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SEMBOLLER 

 

 
Evet 

 
Hayır 

 
İsteğe bağlı 

 

Güvenliğiniz için, bu kılavuzda yer alan bu işarete sahip tüm talimatlara 
özenle uyulmalıdır.  

 

İMHA 

 

Sorumluluk sahibi bir satıcı olarak, çevremize özen gösteriyoruz. Bu yüzden, sizi 
de ürün ve paketleme malzemelerinizi doğru şekilde imha etmenizi tavsiye 
ediyoruz.  

Böylece, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunabilir ve sağlığa ve çevreye 
yararlı bir geri dönüşüm sağlayabilirsiniz.  

Bu ürünü ve paketleri yerel kanun ve yönetmeliklere göre imha ediniz. Bu ürün 
elektronik bileşenler içerdiğinden, ürün ve aksesuarları kullanım ömürleri sona 
erdiğinde evsel atıklardan ayrı bir şekilde imha edilmelidir.  

Ürünlerin imhası ve geri dönüşüm konusunda yerel yetkililer ile irtibata geçiniz. 
Ürün ve paketleri geri dönüşüm için yerel toplama noktasına götürülmelidir. Bazı 
toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak kabul etmektedir. 

Bu kılavuzda ürün geliştirmeden dolayı doğabilecek küçük hatalarla ilgili 
verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.  
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ANA PARÇALAR 

TEKA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.  

Bu cihazı kullanmadan önce, lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar, 
cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size önemli bilgiler verecek olup, güvenli 
ve uygun bir kurulum ile birlikte kullanım ve bakım hakkında sizi yönlendirecektir.  

Bu kılavuzu uygun bir yerde muhafaza ederek, cihazın güvenli ve uygun bir şekilde kullanımı 
için kullanınız.  

Eğer cihazı satmaya, başkasına vermeye ya da taşınırken önceki evinizde bırakmaya karar 
verirseniz, cihaz ve güvenlik önlemleri ile yeni sahibi bilgi edinene kadar bu kılavuzu ilgili 
kişilere teslim ediniz.  

 

AKSESUARLAR  

Bu listeye göre aksesuarları ve içindekileri kontrol ediniz: 

 

1 adet hortum 

 

1 adet su tahliye 
hortumu desteği 

 

1 adet kullanma 
kılavuzu 

 

4 adet körleme tapası 

 

1 adet garanti belgesi  
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HAZIRLIK 

MAKİNANIN HAZIRLANMASI 

Strafor plakalar dahil tüm paketleme malzemelerini 
karışıklığı önlemek için ortadan kaldırınız. Paketi açtıktan 
sonra, plastik paket ve makina deliklerinde su damlaları 
olabilir. Bu durum normaldir ve fabrikada yapılan su 
testlerinden kaynaklanan bir olaydır. 

 

AÇIKLAMA 

Bu şekil, henüz satın almış olduğunuz çamaşır makinasından 
teknik değişikliklerden dolayı çok az farklılık içerebilir.  

 

 

Kontrol Paneli 
Kapı kilidi 

 
Üst panel 

 
Kapak 

 
Güç düğmesi 

Deterjan gözü 
Filtre kapağı 

 

Tahliye hortumu 
 

Su alma valfi 
 

Güç kablosu 
 

Arka kapak vidaları 
 
 

Arka kapak 
 

Nakliye kilitleri  
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 GÜVENLİK TALİMATLARI 

CİHAZI İLK KEZ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE 

 YAPILMASI GEREKENLER  YAPILMAMASI GEREKENLER 

 
Nakliye kilidinin çıkartıldığından emin olunuz.  

 
Çıplak ayak veya ıslak ya da nemli el ve 
ayaklarla bu cihaza dokunmayınız ve 
kullanmayınız.  

 
Güç temini için ayrı bir topraklanmış priz 
kullanınız.   

Yanıcı veya kuru temizlik maddeleri 
kullanmayınız.  

 
Fişin, prize erdiğinden emin olunuz.  

 
Cihazın yakın çevresinde yanıcı spreyler 
kullanmayınız.  

 
Güç desteğini çıkartırken elektrik kablosunu değil, 
prizi tutunuz.   

Yanıcı gaz olması halinde, derhal cihazın fişine 
dokunmayınız.  

 
Güç devresindeki sigortaların 15A olduğundan emin 
olunuz.   

Cihaz ve paket malzemeleri ile çocukların ve 
özürlü kişilerin oynamasına izin vermeyiniz.  

 
Plastik ve kauçuk bileşenlerin zarar görmesini 
önlemek için ısı kaynağı veya güneş ışığından uzak 
tutunuz.  

 
Cihazı, nemden uzak veya lavabo yanı ya da altı 
gibi su sızıntısına maruz kalabilecek yerlere 
koymayınız. Su sızıntısı olması halinde, 
makinanın kendiliğinden kuruması için bırakınız.  

 
Güç kablosunun cihazın altına sıkışmadığından 
emin olunuz ve güç kablosunun zarar görmemesine 
dikkat ediniz.  

