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ي هاي فنّ داده
!هشدار

. آب اصلي را قبل از تماس با خدمات ببنديدمنبعاگر لبريز شدن اتفاق بيفتد،
.به كار دستگاه تخليه شودبايست قبل از شروع اگر در كاسه اصلي به دليل زياد پر شدن يا نشتي كوچك، آب وجود دارد، آب مي

 متر ميلي438:ارتفاع
 متر ميلي550:ناهپ

 متر ميلي500:عمق
.مشخصات را ببينيدبرچسب:ولتاژ

 (Mpa)1تا04/0:فشار آب
 گراد درجة سانتي60حداكثر:اتصال آب گرم

.مشخصات را ببينيدبرچسب:مصرفيبرق
 محل قرارگيري6:ظرفيت
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 كد خطاها
مي وقتي خرابي اتفاق مي :دهد افتد، وسيله كدهاي اشتباه را براي هشدار دادن به شما نشان

 داليل احتمالي معاني كدها

E1آب زمان طوالني  ريزي تر
آب شيرهاي آب باز نشده ورودي محدود شده است يا فشار آب اند يا

.خيلي كم است
E4نشتي دارنددستگاهبرخي عناصر يز شدنرلب 

 چه بايد كرد داليل احتمالي مشكل

و ماده پاك اند مات شدهاي ظروف شيشه  كننده مازاد تركيب آب نرم

 اگر.تري استفاده كنيدماده پاك كننده كم
ك ميمكه آب با امالح معدني نيد: تر استفاده

برنامه چرخه شستشو كوتاهتر را انتخاب 
و تميزي آنها  كنيد براي شستن ليوانها

 سياه يا هاي عالمت
 خاكستري بر روي ظروف

 به ظروف آلومينيوميابزار آشپزخانه
 شوند ساييده مي

ف كردن براي برطراي ماليم از تميز كننده
 اين اثرات استفاده كنيد

در ماده پاك كننده باقي مانده
گر فنجان توزيع

 ظروف را از نو بچينيد اند فنجان پاك كننده را بستهظروف

.ظروف را درست بچينيد چيدن نامناسب شوند نميظروف خشك

 ماده شستشوي خيلي كم
/ا افزايش دهيدرآبكشي كمكيمقدار ماده
 را دوباره پر كنيد آبكشي كمكيظرف ماده

 شوندميظروف خيلي سريع برداشته

 را بالفاصله بعد از شستشو خالي دستگاه
در را نيمه باز بگذاريد تا بخار خارج. نكنيد

 را زماني خالي كنيد كه ظروف دستگاه. شود
اول سبد پاييني را خالي. نسبتاً گرم هستند

ازاين. كنيد  سبد بااليي ظروف از ريختن آب
.كند جلوگيري مي

 انتخاب اشتباه برنامه
تر هاي كوتاه دماي شستشو پايين در برنامه
.عملكرد تميزي نيز كمتر است. است

.برنامه بلند مدت شستشو را انتخاب كنيد

كني رضايت نتيجة خشك
 نيست بخش

و چنگال با پوشش كم كيفيت از كارد
 كنيد استفاده مي

.ر استتخلية آب اين مواد دشوارت
و ظروف از اين نوع جنس، و چنگال كارد

. مناسب نيستنددستگاهبراي شستشو در 
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 چه بايد كرد داليل احتمالي مشكل

اليه سفيد روي سطح
 داخلي

 امالح آب سخت

و چنگال بر روي كارد
زده اي زنگه جرم

 وجود دارد

زدگي مقام اين موارد در برابر زنگ
.اند نبوده

براي تميز كردن داخل از اسفنج نمناك با
و دستگاهماده پاك كننده   استفاده كنيد

از ديگر تميز. دستكشهاي الستيكي بپوشيد
كف كننده ها به دليل وجود خطر ايجاد

.استفاده نكنيد

مشكالت
 عمومي

برنامه بعد از اضافه شدن نمك
 هاي باريكه. كند كار نميدستگاه

 شود نمك وارد چرخه شستشو مي

هميشه از برنامه شستشوي سريع استفاده
در. كنيد و دستگاهبدون هيچ ظرف سفالي

اگر(هيچ انتخاب عملكرد چرخه بدون
ا)هست .دستگاهافه كردن نمكض، بعد از

وشوي شست محفظةاز
ميدستگاه  آيد صدا

پاشي به موارد توي سبد بازوي آب
.كند برخورد مي

درپوش را كنترل كنيد، مطمئن شويد كه
و. خوب بسته شده است برنامه را قطع كنيد

را پاشي را گرفته مواردي كه راه بازوي آب اند
.نيددوباره بچي

ي هاي آب صدا از لوله
 آيدميتق تق

ظروف سفالي درون دستگاه لق
. زنند مي

و ظروف را دوباره برنامه را متوقف كنيد
.بچينيد

آب سروصداي لوله  هاي
ممكن است ناشي از نصب نادرست

كشي دستگاه يا سطح مقطع لوله
. باشد

شك. بر عملكرد دستگاه تأثيري ندارد اگر
ت .عميركاري ماهر تماس بگيريدداريد، با

ظروف به درستي در دستگاه قرار
 داده نشده اند 

. نكات مربوط به بارگذاري ظروف را ببينيد

برنامه به اندازه كافي قدرتمند نبوده
. است

جدول. برنامه شديد اصلي را انتخاب كنيد
. وشو را ببينيد چرخة شست

م يزان كافي پخش پاك كننده به
 نشده 

از مواد پاك بيشتري استفاده كنيد يا ماده را
. عوض كنيد

را ظروف مسير بازوهاي آب پاش
 اند مسدود كرده

ظروف را دوباره طوري بچينيد كه بازوها
. آزادانه بتوانند بچرخند

 صدا

.ظروف تميز نيستند

صافي تركيبي پاية محفظة
وشو تميز نيست يا به درستي شست

 سبب مسدود اين،. جا نرفته است
هاي بازوي آب پاش شدن افشانه

. شود مي

. صافي تركيبي را تميز يا تعويض كنيد
آب افشانه . پاش را تميز كنيد هاي بازوي

. بخش مربوطه را ببينيد
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و نقص دستگاه  نكاتي براي رفع عيب
 خدماتمركزقبل از تماس با

مي بازبيني اين جداول، شما را از تماس با مركز خدمات بي . كند نياز
 مشكالت فني

 چه بايد كرد داليل احتمالي مشكل

فيوز سوخته است، يا
.مدارشكن عمل كرده است

هر. را دوباره تنظيم كنيدمدارشكنفيوز را عوض كنيد يا
.به مدار دستگاه وصل است از برق بكشيدوسيله ديگري را كه

 برق دستگاه وصل نيست
و در كامالً بسته استدستگاهمطمئن شويد كه . روشن است

. پريز برق وصل شده استمطمئن شويد كه سيم برق كامالً به
 كند كار نميدستگاه

بسته به درستي دستگاهدر
 نشده است

و مطمئن شويد كه در قفل شده استدستگاهدر  را ببنديد

 كنيدوارسيآب را تخليه لوله استخم شدهآبة تخليهلول

 صافي مسدود شده است
(صافي درشت را كنترل كنيد تم. يز كردن به قسمت با عنوان

.)صافي مراجعه كنيد  پمپاژ دستگاهآب از
 شود نمي

سينك آشپزخانه مسدود
 شده است

سينك آشپزخانه را كنترل كنيد تا مطمئن شويد كه خوب آب را
به. كند خالي مي اگر مشكل از سينك آشپزخانه است، شما نياز

