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سخـنی با  مصرف کننـده
از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم.

از اینکــه محصــول هیمالیــا را انتخــاب کــرده ایــد ، سپاســگزاریم . لطفــًا اطالعــات ایــن دفترچــه را بــه دقــت بخواهیــد و آن را در محلــی 
نگهــداری کنیــد تــا در مواقــع مــورد نیــاز بــه آن دسترســی داشــته باشــید. ایــن راهنمــا را بــه مالــک بعــدی ایــن دســتگاه نیــز منتقــل کنید.

دفترچــه راهنمــای حاضــر حــاوی اطالعــات مهمــی در رابطــه بــا  دســتورالعمل هــای ایمنــی، دســتورالعمل هــای کاربــری، دســتورالعمل 
هــای نصــب و توصیــه هــای عیــب یابــی، و غیــره مــی باشــد. 

مطالعــه دقیــق ایــن راهنمــا قبــل از اســتفاده از دســتگاه ظرفشــویی بــه شــما کمک خواهــد کرد تــا به نحــو مقتضی از دســتگاه ظرفشــویی 
اســتفاده کــرده و از آن نگــه داری کنید. 

قبل از فراخوانی برای سرویس
مطالعــه کــردن بخــش مربــوط بــه توصیــه هــای عیــب یابی، بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا برخــی از ایــرادات را خودتــان برطــرف کنید 

و نیــازی بــه درخواســت کمــک از تکنیســین هــای حرفه ای نداشــته باشــید. 
انتخــاب ســفارش صحیــح ، تعویــض قطعــات یــا ســایر خدمــات  مــي توانــد موجــب صرفــه جویــي در هزینــه هــاي مربــوط بــه ایــاب 

ذهــاب و دیگــر هزینــه هــا شــود. بــه همیــن دلیــل همــواره اطالعــات ذیــل را در مــورد دســتگاه خــود ارائــه دهیــد :
شماره مدل                                                                شماره سریال                                                            تاریخ خرید

توجه: تولیدکننده، به موجب خطی مشی بهبود مداوم و به روزسازی محصول، می تواند تغییراتی را بدون ارائه اخطار قبلی،در محصوالت ایجاد نماید.

1-نکـات ایمنــــی

تحــت شــرایط خــاص، ممکــن اســت در یــک سیســتم آب گــرم کــه بــرای دو هفتــه یــا بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه باشــد گاز 
هیــدروژن تولیــد شــود . گاز هیــدروژن قابــل انفجــار اســت. در صورتــی کــه سیســتم آب گــرم بــرای چنیــن مدتــی مــورد اســتفاده قــرار 
نگرفتــه باشــد، قبــل از اســتفاده از دســتگاه ظرفشــویی تمامــی شــیرهای آب گــرم را بــاز کنیــد واجــاره دهید تــا آب بــرای دقایقــی از هریک 
از آنهــا جریــان پیــدا کنــد. ایــن وضعیــت مقــداری از گاز هیــدروژن تجمیعــی را آزاد خواهــد کــرد. از آنجایی کــه گاز قابل اشــتعال اســت، در 

خــالل ایــن مــدت هرگــز ســیگار نکشــید یــا از شــعله بــاز در محــل اســتفاده نکنیــد.

گاز هیدروژن قابل انفجار می باشد.

اخـــطار
ــویی ،  ــین ظرفش ــتفاده از ماش ــگام اس در هن

ــد  ــت کنی ــی را رعای ــوارد ایمن م

اخـــطار
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اخطار!

استفاده صحیح
-روی درب یا سبد ظروف دستگاه ظرفشویی چیزی قرار ندهید روی آن نایستید و یا از آن استفاده نامناسب نکنید. 

-هنگام استفاده از ظرفشویی یا پس از آن، المنت حرارتی را لمس نکنید.
-از دســتگاه ظرفشــویی خــود اســتفاده نکنیــد مگــر آنکــه کلیــه ســبدها و ســینی هــا بــه طور صحیــح در جــای خــود قرار داشــته باشــد. 
در هنگامــی کــه دســتگاه ظرفشــویی مشــغول بــه کار اســت، درب را بــا دقــت تمــام بــاز کنیــد،در ضمــن ایــن خطــر وجــود دارد کــه آب بــه 

ــد.  بیرون بپاش
-زمانــی کــه درب دســتگاه بــاز اســت اشــیاء ســنگین را روی آن قــرار ندهیــد یــا روی آن نایســتید، زیــرا ممکن اســت دســتگاه به ســمت جلو 

ــود.  واژگون ش
-زمانی که ظروف یا سایر موارد را برای شسته شدن بارگیری می کنید:

-وسایل تیز را به نحوی قرار دهید که احتمال وارد آوردن خسارت به آب بندی درب وجود نداشته باشد؛
چاقــو هــا و ســایر وســایل آشــپزخانه ی بــا لبــه های تیــز باید در ســبد بــه ســمت پایین بارگیــری شــوند یا بصــورت افقــی قرار 

شوند. داده 

-دسته چاقو های تیز را به سمت باال بارگیری نمایید تا خطر جراحت های برشی را کاهش بدهید.
- کنترل کنید که ظرف پودر ظرفشویی پس از تکمیل چرخه شستشو ، خالی باشد. 

- اقالم پالستیکی که نشان شستشو با ظرفشویی دارند را با ماشین بشوید. برای اقالم پالستیکی فاقد این نشان ،  به توصیه 
های تولید کننده آن توجه کنید.

زمانــی کــه از دســتگاه ظرفشــویی خــود اســتفاده مــی کنیــد، بایــد توجــه داشــته باشــید کــه اقــالم پالســتیکی بــا هیتــر هــای 
گرمایشــی تماس نداشــته باشــند. 

- تنهــا از افزودنــی هــای ظرفشــویی و آبکشــی اســتفاده کنیــد کــه بــرای دســتگاه هــای ظرفشــویی اتوماتیــک طراحی شــده انــد. هرگز از 
صابــون، پــودر لباسشــویی، یــا پــودر شستشــوی دســتی در دســتگاه ظرفشــویی خــود، اســتفاده نکنید. 

- پــودر ظرفشــویی و آب کشــی را از دســترس کــودکان دور نگــه داریــد و زمانــی کــه درب دســتگاه ظرفشــویی بــاز اســت اجــازه ندهیــد 
کــودکان بــه دســتگاه ظرفشــویی نزدیــک شــوند، ممکــن اســت کمــاکان مقــداری پــودر ظرفشــویی درون دســتگاه باقــی مانــده باشــد. 

- از کودکان خردسال باید به شدت مراقبت صورت گیرد تا آنها با وسایل خانگی بازی نکنند.
- ایــن محصــول بــرای اســتفاده توســط افــراد دارای توانایــی محــدود جســمی ، احساســی یــا فکــری یــا افــرادی بــدون تجربــه یــا دانــش 
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کافــی )ماننــد کــودکان( طراحــی نشــده، مگــر بــه آنهــا تعلیمــات کافــی داده شــده باشــد و در اســتفاده از وســایل خانگــی توســط یــک فرد 
مســئول در خصــوص ایمنی ایشــان، سرپرســتی شــوند. 

- پودرهــای ظرفشــویی دســتگاه ظرفشــویی قویــًا الکلــی هســتند. آنها به شــدت خطرنــاک هســتند اگر بلعیــده شــوند. از تماس با پوســت 
و چشــم هــا جلوگیــری شــود، و کــودکان را از دســتگاه ظرفشــویی دور نگــه داریــد زمانی کــه درب آن باز باشــد. 

- درب دستگاه نباید در وضعیت باز نگاه داشته شود زیرا این وضعیت می تواند خطر لغزش را به همراه داشته باشد. 
- اگــر ســیم بــرق خســارت دیــده باشــد، بایــد توســط تولیــد کننــده یــا خدمــات پــس از فــروش ایشــان یــا افــراد حائــز شــرایط مشــابه 

جایگزیــن شــود تــا از هرگونــه مخاطــره جلوگیــری شــود. 
- لطفًا دستگاه را به نحو مقتضی از مواد بسته بندی جداکنید. 

- طی دوره نصب، سیم برق نباید بصورت فزاینده یا خطرناکه خم یا پهن شود. 
- موارد کنترل را دستکاری نکنید.

- ایــن وســیله قــرار اســت بــه لولــه اصلــی آب بــا اســتفاده از شــیلنگ هــای دســت اول وصــل شــود و نبایــد از شــیلنگ هــای کهنــه مجــددًا 
ــتفاده کنید.  اس

- چنانچه دستگاه را بر روی فرش یا موکت راه اندازی می کنید مطمئن شوید که شبکه های زیر دستگاه ، بسته نشده باشد . 
- تنها برای کارکردهای توصیه شده در این راهنما، از دستگاه ظرفشویی استفاده کنید.

- از دستگاه ظرفشویی تنها برای مصارف خانگی استفاده شود.
-پریز برق جهت اتصال ، دارای سیم اتصال به زمین ) ارت( باشد.

- ایــن دســتگاه ظرفشــویی بــرای اســتفاده تجــاری طراحــی نشــده اســت و قــرار اســت اســتفاده خانگــی و در شــرایط مســکونی و کاری 
مشــابه مــورد اســتفاده واقــع شــود.  

این اطالعات ایمنی را به دقت بخوانید و مورد توجه قرار دهید و این دستورالعمل ها را نگهداری کنید. 
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2- نکات مربوط به بسته بندی و بازیافــت

به درستی مواد بسته بندی دستگاه ظرفشویی را دور بریزید.
تمامی مواد بسته بندی قابلیت بازیابی را دارند

قطعات پالستیکی با اختصارات بین المللی استاندارد عالمت گذاری می¬شوند )مانند PS برای مواد بالشتکی پلی استیرن(.
ایــن لــوازم خانکــی در خصــوص ضایعــات تجهیزات الکتریکــی و الکترونیکــی WEEE مورد شناســایی قــرار گرفته اســت. این دســتورالعمل 

چارچوبــی در خصــوص برگشــت و اســتفاده مجــدد از لــوازم خانگــی کهنه در گســتره اروپا، مشــخص مــی کند. 

بــرای دور ریــزی بســته بنــدی و لــوازم خانگــی لطفــًا بــه مرکــز بازیافــت مراجعــه نمایــد. درب دســتگاه قدیمــی و بــال اســتفاده را ببندید و 
کابــل بــرق آن را قطــع نمایید.

بسته بندی مقوایی از کاغذهای بازیافتی تولید می¬شوند و باید در سطل ضایعات کاغذی برای بازیافت دور ریزی شود. 

ــاک  ــودکان خطرن ــرای ک ــد ب ــی توان ــدی م ــته بن ــواد بس م
ــد! باش

اخـــطار

اطمینــان از اینکــه ایــن محصــول بــه نحــو صحیــح دورریــزی شــده، بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا از پیامدهــای منفــی بالقــوه آن در 
خصــوص محیــط زیســت و ســالمتی بدنــی، جلوگیــری کرده باشــید، کــه بــه هــر روی می¬توانــد از طریــق جابجایــی نامناســب ضایعات 

ایــن محصــول ایجــاد شــود. 
بــرای اطالعــات دقیــق بیشــتر در مــورد بازیافــت ایــن محصــول، لطفــًا بــا دفتــر شــورای شــهر و خدمــات دورریــزی ضایعــات خانگــی 

محــل زندگــی خــود تمــاس بگیریــد.

