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 عملکرد آنرا ضمانت میکنیم.اعتبار و که ما  ی؛ ظرفشویی با کیفیتسپاسگزاریمانتخاب محصوالت کندی از شما بابت 

چراکه اطالعات مفیدی در مورد نصب صحیح، استفاده و نگهداری از دستگاه  فرمائیداین دفترچه را با دقت مطالعه  "لطفا

 . می دهدقرار  تانرا در اختیاربهمراه راهکارهایی برای استفاده بهتر از ظرفشویی تان، 

 دفترچه را برای استفاده در آینده در محل مناسبی نگهداری کنید. "لطفا

 

 گارانتی

برگه رسید خرید خود را در محل امنی نگهداری کنید که اگر نیاز به  اًمحصول با گواهینامه گارانتی تولید شده است. لطفاین 

 ئه دهید. اکمک مهندسین فنی ما داشتید، آنرا ار

 صفحه                                فهرست:

   2         قوانین ایمنی کلی

 3       نصب در فضای مناسب آشپزخانه

 4         اتصاالت آب

 5       ظرفشوییریختن نمک در ماشین 

 6         تنظیم سبد باال

 6      قرار دادن ظروف در ماشین ظرفشویی

 9        اطالعات تست آزمایشگاه

   9        اضافه کردن مواد شوینده

 01        انواع مواد شستشو

 00       ریختن مواد کمکی برای آبکشی

 02        تمیز کردن فیلترها

 03        آمدتوصیه های کار

 03       و نگهداری معمولشتسشوی 

 05       کنترل پنل صفحه توضیحات

 05         فنی مشخصات

 05       انتخاب برنامه و عملکردهای خاص

 09         آب قطعسیستم 

 21        برنامه انتخاب راهنمای

 20        سختی گیر آب تجهیزات

 23        اشکاالت کوچکتشخیص 
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اطالعات مهمی در مورد چگونگی نصب، استفاده و نگهداری صحیح و  حاویچراکه این دفترچه را با دقت مطالعه فرمائید  اًلطف

 می باشد.شما کارآیی بیشتر ظرفشویی 

 این دفترچه را جهت مراجعات بعدی نگهداری کنید.

 کلی ایمنیقوانین 

 این دستگاه جهت استفاده خانگی می باشد. 

  فضاهای خانگی و تجاری بوسیله استفاده کنندگان با تجربه از قاعده باال مستتننی متی   استفاده های مختلف از این وسیله در

 باشد.

  ارانتی آنرا نیز باطل کند.گد و ممکن است باه استفاده نشود، عمر آن کاهش می یدفترچطبق توصیه های این اگر دستگاه 

  که طریقه استفاده و موارد احتیتا  را  سال و بدون مشکل فیزیکی، حسی و یا ناتوانی ذهنی  8باالی  افراداین دستگاه برای ،

 قابل استفاده می باشد.  در نظر میگیرند، 

 ه بازی کنند. استفاده و تمیز کردن این دستگاه نباید توست  کودکتان بتدون نظتارت بزرگستاالن      کودکان نباید با این دستگا

 صورت گیرد.

  سال نباید به دستگاه نزدیک شوند مگر تحت نظارت مستمر بزرگساالن. 3کودکان زیر 

 .برای تعویض کابل برق، حتماً با خدمات پس از فروش تماس بگیرید 

 -شکل الف 
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 مخزن نمک ،

 بازوهای آبپاش

صافی خروجی 

 آب

مواد مخزن  سختی گیر آب

 شوینده
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  ر آب اصلی وصل شود، به محل اتصال شیر آب قبلی نباید وصل شود.شیاین دستگاه حتماً باید به 

  فشا ر آب باید بینMpa0.08 - 0.8باشد. 

 .زمانی که دستگاه روی زمین بر روی فرش گذاشته میشود ، دقت داشته باشید که منافذ زیر ظرفشویی مسدود نشود 

 برق برسد. بعد از نصب، دستگاه باید طوری قرار گرفته باشد که کابل به پریز 

 .برای حداکنر بارگذاری، لطفاً به جدول اطالعات فنی مراجعه کنید 

 چاقو و دیگر وسایل نوک تیز را باید رو به پایین یا بصورت افقی در سبد قرار داد.: هشدار

 یکند.مها شود چراکه این خود ایجاد خطر ، ردرب ظرفشویی نباید باز 

 

 توصیه های ایمنی

 سیستم الکترونیکی درست وصل شده است. در غیر اینصورت از متخصص این حرفه کمک بگیرید. اطمینان حاصل کنید که 

   تولید کننده هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه خرابی ناشی از ارت نبودن سیستم ماشین ظرفشویی را نمیی

 پذیرد.

 .اطمینان حاصل کنید که بدنه ظرفشویی به سیم برق فشار وارد نکند 

  .بطور کلی، استفاده از آداپتور یا سه راهی جهت اتصال کابل برق توصیه نمی شود 

 .به هیچ وجه برای جدا کردن کابل برق از پریز، کابل را نکشید 

 .دستگاه را در معرض عناصر طبیعی منل آفتاب یا باران قرار ندهید 

 .تکیه دادن بر روی درب باز ظرفشویی ممکن است باعث خرابی درب شود 

 انتد،یا ارتری   شتده  آلتوده  بنزین یارنت   توس  که ماشین ظرفشویی برای وسایل آشپزخانه نرمال طراحی شده است، اشیایی 

 شوند. شسته ظرفشویی یاموادقلیایی بر روی آنهاست،نبایددرماشین ، ،اسیدها خورنده آهن،موادشیمیایی یا ازفوالد

  ظرفشویی  قسمت سختی گیرآب در مسیر آب ظرفشویی تعبیه شده است نیازی به اضافه کردن نمک به  تصفیهاگر دستگاه

 نیست.

      اگر دستگاه از کار افتاد، آنرا خاموش کنید، آب را تخلیه کنید و از دستکاری آن خودداری کنید. تعمیتر دستتگاه فقت  بایتد

توصتیه بتاال ممکتن استت      بی احتیتاطی در اجترای  د. هرگونه توس  تعمیرکار و با تجهیزات جانبی مربو  به آن صورت گیر

 موجب عواقب ایمنی جدی گردد.

   .درب را کمتی بتاز   اگر بعد از باز کردن بسته بندی دستگاه احتیاج به جابجایی داشت، آنرا از قسمت پایین درب بلند نکنیتد

 کنید و از قسمت باالی دستگاه آنرا بلند کنید.

 ر، لطفاً به دفترچه راهنمای ضمیمه مراجعه کنید.برای نصب دستگاه های توکا 

  الزامتات زیستت محیطتی     و بر روی محصول ما تائید میکنیم که این محصول مطابق ایمنی اروپتا  با قرار دادن عالمت

 ساخته شده است.

 نصب در فضای مناسب آشپزخانه

 قرار دادن بین کابینتهای موجود در آشپزخانه

  طوری طراحی شده است که به شما این امکان را میدهد که بین کابینتهتای آشتپزخانه   سانتیمتر است، 88ارتفاع ظرفشویی

 امروزی نصب گردد. پایه های دستگاه را می توانید تنظیم کنید تا به مقدار دلخواه برسید.

  ش و ضتد لتک متی    از آنجائیکه سطح رویی ظرفشویی لمینت می باشد نیازی به مراقبت خاصی ندارد و ضد حرارت، ضد خت

 (1باشد. )شکل 
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 جاگذاری زیر میز موجود در آشپزخانه

 ی محصوالت الکترونیکی تعبیه شتده  جهت جاگذاروجود دارد که  بصورت یکسرهمیز  در بیشتر آشپزخانه های مدرن امروزی

 (a-2را بازکرده و آنرا بردارید. )شکل رویی ظرفشویی در اینگونه موارد پیچ میزاست. 