 
Çamaşır makinası doğrudan halı üstüne veya 
duvar ya da mobilya yakınına koymayınız.  

 
Hortum bağlantılarının sıkı ve su sızdırmıyor 
olduğundan emin olunuz. Bağlantılar gevşek veya 
sızıntı varsa, suyu kapatınız ve yeniden sıkınız. 
Hortumlar düzgün sıkılana kadar çamaşır 
makinasını kullanmayınız.  

  

 

CİHAZIN GÜNLÜK KULLANIMINDA 

 YAPILMASI GEREKENLER  YAPILMAMASI GEREKENLER 

 
Takılma riskine karşı fermuar ve gevşek 
düğmeleri ilikleyiniz. Gerekirse, küçük parçaları 
bir file ya da yastık içine koyunuz.  

 
Yıkama işlemi esnasında, kapağa 
dokunmayınız. Sıcak olabilir.  

 
Her yıkama programından sonra makinayı 
kapatınız ve elektrik tasarrufu ve güvenliğiniz 
için fişten çekiniz. Makina deliğinin altı kısmını 
siliniz. 

 
Ağır nesneleri veya ısı kaynaklarını ya da 
nemli eşyaları cihazın üzerine koymayınız.  

 
Makina kullanılmadığı zamanlarda koku 
oluşumunu engellemek için kapağını hafif aralık 
bırakınız.  

 
Köpük, kauçuk veya sünger benzeri 
malzemeleri sıcak yıkamayınız.  

 
Güç kablosunun hasar görmesi halinde sadece 
imalatçı, servisleri ve diğer yetkili şahıslara 
tarafından değiştirtiniz.  

 
Yıkama esnasında deterjan gözünü açmayınız.  

 
Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetersizliği olan, 
gözetimsiz yeterli bilgi ve beceri sahibi olmayan 
ve güvenliğinden sorumlu kimse olmadığı 
takdirde cihazın kullanılmasına izin vermeyiniz.  

 
Kapağı açmak için zorlamayınız. Kapak 
kendinden kilit sistemine sahiptir ve yıkama 
işlemi tamamlandıktan kısa süre sonra 
açılacaktır. 

 
Çocukların cihazla oynamadığından emin olunuz. 

 
Makina deliğinin üzerinde su seviyesi 
görünüyorsa, kapağı açmayınız.  

  
 

İçindeki nemin hapsolmaması için, çamaşır 
makinasını plastik örtü ile kaplamayınız.  
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KURULUM 

NAKLİYE KİLİTLERİNİN ÇIKARTILMASI 

Nakliye kilitleri, nakliye işlemi esnasında çamaşır 
makinasının içindeki anti-titreşim bileşenlerini 
sabitlemek için tasarlanmıştır.  

1. Arka kapağı açınız.  
2. Arka taraftaki dört vidayı çıkartınız ve makina 

içindeki sentetik sabitleyicileri çıkartınız.  
3. Arka kapağı yerine takınız.  
4. Körleme tapası ile vidaların bıraktığı 

boşlukları doldurunuz.  
 
Not:  
1.Arka kapağı kapatırken, kapağın eğimi dışarı 
doğru olmalıdır ve arka kapağı Şekil 5’te 
gösterilen şekilde iki boşluktan yerleştirmeniz 
gerekmektedir.  
2.Sonraki kullanımlarınız için nakliye kilitleri ve 
sentetik sabitleyicileri ayrı bir yerde muhafaza 
ediniz.  

 

 

ÇAMAŞIR MAKİNASININ AYARLANMASI  

Bu makinanın altında ayarlanabilir ayaklar bulunmaktadır. İlk 
kullanımdan önce, makinanın sabit durması için bu ayakların 
ayarlanması gerekmektedir. Bu işlem, kullanım esnasında makinanın 
daha az titreşim ve gürültü yaratmasına yarar. Ayrı, yıpranma oranını da 
azaltır. Cihazı ayarlarken bir gönye kullanmanızı tavsiye ederiz. Zemin 
mümkün olduğunca sert ve düz olmalıdır. 
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SU GİRİŞ HORTUMU 

1.Su valfinin üzerindeki konektöre su giriş 
hortumunu takınız.  

2.Su giriş hortumunu soğuk ve temiz suya 
bağlayınız.  

Not: Cihaz ile birlikte verilen su giriş hortumunu 
kullanınız. Eskimiş hortum setleri tekrar 
kullanılmamalıdır.  

 

 

SU TAHLİYE HORTUMU 

1.Su tahliye hortumunun sabit durması için tahliye 
hortumu desteğini kullanınız ve suyun dışarı 
akmasını önleyiniz. Su tahliye hortumunun boyunu 
uzatmayınız; ve hortumunu uzatmanız gereken 
durumlarda mutlaka bir servis görevlisine danışınız. 

2.Su tahliye hortumunun uzunluğu 80-100 cm 
olmalıdır. Bulaşık makinasının arkasından düşmesini 
engellemek için tahliye hortumunu sabitleyiniz.  

