentet dhe rrobat
AL

Sirtari i detergjentit
Nje rezultat i mire larjeje arrihet edhe nga hedhja e sakte e
mases se detergjentit: edhe duke e shtuar masen e detergjentit nuk arrihet nje larje me eﬁkase por kontribuon ne
krijimin e zmerçit ne pjeset e lavatriçes dhe ndotjen e
ambientit.
!Mos përdor detergjent detergjent për larje me dorë
sepse krijojne shume shkume.
!Përdor detergjent pluhur për rroba pambuku të bardha. Për
paralarje, dhe për larje në temperaturë mbi 60 C
!Përcill instruksionet e dhëna nga paketimmi I detergjentit
!Mos perdorni detergjente qe jane per te lare me dore

Terhiqni sirtarin e
detergjentit dhe
hidhni detergjentin
ose shtesat larëse si
me poshte.

! Mos derdhni pastrues në ndarje 1.
Pastrues duhet të derdhet vetëm në dhomëzën 2.
Pjesa 2: Larja e detergjentit (pluhur ose lëng) Nëse
përdoret pastrues i lëngët, rekomandohet që ndarja
e lëvizshme A (e furnizuar) të përdoret për dozimin e
duhur. Nëse përdoret detergjent me pluhur, vendosni
ndarjen në vendin e tretë B.
Komponenti 3: Aditivët (softeners fabric, etj)
Zbutësi i rrobave nuk duhet të tejkalojë nivelin "max"
të treguar në kapësen qendrore.

Pergatitja e rrobave
* Ndajini rrobat sipas:
-sipas materialit/shihni etiketat e veshjeve.
-sipas ngjyrave: ndani rrobat me ngjyre nga ato te bardha.
* Boshatisni xhepat e kontrolloni kopsat.
* Mos i kaloni vlerat e dhena, duke ju referuar
peshes se rrobave te thata:
Sa peshojne rrobat?
1 Çarçaf
1 Kellef
1 Mbulese tavoline
1 Pallto
1 Peshqir

400-500 gr.
150-200gr.
400-500 gr.
900-1.200 gr.
150-250 gr.

Ciklet e posaçme të larjes
Sport (programi 1) është projektuar për larjen e
veshjeve sportive të lehta (titujt, pantallona të
shkurtra, etj.); për rezultatet më të mira, ne rekomandojmë që mos të tejkaloni ngarkesën maksimale të
treguar në "Tabelën e cikleve të larjes". Ne rekomandojmë përdorimin e detergjentit të lëngët, dhe duke
shtuar sasinë e përshtatshme për një gjysmë ngarkese.
Të errëta: përdorni programin 2 për të larë rrobat me
ngjyrë të errët.
Ky program është projektuar për të ruajtur ngjyrën e
errët me kalimin e kohës. Ne rekomandojmë përdorimin e një detergjenti të lëngshëm për rezultatet më të
mira gjatë larjes së rrobave të errët.
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Kur zgjidhni funksionin e tharjes, në fund të ciklit të larjes makina
automatikisht do të kryejë një cikël të tharjes delikate që ruan ngjyrat
e rrobave. Shfaqja do të tregojë nivelin "
".
Max. ngarkesa: 3 kg.
Anti-kundërmim: përdorni programin 3 për larjen e rrobave me aroma të
këqija (p.sh. tymi, djersa, ushqim i skuqur). Programi është projektuar për të
hequr erërat e këqija duke ruajtur brat e pëlhurës. Pëlhura sintetike ose
ngarkesa të përziera duhet të lahen në 40 °, dhe pëlhura pambuku rezistente
në 60 °
Delikate: përdorni programin 4 për të larë rrobat shumë delikate. Është e
këshillueshme që të rrokulliset brenda rrobave para se të lani ato.
Për rezultatet më të mira, përdorni detergjent të lëngët në veshje delikate.
Kur zgjedhni një funksion ekskluzivisht tharje me bazë kohe, një cikël
tharjeje kryhet në fund të ciklit të larjes që është veçanërisht delikate, falë
trajtimit të lehtë dhe kontrollit të duhur të temperaturës së ujit.
Kohëzgjatjet e rekomanduara janë:
1 kg rrobash sintetike -> 150 min
1 kg veshje sintetike dhe pambuku -> 180 min
1 kg veshje rrobash pambuku -> 180 min
Shkalla e thatësisë varet nga ngarkesa dhe përbërja e pëlhurës.
Lesh - Woolmark Veshmbathje Kujdesi - Blu:
cikli i larjes së leshit të kësaj makine është miratuar nga The Woolmark
Company për larjen e rrobave të leshta të etiketuara si "larje me dorë"
me kusht që produktet të lihen sipas udhëzimeve në etiketën e veshjeve
dhe ato të lëshuara nga prodhuesi i kësaj larjejeje (M1318)
Në Mbretërinë e Bashkuar,
Eire, Hong Kong dhe Indi,
markë tregtare Woolmark
është një markë tregtare Certi kimi.
Shpejtë-Rapid 30' (program 6) ky program është dizajnuar për të larë
rrobat e ndotura lehtë në 30 ° (me përjashtim të leshit dhe mëndafshit)
me një ngarkesë maksimale prej 3 kg në një kohë të shkurtër: zgjat
vetëm 30 minuta dhe lejon kursim kohe dhe energji
Me Ngjyrë: përdorni këtë program 9 për të larë rroba të ndritshme me
ngjyrë. Programi është projektuar për të mbajtur ngjyrave të ndritshme
me kalimin e kohës.
Eko pambuku 20° (programi 11) ideal për ndotjen e lehtë me ngarkesa
pambuku. Nivelet efektive të performancës të arritura në temperatura të
ftohta, të cilat janë të krahasueshme me larjen në 40°, garantohen me një
veprim mekanik i cili vepron me shpejtësi të ndryshme, me majë të
përsëritur dhe të shpeshtë.
Eko sintetike (program 12) ideale për ngarkesa të përziera (pambuku
dhe sintetike) me një nivel normal të tokës. Nivelet e performancës
efektive të arritura në temperatura të ftohta janë të garantuara me një
veprim mekanik i cili vepron në shpejtësi të ndryshme, përgjatë
intervaleve të përcaktuara mesatare.
Larjes dhe tharje 45 '' Programi i përzgjedhes 13 për larje dhe tharje të
rrobave të lehta (pambuku dhe sintetike) në një kohë të shkurtër. Ky cikël
mund të përdoret për të larë dhe tharë një ngarkesë lavanderie deri në
1 kg në vetëm 45 minuta. Për të arritur rezultate optimale, përdorni detergjent të lëngshëm dhe prangat, collars dhe njollat para trajtimit.
AirFresh (program 14) Cikli ideal për të rifreskuar veshjet dhe për të
hequr aromat e këqija, sidomos tymin, nga pambuku dhe sendet
sintetike në 30' (max 1.5kg) pa fazën e larjes.
Sistemi i rregullimit te ngarkeses
Perpara çdo centrifuge, per te evituar vibrimet e tepërta e për të ndarë
ngarkesen në menyrë uniforme, kazani kryen disa rrotullime nga më të
lehtat deri në rrotullimet më të forta se ato te larjes. Në qoftëse deri në
fund të tentativave të përsëritura ngarkesa akoma nuk është balancuar,
makineria do të bëjë një centrifuge nga një shpejtësi e ulët në shpejtësinë
maksimale të parashikuar. Në prani të një mosbalancimi, lavatriçja ashtu
si edhe centrifuga do të pësojnë goditje. Për të favorizuar një shpërndarje
më të mirë të ngarkesës që të kemi një balancim më të mirë, këshillohet të
vendosen rroba të mëdha dhe të vogla.

