Washing Machine

সাধারণ িনেদশাবলী
অেটােম টক

লািডং ওয়ািশং মিশন

ওয়ািশং মিশন াপন এবং ব বহার করার আেগ এই
িনেদশাবলী অবশ ই পড়ু নএবং সযে রাখুন।
আপিন যিদ িনেদশাবলী অনুসরণ কেরন, তাহেল আপনার
আপনােক অেনক সমেয়র ভােলা সবা দান করেব।

তাং ১৪.১০.২০২১
ভাসনঃ ১.০

াডা

1

সূিচপ
1. িনরাপ া সতকতা

৩

2.

৪

পূণ তথ সমুহ

3.

াডাে

4.

মিশন

5.

মিশন পিরচালনা

6.

মিশন র

7. সমস া ও

তাং ১৪.১০.২০২১
ভাসনঃ ১.০

র য াংশ পিরিচিত

৫

াপন প িত

৬

ণােব

১২
ণ

১৬

াথিমক সমাধান

১৮

2

িনরাপ া সতকতা
1) সংেযাগ দয়ার আেগ িন ত হেয় িনন আপনার িবদু ৎ সেকট লাইেন
স ঠক আিথং সংেযাগ আেছ িকনা। সেকট ট হেত হেব ৩ িপেনর,
২২০ ভা , ৫০ হাজ লাইেনর। মাি
ােগর একািধক সংেযাগ
একসােথ চলমান রাখেত চাইেল অন ান লােডর পাওয়ার িহেসব
কের তারপর িস া িনন।
2) ওয়ািশং মিশেনর ব বহার অনুপেযাগী কম িবদু ৎ পিরবাহী সেকট
ব বহার করেবন না ।
3) কানভােব িত
বা িঢলা হেয় যাওয়া াগ বা সেকট অিবলে
পিরবতন ক ন।
4) মিশন পিরচালনার সময় দরজা ট খুব গরম হেত পাের। তাই মিশন
থেক বা া এবং পাষা াণীেদর দূের রাখুন।
5)
াগ খালা এবং পািনর কল ব করার আেগ িবদু ৎ সংেযাগ ব কের
িনন।
6)
িত ট অপােরশেনর আেগ মিশন টর টােবর ভতের ভালভােব চক
কের িন ত হেয় িনন কান অনাকা
ত ব আেছ িকনা।
7) শারীিরক, সংেবদনশীল বা মানিসক ভারসাম হীন বা অনিভ
ব
েদর ারা মিশন পিরচালনা করােবন না।
8) মিশেনর আেশ পােশ িশ েদর খলেত িনেষধ ক ন।
9) মিশেন কােনা সমস া দখা িদেল িনেজ িনেজ সমাধান করেত যােবন
না। সািভস স াের যাগােযাগ ক ন।
10) পাওয়ার াগ ভজা হােত খালা বা লাগােনা কানটাই করেবন না।
11) ওয়ািশং মিশন থেক গরম পািন িন াশেনর সময় গরম পািনর আঁচ
এড়ােত সতক থাকুন।
12) বা ােদর মিশন টর উপর বসেত িদেবন না।
13) কান া াম চালু না থাকেল পািনর ট াঁপ ব কের রাখেবন।
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পূণ তথ সমুহ
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)