.تلمبه زدن داريد تا اينكه به خدمات پس از فروش اطالع دهيد

پ  اك كننده نامناسبماده

 استفاده كنيد تا از دستگاهفقط از ماده پاك كنده مخصوص
در. ايجاد كف جلوگيري شود  را باز دستگاهاگر اتفاق افتاد،

و اجازه دهيد يك گالن آب سرد. آب صابون تبخير شودكنيد
و قفل كنيد، سپس دستگاهدر. را درون تيوپ بريزيد  را ببنديد

.د تا آب خارج شودچرخه آبي را شروع كني
 اگر الزم است دوباره تكرار كنيد

كف در محفظة
آب جمع  آوري

.مادة آبكشي ريخته را تميز كنيد مادة آبكشي بيرون ريخته
سطح داخلي محفظه

آوري آب لك زده جمع
.است

ماده پاك كننده با رنگدانه
 استفاده شده است

 پاك كننده بدون رنگدانه استةمطمئن شويد كه ماد
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ها آب اضافي درون لولهروش تخليه
آب. تواند مستقيماً به درون سينك بريزد نمي باشد، آب اضافي درون لولهباالتر از زمين متر ميلي 1000اگر سينك الزم است كه

ل مي ولهاضافي درون و پايين ها به درون كاسه يا ظرف مناسبي كه در بيرون نگه داشته . ريخته شود،تر از سينك است شود

 خروجي آب
مي آب را وصل كنيد، شلنگ تخليه مطمئن شويد كه شلنگ. گيري شود بايد به درستي جا برود تا از نشت آب پيش شلنگ تخليه

. ورودي آب لِه يا خم نشده باشد

 رش شلنگ گست
در غير اين. متر طول نداشته باشد4اگر به شلنگ گسترش تخليه نياز داريد، از شلنگ تخليه مشابهي استفاده كنيد كه بيش از

.صورت، تأثير تميزكاري دستگاه كاهش مي يابد

 ظرفشوييدستگاهشروع به كار
: كنترل شونددبايميدستگاهموارد زير قبل از شروع به كار

و تراز است ثابت كامالًدستگاه .قرار گرفته است
آبشير . باز است وروديفلكه

 داردن وجود جرياناتصاالت محل نشتي در
.اند سيمها كالمالً محكم بسته شده

.اند بندي از دستگاه بيرون آورده شده تمامي موارد بسته

 دستگاه به برق است
:توجه

ميها رالعملوبعد از نصب، لطفاً مطمئن شويد كه اين دست . بسيار مفيد استكاربرانمحتويات اين راهنما براي. داريد را نگه
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 تا مدتي كه درجه) سيستم مركزي، سيستم گرمايش(تواند وصل شود لوله آب تهيه شده براي وسيله به شير آب گرم هم مي
و. بيشتر نشودگراد درجة سانتي60 از حرارت  شستشو كاراييدر اين موقع، زمان چرخه شستشو در حدود پانزده دقيقه كم شده
مياندكي مي اتصال.يابد كاهش .بايد به روش اتصال به شير آب سرد صورت گيرد به آب گرم

!هشدار
رابعد از استفاده، لطفاً بماند باقي وروديدر لوله بيشتري براي جلوگيري از اينكه آب ( ببنديد شير فلكه ت. قفوبراي وسايل بدون

.)آبي قابل اجرا نيست

آبتخليههاي اتصال لوله
وارد كنيد يا اجازه دهيد كه به درون سينك بريزد، مطمئن شويد متر سانتي4 با حداقل قطر تخليه آب را به لوله شلنگ تخليه

 مورد استفاده،اي را كه به همراه وسيله است پالستيكي ويژهدارنده نگه. شده استدار شدن آن جلوگيري كه از خميدگي يا چين
ميآزادانتهاي. قرار دهيد و نميمتري ميلي 1000تا 400بايست در ارتفاع لوله  تا از برگشتفرو برده شودآبدربايد باشد

. آن جلوگيري شودجريان
:توجه

ميدارنده اين نگه  آب به بيرون از لولهنو ريختتخليهبسته شود تا از حركت لوله به ديوارت محكم بايس پالستيكي ويژه
.جلوگيري شود

مترتي سان75حداكثر
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 استقرار دستگاه
و دستگاه را در جاي دلخواه . ار باشدها يا ديو كابينتدر طولبايدمي دوطرفش. تكيه دهيدبه ديواررا پشت آن قرار دهيد

و لوله فاضالب وسايل اتصال به منبع با دستگاه مي،تجهيز شده است آب را به طوريكه  براي نصب آسان در سمت راست توان آنها
.دارديا چپ قرار

 اتصال به برق
!هشدار

:ي شخصايمنيبراي
.يا دوشاخه آداپتور به همراه اين وسيله استفاده نكنيد سياراز سيم

. قطع نكنيدياه شرايطي، اتصال زميني سيم برق را كوتاهرگز تحت هيج
 الكتريكيملزومات

10فيوز. منبع برق مناسب بزنيدبهرادستگاهو دستگاه آگاه شويد ولتاژ از ميزان تا صفحة مشخصات دستگاه را ببينيدلطفاً
مياستفاده از فيوز داراي ويژگي تأخير زماني يا را استفاده كنيد، (amp)آمپري .شود مدارشكن توصيه
 به برقاتصال

.دستگاه كافي است) ارت(پيش از استفاده، مطمئن شويد كه اتصال زميني
و را. با صفحة مشخصات دستگاه يكي باشد فركانس برق مصرفيمطمئن شويد كه ولتاژ به پريز برقي بزنيد كه به فقط دوشاخه

اِرت شده باشد .درستي
اين، از آداپتور استفاده نكنيد.، پريز را عوض كنيدنيست براي دو شاخه مناسب، آن وصل شده استاگر پريز برقي كه وسيله به

مكار شو نجر ممكن است .دبه افزايش حرارت يا سوختگي

)اِرت(هاي اتصال به زمين دستورالعمل
راين اتصال،در جريان خرابي يا معيوب شدن،. ارت شودبايست وسيله مي با فراهم آوردن مسيري با حداقلا خطر برق گرفتگي

و دوشاخه اتصال به زمين كه هدايتگر اين وسيله با سيمي تجهيز شده است. دهد مقاومت براي جريان الكتريكي، كاهش مي ارت
مي. دارد .پريزي مناسب زده شود كه با استانداردهاي جاري مطابق استبهدباي دوشاخه

!هشدار
.تواند خطر برق گرفتگي را در پي داشته باشدمي)ارت(زميني اتصال نامناسب

 ارايه، هرگز دوشاخه كاري ماهر يا مركز خدمات پس از فروش تماس بگيريد شدن دستگاه ترديدي داريد، با برق اگر در مورد ارت
كهيكار نباشد، لطفاً از برقپريزاگر دوشاخه كامالً مناسب براي. شده را تغيير ندهيد  نصب تان براي مناسب ريزيپ ماهر بخواهيد

.كند

آببهاتصال
 اتصال لوله آب سرد

و مطمئن شويد كه محكم درجايش بسته سه چهارم لوله آب سرد را به اينچ رزوه رابط وصل كنيد
نو اگر لولهاستشده  ، اجازه دهيد آب اند براي مدتي طوالني استفاده نشدهياو هستندهاي آب

و عاري از هرگونه كثيفي استجريان يابد تا مطمئن شويد اگر احتياط نشود اين. كه تميز است
و به آن صدمه بزند .خطر وجود دارد كه آب درون وسيله مسدود شده

 اتصال لوله آب گرم
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 آب پاشبازوهايتميز كردن
و براي جلوگيري از مسدود شدنها سرلولهپاش براي تميز كردن بازوهاي آب