 (b-2شکل. )ببندید ر لبه پائینی رویه ظرفشوییباید دوباره به زی ، آنراهاپیچ بعد از بازکردن  -مهم

 تا با ارتفاع میتز آشتپزخانه تنظتیم     سانتی متر کاهش یابد 88 میزانباید به ارتفاع ظرفشویی های بین المللی،طبق استاندارد

 (3گردد.)شکل

 

 اتصاالت آب

شیرآب وصل شود و شیلنگهای استفاده شده باید نو باشند. از به کار بردن شلنگهای کهنه بترای ایتن   مهم : این دستگاه باید به 

 دستگاه خودداری کنید.

 توانند به سمت راست یا چپ باشند.شلنگهای ورودی آب یا تخلیه می 

تواند به آب سرد یا گرم وصل شود به شرطی که دمای مهم : این ماشین ظرفشویی می

 درجه سانتیگراد نباشد. 06تر از آب گرم باال

  0.8 ~ 0.08فشار آب باید بین MPa تر از حد مجاز است باشد. اگر فشار آب پائین

 با مرکز خدمات پس از فروش مشورت کنید.

   شلن  آب ورودی باید به شیرآب وصل شود به شکلی که بتوانید جریان را هنگتامی

 (1Bکنید شیر آب را ببندید. )شکل که از دستگاه استفاده نمی

  (8دار است )شکل اینچ با سر رزوه 4/3این ماشین ظرفشویی مناسب اتصال. 

  شلن  ورودی(A)  را به شیر آب(B)  ایتنچ وصتل کنیتد و     4/3به وسیله یک اتصال

 مطمئن شوید که به خوبی محکم شده است.

 ز فیلتتر مناستب استتفاده    شتود کته ا  اگر جرم یا شن و ماسه در آب باشد، توصیه می

( . 3توانید از مرکز خدمات پس از فروش تهیته کنیتد. )شتکل    کنید، این فیلتر را می

قرار گیرد. به یاد داشته باشید  (A)و شلن  ورودی  (B)باید بین شیر آب  (D)فیلتر 

 را نصب کنید. (C)که واشر 

 انتد وصتل   ه نشتده اگر ماشین ظرفشویی را به شلنگهای جدیدی که تا به حال استفاد

کردید، برای چند دقیقه اجازه دهید تا آب از شلن  عبور کنتد و بعتد شتلن  را بته     

 ورودی اب دستگاه وصل کنید، با این روش هیچ شن و ماسه یا زن  زدگی جریان آب از میان فیلتر را مسدود نخواهد کرد.
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 نصب شلنگ خروجی

 .( 3مطمئن شوید که هیچ تاخوردگی در شلن  وجود ندارد. )شکل شلن  خروجی باید درون لوله فاضالب گذاشته شود 

  سانتیمتر باشد. 4سانتیمتر باالتر از سطح زمین باشد و قطر داخلی آن باید حداقل  46لوله تخلیه باید حداقل 

 شکل توصیه می( .شود یک بوگیر نصب شودx3) 

 در آب فروبرود تا هنگام کارکردن ماشتین، آب بته درون   توان به کناره ظرفشویی قالب کرد، اما نباید سر شلنشلن  را می  

 (y3ماشین برنگردد. )شکل 

  هنگام نصب دستگاه عصایی شلن  خروجی باید در باالترین نقطه ممکن زیرسطح نصب شود. )شکلz3( 

 .بررسی کنید که در شلنگهای ورودی و خروجی تا خوردگی وجود نداشته باشد 

 

 

 یریختن نمک در ماشین ظرفشوی

 های سفید روی ظرف معموالً نشانه مهمی است که محفظه نمک دستگاه نیاز به پرکردن دارد.ظاهر شدن لکه 

 گیرآب وجود دارد.در زیر ماشین یک محفظه نمک برای احیای سختی 

 آب . انواع دیگر نمک کته حتاوی ذرات غیترحالل در    شودهای ظرفشویی استفاده ماشینمخصوص هایی که فق  باید از نمک

 گذارند.گیر آب تأریر منفی میهستند در مدت زمان طوالنی روی علمکرد یونیت سختی

  ،ظه نمک را باز کنید و آن پر کنید و سپس دوباره محفظه را ببندید.محف پیچبرای ریختن نمک داخل ماشین ظرفشویی 

  ا زمانی کته مختزن نمتک پتر شتود      ب سرریز خواهد شد. اما به ریختن نمک تآدر طول ریختن نمک در محفظه مقدار کمی

 ادامه دهید، وقتی مخزن پر شد باقی مانده نمک در اطراف محفظه را پاک کنید و درب محفظه را محکم ببندید.

 شود که یک سیکل کامل از دستگاه بدون بار استفاده کنید یا یکبار برنامه آبکشتی  بعد از ریختن نمک در ماشین، توصیه می

 ید.با آب سرد را اجراء کن

            مهم: پس از ریختن نمک، شما باید یک دوره کامل شستشو را انجام دهیتد یتا برنامته پتیش شستشتو یتا آبکشتی سترد 

(PRE_WASH/COLD RINSE/REFRESH)  .را اجرا کنید 
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  کیلوگرم دارد و برای استفاده بهتر از این دستتگاه بایتد محفظته نمتک را هتر از چنتد        8/1تا  8/1محفظه نمک ظرفیت بین

 گاهی پر کرد.

 نکته مهم :

 )تنها در اولین شستشو(

کنید، بعد از اینکه محفظه نمک را بطتور کامتل   وقتی برای اولین بار از دستگاه استفاده می

 پر کردید الزم است به آن آب اضافه کنید تا سرریز شود.

 

 تنظیم سبد باال

کنید. این سانتیمتر است استفاده می 8/38سانتیمتر تا  82هایی که قطر آنها از اگر از بشقاب

ظروف را بعد از اینکه سبد باالیی را مطابق مراحل ذیل در جای باالتر قترار دادیتد، در ستبد    

 پائینی بگذارید :

 سبد را به سمت بیرون بکشید. A،قسمت طبق شکل -1

 سبد را بیرون بیاورید و در موقعیت باالتر جاگذاری کنید.   -8

 سبد را در محل اصلی جاگذاری کنید Aقسمت  -3

سانتیمتر هستند در سبد باالیی جا نمی شتوند و اگتر ستبد در     86ظرف هایی که بزرگتر از 

 ردیف باال قرار گیرد، محافظ متحرک قابل استفاده نیست. 

 

 قرار دادن ظروف در ماشین ظرفشویی

 استفاده از سبد باال

 توانند در چهار وضعیت ایستاده و تختت قترار   اند و میه دو طرف سبد قالب شدههای متحرکی که بسبد باال مجهز به کناره

 بگیرند.

 در قسمت پایینی )مطابق تصویر(A-A1 هتا  توانیتد از انتهتای ایتن کنتاره    را متی هتا  و فنجتان دار های دستههمچنین لیوان

 بیاویزید.  

 
 مطابق تصویرایستاده در وضعیت(B-B1)ختوری  های غذاخوری و سوپدهند که بشقابمی امکان راها به شما این این کناره

ها به سمت عقب ماشتین ظرفشتویی   توانند بصورت عمودی در حالی که پشت بشقابها میرا در ماشین قرار دهید، بشقاب

 جهت عبور آزادانه باشد. فضایی ها باید به گونه ای چیده شوند که بین آنها بشقاب. ندقرار گیر ،است
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  ًختم   جلتو که اندکی بته ستمت    گیرندبصورتی در ماشین قرار سانتی متر یا بیشتر(  80توصیه میشود ظروف بزرگ )تقریبا

 تر خواهد بود.در اینصورت جادادن سبد در ماشین آسانباشند، 

 ف را در شتود کته ایتن ظترو    توانند در سبد باال گذاشته شوند. توصیه متی های پالستیکی هم میظروف ساالدخوری و ظرف

 جای خود محکم کنید تا فشار آب موجب برگشتن آنها نشود.