মিশন টর কান অংশ হািরেয় গেল বা ভা া থাকেল মিশন ট
চালােবন না।
মিশেনর সােথ থাকা নতন হস পাইপ ব বহার ক ন।
মিশেনর দরজা খুেল দয়ার পূেব ােমর ভতেরর পািন িন াশন
হেয়েছ িকনা িন ত হেয় িনন। পািন থাকেল দরজা খুলেবন না।
নাহেল ভতেরর ফনা/পািন বাইের বর হেয় আসেব।
িনমাতার িনেদশনা এবং ানীয় সুর া িনয়ম অনুযায়ী পািন এবং
ওয়ািশং মিশন ট একজন দ এ পােটর ারা সংযু ক ন।
ওয়াশ বা
ন চলমান অব ায় দরজা খালার চ া করেবন না।
মিশেনর উপর গরম বা ভারী িকছ রাখেবন না।
অনু হপূবক ৫০ িডি এর বিশ গরম পািনর লাইন সংযু করেবন
না।
মিশন ট স াতস ােত জায়গা বা বাথ েম রাখেবন না। মিশন ট পািন
িদেয় ওয়াশ করেবন না। কে াল প ােনেলর উপর ভজা কাপড়
রাখেবন না।
সরাসির সূেযর আেলা, বৃ র পািন বা তাপীয় ব র পােশ রাখেবন না।
কাপড় ওয়াশ করার আেগ কাপেড়র পেকট ভােলাভােব চক কের
স ূন খািল কের িনেত হেব। কেয়ন বা অন য কান িকছ ােমর
মেধ পড়েল মিশন এবং কাপেড়র িত হেব।
ওয়ািশং মিশেনর জন উপযু এবং মানস ত িডটারেজনট ব বহার
করেত হেব । অিতির িডটারেজনট ব বহার মিশেনর িত সাধন
করেত পাের।
প ােক জং উপকরণ বা ােদর থেক দূের িনরাপেদ রাখুন এবং
সংর ন ক ন যা পরবত েত মিশন ানা র করার সময় েয়াজন
হেত পাের।
মিশেন ওয়াটার ফ জ ােকট বা কাপড় ওয়াশ করেবন না।
মিশেন ধাতব তির কােপট এবং ি ল ওয় ার ধাওয়া স ূণ িনিষ ।
া াম স
হওয়ার পর দরজা খলার জন ২ িমিনট অেপ া
ক ন।
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াডাে
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এে

সিরস আইেটম পিরিচিতঃ

ম ানুয়াল বই

ইনেলট পাইপ

মিশন


া েপাট
বালট কভার

র

াপন প

িত

পিরবহণ ও অব ানঃ
i)

ii)

iii)

iv)
v)

মিশন ট বহেনর জন কমপে
দুজেনর েয়াজন। একজন কের দুই
পােশ মিশেনর িনেচর িদেক ধের
দুইজন মিশন ট বহন করেবন।
মিশেনর অভ ের ৪ ট বালট রাখা
হেয়েছ। যাতায়ােতর সময় মিশন টেক
র া করেত তােদর অপসারন কের
িনন।
াডাে র সােথ দয়া র
িদেয়
ঘুিরেয় ৪ ট বালট িঢলা করেত হেব।
তারপর বালট রাবার ক হা াভােব
নািড়েয় এবং টান িদেয় বালট খুেল
িনেত হেব। খালার পর বালট এবং
র
রেখ িদন। এ েলা আবার
একইভােব লাগােনার েয়াজন হেব
যিদ কখনও াডা বাসা থেক ানা র করেত হয়।
বালট খালার পর িছ
েলা া েপাট বালট কভার িদেয়
ঢেক িদেত হেব।
পশাদার র নােব ন কিমেক মিশন ট ই টল করেত িদন।
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vi) ওয়ািশং মিশন ট অবশ ই শ , সমতল এবং িপ ল নয় এমন
মেঝেত ই টল করা আবশ ক। নরম বা কােঠর মেঝেত রাখা
যােবনা। চারিদেক আব অব ায় রাখা িনিষ ।
i)
মিশন টেক আনুভিমকভােব রাখুন।
ii) মিশন টেক িবদু ৎ সেকেটর কাছাকািছ রাখার চ া ক ন।
iii) মিশন ট মেঝর সােথ একই লেভেল আেছ িকনা তা পির া
ক ন।
iv) মিশন ট মেঝর সােথ একই লেভেল আনার জন
য়জেন
মিশেনর পা িল ঘুিরেয় সাম স কের িনন।
v) মিশেনর উপর আড়াআিড় আপনার হাত রাখুন, তা ি র রেয়েছ
িকনা িন ত হেয় িনন।
vi) িন ত হেয় িনন য ব বহােরর আেগ ওয়ািশং মিশেনর িনেচ
বস কক িশট আটেক নই। অন থায় এ ট ওয়ািশং মিশেনর
াভািবক ব বহারেক ভািবত করেব।