Përshkrimi i pajisjes dhe
startimi i një proçesi larje dhe tharje
AL

Paneli i kontrollit

Butoni me dritë

ON/OFF

Start / Pauzë

Butoni

Butoni

Temperaturës

Sirtari I
Detergjentit

Përzgjedhësi
procesit
të larjes

Sirtari I detergjentit : Përdoret Për derdhjen e
detergjentit dhe aditivëve larëse (shiko “Detergjentet
dhe lavenderinë”)
Butoni NDEZJE/FIKJE:
ﬁk dhe ndez pajisjen.
START/PAUSE drita indikuese, që vezullon ngadal

në ngjyrën e gjelbërt tregon që lavatriqja është
e kyqur. Për të shkyqur larje-tharje pajisjen gjatë
procesit të punës, shtype dhe mbaje për 3 sek.
butonin e NDEZJE/FIKJE, nëse butoni shtypet
në kohë më të shkurtër ose aksidentalisht pajisja
nuk do të ndalet. Nës pajisja ﬁket gjat procesit së
larjes, procesi I larjes do të ndërprehet.
butoni PUSH & WASH + DRY : (shikoni
"Larja e cikleve dhe opsionet")
Butoni I përzgjedhësit të PROCESIT TE LARJES:
përdoret për të vendosur Rrotullimin e larjes së
dëshiruar. (shih tabela e ciklit larës).
Butonat i OPSIONEVE: përdoren për të zgjedhur
funksionet e dëshiruara. Llamba përkatëse e funksionit
të zgjedhur do të mbetet e ndezur.
Butoni TEMPERATURES:
cakton temperaturën
ose proçesin e larjes me ujë të ftohtë(shih "Personalizimi").
Butoni CENTRIFUGES:
cakton shpejtësinë e centrifugës ose e përjashton komplet si proçes (shih "Personalizimi").

