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دستورالعمل های ایمنی
توجه:

-مطالعــه ايــن دفترچــه در مــورد توصيــه هــای رفــع ايــراد به شــما كمك خواهــد كرد تــا برخــی از مشــكالت معمــول را خودتــان مرتفع ســازيد.
- اگر خودتان نتوانستيد مشكالت را حل كنيد،لطفا با خدمات پس از فروش تماس بگيريد.

- توليــد كننــده مجــاز اســت بــا توجــه بــه خــط مشــی توســعه و بــه روز رســانی مــداوم محصــول، بــدون ارائــه هرگونــه اخطــار قبلــي، 
تغييراتــي در محصــول ايجــاد كنــد.

اخطار:
زماني كه از ماشين ظرفشويی استفاده ميكنيد، موارد احتياطي زير را رعايت كنيد :

- نصب و تعمييرات تنها توسط خدمات پس از فروش مجاز انجام شود. 
- قرار است اين دستگاه در مصارف خانگی و كاربردهای مشابه نظير موارد زير استفاده شود:

فضاهــای آشــپزخانه كاركنــان در فروشــگاه هــا، دفترهــا و ســاير محيــط هــای كاری؛  خانــه هــای روســتايی؛ مشــتريان هتــل ها، متــل ها و 
ســاير محيــط هــای مســكونی ديگــر؛ محيــط هــای خــواب و صبحانه

- ايــن محصــول بــرای اســتفاده توســط افــراد داراي توانايــی محــدود جســمی ، احساســی يــا فكــری يــا افــرادی بــدون تجربــه يــا دانــش 
كافــی )ماننــد كــودكان( طراحــی نشــده، مگــر بــه آنهــا تعليمــات كافــی داده شــده باشــد و در اســتفاده از وســايل خانگــی توســط يــك فرد 

مســئول در خصــوص ايمنــی ايشــان، سرپرســتی شــوند .
- كودكان نبايد با اين دستگاه بازيكنند. تميزكاري و نگهداري مصرف كننده نبايد توسط كودكان  بدون نظارت به انجام برسد.
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دستورالعمل ارتینگ )اتصال به زمین(

-ايــن دســتگاه بايــد بــه پريــزی متصــل شــود كــه داراي ســيم اتصــال زميــن ) ارت ( مــي باشــد. در صــورت نقــص عملكــردی يــا خرابــی، 
اتصــال بــه زميــن )ارتينــگ( بــا ايجــاد مســيری بــا كمينــه مقاومــت در برابــر جريــان الكتريكــی، خطــر بــرق گرفتگــی را كاهش مــی دهد. 

ايــن دســتگاه مجهــز بــه دوشــاخه هــادی ارت می باشــد.
دوشاخه بايد به پريز مناسبی كه مطابق با تمام قوانين و مقررات محلي نصب و دارای سيم ارت باشد وصل شود.

 - اتصال نادرست هادی تجهيزات ارتينگ به زمين می تواند منجر به خطر برق گرفتگی شود.

- مواد بسته بندی ميتواند برای كودكان خطرناك باشد.
- كودكان بايد براي حصول اطمينان از اينكه آنها با اين دستگاه بازی نميكنند، تحت نظارت باشند.

- ايــن دســتگاه صرفــًا بــرای اســتفاده بــرای مصــارف خانگــی ميباشــد. بــرای حفاظــت در مقابــل شــوك الكتريكــی، دســتگاه، كابــل يــا 
دوشــاخه آن را درون آب يــا مايعــات ديگــر غوطــه ور نســازيد.

- لطفــًا قبــل از تميــزكاري و نگهــداری دســتگاه، آن را از بــرق بكشــيد. ازيــك پارچــه نــرم مرطــوب همراه بــا صابونــی ماليم اســتفاده كنيد 
و ســپس از يــك پارچــه خشــك بــرای پــاك كــردن مجــدد آن اســتفاده كنيد.

- درصورتــي كــه كابــل دوشــاخه بــرق خســارت ديده باشــد، ايــن كابــل بايد بــراي اجتنــاب از خطر، توســط توليــد كننــده يا عامــل خدماتی 
آن يــا فــرد حائز شــرايط مشــابه، جايگزين شــود.
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- اگــر بــه درســتی اتصــال دســتگاه بــه ســيم ارت ) اتصــال بــه زميــن ( شــك داريــد، مــورد را بــا يــك برقــكار حائــز شــرايط يــا نماينــده 
خدمــات پــس از فــروش، كنتــرل كنيــد

- اگر دوشاخه دستگاه مناسب پريز برق منزل شما نيست، آن را تغيير ندهيد.
- توسط يک برقكار ماهر، پريز برق مناسبی نصب كنيد.

- از درب يا قفسه ظرفشويی ماشين ظرفشويی استفاده نادرست نكنيد، روی آن ننشينيد، يا روی آن نايستيد.
- از ماشين ظرفشويی خود استفاده نكنيد مگر اينكه تمام پانل های جانبی به درستی در جای خود قرار گرفته باشند. 

- اگر ماشين ظرفشويی در حال كار است، درب را با دقت باز كنيد، خطر سرازير شدن آب به بيرون وجود دارد.
- هنگامــی كــه درب بــاز اســت، هيــچ چيــز ســنگينی را روی آن قــرار ندهيــد و روی آن نايســتيد، زيــرا ممكــن اســت دســتگاه بــه ســمت جلو 

ــقوط كند. س
- هنگام بارگيری اقالمی كه بايد شسته شوند:

1( اقالم نوک تيز را طوری قرار دهيد كه به آب بندی درب آسيب نرسانند.
2( هشــدار: چاقوهــا و ســاير ظــروف آشــپزخانه بــا نــوک تيــز بايــد در ســبد طــوری قــرار داده شــوند كــه نــوک آنهــا رو بــه پاييــن باشــد 

يــا در حالــت افقــی قــرار گيرند.
- برخی از مواد شوينده ماشين ظرفشويی به شدت قليايی هستند.

 اگر بلعيده شوند می توانند بسيار خطرناک باشند.
از تماس با پوست و چشم خودداری كنيد و زمانی كه درب دستگاه باز است، كودكان را از ماشين ظرفشويی دور نگه داريد.
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- پس از اتمام چرخه شستشو، بررسی كنيد كه هيچ گونه مواد شوينده باقی نمانده باشد.
- اقالم پالستيكی را نشوييد مگر اينكه عالمت »ايمن برای ماشين ظرفشويی« يا موارد مشابه روی آن نوشته شده باشد.

- برای اقالم پالستيكی كه اين چنينی عالمت گذاری نشده باشند، به توصيه های سازنده مراجعه كنيد.
- فقط از مواد شوينده و آبكشی توصيه شده برای استفاده در ماشين ظرفشويی اتوماتيک استفاده كنيد.

- هرگز از صابون، مواد شوينده لباسشويی يا مواد شوينده دست در ماشين ظرفشويی خود استفاده نكنيد.
-  درب نبايد باز بماند، زيرا اين امر می تواند خطر سقوط را افزايش دهد.

- در حين نصب، منبع تغذيه نبايد بيش از حد يا به طور خطرناكی خم يا مسطح شود.
- كنترل ها را دستكاری نكنيد.

- دســتگاه بايــد بــا اســتفاده از مجموعــه شــلنگ هــای جديــد بــه شــير اصلــی آب متصــل شــود. مجموعه¬هــای قديمــی نبايــد دوبــاره 
اســتفاده شــوند.

- بــرای صرفــه جويــی در مصــرف انــرژی، در حالــت آمــاده بــكار، دســتگاه پــس از 15 دقيقــه بــدون هيــچ گونــه اخطــاري ، بــه طــور 
خــودكار خامــوش مــی شــود.

- حداكثر تعداد ظروف بارگذاري داخل ماشين شستشو 14 دست ) ست ( است.
- حداكثر فشار مجاز آب ورودی 1MPa است.

- حداقل فشار مجاز آب ورودی 0.04MPa است.
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دفع زبالــــــــــه

-برای دور انداختن مواد بسته بندی و دستگاه های قديمي لطفا به مركز بازيافت مراجعه كنيد.
- براي دستگاه های مستعمل كابل منبع تغذيه را قطع كنيد و وسيله بسته شدن درب را غيرقابل استفاده كنيد.

- بســته بنــدی مقوايــی از كاغذهــای بازيافتــی توليــد مــی شــود و بايــد بــرای بازيافــت در محــل جمــع آوری كاغذهــای باطلــه دور ريختــه 
شــود.

- بــا اطمينــان از دور انداختــن صحيــح ايــن محصــول، بــه جلوگيــری از پيامدهــای منفــی بالقــوه بــرای محيــط زيســت و ســالمت انســان 
كمــک خواهيــد كــرد، كــه ممكــن اســت در غيــر ايــن صــورت، بــه دليــل حمــل نامناســب زبالــه ايــن محصــول ايجــاد شــود.

- بــرای كســب اطالعــات بيشــتر در مــورد بازيافــت ايــن محصــول، لطفــًا بــا دفتــر اداره شــهر )شــهرداری( و خدمــات دفــع زبالــه هــای 
خانگــی )پســماند( خــود تمــاس بگيريــد.

- دفــع زبالــه: ایــن محصــول را بــه عنــوان زبالــه هــای شــهری طبقــه بنــدی نشــده دور نریزیــد. جمــع آوری این گونــه زباله 
هــا بــه طــور جداگانــه بــرای بازیافــت مجــدد ، ضــروری می باشــد.
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نگاه اجمالی به دستگاه

با زوی افشانه باالیی

سبد پائینی 

قفسه فنجان
سبد باالیی

قفسه کارد و چنگال

بازوي افشانه پائینی
محفظه نمکمجموعه فیلتر

توزیع کننده
 مواد شتشو

لوله داخلی
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استفاده از ماشین ظرفشویی

قبل از استفاده از ماشين ظرفشويی  خود:

1. سختی گير آب را تنظيم كنيد
2. نمک را به درون سختی گير آب بارگيری نماييد

3. سبد را بارگيری نماييد
4. توزيع كننده مواد شوينده را پر كنيد. 