برای دســتیابی بــه بهترین عملکرد از دســتگاه ظرفشــویی 
خــود، تمامــی دســتورالعمل¬های کاری را قبل از اســتفاده 

از آن بــرای اولیــن بــار، مطالعــه نمایید. 
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کنترل پنل

3- راهنمای نحوه استفاده

Reset(3Sec)

1 2 3

12

8 59 10

11 13

4

15 14 7

3 in1

Eco

Alt

6

1. سوئیچ برق: برای روشن و یا خاموش کردن منبع تامین برق.
2. دکمــه تاخیــری: Start Delay بــه شــما اجــازه مــی دهــد تــا زمــان شــروع هــر چرخــه بصــورت اتوماتیــک تــا 24 ســاعت تاخیــر ایجاد 

 . کنید
3. انتخــاب برنامــه Key-press: کلیــد را فشــار دهیــد تــا چرخــه هــای شستشــو را پشــت ســر بگذاریــد. چــراغ برنامــه مربوطه روشــن 

خواهــد بــود تــا مشــخص نمایــد کــه کــدام چرخــه شستشــو انتخاب شــده اســت. 
4. دکمه سه در یک “in 3 1”: با فشار این دکمه شما می¬توانید عملکرد “in 3 1” را انتخاب کنید.

5. دکمــه ALT: بــا فشــار ایــن دکمــه شــما مــی توانیــد عملکردهــای اضافــی Dry+، بارگیــری نصفــه Half Load، را انتخــاب کنیــد؛ شــما 
مــی توانیــد عملکردهــای Dry+ و Half Load بــا کارکــرد همزمــان بــا هــم داشــته باشــید و المــپ مربوطــه چشــمک بزنــد.

6. دکمــه شــروع / وقفــه ریســت )ســه ثانیــه(: ایــن دکمــه را فشــار دهیــد تــا دســتگاه ظرفشــویی راه¬انــدازی کنیــد یا متوقــف کنید 
یــا تنظیــم مجــدد نمائید.

7. دکمــه قفــل کــودک: ایــن دو  دکمــه را بــرای ســه ثانیــه نگــه داریــد، تمامــی کلیــد هــا قفــل مــی شــوند و تــا قبــل از بــاز کــردن قفــل 
ســایر کلیــد هــا عمــل نمــی کنند .

8. چراغ شاخص برنامه: زمانی که شما یک برنامه شستشو را انتخاب می¬کنید، چراغ مربوطه به نمایش درخواهد آمد. 
9. شاخص آبگیری کمک آبکشی: زمانی که مخزن نیازدارد تا دوباره پر شود، چراغ های شاخص روشن می شوند. 

10. نشانگر پرکن نمک: این نشانگر زمانی روش می شود که تصفیه کننده نیاز به پر کردن مجدد داشته باشد .
11. نشــانگر قفــل کــودک: زمانــی کــه شــما دکمــه هــای قفــل کــودک را بــرای 3 ثانیــه فشــار مــی دهیــد، نشــانگر ”قفل کــودک” پــس از 

6 بــار چشــمک زدن، روشــن مــی شــود .
12. نمایشگر 3 در 1: این نشانگر زمانی که وظایف اضافی انتخاب میشود روشن می ماند. 

13. نشانگر Dry+: زمانی که حالت Dry+ انتخاب می شود، روشن می شود. 
14. نشانگر Half-load : زمانی که وضعیت Half load انتخاب می شود روشن می شود. 

15. نمایشگر دیجیتال: برای نمایش زمان اجرای باقی¬مانده، کدهای ایراد در عملکرد دستگاه و زمان تاخیر. 
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قبل از استفاده از دستگاه ظرفشویی خود برای اولین بار:
الف. تصفیه کننده آب را تنظیم کنید

ب. 500 میلی لیتر آب را درون ظرف نمک بریزید و سپس دستگاه ظرفشویی را با نمک مخصوص ماشین ظرفشویی پرکنید.
ج. توزیع کننده کمکی آب کشی را پر کنید

د. پودر ظرفشویی را کنترل کنید

الف. تصفیه کننده آب
تصفیــه کننــده آب طراحــی شــده تــا مــواد معدنــی و ســختی را از آب بزدایــد، کــه ایــن مــواد اثــری معکــوس یــا زیــان آور بــر عملکــرد ایــن 
دســتگاه دارد. هرچــه محتــوای ایــن مــواد معدنــی و نمــک بیشــتر باشــد، آب ســخت تر مــی شــود. تصفیه کننــده بایــد مطابق با ســختی آب 

در منطقــه شــما، تنظیــم شــود. مقامــات محلــی ســازمان آب مــی تواننــد بــه شــما در مــورد ســختی آب در منطقه توصیــه کنند. 

تنظیم کردن
مقدار نمک توزیعی می¬تواند از H0 تا H7 تنظیم شود.

نمک در مقدار H0 الزم نیست
1. اطالعــات الزم را در مــورد ســختی آب منطقــه خــود کســب نمائیــد مــورد. ســازمان آب منطقــه شــما مــی توانــد در ایــن مورد بشــما کمک 

. کند 
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2. تنظیم مقدار  مورد نیاز را می توانید در جدول سختی آب بیابید
3. درب را ببندید

4. کلید ”برق” را بزنید
5. کلیــد ”تاخیــر” را بــه پائیــن فشــار دهیــد و آنــگاه دکمــه ”برنامــه ریــزی” را بــرای 5 ثانیه فشــار دهیــد. زنگ هــای اخبــار را یکبار فشــار 

دهیــد و H.. روی نمایشــگر دیجیتــال بــه چشــمک زدن مــی افتد )تنظیــم کارخانه H4 اســت(.

برای تغییر تنظیمات:
1. دکمه تاخیر را فشار دهید.

هــر زمــان کــه دکمــه را فشــار مــی دهیــد. تنطیــم مقــدار تــا یــک ســطح افزایــش پیــدا مــی کنــد؛ زمانیکه بــه مقــدار H7 رســید، نمایشــگر 
مجــددا H0 را نمایــش مــی دهــد )خامــوش(. 

2. دکمه ”برنامه ریزی” را فشار دهید. تنظیم انتخابی اکنون ذخیره شده است. 

برای اطالعات در مورد سختی آب مصرفی خود، با هیات آب منطقه خود تماس بگیرید 

جدول سختی آب

تنظیم مقدار روی ماشین Mmol/l
سختی آب

گستره درجه کالرک
H0 0/1 - 1 نرم  0 - 8

H1 1/2 - 1/4 نرم 9 - 10

H2 1/5 - 1/8 متوسط 11- 12

H3 1/9 - 2/1 متوسط 13 - 15

H4 2/2 - 2/9 متوسط 16 - 20

H5 3/0 - 3/7 سخت  21 - 26

H6 3/8 - 5/4 سخت  27 - 38

H7 5/5 - 8/9 سخت  39 - 62
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ب. نمک را درون تصفیه کننده آب بارگیری نمایید
همیشه از نمکی استفاده کنید که برای استفاده در ماشین ظرفشویی در نظر گرفته شده است.

توضیح : نمکی که برای آشپزی استفاده می شود را نمی توان در ماشین ظرفشویی استفاده کرد .

تصفیه آب
ســختی آب بســته بــه منطقــه متفــاوت اســت. اگــر آب ســخت در دســتگاه ظرفشــویی مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد، رســوبات روی ظــروف 

ــود.  ــکیل می ش تش
ایــن ماشــین ظرفشــویی بــه نــوع خاصــی از تصفیــه آب مجهــز اســت و از مــواد نمکــی اســتفاده مــی کنــد کــه بطــور اخــص بــرای از بین 

بــردن رســوب آهکــی و مــواد معدنــی از آب طراحــی شــده اســت. 

چنانچــه مــدل شــما تصفیــه آب نــدارد، مــی توانیــد ازایــن 
بخــش صــرف نظــر کنیــد.

ظرف نمک زیر سبد زیرین واقع شده و باید به شرح زیر پر شود:

ســایر انــواع نمــک کــه بطــور اخــص بــرای اســتفاده در یــک دســتگاه ظرفشــویی طراحــی نشــده انــد، بــه عنــوان مثــال نمــک طعــام، بــه 
تصفیــه آب خســارت وارد مــی کنــد. در صورتــی کــه خســارت بــه واســطه اســتفاده از نمــک نامناســب وارد آمــده باشــد، تولیــد کننــده هیچ 

گونــه ضمانــت یــا مســئولیتی بــرای اینگونــه خســاراتها را نمــی پذیرد . 
صرفًا قبل از شروع یکی از برنامه¬های شستشوی کامل با نمک را اجرا نمائید. 

ایــن حالــت از تشــکیل هرگونــه ذرات نمــک یــا آب شــور کــه ممکــن اســت پخــش شــده باشــد، یــا روی کــف ماشــین بــرای یــک دوره زمانی 
باقــی بمانــد و باعــث خوردگــی شــود، جلوگیــری مــی کند. 

 

تنهــا از نمکــی اســتفاده کنیــد کــه بطــور خــاص بــرای 
ــت!  ــده اس ــی ش ــویی طراح ــتگاه ظرفش ــتفاده در دس اس
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الف. سبد پایینی را از دستگاه خارج کنید و آنگاه پیچ درب پوش را باز کنید و آن را از روی ظرف نمک بردارید. 
ب. اگر شما ظرف را برای اولین بار پر می کنید، 2/3 حجم آن را با آب پر کنید )در حدود 500 میلی لیتر(

ج. پایه قیف )مخصوص( را به داخل سوراخ قرار بدهید و در حدود 2 کیلوگرم نمک را درون مخزن بریزید  
د. به دقت درپوش را سرجای خود پیچ کنید.

هـ. معمواًل، چراغ اخطار نمک طی 2 تا 6 روز پس از اینکه ظرف نمک با نمک پر می شود خاموش خواهد شد.
توجه:

1. ظــرف نمــک بایــد زمانــی کــه چــراغ اخطــار نمــک در کنتــرل پنــل روشــن مــی شــود دوبــاره پــر شــود. چــراغ نشــانگر قبــل از اینکــه 
نمــک بطــور کامــل حــل شــود خامــوش نمی شــود. اگــر چــراغ اخطــار نمــک روی کنترل پنــل وجــود نداشــته باشــد )بــرای برخــی از مدل 
هــا(، شــما مــی توانیــد زمانــی کــه نمــک را بــه درون مخــزن تصفیــه بارگیــری کردیــد توســط برنامــه هایی کــه دســتگاه ظرفشــویی اجرا 

کــرده، تشــخیص دهیــد و ســپس بــه شــکل زیــر عمــل کنید :
2. اگر لکه های نمکی وجود دارد، یک برنامه خیس خوردن می تواند اجرا شود تا آنها را از بین ببرد. 

ج. مخزن مایع کمک آبکشی ) جال دهنده (  را پر کنید
عملکرد کمک آبکشی

مایــع کمــک آبکشــی بصــورت خــودکار طــی آخریــن مرحلــه آبکشــی اضافــه می¬شــود، تــا از آبکشــی کامــل اطمینــان حاصــل شــود، 
خشــک کنــی عــاری از خــط و لکــه.