Butoni
Butoni
CENTRIFUGËS

starim I
vonuar

Butonat

Butoni

Opsionet

I tharjes

Butoni DELAYED START
: shtypni për të vendosur
një ﬁllim të vonuar për ciklin e zgjedhur të larjes; afati i
vonesës shfaqet në ekran.
Butoni Tharjes
shtyp për zvoglimin-uljen e tharjes;
Zgjedhja e shkallës së tharjes ose koha do të shfaqet
në ekran. (shih "Si duhet drejtuar një cikël larjeje ose
një cikli tharjeje").
Butoni me llambën STARTIM/PUSHIM >II:: starton ose
ndërpret përkohësisht proçesin e larjes. njëherë kur cikli ﬁllon
Drita indikuese do të qëndrojë në pozitën ﬁkse. Për të
pauzuar ciklin larës shtyp prap butonin; drita indikuese do
të vezullojë në ngjyrë të portokalltë. nëse simboli
nuk ndriqon atëherë dera mund të hapet (prit afro 3 minuta)
Për të nisur ciklin larës prej pikës-fazës ku është ndërprerë,
shtyp prap butonin.
Funksioni STAND BY : Lavatriqja ne pajtim me Regulativin
për kursimin e energjisë, është pajisur me sistem
automatik STAND BY ku do të aktivizohet
pas disa minutave pasi që nuk ka kurfarë aktiviteti në lavatriqe
Shtyp butonin ON-OFF për një kohë të shkurtër dhe
Prit derisa lavatriqja starton prap.
Hargjimi në modin oﬀ-mode : 0.5 W
Hargjimi në modin Left-on : 8 W

EKRANI

AL

Ekrani është I vlefshëm për programimin e pajisjes dhe përmban informata të mëdha
Kohëzgjatja e cikleve të larjes në dipozicion dhe koha e mbetur e ciklit në veprim shfaqet në sekcionin A;
Nëse opcioni nisja e vonuar (DELAYED START) është futur në veprim, numërimi mbrapa I ﬁllimit të
ciklit larës të zgjedhur do të ﬁllojë.
Për më tepër, duke shtypur butonin përkatës lejon dukshmërinë e vlerave maksimale për temperaturë,
shpejtësinë e centrifugës ose tipin e thsrjes përkatëse të zgjedhjes së progamit ose ato të përzgjedhura
së fundmi.
Ora e qelqit ndizet ndërsa makina përpunon të dhënat në bazë të programit të përzgjedhur.
Pas një maksimumi prej 10 minutash, ikona mbetet e ndezur në një mënyrë ﬁkse dhe shuma përfundimtare
e kohës së mbetur shfaqet. Ikona e orës së qelqit do të ﬁket rreth 1 minutë pasi të jetë shfaqur shuma
përfundimtare e kohës që mbetet.
“Faza e ciklit larës” përkon me ciklin larës të zgjedhur dhe “faza e ciklit larës” e ciklit larës në veprim shfaqet
në sekcionin B:
MAIN WASH - Larja kryesore
RINSE - Shpërlarja
SPIN/DRAIN - CENTRIFUGA /KULLIMI
DRYING - THARJA
Simboli I "vonesës"

, kur është i ndezur, tregon se vlera e "ﬁllimit të vonuar" të vendosur është shfaqur në ekran.

Ekzistojnë tre nivele në seksionin C në lidhje me opsionet e larjes.
Seksioni D përfshin ikonat që lidhen me tre nivelet e tharjes të ndryshme, si dhe ikonën, e cila ndizet kur një opsion
i tharjes me kohën është vendosur.

Dera e mbyllur - DOOR LOCKED drita treguese
Llamba e ndezur tregon qe dera eshte e bllokuar per te ndaluar hapjen aksidentale: per te evituar
demet eshte e nevojshme te pritet (afro 3 minuta) qe te ﬁket llamba para se te hapet dera.
Për të hapur derën përderisa cikli është në progres, shtyp butonin START/PAUSE; Nëse simboli

DOOR LOCKED

është I qkyqur dera mund të hapet (prisni afro 3 minuta).

Proçeset e larjes

E bardhë pambuku 90°C: të bardha jashtëzakonisht të ndotura.
Sintetike: ngjyra rezistente shumë të ndotura.
Me ngjyrë
Eko pambuku 60°C (1): të bardha të ndotura dhe ngjyra rezistente.
Eko pambuku 40°C (2): të bardha të ndotura lehtë dhe ngjyra delikate.
Eko pambuku 20°C: të bardha lehtë të ndotura dhe ngjyra delikate.

Eko sintetike 20°C
Automatike

Larje dhe tharje 45 '
Airfresh-Freskim ajri

E pjesshme

Kohëzgjatja e
ciklit larës

Zbutës
Pëlhure
Ngarkesa Maksimale
për Larje (kg)

Larje

Ngarkesa Maksimale
për tharje (kg)

Detergjentet

Kohëzgjatja e ciklit larës mund të kontrollohet në ekran.

Të errëta
Anti-kundërmim (pambuku)
Anti-kundërmim (sintetike)
Delikate
Të leshta: të leshta, të leshta kashmiri etj.
Shpejtë 30 '

THARJE

Përshkrimi i proçesit të larjes

Temp.
Maks.

Shpejtësia
Max. rpm.