از داخل به خارج

ــن  ــش دوم اي ــه بخ ــه ب ــا توج ــر آب” ب ــختي گي ــف 1 ”س ردي
ــد . ــی كني ــه 57 ( بررس ــه ) صفح دفترچ
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بارگیری نمک درون بخش سختی گیر آب

توجه:
اگــر مــدل شــما فاقــد ســختی گيــر آب اســت، شــما می¬توانيــد از ايــن بخش صــرف نظــر كنيــد. هميشــه از نمكــی اســتفاده كنيد كــه برای 

اســتفاده در ماشــين ظرفشــويی در نظر گرفته شــده اســت. 
محفظه نمک در زير سبد پائينی قرارداده شده و بايد به شرحی كه در زير آمده، پر شود:

اخطار
- فقط از نمكی كه مخصوص ماشين ظرفشويی می باشد ، استفاده كنيد!

هــر نــوع نمــک ديگــری كــه بــه طــور ويــژه بــرای اســتفاده در ماشــين ظرفشــويی طراحــی نشــده باشــد، بــه ويــژه نمــک خوراكــی، بــه 
ســختی گيــر آب آســيب مــی رســاند. در صــورت بــروز خســارات ناشــی از اســتفاده از نمــک نامناســب، ســازنده هيچگونــه مســئوليتی در 

قبــال خســارات ناشــی از آن نــدارد.
- فقط قبل از اجرای يک چرخه با نمک پر كنيد.

ايــن كار از باقــی مانــدن هرگونــه ذرات نمــک يــا آب شــوری كــه ممكــن اســت بــرای هــر دوره زمانــی در كف دســتگاه ريخته شــده يــا مانده 
باشــد كــه باعــث خوردگــی شــود، جلوگيــری مــی كند.
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لطفًا مراحل زير را برای اضافه كردن نمک ماشين ظرفشور، طی كنيد:

توجه:
1. سبد پايينی را برداريد و درپوش مخزن را باز كنيد.

2. انتهای قيف )در صورت وجود( را داخل حفره قرار دهيد و حدود 1/5 كيلوگرم نمک ماشين ظرفشويی بريزيد.
3. ظرف نمک را تا حداكثر حد خود با آب پر كنيد، خارج شدن مقدار كمی آب از ظرف نمک طبيعی است.

4. پس از پر كردن ظرف، درپوش را محكم بپيچانيد.
5. چراغ هشدار نمک پس از پر شدن ظرف نمک با نمک، خاموش خواهد بود.

6. بالفاصلــه پــس از پركــردن نمــک داخــل ظــرف نمــک، بايــد برنامــه شستشــو را شــروع كــرد )پيشــنهاد مــی كنيــم از يــک برنامــه كوتاه 
اســتفاده كنيــد(. در غيــر ايــن صــورت ممكــن اســت سيســتم فيلتــر، پمــپ يــا ســاير قســمت هــای مهــم دســتگاه توســط آب شــور آســيب 

ببينــد. ايــن خــارج از ضمانــت اســت.
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توجه:
( در صفحــه كنتــرل روشــن شــود. بســته بــه ميــزان حــل شــدن  - ظــرف نمــک فقــط زمانــی بايــد پــر شــود كــه چــراغ هشــدار نمــک )

نمــک، ممكــن اســت چــراغ هشــدار نمــک همچنــان روشــن باشــد حتــی اگــر ظــرف نمــک پر باشــد.
اگــر چــراغ هشــدار نمــک در پانــل كنتــرل )برخــی مــدل هــا( وجــود نداشــته باشــد، می توانيــد زمــان پر كــردن نمــک در ســختی گيــر را بر 

اســاس چرخه هايــی كــه ماشــين ظرفشــويی اجــرا كــرده اســت، بــرآورد كنيد.
چنانچه مقداری نمك از ظرف نمك سرريز شده ، يك برنامه شستشو يا برنامه سريع اجرا كنيد تا آن را پاک كنيد.



14

توصیه های بارگیری سبــد

سبد بااليی را تنظيم كنيد

نوع يک:
ارتفــاع ســبد بااليــی مــی توانــد بــه آســانی بــرای جايگيــری 
ــم  ــی، تنظي ــا پائين ــی ي ــبد باالي ــواه در س ــر، خ ــروف بلندت ظ

ــود.  ش
بــرای تنظيــم ارتفــاع قفســه بااليــی، از مراحــل زيــر پيــروی 

كنيــد:

1. سبد بااليی را بيرون بكشيد

3. سبد بااليی را به
 نقالــه هــای بااليــی يــا پائينــی 

دوبــاره وصــل كنيــد.

ــل  ــه داخ ــی را ب ــبد باالي 4. س
ــد. براني

2. سبد بااليی را خارج كنيد
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نوع دوم

1. بــرای بــاال بــردن ســبد بااليــی، فقــط ســبد بااليــی را در 
مركــز هــر طــرف، تــا زمانــی كــه ســبد در موقعيــت بااليــی 
قفــل شــود، باال بكشــيد. نيــازی بــه بلند كــردن دســته تنظيم 

كننــده نيســت.

ــم را در  ــته تنظي ــی، دس ــبد باالي ــيدن س ــن كش ــرای پايي 2. ب
ــت  ــا موقعي ــود و ت ــبد آزاد ش ــا س ــد ت ــد كني ــمت بلن هرس

ــد. ــن بياي ــی، پائي پائين
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قفسه های فنجان را به عقب برگردانيد
بــرای ايجــاد فضــا بــرای اقــالم بلنــد تــر در ســبد بااليــی، قفســه فنجــان هــا را بــه ســمت بــاال بلنــد كنيــد. ســپس مــی توانيــد ليــوان های 

بلندتــر را بــه آن تكيــه دهيد. 

قفسه ها را به عقب برگردانيد
ميلــه هــای نــوک تيــز ســبد پائينــی بــرای نگــه داری بشــقاب هــا و يــک ديــس، اســتفاده مــی شــوند. بــرای ايجــاد فضــای بيشــتر بــرای 

اقــالم بزرگتــر، آنهــا قابليــت پائيــن آورده شــدن دارنــد. 
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مراقبت های خارجی
درب و آب بندی درب

آب بنــدی هــای درب را بطــور مرتــب بــا يــک پارچــه مرطــوب نــرم تميــز كنيــد تــا پــس ماندهــای غــذا برطــرف شــوند. زمانــی كه ماشــين 
ظرفشــويی بارگيــری مــی شــود، باقــی مانده هــای غــذا و نوشــيدنی ممكن اســت روی اطــراف درب ماشــين طرفشــويی بريزد. اين ســطوح 
خــارج از كابينــت شستشــو هســتند و آب از بازوهــای اســپری بــه آنهــا دسترســی نــدارد. هــر گونــه رســوب بايــد قبــل از بســته شــدن درب 

ــود. پاک ش

کنترل پنل
در صورت نياز به تميز كردن، پانل كنترل را فقط بايد با يک پارچه نرم مرطوب پاک كنيد.

اخطار!
برای جلوگيری از نفوذ آب به قفل درب و قطعات الكتريكی، از هر نوع اسپری پاک كننده استفاده نكنيد.

هرگــز از پــاک كننــده هــای ســاينده يــا پدهــای شستشــو روی ســطوح بيرونــی اســتفاده نكنيــد زيــرا ممكــن اســت ســطح آن را خــراش 
دهنــد. برخــی از دســتمال های كاغــذی نيــز ممكــن اســت خــراش يــا عالمــت روی ســطح از خــود باقــی بگذارنــد. 

نگهداری و تمیــزکاری
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مراقبت داخلی
سیستم فیلترینگ

سيســتم فيلتــر در پايــه كابينــت شستشــو، زبالــه هــای درشــت از قبيــل اجســام خارجــی ماننــد خــالل دنــدن يــا شكســته هــای ظــروف را 
از چرخــه شستشــو دور نگــه مــی¬دارد. زبالــه هــای درشــت جمــع آوری شــده ممكــن اســت باعث مســدود شــدن فيلترهــا شــود. وضعيت 
فيلترهــا را بــه طــور مرتــب بررســی كنيــد، اجســام خارجــی را بــا دقــت خــارج كنيــد و در صــورت لــزوم قســمت هــای سيســتم فيلتــر را با 

آب تميــز كنيــد. بــرای تميــز كــردن فيلتــر مراحــل زيــر را دنبــال كنيد.

ــای  ــدل ه ــتند، در م ــه هس ــرای مراجع ــط ب ــر فق تصاوي
مختلــف، ممكــن اســت سيســتم فيلتــر و بازوهــای اســپری، 

ــند. ــاوت باش متف
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باز

1. فيلتــر درشــت را نگــه داريــد و آن را 
برخــالف جهــت عقربــه های ســاعت 
بچرخانيــد تــا قفــل فيلتــر باز شــود. 
فيلتــر را بــه ســمت بــاال بلنــد كــرده و 

از ماشــين ظرفشــويی خــارج كنيــد.

2. فيلتــر ريــز را مــی تــوان از پاييــن 
ــر  ــرد. فيلت ــدا ك ــر ج ــه فيلت مجموع
ــی از  ــه آرام ــوان ب ــی ت ــت را م درش
فيلتــر اصلــی جــدا كــرد زبانــه هــا را 
ــرون  ــد و آن را بي ــار دهي ــاال فش در ب

ــيد. بكش
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3. بقايــای مــواد غذايــی بزرگتــر را مــی 
ــر آب  ــر زي ــوی فيلت ــا شستش ــوان ب ت
جــاری تميــز كــرد. بــرای تميــز كــردن 
ــده  ــز كنن ــرس تمي ــک ب ــر، از ي ــل ت كام

ــد. ــتفاده كني ــرم اس ن

ــوس  ــب معك ــه ترتي ــا را ب 4. فيلتره
جداســازی مونتــاژ كنيــد، زبانــه فيلتر 
ــد و در  ــرار بدهي ــود ق ــای خ را در ج
جهــت عقربــه هــای ســاعت به ســمت 

فلــش بســته بچرخانيــد.
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اخطار
- فيلترهــا را بيــش از حــد ســفت نكنيــد. فيلترهــا را بــه ترتيــب ايمنــی برگردانيــد، در غيــر ايــن صــورت پس¬ماندهــای هــای درشــت مــی 

تواننــد وارد سيســتم شــوند و باعــث انســداد شــوند.
- هرگــز از ماشــين ظرفشــويی بــدون فيلتــر جاگــذاری شــده اســتفاده نكنيــد. تعويــض نادرســت فيلتــر ممكــن اســت ســطح عملكــرد 

دســتگاه را كاهــش دهــد و بــه ظــروف و كارد و چنــگال آســيب برســاند.