مي احتمالي آب.آيند به آساني بيرون و دوباره با دقت جاري آنها را با  بشوييد
رل كنيد كه از حركت دوراني آنها جلوگيري نشده سرجايشان قرار دهيد، كنت

آب. باشد و آن را به سمت باال بكشيد، آنها را در زير وسط بازوي پاشي را گرفته
و دوباره با دقت سرجايشان برگردانيدجاري آب  بعد از نصب دوباره،. بشوييد

آّب مي كنترل كنيد كه بازوهاي ، به عبارت ديگر. كنند پاشي آزادانه حركت
.كنترل كنيد كه درست قرار گرفته باشند

 نگه داشت؟ ظرفشويي را در وضعيت مناسب دستگاه توانميچطور

 بعد از هر بار شستشو
و در را تقريباً نيمه باز منبعبعد ازهر بار شستشو، و بو در داخل بگذاريد؛ آب را ببنديد .باقي نمانددستگاه به طوريكه رطوبت
 دو شاخه را در آوريد

.، هميشه دوشاخه را از پريز درآوريدداريو انجام عمليات نگهقبل از تميز كردن
. به كار نبريد)خورندة سطوح(سايا هيچ حالل يا تميز كننده

آب. هاي خشن استفاده نكيند، از حاللها يا تميز كنندهدستگاه كائوچويي يا قسمتهاي بدنهبراي تميز كردن فقط از يك پارچه با
ازاي ها از سطح داخلي، از پارچهو جرمهالك زدودنبراي.ن استفاده كنيدصابوگرم  و كمي سركه، يا  پاك كننده محلول نمناك

. استفاده كنيددستگاهمخصوص
ازوقتي براي مدت زمان طوالني نيازي به : آن نيست استفاده

و سپس دوشاخرا خالي دستگاهشود كه يكبار پيشنهاد مي و به كار بيندازيد و در منبعه را از برق بكشيد  دستگاه آب را ببنديد
كه. گذاريدبرا نيمه باز و از ايجاد بو در داخليتر مدت طوالني دستگاه، درِدرزگيرهاياين كمك خواهد كرد  دستگاه باقي بماند

.كند جلوگيري مي
 ظرفشوييدستگاه جا كردن جابه

راگر وسيله بايد حركت داده شود، .داريد، اگر واقعاً الزم است، آن را به پشت قرار دهيدا درحالت عمودي نگهسعي كنيد آن
 درزگيرها

ميعواملييكي از در كه باعث شودستگاهشود بو ميد، غذا ايجاد . ماند يي است كه در قسمت درزهاگيرها باقي
ميامراي با اسفنج نمناك از اين تميز كردن دوره .كند جلوگيري

 دستورالعمل نصب
:جهتو

مي نصب لوله و تجهيزات الكتريكي . انجام گيردتعميركاري ماهر توسطدباي ها
!هشدار

 خطر برق گرفتگي
.از پريز بكشيد ظرفشويي دستگاه را قبل از نصب دوشاخه

. مرگ يا برق گرفتگي را در پي داردةعدم رعايت اين مسئله نتيج
 سازي نصب آماده

و لوله نزدشلنگ بايستميدستگاهجاي نصب مي. باشدپريز برقو تخليهيك ورودي آب بايست يك سمت سينك كابينت
.تسهيل شود ظرفشويي دستگاهانتخاب شود براي اينكه اتصال لوله فاضالب 
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كه بازرسي صافي ميدستگاهها هر بار . الزم است،گيرد مورد استفاده قرار
ميو بازكردنبا چرخاندن و صافي. توانيد سيستم صافي را خارج كنيد صافي درشت شما را هر نوع باقيمانده غذا را خارج كنيد ها

.با آب تميز كنيد
: وجهت

ميكل بخش .ي يكبار تميز شودا هفتهدباي صافي

 تميز كردن صافي
و صافي را. استفاده كنيدكاري تميزبرس، از ريزبراي تميز كردن صافي درشت ،مطابق تصاوير نشان داده شدهقسمتهاي صافي

و دوباره صافي را درون سرهم،در صفحه آخر ودستگاه كنيد . به سمت پايين فشار دهيد بگذاريد، در جايش قرا دهيد
!هشدار

مي زماني كه صافي مي صافيدر غير اين صورت،. كنيد به آنها ضربه نزنيد ها را تميز و ها كج ميدستگاه كاراييشوند .شود كم
 دستگاهمراقبت از

نم بايست با پارچهميراصفحة كنترل و كامالً خشك كنيددار اي .تميز كنيد
. استفاده كنيد مناسبين وسيله از واكس پوليشبراي تميز كردن بيرو

. استفاده نكنيددستگاهاجزاي از كداماي زبر بر روي هيچه يا تميز كنندهسيم ظرف شويياز وسايل نوك تيز،
 تميز كردن در

و نمناك استفاده كنيداي هاي اطراف در، فقط از پارچه براي تميز كردن لبه ب. نرم و چفته درون براي جلوگيري از نفوذ آب  در
.قسمتهاي الكتريكي از هيچ نوع اسپري تميز كننده استفاده نكنيد

!هشدار
و قسمتهاي الكتريكي؛ در استفاده نكنيدچارچوبهرگز از اسپري تميز كننده براي تميز كردن  چون ممكن است به قفل در

لك زيرا خطر،ذي نبايد استفاده شوداي كاغه يا برخي حوله) سايا( خشن هاي از تميز كننده. آسيب برساند خط افتادگي يا
. وجود دارداستيل دستگاهشدگي بر روي سطح 
 زدگي محافظت در برابر يخ

يخ توصيهلطفاً در زمستان را،هر زمان بعد از شستشو. زدگي را رعايت كنيد هاي مربوط به محافظت در برابر  لطفاً اين اعمال
:انجام دهيد

. كنيد را قطعدستگاهبرق
و لوله ورودي آب را از فلكه قطع كنيدشير . آب را ببنديد

. كنيدتخليهآب را از لوله ورودي فلكه آب
.لوله ورودي آب را به فلكه آب دوباره وصل كنيد

. استفاده كنيد دستگاه براي خارج كردن آب از چاهكي از اسفنجوصافي را از كف الوك جدا كنيد
.با مركز خدمات پس از فروش تماس بگيردتواند كار كند، وجود يخ نميبخاطر اگر دستگاه: توجه
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 صافي اصلي)1
و ذرات درغذا ميآببازويي مخصوص افشانة اين صافي توسط كثيفي گير كرده و خارج و توسط آب شسته .شوند پاش له شده

 ريزصافي)2
ميآوري آنها مخزن ويژة جمعدرراو غذاي باقيماندهها كثيفياين صافي و از رسوب نگه  دوباره آنها بر روي ظروف در كردن دارد

.كند طي چرخه شستشو جلوگيري مي
 صافي درشت)3

مي تر، همانند تكه موارد درشت مي، آب را ببندند تخليهتوانند راه هاي استخوان يا شيشه كه  براي.افتند در صافي درشت گير
و آن را باال آوريد اين موارد آرام آرام تخليه . شير روي اين صافي را فشار دهيد
 صافيبندي سرهم

ميزدايدمي ذرات غذا را از آب شستشو اي موثر شيوهصافي به به كار دوباره اين آب دهد كه در طي چرخه شستشو،و اجازه
و نتايج بهتر. گرفته شود مي،براي عملكرد به همين دليل، براي خارج كردن ذرات درشت. به طور منظم تميز شوديستبا صافي

ودبايمي،ند بعد از هر شستشوا غذا كه در صافي گير كرده آبفنجان صافي بخش براي خارج كردن. شسته شود جاري زير
. را به سمت باال بكشيدفنجان دسته،صافي