Tabela e proçeseve të larjes

Cikli i Larjes
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RINSE / Shpërlarja
SPIN / Centrifuga
DRAIN / Kullimi *
* Nëse zgjidhni programin
dhe përjashtoni ciklin e centrifugimit, makina vetëm do të kullojë.
Gjatësia e ciklit të treguar në ekran ose në këtë broshurë është vetëm një vlerësim dhe llogaritet duke marrë kushtet standarde të punës. Kohëzgjatja aktuale
mund të ndryshojë sipas faktorëve si temperatura dhe presioni i ujit, sasia e detergjentit të përdorur, sasia dhe lloji i ngarkesës së futur, balancimi i ngarkesës
dhe opsionet e zgjedhjes së larë.
Për të gjitha Institutet e Testimit:
1) Cikli i larjes së provës në përputhje me rregulloren EN 50229: përzgjedh ciklin e larjes 10 me një temperaturë prej 60°C.
2) Cikli i gjatë i larjes për pambuku: zgjidhni ciklin e larjes 10 me një temperaturë prej 40.

Opsioni LARJE
! Nëse opsioni i përzgjedhur nuk është në përputhje
me ciklin e larjes të caktuar, drita treguese do të ndizet
dhe opsioni nuk do të aktivizohet.

Sport
Ky opsion lejon zgjedhjen e programit më të përshtatshëm për çdo lloj veshje
sportive dhe është projektuar për të hequr papastërtitë duke ruajtur në mënyrë
optimale veçoritë teknike të rrobave. Nivelet e ndryshme të opsioneve të Sportit
ofrojnë ciklet e mëposhtme të larjes:
Sport Shoes, një cikël i projektuar për të larë në mënyrë të sigurtë deri në dy
palë këpucë sportive njëkohësisht.
N.B .: të thatë një palë këpucë, ne rekomandojmë vendosjen e kohës së tharjes
në 120 '; për të thatë 2 çifte vendoseni atë në 180 '.
Rroba palestër, një cikël i projektuar për të larë në të njëjtën kohë çdo lloj veshje
sportive së bashku me peshqiret e gjimnastikës (Temperatura 40 °).
Veshje pune, e projektuar për larje të veçantë të rrobave të
papërshkueshme ose veshjeve me ﬁbra të veçanta teknike si Gore-Tex, në
mënyrë që të optimizohet performanca e larjes duke ruajtur vetitë e tyre teknike
me kalimin e kohës. Mos përdorni zbutës të rrobave për veshje me ﬁbra teknike.
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Push & Wash+Dry (SHTYP dhe LARJE + THARJE)
Ky funksion bën të mundur ﬁllimin e një cikli automatik të larjejes dhe tharjes ose kur makina është e ﬁkur pa pasur nevojë
të shtypni butonin ON / OFF paraprakisht, ose pas ndezjes së pajisjes pa aktivizuar asnjë buton dhe / ose selektor
(ndryshe Push & Wash + Funksioni i thatë do të çaktivizohet). Për të nisur ciklin Push & Wash + Dry, shtypni dhe mbani
shtypur butonin për 2 sekonda. Treguesi ndizet për të treguar se cikli ka ﬁlluar. Cikli i larjes dhe i tharjes është ideal për
pëlhura pambuku ose sintetike, pasi i lan ato në një temperaturë prej 30 ° dhe një shpejtësi maksimale prej 1000 rpm.
Gjatë ciklit të tharjes temperatura maksimale është 60 ° C. Në fund të ciklit, lagështia e mbetur do të jetë e njëjtë me nivelin "".
Maksimumi i ngarkesës së rekomanduar 3 kg.
Koha e shfaqur është koha maksimale e lejuar nga cikli Push & Wash + Dry. Nëse ngarkesa është më e ulët se ngarkesa
maksimale ose shumica e veshjeve janë bërë nga materiale sintetike, koha aktuale e ciklit do të jetë më e shkurtër.

Si punon?
1. Ngarkoni rrobat (pambuk dhe/ose veshje sintetike) dhe mbylleni derën.
2. Hidheni detergjentin dhe/ose aditivët.
3. Filloni ciklin duke shtypur dhe mbajtur butonin Push & Wash + Dry për 2 sekonda. Drita përkatëse treguese do të kthehet
e gjelbër dhe dera do të kyçet (simbol DOOR LOCKED ndizet).
NB: ﬁllimi i ciklit përmes butonit Push & Wash + Dry aktivizon një larje automatike dhe cikli të tharjes jo të përshtatshëm të
rekomanduar për pambuk dhe pëlhura sintetike.
4. Cikli automatik mund të përdoret vetëm për larje, duke përjashtuar fazën e tharjes. Shtypni butonin Push & Wash + Dry
dhe pastaj butonin e tharjes: ikona e tharjes e nivelit "" do të ﬁket. Ngarkesa maksimale për larje vetëm është 4 kg. Cikli nuk
mund të personalizohet më tej.
Për të hapur derën kur është në proces një cikël automatik, shtypni butonin START / PAUSE. Nëse simboli DOOR LOCKED
është i ﬁkur, dera mund të hapet vetëm gjatë fazës së larjes. Shtypni butonin START / PAUSE përsëri për të rinisur ciklin e
larjes nga pika në të cilën ishte ndërprerë.
5. Në fund të ciklit të larjes fjala END do të ndizet.