بازوهای اسپری
مــواد شــيميايی آب ســخت فــواره هــای افشــانه هــا ) نــازل هــاي اســپری ( و ياتاقــان هــای آن را مســدود خواهــد كــرد، بــه همين دليــل الزم 

اســت بازوهــای اســپری را بطــور مرتــب تميــز كنيد
برای تميز كردن بازوهای اسپری، از دستورالعمل های زير را پيروی كنيد:
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ــپری  ــازوی اس ــتن ب ــرای برداش 2. ب
پائينــی، بــازوی اســپری را بــه ســمت 

بــاال بكشــيد.

ــی  ــرم و صابون ــا را در آب گ 3. بازوه
ــرای  ــرم ب ــرس ن ــک ب ــوئيد و از ي بش
ــا(  ــانه ه ــا )افش ــازل ه ــردن ن تميزك

ــد.  ــتفاده كني اس

ــپری  ــازوی اس ــتن ب ــرای برداش 1. ب
ــت  ــز ثاب ــره را در مرك ــی، مه فوقان
ــپری را در  ــازوی اس ــد و ب ــه داري نگ
خــالف جهــت عقربــه هــای ســاعت 

ــد. ــدا كني ــا آن را ج ــد ت بچرخاني
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نگه داری از ماشین ظرفشویی

اقدامات احتیاطی در مقابل یخ زدگی
لطفــًا در زمســتان اقدامــات محافظتــی در برابــر ســرما را روی ماشــين ظرفشــويی انجــام دهيــد. هــر بــار پــس از چرخــه شستشــو، لطفــًا 

بــه شــرح زيــر عمــل كنيــد:
1. برق ماشين ظرفشويی را از منبع تغذيه قطع كنيد.

2. تامين آب را قطع كنيد و لوله ورودی آب را از شير آب جدا كنيد.
3. آب را از لوله ورودی و شير آب تخليه كنيد. )از يک تابه برای جمع آوری آب استفاده كنيد(

4. لوله ورودی آب را دوباره به شير آب وصل كنيد.
5. فيلتر ته وان را برداريد و از يک اسفنج برای جذب آب در حوضچه استفاده كنيد.

بعد از هر شستشو
پس از هر بار شستشو، آب دستگاه را ببنديد و درب دستگاه را برای مدتی كمی باز بگذاريد تا رطوبت و بو داخل آن گير نيافتد.

دوشاخه را بیرون بکشید
قبل از تميز كردن يا انجام تعمير و نگهداری، هميشه دوشاخه را از پريز جدا كنيد.
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بدون حالل یا تمیز کننده ساینده
بــرای تميــز كــردن قســمت هــای خارجــی و الســتيكی ماشــين ظرفشــويی، از حالل هــا يا مــواد شــوينده ســاينده اســتفاده نكنيــد. فقط از 

پارچــه ای بــا آب گــرم و صابــون اســتفاده كنيد.
بــرای از بيــن بــردن نقــاط يــا لكــه هــا از ســطح داخلــی، از يــک پارچــه مرطــوب شــده بــا آب، كمــی ســركه يــا يــک محصــول تميــز كننده 

كــه مخصــوص ماشــين ظرفشــويی ســاخته شــده اســت اســتفاده كنيد.

زمانی که برای مدت طوالنی بالاستفاده می ماند
توصيــه مــی شــود يــک چرخــه شستشــو را بــا ماشــين ظرفشــويی خالــی اجــرا كنيــد و ســپس دوشــاخه را از پريــز جــدا كنيــد، جريــان 
آب را قطــع كنيــد و درب دســتگاه را كمــی بــاز بگذاريــد. ايــن كار بــه مانــدگاری بيشــتر درزگيرهــا  كمــک مــی كنــد و از ايجــاد بــو در داخــل 

ــی كند. ــری م ــتگاه جلوگي دس

جابجایی دستگاه
اگــر دســتگاه بايــد جابجــا شــود، ســعی كنيــد آن را در حالــت عمــودی نگــه داريــد. در صــورت لــزوم، مــی تــوان آن را بــه ســمت پشــت خم 

. د كر
موارد آب بندی

يكــی از عواملــی كــه باعــث ايجــاد بــو در ماشــين ظرفشــويی مــی شــود، مــواد غذايــی اســت كــه در البــالی نوارهــاي آب بنــدی، محبــوس 
مــی شــوند. تميــز كــردن دوره ای بــا يــک اســفنج مرطــوب از ايــن اتفــاق جلوگيــری مــی كنــد.
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توجه
نصب انواع لوله و تجهيزات الكتريكی بايد توسط خدمات پس از فروش انجام شود. 

در مورد اتصال برق
اخطار

برای ايمنی شخصی:
- در ارتباط با اين دستگاه از رابط برق يا تبديل¬كننده دوشاخه، استفاده نكنيد.

-تحت هيچ شرايطی، اتصال زمين) ارت ( را از سيم برق قطع نكنيد يا آن را جدا نسازيد.

دستورالعمل نصب

خطر شوک الكتريكی
ــويی  ــين ظرفش ــردن ماش ــب ك ــل از نص ــي را قب ــرق اصل ب
قطــع كنيد.كوتاهــی در انجــام ايــن امــر مــی توانــد باعــث 

ــود. ــی ش ــوک الكتريك ــا ش ــرگ ي م
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الزامات برقی
لطفــًا بــراي اطــالع از ولتــاژ مناســب بــه برچســب پــالك مشــخصات نــگاه كنيــد و ماشــين ظرفشــويی را بــه منبــع تغذيــه مناســب وصــل 
كنيــد. از فيــوز مــورد نيــاز 10. 13. 16 آمپــر اســتفاده كنيــد، فيــوز تاخيــر زمانــی يــا قطــع كننــده مــدار توصيه شــده اســتفاده كنيــد و مدار 

جداگانــه را فقــط بــرای ايــن دســتگاه ارائــه دهيد. 

اتصال برقی
مطمئــن شــويد كــه ولتــاژ و فركانــس بــرق با آنچــه روی پــالك مشــخصات آمــده، مناســبت دارد. صرفــًا دوشــاخه را داخــل پريز برقــي كنيد 
كــه بــه نحــو مقتضــی اتصــال زميــن يــا ارت داشــته باشــد. اگــر دوشــاخه يــا ســوكت برقــی كــه از طريــق آن دســتگاه بايــد متصل شــود، 
بــراي پريــز مناســب نيســت، پريــز يــا ســوكت را تعويــض كنيــد و از انــواع مبــدل يــا نظايــر آن اســتفاده ننمائيــد كــه آنهــا باعــث گرمايش 

بيــش از حــد و آتــش ســوزي ميشــوند. قبــل از اســتفاده مطمئــن شــويد كه ســيم اتصــال زميــن يــا ارت مناســب در سيســتم وجــود دارد.
تامین و تخلیه آب

اتصال آب سرد
شــيلنگ تاميــن آب ســرد را بــه يــک كانكتــور رزوه دار3/4 )اينچــی( وصــل كنيــد و مطمئــن شــويد كــه در جــای خــود محكــم بســته شــده 

اســت.
اگــر لوله هــای آب نــو هســتند يــا بــرای مــدت طوالنــی اســتفاده نشــده اند، اجــازه دهيــد آب جــاری شــود تــا از شــفاف بــودن آب مطمئــن 

شــويد. ايــن مــورد احتياطــی بــرای جلوگيــری از خطــر مســدود شــدن ورودی آب و آســيب رســيدن به دســتگاه الزم اســت.
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شيلنگ ايمنی تامين آب شيلنگ معمولی تامين آب  
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در مورد شیلنگ تامین ایمن
شــيلنگ تاميــن ايمنــی از دو جــداره تشــكيل شــده اســت. اين سيســتم بــا مســدود كــردن جريــان آب در صــورت شكســتن شــيلنگ تغذيه و 

زمانــی كــه فضــای هوايــی بيــن شــيلنگ تغذيــه و شــيلنگ موجــدار بيرونــی پــر از آب اســت، دخالــت خــود را تضميــن مــی كند.

اخطار
شــلنگی كــه بــه يــک شــير وصــل می شــود، اگــر روی همــان خــط آبــی كــه ماشــين ظرفشــويی نصــب شــده، نصــب شــود ممكــن اســت 

بتركــد. اگــر ســينک شــما يــک لگــن دارد، توصيــه مــی شــود شــيلنگ جــدا شــود و بــه ســوراخ بســته شــود. 

نحوه اتصال شیلنگ تامین ایمنی
1. شيلنگ های تامين ايمنی را از انباره ذخيره سازی واقع در پشت ماشين ظرفشويی بيرون بكشيد.

2. پيچ های شلنگ تامين ايمنی را با كانكتور  3/4  اينچی به شير آب متصل كنيد.
3. قبل از روشن كردن ماشين ظرفشويی آب را كامال باز كنيد.