!هشدار
جا را بدون قراردادن صافيدستگاه . كار نيندازيدبهيشانها در

.ها كار كند بدون صافيدباي نميدستگاهگاه هيچ
ميدستگاه كارايي،جاگيري نامناسب صافي و را كاهش و به ظروف ميوسايلدهد .رساند آشپزخانه آسيب

: توجه
س اگر از مرحله يك به مرحله سه برويد، سيستم صافي خارج مي ه به مرحله يك برويد سيستم شود، در حاليكه اگر از مرحله

.شود صافي نصب مي
:مالحظات

١

2

3

2

3

1 .صافي ريز را پادساعتگرد بچرخانيد:1 مرحلة
. آن را باال بكشيد:2مرحلة
. صافي اصلي را باال بكشيد:3مرحلة
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b(وقفه در عملكرد دستگاه................................ صفحه نمايش روشن 
c(مي(:) عالمت دو نقطه . در حال كار كردن استدستگاه............................... زند بر روي صفحه نمايش چشمك
:توجه

آن را باز كنيد، دستگاه اگر در طي شستشو در مي عملكرد و وقتي در را ببنديد، بعد از ده ثانيه شروع به كار متوقف شود
.كند مي

 در دستگاه قرار دهيد؟ايد ظرفي را براي شستشو فراموش كرده
ميهر زمانرا ظرف فراموش شده .كنيد اضافه، ماده پاك كننده باز شود محفظة قبل از اينكه درپوش،توانيد كه خواستيد

.را فشار دهيد بازتنظيم/ دكمه شروع)1
در)2 . را باز كنيد تا شستشو متوقف شوددستگاهكمي
آب)3 مي بازوهاپاشي بعد از توقف كار .توانيد در را كامل باز كنيد،
.ظروف فراموش شده را اضافه كنيد)4
.در را ببنديد)5
ميدستگاه را فشار دهيد، بازتنظيم/ دكمه شروع)6 .كند بعد از ده ثانيه شروع به كار

چ شوو شستةرخدر پايان
ميعالمتي صوتي،زمانيكه چرخه شستشو پايان يافت مي براي هشت ثانيه به صدا در و بعد متوقف  را به كمك دستگاه. شود آيد

و در منبعروشن، خاموش كنيد،/ دكمه خاموش چند، را خالي كنيددستگاهقبل از اينكه. را باز كنيددستگاه آب را ببنديد
ددقيقه صبر كنيد  وو از و در معرض شكستن قرار دارندوسايل ست زدن به ظروف . خودداري كنيد،در زمانيكه هنوز داغ هستند

 را خاموش كنيددستگاه
مي) برنامه زمان باقي مانده(oبر روي صفحه نمايش .شود، فقط در اين وقت برنامه تمام شده است ظاهر

. را خاموش كنيددستگاهروشن،/ با فشار دكمه خاموش-1
. آب را ببنديديرش-2

.در را با دقت باز كنيد
از، دقيقه خنك شوند15در حدود گذاريدب. ظروف داغ در برابر ضربه حساس هستند در. خارج كنيددستگاه قبل از اينكه آنها را

و چند دقيقه صبر كنيد در اين دستگاه و ظروف،حالت را باز كنيد، آن را نيمه باز قرار دهيد  آنها شدن خشكدفراين سردتر شده
.بهتر خواهد بود

 دستگاهخالي كردن
. خيس باشددستگاهطبيعي است كه درون

!هشدار
. آب داغ ممكن است باعث سوختن شما شودا زير؛ در حين كار شستشو خطرناك استدستگاهباز كردن در

و تميز  كارينگهداري
 پااليشسيستم

و ديگر موارد به ميصافي از ورود ته مانده غذا .كند درون پمپ جلوگيري
.است) ريزصافي(صافي- ريزو)صافي اصلي(صافي تخت شامل صافي درشت، پااليشسيستم
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 دستگاهروشن كردن
 شستشوةشروع چرخ

). ظرفشويي را ببينيددستگاه پر كردن بخش(سبد را در بياوريد
و ماده به بخش(ماده پاك كننده را بريزيد مرآبكشي نمك، ماده پاك كننده .)اجعه كنيد كمكي
با. دوشاخه را به پريز بزنيد مطمئن. است10A-250V-AC پريز مشخصات است، V-AC-50HZ 240 -220برق برابر

مي. منبع آب تا حداكثر فشار باز شده باشدشويد كه  :كند دكمه برنامه را فشار دهيد، برنامه شستشو طبق مسير زير تغيير
 شديد→عادي→ ECO→شيشه→يع سر→خيساندن
مياي اگر برنامه  دستگاه، را فشار دهيدبازتنظيم/آغازسپس دكمه. شود انتخاب شود، عالمت برنامه بر روي نمايشگر نشان داده
ميآغظرفشويي .كند از به كار

ميباز تنظيم/ وقتي شما دكمه شروع:توجه دهيد، چراغ برنامه از چشمك زدن را در طي برنامه شستشو براي توقف فشار
و مي مي صدايي يك بار دقيقهيكهردستگاهافتد را براي آغاز برنامه بازتنظيم/ تا اينكه شما دوباره دكمه شروع. كند توليد

.فشار دهيد

 ير برنامه تغي
مي: مقدمه كه،توانيد برنامه شستشو را تغيير دهيد شما ميدستگاههنگامي ، در غير اين صورت. كند فقط براي مدت كوتاهي كار

و قبالًكننده ماده پاك راآبدستگاه منتشر شده است و شو ، ظرف ماده پاك كننده را حالتدر اين. خالي كرده است شست
.دوباره پركنيد

.)كننده مراجعه كنيد پركردن ماده پاكشبخبه(
مي در آن حالت دستگاه؛ داريد را بيشتر از سه ثانيه نگهباز تنظيم/ دكمه شروع بر روي برنامه را توانيدميماند، سپس شما باقي

(دلخواه تغيير دهيد تنظيم چرخة ).وشو را ببينيد بخش آغاز چرخة شست.
:توجه

ميدستگاهعملكرد باز كنيد، اگر شما در طي شستشو در را و دكمه شروع. شود متوقف  را فشار بازتنظيم/ وقتي در را ببنديد
مي بعد از ده ثانيه دستگاهدهيد .دهد عملكردش را ادامه

ميدستگاه حالت LED صفحه نمايش :دهد را نشان
a(ك................................... صفحه نمايش خاموش .(Stand by)ار در حالت آماده به

 امهبرن
اطالعات انتخاب

 چرخه
 شرح چرخه

پاك كننده
 اصلي/ قبلي

زمان
 عملكرد

)دقيقه(

 انرژي
(Kwh) 

 آب
ماده

آبكشي
 كمكي

شستشو
(400C) 

15g 300.30 6.0 

 آبكشي

 سريع
شستشوي كوتاه

هاي براي كثيفي
سبك كه نيازي به 
 آبكشي خشك كردن ندارد

 خيساندن
براي شستشوي

ظروفي كه شما قصد 
و داريد  در همان روز

.بعداً بشوييد

 2.1 140.01/ شستشوي قبلي
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 برنامه شستشويكشروع
 شستشوة چرخجدول

:توجه
.شودپربايدمييعني مخزن ماده شستشو كمكي(*)

En50242*:واسآزمايشيرخهچاين برنامه مي6 موقعيت برروي كمكي آبكشيگر تنظيم توزيعت .شود پيشنهاد

 برنامه
اطالعات انتخاب

 چرخه
 شرح چرخه

پاك كننده
 اصلي/ قبلي

زمان
 عملكرد

)دقيقه(

 انرژي
(Kwh) 

 آب
ماده

آبكشي
 كمكي

 قبلييشوو شست
(500C) 