Not: Tahliye hortumu suyun içine 
daldırılmamalıdır ve yerine iyice sabitlenerek 
sızıntı yapması önlenmelidir. Eğer tahliye 
hortumu yerdeyse ya da borunun uzunluğu 80 
cm’den az ise, çamaşır makinası su alırken 
sürekli akıntı yapacaktır. (kendiliğinden su alma) 

 

 

ELEKTRİK BAĞLANTISININ YAPILMASI  

Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan önce, lütfen şunlar kontrol 
ediniz: 

- Priz, çamaşır makinasının maksimum gücü için yeterli mi? 
(Güvenlik sebeplerinden dolayı, güç devresindeki sigortalar en 
az 15A olmalıdır) 

- Voltaj değeri, gereksinimleri karşılıyor mu?  
- Güç çıkışı, çamaşır makinası prizini kaldıracak güçte mi? 
- Makinayı, topraklama prize mi takılı? 
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KONTROL PANELİ  

 

 

A Program düğmesi G Deterjan bölmesi 
B Güç düğmesi H Ekran 
C Açma/Bekletme düğmesi I EKO 
D Dönme Hızı Ayar düğmesi J Yoğun yıkama  
E Yıkama ısısı düğmesi K Ekstra durulama 
F Erteleme düğmesi   

 

KULLANMA İŞLEVLERİ 
A Program düğmesi Bu düğmeyi saat yönünde veya tersine çevirerek, gerekli program 

seçilebilir. Mevcut 11 program bulunmaktadır. Program 
seçildikten sonra, karşılık gelen lambanın ışığı yanacaktır.  

B Güç düğmesi Çamaşır makinasını başlatmak için bu düğmeyi kullanınız. 
Kapatmak için tekrar bu düğmeye basınız. Düğmeler dokunmatik 
olduğu için makinayı kapatmak için Açma/Kapama düğmesine 
hafifçe dokunmanız yeterlidir.  

C Açma/bekletme 
düğmesi 

Çamaşır makinası prize takıldığında ve bir program seçildiğinde, 
işlemi başlatmak için hafifçe bu düğmeye dokunun. Yıkama 
esnasında, hafifçe dokunursanız, işlem duracak ve rakamlar yanıp 
sönmeye başlayacaktır. İşleme devam etmek için tekrar basın. 
Yıkama işlemi esnasında bir yıkama programını iptal etmek 
isterseniz, bu düğmeye basın, ekrandaki rakamlar yanıp sönmeye 
başladığında, güç düğmesine basarsanız, program iptal edilecektir.  

D Dönme Hızı Ayar 
düğmesi 

İstenen hızı seçmek için hafifçe bu düğmeye dokunun. Hız 
seçildikten sonra, ekrandaki göstergede belirecektir. Eğer gösterge 
ışığı yanmıyorsa, dönme işlemi gerçekleşmeyecektir.  
Not: Farklı su sıcaklıkları ve dönme hızları, farklı türdeki 
çamaşırlar için seçilebilir. Özel bir gereksiniminiz yoksa, 
varsayılan ayarları kullanabilirsiniz.  

E Yıkama ısısı 
düğmesi 

Bu düğmeye hafifçe dokunursanız, yıkama ısısı ekrandaki gösterge 
belirecektir. Çamaşırın türüne göre bir sıcaklık seçiniz.  
Not: Eğer gösterge lambası yanmıyorsa, soğuk yıkama 
yapılacaktır.  
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F Erteleme 
düğmesi 

Bu düğmeye hafifçe dokununca, çamaşır makinası bir süre sonra 
çalışmaya başlayacaktır ve karşılık gelen gösterge devam edecektir. 
Bu aralık 0.5-24 saat arasıdır; bu düğmeye her dokunduğunuzda 
süre yarım saat artacaktır. Düğme ayarlandıktan sonra, belirlenen 
sürenin geri sayıma başlaması için Açma/Bekletme düğmesine 
basınız (program bitene kadar süre ekranda görüntülenir).  
Not: Erteleme süresi, program süresinden uzun olmalıdır, aksi 
takdirde çamaşır makinası doğrudan yıkama programına geçer.  

G Deterjan 
bölmesi 

Deterjan gözünü açınca üç bölme 
göreceksiniz. 
Bölüm 1: Ön yıkama deterjanı 
Bölüm 2: 1 ile 10 arasındaki programlar için  
Bölüm 3: Yumuşatıcı, koku, vb.  
Deterjanlar türü ile ilgili tavsiye, mutlaka 
farklı yıkama ısınlarına uygun olmalarıdır. 
Lütfen deterjan kılavuzuna bakınız. 

 

 

H Ekran Kalan yıkama süresi ve hata uyarıları ile ilgili bilgiler burada 
gösterilir.  
Not: Fişe takıldıktan sonra, ekran açılır ve kalan yıkama süresi 
azalmaya başlar. Su basıncı ve ıs değişiklik gösterebileceğinden, 
kalan süre buna göre ayarlanmalıdır. Çamaşırlar dönme 
esnasında dengede değilse, süre otomatik olarak uzar. Bunlar 
normal durumlardır.  