اگــر چــراغ اخطــار کمــک آبکشــی روی کنتــرل پنــل وجــود نداشــته باشــد، می¬توانیــد مقــدار کمکــی آبکشــی را بــا رنــگ نشــانگر ســطح 
نــوری D کــه در کنــار درپــوش قــرار داده شــده، تشــخیص دهیــد. زمانیکــه مخزن کمکی آبکشــی پــر باشــد، تمامی نمایشــگر تیــره خواهد 
بــود. زمانیکــه مقدارکمکــی آبکشــی کاهــش پیــدا مــی کنــد، انــدازه نقطــه تیــره کاهــش پیــدا می¬کنــد. شــما نبایــد بــه کمکــی آبکشــی 

اجــازه بدهیــد تــا بــه کمتــر از یــک چهــارم مخــزن برســد. 
زمانــی کــه مقــدار مایــع کمــک آبکشــی کاهش پیــدا می کنــد، انــدازه نقطــه ســیاه روی نشــانگر ســطح آبکشــی کمکی تغییــر پیــدا میکند، 

بــه شــکلی کــه در زیــر آمده اســت.

تنهــا از مایــع کمــک آبکشــی ای اســتفاده کنیــد کــه اســتانداردهای الزم را دارا باشــد . هرگــز 
ــتگاه  ــزکاری دس ــل تمی ــد )عام ــر نکنی ــواد پ ــایر م ــا س ــی را ب ــک آبکش ــده کم ــع کنن توزی

ظرفشــویی، محلــول پــاک کننــده(. ایــن کار باعــث وارد آوردن خســارت بــه دســتگاه می شــود. 
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پر
3/4 پر
1/2 پر

1/4 پر )باید مجددًا پر کنید تا آالرم اخطار از بین برود(
خالی

D )نشانگر کمک آبکشی( 

1
2

34
5

6

MAX

1.برای بازکردن درب توزیع  کننده، درپوش را به سمت کمان ”باز” )چپ( بچرخانید و آن را بیرون بکشید.
2.کمک آبکشی را به درون توزیع کننده بریزید، دقت کنید که سرریز نشود.

3.درپوش را با وارد کردن آن در راستای کمان ”باز” کردن جایگزین کنید و آن ره به سمت کمان ”بسته شد” )راست( بچرخانید.
مایــع کمــک آبکشــی در خــالل آبکشــی نهایــی بــرای جلوگیــری از چکــه کــردن آب بــه روی ظــروف شــما، آزاد مــی شــود و مــی توانــد لکــه 
هــا و رگــه هایــی از خــود جــا بگــذارد. ایــن امــکان همچنیــن خشــک کــردن بــا جمــع کــردن آب از ســطح ظــروف را بهبــود مــی بخشــد. 
دســتگاه ظرفشــویی شــما بــرای اســتفاده از مــواد کمکــی آبکشــی مایــع طراحی شــده  اســت. مخــزن کمــک آبکشــی درون درب دســتگاه و 

در کنــار توزیــع کننــده مایــع ظرفشــویی قــرار داده مــی شــود. 
بــرای پــر کــردن توزیــع کننــده، درپــوش را بازکنیــد و کمــک آبکشــی را درون توزیــع کننــده بریزیــد تــا زمانــی کــه ســطح نشــانگر کامــاًل 

ســیاه شــود. حجــم ظــرف کمــک آبکشــی در حــدود 140 میلــی لیتــر مــی باشــد.

21 3

توزیع کننده ) مخزن ( کمــک آبکشی
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توجــه داشــته باشــید مایــع ســرریز نشــود، زیــرا ایــن حالت مــی توانــد باعــث ایجاد جــرم شــود . هرگونــه ســرریز احتمالــی را با دســتمال 
پــاک کنیــد. فرامــوش نکنیــد کــه درپــوش را قبــل از بســتن درب دســتگاه ظرفشــویی ، درجای خــود قــرار دهید. 

تنظیم کردن توزیع کننده کمک آبکشی 
توزیــع کننــده کمــک آبکشــی 4 وضعیــت تنظیمــی از مجمــوع 6 وضغیــت موجــود را دارد. همیشــه بــا تنظیــم وضعیــت 4 شــروع کنیــد اگر 

لکــه هــا و خشــک کردن ضعیــف را شــاهد بودیــد ، مقــدار کمــک آبکشــی توزیع شــده را با برداشــتن 
درپــوش توزیــع کننــده افزایــش دهیــد و بــا پیچانــدن بــرروی وضعیــت 5 تنظیم کنیــد. اگــر ظروف 
کمــاکان بــه طــور کامــل خشــک نشــده انــد یــا لکــه دار هســتند، بــر روی وضعیــت باالتــر تنظیــم 
کنیــد تــا زمانــی کــه ظــروف عــاری از هرگونــه لکــه شــوند. مقــدار تنظیــم کارخانــه در وضعیــت 5 

ــد.  می باش

هرگونــه ســرریز  کمــک آبکشــی را طــی زمــان پــر کــردن ، بــا یــک پارچــه 
جــذب کننــده پــاک کنیــد تــا از تشــکیل کــف اضافی طــی دوره شستشــوی 

بعــدی جلوگیری شــود. 

وضعیــت تنظیمــی را افزایــش دهیــد؛ اگــر قطــره هــای آب یــا لکــه هــای 
ــش  ــد. آن را کاه ــود دارن ــدن، وج ــته ش ــد از شس ــروف بع ــی روی ظ آهک

دهیــد ؛ اگــر رگــه هــای نــواری ســفید رنــگ چســبنده روی ظــروف دیــده 
مــی شــوند یــا فیلمــی آبــی رنــگ روی ظــروف شیشــه ای یــا تیغــه هــای 

چاقــو دیــده مــی شــود. 

Adjust lever

(Rinse)

1
2

34
5

6

MAX

د . عملکرد مواد شوینده
مــواد شــوینده بــا مــواد تشــکیل دهنــده شــیمیایی آن بــرای از بیــن بــردن کثیفــی، رگه¬هــای کثیفــی و انتقــال آن بــه خــارج از دســتگاه 
ظرفشــویی ضــرورت دارد. بیشــتر مــواد شــوینده بــا کیفیــت تجــاری مناســب و دارای اســتانداردهای مــورد نیــاز مناســب، مــی باشــند. 

ماده شوینده غلیظ
براساس ترکیب شیمیایی آنها، دستگاه ظرفشویی می تواند به دو نوع ابتدایی تقسیم شوند:

- متعارف، مواد شوینده الکلی ترکیبات اسیدی
- مواد شوینده غلیظ با الکل کم همراه با آنزیم های طبیعی
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اســتفاده از برنامــه شستشــوی Eco همــراه بــا مــواد شــوینده غلیــظ آلودگــی را کاهــش مــی دهــد و بــرای ظــروف شــما مناســب هســتند؛ 
ایــن برنامــه هــای شستشــو بطــور خــاص بــا خــواص آنزیم هــای حــل کننــده کثیفــی مــاده شــوینده غلیــظ، ســازگار هســتند. بــرای این 
منظــور برنامــه شستشــوی Eco کــه در آن مــواد شــوینده غلیــظ مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد، مــی تواند همــان نتایجــی را کســب کنند 

کــه تنهــا بــا اســتفاده از برنامــه شــدید قابل دســتیابی هســتند. 

قرص های شوینــده 
قرصهــای شــوینده بــا برندهــای متفــاوت در ســرعت هــای مختلــف حل مــی شــوند. بنابرایــن بعضــی از مــواد شــوینده قابلیت حل شــدن 
و تــوان پــاک کنندگــی کامــل خــود را طــی برنامــه هــای کوتــاه مــدت از دســت مــی دهنــد. لطفــا زمانــی کــه از قرصهای شــوینده اســتفاده 

می¬کنیــد از برنامــه هــای بلنــد مــدت اســتفاده کنیــد، تــا از حــذف باقــی مانده هــای مــواد شــوینده اطمینــان حاصــل نمایید.

توزیع کننده ) مخزن (مواد شوینده 
توزیــع کننــده بایــد قبــل از شــروع هــر چرخــه شستشــو مطابــق بــا دســتورالعمل ارائــه شــده در جــدول چرخــه شستشــو، مجــددًا پــر 
شــود. دســتگاه ظرفشــویی شــما کمتــر از دســتگاه هــای ظرفشــویی متعارف مــواد شــوینده و کمکی آبکشــی اســتفاده مــی کننــد. عمومًا، 
تنهــا یــک قاشــق چایخــوری از مــواد شــوینده بــرای یک بــار شستشــوی معمولــی الزم اســت. همچنیــن اقــالم جامد ســنگین نیازمنــد مواد 
شــوینده بیشــتری هســتند. همیشــه قبــل از  شــروع ظرفشــویی، مــواد شــوینده اضافه کنیــد، در غیــر اینصــورت مــی تواند خیــس خورده 

و بطــور مناســب حــل نخواهد شــد. 

مقدار ماده شوینده برای استفاده
 

1 2

1. اگر دریچه بسته باشد: دکمه رهاسازی را فشار دهید. دریچه باز می شود.
ــل از شــروع هــر چرخــه شستشــو اضافــه  2. همیشــه مــواد شــوینده را درســت قب

کنیــد. تنهــا از مــواد شــوینده بــا برندهــای معتبــر بــرای ظرفشــویی اســتفاده کنیــد. 

توجــه
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مــواد شــوینده ظرفشــوی، باعــث خوردگــی مــی شــود ! توجه داشــته 
باشــید تــا آن را از دســترس کــودکان دور نگــه دارید.

اخـــطار

تنهــا از مــواد شــوینده ای اســتفاده کنیــد کــه بــرای اســتفاده در ماشــین های ظرفشــویی اســتفاده می شــوند. مــواد شــوینده خــود را تازه 
ــه دارید.  ــک نگ و خش

پودر شوینده را درون توزیع کننده تا زمانی که شما آمادگی شستن ظروف را ندارید نریزید.

مواد شوینده را بریزید
توزیع کننده مواد شوینده را با مواد شوینده پر کنید.

عالمت گذاری ها سطوح مقادیر را نشان می دهد، همچنانکه در سمت راست به تصویر کشیده شده است. 

1.مکان مواد شوینده چرخه شستشوی اصلی، MIN یعنی تقریبًا 20 گرم ماده شوینده
2.مکان مواد شوینده چرخه قبل از شستشو، تقریبًا 5 گرم ماده شوینده.

1
2

34
5

6

MAX
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لطفــًا مقداربنــدی تولیــد کننــده را رعایــت کنیــد و توصیــه هــای نگهــداری را بــه شــرحی کــه در روی بســته بنــدی مــاده شــوینده آمــده، 
مراعــات کنیــد. 

درب پوش را ببندید و آن را تا زمانی که در محل خود قفل شود فشار دهید.
اگــر اثــرات مــواد خوراکــی یــا ســایر مــوارد بــر روی ظــروف ســفت شــده باشــند ، انــگاه مقــدار بیتشــتری از مــواد شــوینده  را در مخــزن 

مــواد شــوینده قبــل از شستشــو بریزیــد. ایــن مــاده شــوینده طــی مرحلــه قبــل از شستشــو اثــر مــی کنــد. 

مواد شوینده
3 نوع مواد شوینده وجود دارد

1. با فسفات و کلر
2. با فسفات و بدون کلر

3. بدون فسفات و بدون کلر

اطالعــات الزم در مــورد مقــدار مــواد شــوینده بــرای یــک برنامــه تکــی را مــی توانیــد 
روی صفحــه آخــر پیــدا کنیــد. لطفــًا مطلــع باشــید کــه مطابــق بــا ســطح کثیفــی و 

ســختی ویــژه آب، تفــاوت هــای ممکــن وجــود داشــته باشــد.
لطفًا توصیه های تولید کننده را روی بسته بندی ماده شوینده، رعایت کنید.