 (700C)شوو شست
 آبكشي
 آبكشي

) (700C) آبكشي )
/

or in
3 159

3 1145 0.94 11.0 

 شديد

ظروف با براي
هاي زياد همانند كثيفي
وها قابلمهها، تابه ،

ظرفهايي كه غذا براي
تي روي آنها خشك مد

.شده است
 خشك كردن

 قبلييشوو شست
 (600C)شوو شست

 آبكشي

) (700C) آبكشي )
/

or in
3 159

3 1125 0.70 8.4 

 معمولي

هاي عادي براي كثيفي
ها، بشقابها، همانند تابه

و كثيفي هاي ليوانها
چرخه. اده تابهس

 استاندارد روزانه
 خشك كردن

 وشو پيش شست
55(وشو شست

)درجه
15g 170 0.63 8.4 

 (600C)شوو شست

Eco  
(*En 50242) 

براي مواردي با كثيفي
 مانند بشقاب، كم

و قابلمه  ليوان، كاسه

 خشك كردن

 شيشه

وشوي كوتاه براي شست
ها، مواردي مانند ليوان

و چيني هاي كريستال
ظريف كه كمي 

. اند كثيف

40(وشو شست
) درجه

 آبكشي
) درجه60(آبكشي

 كني خشك

15g 750.48 6.8 

3/ 15g.

3/ 15g.
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 هاي استقرار بشقاب در سبد پايه
مي سبد مجهز به پايه به هاي بشقاب است كه در صورت لزوم . صورت افقي قرار دادتوان آنها را

و چنگال  سبد كارد
و چنگال مي و چنگال به صورتي كه دستهدباي كارد اگر جا كنار سبدهاسـت،. بارگذاري شوندگيرددر پايين قرار آنها در سبد كارد

دهاي دراز در جاهاي ويژه قرار گيرد، به ويژه ابزار به طور جداگانه قاشق بايد  ر قسمت جلـويي سـبد آشپزخانه بايد به صورت افقي
.بااليي قرار گيرند

.از انتهاي سبد بيرون بزندنگذاريد وسايل:هشدار
.اي تيز را رو به پايين قرار دهيد آشپزخانهوسايلهميشه

و چنگال نقره را در سبد قرار دهيدتميزكاريكيفيت افزايشو ايمني فرديبراي :، كارد
.اي با هم باشندد دستهآنها نباي

و چنگال نقرهكدستة .گيرد رو به پايين قرار بايدميارد
و ديگر وسايل بالقوه خطرناك، مي بايد رو به باال قرار گيرد . دستة چاقوها

چنگال

قاشق سوپ

قاشق دسر

خوريقاشق چاي

چاقو

هاي سرو غذاقاشق

مالقة لعاب گوشت

چنگال سرو غذا
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و قسمتهاي آلومينيومي كه ميبيممكن است شسته شدن هنگامنقره ، كم رنـگ بـشود دار ممكن است الگوهاي لعاب. شوند رنگ
.اگر مرتب با ماشين شسته شود

س: توجه  ماشين ظرفشوييهايدبقبل يا بعد از پر كردن
و چنگال ممكن اسـتگيژوي. ها را در نظر داشته باشيد رالعملاين دستو براي عملكرد بهتر ماشين،( و سبد كارد و ظاهر سبدها ها

.)با مدل شما فرق داشته باشد
و غذاي سوخته تابههاي غذا مانده پس آ. ها را در آب داغ بخيسانيد بر روي ظروف را بزداييد جـاريب الزم نيست كه ظرفها را زيـر

را.قرار دهيد : به ترتيب زير درون ماشين بگذاريداشيا
و ها، تابه ها، ليوان مواردي همچون فنجان)1 را قابلمهها . رو به پايين بگذاريدها
.موارد منحني، يا آنهايي كه فرو رفتگي دارند، بايد به صورت مورب قرار گيرند تا آب بتواند از آنها بگذرد)2
ميتمامي ابزار)3 و نمي آشپزخانه به صورت محكم قرار .توانند واژگون شوند گيرند
به)4 مي تمامي ابزار آشپزخانه آب صورتي قرار .پاشي بتوانند آزادانه در طي شستشو بچرخند گيرند كه بازوهاي

:توجه
س،توانند با ماشين شسته شوند موارد بسيار كوچك نمي ميب چون به راحتي از داخل .افتندد به بيرون

را موارد توخالي مانند فنجان، ليوانها، تابه و غيره توانـد با قرار دادن آنها رو به پـايين آب نمـي. رو به پايين در دستگاه قرار دهيدها
.ا جمع بشودهدر آن

و چنگال و مواردي از كارد . يكي درون ديگري قرار بگيرد يا يكي ديگري را بپوشاندبايد نميظروف
. قرار دهيددر سبد مشكل استانكه تميز شدنشرا موارد بزرگي

گ ميچاقوهاي بلند تيز رو به باال قرار .آيند رفته، خطري بالقوه به حساب
ص و چنگال همانند چاقوهاي منحني بايد به و تيز كارد .رت فقي در سبد قرار گيرندوموارد بلند

و براياين مطلب براي. پر نكنيدبيش از حد معمول لطفاً ماشين را . انرژي مهم استجويي در مصرف صرفهگرفتن نتايج خوب

 پر كردن سبد
و وسايل آب شپزي بايد به گونهآموقعيت ظروف .پاش را نگيرد اي باشد كه جلوي حركت

هافنجان هاي بزرگ سرو غذاكاسه

هاليوان نعلبكي

ظرف ديس بيضي شكل

بشقاب شام سوپبشقاب

ظروف دسر و چنگال سبد كارد
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 وشوي اصلي كنندة چرخة شست جاي مادة پاك) الف
 وشو چرخة شست-كنندة پيش جاي مادة پاك)ب

ر هاي درجو نيز به دستورالعملكننده پيشنهاد لطفاً به مقداري كه توسط توليد . بندي اين مواد توجه نماييد وي بستهشده بر
و فشار دهيد تا در جايش قفل شود .درپوش را ببنديد

از مرحلهدركننده اين پاك. بريزيد شستشو-مادة پيش در مخزن بيشتريكننده پاك اند، ظروف خيلي كثيف اگر  شستـشو پـيش
.گذاردميتأثير
بهاطالعات:هجتو .يافتدر صفحه آخر توانميرا برنامههريكننده برا پاك مادة مقدارمربوط

و سختي آب، اين مقادير ممكن است اندكي اختالف داشته باشندلطفاً . توجه كنيد كه بسته به ميزان كثيفي ظروف
.توجه كنيد كننده هاي پاك بستهبر رويكنندهيدلطفاً به پيشنهادات تول

 سبدهاي ماشين لباسشوييقراردادن ظروف در
. شويي باشند وشو در دستگاه ظرفو ظروفي بخريد كه قابل شستوسايل

در صورت لزوم، از توليدكنندگان اين مواد اطالعات كـسب. كنندة ماليمي استفاده كنيد كه براي ظروف مناسب باشد از مادة پاك
. كنيد

با براي موارد ويژه، برنامه . انتخاب كنيدحداقل دمااي
رابراي جلوگيري از صدمه، لي و چنگال و كارد از بالفاصلهوان . خارج نكنيددستگاه بعد از پايان برنامه

و چنگال در ماشين ظرفشويي/ شستن ظروف :كارد
:ظروف نامناسب

و چنگال چوبي، ظروف چيني با دسته  هاي صدفي اصل كارد
كهم . مقاوم نيستنددر برابر حرارتوارد پالستيكي

و چنگال قديمي با قسمتهايي . گرما مقاوم نيستنددر برابر چسب خورده كه كارد
و يا ظروفدموارد كار  به هم چسبيدهو چنگال