نحوه قطع شیلنگ تامین ایمنی
1. آب را ببنديد

2. شيلنگ تامين ايمين را از شير باز كنيد.
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اتصال شیلنگ های تخلیه
شــيلنگ تخليــه را داخــل لولــه تخليــه بــا حداقــل قطــر 4 ســانتيمتر بكنيــد، يــا اجــازه بدهيــد كــه داخــل لگــن بشــود، مطمئن شــويد كــه از 
خــم شــدن يــا لــه شــدن آن جلوگيــری مــی كنيــد. ارتفــاع لولــه تخليــه بايــد كمتــر از 1000 ميليمتــر باشــد. انتهــای آزاد شــيلنگ نبايــد در آب 

غوطــه ور شــود تــا از برگشــت جريــان آن اجتنــاب شــود. 
لطفا شيلنگ تخليه را در مكان A يا B خود با ايمنی كامل محكم كنيد.
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نحوه تخلیه آب اضافی از شیلنگ¬ها
اگــر اتصــال شــيلنگ تخليــه در ارتفاعــی بيــش از 1000 ميليمتــر قــرار مــی گيــرد، آب اضافی ممكن اســت در شــيلنگ تخليــه باقی بمانــد. الزم 
اســت آب اضافــی از داخــل شــيلنگ بــه داخــل يــک ظــرف گــود يــا مخزنــی مناســب تخليــه شــود كــه بيــرون و پائيــن تر از ســطح ســينگ 

ــود.  ــداری می ش نگه

خروجی آب
شــلنگ تخليــه آب را وصــل كنيــد. شــيلنگ تخليــه بايــد بــه درســتی نصــب شــود تــا از نشــت آب جلوگيری شــود. مطمئن شــويد كه شــلنگ 

تخليــه آب پيــچ خــورده يــا له نشــده باشــد.

شیلنگ اضافی
در صورت نياز به اضافه كردن طول شلنگ تخليه، حتمًا از شلنگ تخليه مشابه استفاده كنيد.

طول شيلنگ تخليه نبايد بيشتر از 4  متر باشد، در غير اين صورت اثر تميز كنندگی ماشين ظرفشويی كاهش می يابد.

اتصال سیفون
اتصال فاضالب بايد در ارتفاعی كمتر از 1000 ميلی متر )حداكثر( از قسمت زيرين ماشين ظرفشويی باشد.
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قرارگیری دستگاه
دســتگاه را در محــل مــورد نظرتــان قــرار دهيــد. پشــت دســتگاه بايــد بــه ديــوار پشــت تكيــه داده شــود، و طرفيــن آن، در امتــداد كابينت ها 
يــا ديوارهــای مجــاور قــرار گيــرد. ماشــين ظرفشــويی مجهــز بــه شــيلنگ هــای آبرســانی و تخليــه اســت كــه مــی تواند در ســمت راســت 

يــا چــپ قــرار گيــرد تــا نصــب مناســب را تســهيل كند.

تراز کردن دستگاه
هنگامــی كــه دســتگاه بــرای تــراز كــردن قــرار مــی گيــرد، ارتفــاع ماشــين ظرفشــويی ممكــن اســت از طريــق تنظيم ســطح پيچــی پايه ها 

تغييــر كنــد. در هــر صــورت، دســتگاه نبايد بيــش از 2 درجه شــيب داشــته باشــد.

نصب داخل کابینت
دستگاه را بين كابينت های موجود جای دهيد

ارتفــاع ماشــين ظرفشــويی، 845 ميلــی متــر، بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت كه بــه دســتگاه اجــازه می دهــد بيــن كابينت هــای موجود 
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بــا همــان ارتفــاع در آشــپزخانه هــای مــدرن نصب شــود.
رويه لمينت شده دستگاه نياز به مراقبت خاصی ندارد زيرا ضد حرارت، ضد خش و ضد لک است.

زير صفحه كار موجود كابينت قرار بدهيد
)هنگام نصب زير صفحه كار(

در اكثــر آشــپزخانه هــای مــدرن تنهــا يــک صفحــه كار وجــود دارد كــه زيــر آن كابينــت هــا و وســايل برقــی تعبيــه مــی شــوند. در ايــن 
حالــت بــا بــاز كــردن پيــچ هــای زيــر لبــه پشــتی )a( رويــه ماشــين ظرفشــويی را جــدا كنيــد.
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نصب داخل کابینت )برای مدل یکپارچه(
قدم اول. بهترين محل را برای ماشين ظرفشويی انتخاب كنيد.

مكان نصب ماشين ظرفشويی بايد نزديک شيلنگ موجود ورودی و تخليه و پريز برق باشد.
تصويرسازی ها در مورد ابعاد كابينت و موقعيت نصب ماشين ظرفشويی.

1. كمتر از 5 ميليمتز بين باالی ماشين ظرفشويی و كابينت و درب خروجی تنظيمی با كابينت.

اتصال خط تامين آب، تخليه و برق
فضا بين ته كابينت و  كف

600 ميليمتر )برای مدل 60 سانتيمتری(
450 ميلميتر )برای مدل 45 سانتيمتری(
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2. اگر ماشين ظرفشويی در گوشه كابينت نصب شده باشد، هنگام باز شدن درب بايد مقداری فضا وجود داشته باشد.
ماشين ظرفشويی؛ كابينت؛ درب ماشين ظرفشويی؛ كمينه فضای 50 ميليمتری

ــا  ــد ت ــما نيازداري ــرق، ش ــز ب ــوع پري ــل وق ــه مح ــته ب بس
ــد. ــاد كني ــل ايج ــت مقاب ــواره كابين ــره ای در دي حف
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قدم دوم: ابعاد و نصب پانل 
از دستورالعمل ويژه نصب برای اتصال پانل درب پيروی كنيد.

مدل نیمه یکپارچه
نــوار چســب A و نــوار چســب B را از هــم جدا كنيــد و نوار چســب A را در قســمت داخلــی پانل بچســبانيد. نوار چســب نمــدی B را روی درب 
بيرونــی ماشــين ظرفشــويی وصــل كنيــد )بــه شــكل A مراجعه كنيــد(. پــس از قــرار دادن پانــل، پانــل را بــا پيــچ و مهــره روی درب بيرونی 

ثابــت كنيــد )بــه شــكل B مراجعــه كنيد(.

1. چهار پيچ كوتاه را برداريد

2. چهار پيچ  را قالب كنيد. 
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مرحله سوم. تنظیم تنش فنر درب 
1. فنرهــای درب در كارخانــه بــا كشــش مناســب بــرای درب بيرونــی تنظيــم مــی شــوند. اگــر پانــل نصــب شــده باشــد، بايــد كشــش فنــر 

درب را تنظيــم كنيــد. پيــچ تنظيــم را بچرخانيــد تــا تنظيــم كننــده كابــل فــوالدی را فشــار داده يــا شــل كنــد.
2. كشــش فنــر درب زمانــی درســت اســت كــه درب در حالــت كامــاًل بــاز افقــی باقــی می مانــد، امــا بــا يــک انگشــت برداشــتن، تــا بســته 

شــدن بــاال مــی رود.
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مرحله چهارم: مراقل نصب ماشین ظرفشویی
لطفا به مراحل ويژه نصب در ترسيمات نصب، رجوع كنيد.

1. نــوار تراكمــی را زيــر ســطح كار كابينــت بچســبانيد. لطفــًا مطمئن شــويد كه نــوار تراكمــی با لبه ســطح كار همســطح باشــد. )مرحله 2(
2. شيلنگ ورودی را به منبع آب سرد وصل كنيد.

3. شلنگ تخليه را وصل كنيد.
4. سيم برق را وصل كنيد.

5. ماشين ظرفشويی را داخل كابينت قرار دهيد.
6. ماشــين ظرفشــويی را تــراز كنيــد. بــا اســتفاده از پيــچ فيليپــس بــرای چرخانــدن پيــچ فيليپــس در وســط پايــه ماشــين ظرفشــويی می 
تــوان پايــه عقــب را از جلــوی ماشــين ظرفشــويی تنظيــم كــرد. بــرای تنظيــم پايــه هــای جلــو، از يک پيــچ گوشــتی تخــت اســتفاده كنيد و 

پايــه هــای جلــو را بچرخانيــد تــا ماشــين ظرفشــويی تــراز شــود. )مرحلــه 5 تا مرحلــه 6(
7.  درب  را به درب بيرونی ماشين ظرفشويی نصب كنيد. )مرحله 7 تا مرحله 10(

8. كشــش فنرهــای درب را بــا اســتفاده از پيــچ گوشــتی فيليپــس كــه در جهــت عقربــه هــای ســاعت مــی چرخــد تــا فنرهــای چپ و راســت 
درب را ســفت كنيــد، تنظيــم كنيــد. عــدم انجــام ايــن كار مــی تواند به ماشــين ظرفشــويی شــما آســيب برســاند. )مرحلــه 11(
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9. ماشين ظرفشويی بايد در جای خود محكم شود. دو راه برای انجام اين كار وجود دارد:
الف( سطح كار معمولی: قالب نصب را در شكاف صفحه جانبی قرار داده و با پيچ روی سطح كار محكم كنيد.

ب. رويه كار مرمر يا گرانيت: كناره را با پيچ ثابت كنيد.
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مرحله 5. تراز کردن ماشین ظرفشویی
ــات شستشــو، ماشــين  ــز عملي بــرای عملكــرد مناســب قفســه ظــروف و ني

ــد. ــراز باش ــد ت ــويی باي ظرفش
1. همانطــور كــه نشــان داده شــده اســت يــک تــراز روی در و مســير قفســه 
داخــل وان قــرار دهيــد تــا تــراز بــودن ماشــين ظرفشــويی را بررســی كنيــد 
2. بــا تنظيــم ســه پايه تــراز بــه صــورت جداگانــه ماشــين ظرفشــويی را تراز 

. كنيد
3. هنــگام تــراز كــردن ماشــين ظرفشــويی، لطفــا توجــه داشــته باشــيد كــه 

اجــازه ندهيــد ماشــين ظرفشــويی واژگــون شــود.

تراز بودن سطح را از هر طرف كنترل كنيد. 

تراز بودن سطح را از هر طرف كنترل كنيد. 

حداكثر ارتفاع تنظيمی پايه 50 ميليمتر است. 
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توصیه های رفع ایـــــــراد

قبل از فراخوان برای سرويس
بررسی موارد مندرج در جدول زير، بشما كمك مي كند تا قبل از تماس با مركز خدمات ، ايراد احتمالی را تشخيص دهيد .