توجــه
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بطــور معمــول، مــواد شــوینده پــودری جدیــد ، بــدون فســفات هســتند. در ایــن صــورت مــا توصیــه مــی کنیــم کــه نمــک را درون ظــرف 
نمــک بریزیــد حتــی زمانــی کــه ســختی آب تنها dh 6 اســت. اگــر مواد شــوینده بــدون فســفات مورد اســتفاده قــرار بگیرنــد در ایــن صورت 
آب ســخت اغلــب نقــاط ســفید رنــگ روی ظــرف و بلورجــات جا مــی گــذارد. در ایــن صــورت لطفا مــواد شــوینده بیشــتری را اضافــه کنید 
تــا بــه نتایــج بهتــری دســت پیــدا کنیــد. مــواد شــوینده بــدون کلــر تنهــا کمــی رنگ بــری مــی کننــد. نقــاط قــوی و رنگی بطــور کامــل از 

بیــن نخواهنــد رفــت. در ایــن صــورت لطفــا برنامــه ای را انتخــاب کنیــد کــه همراه بــا باالتریــن درجــه حرارت باشــد. 

استفاده از قرص شوینده 3 در 1 
توصیه عمومی

1. قبــل از اســتفاده از اینگونــه شــوینده شــما بایــد در ابتــدا کنتــرل کنیــد کــه ســختی آب در محــل زندگــی شــما بــرای اســتفاده از ایــن 
محصــول مطابــق بــا دســتورالعمل تولیــد کننــده مــاده شــوینده، تطابــق دارد یــا خیــر )روی بســته بنــدی محصــول(

2. این محصول باید دقیقًا مطابق با دستورالعمل تولید کننده ماده شوینده مورد استفاده قرار بگیرد.
3. اگــر مشــکالتی را تجربــه کردیــد زمانــی کــه از محصــوالت 3 در 1 بــرای اولیــن بــار اســتفاده مــی کنیــد، لطفــًا بــا خــط مشــتریان تولید 
کننــده مــواد شــوینده تمــاس بگیریــد )شــماره تلفــن روی بســته بنــدی محصــول داده شــده اســت(. این محصــوالت مــواد شــوینده همراه 
بــا عملکردهــای  ترکیبــی و یکپارچــه مــواد شــوینده - کمکــی آبکشــی و نمــک مــی باشــند. قبــل از اســتفاده از این محصــوالت شــما باید در 
ابتــدا کنتــرل کنیــد کــه ســختی آب در محــل شــما بــا اســتفاده از ایــن محصــوالت مطابــق بــا توصقــه تولیــد کننــده مــاده شــوینده تطابق 

ــدی محصول(.  ــته بن دارد )روی بس

توصیه خاص
زمانــی کــه از محصــوالت ترکیبــی اســتفاده مــی کنیــد چــراغ هــای کمــک آبکشــی و نمــک دیگــر مفیــد نیســتند. ایــن وضعیــت مــی تواند 

زمانــی مفیــد باشــند کــه شــما پاییــن تریــن تنظیــم ممکــن را بــرای ســختی آب اســتفاده مــی کنید. 
انتخاب عملکرد 3 در 1:

1. کلیــد بــرق را فشــار دهیــد و چرخــه شستشــوی 3 در 1 را بــا فشــار داد دکمــه انتخــاب وضعیــت تــا زمانــی کــه نشــانگر 3 در 1 شــروع بــه 
چشــمک زدن کنــد، فشــار دهید. 

2. چرخه 3 در 1 پس از فشار دادن دکمه شروع / توقف در دسترس خواهد بود، و نشانگر 3 در 1 روشن مي ماند.

متوقف کردن عملکرد 3 در 1:
از دســتورالعمل ”ابطــال یــک برنامــه در جریــان” پیــروی کنیــد. اگــر تصمیــم داریــد تــا وضعیــت را بــه اســتفاده از یک سیســتم اســتاندارد 
مــاده شــوینده، تغییــر بدهیــد مــا توصیــه میکنیــم کــه: 1. هم بخــش نمــک و هم کمــک آبکشــی را مجــددًا پر کنیــد. 2. تنظیــم ســختی آب را 
بــه باالتریــن موقعیــت ممکــن تغییــر بدهیــد و بــدون بارگیری ظــروف بــرای ســه چرخــه Eco راه انــدازی کنیــد. 3. مجــددًا تنظیم ســختی 

آب را مطابــق بــا شــرایط منطقــه خــود تنظیــم مجــدد کنیــد )بــرای اطالعــات بیشــتر لطفًا بــه راهنمــای خــود مراجعــه کنید(.

چرخــه 3 در 1 عملکــردی اضافــی اســت، آنهــا بایــد همــراه باســایر برنامــه هــا مــورد 
اســتفاده واقــع شــوند )شــدید، Eco و ســبک(.

توجــه
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بــرای اینکــه ماشــین ظرفشــویی بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــد، از روش زیــر پیــروی کنیــد. مشــخصات و ظاهــر ســبدها و ســبد کارد 
چنــگال، ممکــن اســت نســبت بــه مــدل شــما متفــاوت باشــد.

قبل یا بعد از بارگیری سبدهای ماشین ظرفشویی به موارد زیر توجه داشته باشید:
1. مقادیــر زیــاد باقــی مانــده غــذا را بــرروی ظــروف بتراشــید. الزم نیســت کــه ظــروف را زیــر آب جــاری آب بکشــید. ظــروف را بــه طرق 

زیــر در ماشــین ظرفشــویی قــرار دهید:
الف. مواردی مانند فنجان ها، بلورجات، انواع قابلمه و ماهی تابه و غیره باید بصورت وارونه و ایستاده قرار گیرند.  

ب. اقالم منحنی، یا مواردی که فرو رفتگی دارند باید بصورت اریبی قرارداده شوند تا آب از روی آنها عبور کند. 
ج. آنها را بطور ایمن طوری بچینید تا واژگون نشوند 

د. ظروف نباید از چرخش بازوهای اسپری درهنگام شستشو جلوگیری بعمل آورند . 
2. اقالم بسیار کوچک نباید در ماشین ظرفشویی شسته شوند، زیرا آنها به سادگی به بیرون از سبد می افتند.

3. زمانــی کــه ماشــین ظرفشــویی در حــال بارگیــری اســت ســبدهای باالیــی و پایینــی نمــی تواننــد همزمــان بیــرون کشــیده شــوند ، زیرا 
ممکــن اســت باعــث واژگونــی ظــروف شــود.

 
برداشتن ظروف

بــرای جلوگیــری از چکــه آب از ســبد باالیــی بــه ســبد پایینــی، توصیــه مــی کنیــم کــه شــما ابتــدا ســبد پایینــی را خالی کنید و ســپس ســبد 
را.  باالیی 

بارگیری سبد باالیی
ســبد باالیــی طــوری طراحــی شــده تــا ظــروف ظریفتــر و ســبک تــر ماننــد بلورجــات، فنجــان چــای و قهــوه ، پیــش دســتی ها، بشــقاب 
هــا، کاســه هــای کوچــک و ماهــی تابــه هــای کــم عمــق )تاحــدی کــه آنهــا بیــش از حــد کثیــف نباشــند( را در خــود نگــه دارد. ظــروف را 

طــوری قــرار دهیــد تــا اســپری آب باعــث حرکــت و واژگونــی آنهــا نشــود.

سبد باالیی
نوع مورد
A فنجان
B بلورجات
C پیش دستی
D ظرف سرو- کاسه
E ظرف سرو- کاسه

Upper Basket

IN

A1

A4

B7

B12

B1

B6

C1

C14

A10

A14

5- بارگذاری سبدهای ظرفشویی
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تنظیم سبد باالیی
در صــورت لــزوم، ارتفــاع ســبد باالیــی قابــل تنظیــم شــدن اســت تــا فضــای بیشــتری را بــرای ظــروف بزرگتــر در ســبد باالیــی یــا ســبد 
پائینــی ایجــاد کنــد. ســبد باالیــی بــا قــرار دادن چرخ¬هــا در ارتفــاع مختلــف درون ریــل هــا، قابلیــت تنظیــم ارتفــاع را دارد. اقــالم بلنــد، 
قاشــق چنــگال هــا، ســاالدخوری هــا یــا چاقو هــا بایــد روی طبقه  قــرارداده شــوند تــا اینکــه آنهــا از گــردش اســپری آب جلوگیــری نکنند. 

طبقــه زمانــی کــه الزامــی بــرای اســتفاده شــدن نــدارد، قابلیــت حلقــه شــدن بــه عقــب یــا حــذف شــدن دارد.

بارگیری سبد پایینی  
توصیــه مــی کنیــم کــه شــما اقــالم بزرگتــر را کــه تمیزکردنشــان ســختر اســت درون ســبد پایینــی قــرار دهیــد ماننــد : انــواع قابلمــه، 

ــت.  ــده اس ــان داده ش ــر نش ــر زی ــه در تصوی ــوری، همانطورک ــت خ ــه¬های ماس ــتی و کاس ــا، پیش¬دس ــه و درب آنه ماهی¬تاب
ترجیــح ایــن اســت کــه ظــروف ماننــد پیــش دســتی و درب¬هــای قابلمــه را روی کناره¬هــای ســبد¬ها قــرار دهیــد تــا باعــث جلوگیــری از 

گــردش اســپری باالیــی نگردنــد .
 انواع قابلمه، ظروف پیش¬دستی و غیره باید همیشه بصورت واژگون قرار داده شوند. 
قابلمه¬های گود باید بصورت اریب قرارداده شوند تا آب از آن به بیرون جریان پیدا کند.

قســمت انتهایــی ســبد دارای ردیف¬هــای باریکــی بــه ســمت پائیــن هســتند تــا قابله¬هــا و ماهی¬تابه¬هــای بزرگتــر یا بیشــتری را بشــود 
در آن بارگیــری کــرد.

سبد زیرین
نوع مورد
F کاسه های ماست خوری
G سوپ خوری
H بشقاب شام
I بشقاب دسر
J دیس پلو

Lower Basket
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سبد پائینی
ردیف های جمع شونده

ردیــف هــای جمــع شــونده شــامل دو بخــش مــی شــوند کــه روی ســبد پاینــی ماشــین شــما قــرار دارنــد و طــوری طراحــی شــدند کــه به 
شــما اجــازه دهنــد تــا اقــالم بزرگتــر ماننــد انــواع قابلمــه، ماهــی تابــه و غیــره را در آن قــرار بدهیــد. در مواقــع مــورد نیــاز هــر بخــش می 
توانــد بطــور جداگانــه جمــع شــود یــا تمامــی آنهــا مــی تواننــد جمع شــوند تــا اقــالم بزرگتــر را بتــوان بارگــذاری نمــود. شــما مــی توانید 

از ردیــف هــای جمــع شــونده بــا بلندکــردن آنهــا بــه ســمت بــاال یــا جمــع کــردن آنهــا اســتفاده کنید. 

سینی کارد و چنگال
مطابــق شــکل زیــر کارد و چنــگال را درون ســینی مرتــب کنیــد. کارد و چنــگال بایــد آنچنــان در ســینی قــرارداده شــود که اطمینــان حاصل 

شــود آب بصــورت آزادانــه روی آن جریــان پیــدا مــی کند.

 سینی کارد و چنگال
نوع مورد

1 قاشق های چای خوری
2 قاشق های مرباخوری
3 قاشق های سوپ خوری
4 مالقه
5 چنگال سرویس
چنگال ها 6
7 چاقوها
8 قاشق های سرویس

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8
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بارگیری کارد چنگال و ظروف
قبل از بارگیری ظروف، شما باید:

پس مانده غذا را برطرف کنید.
باقی مانده غذای سوخته در ماهی تابه ها را نرم کنید.

