
 
 ג ק" 8כביסה גירבאו  הוראות הפעלה למכונת

 HS6008    LOGI PRO 
 

 יש לפתוח את דלת המכונה ולהכניס כביסה. .1

 יש לסגור את הדלת. .2

 יש לשים אבקת כביסה: .3

 : קדם כביסה1תא 

 : כביסה עיקרית2תא 

 : מלבין או תוסף כלשהו אחר )נוזלי(3תא 

 : מרכך )נוזלי(4תא 

 כנית הכביסה הרצויה.ע"י החיצים יש לבחור את תו .4

 . START לאחר בחירת התוכנית יש ללחוץ .5

  פתיחת דלת המכונה .6

 , רק אז ניתן לפתוח את דלת המכונה.ENDבגמר העבודה, תופיע על הצג המילה 

 כיצד עוצרים את המכונה באמצע פעולה .7

 ENDתפסיק את פעולת המכונה ותוציא את המים. על הצג תופיע המילה  STOPלחיצה על 

 יידלק ניתן לפתוח את דלת המכונה. כחולר ריבוע וכאש

 כיצד מקדמים את פעולת המכונה .8

 .בזמן פעולה מכונהניתן לקדם שלבים ב

  ACCEL. יש ללחוץ על לחצן 1

 . בזמן הזה התצוגה תהבהב ואז ניתן יהיה להוריד זמן או לדלג שלבים ע"י לחיצה על החץ מטה.2

 תוכניות כביסה .9

 ן חברת סבונים תוכניות קיימות רק שאי

 מעלות  40/80 הרתחה                                01
 מעלות  40/60צבעוני                                      02
 מעלות 40/45צבעוני עדין                              03
 ללא קדם כביסה. -מעלות 30עדין                                          04
 ללא קדם כביסה. -מעלות 20צמר                                          05
 שטיפה +סחיטה חזקה.        06

 

 החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש לא נכון במכונה
 או בניגוד להוראות יצרני הבגדים.

 

 חברת שרותי כביסקל בע"מ
 03-9024230טל': 

 
 



  6008HS PROLOGI תצוגת מסך
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A   מפסק פיקוד ראשי

 B   מסך תצוגה

 C   נוריות חיווי למשקל

 D    הפעלה וכיבוי תוכנית

    גישה לפונקציות מתקדמות
E 

    קידום/שינוי בתהליך התוכנית
  

      חצי בחירה

      

 F    להשריהנורית סימון 

 G    נורית סימון להפעלה מושהית



 

 רשימת תקלות 

LOGIC PRO 
 
 

1. ALM/A  -  .תקלת מים 

2. ALM/E  -  .תקלת ריקון/במערכת ריקון 

3. ALM/HOT – .חום יתר ללא דרישה 

4. ALM/L – גובה יתר של המים . 

5. ALM/LS- .גובה יתר של מים 

6. ALM/C- .פגם ברגש טמפ'/מעגל חימום 

7. ALM/PROE- .רגש טמפ' לא תקין 

8. ALM/BAL- .פגם ברגש איזון 

9. ALM/VAR- .ניתוק בהגנה טרמית של המנוע, מאופס ע"י הפסקת מתח למשנה מהירות 

10. ALM/DOOR- .מנעול דלת לא תקין 

11. HOT- והה. הפרעה בחשמל בזמן פעולת כביסה בטמפ' גב 

12. DOOR- .מנעול לא תקין 

 

 

 

 חברת שרותי כביסקל בע"מ
 03-9024230טל': 

 
 

 