چه کار کنیمدالیل احتمالیمشکل

ماشين ظرفشويی شروع به كار نمی كند

فيوز پريده يا كليد مدار قطع شده است
 .فيوز را تعويض كنيم يا مدار قطع كننده را مجددًا تنظيم كنيد

 هر وسيله ديگری كه مدار مشابهی با ماشين ظرفشويی دارد
را برداريد

منبع تامين برق روشن نيست
 اطمينان حاصل كنيد كه ماشين ظرفشويی روشن است و درب

.آن كامال بسته است

.مطمئن شويد كه سيم برق به درستی به پريز وصل شده است

 بررسی كنيد كه منبع آب به درستی وصل شده باشد و آبفشار آب كم است
.روشن باشد

.از بسته بودن درست درب مطمئن شويد و آن را چفت كنيددرب ماشين ظرفشويی به درستی بسته نشده
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آب از ماشين ظرفشويی پمپ نمی شود

شيلنگ تخليه را كنترل كنيد.شلنگ تخليه پيچ خورده يا گير افتاده

.سيستم فيلتر را كنترل كنيدفيلتر مسدود شده

سينک آشپزخانه مسدود شده
 سينک آشپزخانه را بررسی كنيد تا مطمئن شويد كه به

 خوبی تخليه می شود. اگر مشكل سينک آشپزخانه است كه
 تخليه نمی كند، ممكن است به جای يک سرويسكار ماشين

.ظرفشويی به لوله كش نياز داشته باشيد

 فقط از مواد شوينده مخصوص ماشين ظرفشويی برایماده شستشوی اشتباهیكف در وان
 جلوگيری از ايجاد كف استفاده كنيد. اگر اين اتفاق افتاد،

 ماشين ظرفشويی را باز كنيد و بگذاريد كف بخار شود. 1 ليتر
.آب سرد به كف ماشين ظرفشويی اضافه كنيد

 درب ماشين ظرفشويی را ببنديد، سپس هر چرخه را انتخاب
 كنيد. در ابتدا، ماشين ظرفشويی آب را تخليه می كند. پس از

 اتمام مرحله تخليه درب را باز كنيد و بررسی كنيد كه آيا كف از
.بين رفته است

.در صورت لزوم تكرار كنيد

.هميشه سريع مواد كمک شستشوی ريخته شده را پاک كنيدكمک شستشو ريخته شده

.اطمينان حاصل كنيد كه مواد شوينده فاقد رنگ است.ممكن است از مواد شوينده با رنگ استفاده شده باشدفضای داخلی وان لكه دار شده

 برای تميز كردن فضای داخلی، از پارچه نرم مرطوب با موادمواد معدنی آب سختاليه ای سفيد رنگ روی صفحه داخلی
 شوينده ماشين ظرفشويی استفاده كنيد و از دستكش الستيكی
 استفاده كنيد. هرگز از پاک كننده ديگری غير از مواد شوينده
 ماشين ظرفشويی استفاده نكنيد، در غير اين صورت ممكن

.است باعث ايجاد كف يا آب صابون شود
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روی كارد و چنگال لكه های زنگ زدگی وجود دارد

 از شستن وسايلی كه در برابر خوردگی مقاوم نيستند در.موارد آسيب ديده در برابر خوردگی مقاوم نيستند
.ماشين ظرفشويی خودداری كنيد

 پس از افزودن نمک ماشين ظرفشويی، برنامه¬ای اجرا نشد.
ردپای نمک وارد چرخه شستشو شده است

 پس از افزودن نمک، هميشه برنامه شستشو را بدون هيچ
 ظروفی اجرا كنيد. پس از افزودن نمک ماشين ظرفشويی،

.عملكرد توربو )در صورت وجود( را انتخاب نكنيد

.بررسی كنيد كه درب سختی¬گيرمحكم باشد.درب سختی¬¬گير شل است

يك بازوي اسپري در حال ضربه زدنصدای تق تق در ماشين ظرفشويی
ظروف در سبد است

 برنامه را قطع كنيد و مواردی را كه مانع بازوی اسپری می
.شوند را دوباره مرتب كنيد

.برنامه را قطع كنيد و ظروف ظروف را دوباره مرتب كنيد.ظروف در ماشين ظرفشويی شل هستندصدای تق تق در ماشين ظرفشويی

 اين ممكن است ناشی از ايراد نصب در محل يا مقطع لولهصدای تق تق در لوله های آب
.كشی باشد

 اين هيچ تاثيری بر عملكرد ماشين ظرفشويی ندارد. اگر شک
.داريد، با يک لوله كش واجد شرايط تماس بگيريد

ظروف تميز نيستند

به بخش 2 ”آماده سازی و بارگيری ظروف” مراجعه كنيد.احتمااًل بدرستی بارگيری نشده-ند

برنامه انتخابي به اندازه كافي قدرتمند
.برنامه قوي را انتخاب كنيدنيست
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 مواد شوينده بيشتری استفاده كنيد يا مواد شوينده خود رابه اندازه كافی مواد شوينده توزيع نشده است
عوض كنيد

ظروف سد راه حركت بازوهاي
افشانه شده اند

 ظروف را مجددًا مرتب كنيد تا اينكه بازوی افشانه بتواند
آزادانه بچرخد

 مجموعه فيلتر تميز نيستند يا به درستی در پايه كابينت
 شستشو جا نرفته است. اين می¬تواندجت¬های بازوی افشانه

 .را مسدود كند
 فيلتر را به درستی تنظيم و/يا تميز كنيد. نازلهاي بازوی

.افشانه را تميز كنيد

تركيب آب تصفيه شده و ماده شوينده زياد از حدلكه های ابری شكل روی ظروف شيشه-ای
 اگر آب تصفيه شده داريد از مواد شوينده كمتر استفاده كنيد
 و چرخه كوتاه تری را برای شستن ظروف شيشه ای و تميز

.كردن آنها انتخاب كنيد

لكه¬های سفيد روی ظروف و ظروف شيشه ای ظاهر می-
تنظيمات تصفيه آب را كنترل كنيد يا منبع نمک را پر كنيد.نواحی دارای آب سخت می تواند باعث رسوب آهک شودشوند

 از يک تميزكننده ساينده ماليم استفاده كنيد تا اين عالم راظروف آلمينيومی روی ظروف كشيده شده اندعالئم سياه يا خاكستری روی ظروف
.برطرف كنيد

ظروف را مجددًا به درستی بارگيری نماييدظروف مانع توزيع كننده ماده شوينده می¬شودماده شوينده در توزيع كننده باقی مانده

 اگر پس مانده ماده شوينده روی ظروف قابل رويت باشد برایبارگيری نامناسبظروف خشک نمی شوند
جلوگيری از تحريكات پوستی، از دستكش استفاده كنيد
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ــركار  ــه تعمي ــتگاه ب ــذاری دس ــا واگ ــر ي ــه تعميي ــدام ب اق
غيرحرفــه مــی توانــد باعــث بــه بــار آمــدن مخاطــرات جدی 
ــردن  ــن ب ــز از بي ــتگاه و ني ــر دس ــی كارب ــه ايمن ــبت ب نس

ــود.  ــت ش ضمان

ظروف خشک نمی-شوند

ظروف خيلی زود برداشته می شوند

ماشين ظرفشويی خود را بالفاصله پس از شستشو خالی 
نكنيد. درب را كمی باز كنيد تا بخار خارج شود. ظروف را 
بيرون بياوريد تا زمانی كه دمای داخل آن قابل لمس نباشد. 
ابتدا سبد پايينی را خالی كنيد تا از ريختن آب از سبد بااليی 

جلوگيری شود

برنامه اشتباهی انتخاب شده است.
در يک برنامه كوتاه، كه درجه حرارت شستشو پايين است، 

كارايی تميزكاری كاهش پيدا ميكند. برنامه¬ای با زمان 
شستشوی طوالنی انتخاب كنيد. 

تخليه آب با اين موارد دشوارتر است. كارد و چنگال يا ظروف از كارد چنگال با پوشش كم كيفيت استفاده می¬كنيد.
از اين نوع برای شستن در ماشين ظرفشويی مناسب نيستند
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بارگیري سبد ها با ظرفیت کامل ، به صرفه جویي در مصرف انرژی و آب کمك میکند.
1. سبد باالیی
1. فنجان ها

2. سوپ خوری ها
3. ظروف شیشه ای

4. لیوان ها
5. قابلمه های کوچک

بارگیری ســـبدها 
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2. سبد پائینی
6. ماهیتابه ها
7. ظروف دسر
8. ظروف شام

9. ظروف سوپ
10. بشقاب بیضی شکل )دیس(

11. بشقاب های دسر مالمین
12. کاسه های مالمین
13. کاسه های بلورین

14. کاسه های دسر
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3. طبقه کارد و چنگال
1. قاشق های سوپ خوری

2. چنگال
3. انواع چاقو

4. قاشق های چایخوری
5. قاشق های دسر

6. قاشق های سرو غذا )کفگیر(
7. چنگال سرو غذا

8. مالقه

EN60436 اطالعات مربوط به تست هاي مقايسه مطابق با
ظرفيت: 14 دست – پارچه ) ست (

موقعيت سبد بااليي: موقعيت پايين
 ECO  برنامه 

تنظيم كمك آبكشي: حداكثر
H3 :تنظيم نرم كننده
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راهنمای سریع مصرف کننده 

لطفًا قبل از استفاده از ماشين ظرفشويی اين دفترچه راهنما را به دقت بخوانيد و برای مراجعات بعدی نگه داريد.

1.  ماشين ظرفشويی را نصب كنيد.
)لطفا بخش 5 را مطالعه كنيد ”دستورالعمل نصب” از بخش يک: دفترچه  عمومی.(
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2.  باقــی مانــده هــای بــزرگ مــواد غذايــی را از ظــروف پــاک 

كنيــد. از شستشــوی اوليــه خــودداری كنيــد.