زمانی که ظروف و کارد چنگال را بارگیری می نماید، لطفًا توجه داشته باشید:
ظروف و کارد چنگالها نباید مانع چرخش بازوهای افشانه شوند. 

اقــالم توخالــی ماننــد فنجــان هــا، لیــوان هــا، ماهــی تابــه هــا و غیــره را از دهانــه به ســمت پائییــن بارگیــری نماییــد تــا اینکــه آب در ظرف 
یــا قســمتهای گــود آن جمــع نشــود. ظــروف و اقــالم ، کارد و چنگالهــا نبایــد درون یکدیگــر خوابانده شــوند یا یکدیگــر را هم پوشــانی کنند.

شستن ظروفی که شامل موارد زیر باشند در ماشین ظرفشویی  مناسب نیستند
کارد و چنگال با دسته های چوبی، شاخ چینی یا صدف مرواریدی

اقالم پالستیکی که در مقابل گرما مقاومت ندارند
کارد و چنگال های قدیمی با قطعات چسبیده که در مقابل حرارت مقاومتی ندارند

اقالم کارد و چنگال و یا ظروف پیوند خورده 
ظروف مفرغی یا مسین

لیوان کریستال سربی
اقالم فلزی که مستعد زنگ زدن هستند

بشقاب های چوبین
اقالمی که از فیبر مصنوعی ساخته شده اند

موارد زیر نیز مناسب شستن در ماشین نمی باشند
برخی انواع بلورجات پس از تعداد زیادی شستشو کدر می شوند.

قطعات نقره ای و آلومینیومی تمایل دارند تا در حین شستشو بی رنگ شوند.
الگوهای براق ممکن است اگر بطور مرتب ماشین شور شوند، کم رنگ شوند. 

اجازه ندهید هیچ یک از اقالم با کف ماشین در تماس باشند
اخـــطار

ظروفــی کــه بــه خــاک ســیگار، واکــس شــمع، الک الــکل یــا رنــگ آلــوده انــد را داخــل ظرفشــویی 
قــرار ندهیــد. اگــر ظــروف را بــه تازگــی خریــداری کــرده ایــد، اطمینــان حاصــل نمایــد کــه بــرای 

شســتن در ماشــین هــای ظرفشــویی مناســبت دارنــد. 

اخـــطار

لطفــًا ماشــین ظرفشــویی خــود را بیــش از حــد بارگــذاری نکنیــد ، فضــای ایــن ماشــین بــرای 
چهــارده دســت ظــروف طراحــی شــده اســت.از ظروفــی اســتفاده نکنیــد کــه مناســب ماشــین 

ظرفشــویی نیســتند. بــرای عملکــرد مناســب و مصــرف انــرژی بهینــه ، توجــه بــه این نــکات مهم 
مــی باشــد 

اخـــطار
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برای اجتناب از خسارت به لیوان ها، آنها نباید با یک دیگر در تماس باشند.  -
بارگیری اقالم زیاد برای تمیز شدن درون سبد پائینی بسیار مشکل هستند.  -

سبد باالیی طراحی شده تا ظروف ظریفتر و سبکتر مانند لیوان¬ها، فنجان¬های قهوه و چایی را در خود قرار بدهد.   -

خسارت به بلورجات و سایر ظروف
دالیل احتمالی خسارت:

فرایند تولید ظروف . ترکیب شیمیایی مواد شوینده  -
حرارت آب و زمان برنامه ظرفشویی  -

پیشنهادات اصالحی
- از ظروف بلوری یا چینی استفاده کنید که با   dishwasher-proof  توسط تولید کننده، عالمت گذاری شده است.

چاقوهــای تیغــه بلنــد چنانچــه بصــورت ســرباال  قــرار داده  شــوند بالقــوه خطرنــاک 
. هستند

ــده¬کاری بایــد بصــورت افقــی در ســبد  ــد چاقوهــای کن ــز مانن ــا تی ــد و ی اقــالم بلن
ــوند.  ــرار داده ش ــی ق باالی

توجــه

- از پودرظرفشــویی مالیمــی اســتفاده کنیــد کــه بــرای انــواع ظــروف مناســب باشــد. اگــر الزم شــود، اطالعــات بیشــتری را از تولیــد کننده 
پــودر ظرفشــویی درخواســت کنید.

- برنامه ای را با درجه حرارت پایین انتخاب کنید. 
- بــرای جلوگیــری از خســارت، لیــوان و کارد چنــگال را هرچــه ســریعتر تاحــد ممکمــن پــس از اینکــه برنامــه پایــان یافــت، از ماشــین 

ظرفشــویی بیــرون آوریــد. 

در پایان شستشو
زمانــی کــه چرخــه کار پایــان یافــت، زنــگ آالرم ظرفشــویی 6 مرتبــه زنــگ مــی زنــد، و ســپس خامــوش مــی شــود. ماشــین را بــا اســتفاده 
از دکمــه Power خامــوش کنیــد، آب را ببندیــد و درب ماشــین ظرفشــویی را بــاز کنیــد. بعــد از بــاز کــردن درب ماشــین بالفاطلــه نســبت بــه 
تخلیــه ظــروف اقــدام نکنیــد . بلکــه چنــد لحظــه صبــر کنیــد بدلیــل اینکه ظــروف کمــاکان گــرم هســتند و احتمــال شکســتن وجــود دارد . 

درضمــن بــا بازگذاشــتن درب و عــدم تخلیــه ســریع فراینــد خشــک شــدن ظــروف هــم بهتــر انجــام می گیــرد . 
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جدول چرخه  شستشوی 
آب )لیتر( انرژی )کیلووات 

ساعت( زمان کار دقیقه  پودر شستشوی،
مقدماتی / اصلی توضیحات چرخه اطالعات انتخاب چرخه برنامه

18 1/50 169 5/30 گرم  یا 3 در 1

پیش شستشو
شستشوی اصلی )60 درجه(

آبکشی اول
آبکشی دوم

آبک کشی گرم
خشک کن

برای سنگین ترین بارگیری های جامد نظیر انواع دیگ، ماهی تابه ها، 
ظروف خوراک پزی سفالی و ظروفی که غذای خشک بر روی آن چسبیده 

باشد 
شدید

11 0/93 178 5/30 گرم
)یا 3 در 1(

پیش شستشو
شستشوی اصلی )46 سانتیگراد(

آب کشی گرم
خشک کن

برای بارهای جامد معمولی، مانند انواع دیگ، بشقاب ها، لیوان ها و ماهی 
تابه های جامد سبک. چرخه روزانه استاندارد

Eco -اقتصادی 
)برنامه استاندارد 

)EN50242

14 0/95 147 5/20 گرم
)یا 3 در 1(

شستشوی مقدماتی
شستشوی اصلی )45 درجه 

سانتیگراد( آبکشی
آبکشی گرم
خشک کن

چرخه شستشوی سبک مورد استفاده برای اقالم ظریف تری که نسبت 
به حرارت حساسیت بیشتری دارند. )اجرای این برنامه بالفاصله پس از 

استفاده ، انجام گیرد (
سبک

11/5 1/00 60 5/20 گرم
آب کشی گرم 1
آب کشی گرم 2

آب کشی گرم )60 درجه(
خشک کن

برای بشقاب ها و ماهی تابه های جامد معمولی و سبک روزانه یک ساعت
)60 دقیقه(

7 0/55 36 15 گرم
شستشوی اولیه

) 40 درجه (
آبکشی گرم

 شستشویی کوتاه برای بارهای جامد سبک که به خشک شدن نیازی
ندارند شستشوی سریع

4 0/01 11 شتشوی اولیه آبکشی ظروفی که می¬خواهید آخر آن روز آن را بشویید پیش آبکشی

-ظرفیت: 15 مجموعه
-موقعیت سبد باالیی: بارگذاری متعادل

-تنظیم آب کشی کمکی: 5 )یا 4 برای چهار تنظیم کننده(

روشن کردن ماشین
سبد پائینی و باالیی را بیرون بکشید، ظروف را بارگذاری کنید و :

1. بــه عقــب فشــار دهیــد. توصیــه مــی شــود کــه ســبد پائینــی را ابتــدا در جــای خــود قــرار دهیــد، ســپس ســبد باالیــی را )بــه بخــش 
”بارگیــری ماشــین ظرفشــویی” مراجعــه کنیــد (

2. دوشاخه برق را وارد پریز کنید. منبع تامین برق 220 الی 240 ولت متناوت با فرکانس 50 هرتز می¬باشد. مشخصات فنی پریز
12A-250VAC-50Hz

اطمینــان حاصــل نماییــد کــه منبــع تامیــن آب بــا فشــار کامــل بــاز اســت. درب ماشــین ظرفشــویی را ببندیــد. کلیــد “Power” را فشــار 
بدهیــد، کلیــد “Program” را فشــار بدهیــد. توســط کلیــد انتخــاب “Wash cycle” برنامــه مطلــوب را انتخــاب کنیــد . )بــه بخــش جــدول 

چرخــه شستشــو  مراجعــه نماییــد(. 
با کمی فشار مطمئن شوید که درب بطور مناسبی بسته شده است. 

زمانی که شستشو تمام شد، شما می¬توانید با فشار بر دکمه “Power” دستگاه را خاموش کنید. 

6- شروع یک برنامه شستشو
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راه اندازی
1. درب را باز کنید، اگر بسته است. 

2. درب را ببندید
3. اطمینان حاصل نمایید که بازوهای اسپری آب گرفتگی ندارند

4. ماشین ظرفشویی را با استفاده از دکمه “Start/Pause” راه اندازی کنید 

انتخاب یک برنامه شستشو
برنامه خود را مطابق با نوع بار و مقدار کثیفی ظروف انتخاب کنید.

برنامه¬هــای مختلــف و اســتفاده از آنهــا در جــدول چرخــه هــای شستشــو توضیــح داده شــده اســت. از انتخــاب گــر برنامه اســتفاده کنید 
تــا برنامــه مــورد نظــر را انتخــاب کنید. 

تغییر برنامه انتخابی

مقدمــه: در صورتــی مــی توانیــد در برنامــه ای کــه در حــال اجــرا اســت تغییــر ایجــاد نمائیــد که مــدت زمان کمــی از اجــرای برنامه گذشــته 
باشــد در غیــر اینصــورت، پــودر ظرفشــویی قبــاًل آزاد شــده اســت و ماشــین آب شستشــو را دفــع کــرده اســت. چنانچه ایــن عملیــات انجام 

گرفتــه باشــد  مخــزن مــواد ظرفشــویی را مجــددًا بایســتی پر کنیدشــود )بــه بخش”پر کــردن مــاده ظرفشــویی” مراجعــه کنید(.
1. دکمه “Power” یا دکمه reset را برای 3 ثانیه فشار دهید تا برنامه متوقف شود. 

2. آن را مجــددًا روشــن کنیــد و شــما می¬توانیــد برنامــه را تــا تنظیــم چرخــه مــورد نظرتــان تغییــر دهیــد )بــه بخش”شــروع چرخــه 
شستشــو..” مراجعــه کنیــد( یــا درحالیکــه شــما دکمــه reset را فشــار می¬دهیــد دکمــه برنامــه را فشــار دهیــد. 

اضافه کردن ظروف در حین اجرای برنامه
یک ظرف فراموش شده را می توانید تا قبل از بازشدن فنجان ماده ظرفشویی) مخزن مواد شوینده (،به ماشین اضافه کنید.

1. درب را کمی بازکنید تا شستشو  متوقف شود.
2. پس از اینکه بازوهای اسپری از کار افتاد ، شما می توانید درب را بطور کامل بازکنید.