Si të nisim ciklin larës ose ciklin tharës
Programim I shpejtë
1 Lexo-Nis Lavenderinë. Hapeni derën, Nis-lexo l
avanderinë, sigurohu që të mos kaloni vlerat maksimale të
leximit të indikuara në tabelën e programeve në faqen e
ardhshme.
2. Matja e detergjentit.Hape bombolen e sirtarit të
detergjentit dhe vendos detergjentin në ndarjen e
përshtatshme sikur përshkruhet në “lavenderin dhe
detergjentet”
3. Mbylle derën

4. Shtypni butonin "PUSH & WASH + DRY" për të nisur
programin

Programimi tradicional
1.Ndize-Nis pajisjen.Shtyp butonin ON/OFF , teksti
POWER ON do të shfaqet në ekran dhe drita indikuese
START/PAUSE do të vezullojë ngadalë në ngjyrën e gjelbërt.
2. Matja e detergjentit.Hape bombolen e sirtarit të
detergjentit dhe vendos detergjentin në ndarjen e
përshtatshme sikur përshkruhet në “lavenderin dhe
detergjentet”
3. ZGJIDH CIKLIN E LARJES. Përdorni çelësin WASH
CYCLE SELECTOR për të zgjedhur ciklin e dëshiruar të
larjes. Një temperaturë dhe shpejtësia e centrifugimit është
caktuar për çdo cikël larës;
këto vlera mund të rregullohen. Kohëzgjatja e ciklit do të
shfaqet në ekran.
4. Mbylle derën

5. Zgjedh ciklin larës: Shtyp butonin në zgjedhësin e ciklit
larës për të zgjedhur ciklin larës të dëshiruar; Emri I ciklit
larës do të shfaqet në ekran. Temperatura dhe shpejtësia e
centrifugës është I vendosur për çdo cikël larës; të gjitha
këto mund të rregullohen.
Kohëzgjatja e ciklit do të shfaqet në ekran.
6. Rregulloje ciklin larës: Përdor butonat e përshtatshëm.
Modiﬁkimi I temperatures dhe/ose I centrifugës:
Pajisja automatikisht do të zgjedh maksimumin e temperaturës së zgjedhur për ciklin larës të zgjedhur; këto vlera
paraprakisht nuk mund të rriten. Temperatura mund të zvogëlohet duke shtypur butonin , derisa parametrat e larjes
së ftohtë nuk arrihen. Shpejtësia e cintifugës mundet në
mënyrë progresive të reduktohet duke shtypur butonin
përderisa përjashtohet përfundimisht (kuadri OFF). Nëse
këto butona shtypen prap, vlerat maksimale dor të riprogramohen.
A- Bazuar në nivelin e dëshiruar të tharjes së rrobave:
Dollap: i përshtatshëm për rrobat që mund të vendosen
mbrapa në një dollap pa qenë i hekurosur.
Hanger: ideale për rroba që nuk kanë nevojë të jenë të
thata plotësisht.
Hekuri: i përshtatshëm për rroba të cilat do të kenë nevojë
për hekurosje më pas. Lagështia e mbetur zbut rrudhat,
duke i bërë ata më të lehtë për të hequr.

AL

B - Bazuar në një periudhë kohore të caktuar: në mes 210 dhe 30
minuta Nëse ngarkesa juaj e larësve për t'u larë dhe tharë është
shumë më e madhe se ngarkesa maksimale e deklaruar (shih
tabelën ngjitur të cikleve të larjes), kryeni ciklin e larjes dhe kur cikli
kompletoni, ndani rrobat në grupe dhe vendosni disa prej tyre në
daulle. Në këtë pikë, ndiqni udhëzimet e dhëna për ciklin "Vetëm
tharje". Përsëriteni këtë procedurë për pjesën e mbetur të ngarkesës.
Shënim: një periudhë ftohjeje gjithmonë shtohet në fund të çdo cikli
të tharjes.

Vetëm Tharje
Shtypni butonin
për të kryer ciklin e vetëm tharje.
Pas zgjedhjes së ciklit të dëshiruar (në përputhje me llojin e rrobave),
shtypni butonin
për të përjashtuar fazën e larjes dhe ﬁlloni fazën e
tharjes në nivelin maksimal të ciklit të zgjedhur. Niveli ose koha e
tharjes mund të vendoset dhe ndryshohet duke shtypur butonin e
tharjes.
(Nuk përputhet me ciklet 13 dhe 14).