  در لیتوان  عتدد   36تتا  و عدد بشقاب در دو ردیف  84تا دادن جای سبد باال به شکلی طراحی شده که بیشترین انعطاف در

 را داشته باشد. چیدمان ترکیبیپنج ردیف یا 

 اند.نشان داده شده 3و  8، 1توانند در این سبد قرار گیرند در تصویرهای تعداد استاندارد ظروفی که به طور روزانه می
 : سبد باال 1تصویر 

 =A بشقاب سوپ

 =Bبشقاب پلوخوری

 =Cبشقاب دسر 

 =Dنعلبکی 

 =Eفنجان 

 =Fلیوان 

 

 : سبد باال 8تصویر 

 =A بشقاب سوپ 

 =Bبشقاب پلوخوری 

 =Cبشقاب دسر 

 =Dنعلبکی 

 =Eفنجان 

 =Fلیوان دسته دار 

 =Gلیوان 

 =Hچنگال  کارد وسبد 

 

 : سبد باال 3تصویر 

 =A لیوان ها 

 =Bنعلبکی 

 =Cفنجان 

 =Dکاسه کوچک 

 =Eمتوس کاسه 

 =Fکاسه بزرگ

 =Gبشقاب دسر 

 =Hقاشق پلوخوری 

 =Iمالقه 

 =Lکارد و چنگال 
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 استفاده از سبد پائین

 ها و کفگیرهتا  های پلوخوری و مالقهها، بشقابها، دیسظروف ساالد، درب قابلمهها، خوریها، ظروف داخل فر، سوپقابلمه

 توانید در سبد پائین ماشین ظرفشویی قرار دهید.را می

 های آنها رو به باال هستتند در ستبد مخصتوص قاشتق و چنگتال قترار       قاشق و چنگال و کارد غذاخوری را در حالیکه دسته

 دهید.

  .مطمئن شوید که قاشق و چنگال مانع چترخش بازوهتای   (  8و   4)تصویر سبد قاشق و چنگال را در سبد پائین قرار دهید

 شوند.فشان نمیآب

بترای متواقعی   که برای خروج ایمن تعبیه شده و همچنین مخصوصاً است  خاموش مجهز مهم : سبد پائین به یک وسیله ایمنی

های معمول بیترون کشتیدن   است. برای ریختن نمک در ماشین، تمیزکردن فیلتر و نگهداری که ظرفیت دستگاه پر است مفید

 کامل سبد ضروری است.

 لطفاً با دقت ظرفها را در ماشین بچینید تا بهترین نتیجه شستشو را بدست آورید.

 

 نشان داده شده است.8و  4در تصویر مصرفی روزانه  ظروفاستاندارد  جاگذاری

 پایینی: سبد  4تصویر 

 =A قابلمه متوس 

 =Bقابلمه بزرگ

 =Cماهی تابه 

 =Dدر ظروف

 =Eظرف سوپ خوری

 =Fقاشق و چنگال

 =Gظروف فر

 

 

 

 پایینی: سبد  8تصویر 

 =Aبشقاب سوپ خوری

 =Bبشقاب پلوخوری

 =Cبشقاب دسر

 =Dبشقاب  پلوخوری

 =Eکارد و چنگال
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 (0سبد قاشق و چنگال )تصویر 

 سبد قاشق و چنگال از دو قسمت جداشدنی تشکیل شده که 

 امکان چیدمان متنوع را به شما میدهد.

 جدا کردن قسمت راست از چپ به دو با  قسمت را می تواندو 

 تکه تقسیم کرد.

 بمنظور چیدمان راحت تر میتوان نیز باالی سبد قاشق و چنگال را 

 جدا کرد  

 

 

 

 

 اضافه کردن مواد شوینده

 شویندهمواد 

ای که اختصاصاً برای استفاده در ماشین ظرفشویی چه به شکل پتودر، متایع یتا قترص     مهم : ضرورری است که از ماده شوینده

 طراحی شده استفاده کنید.

 دهد و به آسانی در دسترس شماست.نتایج خوبی را به شما می قرص شوینده

دست هستتند(  مواد شوینده نامناسب )منل موادی که برای شستشو با 

حاوی مواد الزم برای استفاده در ظرفشویی نیستتند و متانع از کتارکرد    

 شوند.درست ماشین می

 پرکردن محفظه ماده شوینده

( اگتر درب  A2محفظه متاده شتوینده در داختل درب ا ستت )تصتویر      

 را فشار دهید تا باز شود. Aکلیدمحفظه بسته باشد، 

 ز است و آماده استفاده مجدد است.در پایان هر سیکل شستشو درب همیشه با

ها یا ظروف دیگر راه محفظته متواد شتوینده را    : هنگام چیدن ظروف در سبد پائینی لطفا مطمئن شوید که بشقابهشدار

 مسدود نکرده باشند.

میزان ماده شوینده مصترفی براستاس میتزان کنیفتی ظتروف و نتوع       

شود در محفظه شوند متفاوت است. توصیه میظروفی که شسته  می

 (B)گرم ماده شوینده بریزید.  36تا  86مواد شوینده 

بعد از ریختن ماده شوینده در محفظه، درب آنرا ببندیتد. اول درب را  

( تتا صتدای   8( و بعد آن را بته پتائین فشتار دهیتد. )    1فشار دهید   )

 بسته شدن آن را بشنوید.
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ی نیستتند،  از آنجایی که همه مواد شوینده از لحاظ خصوصیات یکت 

توانتد متفتاوت باشتد. بایتد بته      هتا متی  های روی جعبهدستورالعمل

کنندگان یادآوری کنیم که استفاده از مقتدار کمتی شتوینده    مصرف

ها به خوبی پتاک نشتود. در حالیکته مقتدار     شود که ظرفباعث می

شتود و از طرفتی   زیادی ماده شوینده نیز باعث شستشوی بهتر نمی

 شود.شوینده میباعث هدر رفتن مواد 

 مهم : از مواد شوینده زیاد استفاده نکنید و با اینکار میزان صدمات واردشده به محی  زیست را کمتر کنید.

 ستشوشمواد انواع 

 های شویندهقرص

شتوند. بته همتین دلیتل در زمتان      های مختلف حتل متی  کنند با سرعتهای شوینده که تولیدکنندگان مختلف تولید میقرص

های شوینده ممکتن استت نتواننتد بطورکامتل تتأریر ختود را       هایی که زمان کوتاهی دارند، بعضی از این قرصاز برنامهاستفاده 

هتایی کته متدت    شود که از برنامته کنید توصیه میهای شوینده استفاده میاند، اگر از قرصبگذارند، چون بطورکامل حل نشده

 گذارد.ید که قرص شوینده بطورکامل تأریر خود را در شستشو میزمان بیشتری دارند استفاده کنید تا مطمئن شو

ها باید در قسمت شستشوی محفظه قرار گیرند. از گذاشتن این قرص بطور کننده، قرصمهم: برای به دست آوردن نتایج راضی

 مستقیم داخل سبدهای شستشو خودداری کنید.