I EKO Yıkama programından önce, yıkama yükünü ayarlamak için bu 
programı seçiniz (1/2), çamaşır makinası otomatik olarak su 
tüketimini ve yıkama süresini hesaplayacaktır.  

J Yoğun yıkama  Eğer çamaşırlar çok kirliyse, programı başlatmadan önce bu 
düğmeye basınız. Bu düğmeye basıldığında, yıkama süresi artar.  

K Ekstra 
durulama 

Bu düğmeye basında, çamaşır makinası ayrıca durulama yapar. Ek 
durulama istiyorsanız, bu düğmeye bir kez basın. Ekranda “P-1” 
görüntülenecektir. Düğmeye tekrar basınca, “P-2” veya “P-3” 
görünecek ve iki ya da üç ek durulama daha seçildiğini belirtecektir. 
“Ekstra durulama lambası” kullanım sırasında etkindir ve sürekli 
yanar. “P-1/2/3” kalan süreye göre görüntülenir. Lambanın ışığı 
söner ve ekstra durulama bittiğinde ekrandan kaybolur.  
Not: 1-9 arası programlar seçildiğinde, bu işlevi 
kullanabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CİHAZI KULLANIRKEN 

PROGRAM SEÇİMİ 

PROGRAM SEÇENEKLERİ 

 

 

1. Ön yıkama için deterjan bölmesi 

2. Deterjan bölmesi 

3. Yumuşatıcı ve diğer ürünler için 
bölme 

Program 
Maksimum 

sıcaklık 
Varsayılan 2 3 1 

Tavsiye edilen 
çamaşır 

 

TKW 
1067 

1 

 

Lana 30°C 40°C’ye kadar 30°C 
   

Yünlü kumaşlar 
400rpm 

2 
 

Sintetico 40°C 60°C’ye kadar 40°C 
   

Renkli sentetik 1000rpm 

3 
 

Eco 40°C 90°C’ye kadar 40°C 
   

Pamuklu 
kumaşlar 

1000rpm 

4 
 

Algodon 40°C 90°C’ye kadar 40°C 
   

Pamuklu 
kumaşlar  

1000rpm 

5 

 

Prelavado 40°C 90°C’ye kadar 40°C 
   

Ağır lekeliler 
1000rpm 

6 

 

Rapido 15’ 30°C’ye kadar 30°C 
   

Hafif lekeli 
pamuk, keten ve 
sentetik kumaşlar 

800rpm 

7 
 

Ligero 30°C 40°C’ye kadar 30°C 
   

Spor giysileri 
1000rpm 

8 
 

Mixto 30°C 60°C’ye kadar 40°C 
   

Farklı 
malzemeler 

1000rpm 

9 

 

Delicado 30°C 40°C’ye kadar 30°C 
   

Pamuk veya 
sentetik 

1000rpm 

10 

 

Aclarado -- -- 
   

/ 
1000rpm 

11 

 

Centrifugado -- -- 

   

/ 
1000rpm 

 

 

Evet Hayır İsteğe bağlı 

 

 



 

 

CİHAZI KULLANIRKEN 
 

TÜKETİM VE TEKNİK VERİLER  

TÜKETİM TABLOSU 

Yıkama süreleri sadece rehberlik etmesi açısından verilmiştir. Farklı su basıncı, ilk su 
sıcaklığı gibi sebeplerden dolayı gerçek süreler değişiklik gösterebilir.  

Program Max. Yük 
Enerji 

Tüketimi 
Su 

Tüketimi 
Sıcaklık 

Yıkama 
Süresi 

Dönerek 
Kurutma 

Performansı 

 Algodon 3 kg 0.612 kWh 29.2 L 40°C 2:30 saat / 

 Algodon 3 kg 0.945 kWh 29.1 L 60°C 2:50 saat / 

 Algodon 6 kg 0.936 kWh 46.3 L 60°C 2:51 saat %62 

 

Standart 40°C ve 60°C pamuklu programları normal kirli çamaşırlar için uygundur ve enerji 
ve su tüketimi bakımından bu tür pamuklu çamaşırları yıkarken daha verimlidir. Gerçek su 
sıcaklığı yukarıda belirtilen ısı değerlerinden farklı olabilir.  

 

TEKNİK VERİLER 

  

Güç kaynağı 220-240V/50Hz 

Maksimum çalışma 

akımı (A) 

10 

Su basıncı (MPa) 0.03 ≤ P ≤ 1 

Nominal Yük (kg) 6 

Dönme Hızı (r/dk) 1000 

Yıkama programları 11 

Maksimum güç (W) 2000 

Boyutlar (UxDxG) 850x520x595 

Net ağırlık (kg) 65 

Kapalı 

konumdayken güç 

tüketimi (W) 

0.76 

Açık konumdayken 

güç tüketimi (W) 

0.76 

 

 

 

 



 

 

  
CİHAZI KULLANIRKEN 

YIKAMA YÖNTEMLERİ 

Bu çamaşır makinası, sadece evde kullanım içindir. Eğer makina ticari 
amaçlarla kullanılırsa, garanti kapsamı dışında kalır. Lütfen makinayı 
amacı dışında kullanmayınız. Her giysinin etiketinde belirtilen 
talimatlara uyunuz ve sadece makinada yıkanabilir giysileri yıkayınız.  