و قلع(موارد ساخته شده از پيوتر و سرب) آلياژ سرب
 ريستالكليوان
.زدگي دارد ستيل كه احتمال زنگاموارد

 ديس چوبي
.اند مواردي كه از فيبرهاي مصنوعي ساخته شده

:ن ظروفاستفادة محدود از اي
. شوندكدربرخي انواع ليوانهايي كه ممكن است بعد از زياد شسته شدن
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و هايه از برنامه استفاد ميي غليظها كننده پاك عادي و اين براي ظرفهاي شما آلودگي را كاهش هـاي است، اين برنامه مفيددهد
حل ويژگي به ويژه با وشو شست بـه همـين دليـل. هـاي غلـيظ سـازگارند كننـده هاي پـاك ها در آنزيم كردن كثيفي هاي مربوط به
آن عادي دستگاه هاي برنامه پ كه در هـاي توانند نتايج مشابهي در مقايسه با نتيجه برنامـهمي،روند به كار مي هاي غليظ كنندهاكها

. فشرده به دست دهند

 كننده هاي پاك قرص
كننـده به همين دليل برخي قرصهاي پاك. كنندميحلراها كننده با ماركهاي مختلف با سرعتهاي مختلف كثيفي هاي پاك قرص
هـاي لطفـاً برنامـه،بنابراين.دهندهايي كوتاه گسترش كنندگي خود را در طي برنامهو قدرت پاك را حل كنندها كثيفيتوانند نمي

مي وقتي كه از قرصهاي پاك،طوالني مدت را به كار گيريد  تا كننده استفاده كننـده پاكمواد هاي شويد كه باقيماندهمطمئنكنيد
.اند شدهزدودهكامالً 
پا قرص: توجه باكهاي يا1در3 ويژگيكننده فقط براي مدلهايي .اند برنامه1در3 عملكرد

 كننده پاكگر مادة توزيع
مي پاك گر مادة توزيع هاي جدول دستگاه مطابق با دستورالعمل ايـن. پـر شـودد قبل از شروع هر چرخه شستشو دوبـاره باي كننده

ميو مادة آبكشي كمكي كمتري ندهكن پاكهاي سنتي، مادة در مقايسه با دستگاه دستگاه  عموماً، فقـط يـك قاشـق. كند استفاده
مي پاك مادة غذاخوري  . كننـده بيـشتري نيـاز دارنـد كثيفي بيشتر، پاكبايموارد. شود كننده براي يك شستشوي معمولي الزم

صو. كننده را اضافه كنيد دستگاه، مادة پاك هميشه درست قبل از شروع به كار و كـامالً در غير اين رت، ممكن است خـيس شـود
.حل نشود

 براي استفادهكننده پاك مادةمقدار

ميميدرپوش به بيرون. را فشار دهيدرهانندهاگر درپوش بسته بود، دكمه: توجه و باز .شود جهد
ك پاكمادة، وشو چرخة شست قبل از شروع درستهميشه .يدنكننده را اضافه

.استفاده كنيددر دستگاه دار مارككننده كمكي فقط از پاك
.ها را در جاي خنك وخشك نگه داريد كننده پاك. ظرفشويي استدراي استفاده كنيد كه مخصوص استفاده كننده از پاك

.، نريزيدايد نشدهكننده را در محفظه تا زماني كه آماده شستن ظرفها پودر پاك

 كننده ريختن مواد پاك
مي عالمت. كننده پر كنيد پودر پاكازه را كنند پاكگر ماده توزيع ).به روش شكل سمت راست(دهند ها ميزان ماده را نشان

كننده پودر پاك
كننده قرص پاك

١ ٢
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 از ايجـاد كـف زيـاد در تـا تميز كنيد اي جاذب كمكي كه ريخته شده را با پارچه آبكشي هر مقدار از ماده، پر كردن هنگام: توجه
. را ببنديددرِ دستگاهفراموش نكنيد كه درپوش را بگذاريد قبل از اينكه. شستشوي بعدي جلوگيري كند

 گر كمكي آبكشي توزيعتنظيم
هـا بـه راحتـي ظـرف اگـر. كنـديم شروع4هميشه با تنظيم بر رويو حالت تنظيمي دارد شش يا چهار آبكشي كمكيگر توزيع

مي شك نميخ و لكه . افـزايش دهيـد5و چرخاندن به سمت شـمارهگر توزيع را بوسيله برداشتن درپوش ماده، مقدار گيرند شوند
از هر گونـه آبـي تا جايي كه ظرفهايتان عاريبر روي درجة بيشتر تنظيم كنيدراگر تنظيماند، اگر ظرفها هنوز كامالً خشك نشده

. است4تنظيم پيشنهادي. باشند

 را افـزايش دهيـد، اگـر مـادة آبكـشي مقـدار انـد، باقي مانـده هاي آهك بعد از شستشو بر روي ظرفها اگر قطرات آب يا لكه: توجه
و چسبناك بر روي ظرفها بود يااليه لكه .اي آبي رنگ بر روي ليوانها يا تيغه چاقوها بود، مقدار را كاش دهيد هاي نسبتاً سفيد

 كننده عملكرد ماده پاك
و خــارج كــردن آن از ماشــين ظرفــشويي الزم هــستندهــا كثيفــيزدودنهــا بــا تركيبــات شــيميايي بــراي كننــده پــاك  اغلــب.،
.ندا براي اين منظور مناسبي با كيفيت تجاري،ها كننده پاك
ها كننده پاك

و كلر)1: است موجودكننده سه نوع پاك و بدون كلر)2 با فسفات و)3 با فسفات  كلربدون بدون فسفات
 در ايـن مـورد.گير آب به وسلة فسفات، تأييد نشده اسـت سختيعملكرد. كننده جديد بدون فسفات هستند معموالً پودرهاي پاك

ن كنيمميما پيشنهاد رام كه ظرف 6 آب فقط سختيكههنگامي حتي. نمك پر كنيدازك dHoهـاي كننـده از پـاك اگر. باشد
با بدون  و ليوان آب سخت استفاده شود، لكه فسفات مياه هاي سفيدي بر روي ظرفها كننـده لطفاً پـاك اين حالت،در.دنشو ظاهر

راهاي بدون كلر كننده پاك. بيشتري اضافه كنيد تا نتايج بهتري به دست بيايد  ميتنها كمي ظروف و لكه. كنند سفيد هـاي رنگـي
كننده بر اساس تركيـب غلظت پاك. انتخاب كنيدبيشتر با درجه حرارتاي اين مورد لطفاً برنامهدر. شوند بزرگ كامالً برطرف نمي 

مي شيميايي :شوند شان، در ماشين ظرفشويي به دو نوع اصلي تقسيم
 هاي قليايي با تركيبات سوزآور كننده پاك: سنتي-1

 هايي با غلظت قليايي كمتر وبا آنزيمهاي طبيعي كننده پاك

١ ٢ ٣
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و ماده تي كمك آبكشيسرپوش را برداريد حجـم ظـرف مـايع آبكـشي.ي سطح كامالً سياه شـودا جايي كه نشان دهنده را بريزيد

. ليتر است ميلي110كمكي، حدوداً 

 كمكيآبكشيعملكرد ماده
مي آبكشي در طي آخرين به طور خودكار كمكي آبكشيماده و اضافه و مـي تكميلرا آبكشيشود  بـه ظـروف را بـدون لـك كنـد

.كند سرعت خشك مي
از:توجه با آبكشي مادهگر توزيعهرگز. استفاده كنيد در دستگاه دار كمكي مارك آبكشيماده فقط .مواد ديگر پر نكنيـد كمكي را