Vendosja e një nisjeje të vonuar.
Për të vendosur një ﬁllim të vonuar për ciklin e zgjedhur,
shtypni butonin përkatës në mënyrë të përsëritur derisa të
jetë arritur afati i dëshiruar i vonesës. Kur ky opsion është
aktivizuar, simboli
ndizet në ekran. Për të hequr cilësimin
e nisjes së vonuar, shtypni butonin derisa teksti në ekran të
shfaqet "OFF".
Modiﬁkimi I të dhënave të ciklit-procesit
- Shtyp butonin për kyqjen e funksionit; drita indikuese I cili përshtatet me butonin do të ndizet.
- Shtyp prap butonin për të ﬁkur funksionin; drita indikuese do të ﬁket.
! Nëse opsioni I zgjedhur nuk është kompatibil me programin
e ciklit larës, drita treguese do të ndriqoj dhe opsioni nuk do
të aktivizohet.
! Opsionet mund të ndikojnë vlerën e ngarkesës së rekomanduar dhe/ose kohëzgjatjen e ciklit.
7. Starto programin-START THE PROGRAMME:
Shtyp butonin START/PAUSE. Drita treguese e
përshtatshme do të bëhet e gjelbërt, duke qëndruar e
ndezur në mënyrë ﬁksel, dhe dera do të mbyllet
(simboli DOOR LOCKED
do të kyqet).
Për ndryshimin e ciklit larës përderisa është në
progres,pauzo Larëse-Tharësen duke përdorur
butonin START/PAUSE (Drita indikuese START/
PAUSE do të ndriqojë ngadal në ngjyrë portokalli);
pastaj zgjedh ciklin e dëshiruar dhe shtyp prap butonin START/PAUSE. Për të hapur derën derisa cikli
është në progres, shtyp butonin START/PAUSE;
nëse simboli DOOR LOCKED
është I ﬁkur, dera
mund të hapet (prit afër 3 minuta) Shtyp prap butonin
START/PAUSE për të bërë ristartimin e ciklit larës nga
pika në të cilën ka qenë e ndërprerë.
8. Fundi I ciklit larës END of the WASH CYCLE:
Kjo do të indikoj nga teksti “END” në ekran; kur simboli
“DOOR LOCKED”
ndryshohet në oﬀ dera mund të
hapet (prit afër 3 minuta). Hape derën, largo rrobat dhe
ﬁke pajisjen.
!Nëse dëshironi të ndërpreni ciklin-procesin I cili veqse
ka nisur-ﬁlluar, shtype dhe mbaje të shtypur butonin .
Cikli-procesi do të ndalet dha pajisja do të ﬁket.
#

Masa paraprake dhe këshilla
Kjo pajisje është projektuar dhe prodhuar konform
standardeve aktuale ndërkombëtare të sigurisë. Informacioni i mëposhtëm jepet për arsye sigurie, prandaj duhet lexuar me kujdes.

Siguria e përgjithshme
: Kjo pajisje është projektuar vetëm për përdorim

shtëpiak.
: Pajisja duhet të përdoret vetëm nga të rriturit, në

përputhje me udhëzimet që përmban manuali.
: Mos e prekni pajisjen kur jeni këmbëzbathur, me

duar apo këmbë të lagura apo të njoma.

: Kurrë mos tërhiqni kabllon elektrik kur të hiqni pa-

jisjen nga priza. Kapni spinën dhe tërhiqeni.
: Mos e prekni ujin e derdhur pasi mund të arrijë te-

mperatura shumë të larta.
: Mos ushtroni kurrë forcë te dera. Kjo mund të dë-

mtojë mekanizmin e kyçit të sigurisë që parandalon hapjen aksidentale.
: Nëse pajisja prishet, në asnjë rast mos i prekni mekanizmat e brendshëm të saj në përpjekje për ta riparuar vetë atë.
: Mbani fëmijët larg pajisjes ndërkohë që ajo punon.
: Nëse pajisja duhet të zhvendoset, veproni me ndih-

mën e dy ose tre personave të tjerë për ta manovruar më me kujdes. Mos u përpiqni kurrë ta bëni vetëm,
pasi pajisja është shumë e rëndë.
: Para se të lani rrobat në lavatriçe, sigurohuni që ka-

zani të jetë bosh.
Sistemi i rregullimit te ngarkeses
Perpara çdo centrifuge, per te evituar vibrimet e tepërta
e për të ndarë ngarkesen në menyrë uniforme, kazani
kryen disa rrotullime nga më të lehtat deri në rrotullimet
më të forta se ato te larjes. Në qoftëse deri në fund të
tentativave të përsëritura ngarkesa akoma nuk është
balancuar, makineria do të bëjë një centrifuge nga një
shpejtësi e ulët në shpejtësinë maksimale të parashikuar.
Në prani të një mosbalancimi, lavatriçja ashtu si edhe
centrifuga do të pësojnë goditje. Për të favorizuar një
shpërndarje më të mirë të ngarkesës që të kemi një
balancim më të mirë, këshillohet të vendosen rroba të
mëdha dhe të vogla.

