
 ספיד קווין ממוחשבתוצרת ק"ג  8ייבש כביסה למהוראות הפעלה 
 
 ולהכניס כביסה לאחר סחיטה. המייבשיש לפתוח דלת  .1

 אין לערבב סוגי כביסה 
 ק"ג 8 להכניס כביסה בקיבולת
 לסגור את דלת המייבש

 לפעול לפי ההוראות דלהלן:
 

 יש ללחוץ על לחצן הדלקה .2

 כניותע"י לחצן תהרצויה  הטמפ'יש לבחור את  .3
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 לכותנה חום גבוה 
 

 לכביסה מעורבת חום בינוני               
               

              לכביסה עדינה  חום נמוך  
 

 "STARTתכנית הרצויה יש ללחוץ על לחצן "ה לאחר בחירת .4

אם פותחים את דלת המייבש בזמן התהליך, יש ללחוץ על  .5
 להמשך הפעולה.  "STARTכפתור "

 
אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש לא  ת כביסקלחבר

 או בניגוד להוראות יצרני הבגדים. במייבשנכון 
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מסך תצוגה 
 זמן יבוש

הדלקה  לחצן
 ועצירה  

לחצן הפעלה 
START   

 תכוניות  קבועות ללא שינוי זמן

 תכוניות  עם שינוי זמן יבוש 

לחצן שינוי זמן 
 הפעלה יבוש 



 הוראות בטיחות למכונת הייבוש
 המופעלת באמצעות גופי חימום חשמליים

 
 
 
 

 "י מפעיל מיומן שהוכשר לכך.המכונה תופעל אך ורק ע .1
 

המכונה מיועדת לייבוש מוצרי טכסטיל שכובסו במים בלבד ואין לייבש בה מוצרים  .2
 שכובסו במכונה לניקוי יבש או בדלקים או המוכתמים בשמנים או בחומרים דליקים.

 

 אין להשאיר המכונה בשום פנים פועלת ללא השגחה. .3
 

וקן את המכונה ואין בשום פנים להשאיר בגדים בתוך מיד בתום תהליך הייבוש יש לר .4
 המכונה בתום תהליך הייבוש.

 

 אין ללחוץ על לחצני הפעלת המכונה ללא צורך. .5
 

 אין לייבש במכונה מוצרי פלסטיק, גומי או טכסטיל שכובסו בחומרים דליקים. .6
 

 אין להפעיל המכונה אם חסרות בה דפנות כיסוי. .7
 

 אין להפעיל המכונה אם יש חשש לתקלות עקב רעשים לא רגילים או ריחות .8
 

 אין לאחסן דלקים או חומרים דליקים בסביבת המכונה. .9
 

הפסק את הפעולה וקרא  –אם המכונה ממשיכה בפעולתה כאשר הדלת פתוחה  .10
 לשרות. אין להמשיך ולהשתמש במכונה במצב זה.

 

 ליד או בתוך המכונה, זוהי הוראת בטיחות לכל המכונות. אין לאפשר לילדים לשהות .11
 

 כל עוד תוף המכונה בפעולה אין לנסות להוציא כבסים מהמכונה. .12
 

 אין לבטל או לעקוף אמצעי בטיחות המותקנים במכונה. .13
 

 יש לשמור על פילטר נקי ולהבטיח שארובת הוצאת האוויר תהיה תקינה. .14
 הצורך, יש לנקות את הפילטר. בתום יום העבודה או לפי

 

 בתום יום העבודה וודא ניתוק זרם החשמל למכונות. .15
 

 תיקונים יבוצעו ע"י מחלקת השירות של חברת כביסקל  .16
 הפעלה או תיקון שלא עפ"י האמור לעיל עלולים לגרום לנזקים.
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