 

GÜÇ TEMİNİ 
Çamaşır makinasını, prize takarak kullanınız.  

 

SU BAĞLANTISI 
Musluğu açınız. Su temiz ve berrak olmalıdır.  
Not: Kullanmaya başlamadan önce, çeşmeyi açarak musluk ile su 
girişi hortumu arasındaki ek yerlerinde sızıntı olup olmadığını 
kontrol ediniz.  

 

ÇAMAŞIRLARIN HAZIRLANMASI 
- Çamaşırları, kumaş türüne (pamuk, sentetik, yün veya ipek) ve kir 
miktarına göre ayırınız.  
- Renkli ve beyaz çamaşırları ayırınız. Solmaya dayanıklı olduklarını 
anlamak için önce elde yıkayınız.  
- Giysilerin ceplerini boşaltınız (anahtar, bozuk para, vb.) ve sert süs 
eşyalarını çıkartınız (broş, vb.). 
Dikkat: Küçük parçalar (düğme, vb.) kullanıcıların cebinden 
ödemek zorunda kalacağı hasarlara yol açabilir ve makinaya zarar 
verebilir.  
- Dikişsiz giysiler, iç çamaşırları, perdeler gibi hassas örme tekstiller 
mutlaka fileye konmalıdır. (Çamaşır makinasında yıkamamak daha iyi 
olabilir) 
- Fermuarları ve kancaları kapatınız ve sıkıca dikili olduğundan emin 
olup, çorap, kemer, sütyen, vb. küçük parçaları çamaşır filesine 
koyunuz.  
- Yatak çarşafı, yatak örtüsü gibi kumaşları katlamayınız.  
- Gömleklerin tersini çeviriniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CİHAZI KULLANIRKEN 
 

 

MAKİNANIN DOLDURULMASI  
Makinanın kapağını açınız ve teker teker makinanın içine çamaşırları 
doldurunuz. Kapağı sıkıca kapatınız.  
- Çamaşır makinasını ilk kez kullanırken, makinadan 
kaynaklanabilecek yağ veya kirlerin çamaşırlara bulaşmasını önlemek 
için, makinayı bir kez boş çalıştırınız. Bu işlemi deterjan ile birlikte ve 
60°C programda yapınız.  
- Makinayı aşırı yüklemeyiniz.  
 

 

DETERJAN SEÇİMİ 
Yıkama verimliliği ve performansı, kullanılan deterjanın kalitesine 
bağlıdır. Özel köpürmeyen deterjanlar iyi yıkama sonuçları verir. 
Sentetik ve yünlü giysiler için özel deterjanlar kullanınız. Tirkloretilen 
ve benzeri kuru temizleme ürünlerini kesinlikle kullanmayınız.  
Not: Gerekenden fazla deterjan eklemeyiniz. Aksi halde, bu durum 
makinanın kullanım ömrünü etkileyerek aşağıdaki durumlara sebep 
olabilir:  
1.Artan köpük miktarı ile durulama süresi normalden daha uzun sürer.  
2.Köpük, artan su basıncı sebebiyle deterjan gözünden taşabilir. 
3.Son dönme işleminin ardından giysiler üzerinde köpük kalabilir.  
Tavsiyeler: 
1.Deterjan gözünü haftada bir temizleyiniz.  
2.Ön yıkama programı kullanırken, lütfen normal dozun yarısını 
ekleyin. Toz veya sıvı deterjan paketinde yer alan doz tavsiyelerine 
lütfen uyun.  
 

 

DETERJANIN EKLENMESİ 
Deterjan gözünü açıp, gereken miktarda deterjan ve yumuşatıcıyı 
karşılık gelen bölmeye koyunuz. Hafifçe iterek deterjan gözünü 
kapatınız. (Deterjan gözü ile ilgili talimatlara bakınız) 
 
Uyarı: 
-Ön yıkama programı için, hem 1 hem de 2 nolu bölmeye deterjan 
eklenmelidir. Diğer programları kullanırken, 1 nolu bölmeye 
deterjan eklemeyin.  
-Paketin üzerinde yer alan bilgilere göre sıvı deterjanı kullanın. 
Ön yıkama bölmesinde veya “Erteleme” modunda sıvı deterjan 
kullanmayın.  
-Fazla yumuşatıcı koymayın, aksi halde yapay dokular zarar 
görebilir.  
 

 

PROGRAM SEÇİMİ 
En iyi yıkama sonuçlarını elde etmek için, çamaşır türüne 
göre uygun yıkama programı seçilmelidir. Doğru 
programı seçmek için lütfen program düğmesini çeviriniz. 
  
İŞLEV SEÇİMİ 
Gereken seçenekleri uygulayınız. (Sayfa 08 ve 09’daki 
“Kontrol Paneli” bölümüne bakınız.) 
 

 



 

  
CİHAZI KULLANIRKEN 

 

YIKAMA SICAKLIĞI SEÇİMİ 

Sıcaklık düğmesine basıp, istenen sıcaklık seçilene kadar aşağı 
doğru itiniz.   