Hedhja
: Hedhja e materialeve paketuese: shikoni me kujdes

legjislacionin lokal që paketimi të mund të ipërdoret.
: Direktiva Europiane 2002/96/KE në lidhje me Pajis-

jet Elektrike dhe Elektronike Skarco (PEES) deklaron
që pajisjet shtëpiake nuk duhet të hidhen duke përdorur proçesin normal të mbeturinave urbane. Pajisjet e vjetra duhet të grumbullohen veç që të rritet kostoja e ripërdorimit dhe riciklimit të materialeve bren-

nda pajisjes ndërkohë që parandalohet dëmi i mundshëm ndaj atmosferës dhe shëndetit publik. Një kosh
mbeturinash me kryq është i shënuar në të gjitha produktet për t'i kujtuar pronarit të tyre detyrimet në lidhje me grumbullimin e veçantë të mbeturinave.
Për informacion të mëtejshëm në lidhje me hedhjen
e saktë të pajisjeve shtëpiake, pronarët mund të kontaktojnë autoritetin përkatës publik ose shitësin lo-

AL

Riparimi
Lavatriçja juaj me raste mund të mos funksionojë. Para se të kontaktoni Qendrën e Asistencës Teknike (shih "Asistenca"), kontrolloni që të mund ta zgjidhni problemin duke u konsultuar me listën e mëposhtme.

Problemi:
Pajisja nuk ndizet.

Shkaqet/Zgjidhjet e mundshme:
Pajisja nuk është futur plotësisht në prizë, ose jo mjaftueshëm sa për të
krijuar kontaktin.
Nuk ka energji në shtëpi.
Dera nuk është mbyllur siç duhet.
Nuk është shtypur butoni NDEZJE/FIKJE.
Nuk është shtypur butoni STARTIM/PUSHIM.
Nuk është hapur rubineti i ujit.
Eshtë caktuar një startim i vonuar (shih "Personalizimi").

:
:

Proçesi i larjes nuk starton.
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:
:
:
:

• Kontrolloni 2 seksione të mësipërme.
• "Drying" është vendosur në "OFF”

Larje - Tharje nuk thanë.
Pajisja nuk merr ujë
ose H2O në ekran.

: Tubi i furnizimit me ujë nuk është lidhur me rubinetin.
: Tubi është përthyer.
: Nuk është hapur rubineti i ujit.
: Nuk ka ujë në shtëpi.
: Presioni i ujit është shumë i ulët.
: Nuk është shtypur butoni STARTIM/PUSHIM.

Pajisja merr dhe shkarkon ujë
vazhdimisht ose uji mbetet në
kazan ose ngelet në larje.

: Tubi i shkarkimit nuk është vendosur midis 65 dhe 100 cm nga dyshemeja

(shih "Instalimi").
: Fundi i lirë i tubit është i zhytur në ujë (shih "Instalimi").
: Sistemi i shkarkimit në mur nuk është i pajisur me tub thithës.

Nëse, edhe pas këtyre kontrolleve, problemi vazhdon, mbyllni rubinetin,
ﬁkni pajisjen dhe kontaktoni Shërbimin e Asistencës. Nëse banesa është
në një nga katet e larta të ndërtesës, mund të ketë probleme në lidhje me
tubacionin e ujit, gjë që bën që lavatriçja të marrë dhe të derdhë ujin vazhdimisht. Ky problem mund të zgjidhet me anë të valvulave speciale kundrashkarkimit që gjenden në dyqan.
Pajisja nuk shkarkon ujin ose
nuk bën rrotullimin.

Proçesi i larjes nuk përfshin shkarkimin: disa proçese kërkojnë fazën e
shkarkimit që të startojnë në mënyrë manuale.
: Eshtë aktivizuar opsioni "Hekurosje e lehtë": për të plotësuar proçesin,
shtypni butonin Startim/Pushim ("Personalizimi").
: Tubi i shkarkimit është përthyer (shih "Instalimi").
: Tubacioni i shkarkimit është bllokuar.
:

Makina kryen rrotullimin

• "Spin Speed" është vendosur në "OFF”

Makina nuk nxehet ose
rezultate të dobëta të larjes.

• 'Temperatura' është vendosur në 'OFF'.

Programi zgjat shumë.

• Kohët e programit do të ndryshojnë për shkak të presionit të ujit,
temperaturës së hyrjes së ujit dhe nëse ngarkesa e larjes del jashtë bilancit.
Kjo do të rrisë kohën e programit në përputhje me rrethanat

Ekrani shkon në një 'kohë për t'i dhënë
fund' për më shumë se 1 minutë ose
ekrani ndryshon 'Koha për të përfunuar'
gjatë programit.

• Koha në ekran është vetëm për udhëzime - nuk është një kohë e saktë
për të përfunduar dhe mund të ndryshojë.