 های با غلظت باالشوینده

هتای طبیعتی هستتند در    ارند و مواد قلیایی کمتری در ستاختار آنهتا وجتود دارد و حتاوی آنتزیم     هایی که غلظت باال دشوینده

درجه سانتیگراد، تأریر کمتری روی محی  زیست دارند و ظروف و ماشین ظرفشویی  86های شستشوی با آب استفاده با برنامه

هتایی بترای استتفاده از خاصتیت رفتع      دارای ویژگتی درجه ستانتیگراد   86های شستشو با آب کنند. برنامهرا کمتر فرسوده می

توان به همان نتایجی دست یافتت کته بتا آب    های با غلظت باال میها هستند. بنابراین با استفاده از شویندهآلودگی توس  آنزیم

 تر است.شود. اما در این برنامه دمای آب پائیندرجه سانتیگراد حاصل می 08

 All IN1""مواد شوینده ترکیبی

آبکشی هستند باید در قسمت شستشوی محفظه مواد شوینده قرار بگیرند. محفظه متواد   ای که حاوی مواد کمکیمواد شوینده

ترین سطح کمکی برای آبکشی باید خالی باشد )اگر این محفظه خالی نیست، درجه تنظیم مواد کمکی برای ابکشی را در پائین

 کمکی استفاده کنید(قرار دهید و بعد از آن از مواد شوینده 

"All IN1"ای که حاوی تمام خصوصیات است مواد شوینده 

منظوره و ...( یعنتی   8منظوره /  4منظوره /  3ای که حاوی تمام خصوصیات است )مواد شوینده اگر قصد دارید از مواد شوینده

 کنیم که :ای که حاوی نمک و / یا مواد آبکشی است استفاه کنید. توصیه میمواد شوینده

 بندی درج شده به دقت بخوانید و به آن عمل کنید.های تولیدکننده را که روی بستهدستورالعمل 

 گیر آب / نمک هستند بستگی به میتزان ستختی آب مصترفی دارد. لطفتاً بررستی      تأریر مواد شوینده که حاوی مواد سختی

 نوشته شده است باشد.بندی کنید که سختی آب مصرفی در دامنه سختی آبی که روی بسته

اگر هنگام استفاده از این محصوالت از کیفیت شستشو راضی نیستید، لطفاً با تولیدکننده میاده شیوینده تمیا     

 بگیرید.
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 تواند :در شرای  خاص استفاده از مواد شوینده ترکیبی می

 شود.باعث ایجاد جرم روی ظروف یا در ظرفشویی می 

  شود.کردن میباعث کاهش کیفیت شستشو و خشک 

-شود پوشتش نمتی  مهم : ضمانت تولیدکننده به هیچ وجه مشکالتی را که مستقیماً به سبب استفاده از مواد شوینده ناشی می

 دهد.

چراغهای مربوط به  " ALL IN 1"لطفاً توجه داشته باشید که هنگام استفاده از مواد شوینده ترکیبی چند منظوره 

 و نمک کاربردی ندارد، بنابراین به آنها توجهی نکنید. نمایشگر مواد کمکی برای آبکشی

کنیم که از روش استاندارد استفاده جداگانه از هتر محصتول   اگر هنگام شستشو یا خشک کردن مشکلی پیش آمد، پیشنهاد می

ر ظرفشویی به گیر آب دشوید که یونیت سختی)نمک، مواد شوینده و مواد ابکشی( استفاده کنید. با این روش شما مطمئن می

 کند.درستی عمل می

 کنیم که شما :در این صورت ما توصیه می

 ی مربو  به مواد کمکی برای آبکشی و نمک را پر کنید.هر دو محفظه 

 اندازی کنید.ظرفشویی را برای یک سیکل کامل شستشوی عادی و بدون قراردادن ظرف درون ماشین راه 

کنید دستگاه باید چند سیکل کار کنتد تتا بته حالتت قبلتی ختود       از نمک استفاده می لطفاً توجه داشته باشید که وقتی مجدداً

 برگردد.

 ریختن مواد کمکی برای آبکشی

 مواد کمکی برای آبکشی

شتوند، کمتک   این مواد که بصورت خودکار در طول آخرین سیکل آبکشتی آزاد متی  

-جلوگیری متی کنند تا ظروف زودتر خشک شوند و از ایجاد لکه در روی ظروف می

 کنند.

 پرکردن محفظه مواد کمکی برای آبکشی

محفظه مواد کمکی برای آبکشی در سمت چپ محفظه مواد شتوینده استت. بترای    

بازکردن درپوش عالمت روی آن را فشار دهید و همزمان درپوش را بکشید. توصتیه  

ای شود که همیشه از مواد کمکی برای آبکشی استفاده کنید که بطتور ویتژه بتر   می

انتد. ستطح متواد کمکتی بترای آبکشتی را از       استفاده در ماشین ظرفشویی طراحی شده

 توانید چک کنید.که روی محفظه قرار دارد می ( C )طریق نشانگر 

 

 

 

 پر خالی

 روشن تیره
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 0تا  1تنظیم مواد کمکی برای آبکشی از 

است. امالح  4استفاده از یک سکه چرخانده شود. تنظیم توصیه شده عدد تواند با زیردرپوش قرار گرفته و می (D)تنظیم  کلید

کن هم تحت تأریر این امالح است. بنابراین گذارد و همچنین عملکرد خشکموجود در آب روی تشکیل جرم به شدت تأریر می

د از شستشتو روی ظرفهتا   تنظیم میزان مواد کمکی برای آبکشی برای رسیدن به یک نتیجه خوب از شستشو مهم است. اگر بع

های سفید روی ظرفها دیتده شتود، یتک درجته     شود، مقدار این مواد را با چرخاندن این د کمه کم کنید. اگر لکهرگه دیده می

 میزان مواد کمکی را زیاد کنید.

 تمیز کردن فیلترها

 ( شامل این موارد است : A4سیستم فیلتر )تصویر 

 کند.می محفظه اصلی که ذرات بزرگتر را جمع

 کند.پارچه توری که بطور مستمر آب شستشو را فیلتر می

 کند.فیلتر که زیرتوری قرار گرفته و ذرات کوچکتر را جمع می یک میکرو

 .برای دستیابی به نتیجه دلخواه، فیلترها باید هردفعه بررسی شوند و بعد از هر شستشو تمیز شوند 

  های ساعت بچرخانید.را در خالف جهت حرکت عقربهبرای جدا کردن فیلتر، فق  کافیست دستگیر 

  (8برای سهولت در تمیزکاری، مخزن مرکزی قابل جداسازی است )تصویر 

  ( و آن را زیر فشار آب تمیز کنید. در صورت نیاز از یتک بترس کوچتک    3فیلتر توری را جدا کنید )تصویر

 استفاده کنید.

 ن فیلتر تنها الزم دارد که هردو هفته یکبتار بررستی شتود. بتا     میکروفیلتر قابلیت تمیزکاری خود را دارد، ای

 شود که بررسی کنید که فیلتر توری ومحفظه اصلی مسدود نباشد.این وجود بعد از هر شستشو توصیه می

 

اند و اینکه فیلتر توری بصورت بعد از تمیزکاری فیلترها، مطمئن شوید که فیلترها درست نصب شده: هشدار

 ماشین ظرفشویی نصب شده باشد.درست در کف 

اند. چون اگر آنها محکم بسته نشده باشند روی کیفیت شستشوی دستتگاه ارتر نامناستب    مطمئن شوید که درپوشها بسته شده

 خواهند داشت.

 مهم : هیچگاه از دستگاه بدون فیلتر استفاده نکنید.

 

 مدتوصیه های کارآ

 چگونه نتیجه رضایت بخشی از شستشو بگیریم.

     هتای گوشتت یتا    هتا، تکته  قبل از قراردادن ظروف در ماشین ظرفشویی، تمام باقیمانتده غتذاها را دور بریزیتد. )استتخوان

 فشان مسدود نشوند.های آبهای آب و نازلجات، خالل دندان و ...( تا فیلترها، خروجیسبزیجات، پوست میوه

 ین ظرفشویی آب بکشید.شود که ظروف را قبل از قراردادن آنها داخل ماشتوصیه می 

 شود که قبل از شستشو بگذارید ایتن ظرفهتا   اگر داخل ماهیتابه و سینی فر چربی و غذای ته دی  باقی مانده، توصیه می

 خیس بخورد.
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 .ظرف را به شکلی در ماشین ظرفشویی قرار دهید که روی آنها به سمت پایین باشد 

 دیگر نچسبند، اگر ظرفها در ماشین درست چیده شوند نتیجته بهتتری   ظرفها را به صورتی در ماشین قرار دهید که به یک

 از شستشو بدست خواهد آمد.