3. ظروف فراموش شده را اضافه کنید.
4. درب را ببندید، ماشین ظرفشویی پس از 10 ثانیه شروع بکار خواهد کرد.

اگــر شــما درب دســتگاه را زمانیکــه چرخــه شستشــو در جرایــان اســت ، بــاز کنیــد، ماشــین متوقــف 
خواهــد شــد و عالئــم اخطــار آن آالرم مــی دهد و نمایشــگر دیجیتال عبــارت E1 را نشــان داده و چشــمک 
مــی زنــد. زمانیکــه شــما درب را مــی بندیــد، ماشــین بــه شســتن پــس از 10 ثانیــه ادامــه مــی دهــد. 

توجــه

زمانی که درب به درستی بسته می¬شود شما می¬توانید صدای کلیک را بشنوید.
توجــه
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بازکــردن درب هنــگام کار کــردن دســتگاه خطرناک اســت، 
زیــرا ممکــن اســت آب گرم بــر روی  شــما بپاشــد.

اخـــطار

اتمام برنامه شستشو
نمایشــگر دیجیتــال عالمــت “---“را نشــان مــی دهــد و زنــگ اخطــار 6 مرتبه بــه صــدا درمیآیــد، در این صــورت برنامــه پایان یافته اســت. 

1. ماشین ظرفشویی را با فشردن دکمه “Power” خاموش کنید 
2. شیر آب را ببندید

با دقت درب را باز کنید. بخار گرم ممکن است زمانی که درب بازمی¬شود به بیرون منتقل شود
- ظــروف گــرم بــه ضربــه حســاس هســتند. بنابرایــن ظــروف بایــد قبــل از خــروج از ماشــین درحــدود 15 دقیقــه در همــان حالــت بماننــد 

و ســرد شــوند.
- درب ماشــین ظرفشــویی را بــاز بگذاریــد و قبــل از بیــرون آوردن ظــروف چنــد دقیقــه تامــل کنیــد. در ایــن صــورت آنهــا ســرد شــده و 

فراینــد خشــک شــدن نیــز بهبــود پیــدا می¬کنــد. 
تخلیه ماشین ظرفشویی

طبیعی است که داخل ماشین ظرفشویی مرطوب باشد.
ابتدا سبد زیرین و سپس سبد باالیی را تخلیه کنید. این از چکه آب از سبد باالیی به ظروف سبد پایینی جلوگیری می کند. 

فیلترینگ سیستم 
فیلترهــای موجــود در دســتگاه باعــث مــی شــوند تــا باقــی مانــده هــای مــواد غذایــی یــا ســایر فضــوالت در آنجا تــه  نشــین شــده و مجددا 

بــه داخــل دســتگاه پمــپ نشــوند. ایــن فضــوالت ممکــن اســت گاهــی اوقــات فیلترهــا را مســدود کنند. 
سیستم فیلترینگ شامل یک فیلتر درشت، یک فیلتر تخت )فیلتر اصلی( و یک فیلتر میکرو )فیلتر ظریف( می باشد. 

1. فیلتر تخت
مواد غذایی و بقایای آن با یک جت مخصوص روی بازوی اسپری پائینی به دام خواهند افتاد.

2. فیلتر درشت
خرده ریزهای درشت مانند استخوان و شیشه که می تواند خروج آب را مسدود کند در فیلتر درشت به دام خواهند افتاد. 

برای تمیز کردن این فیلتر ، به آرامی قسمت باالیی این فیلتر را بچرخانید و آن را بیرون بکشید.
3.فیلتر میکرو

ایــن فیلتــر باقــی مانــده هــای خــاک و غــذا را در ناحیــه چاهــک فضــوالت نگهــداری مــی کنــد و از رســوب مجــدد آنهــا روی ظــروف طــی 
چرخــه هــای شستشــوی بعــدی جلوگیــری مــی  کنــد. 

- فیلترها را در مواردی که باعث انسداد ماشین ظرف شویی می شوند بازرسی کنید. 
- بــا بــاز کــردن پیــچ هــای فیلتر درشــت، شــما مــی توانیــد سیســتم فیلتــر را برداریــد. باقــی مانــده هــای غــذا را برطــرف کنیــد و فیلترها 

را زیــر آب جــاری تمیــز کنید. 

7- نگهداری و تمیز کاری
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مرحله یک: فیلتر را برعکس بچرخانید و سپس باال بکشید.
مرحله دو: فیلتر تخت را باال بکشید.

2

1

3

1 2

ــر  ــتم فیلت ــد سیس ــی کنی ــرا م ــه دو اج ــه مرحل ــک ب ــه ی ــر از مرحل اگ
برداشــته مــی شــود؛ و بــرای نصــب آن ایــن عمــل را بصــورت معکــوس 

ــد . ــام دهی انج

توجــه

 نصب فیلتر
بــرای دســتیابی بــه بهتریــن عملکــرد و نتایــج، قبــل از نصــب،  فیلتر بایــد کامال تمیز شــده باشــد. فیلتــر بصــورت عملــی ذرات غــذا را از آب 
شستشــو جــدا می¬کنــد، و بــه آب اجــازه مــی دهــد تــا طــی چرخــه مجــددًا بــه گــردش درآیــد. بــرای ایــن منظــور، ایــده خوبــی بــه نظــر 
مــی رســد تــا پــس از هــر چرخــه شستشــو از طریــق آبکشــی فیلتــر نیمــه گردشــی و فنجانــی زیــر محــل تخیلــه ، ذرات بزرگتــر غــذا را که 
در فیلتــر گرفتــار شــده انــد را بــر روی فیلتــر هــا پــاک نماییــم. بــرای برداشــتن مجموعــه فیلتــر، دســته فنجانــی را بــه ســمت باال بکشــید. 
تمامــی مجموعــه فیلتــر بایــد یــک بــار در هفتــه تمیــز شــود. بــرای تمیــز کــردن فیلتــر درشــت و میکــرو فیلتــر، از یــک بــرس تمیــز کننده 
اســتفاده کنیــد. آنــگاه، مجــددًا قطعــًا فیلتــر را مطابق بــا آنجــه در تصاویر بــاال آمــده، مونتاژ کنیــد و مجموعــه کامل را مجــددًا وارد ماشــین 
ظرفشــویی کنیــد، و آن را در جــای خــود نصــب کــرده و بــه ســمت پاییــن فشــار بدهیــد. ماشــین ظرفشــویی نبایــد هرگــز بــدون فیلترهــا 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. جابجایــی نامناســب فیلتــر مــی توانــد ســطح عملکــرد ماشــین را کاهــش دهــد و بــه ظــروف و لوازم خســارت 

کند.  وارد 
انواع فیلترهامرحله اولمرحله دوم

هرگــز از ماشــین ظرفشــویی بــدون فیلترهــای آن اســتفاده نکنیــد. زمانیکــه فیلترهــا 
را تمیــز مــی کنیــد، بــه آنهــا را ضربــه وارد نکنیــد. در غیــر اینصــورت، ممکــن اســت 

فیلترهــا از شــکل بیافتنــد و دفرمــه شــوند و عملکرد ماشــین ظرفشــویی از حیــث کیفیت 
و کمیــت دچــار نقصــان شــود. 

اخـــطار
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تمیز کردن بازوهای اسپری
مــواد شــمیایی و آب ســخت فــواره هــای بازوهــای افشــانه را مســدود مــی کننــد پــس الزم 
اســت تــا بازوهــای اســپری بطــور مرتــب تمیــز شــوند. بــرای برداشــتن بازوهای اســپری، 
مهــره هــا را در جهــت عقربــه هــای ســاعت بپیچانید و واشــر بــاالی بــازوی افشــانه بیرون 
بکشــید و آن را برداریــد. بازوهــا را در آب گــرم و صابونــی بشــویید و از یــک برس نــرم برای 
تمیــز کــردن فــواره هــا اســتفاده کنیــد. پــس از اینکه آنهــا را بطــور کامــل آب کشــیدید، آنها 

را ســر جــای خــود قــرار بدهید. 

مراقبت از ماشین ظرفشویی
برای تمیز کردن پنل کنترل ، از یک پارچه مرطوب استفاده کنید و آن را خشک کنید. 

برای تمیز کردن قسمت خارجی ماشین، از یک واکس خوب لوازم خانگی استفاده کنید
هرگز از اشیاء نوک تیز، پدهای تمیزکاری یا تمیزکننده¬های خشن روی هر بخش از ماشین ظرفشویی، استفاده نکنید.

محافظت در مقابل یخ زدن
اگر ماشین ظرفشویی شما در زمستان در مکانی فاقد سیستم گرمایش قرار داده می¬شود، از یک تکنسین سرویس بخواهید تا:

1. منبع تامین برق را از ماشین ظرفشویی قطع کند. 
2. تامین آب را قطع کند و لوله ورودی آب را از شیر آب قطع نماید.

3. آب را از لوله ورودی و شیر آب خارج کنید. )از یک ماهیتابه برای جمع کردن آب استفاده کنید(.
4. لوله ورودی آب را به شیر آب مجددًا وصل نمایید

5. فیلتر را در حفره کفشوی قرار بدهید و از یک اسفنج برای جمع آوری آب در چاهک استفاده کنید.

تمیز کردن درب
بــرای تمیــز کــردن لبــه پیرامونــی درب، شــما بایــد صرفــًا از یــک پارچــه مرطــوب و نــرم اســتفاده کنیــد. بــرای جلوگیــری نفــوذ آب بــه 
قفــل درب و اجــزاء الکتریکــی، از هیــچ افشــانه تمیزکننــده¬ای اســتفاده نکنیــد. همچنیــن، هرگــز از پــاک کننده¬هــای سایشــی یــا پدهــای 
تمیزکننــده روی ســطوح خارجــی اســتفاده نکنیــد، زیــرا آنهــا بدنــه پرداخــت شــده را خــراش می¬دهنــد. برخــی از کاغذهــای توالــت می-
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توانــد خــراش ایجــاد کننــد یــا عالئمــی روی صفحــه بگذارند. 

نگهداری مناسب ماشین ظرفشویی
- پس از هر شستشو

پــس از هــر شستشــو، شــیرهای ورودی آب بــه ماشــین ظرفشــویی را ببندیــد و درب آن را کمــی بــاز بگذاریــد تــا رطوبــت خــارج شــده و 
ماشــین بــو نگیــرد .

- از برق بکشید
قبل از تمیز کردن یا انجام نگهداری، همیشه دوشاخه برق را از پریز بکشید تا از خطرات احتمالی جلوگیری کنید.

- از مواد تمیزکننده حالل یا سایشی استفاده نکنید.

هرگــز از اســپری پــاک کننــده بــرای تمیز کــردن پانــل درب 
اســتفاده نکنیــد زیــرا می¬توانــد بــه قفــل درب و قطعــات 

الکتریکــی آســیب وارد کنــد. اســتفاده از عوامــل سایشــی 
یــا کاغــذ توالــت مجــاز نیســت، زیــرا خطــر خــراش یــا 

ایجــاد لکــه روی ورق اســتیل وجــود دارد. 