ميكار اين) كننده مايع پاكمواد ويژة تميزكاري دستگاه، موادمانند( .رساند به وسيله آسيب

آب توزيعچه زماني  اره پر كنيم؟ را دوبكشي گر كمكي
ه مقدار ماده آبكشي را از رنـگ نـشانگر توانيد كنترل نبود، شما مي صفحةكمكي بر روي آبكشيشداري براي ماده اگر هيچ چراغ

كمكي پر است، تمام نمايـشگر سـياه آبكشي زماني كه ظرف ماده. كه در كنار درپوش قرار گرفته، تخمين بزنيد""Cنوري ميزان 
ادهمـ اجـازه دهيـد كـه سـطح نبايـد شما. شود كمتر مي سياه نقطه اندازة كمكي رو به كاهش است، آبكشيزماني كه ماده. است

از پايين به آبكشي تر
1
4

كـاهش كمكي رو به كاهش باشد، اندازه نقطه سياه بر روي نمايشگر آبكشيهر چه ماده. كل حجم برسد

ميكمكي آبكشي سطح ماده.يابد مي :كند مطابق مقادير زير تغيير

پر�

�
3
4

 پر

�
1
2

 پر

�
1
4

مي-پر . بايد پر شود براي از بين رفتن نقطة سياه،

 خالي�

و آن را باال آوريد(open)پيكانه باز، درپوش را به سمتگر توزيعبراي باز كردن)1 . بچرخانيد
. كمكي را توي ظرف بريزيد، مراقب باشيد سرريز نكندآبكشي مادة)2
را)3 و آن را به سمت پيكانة بستههمو دهيدقرار درجايش درپوش .بچرخانيد) سمت راست(تراز با پيكانة باز
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 قبل از اولين استفاده
اي آب ندارد، گير سختي شما دستگاهاگر: توجه .ن بخش صرف نظر كنيداز خواندن

 گير ريختن نمك در سختي
مي.گرفته استظرف نمك در پايين سبد. شويي استفاده كنيد ظرفدستگاه ويژةهميشه از نمك :بايد پر شود به روش زير

 نمـك مي انواع ديگـر نمـك بـه ويـژهاتم. طراحي شده استفاده كنيد شويي ظرفتنها از نمكي كه براي استفاده در ماشين: توجه
ميگير دستگاه سختي به روميزي  توليـد كننـده هـيچ،اند نمك نامناسب بودهازدر مورد صدماتي كه ناشي از استفاده.دنزن صدمه
.گيرد بر عهده نميضمانتي

در هر گونه ذرات نمك يـا آب نمـ تجمعازكار اين. در دستگاه بريزيد كامل شستشو نمك هاي برنامهيكي از فقط قبل از شروع ك
ميشود، كف دستگاه براي مدت زماني معين كه سبب خوردگي مي .كند جلوگيري

دربس) الف و سپس و پوشد را برداشته .جدا كنيد ظرف نمك را بچرخانيد
از)ب . اضافه كنيددستگاه، يك ليتر آب به ظرف نمك نخستين شستشوقبل
و يك كيل شده ارايه انتهاي قيف)پ طبيعي اسـت كـه مقـدار كمـي از آب از ظـرف نمـك.و نمك بريزيد را درون سوراخ گذاشته

.سرريز كند
ا)ت رازبعد و محكم كنيد در جهت عقربه پر كردن ظرف، در .هاي ساعت بچرخانيد
مي6تا2 هشدار نمك،معموالً، چراغ)ث ميشود روز بعد از اينكه ظرف نمك پر .شود خاموش
ب)ج ميفوراً بعد از پر كردن ظرف نمك، مي( شروع شوددباي رنامه شستشو كه پيشنهاد ). انتخاب كنيدرا سريعةبرنامشود

هـا اين آسيب.دن ممكن است توسط آب نمك آسيب ببين دستگاه، سيستم صافي، پمپ يا ديگر قسمتهاي مهم در غير اين صورت
.ضمانت دستگاه نيستندمشمول 
:توجه

مي)1 چدباي ظرف نمك  اينكـه چقـدر نمـك بسته بـه. روشن شود بر روي صفحة كنترل نمك هشدارراغ فقط زماني پر شود كه
پرغ هشدار حل شده است، چرا .بماند روشن،ستانمك ممكن است حتي زماني كه ظرف

توانيـد زمـانِ هاي عملكرد دستگاه، مـي بر اساس چرخه،)ها در برخي از مدل( نمك وجود ندارد هشدار كنترل چراغ صفحةاگر در
. گير را تخمين بزنيد نمك در سختيريختن

ميبرنامةخيس خوردن يا برنامة شده است، سرريزاگر نمك)2 را سريع .بزدايدتواند نمك مازاد
 گر كمكي آبكشي پركردن توزيع

طي آبكشيماده كمكي .شود تا از ايجاد لكه بر روي ظرفهايتان جلوگيري شودميپخش نهايي آبكشي در
خ اين ميشككار فرايند  كمكـي مـايع اسـتفاده آبكـشي شما طوري طراحي شده كه از مـواد دستگاه.كند شدن ظروف را تسهيل
درآبكشي مادهگر توزيع. كند مي در كمكي و ،گر توزيعبراي پر كردن. كننده قرار دارد ماده پاكگر توزيع كنار داخل درِ دستگاه

١ ٢
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 استفادهدستورالعمل 
از: توجه ازها، تمامي دستورالعملدستگاهبراي استفاده بهينه .ستفاده بخوانيدا را قبل

 كنترلصفحة

و روشن كردن: تواندكمه !)  براي خاموش
و خاموش را فشار دهيدوقتي كليد: توانچراغ)2 مي، روشن .شود روشن
ميدكمهبا فشار: انتخابگر برنامه شستشو)3 .شود چرخه شستشو انتخاب
و)4 مي ماشين شروع به كار كرده يا دكمهبا فشار: باز تنظيمدكمه شروع .شود عملكرد آن متوقف
تا(با فشار كليد زمان: تأخيردكمه)5 خو) ساعت24از صفر . اهد داشتتأخير
و از قرصـي كـه حـاوي سـه آنـزيم اسـت زماني كه نيازي به استفاده از مواد پاك: لكردمع1در3 دكمه)6 و نمك نداريـد كننده

( را فشار دهيددكمهكنيد، استفاده مي ).Ecoو/ نرمال/ فشرده: تنها براي برنامه.
قف)7 . را فشار دهيد،يتأخيرعملكرد كليدو عملكرد1در3 دكمةهمزمان: ايمني كودكلعملكرد
ن: صفحه نمايش)8  شستـشو،، شـمارش معكـوس زمـان كمكي آبكشي ك، گرمايش موادمبراي نشان دادن زمان تأخير، گرمايش

 ...و عملكرد1در3ايد، عملكرد قفل ايمني كودك، اي كه انتخاب كرده برنامه

 مشخصات ماشين ظرفشويي

وبس)3 كننده ماده پاكگر توزيع)2 ظرف نمك)1 ود قاشق  صافيبخش)4 چنگالكارد
ــل)9دبس)8 قفسه فنجان)7 بازوهاي آب پاش)6 گر مادة كمكي آبكشي توزيع)5 ــه مح ــصال لول ــهات تخلي

 اتصال لوله ورودي)10 

پشتينماي نماي جلويي  ٧ ٨

١ ٢
٣
/

0
1

٩ ١٠

4



44 

بـراي. يا وسايل مشابه ايمن هستند، شستـشو ندهيـد شويي دستگاه ظرف وسايل پالستيكي را تا زماني كه مشخص شود كه براي 
. كمك بگيريدتوليدكنندهوسايل پالستيكي كه مشخص نيستند، از پيشنهادات 