 توانند آزادانه حرکت کنند.بعد از چیدن ظرفها مطمئن شوید که بازوهای آبفشان آزاد هستند و می 

 مایع شوینده خیس بخورند. ظرفهایی که غذا در آنها خشک شده یا باقی مانده ته دی  در آنها است باید در آب همراه با 

 

 جویی کرد؟توان صرفهچگونه می

 جویی کنید، ظروف را در پایان هر وعده در ماشین بگذارید و در خواهید که در استفاده از ماشین ظرفشویی صرفهاگر می

ظرفشویی پتر شتد،   صورت نیاز برنامه آبکشی سرد را اجراء کنید تا باقیمانده غذا را از روی ظروف پاک کند. وقتی ماشین 

 برنامه شستشوی کامل را به اجراء بگذارید.

      بتر طبتق   را « شستشتوی اقتصتادی  »اگر ظرفها خیلی کنیف نیستند یا اگر سبدهای ماشین خیلتی پتر نیستتند، برنامته

 اجراء کنید.راهنمای برنامه 

 چه ظروفی را نباید با ماشین ظرفشویی شست؟

  شود که از شستن ظتروف  توانید با ماشین ظرفشویی بشویید، توصیه میرا نمیباید به خاطر داشته باشید که همه ظروف

هتا و  های پالستیکی یا چوبی، ماهیتابه با دسته چوبی، ظروف آلومینیتومی، کریستتال  قاشق و چنگال با دسته ،پالستیکی

 لیوانهای روی با ماشین ظرفشویی خودداری کنید.

  که کمرن  شوند. بنابراین بهتر است قبل از اینکه تمتام ظتروف را بترای    بعضی از نقوش تزئینی روی ظروف ممکن است

 رود.شستشو در ماشین قرار د هید اول فق  یکی از آنها را بشویید تا مطمئن شوید که رن  آن نمی

 های غیراستیل را در ماشین ظرفشویی نگذارید چتون ممکتن استت واکتنش     ای با دستهبهتر است که قاشق چنگال نقره

 ایی بین آنها بوجود آید.شیمی

 مهم: هنگام خرید ظروف و قاشق و چنگال جدید مطمئن شوید که برای شستشو با ماشین ظرفشویی مناسب هستند.

 

 نکات مفید

 .برای جلوگیری از چکه آب روی ظرفها از سبد باال، سبد پائین را بیرون بیاورید 

 کمی باز بگذارید تا جریان هوا به خشک شتدن ظتروف کمتک     خواهید که ظرفها مدتی در ماشین بمانند، درب رااگر می

 کند.

 و نگهداریشستشوی معمول 

  دار استفاده کنید.نم پارچهبرای تمیز کردن بدنه ظرفشویی، از حالل استفاده نکنید، برای اینکار فق  از 

 شود.این ماشین به مراقبت خاصی نیاز ندارد چون داخل ماشین خود به خود تمیز می 

 دار پاک کنید تا باقیمانده غذا روی آن نماند.الستیک دور درب را با کهنه نم 

 شود که جرمها را هر از گاهی با اجرای یک برنامه شستشو بدون ظروف از بین ببرید. برای این کار یتک لیتوان   توصیه می

 سرکه در کف ظرفشویی بریزید و یک برنامه شستشوی سبک را اجراء کنید.

 انتد،  اند یتا آبکشتی نشتده   ها خوب شسته نشدهاکسازی معمول فیلترها مشاهده کردید که ظروف و ماهیتابهاگر علیرغم پ

 ( تمیز باشند.A "5"پاش )تصویرهای بازوهای آببررسی کنید که تمام نازل
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 اند به روش زیر آنها راتمیز کنید.ها مسدود شدهاگر این نازل

کته بتا فلتش نشتان      Stopرا بچرخانید تا به سطح عالمت پاش باال ، آن برای جدا کردن آب -1

( آن را در حالتت کشتیده در جهتت    1b( آن را بتاال بکشتید )تصتویر    1داده شده برسد ) تصویر 

های ساعت بچرخانید )برای نصب مجتدد آن حرکتت را در ختالف جهتت حرکتت      حرکت عقربه

ا کشتیدن آب بته ستمت بتاال جتدا      پاش را بتوانید بازوهای آبهای ساعت انجام دهید( میعقربه

 (8کنید. )تصویر 

 توانید زیرفشار آب بشویید تا انسداد آنها رفع شود. این قطعات را می -8

 پاش را در محل خود قرار دهید.وقتی آن را کامالً شستید، بازوهای آب -3

   زدگتی در  جنس داخل ماشین ظرفشویی و درب هردو از استیل است و اگر نشانی از زنت

 ن قسمتها دیدید به دلیل وجود مقدار باالی نمک آهن در آب است.ای

 توانید با یک ماده لکه بر مالیم از بین برد، هرگز از موادی که پایه کلر دارنتد  این لکه را می

 یا از سیم ظرفشویی استفاده نکنید.

 

 بعد ازهر شستشو ضروری است شیر آب را ببندید و ماشین را خاموش کنید. 

 شود که مواد ذیل را درنظر بگیرید :خواهید برای مدتی از ماشین استفاده کنید توصیه میاگر نمی

 ها از بین بروند.یک شستشوی بدون ظرف با ماشین انجام دهید تا جرم -1

 دوشاخه دستگاه را از برق بکشید. -8

 شیر آب را ببندید. -3

 محفظه مواد کمکی برای آبکشی را تخلیه کنید. -4

 ا نیمه باز بگذارید.درب ر -8

 داخل ماشین را تمیز کنید. -0

هتا یتب بزنتد. در ایتن     های موجوددر لولهممکن است تمام آبنگهداری کنید را در دمای زیرصفر ظرفشویی تان اگر ماشین  -7

 ساعت صبر کنید. 84و قبل از روشن کردن دستگاه  برودصورت صبر کنید تا دما باالی صفر 

 

 پنل توضیحات صفحه کنترل

 

A :روشن و خاموش کلید    G  خالی بودن محفظه نمک»: چراغ» 

B :انتخاب برنامه کلید    H چراغ انتخاب گزینه : 

C :تأخیر در شروع شستشو کلید   I  تأخیر در شروع شستشوچراغ وضعیت برنامه/: چراغ 
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D:سریع  انتخابکلید    L : انتخاب برنامهچراغPROGRAMME SELECTOR"" 

E :کلیدReset بخاطر خالی بودن محفظه نمک  M  :راهنمای برنامه 

F :روشن/ کلید ( راه اندازی مجددReset)- روشن/کنسل کردن برنامه 

 

 

 انتخاب برنامه و عملکردهای خاص

 )به ترتیب راهنمای برنامه عمل کنید(

 

 تنظیم برنامه  

   .در  ظرفشویی را باز کنید و ظروف کنیف را داخل آن بگذارید 

  فلش خواهند زد.ها برنامه  چراغ های نشانگرتمام فشار دهید.رانیه  8به مدت کلید روشن/ خاموش را 

  بوسیلهPROGRAMME SELECTION"" .برنامه مورد نظرتان را انتخاب کنید 

  کلیدبا فشردن  در اینجا برنامه مدنظرتان را“PROGRAMME SELCTION” روشن انتخاب کنید، چراغ برنامه انتخابی

 .خواهد شد

برنامه ها را میتوان بمنظور فعالسازی یا غیر فعالسازی بشرطی که یک دقیقه از شروع برنامه گذشته باشد،  کلید

 انتخاب کرد.

  کلید"START" .ماند و روشن می ماندانتخابی از فلش زدن بازخواهد برنامه چراغ نمایشگر را بفشارید . 