ــر  ــش پ ــک آبك ــوينده و كم ــاده ش ــا م ــده را ب ــع كنن 4. توزي

ــد. كني

5. برنامــه ای مناســب انتخــاب كنيــد و ظرفشــويی را شــروع 

كنيــد.

3. سبدها را بارگيری كنيد
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بهره برداری از ماشین ظرفشـویی

کنترل پنل
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طرز کار )دکمه ها(

 اين دكمه را فشار دهيد تا ماشين ظرفشوی شما روشن شود،1. پاور
نمايشگر روشن مي شود

1. برنامه

دكمه ها را فشاردهيد تا برنامه شستشوی مناسب را انتخاب 
كنيد، نشانگر برنامه انتخابی به شرح زير روشن می شود.

Auto) (
برای ظروف سبک، معمولی يا بسيار كثيف با يا بدون غذای 

خشک شده.
Intensive  

اقالمی كه به شدت كثيف هستند شامل قابلمه و تابه. با غذای 
خشک شده روی آنها.

Hygiene 
با انتخاب گزينه Sanitize، دمای آب به 70 درجه سانتيگراد 

برای پاكسازی دمای باال افزايش می يابد.
ECO 

اين برنامه استاندارد مناسب برای اقالمی است كه معمواًل 
كثيف هستند، مانند گلدان، بشقاب، ليوان و تابه های كم خاک.

Glass 
برای ظروف سفالی و شيشه ای كه كمتر كثيف هستند.  

1HOUR 
برای اقالم كثيف معمولی كه نياز به شستشوی سريع دارند.

Rapid 
شستشوی كوتاه تر برای اقالم كمتر كثيف كه نيازی به خشک 

كردن ندارند.
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ALT .3

دكمه را فشار دهيد تا سبد بااليی يا سبد پايين بارگذاری شده 
را انتخاب كنيد و نشانگرهای پاسخ روشن خواهند شد.

Upper 
وقتی Upper را انتخاب می كنيد، فقط ظروف در قفسه بااليی 
شسته می شوند. سيستم اسپری سبد پايينی كار نخواهد كرد.

Lower 
وقتی Lower را انتخاب می كنيد، فقط ظروف در قفسه پايينی 
شسته می شوند. سيستم اسپری سبد بااليی كار نخواهد كرد.

4. تاخیر 
اين دكمه را فشار دهيد تا ساعات تاخيری شستشو را تنظيم 

كنيد. می توانيد شروع شستشو را تا 24 ساعت به تعويق 
بيندازيد.

5. قفل کودک

اين گزينه به شما اين امكان را می دهد كه دكمه های كنترل پنل 
را قفل كنيد - به جز دكمه پاور - تا كودكان نتوانند به طور 
تصادفی ماشين ظرفشويی را با فشار دادن دكمه های روی 

پانل روشن كنند.
برای قفل يا باز كردن دكمه های كنترل پنل، دكمه Alt + دكمه 

ستاره تاخيری را به طور همزمان فشار دهيد و نگه داريد.
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6. عملکرد

دكمه را برای انتخاب يک عملكرد فشار دهيد، نشانگر مربوطه 
روشن می شود. دو عملكرد را نمی توان همزمان انتخاب كرد.

Extra Cleaning 
برای شستن ظروف بسياركثيف و ظروفی كه تميزشوندگی 

 1 ،Intensive، Hygenie، ECO، Glass سختی دارند.)فقط با
Hour قابل استفاده است.

 Extra Drying 
 Intensive، Hygenie، برای خشک كردن كامل ظروف )فقط با

Hour 1 ،ECO، Glass قابل استفاده است(

برای شروع برنامه شستشوی انتخابی يا توقف آن در هنگام 7.شروع / وقفه
كار ماشين ظرفشويی.
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صفحه نمایشگر 

11. صفحه نمایش

Rinse Aid 
اگر نشانگر  روشن باشد، به اين معنی است كه ميزان 
كمک آبكشی ماشين ظرفشويی كم است و نياز به پر كردن 

مجدد دارد.

Salt 
اگر نشانگر   روشن باشد، به اين معنی است كه نمک 

ماشين ظرفشويی كم است و بايد دوباره پر شود.

Water Faucet 
اگر نشانگر روشن باشد، به اين معنی است كه شير آب 

بسته شده است.

برای نمايش زمان باقيمانده برنامه و زمان تاخير، كد خطا و 
غيره، می باشد.
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تصفیه آب
تصفيه آب بايد به صورت دستی و با استفاده از اندازه گيری سختي آب تنظيم شود.

تصفيــه آب بــرای حــذف مــواد معدنــی و امــالح از آب طراحــی شــده كــه مــی توانــد تأثيــر مضــر يــا نامطلوبی بــر عملكرد دســتگاه داشــته 
. شد با

هر چه مواد معدنی بيشتر باشد، آب شما سخت تر است.
تصفيه آب بايد با توجه به سختی آب منطقه شما تنظيم شود.

سازمان آب محلی شما می تواند در مورد سختی آب منطقه شما به شما توصيه كند.

میزان مصرف نمک را تنظیم کنید
ماشــين ظرفشــويی بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت كــه ميــزان نمــک مصرفــی را بــر اســاس ســختی آب مصرفــی تنظيــم مــی كنــد. اين 

بــرای بهينــه ســازی و سفارشــی كــردن ســطح مصــرف نمــک در نظــر گرفته شــده اســت.

لطفا برای تنظیم میزان مصرف نمک مراحل زیر را دنبال کنید.
1. درب را ببنديد، دستگاه را روشن كنيد.

2. در مــدت 60 ثانيــه پــس از روشــن شــدن دســتگاه، دكمــه Rapid را بيــش از 5 ثانيــه فشــار دهيــد تــا وارد حالــت تنظيــم تصفيــه كننــده آب 
. يد شو
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3. دوبــاره دكمــه Rapid را فشــار دهيــد تــا مجموعــه مناســب را بــا توجــه بــه محيــط محلــی خود انتخــاب كنيــد، تنظيمــات به ترتيــب زير 
;H1->H2->H3->H4->H5->H6 :تغيير مــی كنــد

4. دكمه پاور را فشار دهيد تا حالت تنظيمات پايان يابد.

مصرف نمک 
)گرم / چرخه(

 x بازسازی در هر
 نوبت برنامه روی

می دهد

 سطح تصفيه
كننده آب

سختی آب

Mmol/l oClarkeبريتانيای ofH فرانسوی odH آلمانی
0 No regrenation H1 0 – 0.94 0 – 6 0 – 9 0 – 5
9 10 H2 1.0 – 2.0 7 – 14 10 – 20 6 – 11

12 5 H3 2.1 – 3.0 15 – 21 21 – 3- 12 – 17
20 3 H4 3.1 – 4.0 22 – 28 31 – 40 18 – 22
30 2 H5 4.1 – 6.0 29 – 40 41 – 60 23 – 34

1°dH=1.25°Clarke=1.78°fH=0.178mmol/l
H3 :تنظيمات كارخانه

1.در هر چرخه با عمليات بازسازی 2.0 ليتر آب اضافی مصرف می كند، مصرف انرژی 0.02 كيلووات ساعت افزايش می يابد و برنامه تا 4 دقيقه 
افزايش می يابد.
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ــد: دفترچــه عمومــی، اگــر ماشــین  ــر آب « قســمت 1 را بررســی کنی ــري نمــك درون ســختی گی لطفــًا بخــش 3 »بارگی
ظرفشــویی شــما فاقــد نمــک اســت.

تصفیه نرم کننده آب
ســختی آب از مكانــی بــه مــكان ديگــر متفــاوت اســت. در صــورت اســتفاده از آب ســخت در ماشــين ظرفشــويی، رســوباتی روی ظــروف و 

ظــروف آشــپزخانه ايجــاد مــی شــود.
ايــن دســتگاه مجهــز بــه يــک تصفيــه آب مخصــوص اســت كــه از ظــرف نمكــی اســتفاده مــی كنــد كه بــه طور خــاص بــرای حــذف آهک 

و مــواد معدنــی از آب طراحی شــده اســت.

آماده سازی و بارگیری ظروف
خريد وسايل و ظروف آشپزخانه ای را مد نظر داشته باشيد كه مقاوم به ماشين ظرفشويی هستند.  -

برای موارد خاص، برنامه ای را با كمترين دمای ممكن انتخاب كنيد.  -
برای جلوگيری از آسيب، شيشه و كارد و چنگال را بالفاصله پس از پايان برنامه از ماشين ظرفشويی خارج نكنيد.  -

اگــر مــدل شــما تصفيــه آب نــدارد، مــی توانيــد از ايــن بخش 
ــر كنيد. ــرف نظ ص
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برای شستو کارد و چنگال/ظروف زیر مناسب نیستند
كارد و چنگال با دسته های چوبی، چينی شاخی يا مرواريدی  -

اقالم پالستيكی كه در برابر حرارت مقاوم نيستند  -
كارد و چنگال قديمی با قطعات چسب دار كه در برابر دما مقاوم نيستند  -

كارد و چنگال يا ظروف چسبانده شده  -
اقالم مفرغی يا مسين   -

ظروف شيشه¬ايی كريستالی  -
اقالم فوالدی در معرض زنگ زدگی  -

بشقاب های چوبی  -
اقالم ساخته شده از الياف مصنوعی  -

تناسب محدودی دارند
برخی از انواع ليوان ها ممكن است پس از تعداد زيادی شستشو كدر شوند  -
قطعات نقره ای و آلومينيومی در هنگام شستشو تمايل به تغيير رنگ دارند  -

در صورت شستشوی مكرر در ماشين، الگوهای لعاب ممكن است محو شوند  -



61

توصیه هایی برای بارگیری ماشین ظرفشویی
مقــدار زيــادی از غــذای باقــی مانــده را بــا خراشــيدن پــاک كنيــد. بقايــای غــذای ســوخته را در تابــه هــا نــرم كنيــد. نيــازی به شستشــوی 

ظــروف زيــر آب جــاری نيســت.
برای عملكرد بهتر ماشين ظرفشويی، اين دستورالعمل های بارگيری را دنبال كنيد.