vii) এছাড়া ব বহােরর পূেব মিশন টর িনেচ রট
াপন কের
িনন। এ ট আপনােক বাসার ইদুর বা অন ান ছাট াণী ারা
মিশেনর িনচ িদেয় েবশ রিহত করেব।



পািনর ট াঁেপর সােথ ইনেলট পাইেপর ইউিনভারসাল
কােন র সংেযাগঃ

স ঠক পািনর কল িনবাচনঃ
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i) ইউিনভারসাল কােন র এক হােত এবং লক িলভার আেরক

ii)
iii)

iv)
v)

vi)
vii)



হােত িনেচর িদেক চেপ ধের ইউিনভারসাল কােন র এবং
ওয়াটার সা াই হাস আলাদা ক ন।
কােন র িরং থেক াি ক অংশ ট ঘিড়র কাঁটার িবপরীেত
িদেক ঘুিরেয় িকছটা ড থেক নািমেয় িনন।
যিদ ট াঁেপর আউটার ডায়ািমটার জেয় িরংেয়র থেক বড় হয়,
তেব ৪ ট স্ ু িঢলা কের ইউিনভারসাল কােন র থেক জেয়
িরং ট বাদ িদেত হেব।
৪ ট স্ ু িঢলা কের ইউিনভারসাল কােন েরর উপিরভাগ
ট াঁেপর উপর াইড ক ন।
এবার ৪ ট স্ ু
াইভােরর সাহােয দৃ ঢ়ভােব ইউিনভারসাল
কােন েরর সােথ লাগান যন ট াঁেপর সােথ এর উপিরভােগর
সংেযাগ ট িন ত হয়।
কােন র িরং এর িনেচর াি ক অংশ ট ঘিড়র কাঁটার িদেক
ঘুিরেয় টাইট কের িনন যতটা স ব।
ঠকভােব লেগেছ িকনা বুঝার জন কােন েরর মাথা আ ু ল
িদেয় ব কের কল ছেড় দখুন আ ু েল পািনর শার অনুভত
হয় িকনা এবং পািন কােনকটেরর উপর থেক িলক কের বর
হেয় আেস িকনা। যিদ অনুভত হয় এবং িলক না হয় তাহেল
বুঝেত হেব কােনকটর ট স ঠকভােব লাগােনা হেয়েছ।

ওয়াটার সা াই হােসর সােথ ইউিনভারসাল কােন র
সংেযাগঃ
i)

পাইেপর লক িলভার িনেচর িদেক এক হােত চেপ ধের অন
হাত িদেয় পাইপ ট ইউিনভারসাল কােন েরর মেধ যতটা স ব
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ঢিকেয় লক িলভার ট ছেড় িদন। পাইপ ট আটেক যাওয়ার
কথা। এবার হাত িদেয় টেন দখুন পাইপ খুেল যায় িকনা।
ii) ইনেলট হাস ট স ঠকভােব সংযু আেছ িকনা, তা িন ত হেয়
িনন।
িবঃ ঃ
i) সংেযােগর পর হােস যিদ কান ফাকা থােক, তাহেল ইনেলট
হাস ট পুনরায় সংেযাগ দয়ার জন সকল পদে প েলা
পুনরাবৃি ক ন।
ii) হাস ট বাকােবন না।
iii) িতবার ব বহার করার পর হাস সংেযাগ ট সাবধানতার সােথ
চক ক ন।