  ،برنامه بطور خودکار شروع خواهد شد. زمانی که در بسته می شود، بعد از شنیدن صدای آالرم 

برنامیه را   ""PROGRAMME SELECTIONدر عرض یک دقیقه  بعد از شروع بکار یک برنامه می توان به وسیله 

 .عوض کرد

 ابعاد

 بدون سقف با سقف 

 8/82×88×3/87 06×88×06 پهنا*عمق* ارتفاع*

 سانتیمتر 117 سانتیمتر 186 عمق با درب باز

 مشخصات فنی

 13 ظرفیت

 نفره 8 ظرف و ماهیتابه ظرفیت با

 MPa 0.8 ~ 0.08 فشار آب

 لطفاً پالک مشخصات را ببینید فیوز/توان ورودی/ولتاژ ورودی

 مصرف) برنامه های اصلی(

 آب)لیتر( انرژی)کیلو وات در ساعت( برنامه

 86.8 8.68 پر قدرت

 14.8 1.83 )شستشوی روزانه(یونیورسال

 18 1.64 اقتصادی

 2 6.73 شستشوی سریع 

 وات است. Left-on 6.48و حالت  off-modeانرژی مصرفی حالت 

 ، سنجیده شده اند. EN 50242*مقادیر در آزمایشگاه بر طبق استانداردهای اروپا،
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 قطع برنامه

شود. به ویژه در زمان شستشوی اصل و فاز آخر آبکشی با آب گرم اجراست توصیه نمیباز کردن درب وقتی یک برنامه در حال 

 شود.هرچند اگر درب باز شود. )منالً برای اضافه کردن ظرف( ماشین بطور خودکار متوقف می

 شود.ها ببندید. سیکل از جایی که قطع شده دوباره شروع میکلیددرب را بدون فشار دادن 

را فشتار دهیتد. بترای     ON/OFFکلیتد تواند بدون باز کردن درب هم متوقف شود. بترای اینکتار   حال اجراء میمهم : برنامه در 

 را مجدداً فشار دهید. کلیدشروع دوباره برنامه از جایی که متوقف شده فق  این 

 هشدار   

سیکل خشتک کتردن هنتوز تمتام     کند که اگر در طی سیکل خشک کردن درب را باز کنید، یک زن  هشدار به شما اعالم می

 نشده است.

 

 عوض کردن یک برنامه در حال اجراء

 برای عوض کردن یا غیرفعال کردن یک برنامه در حال اجراء به شکل ذیل عمل کنید :

 کلیدReset  و چتراغ برنامته مربوطته بترتیتب روشتن و       صدای آالرم شنیده خواهد شدرانیه نگهدارید.  3را حداقل برای

 خاموش می شود.

 فلش میزندنمایشگر چراغ شود و برنامه در حال اجراء متوقف می. 

 توانید یک برنامه جدید را انتخاب کنید.در این حالت می 

 

 هشدار

. در صتورت نیتاز   موجتود استت  قبل از شروع یک برنامه جدید باید بررسی کنید که آیا ماده شوینده به اندازه کافی در ماشتین  

 محفظه را پر کنید.

 

 

 

 اجرا کردن برنامه  

،  توقتف  ، خشتک کتردن   )شستشتو . شتود حالت برنامه روشتن متی    3چراغ وقتی یک برنامه در حال اجراست، 

 اجراست.( و یکی از سه حالت بصورت منفرد روشن خواهد ماند که نشان میدهد کدام برنامه در حال 

کنید ووقتیی بیرق    کردن دستگاه، برق قطع شود، یک حافظه ویژه برنامه انتخاب شده را ذخیره میاگر هنگام کار 

 کند.مجدداً وصل شد برنامه از همان جایی که قطع شده ادامه پیدا می

 پایان برنامه

آید تا اعتالم  صدا درمیای به رانیه 36های دفعه در فاصله 3 )اگر دستگاه به حالت بیصدا تنظیم نشده باشد(ایرانیه 8یک زن  

 ماشین ظرفشویی بصورت خودکار خاموش می شود. کند که برنامه شستشو پایان یافته است.
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 انتخابیهای کلید

 شستشو سریع کلید

% )براستاس برنامته   88با کاهش دمای آب شستشو و زمان خشک کردن در طول آبکشی نهتایی بته میتزان متوست       کلیداین 

 شود.جویی میانتخابی( باعث صرفه

و همچنین برای ظرفهایی که کمی خیس هستند و نیاز بته خشتک    که خیلی کنیف نیستنداین برنامه برای شستشوی ظروفی 

 شود.شدن کامل دارند توصیه می

باعث خشک شتدن بهتتر ظتروف    باز بگذارید تا جریان طبیعی هوا شود که بعد از پایان شستشو درب ماشین را نیمهتوصیه می

 شود.

 نمک   محفظه نشانگر خالی بودن

 شود.این مدل یک چراغ نشانگر بر روی کنترل پنل دارد که وقتی الزم است که درمحفظه دستگاه نمک ریخته شود روشن می

 های سفید روی ظرف معموالً نشانه مهمی است که محفظه نمک دستگاه نیاز به پرکردن دارد.مهم : ظاهر شدن لکه

 نمکمحفظه برای خالی بودن کلید

 را برای چند لحظه نگهدارید، تا زمانیکه چراغ مربو  به آن خاموش شود.  کلیدبعد از پر کردن محفظه نمک، این 

 هشدار

را بدون اینکه محفظه نمک را پر کنید فشار دهید این باعث تتداخل اصتالح عملکترد چتراغ نشتانگر       " RESET"کلیداگر شما 

 نمک خواهد شد.

 اطمینان از عملکرد صحیح چراغ نشانگر نمک ، شما باید همیشه محفظه نمک را پر نگهدارید.به منظور مهم: 

 

 

 Delay Wash          تأخیر در شستشو کلید

تتوان زمتان شتروع    می کلیدتنظیم شود. به وسیله این  کلیدتواند توس  این زمان شروع شستشو در این ماشین ظرفشویی می

 به تأخیر انداخت. برای تنظیم زمان تأخیر در شروع شستشو لطفاً به روش ذیل عمل کنید.ساعت  2یا  0، 3شستشو از 

  کلیداین برنامه را توس  فشردن"PROGRAME SELECTION" .انتخاب کنید 

 .(ساعت ظاهر می شوند  2، 0، 3این کلید اعداد به ترتیب )با هربار فشردن کلید تاخیر در شستشو را بفشارید 

 کلیدش معکوس برای شروع شمارStart  را نشان خواهد داد. تنظیمیزمان فشار دهید. نمایشگر را 
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 خواهد شد. را نشان 3شروع می شود و بعد  0از شمارش معکوس دستگاه ساعت را انتخاب کنید،  2اگر شما 

بصتورت خودکتار   ساعت )بعد از پایان شمارش معکوس( چراغ نمایشگر ساعت خاموش میشود و برنامه شستشتو   3بعد از پایان 

 آغاز می شود.

                            ارد کته عملکترد تتاخیر   دد وکه بته موجتب آن شستشتو آغتاز شتود ، ایتن امکتان وجت        اگر شمارش معکوس خاتمه پیدا نکرد، 

زیر )انتخاب/کنسل( به ترتیب SELECT/DESELECT  امه دیگری را انتخاب کنید یا از طریق  نرشستشو را کنسل کنید و برد

 عمل کنید:

  کلیدRESET  گرددمیو چراغ نمایشگر روشن و خاموش  رانیه فشار دهید تا صدای آالرم به گوش برسد 3را به مدت. 

  .زمان تاخیر شرو ع میشود و برنامه انتخاب شده کنسل خواهد شد، چراغ نمایشگر برنامه روشن می شود 

  برای شستشو، فشار دهید)چراغ مربوطه روشن می شود(کلید تاخیر شستشو را جهت تنظیم برنامه تاخیر دیگری 

 ًکنسل کنید.   بعد از اتمام زمان تاخیر میتوانید برنامه دیگری انتخاب کنید یا کال 

 

 صدا کردن زنگ پایان برنامه شستشوبی

 صدا کرد :توان به شکل ذیل بیآالرم پایان برنامه شستشو را می

 ظرفشویی باید حتماً خاموش باشد.مهم : برای انجام این کار ماشین 

صدایی خفیف بته   ماشین ظرفشویی را روشن کنید. ON/OFFکلیدکمه انتخاب برنامه را فشار دهید و همزمان با فشردن د -1

 گوش می رسد.