اخـــطار

بــرای تمیــز کــردن ســطح خارجــی و قطعــات الســتیکی ماشــین ظرفشــویی، از حــالل هــا یــا محصــوالت تمیــزکاری سایشــی اســتفاده 
نکنیــد. تنهــا از یــک پارچــه و آب گــرم صابونــی اســتفاده کنیــد. بــرای بــردن هرگونــه لکــه یــا آلودگــی از ســطح داخلــی، از یــک پارچــه 
مرطــوب بــا آب گــرم و کمــی ســرکه اســتفاده کنیــد یــا محصــوالت تمیزکننــده ای کــه بطــور اخص بــرای ماشــین های ظرفشــویی ســاخته 

شــده انــد. 
- زمانی که به تعطیالت می روید

زمانــی کــه شــما بــه تعطیــالت میرویــد، توصیه می شــود کــه ماشــین ظرفشــویی را بــا یــک چرخــه شستشــوی خالــی بــه کار بیاندازید و 
پــس از اتمــام برنامــه، دوشــاخه بــرق را از پریــز بیــرون بکشــید، ورودی آب را ببندیــد و درب ماشــین را کمــی بــاز بگذاریــد. ایــن کمــک می 

کنــد تــا آب بندی دســتگاه بیشــتر عمــر کنــد و از تشــکیل بــوی بــد در ماشــین جلوگیــری می¬کند. 
- حرکت دادن ماشین

اگــر ناگزیــر بــه جابجایــی ماشــین هســتید ســعی کنید کــه ایــن کار را بصــورت افقــی انجــام دهیــد. و یــا مــی توانیــد آن را به پشــت قــرار دهید. 
- آب بندی ها

یکــی از عواملــی کــه باعــث مــی شــود بوی بــد داخــل ماشــین ظرفشــویی شــکل بگیــرد، غذایــی اســت کــه در درزگیرها باقــی مانده اســت. 
تمیــزکاری دوره ای بــا اســنفنج از ایــن موضــوع جلوگیری مــی کند. 
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ــه هــا و تجهیــزات الکتریکــی بایــد توســط خدمــات پــس از  نصــب لول
ــود. ــام ش ــه ای انج ــص و حرف ــراد متخص ــا اف ــروش ی ف

توجــه

خطــر شــوک الکتریکــی- ســیم بــرق را قبــل از نصب ماشــین ظرفشــویی قطــع کنید-
بــی توجهــی در انجــام ایــن کار مــی توانــد منتهــی بــه مرگ یــا شــوک الکتریکی شــود. 

اخـــطار

8- نصب و راه اندازی

- ایــن راهنمــا را بــرای مراجعــه بعــدی در مکانــی امــن نگهــداری کنیــد. اگــر چنانچــه ماشــین را فروختیــد، لطفــا مطمئــن شــوید کــه ایــن 
راهنمــا همــراه ماشــین باشــد تــا مالــک جدیــد بتوانــد از توصیــه هــای آن اســتفاده کنــد. 

- لطفــا ایــن دفترچــه راهنمــا را به دقت بخوانیــد: حاوی اطالعــات مهمی در خصــوص نصب، اســتفاده و نگهداری ایمن از ماشــین می باشــد. 
- در هنــگام جابجایــی ماشــین بایــد در وضعیــت ســرباال یــا افقــی قــرار داده شــود، در صــورت ناچــاری ، ماشــین را بــه ســمت پشــت خــم 

کنید

قرار گیری و ترازبندی
1. بســته بنــدی ماشــین را خــارج کنیــد و کنتــرل کنیــد تــا اینکــه طــی دوره حمــل و نقــل آســیب ندیــده باشــد. اگــر آســیب دیــده باشــد، با 

خدمــات پــس از فــروش تمــاس بگیریــد و دیگــر بــه فراینــد نصــب ادامــه ندهیــد و کار را متوقــف کنیــد. 
2. قــرار گیــری ماشــین ظرفشــویی را بــه نحــوی کــه اطــراف آن یــا پنــل پشــت آن در تمــاس بــا کابینــت هــای مجــاور یــا حتــی بــا دیــوار، 

باشــد کنتــرل کنیــد. ایــن ماشــین همچنیــن مــی توانــد زیــر یــک میــز کار فــرو بــرود. ) داخــل کابینت (
3. ماشــین ظرفشــویی را روی یــک ســطح صــاف و محکــم قــرار بدهیــد. اگــر ســطح ناصــاف باشــد، پایه¬هــای جلویــی ماشــین قابلیــت 
تنظیــم کــردن دســتگاه را تــا رســیدن بــه یــک موقعیــت افقــی دارد )زاویــه شــیب نبایــد از دو درجــه بیشــتر باشــد(. اگــر ماشــین بطــور 
صحیــح تــراز شــود، پایــداری بیشــتری خواهــد داشــت و کمتــر هنــگام کار احتمــال حرکــت کــردن یا ایجــاد لــرزش و ســر و صــدا را خواهد 

داشــت.
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متصل کردن آب و برق به دستگاه
اتصال به تامین کننده آب و برق باید تنها توسط خدمات پس از فروش و یا یک تکنسین حائز شرایط ، انجام شود.  -

ماشین ظرفشویی نباید روی شیلنگ آب یا کابل تامین برق قرار بگیرد.   -
ماشین باید به شبکه تامین آب با استفاده از لوله های رابط جدید، وصل شود. از رابط های قدیمی استفاده نکنید.   -

وصل کردن شیلنگ ورودی آب
شــیلنگ ورودی آب ســرد را بــه یــک شــیرآب ســه چهــارم اینــچ متصــل کنیــد و از  محکــم بســته شــدن آن در محــل اطمینــال حاصــل نمایــد 
) عــاری از نشــت آب (. اگــر اتصــاالت آب جدیــد باشــند یــا قبــاًل بــرای یــک دوره زمانــی زیــادی مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه انــد، شــیر آب 
را بــاز کنیــد و اطمینــان حاصــل نماییــد کــه آب صــاف و عــاری از هرگونــه ناخالصــی اســت. اگــر ایــن احتیــاط انجــام نشــود، ایــن خطــر 

وجــود دارد کــه ورودی آب مســدود شــود و ماشــین آســیب ببینــد. 

اتصال شیلنگ خروجی آب
شیلنگ خروجی آب ماشین را بدون خم کاری به لوله درین ) فاضالب ( متصل نمایید.

اگــر طــول شــیلنگ کوتــاه بــود، بــه ســرویس مجــاز مراجعــه کنیــد تــا بــرای اضافــه کــردن آن از همــان مــواد و جنــس اقــدام نماید. بــه یاد 
داشــته باشــید کــه طــول شــیلنگ نبایــد از 4 متــر بیشــتر شــود حتــی زمانی کــه شــیلنگ اضافی بــه آن وصل شــده باشــد. 

اگــر شــیلنگ تخلیــه بیــش از 4 متــر باشــد، ظــروف بطــور مناســب تمیــز نخواهنــد شــد شــیلنگ خــود را بــه لولــه تخلیه محکــم کنید تــا از 
هرگونــه نشــتی در خــالل فراینــد شستشــو جلوگیــری کنید. 

اتصال الکتریکی
قبل از وارد کردن دوشاخه به پریز برق، اطمینان حاصل نمایید که:

- پریــز بــرق مــی توانــد بیشــترین بــار ماشــین را تــاب بیــاورد ) آمپــر و وات ورودی و مصرفــی دســتگاه ( ایــن مشــخصات بــر روی پــالک 
مشــخصات روی درب دســتگاه قیــد شــده اســت  )بــه توضیحــات ماشــین مراجعــه کنید(.

-  ولتاژ تامین برق بین مقدار مورد اشاره روی پالک مشخصات قرار داشته باشد. 
- دو شــاخه دســتگاه ســازگار بــا پریزبــرق  باشــد. اگــر چنیــن نیســت، از یــک تکنســین مجــاز درخواســت کنیــد تــا پریز ) یــا دوشــاخه (را 

عــوض کنــد ؛ از کابــل هــای ســیار یــا چندراهه¬هــای بــرق اســتفاده نکنید.
- زمانی که ماشین نصب شد، کابل برق و پریز برق باید به راحتی در دسترس باشند.

- .کابل نباید خم یا فشرده شده باشد.
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پــس از اینکــه ماشــین نصــب شــد، فــورًا قبــل از اجــرای اولیــن چرخــه شستشــو، مخــزن نمــک را بــا حــدود دو کیلــو گــرم نمــک کامــل پر 
کنیــد )کمــک آبکشــی و نمــک تصفیــه شــده  را بازدیــد کنیــد(. آب ممکــن اســت ســرریز شــود: ایــن طبیعــی اســت و دلیلــی بــرای نگرانــی 

وجــود نــدارد. طبیعــی اســت کــه بعــد از بارگیــری نمــک آالرم کمبــود نمــک  بــرای چرخه¬هایــی ابتدایــی، بــه چشــمک زدن ادامــه دهــد. 

قرار گیری ماشین
قرارگیــری ماشــین در محــل مــورد نظربــه اینصــورت باشــد کــه پشــت دســتگاه بایــد بــه ســمت دیــوار پشــتی آن باشــد، و طرفین مــوازی 
کابینت¬هــا یــا دیــوار باشــند. ماشــین ظرفشــویی بــه ورودی آب و شــیلنگ تخلیــه مجهــز اســت کــه می¬تواد در ســمت راســت یا چــپ قرار 

بگیــرد تــا نصــب صحیــح را تســهیل کند.

ترازکاری دستگاه
زمانــی کــه ماشــین اســتقرار پیــدا کــرد، بــا تنظیــم پایــه هــا )آنهــا را بــه داخــل یــا خــارج پیــچ کنیــد( ماشــین را تــراز کنیــد. ماشــین نباید 

بیــش از دو درجــه متمایــل به ســمتی باشــد. 

اگــر کابــل بــرق خســارت دیــده شــده باشــد، بایــد توســط خدمــات پــس از فــروش یــا تکنســین مجــاز جایگزیــن شــود تــا از   -
ــود.  ــری ش ــوه جلوگی ــرزای بالق ــوارد خط ــی م تمام

چنانچه این مقررات رعایت نشده باشد شرکت تولید کننده در خصوص حوادثی احتمالی که رخ دهد مسئولیتی ندارد.  -

توصیه در مورد اولین چرخه شستشو

حداکثر ارتفاع تنظیمی پایه 20 میلیمتر می باشد.
توجــه
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چطور آب اضافی را از شیلنگ ها تخلیه کنیم
اگــر ســینک1000 میلیمتــر باالتــر از کــف باشــد، آب اضافــی از شــیلنگ هــا قابلیت تخلیه مســتقیم بــدورن ســینک را ندارنــد. الزم اســت که آب 

اضافــی از شــیلنگ هــا بــه درون یــک کاســه یــا ظــرف مناســب تخلیــه شــود کــه در خارج یــا پائیــن تر از ســینک قــرار داده شــده اســت. 

خروجی آب
شــلنگ تخلیــه آب را وصــل کنیــد. شــلنگ تخلیــه بایــد بــه درســتی نصــب شــود تــا از نشــتی آب جلوگیــری شــود. اطمینــان حاصــل نمایید 

کــه شــیلنگ آب گــره نخــورده باشــد یــا له نشــده باشــد. 

شیلنگ اضافی
اگر به شیلنگ تخلیه اضافی نیاز پیدا کردید، توجه کنید تا از شیلنگ تخلیه مشابه استفاده کنید. 

این شیلنگ نباید طوالنی تر از 4 متر باشد؛ در غیر اینصورت تاثیر شویندگی ماشن ظرفشویی می تواند کاهش پیدا کنید.
اتصال سیفون

اتصــال فاضــالب بایــد در ارتفــاع حداقــل 50 ســانتیمتر و حداکثــر 100 ســانتیمتر از کف ماشــین باشــد. شــیلنگ تخلیه آب باید توســط بســت 
پــس از نصــب، لطفــًا ایــن راهنمــا را درون کیســه هــای مــوارد چاپــی قرار هــای نگهدارنــده شــیلنگ ثابت شــود. 