মিশেনর বিডর সােথ ইনেলট হােসর সংেযাগঃ
iii) ওয়াটার হাস টর মেধ কােলা গ াসেকট িরং থাকার কথা।
iv) বিডর ইনেলট নেলর মেধ হাস পাইপ ট ধের েবশ কিরেয়
পাইেপর াি ক নাট ট ঘিরর কাটার িদেক ঘুিরেয় টাইট ক ন।
িবঃ ঃ
iv) হাস ট বাকােবন না।
v)
িতবার ওয়াশার বব বহার করার
পর হাস সংেযাগ ট সাবধানতার
সােথ চক ক ন।
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ওয়াটার সা াই হাস িব
করণঃ
i) ট াঁপ ট ব ক ন।
ii) লক িলভার ট এবং জেয়ে র িফেমল ি ভ ট আ ু েলর মাধ েম
িনেচর িদেক চাপ িদেয় মল কা ার এবং িফেমল কা ার
দুইটােক পর েরর িদেক িব
ক ন।
iii) ওয়াটার ইনেলট হাস টেক িব
করার জন তা ঘিড়র কাঁটার
িদেক ঘুরান।

ন হাস সংেযাগঃ


i)

মেঝ থেক
ন হাস ট ৬৫ থেক ১০০ সিম উঁ চেত াপন
ক ন। অন থায় ভালভােব ময়লা পির ার হেবনা।
ii) সতকতার সিহত িন ত ক ন যন সম
হাস েলা
আঁটসাঁটভােব লাগােনা হয়।
iii) যখন ওয়ািশং মিশন কাজ শষ হেয় যােব, ওয়ািশং মিশেনর
িপছেন
ন পাইপ ট পািনর মেধ িনম
ত করেবন না।
iv) মিশন টর কায ম াভািবক রাখেত পা
পির ার রাখুন।
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িডটারেজনট বে

র

িত ট অংেশর পিরিচিতঃ

িবঃ ঃ
1)
2)
3)

তাং ১৪.১০.২০২১
ভাসনঃ ১.০

তকারেকর িবেশষ িনেদশনা থাকেল স অনুসাের
িডটারেজনট ব বহার ক ন।
অিতির িডটারেজনট ব বহার অত িধক ফনা সৃ
করেব। তােত মিশেনর ফাংশেন সমস া হেত পাের।
কাপেড়র ধরন, পািনর তাপমা া এবং দাগ অনুযায়ী
উপযু িডটারেজনট িনবাচন ক ন।

11

মিশন পিরচালনা


মিশেনর কে

াল প ােনেলর

া াম পিরিচিতঃ

উদাহরণঃ FL85-A03 মেডেলর কে াল প ােনল

বাটন

িকভােব ব বহার করেত হেব
মিশন অন করার জন একবার
করেত হেব।

স

া াম অপােরশন চালু/ব করার জন
একবার স করেত হেব।

নব বা Program

এই বাটন পর পর চেপ িবিভ
া াম
িনবাচন করা যােব। া াম যমনঃ
Cotton, Shirt, Duvet, Wool, Eco, Jeans,
Quick, Mix, Baby care ইত ািদ।

Delay/Pre Delay/
Time Delay

িনিদ সময় পর ওয়াশ চালু করার জন এই
া াম েয়াজন হেব।

Child Lock

া াম চলমান অব ায় লক কের রাখার
জন ব বহার করা হয়। তখন অন কােনা
ফাংশন চালু করেত িদেবনা।
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TEMP

তাপমা া পিরবতন করার জন এই
ফাংশন ব বহার করেত হেব।

SPEED

েনর ঘূণন গিত পিরবতেনর জন এই
ফাংশন ব বহার করেত হেব।

কমন িকছ
া াম

া ামসমূহ ব বহােরর উে শ ঃ
কখন ব বহার করেত হেব

COTTON

সুিত কাপেড়র জন Default

া াম

SHIRT

শাট ধাওয়ার জন Default

QUICK

অ সমেয়র মেধ কাপড় ধায়ার জন
Default
া াম

সুিত কাপড়
য কােনা
কাপড়

া াম

DELICATE

সূ
কাপড় িল মৃদু ওয়াশ করার
জন Default া াম

UNDERWEAR

জামার ভতেরর অ বাস ধাওয়ার
জন Default া াম

MIX

িবিভ ধরেণর কাপড় একসােথ ওয়াশ
করা

BABY CARE

বা ার জামা কাপড় ওয়াশ করার জন
Default
া াম। অিতির cycle এর
সােথ উ তাপমা া সহ ধায়া যা
থেক িশ র েকেক র া করা।