و ماده پاكازتنها و شستشوي افزودني . اتوماتيك استفاده كنيدشويي براي دستگاه ظرف نظر قرار گرفته شدهدركننده
ايـن محـصوالت.ه نكنيدد استفااهدر دستگ، يا پودر لباسشويي دستي شويي هاي خشك ويژة مغازهكننده هرگز از صابون، ماده پاك

.را دوراز دسترس اطفال نگهداري كنيد
كننده درون ماشـين در باز ماشين دور نگه داريد، ممكن است هنوز مقداري ماده پاكو آبكشي كمكيكننده را از ماده پاك اطفال

.باقي مانده باشد
در كه قابليت) به ويژه اطفال(اين وسيله براي استفاده افرادي و دانشي ندارنـد، هاي فيزيكي يا ذهني يا حسي كمي دارند يا تجربه

 مگر اين كه براي ايمني آنها توسط يـك فـرد مـسئوليت پـذير، مـسئوليت آن بـه عهـده گرفتـه شـود يـا؛نشده است نظر گرفته 
.دستورالعمل مرتبط با استفاده از وسيله آموزش داده شود

.كنند مواظب اطفال باشيد تا اطمينان حاصل شود كه آنها با وسيله بازي نمي
قل شويي ظرفكننده ماشين پاك مواد و بي بسيار  از تمـاس آنهـا بـا پوسـت يـا. اگر كه خورده شـوند،نهايت خطرناك هستند يايي

از چشم و اطفال را . دور نگه داريد،ستا زماني كه در آن باز دستگاه جلوگيري كنيد
. شدن وجود دارد درِ دستگاه را در موقعيت باز به حال خود رها نكنيد، خطر واژگون

يا بايد توسط توليد،ديده استاگر سيم وسيله آسيب . براي جلوگيري از خطر، تعويض شوديخدمات يا شخص ماهرمركز كننده
ميدستگاه شستشو را زماني كه محفظةدر .، جدا كنيداندازيد قديمي را دور

. بندي را دور بيندازيد بسته) ويژه(تمامي موارد
.كنيد استفاده،موارد در نظر گرفته شدهاز ماشين ظرفشويي فقط براي

. كنترلگرها را دستكاري نكنيد. سيم برق را نبايد بيش از حد معمول خم كرددر طي نصب،
و از شلنگ سيستم آب لولهبهدباي مي اين دستگاه و مجموعه شلنگهاي قديمي نبايـد دوبـاره هاي نو استفاده شود كشي وصل شود

.مورد استفاده قرار گيرند
. استگزينه6ات براي شستنمحداكثر تعداد تنظي

. است(mpa)1فشار مجاز آب ورودي حداكثر
. است(mpa)04/0فشار مجاز آب ورودي حداقل

 دور انداختن
!هشدار

.دن ممكن است براي اطفال خطرناك باشبندي ويژة بستهمواد
و اين انداختنبراي دور و در سيم اين صورتدر. مراجعه كنيدمراكز بازيافت زباله لطفاً به خود دستگاه، مواد  بـرق را قطـع كنيـد
و غير قابل استفاده كنيددستگاه . را بسته

مي مواد مقوايي به كار رفته بسته و تـا بتـوان. هاي كاغذي دور انداخته شوند بايد با زباله بندي، از كاغذ بازيافت شده تهيه شده اند،
. آنها را بازيافت كرد

گيري از پيامدهاي منفي احتمالي براي محيط به پيش، انداخته شده است دوري به درست با حصول اطمينان از اينكه اين محصول
و سالمت كمك خواهيد كرد . زيست

. تماس بگيريدمراكز بازيافت شهري اين محصول، لطفاً با بازيافتبراي اطالعات بيشتر در مورد
را: دورانداختن دو دسته هاي خانگي با زباله اين محصول شـده، بـراي ها به صورت تفكيك جمع آوري اين زباله.ر نريزيد بندي نشده

. مقاصد خاص، ضروري است

3
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 مشتري گرامي

و نگهلطفاً-  دستگاه به شماازداري پيش از استفاده از دستگاه ماشين ظرف شويي اين دفترچه را بخوانيد؛ اين كار در استفاده
. اهد كردكمك خو

. اين دفترچه را براي مراجعات بعدي نزد خود نگه داريد-
ي هايي درباره اين دفترچه راهنما حاوي بخش.اگر دستگاه را به ديگران مي دهيد، دفترچه را نيز در اختيار آنان قرار دهيد-

و نيز رفع نكاتي درباره هاي ايمني، دستورالعمل دستورالعمل ع هاي استفاده ونصب و نقص دستگاه استي رفع . يب
 پيش از تماس با مركز خدمات پس از فروش

.بازبيني بخش رفع عيب ونقص دستگاه به شما در حل مشكالت معمول ياري مي رساند•
. با تعمير كار حرفه اي تماس بگيريد،اگر خودتان نتوانستيد مشكالت را برطرف نماييد•

و:نكته  به روز رساني محصول ممكن است بدون اطالع قبلي به مشتريان، تغييراتي در سازنده در راستاي راهبرد توسعه پايدار
.ها را اعمال نمايد دستگاه

 اطالعات ايمني
 ها را بخوانيد تمامي دستورالعمل يش از استفاده،پ

ز: هنگام استفاده از ماشين ظرف شويي، نكات ايمني زير را رعايت كنيد! هشدار  مين دستورالعمل هاي اتصال به
در صورت نقص عملكرد يا خرابي دستگاه، اتصال به زمين خطر برق گرفتگي راكاهش. بايد به زمين متصل شود اين دستگاه مي

مي مي و جريان برق را به سمت زمين هدايت ز. كند دهد و اين دستگاه مجهز به سيستمي است كه داراي هادي اتصال مين است
. اتصال زميني دارددوشاخهنيز 
ميشدو و به زمين متصل شده باشد اخه را .بايد به پريز برقي مناسب متصل كرد كه مطابق با قوانين جاري، نصب شده

!استفاده مناسب از دستگاه
و از آن به شيوه . هاي نادرست استفاده نكنيد بر روي در يا جاظرفي دستگاه ننشينيد

بهنگام عملكرد دستگاه يا بالفاصله پس از استفاد هايي اين دستور العمل مربوط به دستگاه(.ه المنت گرمايشي دست نزنيده،
راست كه المنت گرمايشي آن .)يت استؤها قابل

هنگام عملكرد دستگاه. تنها هنگامي دستگاه را به كار اندازيد كه تمامي صفحات ضميمه به درستي درجايشان قرار گرفته باشند
. پاشيدن آب به بيرون وجود دارددر آن را با احتياط بازكنيد، امكان

.هنگامي كه در باز است، ازگذاشتن اشياي سنگين بر روي آن بپرهيزيد
:دهيد زماني كه وسايل را براي شسته شدن قرار مي

به)1 . صدمه نزننددرزگيروسايل نوك تيز را طوري قرار دهيد تا
س: هشدار)2 و ديگر لوازم نوك تيز بايد طوري در و يا بـه صـورتدبچاقوها  قرار گيرند كه سر نوك تيزشان به سمت پايين باشد

.افقي قرار داده شوند
مي استفاده مي دستگاهوقتي از (بايست از برخورد وسايل پالستيكي با المنت حرارتـي جلـوگيري كنيـد كنيد، ايـن دسـتورالعمل.

.)رنددارؤيتهايي قابل اجرا است كه المنت حرارتي قابل تنها براي ماشين
. پاك كننده خالي باشدة مخزن ماد،كنترل كنيد كه بعد از تمام شدن شستشو
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