DEVİR HIZININ AYARLANMASI 

Hız düğmesine basıp, istenen hız seçilene kadar aşağı doğru itiniz. 
Sıcaklık ve dönme hızı seçimi için sayfa 08 ve 09’daki “Kontrol 
Paneli” bölümünde yer alan “Kullanım İşlevleri” kısmına bakınız. 
Tavsiye edilen değerleri seçmeniz oldukça önemlidir.  

 

YIKAMA 

Açma/Bekletme düğmesine basınız. Çamaşır makinası önceden 
ayarlanan programa göre çalışmaya başlayacaktır. Çamaşır 
makinası yıkama işlemi bittikten sonra otomatik olarak duracaktır. 
Ekranda “Bitti” simgesi görüntülenecektir. Kapağı açıp, 
çamaşırlarınızı çıkartabilirsiniz.  

 

YIKAMA İŞLEMİNDEN SONRA 

Musluğu kapatıp, güç kablosunun fişini çekiniz. Nem ve kötü koku 
oluşumunu engellemek için kapağı aralık bırakınız. Kullanılmadığı 
zamanlarda kapak açık kalabilir.  

 

ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER 

1.Tek bir tam yıkama için çamaşırları biriktiriniz.  
2.Çamaşır makinasına aşırı yükleme yapmayınız.  
3.Ağır lekelilerde ön yıkama yapınız.  
4.Az kirli çamaşırlar için deterjan miktarını azaltınız veya standart ya da hassas yıkama 
programlarını seçiniz.  
5.Uygun bir yıkama sıcaklığı seçiniz. Günümüzde kullanılan deterjanlar 60°C altındaki 
sıcaklıklarda bile çok iyi sonuçlar verebilmektedir. Sadece ağır lekeli çamaşırlar için 
60°C’den yukarı sıcaklıkları tercih ediniz.  
6. Fazla deterjan kullanımından kaçınmak için deterjan paketinin üzerindeki doz önerilerine 
uyunuz.  
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Uyulması gereken semboller  

 
Dayanıklı malzeme  Soğuk suda çamaşır 

suyu kullanılabilir 
 

Kuru temizleme 
yapılmaz 

 Hassas kumaş  Çamaşır suyu 
kullanılmaz 

 Sererek kurutunuz 

 
95°C’de yıkanabilir  200°C’de ütülenebilir  Asarak kurutunuz 

 60°C’de yıkanabilir  150°C’de ütülenebilir  Elbise askısına 
asarak kurutunuz 

 
40°C’de yıkanabilir  100°C’de ütülenebilir  Tamburlu kurutma, 

normal sıcaklık 

 
30°C’de yıkanabilir 

 
Ütülenmez 

 
Tamburlu kurutma, 
düşük sıcaklık 

 
Elde yıkama 

 
Her türlü kimyasal 
ile kuru temizleme 
yapılabilir 

 
Tamburlu kurutma 
yapılmaz  

 Sadece kuru 
temizleme 

 
Perklorür ile kuru 
temizleme yapılabilir 

  

 
Yünlü keçe 

 
Uçak yakıtı ile kuru 
temizleme yapılabilir 

  

 

YÜKLEME BİLGİLERİ  

Yatak çarşafı (tekli) Pamuk Yaklaşık 800 g 
Battaniye  Yün Yaklaşık 3000 g 
Karışık kumaşlı giysiler / Yaklaşık 800 g 
ceketler Pamuk Yaklaşık 800 g 
Kot pantolonlar  / Yaklaşık 800 g 
Önlükler  Pamuk Yaklaşık 950 g 
Bayan pijamaları / Yaklaşık 200 g 
Gömlekler  / Yaklaşık 300 g 
Çoraplar  Karışık kumaş Yaklaşık 50 g 
Tişörtler   Pamuk Yaklaşık 300 g 
İç çamaşırları  Karışık kumaş Yaklaşık 70 g 
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YIKADIKTAN SONRA 

Her yıkamadan sonra, musluğu kapatıp fişi prizden 
çekiniz. Nem ve kötü kokuların oluşmaması için 
kapağı açınız. Çamaşır makinası uzun süre 
kullanılmayacaksa, makinedeki suyu hortumla alınız 
ve tahliye hortumunu değiştiriniz.  

DETERJAN GÖZÜNÜN TEMİZLENMESİ 

Deterjan gözünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.  

Çekmeceyi yerinden çıkartarak, suyla temizleyip 
yerine takınız.  

 

MAKİNANIN TEMİZLENMESİ 

Temizlik ve bakım esnasında makinayı prizden çıkartınız. Hafif nemli bir bez ve sabunlu su 
ile makinanın etrafını ve kauçuk parçalarını temizleyiniz. Organik kimyasallar veya aşındırıcı 
maddeler kullanmayınız.  

FİLTRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 

Filtreyi yılda bir kez temizleyiniz: 
1. Alt kapağı açınız.  
2. Saat yönünün tersine çevirerek filtreyi çıkartınız.  
3. Musluk suyu ile filtreyi yıkayınız.  
4. Saat yönünde çevirerek filtreyi yerine takınız ve alt kapağı kapatınız. 