SYNTHETICS

িসে টক পাশােকর জন িতিদন
ধায়ার জন Default া াম

তাং ১৪.১০.২০২১
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কাপেড়র
ধরণ

য কােনা
কাপড়
িস , িনট
এবং অন ান
সূ
কাপড়.
য কােনা
কাপড়
িবিভ ধরেণর
কাপড়
একসােথ
বা

ার জামা
কাপড়

পিলেয় ার
কাপড়
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DUVET

ভারী পু কাপড় ওয়াশ করার জন
Default
া াম

SPORTS

জািস , াউসার জাতীয় পাশাক ওয়াশ
করার জন Default া াম

WOOL

য কােনা পশমী/েলামশ জাতীয়
কাপড় ধায়ার জন Default া াম

শীেতর
সােয়টার

ECO

তলনামূলক কম িবদু ৎ খরেচ কাপড়
ওয়াশ করা।

য কােনা
কাপড়

TUB CLEAN

াম খািল অব ায় চালােত হেব।
াভািবকভােব ২/৩ মাস চালােনার পর
এই মােড চালােনা উিচত।

RINSE+SPIN

পুনরায় পািন িনেয় ধায়া এবং ওয়াশ
শেষ পািন ঝরােনা

SPIN

 িডসে

ওয়াশ শেষ

ধু পািন ঝরােনা

কাঁথা, জ ,
পাতলা ক ল
জািস ,
াউসার
জাতীয়
পাশাক

কােনা
িডটারেজনট
এবং কাপড়
থাকেবনা
য কােনা
কাপড়
য কােনা
কাপড়

নঃ

i)

ওয়াশ সময়/িবল ওয়াশ সময় দখা যােব। সময় মা েয়
কমেত থাকেব।
ii) ওয়ােশর সময় কান অ াভািবক িকছ ঘটেল,
েন Error
িসগনাল দখােব। যমন – E5, E3 এরকম।
iii) যিদ দখােনা সময় কৃত সমেয়র চেয় িভ হয়, া াম
সটা অ াডজা কের িনেব। এ ট কান Error নয়।



াভািবক ধৗতকরণ

য়াঃ

i) কাপড় ওয়ািশং ােম লাড কের মিশেনর দরজা ব ক ন।
ii) িডটারেজনট ব
বর কের তােত িডটারেজনট িদেয় আবার
ভতেরর িদেক চাপ িদেয় বিসেয় িদেত হেব।
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iii) ইনেলট পাইপ সংযু ক ন এবং পািনর ট াঁপ ট অন ক ন।
iv)
ন পাইপ ঠক জায়গায় রেখ পাওয়ার সুইচ অন ক ন।
v) নব থাকেল নব ঘুিরেয় বা
া াম বাটন চেপ চেপ কাপেড়র
ধরন বুেঝ িবিভ
া াম িনবাচন করা যােবঃ
Cotton বা QUICK বা অন ান

া াম………

vi) তারপর “
“ বা “START/PAUSE” বা “START/STOP” বাটন ট
স ক ন।
vii)
া াম শষ হেল িডসে
েন “END” লখা সহ হা া শ
করেব।
viii) দরজা খুেল কাপড় বর কের িনন।
ix) ইেলক ক াল সংেযাগ িব
ক ন।