• Këmbët nuk janë rregulluar, duke mundësuar që makina të shkëmbehet.
• Instalimi i ri - Ose ndryshim bulonësh duke përfshirë ndarësplastike, ose paketim
Polystyrene nuk janë hequr gjatë instalimit të makinës.
• Makina është e bllokuar mes kabineteve dhe / ose mureve.
• Ngarkesa është në një gjendje të vogël jashtë bilancit dhe makina po rrotullon,
por me një shpejtësi më të ulët.
•
Pas ndezjes në makinë u aktivizua një kontroll përveç Push & Wash + Dry.
Push & Wash+Dry nuk aktivizohet.
Fikeni makinën dhe shtypni butonin Push & Wash + Dry.
Pajisja tronditet shumë gjatë
proçesit të centrifugës.

Riparimi
Makina është e zhurmshme.

• Do të ketë gjithmonë një zhurmë motori, pompë dhe gjatë rrotullimit

Zakonisht makineria nuk
rrotullohet siç duhet

• Nga Bilanci i zbuluar kur përpiqet të futet në një cikël spin - Nëse kjo ndodh,
makina do të vazhdojë të përpiqet të përsërisë shpërndarjen e ngarkesës së
kërkuar para se makina të shkojë në shpejtësi më të larta të centrifugimit Kjo do të rrisë kohën e programit në përputhje me rrethanat. Ky është një tipar
i sigurisë për të parandaluar dëmtimin.
Jashtë ekuilibri mund të shkaktohet duke larë një artikull të vetëm të rëndë
(p.sh. duvet, jorgan etj.). - Provoni përsëri programin duke përdorur një
ngarkesë të ndryshme.

Makineria rrjedh nga
bombola

• Sirtari i bombolës bllokohet me detergjent dhe kërkon pastrimin.
• Presioni i ujit është shumë i lartë dhe kërkon rrotullimin poshtë rubinetin në
tubin e furnizimit me ujë dhe provoni përsëri.
• Makina është e përkulur përpara - Duhet të jetë niveli kur është në
pozicionin e tij përfundimtar.

Makineria rrjedh (tjetër nga
bombola)

• Tubacioni i mbushjes është i lirshëm, kontrolloni të dyja kabinetet dhe
kontaktet e rubinetit.
• Tubacioni i mbushjes është i ngushtë, por ende rrjedh, nëse po zëvendësoni
kështu gomën e makinës osetubi i gomës mungon në gomen e makinës.
• Tubacioni i shkarkimit nuk është ﬁksuar siç duhet.

Dritat e opsioneve dhe drita
treguese START / PAUZA
ndriqon shpejt dhe një kod gabimi
shfaqet në ekran (p.sh. F-01, F- ..).

• Fikni makinën dhe hiqeni nga priza, prisni për rreth 1 minutë dhe pastaj
kthehuni përsëri. Nëse problemi vazhdon kontaktoni me Qendrën e
Ndihmës Teknike.

Makina mbanë erë.
Dera e makinës nuk hapet.

• Makina kërkon larje të shërbimit. Drejtoni një "Pastrim Automatik" të larë
me detergjent dhe pa rroba.
• Dera nuk do të hapet derisa drita treguese e bllokimit të derës të ﬁket
menjëherë pas mbarimit të programit.
• Nëse nuk ka energji në makinë ju duhet të kryeni procedurën e zhbllokimit
manual.

Vula e derës dëmtohet në
pjesën e poshtme.

• Mbyllja e derës ka zgavra të kullimit në pjesën e poshtme - Kjo është normale.

Niveli i ujit është shumë i ulët
kur makina bënë larjen.

• Niveli i ujit është i saktë nëse mund të shihet në pjesën e poshtme të derës.

Prodhohet shumë shkumë.

Pas përfundimit të programit,
ose para ﬁllimit të një programi,
makina është ﬁkur
(nuk ka drita)
Gjenerale

:

Detergjenti nuk është i përshtatshëm për lavatriçe (ajo duhet të shfaqë
tekstin "për lavatriçe" ose "për larje me dorë" ose të dyja).
: Eshtë përdorur shumë detergjent.
• Për të përmbushur rregulloret e reja të kursimit të energjisë, makina është e
pajisur me një sistem të gatishmërisë automatike. Shtypni 'ON / OFF' butonin
për 3 sekonda për të aktivizuar makinën, pastaj mund të çaktivizohet ose të
përzgjidhet një program I ri.
• Makina juaj e larjes përmban sensorë që monitorojnë progresin gjatë ciklit të
larjes (p.sh .: Nivelet e Ujit, Temperaturat, Ngarkesat e Jashtme, Koha e larë /
progresi).
Normalisht, nëse makina juaj përfundon me sukses ciklin, nuk ka gjasa që të
ketë ndonjë gabim

Mos harroni, ju do të paguani për një thirrje shërbimi për probleme të shkaktuara nga instalimi i pasaktë, siç tregohet në faqet
2 deri 4.
Mos zbrazja e përmbajtjes nga xhepat mund të shkaktojë bllokime pompash ose drenazhimi ose mund të dëmtojë makinën.
Mos lani sende të cilat nuk kanë një etiketë të larjes, ose lani artikuj që nuk kanë është menduar për larje në makinës.
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