 
Uyarı: 

1.Filtre yerinde takılı olmalıdır, aksi halde sızıntı 
yapabilir.  

2.Filtre çıkartıldığında tahliye pompasından 
çıkabilecek fazla suyu muhafaza etmek için 
tahliye hortumu filtresinin altına bir kap 
koyunuz.  
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SU GİRİŞ VALFİ VE GİRİŞ VALFİ FİLTRESİ 

Yabancı cisimler sebebiyle su girişinin tıkanmasını önlemek için, su 
girişi valfini ve giriş valfi filtresini düzenli aralıklarla temizleyiniz.  

 

 

MAKİNANIN TAŞINMASI  

Eğer makina uzak bir yere taşınacaksa, ilk kullanımdan önce çıkartılan nakliye kilitlerini 
aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yerine takınız. 

1. Körleme tapalarını çıkartınız.  

2. Arka kapağı çıkartınız.  

3. Sentetik sabitleyici ve nakliye 
kilitlerini yerleştiriniz.  

4. Anahtar ile kilitleri sıkınız.  

5. Arka kapağı tekrar yerine takınız.  

 

MAKİNANIN KULLANILMADIĞI SÜRELER  

Eğer makina uzun bir süre kullanılmayacaksa, fişini prizden çekiniz ve 
musluğu kapatınız. Nem ve kötü koku oluşumunu engellemek için 
kapağını açınız. Kullanılmadığı zamanlarda kapağı açık tutunuz.  
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EKRAN KODLARI 

EKRAN KODLARI VE ÖZEL İŞLEVLER  

KODLAR SEBEPLER ÇÖZÜMLER 
Hata 1 Kapak düzgün kapatılmadı. Kapağı düzgün bir şekilde kapatınız.  
Hata 2 Tahliye hatası. 6 dakika içinde su 

boşaltılmadı. 
Filtreyi temizleyiniz ve hortumda 
tıkanma olup olmadığını kontrol ediniz. 
Eğer hata devam ederse, lütfen bakım 
servisi ile irtibata geçiniz.  

Hata 3 Sıcaklık sensörü tam bağlanmadı 
veya zarar gördü. 

Bakım servisi ile irtibata geçiniz. 

Hata 4 Isıtıcı hatası (dönüşün sonunda 
görüntülenir) 

Bakım servisi ile irtibata geçiniz. 

Hata 5 -Su seviyesine 8 dakikada 
ulaşılamadı. 
 
-Tahliye hortumunun uzunluğu 80 
cm’den azdır. 
-Tahliye hortumu su içindedir.  

-Musluğun açık ve su basıncının 
normal olduğun emin olunuz. Eğer hata 
devam ederse, lütfen bakım servisi ile 
irtibata geçiniz. 
- 80-100 cm uzunluğunda bir tahliye 
hortumu kullanınız.  
-Tahliye hortumunun su içinde 
olmadığından emin olunuz.  

Hata 7 Motor hatası Bakım servisi ile irtibata geçiniz. 
Hata 8 Su koruyucu seviyenin üzerindedir. Bakım servisi ile irtibata geçiniz. 
Bitti Yıkama işlemi sona erdi 
1:25 Kalan süre 1 saat 25 dakikadır.  
19:30 Durum bilgisi: Ertelenen işlem için önceden ayarlanmış süre  
UNb Son durulama işlemi de bittikten sonra, dengesiz çamaşırlardan dolayı devir 

tamamen durur.  
 

- Kontrol paneli kilit işlevi: Bir programı başlattıktan sonra, “Ertele” ve “Açma/Bekletme” 
düğmesine aynı anda 3 saniyeliğine basınız. Artık düğmeleri kullanarak değişiklik yapılamaz. 
Kilidi kaldırmak için tekrar “Ertele” ve “Açma/Bekletme” düğmesine aynı anda 3 saniyeliğine 
basınız.  

- Kapalı hafıza işlevi: Elektrik kesintisi halinde veya çalışma esnasında elektrik kapatılması 
gerektiğinde, önceden belirlenmiş ayarlar korunacak ve elektrik geldiğinde kaldığı yerden 
çalışmaya devam edecektir.  

- Bir programı iptal etmek için:  
“Açma/Bekletme” düğmesine basıp, elektriği kapatırsanız program otomatik olarak iptal olur. 
Başka program seçmek için, program ekranını yeniden açınız.  
1. Gerektiğinde alarm sesi kapatılabilir. Lütfen bunun için aşağıdaki adımları izleyiniz:  
Çamaşır makinasını açınız ve program düğmesini döndürerek sıkma devrine getiriniz. 
Ardından, “Ertele” ve “Ekstra durulama” düğmesine basıp üç saniye bekleyiniz. Ekranda 
alarm sesinin kapatıldığını gösteren “BİP SESİ KAPALI” uyarısı görünecektir. Yukarıdaki 
işlemleri tekrarlamanız halinde, alarm sesi geri gelecek ve “BİP SESİ AÇIK” uyarısı ekranda 
görüntülenecektir.  
2. Not: Sıkma işlemi sırasında, eğer çok köpük algılanırsa, motoru korumak için, çamaşır 
makinası köpüğü otomatik olarak ayıracaktır. Motor duracak ve tahliye pompası 90 saniye 
boyunca su boşaltacaktır. Eğer bu işlem üç seferden fazla gerçekleşirse, sıkma işlemini 
tamamlamadan duracaktır.  