بدهید.محتــوای ایــن راهنمــا بــرای مصــرف کننده بســیار مفید اســت.

توجــه

شروع بکار ماشین ظرفشویی
موارد زیر باید قبل از شروع به کار ماشین ظرفشویی، کنترل شوند:

ماشین ظرفشویی تراز و ثابت شده باشد.  .1
شیر ورودی آب باز باشد.  .2

در اتصاالت ورودی و خروجی نشتی وجود نداشته باشد  .3
سیم ها محکم بسته شده باشند  .4

برق وصل باشد  .5
شیلنگ های ورودی و تخلیه پیچ باشند.  .6

تمامی مواد بسته بندی و موارد چاپی باید از ماشین ظرفشویی بیرون آورده شوند.   .7
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9- توصیه هایی برای رفع اشکال
کدهای خطا

 وقتی مواردی از خطا رخ داده باشد ، ماشین خطاهای زیر را نشان می دهد تا توجه شما را جلب کند.
موارد ممکنمعـنیکدخطا

E1زمانی که ماشین ظرفشویی در حال کار است، درب باز می شودباز بودن درب

E2خطا در ورودی آبورودی آب

E3خطا در تخلیه آبتخلیه آب

E4خطا در حسگر حرارتیحسگر حرارت

E5سرریز دارد / نشتی آب داردسرریز / نشتی

E6نشتی آب داردنشتی آب

E7گرمایش غیرطبیعیالمنت گرمایشی

اگــر دســتگاه خطــای ســرریز را نمایــش مــی دهــد، قبــل از تمــاس بــا ســرویس، ورودی آب ببندید. 
اگــر بــه دلیــل ســرریز یــا نشــتی کــم، آب در کــف ماشــین وجــود داشــته باشــد، ایــن آب باید قبــل از 

شــروع بــکار ماشــین ظرفشــویی، تخلیه شــود. 

اخـــطار

قبل از تماس برای سرویس
قبل از تماس با سرویسکار مجاز جداول زیر را مطالعه نمایید، امکان دارد مشکل را بتوانید برطرف  کنید.

چه کاری انجام دهیمعلتهای احتمالیعیب

 ماشین ظرفشویی راه
نمیافتد

 فیوز ذوب شده، یا قطع کننده جریان
عمل کرده

 فیوز را تعویض کنید یا قطع کننده جریان را مجددًا ریست کنید. سایر
 ماشین هایی را که از همان مدار ماشین ظرفشویی استفاده می کنند، از

مدار خارج کنید

تامین برق روشن نمی شود
 اطمینان حاصل نمایید که ماشین ظرفشویی روشن است و درب محکم

 بسته است. اطمینان حاصل نمایید که کابل برق بطور مناسب و کامل وارد
.پریز دیوار شده است

کنترل کنید که منبع آب بطور مناسب متصل باشد و آب روشن باشدفشار آب کم است

سرریزپمپ تخلیه متوقف نمی شود
 سیستم طوری طراحی شده تا هرگونه سرریزی را شناسایی کند. زمانی
 که اینکار را می کند، سیستم پمپ گردش را متوقف کرده و پمپ تخلیه را

روشن می کند

صدا

 بعضی صداهای قابل شنیدن، طبیعی
صدار از حفره فنجانی پودر ظرفشوییهستند

 ظروف در سبد محکم نیستند یا چیزی
برای حصول اطمینان از اینکه همه چیز در ماشین ظرفشویی محکم استکوچک به درون سبد افتاده است

موتور آسیب دیده
ماشین ظرفشویی بطور منظم استفاده نشده است. اگر از ماشین اغلب 

استفاده نمی¬کنید، به یاد داشته باشید تا آن را تنظیم کنید تا هر هفته آن 
را پر و به بیرون پمپ کنید، این کار باعث می شود تا درزبندی مرطوب نگه 

داری شود. 
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چه کاری انجام دهیمعلتهای احتمالیعیب

غبار و کف در  وان
ماده ظرفشویی نامناسب

تنها از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی برای اجتناب از کف و لجن 
استفاده کنید. اگر چنین شد، ماشین ظرفشویی را باز کنید و اجازه بدهید تا کف و 
آب صابون بخار شود. یک گالن آب سرد را به وان اضافه کنید. ماشین ظرفشویی 
را ببندید و چفت کنید، آنگاه چرخه شتشوی آبکشی اولیه را شروع کنید تا آب به 

خارج تخلیه شود. ... اگر الزم شد تکرار کنید.

همیشه سرریز عامل آبکشی و شستشو را فورًا پاک کنیدعامل آبکشی سرریز شده

 ماده ظرف شویی همراه با رنگریزهلکه دار شدن داخل وان
اطمینان حاصل کنید که ماده شوینده تنها بدون رنگیزه استمورد استفاده قرار گرفته است

 ظروف و ظروف تخت تمیز
برنامه نامناسبنیستند

 سیستم طراحی شده تا هرگونه سرریزی را کشف کند. زمانی که اینکار
 را می کند، این سیستم پمپ گردش را متوقف کرده و پمپ تخلیه را روشن

می کند

 وجود لکه و رد آلودگی روی
لیوان ها و ظروف تخت

1.آب شدیدًا سخت است
2.حرارت پائین ورودی

3.بارگیری بیش از حد ظرفشویی
4.بارگیری نامناسب

5.پودر ظرفشویی قدیمی یا نم دار
6.توزیع کننده عامل شستشوی خالی

7.مقدار ناصحیح پودر ظرفشویی

برای از بین بردن لکه ها از بلورجات:
1.تمامی ظروف فلزی را از ماشین ظرفشویی خارج کنید.

2.ماده ظرفشویی اضافه نکنید
3.طوالنی ترین چرخه را انتخاب کنید

4. ماشین ظرفشویی را استارت کنید و اجازه بدهید تا حدود 18 تا 22 دقیقه 
کار کنید، سپس شستشوی اصلی را شروع کنید.

5. درب را باز کنید و دو فنجان سرکه سفید را به درون کف ماشین 
ظرفشویی بریزید

6.درب را ببندید و اجازه بدهید تا ماشین ظرفشویی چرخه را کامل کند. 
اگر سرکه موثر واقع نشد: به شرح فوق موارد را تکرار کنید، به استثناء 

استفاده از یک چهارم )60 میلی لیتر( اسید سیتریک کریستال بجاز سرکه.

چه کاری انجام دهیمعلتهای احتمالیعیب

 ترکیبی از آب صاف و ماده ظرفشوییابری بودن بلورجات
بیش از حد

از ماده ظرفشویی کمتر استفاده کنید اگر آب صاف دارید و چرخه ای 
کوتاهتر استفاده کنید تا بلورجات را بشویید و آنها را تمیز کنید.

نوار زرد و قهوه ای روی
سطوح داخلی ماشین

لکه های چای یا قهوه
از محلول 2/ 1 فنجان رنگ بر و 3 فنجان آب گرم برای زدودن لکه  ها با

دست استفاده کنید.
اخطار:قبل از شستن داخل شما باید 20 دقیقه پس از یک چرخه منتظر

شود تا به المنت های گرم کننده اجازه سرد شدن بدهید ؛ در غیر اینصورت
امکان سوختگی روی می دهد.

 ذخیره آهنی در آب می تواند باعث نوار
باید با یک شرکت تصفیه کننده آب برای یک فیلتر خاص تماس بگیریدکلی بشود

 نوار سفید روی سطح
مواد معدنی آب سختداخلی ماشین

برای تمیز کردن داخل؛ از یک اسفنج نمدار با ماده ظرفشویی استفاده کنید 
و دستکش الستیکی به دست کنید. هرگز از تمیزکننده دیگری غیر از ماده 

ظرفشویی به خاطر خطر کف  استفاده نکنید.

 درب توزیع کننده ماده
 ظرفشویی به درستی بسته

نمیشود
باقی مانده پودر ظرفشویی رسوب 

ماده ظرفشویی و رسوبات را از زبانه پاک کنید.شده و زبانه را مسدود کرده است

 ماده ظرفشویی در فنجانی
 های توزیع کننده باقی

مانده است
ظروف، فنجانی های ماده ظرفشویی را 

به درستی ظروف را بارگیری نماییدمسدود نموده است
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چه کاری انجام دهیمعلتهای احتمالیعیب

 مقداری بخار وجود دارد که از تهویه از طریق درب لجن در خالل خشکپدیده طبیعیبخار
 .کردن و تخلیه آب خارج می¬شود

 عالئم سیاه یا خاکستری
روی ظروف

 ظروف آلومینیومی به ظروف دیگر
مالش پیدا کرده اند

از تمیزکننده سایشی مالیمی استفاده کنید تا این عالئم را از بین ببرید.

 آب روی کف تشت  ایستاده
است

مقدار کمی آب تمیز پیرامون خروجی روی سینی کف، آب بندی را مناسب طبیعی است
نگه می دارد. 

 ماشین ظرفشویی نشتی
دارد

دقت کنید تا توزیع کننده کمک آبکشی سرریز نداشته باشد. سرریز کمک  سرریز توزیع کننده یا کمک آبکشی
آبکشی می¬تواند باعث بزرگنمایی می¬شود و به سرریز منتهی می¬شود. 

هرگونه سرریز را با پارچه نم دار پاک کنید. 

مطمئن شوید که ماشین ظرفشویی تراز باشد. ماشین ظرفشویی تراز نیست

مشخصات ماشین ظرفشویی خانگی 15 نفره هیمالیا:

هیمالیاساخت

 DSH15ALPHA-Iمدل
DSH15ALPH-W

15ظرفیت استاندارد

++Aگرید انرژی

266kWh مصرف انرژی ساالنه

0/93 کیلو وات ساعتمصرف انرژی چرخه تمیزکاری استاندارد

off-mode 0/35 واتمصرف انرژی

left-on mode 0/9 واتمصرف انرژی

3080 لیترمصرف ساالنه آب

Aطبقه کارایی خشک کنی

Ecoچرخه تمیزکاری استاندارد

178 دقیقهدوره برنامه چرخه تمیزکاری

dB (A) re 1 pW 55سطح صدا

مستقل و آزادسوار کردن

جدول مشخصات فنــــی
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بلهامکان نصب توکار را دارد

855 میلیمترارتفاع

600 میلیمتر عرض

600 میلیمترعمق )همراه با متصل کننده¬ها(

1850 واتتوان مصرفی

AC / 50 Hz 240 – 220ولتاژ / فرکانس

bar = 0.04 - 1 MPa 10 - 0.4فشار آب / )فشار جریان(

حداکثر 61 درجه سانتیگراددرجه حرارت آب

این دستگاه استانداردهای اشاره شده در زیر  را در زمان تحویل، رعایت می کند:
LVD 2014/ 35/EU
EMC 2014/ 30/EU
EUP 2010/ 1016

این راهنما بر اساس استانداردها و قوانین اتحادیه اروپایی تهیه شده است.

مقادیــر جــدول مشــخصات فنــی مطابــق بــا اســتانداردها و بــا توجــه به 
ــی  شــرایط اشــاره شــده در آن، انــدازه گیــری شــده اســت. نتایــج عمل

ممکــن اســت بطــور فاحــش بــا توجــه بــه مقــدار و آلودگــی ظــروف، 
ســختی آب، مقــدار مــواد شــوینده و غیــره، تفــاوت داشــته باشــند.

توجــه
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