 بار صدای آالرم را خواهید شنید( 8رانیه نگهدارید. )در طول این زمان  18انتخاب برنامه را حداقل برای  کلید -8

 انتخاب برنامه روشن خواهد شدکه نشان میدهد آالرم فعال است(. 3 را رها کنید ) کلیدبعد از شنیدن صدای آالرم دوم،  -3

آالرم  کته نشتان دهنتده آن استت کته      انتخاب برنامه روشن خاموش متی شتود،   3کنید )را فشار دهید.  کلیددوباره همین  -4

 غیرفعال شده است(

 خاموش کنید تا تنظیمات جدید ربت شود. ON/OFFکلیدماشین ظرفشویی را با فشردن  -8

 برای روشن کردن آالرم همین روش را تکرار کنید.

 

 ثبت آخرین برنامه شستشو استفاده شده در حافظه

 برای استفاده از این قابلیت به مراحل ذیل توجه نمائید.

 ظرفشویی باید حتماً خاموش باشد.مهم : برای انجام این کار ماشین 

 )صدایی خفیف به گوش می رسد.( فشار دهید. ON/OFFکلید انتخاب برنامه را همزمان با کلید  -1

مرتبته صتدای آالرم    3رانیته دیگتر فشتار دهیتد. )     36را به مدت "PROGRAMME SELECTION"کلید انتخاب برنامه  -8

 شنیده خواهد شد(

 تمام چراغ های نمایشگر روشن خواهد شد(آالرم از فشردن کلید دست بکشید. ) پس از شنیدن سومین صدای -3
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دهنده آن است که برنامته   نکه نشاشروع به چشمک زدن میکند چراغ نمایشگر کلید انتخاب برنامه را مجدداً فشار دهید. ) -4

امه ربت آخرین شستشو فعتال شتده   و بعد روشن می ماند که نشان دهنده آن است که برن ربت آخرین شستشو غیر فعال است

 است(

 .  خاموش کنیدON/OFFکلید ماشین ظرفشویی را بوسیله به منظور ربت این برنامه  -8

 سازی این قابلیت مراحل باال را به همین روش انجام دهید.برای غیرفعال

 پیغام خطا

درصورت عملکرد اشتباه یا بروز خطا زمانی که یک برنامه در حال اجراست، نمایشگر برنامه در حال اجترا را بصتورت فلتش زن    

 خاموش کرد. " ON/OFF"کلیددر این زمان ظرفشویی می توان ظرفشویی را نشان میدهد و صدای آالرم بگوش می رسد. 

ی باز است ، شلنگ آب خروجی بسته نشده و سیفون یا فیلتر بعد از چک کردن و اطمینان از اینکه شیر آب ورود

 پر نشده، برنامه موردنظرتان را مجدداً انتخاب کنید.

 اگر اشکال دوباره ادامه داشت، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

نرمال بیشتر شود، به مهم: این ظرفشویی همچنین به سیستم ایمنی سرریز آب مجهز است که اگر آب به هر دلیلی از سطح 

 طور اتوماتیک آب را قطع میکند و آب اضافه را تخلیه میکند.

 هشدار

را هنگام کار کتردن جابجتا   شود که دستگاه برای اطمینان حاصل کردن از عملکرد درست سیستم ایمنی سرریز آب توصیه می

شستشو کامل شده است و هیچ آبی داخل ماشتین  اگر مجبور شدید که دستگاه را جابجا کنید مطمئن شوید که سیکل نکنید. 

 ظرفشویی نیست.

 

 آب قطعسیستم 

 آب قطعچگونگی کارکرد سیستم 

لوله ورودی اصلی آب شامل یک الیه بیرونی شلن  بیرن  است. در مواقعی که اشکالی در لوله ورودی اصلی آب رخ میدهد و 

 ی شود.نشتی آب اتفاق می افتد در الیه بیرونی شلن  نگه داشته م

 اگر نشتی از لوله اصلی باشد در الیه بیرونی شلن  بیرن  بطور واضح دیده می شود.

شما ممکن است صبر کنید تا سیکل شستشو تمام شود اما از نظر ایمنی ما پیشنهاد میکنیم که شلن  به طور کامل تعویض 

   بلندتر استفاده شود.اگر شلن  به میزان کافی، جهت اتصال، بلند نباشد، باید از یک شلنگردد. 

 شلن  را می توانید از طریق سرویس کار تهیه کنید. 
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 راهنمای انتخاب برنامه

 شستن با برنامه پیش شستشو

را  (گترم  16حداکنر )ماده شوینده  دومین دوزشود که هایی که شامل پیش شستشو هستند توصیه میدرمورد برنامه

 .بریزیدمستقیماً در درون ماشین 

 توضیحات برنامه

P1 

 

Intensive 
های خشک شده و در طول روز داخل مناسب برای شستشوی لکه -روزی یکبار

 اندظرفشوئی باقی مانده

P2 
 

Universal 
برای ظروفی که کنیفی آنها زیاد نیست و در طول روز داخل  ،روزی یکبار

 اندظرفشوئی باقی مانده

P3 
 

Eco 
برنامه شستشوی معمول ظروف کنیف) موررترین برنامه برای صرفه جویی 

 انرژی و آب(

P4 

 

Ultra Rapid 29' 
سیکل سریع برای ظروفی که خیلی کنیف نیستند برای شستشوهای مکرر و 

 روزانه

P5 
 

Refresh 
تا وفی که در طول روز شسته نشده اند، یک پیش شستشو با آب سرد برای ظر

 زمانیکه که ظرفشویی پر شود و شستشوی کامل انجام دهیم.

 

Dishwasher 
Cleaner 

 

این برنامه باید بصورت دوره ای با مواد مخصوص شستشوی ماشین ظرفشویی 

 اجرا شود، برای این برنامه شستشو ماشین ظرفشویی باید خالی باشد.

 

 الیه بیرنگ بیرونی

 لوله ورودی اصلی
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 آب گیرتجهیزات سختی

شتوند و لکته ستفید روی    نشین میتواند شامل اجرام و مواد معدنی زیادی باشد که روی ظرفها تهبسته به منبع تأمین، آب می

 گذارند. هرچقدر سطح این مواد معدنی در آب بیشتر باشد، سختی آب بیشتر است.ظروف بجا می

کننتده ستختی آب را   گیر آب است که بوسیله استفاده از نمک احیاءسختی وسیلهاین دستگاه ماشین ظرفشویی مجهز به یک 

 گیرد.برای شستشوی ظروف می

 توانید از سازمان آب منطقه خود بپرسید.درجه سختی آب مصرفی خود را می

 گیر آب بوسیله برنامه الکترونیکیتنظیم سختی

بنتدی آلمتانی( باشتد    )درجته  dH50بنتدی فرانستوی( و   )درجهfH90تواند سختی آب را که تا گیر آب میسختی وسیله

 بینید.گیر آب میسختی ی آب را با تنظیمات مربوطه برایهای مختلف از سختبگیرد. در جدول پائین لیست درجه

 درجه

استفاده از  سختی آب

نمک 

 احیاءکننده

بندی درجه گیر آبسختی دستگاهتنظیمات 

 فرانسوی

بندی درجه

 آلمانی

 d0 خیر 6-3 6-8 صفر

 d1 بله 0-4 16-0 1

 d2 بله 11-7 86-11 8

 d3 بله 10-18 36-81 3

 d4 بله 88-17 46-31 *4

 d5 بله 87-83 86-41 8

 d6 بله 33-88 06-81 0

 .d7 بله 86-34 26-01 7

 

کنندگان مناسب کنند چون این تنظیم برای بیشتر استفادهتنظیم می 4گیر آب را روی سختی دستگاهدر کارخانه 

 است.