 

 



 

BAKIM   
 

SORUN GİDERME  

SORUN GİDERME  

Aşağıdaki durumlar birer sorun değildir. Sorun tarafınızdan onaylanana kadar, teknik servisi 
aramayınız.  

SORUNLAR  SEBEPLER ÇÖZÜMLER 
Çamaşır makinası 
çalışmıyor 

-Yetersiz elektrik bağlantısı olabilir.  
-Elektrik kesintisi olabilir.  
-Kapak tam kapatılmamış olabilir. 
-Makina fişi takılı olmayabilir.  

-Elektrik bağlantısını kontrol ediniz.  
-Elektriği kontrol ediniz.  
-Kapağı düzgün bir şekilde kapatınız.  
-Makina fişinin takılı olduğundan 
emin olunuz.  

Çamaşır makinası su 
almıyor 

-“Açma/Bekletme” düğmesine 
basılmamıştır.  
-Su musluğu açık değildir.  
-Su basıncı, 0,03 MPa’den azdır.  
-Su alma hortumu bükülmüş olabilir.  
-Sular kesilmiş olabilir.  
-Program düğmesi düzgün 
ayarlanmamış olabilir.  
-Kapak tam kapatılmamış olabilir.  
-Su alma hortumu filtresi tıkanmış 
olabilir.  

-“Başlat/Beklet” düğmesine basınız.  
-Musluğu açınız.  
-Su basıncını kontrol ediniz.  
-Su giriş hortumunu kontrol ediniz.  
-Su kesintisini kontrol ediniz.  
-Program düğmesini düzgün bir 
şekilde ayarlayınız.  
-Kapağı düzgün bir şekilde kapatınız.  
-Su giriş hortumu filtresini 
temizleyiniz.  

Makina su alırken 
tahliye ediyor 

-Tahliye hortumunun boyu 80 
cm’den azdır.  
-Tahliye hortumu su içindedir.  

-80-100 cm uzunluğunda bir tahliye 
hortumu kullanınız.  
-Tahliye hortumunun su içinde 
olmadığından emin olunuz.  

Tahliye sorunu -Tahliye hortumu tıkanmış olabilir.  
-Tahliye hortumu, zeminden 100 cm 
fazla yukarı konmuş olabilir.  
-Filtre tıkanmış olabilir.  

-Tahliye hortumunu açınız.  
- Tahliye hortumunu zemin 
seviyesinden 100 cm’den az 
yüksekliğe koyunuz.  
-Filtreyi temizleyiniz.  

Sıkma işleminde aşırı 
titreşim 

-Tüm nakliye kilitleri kaldırılmamış 
olabilir.  
-Çamaşır makinası düz zeminde 
değildir.  
-Makina yükü 6 kg üzerindedir.  

-Tüm nakliye kilitlerini çıkartınız.  
-Çamaşır makinasının düz bir 
zeminde olduğundan emin olunuz.  
-Tamburdaki çamaşır miktarını 
azaltınız.  

Yıkama döngüsü 
tamamlanmadan 
işlem duruyor 

-Elektrik veya su sorunu -Elektriği kontrol ediniz.  

İşlem bir süreliğine 
duruyor 

-Çamaşır makinası hata veriyor. 
-Çamaşır makinası su bastırma 
yapıyor? 

-Ekran kodlarını kontrol ediniz.  
-Durulama düğmesine veya 
Başlat/Beklet düğmesine tekrar 
basarak iptal ediniz.  

Tamburda aşırı 
köpük var ve 
deterjan gözünden 
dışarı taşıyor 

-Deterjan, köpüksüz türden değildir 
ya da elde yıkama içindir.  
-Aşırı deterjan kullanılmış olabilir.  

-Deterjanınızın türünü kontrol ediniz.  
-Deterjan gözündeki deterjan 
miktarını azaltınız.  

Yıkama süresi 
otomatik ayarlama 

Yıkama programı süresi ayarlanacak.  -Bu durum normaldir ve işlevleri 
etkilemez.  

Sıkma yapmıyor Çamaşırlar dengesiz dağılmış olabilir. -Çamaşır ekleyip, tekrar sıkma 
programını çalıştırınız.  

 

 



 

 
 KABLO DEVRESİ 

 

KABLO DEVRESİ 

 

 

 

  

Motor Motor 
PCB Basılı Devre Paneli 
MR Kapı Kilidi 
R Isıtma Unsuru 
PS Tahliye Pompası 
EVF, EVP Su Alma Manyetik Valfi 
P Basınç Şalteri 
FA Girişim Bastırıcı 
NTC Sıcaklık Sensörü  

 