া ােম িনজ
য়াঃ

পছ

অনুযায়ী ধৗতকরণ

i) কাপড় ওয়ািশং ােম লাড কের মিশেনর দরজা ব ক ন।
ii) িডটারেজনট ব
বর কের তােত িডটারেজনট িদেয় আবার
ভতেরর িদেক চাপ িদেয় বিসেয় িদেত হেব।
iii) ইনেলট পাইপ সংযু ক ন এবং পািনর ট াঁপ ট অন ক ন।
iv)
ন পাইপ ঠক জায়গায় রেখ পাওয়ার সুইচ অন ক ন।
v) িন ধারায়
া ােম িনেজর মত কের তাপমা া,
ন গিত,
কতবার পািন নয়া, কত সময় পর অপােরশন চালু করা ইত ািদ
পিরবতন কের িনবাচন করা যােবঃ
“Temp”/”Rinse”/”Speed” যমন* তাপমা া পিরবতন করেত চাইেল “TEMPERATURE” বাটন
িদেয় তাপমা া িনবাচন ক ন।
* িকছ সময় পর অপােরশন চালু করেত চাইেল “Delay” বা “Pre
Delay” ফাংশন ব বহার করা যােব।
* ওয়ােশর পর কতবার পািন িদেয়
ন করেত চান, তার জন
“RINSE” এর মাধ েম িনবাচন ক ন।
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* ঘূণন গিত পিরবতন করেত চাইেল “SPEED” বাটন িদেয় গিত
িনবাচন ক ন।
vi) তারপর “
“ বা “START/PAUSE” বা “START/STOP” বাটন ট
স ক ন।
vii)
া াম শষ হেল িডসে
েন “END” লখা সহ হা া শ
করেব।

মিশন র
***র
িব


ণােব

ণ

ণােব েণর কাজ অবশ ই মিশেনর িবদু ৎ সংেযাগ
কের কাজ করেত হেব
মিশেনর উপিরভাগ পির ারকরনঃ
i)

যিদ মিশন টর উপের কান পািন থােক তাহেল কেনা কাপড়
িদেয় তাড়াতািড় মুেছ ফলুন। কান শ ব অনুেমািদত নয়।
কারণ এ ট মিশেনর িত করেত পাের। প ল/অ ালকালাইন
বা অন কােনা সল্েভ
ারা পির ার করেবন না। হালকা
ভজা কাপড় িদেয় মুেছ পির ার করা যােব। তেব পির ােরর
সময় অবশ ই িবদু ৎ সংেযাগ িব
থাকেত হেব।
ii)
েয়াজেন হা া নরম িডটারেজনট িদেয় মিশেনর উপিরভাগ
পির ার করা যেত পাের।



ওয়াটার ইনেলট লাইন িফলটার পির ারকরণঃ
i)
ii)
iii)
iv)
v)



িনিদ সময় ( িত ৪ মােস ১ বার) পর পর ওয়াটার ইনেলট
িফলটার পির ার ক ন।
ওয়াল সেকট থেক পাওয়ার াগ খুেল ফলুন।
ওয়াটার ট াঁপ ব ক ন।
ইনেলট হাস ট আলাদা ক ন এবং জািল িফলটার ট খুেল
ফলুন।
পুরােনা টথ াশ িদেয় জািল িফলটার পির ার কের আবার সট
ক ন।

িডটারেজনট
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i)

িনয়িমত
িডটারেজনট
য়ার পির ার ক ন।
ii)
য়ােরর ভতর Press লখা
অংেশ চাপ িদন এবং
িডটারেজনেটর
পািন
সিরেয় ফলেত
য়ার ট
বর ক ন।
iii) সকল খাজ পািন িদেয় পির ার ক ন।
iv) নরম ঢাকনা ট সংযু কের য়ার ট ব ক ন।



পািনর টেপর সােথ লাগােনা কােনকটর পির ারকরণঃ
িনিদ সময় ( িত ৪ মােস ১ বার) পর পর কাজ ট করেত হেব। যিদ
বিশ ময়লা জেম, তাহেল পািনর
ড ভািবত হেব। সে ে
কােন র থেক ইনেলট হাস ট আলাদা ক ন।
i) এবার পািনর টপ থেক কােন র আলাদা ক ন।
ii) পির ার কের আবার পূেবর ন ায় লািগেয় িনন।



