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 WF-721WT,ST(7KG)*WF611WT,ST(6KG)–  کرال

  

  يکار سیسروتست 

 براي انتخاب برنامه تست از کلیدهاي. ثانیه فشار دهید 30را در  Tempو  Delay , ,Temp  Delay دستگاه را روشن کنید ، کلید هاي 

Delay  وSpeed  استفاده نمایید و براي آغاز برنامه کلیدStart  براي لغو برنامه نیز از این دکمه استفاده نمایید. را فشار دهید.  

بود همین  1ثانیه آب را تخلیه کنید و اگر سطح آب کمتر از  30بیشتر باشد ابتدا در  1قبل از آغاز برنامه تست بررسی نمایید اگر سطح آب از 
 .یه انجام دهیدثان 3 مدت بهعمل را 

 (T02)نمایش کدهاي خطا

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

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

 کند یمکد خطا همزمان پیش آید فقط یکی را ذخیره  2کد خطا را دارد و اگر  10برد دستگاه قابلیت ذخیره سازي  - 3

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

نمایشگر ) دي ( بعد از صداي . ثانیه فشار دهید  3 مدت بهرا  Delayخطاي پیش آمده کلید براي خالی کردن حافظه از کدهاي  - 5
E00 را نشان خواهد داد. 

 .فشار دهید T02را براي بازگشت به  Start/Pauseکلید  -6

  تست کنترل کیفیت

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

  باشد یمذیل  شرح بهمراحل تست 

 باشد یم 9999به معناي از صفر تا  (XXXX),(XXXX)نمایش دور موتور  - 1

کار کنند سرعت به  یخوب بهاگر سنسور حرارتی آب و سنسور سطح آب . کار خواهد کرد ثانیه زیر سرعت نهایی  30 مدت بهموتور  - 2
 .را نشان خواهد داد 400RPMاگر سنسورها خراب شده باشند نمایشگر تنها . باالترین حد خود خواهد رسید

 نک توقف خشک - 3
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 نمایش حرارت آب - 4

 ثانیه 5 مدت بهآب سرد در شستشوي اصلی  - 5

 ثانیه 2 مدت بهتوقف آب سرد  -6

 ثانیه 5 مدت بهسرد در پیش شستشو آب  - 7

 ثانیه 2 مدت بهتوقف آب سرد  - 8

 ثانیه 5 مدت بهآب گرم در شستشوي اصلی  - 9

 ثانیه 2 مدت بهتوقف آب گرم  -10

 L01رساندن سطح آب به  -11

 چپ و راست و پایان چرخه شستشو -12

 ثانیه 5المنت  -13

 آب گیري -14

 آب گیري ، قطع شیر برقی -15

 .ثانیه  10 مدت بهتخلیه  - 16

  خطاهاجدول 
  رفع عیب  علت  شرح  کد خطا

E10  دقیقه  7زمان آبگیري بیش از
  طول کشیده

  باز نشده است کامالًشیر آب 
  فیلتر مسدود شده است

  دارد یخوردگ چیپشلنگ 
  آب قطع شده است

شیر آب را باز کنید یا منتظر 
وصل شدن آب باشید فیلتر و 

  شلنگ را بررسی کنید

E12   سطح آب از اندازه مجاز بیشتر
  شده است

  لباسشویی قفل شده استدرب 
  از کار افتاده یبرق ریش

  موتور از کار ایستاده
  پمپ تخلیه خراب شده است

  دیندازیببکار  مجدداًلباسشویی را 
  را تعویض نمایید یبرق ریش

E21  دقیقه طول  3تخلیه آب بیش از
  کشیده

  شلنگ تخلیه مسدود شده 
  پمپ تخلیه خراب شده

  شلنگ را بررسی کنید
  بررسی نماییدپمپ تخلیه را 

E30 بسته  یخوب بهدرب لباسشویی   ایراد قفل درب لباسشویی
  نشده

درب را بسته و لباسشویی را 
  دیندازیببکار  مجدداً

E60  درب لباسشویی قفل شده است  زند یمموتور درجا  
  از کار افتاده یبرق ریش

  موتور از کار ایستاده
  پمپ تخلیه خراب شده است

  سیم موتور را بررسی نمایید
  برد را بررسی کنید

  موتور را بررسی نمایید

E61  برد قادر به تشخیص دور موتور
  نیست

  درب لباسشویی قفل شده است
  از کار افتاده یبرق ریش

  موتور از کار ایستاده
  پمپ تخلیه خراب شده است

  سیم موتور را بررسی نمایید
  موتور را بررسی نمایید

  بررسی و در صورت نیاز قطعه را تعویض نماییداگر موارد فوق رفع نشد سایر موارد را 
  