)ويژگی ها و ظاهر سبدها و سبدهای كارد و چنگال ممكن است با مدل شما متفاوت باشد.(

به روش زیر اشیاء را داخل ماشین ظرفشویی قرار بدهید:
اقالمی مانند فنجان، ليوان، قابلمه، تابه و ... بايد رو به پايين باشند.  -

اقالم منحنی، يا آنهايی كه فرورفتگی دارند، بايد به صورت شيب دار بارگيری شوند تا آب خارج شود.  -
همه ظروف به طور ايمن روی هم چيده شوند تا امكان واژگون شدن نداشته باشند  -

همه ظروف به گونه ای قرار می گيرند كه بازوهای اسپری در حين شستشو آزادانه بچرخند.  -
اقــالم توخالــی ماننــد فنجــان، ليــوان، ماهيتابــه و غيــره را طــوری قــرار دهيــد كــه دهانــه آن رو بــه پايين باشــد تــا آب در ظــرف يا   -

پايــه عميــق جمــع نشــود.
ظروف و اقالم كارد و چنگال نبايد داخل يكديگر قرار گيرند يا روی يكديگر قرار گيرند.  -

برای جلوگيری از آسيب، ليوان ها نبايد به يكديگر برخورد كنند.  -
سبد بااليی برای نگهداری ظروف ظريف¬تر و سبک تر مانند ليوان، فنجان های قهوه و چای طراحی شده است.  -

چاقوهای تيغه بلند كه در حالتی عمودی قرارداده می¬شوند، خطری بالقوه هستند!  -
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اقالم بلند و تيز كارد و چنگال مانند چاقوهای حكاكی بايد به صورت افقی در سبد بااليی قرار بگيرند.  -
لطفــا ماشــين ظرفشــويی را بيــش از انــدازه بارگــذاری نكنيــد . چــرا كــه ايــن عمــل در عملكــرد شستشــو و مصــرف انــرژي تاثير   -

منفــی مــی گــذارد .

برداشتن ظروف
برای جلوگيری از چكيدن آب از سبد بااليی به سبد پايينی، توصيه می كنيم ابتدا سبد پايينی و سپس سبد بااليی را خالی كنيد.

وسايل بسيار كوچک را نبايد در ماشين ظرفشويی شست زيرا 
ممكن است به راحتی از سبد بيافتند.

ــراي  ــتند! ب ــرم هس ــو گ ــس از شستش ــه پ ــروف بالفاصل ظ
بــرای جلوگيــری از خســارت، ليــوان و كاردچنــگال هــا را تــا 
حــدود 15 دقيقــه بعــد از خاتمــه برنامــه، از ماشــين خــارج 

نكنيد
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بارگیری سبد باالیی

ســبد بااليــی بــرای نگهــداری ظــروف ظريــف تــر و ســبک تــر ماننــد ليــوان هــا، فنجــان هــا و نعلبكــی هــای قهــوه و چــای خــوری و 
همچنيــن بشــقاب هــا، كاســه هــای كوچــک و تابــه هــای كــم عمــق )به شــرطی كــه خيلــی كثيــف نباشــند( طراحــی شــده اســت. ظروف 

و لــوازم پخــت و پــز را طــوری قــرار دهيــد كــه بــا پاشــش آب تــكان نخورنــد.

بارگیری سبد پایین

پيشــنهاد مــی كنيــم اقــالم بــزرگ و ســخت بــرای تميــز كــردن را در ســبد پايينــی قــرار دهيــد: ماننــد قابلمــه، تابــه، درب، ظــروف ســرو و 
كاســه، همانطــور كــه در شــكل زيــر نشــان داده شــده اســت. بهتــر اســت ظــروف و درب-هــای ســرو را در كنــار قفســه هــا قــرار دهيــد تا 

مانــع از چرخــش بــازوی اســپری بااليی نشــويد.
حداكثر قطر توصيه شده براي بشقاب ها جلوي توزيع كننده مايع شوينده  19 سانتي متر است كه مانع منفذ آن نمی شود.
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بارگیری سبد کارد و چنگال
كارد و چنــگال بايــد در ســبد كارد و چنــگال جــدا از يكديگــر در موقعيت¬هــای مناســب قــرار بگيرنــد. بــرای جلوگيــری از عملكــرد ناقــص 

تميــزكاری كارد و چنــگال، از روی هــم ريختــن كارد و چنگال¬هــا خــودداری كنيــد.

اجــازه ندهيــد هيــچ يــك از ظــروف تــا انتهــاي كابيــن داخلي 
ادامــه پيــدا كنند.هميشــه لــوازم آشــپزخانه ايــی تيــز را، بــا 

لبــه تيــز آن بــه ســمت پاييــن بارگيــری نماييــد.
ــه  بــرای بهتريــن اثــر شستشــو، لطفــًا ســبدها را بــه گزين
هــای بارگــذاری اســتاندارد در بخــش آخر قســمت 1: نســخه 

عمومــی،  بارگــذاری كنيــد.
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مــواد كمــک آبكشــی در طــول شستشــوی نهايــی آزاد مــی شــود تــا از تشــكيل قطــرات آب روی ظــروف شــما جلوگيــری كنــد كه مــی تواند 
لكــه هــا و رگــه هايــی را ايجــاد كنــد. همچنيــن بــا اجــازه دادن بــه آب از روی ظروف خشــک شــدن را بهبود می بخشــد. ماشــين ظرفشــويی 

شــما طــوری طراحــی شــده كــه از مــواد كمكی آبكشــی مايــع اســتفاده مــی كند.

اخطار
بــرای ماشــين ظرفشــويی فقــط از كمــک آبكــش معتبــر اســتفاده اســتفاده كنيــد. هرگز مخــزن كمک آبكشــی را بــا مــواد ديگری پــر نكنيد 

)ماننــد مايــع ظرفشــويی، شــوينده مايــع(. ايــن كار به دســتگاه آســيب می رســاند.

چه زمانی باید مایع شستشو را دوباره پر کنید
نظــم توزيــع كننــده نيازمنــد پر كــردن مجــدد ظــروف براســاس تعــداد دفعــات شستشــوی ظــروف و تنظيم كمک آبكشــی اســتفاده شــده 

دارد. بستگی 
- هنگامی كه به كمک آبكشی بيشتری نياز باشد، نشانگر كمبود مواد كمک آبكشی )تصوير گرافيكی( روشن می شود. 

- توزيع كننده مواد كمک آبكشی را بيش از حد پر نكنيد.

عملکرد کمک آبکش و مواد شوینده



66

عملکرد مواد شوینده
تركيبــات شــيميايی تشــكيل دهنــده مــواد شــوينده بــرای حــذف، خــرد كــردن و پخــش تمــام كثيفــی ها بــه بيــرون از ماشــين ظرفشــويی 

ضــروری هســتند. اكثــر شــوينده هــای بــا نــام تجــاری معتبــر بــرای ايــن منظور مناســب هســتند.

اخطار
- استفاده صحیح از مواد شوینده

فقط از مواد شوينده مخصوص ماشين ظرفشويی استفاده كنيد. مواد شوينده خود را تازه و خشک نگه داريد.
تا زمانی كه برای راه اندازی ماشين ظرفشويی آماده نشده¬ايد، مواد شوينده را داخل توزيع كننده پر نكنيد.

مواد شوينده ماشين ظرفشويی خورنده است! مواد شوينده ماشين ظرفشويی را از دسترس كودكان دور نگه داريد.
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مخزن ماده کمک آبکشی را پر کنید

ــد؛  ــده بريزي ــع كنن ــل توزي ــی را داخ ــک آبكش ــاده كم 2. م

ــود. ــرريز نش ــا س ــد ت ــاط كني احتي

3. در آخر، درب مخزن را ببنديد.

1. درب مخــزن مــاده كمــک آبكشــی را با باالكشــيدن دســته آن، 

ــاز كنيد ب
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تنظیم مخزن کمک آبکشی
بــرای دســتيابی بــه عملكــرد خشــک كنــی بهتــر بــا كمــک آبكشــی محــدود، ماشــين ظرفشــويی طــوری طراحی شــده كــه ميــزان مصرف 

را توســط كاربــر تنظيــم كنــد. مراحــل زيــر را دنبــال كنيد.
1. درب را ببنديد، دستگاه را روشن كنيد.

2. در مــدت 60 ثانيــه پــس از روشــن شــدن دســتگاه، دكمــه برنامــه را بــرای بيــش از 5 ثانيــه فشــار دهيــد و ســپس دكمــه Delay را فشــار 
دهيــد تــا وارد مــدل تنظيــم شــده شــويد، نشــانگر كمــک آبكشــی بــا فركانــس 1 هرتــز چشــمک مــی زنــد.

3. دكمــه Program را دوبــاره فشــار دهيــد تــا مجموعــه مناســب را بــا توجــه بــه عــادات اســتفاده خــود انتخــاب كنيــد، تنظيمات بــه ترتيب 
زيــر تغييــر مــی كنــد: D1->D2->D3->D4->D5->D6. هرچــه ايــن عــدد بيشــتر باشــد، ماشــين ظرفشــويی از مــواد آبكش بيشــتری 

ــی كند. ــتفاده م اس
4. بدون عمليات در 5 ثانيه يا دكمه پاور را فشار دهيد تا تنظيمات كامل شود و از حالت تنظيمات خارج شويد.
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توزیع کننده ماده شوینده را پر کنید

برای شستشوی اصلی، مواد شوينده را به حفره بزرگتر )A( اضافه كنيد.
بــرای نتيجــه تميــزكاری بهتــر ، بــه خصوص اگــر وســايل بســيار كثيفــی داريد، مقــدار كمــی ماده شــوينده 

روی در بريزيــد. مــواد شــوينده اضافــی در مرحلــه پيــش شستشــو فعال می شــود.