 گیر آب را به روش ذیل تنظیم کنید :براساس درجه سختی آب منزل خودتان، سختی

 باشد. (OFF)حتماً در حالت خاموش  اتتنظیمشروع این مهم : ظرفشویی باید قبل از 

روشتن کنیتد صتدای آالرم شتنیده      "ON/OFF"کلیدرا نگهدارید و بطور همزمان ماشین را با فشار « انتخاب برنامه» کلید -1

 شود(می

گیتر آب  ستختی  حال حتاظر دستتگاه  تا صدای زن  را بشنوید. تنظیمات  فشار دهیدرانیه  8را برای « انتخاب برنامه» کلید -8

 .نشان داده می شود

را فشتار دهیتد.    کلیتد گیر آب انجام دهید. هربار که این را مجدداً فشار دهید تا تنظیم موردنظر را برای سختی کلیدهمین  -3

 باز میگردد.   d0می رسید و نمایشگر دوباره به   d7یک درجه سختی گیر باالتر 

 خاموش کنید تا تنظیمات جدید ربت شود. "ON/OFF"کلیدماشین ظرفشویی را با فشار  -4
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 هشدار  

 خاموش کنید و دوباره مراحل را انجام دهید. "ON/OFF"دکلیاگر مشکلی پیش آمد، ماشین ظرفشویی را با فشار 

 

 

 

 

 

 

 دیجیتالی نمایشگر
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 کوچک : اشکاالتتشخیص 

 های زیر را به عمل آورید :کند قبل از تما  با مرکز خدمات مشتریان بررسیاگر ظرفشویی کار نمی

 برطرف کردن عیب دلیل عیب

کند/روشن . ماشین اصالً کار نمی0

 نمی شود

 دوشاخه را به برق بزنید. دوشاخه به پریز متصل نیست.

روشن و خاموش فشار داده نشده  کلید

 است.
 را فشار دهید. کلید

 درب را ببندید درب ماشین باز است.

 کنتور برق و فیوز خانه را کنترل کنید. برق قطع است.

 شود.. آب داخل ماشین نمی2

 

 بررسی کنید. کنید. به دالیل شماره یک مراجعه

 شیر آب را باز کنید. شیر آب بسته است.

 تنظیم برنامه درست تنظیم نشده. کلید
تنظیم برنامه را صحیح تنظیم  کلید

 کنید.

 تا خوردگی شلن  را باز کنید. شلن  ورودی آب تا خورده است.

فیلتر شلن  ورودی آب به درستی 

 نصب نشده است.

انتهای شلن  را فیلتر نصب شده در 

 تمیز کنید.

-. آب داخل ماشین تخلیه نمی3

 شود.

 فیلتر را تمیز کنید. فیلتر کنیف است.

 شلن  خروجی را باز کنید. شلن  خروجی مسدود شده است.

شلن  تخلیه به خوبی نصب نشده 

 است.

از دستورالعمل نصب شلن  خروجی 

 پیروی کنید.

تر از سطح شلن  محل تخلیه پائین

 تخلیه واقع شده است.
 با یک تکنسین ماهر تماس بگیرید.

. ماشین بطور مستمر آب را تخلیه 4

 کند.می
 محل شلن  تخلیه بسیار پائین است.

سانتر از  46شلن  تخلیه را حداقل 

 زمین فاصله بدهید.

فشان . صدای چرخش بازوهای آب5

 شود.شنیده نمی

 مقدار ماده شوینده زیاد است.
مناسب ماده شوینده استفاده از مقدار 

 کنید.

ظروف داخل ماشین مانع از چرخیدن 

 شود.بازوها می
 بررسی کنید.

 فیلتر را تمیز کنید. فیلتر ماشین خیلی کنیف است.

هایی که صفحه . در ماشین6

نمایشگر ندارند یکی یا چند چراغ 

 زند.نشانگر چشمک می

 شیر منبع آب بسته است.

 کنید.دستگاه را خاموش 

ب را باز کنید برنامه شستشو را آشیر 

 مجدداً تنظیم کنید.

. تنها بخشی از ظرفهای درون 7

 شود.ماشین شسته می

 بررسی کنید. مراجعه کنید. 8به دالیل شماره 

ها به خوبی شسته نشده کف ماهیتابه

 است.

مانده غذا روی ماهیتابه باید قبل از ته

قراردادن ماهیتابه در ماشین خیس 
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 بخورد.

 ها خوب شسته نشده.های ماهیتابهلبه
ها را داخل ماشین تغییر محل ماهیتابه

 دهید.

پاش گرفته شده جلوی بازوهای آب

 است.

پاش را باز کنید و آن را زیر بازوهای آب

 فشار آب بشویید.

خوبی داخل ماشین چیده ظروف به 

 اند.نشده

ظرفها را خیلی نزدیک به هم قرار 

 ندهید.

 انتهای شلن  تخلیه داخل آب است.
انتهای شلن  تخلیه نباید با آب تماس 

 داشته باشید.

در تعیین میزان ماده شوینده اشتباه 

شده است یا ماده شوینده قدیمی است 

 و سفت شده است.

براساس کنیفی میزان ماده شوینده را 

ظروف افزایش دهید و ماده شوینده را 

 عوض کنید.

برنامه شستشو مناسب تعیین نشده 

 است.
 از برنامه مناسب دیگر استفاده کنید.

ظروف چیده شده در سبد پائین شسته 

 نشده است.
 بار را فشار دهید.نیم کلید

. ماده شوینده بطور کامل استفاده 8

 شود.نمی

ورودی ه شده در ماشین ظروف قرار داد

 اند.ماده شوینده را مسدود کرده

ظروف را به شکلی قرار دهید که ورودی 

 ماده شوینده را مسدود نکنند.

-های سفید دیده می. روی ظرفها لکه9

 شود.
 سختی آب بسیار باالست.

میزان نمک و مواد کمکی برای آبکشی 

را چک کنید اگر مشکل همچنان ادامه 

خدمات مشتریان تماس داشت با مرکز 

 بگیرید.

. در طول شستشو از دستگاه صدا 01

 شود.شنیده می

نحوه چیدن ظروف داخل سبد را مجدداً  خورند.ظرفها به یکدیگر می

 خورند.فشان به ظرفها میبازوهای آب چک کنید.

-. ظرفها به طور کامل خشک نمی00

 شوند.

 جریان هوا کافی نیست.

دستگاه را به  در پایان شستشو درب

باز بگذارید تا ظرفها بطور صورت نیمه

 طبیعی خشک شوند

مواد کمکی برای ابکشی تمام شده 

 است.

محفظه مربو  به مواد کمکی برای 

 ابکشی را پر کنید.

 

 

 

 این دستگاه بر طبق استاندارد اروپا بعنوان زباله الکترونیکی و تجهیزات الکترونیکی عالمت 

 (. این تجهیزات شامل مواد آلوده کننده )که ممکن است تاریر زیان آور برروی WEEEخورده است )
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 محی  زیست داشته باشد و اجزاء اولیه )که میتواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد( هستند.

 بنابراین توصیه میشود جهت جدا کردن موادی که باعث آلودگی محی  زیست می شوند و همچنین 

 اء اولیه با این گونه زباله ها منل زباله معمولی رفتار نشود.جدا سازی اجز

 لذا خواهشمند است در مورد اینگونه زباله های الترونیکی بصورت زیر عمل کنید:

 نباید منل دیگر زباله های خانگی بیرون گذاشته شود. -

 ره می شود، تحویل داده شود.باید به شرکتهای جمع آوری کننده مرتب  که در برخی کشورها بوسیله شهرداریها ادا -

 


