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  WF-844WT,ST(8kg)—WF-744WT,ST(7kg)مدل 
  رفع ایراد  شرح

  را فشار دهید  Startدرب لباسشویی را ببندید سپس کلید   کند ینملباسشویی کار 
  نصب نمایید یست بدرلنگ ورودي آب را یش  کند یمآب نشت 

  مرتب در لباسشویی قرار دهید صورت به مجدداًرا  ها لباس  اند نشدهخشک  یست بدر ها لباس
  برنامه شستشوي دیگ را اجرا نمایید  شود یمبوي نامطبوع از لباسشویی استشمام 

  باشد یم تر نییپاآب از سطح دید  – مشکلی نیست   شود ینمدرون درام آبی مشاهده 
  مایع نرم کننده عمل نخواهد کرد – مشکلی نیست   باقی مانده استمقداري آب درون محفظه مایع نرم کننده 

را با  ها آناستفاده کنید یا پس از خشک شدن البسه    Spinاز برنامه   مقداري از ماده شوینده بروي البسه باقی مانده است
  پاك کنیدبرس 

  استشیر آب باز بررسی کنید آیا   شود ینملباسشویی از آب پر 
  بررسی نماییدفشار آب را 

  .درب لباسشویی بسته باشد
   پیچ خوردگی دارد یا مسدود شده است ؟بررسی نمایید آیا شلنگ آب 

خروجی آب از سطح آب درون  لنگیانتهاي ش بررسی کنید ارتفاع  ردیگ یمعمل تخلیه و آبگیري همزمان صورت 
  لباسشویی باالتر باشد

  .نمایید که مسدود نشده باشد یبررسلنگ آن را یشپمپ تخلیه و   شود ینمآب از لباسشویی تخلیه 
  ارتفاع شلنگ خروجی نسبت به سطح زمین را بررسی کنید

  موارد ذیل را بررسی کنید  لباسشویی لرزش دارد
  باز شدن تمام پیچ ترمزها

  مسطح باشد کامالًسطحی که لباسشویی روي آن قرارگرفته ، 
  شده باشند میتنظ وپایه هاي محکم 

  مقدار ریخته شده شوینده را بررسی کنید که به اندازه کافی باشد   توپی شکل شده است يپودر درجاپودر 
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  خطاهاجدول 
  مفهوم  نمایشگر

LCD/LED بدون  يها مدل
LCD/LED 

E00    مشکلی نیست  
E10     جریان دارد زمان مورد نیازآب بیش از  
E11     يها تیوضعمقدار آب در Start/Prewash/Error/Pause بیش از اندازه مجاز است  
E12    پیشگیري از سرریز شدن آب  
E20     مدار پمپ ایراد پیدا کرده است  
E21    تخلیه اضافی  
E30     شود ینمدرب لباسشویی قفل  
E31    ایراد قفل درب  
E33    خرابی سنسور سطح آب  
E34     استمدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده  
E35    مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است  
E36    شکستگی المنت  
E3C    خرابی المنت  
E3D    نوسان برق نرمال نیست  
E40    خطاي ایپروم در تشخیص خطا  
E41    خطاي ایپروم در تشخیص خطا  
E60    خرابی موتور  
E61    عدم تشخیص سرعت دور موتور  
E62     سنجخطاي غیرمنتظره سرعت  
E63    شده است 0سرعت موتور در سه دقیقی بدون هیچ سیگنالی بیش از  
E70   سوئیچ POWER قطع نمی کند  
E80   خرابی برد  

  ورود به تست سرویس

   .بار بصورت همزمان فشار دهید را دو Optionو  Spinلباسشویی را روشن کنید سپس کلیدهاي 

براي لغو . را  فشار دهید  Start/Pauseرا براي انتخاب برنامه مورد نظر و براي تأیید و آغاز برنامه مورد نظر کلید  Tempکلید 
  .را فشار دهید تا به حالت انتخاب برنامه بازگردید Start/Pauseاین برنامه مجددا کلید 

ثانیه آب را تخلیه کنید و اگر سطح آب کمتر از  30بتدا در بیشتر باشد ا 1قبل از آغاز برنامه تست بررسی نمایید اگر سطح آب از 
  .ثانیه انجام دهید 3بود همین عمل را بمدت  1
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 (T02)نمایش کدهاي خطا

نمایان  LEDروي صفحه  EXXرا فشار دهید تا  Spinکلید . را نشان می دهد ELTپس از ورود به مرحله تست نمایشگر  - 1
 )تعداد خطا هاي پیش آمده می باشد  XX. (گردد

را براي نمایش کد خطاب بعدي فشار دهید که این  Delay کلید . را قبل از نمایش کدهاي خطا فشار دهید Spinکلید  -2
 کد خطا قابل اجراست 10عمل تنها براي 

 ی را ذخیره می کندکد خطا همزمان پیش آید فقط یک 2کد خطا را دارد و اگر  10برد دستگاه قابلیت ذخیره سازي  - 3

 را نشان خواهد داد E00اگر کد خطایی پیش نیامده باشد نمایشگر  -4

) دي ( بعد از صداي . ثانیه فشار دهید  3را بمدت  Spinبراي خالی کردن حافظه از کدهاي خطاي پیش آمده کلید  - 5
 .را نشان خواهد داد E00نمایشگر 

 .دفشار دهی T02را براي بازگشت به  Start/Pauseکلید  - 6

  تست کنترل کیفیت

را نشان  LSTنمایشگر . را فشار داده سپس دستگاه را روشن نمایید Spinو  Delay براي انجام این تست،  همزمان کلیدهاي
  .را فشار دهید Start/Pauseسپس براي ورود به برنامه تست کلید .  خواهد داد

  مراحل تست بشرح ذیل می باشد

 .می باشد 9999به معناي از صفر تا  (XX),(XX)نمایش دور موتور  - 1

اگر سنسور حرارتی آب و سنسور سطح آب بخوبی کار کنند . ثانیه زیر سرعت نهایی کار خواهد کرد  30موتور بمدت  -2
را نشان خواهد  400RPMاگر سنسورها خراب شده باشند نمایشگر تنها . سرعت به باالترین حد خود خواهد رسید

 .داد

 توقف خشکن - 3

 حرارت آبنمایش  -4

 ثانیه 5آب سرد در شستشوي اصلی بمدت  - 5

 ثانیه 2توقف آب سرد بمدت  - 6

 ثانیه 5آب سرد در پیش شستشو بمدت  -7

 ثانیه 2توقف آب سرد بمدت  -8

 ثانیه 5آب گرم در شستشوي اصلی بمدت  -9

 ثانیه 2توقف آب گرم بمدت  -10

 L01رساندن سطح آب به  - 11

 چپ و راست و پایان چرخه شستشو -12

 ثانیه 5المنت  - 13

 ريآب گی -14

 آب گیري ، قطع شیر برقی -15

 .ثانیه  10تخلیه بمدت  -16