1. لطفــًا روش بــاز كــردن را مطابــق بــا موقعيــت 
ــاب كنيد. ــی انتخ واقع

I. درپــوش را بــا لغزانــدن گيــره آزاد كننــده بــاز 
كنيــد.

ــده  ــت آزاد كنن ــار دادن چف ــا فش ــوش را ب II. درپ
بــاز كنيــد. 

فلــپ را بــا كشــيدن آن بــه جلــو و ســپس فشــار دادن آن 
بــه ســمت پاييــن ببنديد.

لطفا به توصيه های توليد كننده روی بسته بندی مواد شوينده 
توجه كنيد.
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انتخاب برنامــه

جدول چرخه شستشو
جــدول زيــر نشــان مــی دهــد كــه بــرای بهتريــن نتيجــه، كــدام برنامــه بــا توجــه بــه ســطوح باقــی مانــده غــذا روی ظــروف مناســبت 
بيشــتری دارد و اينكــه چــه مقــدار مــاده شــوينده الزم اســت. ايــن جــدول همچنيــن اطالعــات متنوعــی در مــورد برنامــه هــا ارائه مــی دهد. 

 .ECO مقاديــر مصــرف و دوره زمانيبرنامــه هــا صرفــًا جهــت اطــالع مــی باشــند مگــر در مــورد برنامــه

      اشاره بر اين دارد كه برنامه از ماده كمک آبكشی در آخرين شستشو استفاده می كند.

ماده كمک آبكشی آب )ليتر( )Kwh( انرژی زمان اجرا )دقيقه(
ماده شوينده پيش 

شستشو
/ شستشوی اصلی

توصيف چرخه
)درجه سانتيگراد( برنامه

10/6 – 15/9 1/050 – 1/551 85 – 150 4/18 گرم برای يک يا 
دو قطعه

پيش شستشو )45( 
شستشوی اتوماتيک 
)65 – 55( آب كشی 
)55 – 50( خشک كنی
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16/5 1/651 205 4/18 گرم برای يک يا 
دو قطعه

پيش شستشو )50( 
شستشوی اتوماتيک 
)60( آب كشی )70( 

خشک كنی

16/5 1/772 200 4/18 گرم برای يک يا 
دو قطعه

پيش شستشو )50( 
شستشوی اتوماتيک 
)70( آب كشی )70( 

خشک كنی

10/0 0/849 198 4/18 گرم برای يک يا 
دو قطعه

پيش شستشو )45( 
شستشو )45( آب 
كشی )65( خشک 

كنی

11/5 0/853 60 22 گرم برای يک 
قطعه

شستشو )55( آب 
كشی )50( خشک 

كنی

13/5 0/902 120 4/18 گرم برای يک يا 
دو قطعه

پيش شستشو )40( 
شستشو )50(، 

آبكشی )50( خشک 
كنی

11/0 0/781 30 12 گرم برای يک 
قطعه

شستشو )40( 

آبکشی )40( 

آبکشی )55(
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برنامه ECO برای تميز كردن ظروف معمولی كثيف مناسب 
است، كه برای اين استفاده، كارآمدترين برنامه از نظر مصرف 

تركيبی انرژی و آب است و برای ارزيابی مطابقت با قوانين 
طراحی زيست محيطی اتحاديه اروپا استفاده می شود.

صرفه جویی در انرژی
1. پيش آبكشی ظروف منجر به افزايش مصرف آب و انرژی می شود و توصيه نمی شود.

2. شســتن ظــروف غذاخــوری در ماشــين ظرفشــويی خانگی معمــواًل در مرحله اســتفاده نســبت به شستشــوی دســتی انــرژی و آب كمتری 
مصــرف مــی كنــد، زمانــی كــه ماشــين ظرفشــويی خانگی طبــق دســتورالعمل اســتفاده می شــود.

شروع برنامه 
1. ســبد پاييــن و بااليــی را بيــرون بكشــيد، ظــروف را بارگيــری كنيــد و آنهــا را بــه عقــب فشــار دهيــد. توصيه مــی شــود ابتدا ســبد پايينی 

و ســپس ســبد بااليــی را بارگيــری كنيد.
2. مواد شوينده را داخل آن بريزيد.
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3. دوشــاخه را در پريــز قــرار دهيــد. منبــع تغذيــه بــه صفحــه آخــر ” فيــش محصــول ” مراجعــه كنيــد. مطمئــن شــويد كــه منبــع آب بــا 
فشــار كامــل روشــن اســت.

4. درب را ببنديد، دكمه پاور را فشار دهيد.
5. يــک برنامــه را انتخــاب كنيــد، چــراغ پاســخ روشــن مــی شــود. ســپس دكمــه شــروع/مكث را فشــار دهيــد، ماشــين ظرفشــويی چرخــه 

خــود را شــروع مــی كنــد.
تغییر برنامه در میانه چرخه

يــک برنامــه فقــط در صورتــی قابــل تغييــر اســت كــه فقــط بــرای مــدت كوتاهــی كار كــرده باشــد، در غيــر ايــن صــورت ممكن اســت مواد 
شــوينده قبــاًل رهــا شــده باشــد يــا آب شستشــو بــا مــواد شــوينده قبــاًل تخليــه شــده باشــد. در ايــن صــورت، ماشــين ظرفشــويی بايــد 

تنظيــم مجــدد )ری ســت( شــود و مخــزن مــواد شــوينده بايــد دوبــاره پــر شــود.
برای تنظيم مجدد ماشين ظرفشويی، دستورالعمل های زير را دنبال كنيد:

1. دكمه شروع/مكث را فشار دهيد تا شستشو متوقف شود.
2. دكمــه برنامــه “Program” را بيــش از ســه ثانيه فشــار دهيد تا دســتگاه در حالت انتخــاب برنامــه “Program selection mode” قــرار گيرد.

3.   می توانيد برنامه را به تنظيمات چرخه دلخواه تغيير دهيد
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یکی از ظروف را داخل ماشین قرار نداده اید؟
ظــرف فرامــوش شــده را مــی تــوان هــر زمــان قبــل از بــاز شــدن ظــرف مــواد شــوينده و توزيــع آن اضافــه كــرد. اگــر ايــن مــورد اســت، 

دســتورالعمل هــای زيــر را دنبــال كنيد:
1. دكمه شروع/مكث را فشار دهيد تا شستشو متوقف شود.

2. بعد از اينكه بازوهای اسپری از كار افتادند، می توانيد درب را كامال باز كنيد.
3. غذاهای فراموش شده را اضافه كنيد.

4. درب را ببنديد.
5. دكمه شروع/مكث را فشار دهيد، ماشين ظرفشويی پس از 10 ثانيه به كار خود ادامه می دهد.

اخطار
باز كردن درب دستگاه در ميانه چرخه خطرناک است، زيرا بخار گرم شما را می¬سوزاند.

بازشدن خودکار
پس از شستشو، درب به طور خودكار باز می شود تا اثر خشک شدن بهتری حاصل شود.

اخطار
درب ماشين ظرفشويی نبايد در حالت باز شدن خودكار قفل شود. اين می تواند عملكرد قفل درب را مختل كند.
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کدهای خطا
در صــورت بــروز هرگونــه نقــص عملكــردی، ماشــين ظرفشــويی يــک كــد خطــا را نمايش مــی دهــد. جــدول زير كدهــای خطــای احتمالی 

و داليــل آنهــا را نشــان مــی دهد.

داليل احتمالی معانی انواع كد

شيراالت باز نيستند، يا آب ورودی 
كم شده، يا فشار آب بسيار پايين 

است.
زمان عبور داخلی طوالنی تر E1

نقص عملكردی المنت حرارتی دمای آب به درجه حرارت الزم 
نميرسد E3

برخی اجزاء ماشين ظرفشويی 
نشتی دارند سرريز آب E4

عدم ارتباط بين مدار اصلی با مدار  دو شاخه را از پريز بيرون آوريد.
نمايشگر Ed
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اخطار
- در صورت سرريزآب ، قبل از تلفن برای فراخوان سرويس، منبع آب اصلی را قطع كنيد

- اگــر آب در صفحــه پائينــی بــه دليــل ســرريز يــا نشــتی آب ديديــد، آب بايــد قبــل از شــروع بــه كار دوبــاره ماشــين ظرفشــويی پــاک و 
برطــرف شــود.

- اگر كد خطايی ديده شود كه نتوان آن را حل كرد، لطفا با خدمات پس از فروش تماس بگيريد.

اطالعات فنی

)H( ارتفاع 854 میلیمتر

)W( عرض 598 میلیمتر

)D1( عمق 600 میلیمتر )با درب بسته(

)D2( عمق 1175 میلیمتر )با درب باز تا 90 درجه(
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پارامترهاي عمومي محصول:
مقدار پارامتر مقدار پارامتر

85 ارتفاع

ابعاد بر حسب سانتی متر 14 60ظرفيت مجاز عرض

60 عمق

E ) ( C )a( كالس كارايي انرژی 49.9 EEI )a(

1.065 شاخص عملكرد خشك كردن 1.125 )a( شاخص عملكرد تميزكاری

10.0
مصرف آب بر حسب ليتر 

]در هر ECO سيكل[ 
بر اساس برنامه مصرف واقعي آب به نحوه 
استفاده از دستگاه و سختي آب بستگي دارد

0.849
مصرف انرژي بر حسب كيلووات ساعت ]در هر سيكل[ بر اساس برنامه اكو 

با استفاده از پر كردن آب سرد. مصرف واقعي انرژي به نحوه استفاده از 
دستگاه بستگي دارد.

قرارگيري بدون پشتيبان نوع 3:18 دوره زماني برنامه )a( )ساعت: دقيقه(

B) ( c )a( كالس انتشار نويز صوتي در هوا 44 dB)A( ( )re 1 pW ) ( انتشار نويز صوتی در هوا

بي ارتباط )W( شيوه استندبای 0.49 Off-mode )W(

بي ارتباط )W( استندباي شبكه ای 1.00 )W( تاخير شروع

برگه اطالعات محصول
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یادداشت
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یادداشت
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