ডার গ াসেকট িরং পির ারকরণঃ
i)



িতবার ওয়ােশর পর িনয়িমতভােব য কান অনাকাংিখত ব
িবেশষ ােমর মেধ পেড় আেছ িকনা দেখ িনেত হেব। িকছ
পাওয়া গেল স েলা সিরেয় ফলেত হেব।

জ ির

ন লাইন িফলটার পির ারকরণঃ

i) িনিদ সময় ( িত ৪ মােস ১ বার) পর পর কাজ ট করেত হেব।
ii) মাইনাস াইভার বা চ া া মাথা যু টলস িদেয় দন লাইন
কভােরর লক অংেশ হা া চাপ িদেত হেব।
iii) কভার ট খুেল পাইপ ট বর করেত হেব। যিদ গরম পািন থােক,
তেব ঠা া হওয়ার পর কাজ করেত হেব।
iv) পাইেপর মুেখ থাকা ক াপ ট ঘিড়র কাঁটার িবপিরেত ঘুিরেয়
খুলেত হেব।
v) িফলটার ট ওয়াশ করেত হেব।
vi) আবার আেগর জায়গায় বিসেয় ঘিড়র কাঁটা িদেক ঘুিরেয় টাইট
কের লাগােত হেব।
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সমস া এবং
***
িব

াথিমক সমাধান

াথিমক ভােব সমাধান না হেল পািন এবং িবদু ৎ সংেযাগ
কের সািভস স াের কল ক ন।
সমস া

মিশন চালু না
হওয়া

সমাধান





িবদু ৎ সংেযাগ ঠকভােব পাে িকনা
পাওয়ার বাটন চাপা হেয়েছ িকনা
“START/PAUSE” বাটনট চাপা হেয়েছ িকনা
“Pre Delay” িফচার ট চালু আেছ িকনা

মিশেন অবিশ
পািন থাকা

 এট
পির

পািন না আসা

 ইনেলট পাইপ ভালভােব সংযু
 পািনর কল ছাড়া আেছ িকনা
 িফলটার ক হেয় আেছ িকনা



অ াভািবক শ ও

অিতির ক ন

দরজা খালা
যাে না
ভতের কান িভ
গ পাওয়া যাে
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াভািবক এবং কারখানায়
ার কারেন হেত পাের।

মিশন ট

আেছ িকনা

া েপাট বালট খালা হেয়েছ িকনা
মিশেনর পা েলা এবং িনেচর র ঠকমেতা
বসােনা আেছ িকনা
মিশন ট স ঠকভােব শ ও সমান জায়গায়
বসােনা হেয়েছ িকনা
মিশেনর ভতের কান ধাতব পদাথ আেছ
িকনা
া াম চলমান আেছ িকনা
দরজা এবং দরজার িসেলর মেধ কাপড়
আটেক আেছ িকনা
ভতের রাবােরর কান গ
পাওয়া যেত
পাের। কননা দরজার গ াসেকট রাবােরর
তির
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পািন বার বার
িনে

ভতের বাবল তির হেয় থাকেত পাের
অিতির িডটারেজনট দয়ার কারেন। এ ট
কেয়কবার পািন িনেয় ওয়াশ কের ঠক হেয়
যােব।

িডসে েত
দখােনা বািক
সময় পিরবতন
হে না/ বাড়েছ

 যিদ ভতেরর কাপড় আনব াল া
থােক,
ন টাইম বারেত পাের সটা ঠক কের
চালােনার জন । স জন সময় নাও কমেত
পাের।

িবদু ৎ চেল
যাওয়ার পর
মিশন চলেছনা

 িবদু ৎ চেল গেল মিশন কাজ করেবনা।
িবদু ৎ আসার পর মিশন ট িনেজ থেক
আেগর া াম অব ান থেক চালু হেব।
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