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 :مهم نكات ایمني

 د موارد ایمنی زیر را رعایت بفرمایید.یاز دستگاه استفاده مینمای زمانی که: هشدار           

 .ساخته شده استاین دستگاه برای مصارف خانگی 

  جرقه  و نمودن هرگونه شعله یکنزد از ،آب یکولهالوم یهتجز یلبدل یداز دستگاه استفاده ننموده امدتی چنانچه

 یازهاتا گ بگذاریدآب را باز  یرششلنگ ورودی را باز نموده و  ،قبل از روشن نمودن دستگاه کرده و یخوددار

 .دشو یهدرون لوله تخل

  سال )با آموزش صحیح( و افراد کم توان و سالخورده میباشد.  8این دستگاه قابل استفاده برای کودکان باالی

کات آموزش و دانستن ن افرادی که دارای عقب افتادگی ذهنی یا مشکل یادگیری میباشند به شرط فراگیری

 ت  نظارت( توانایی استفاده از دستگاه را دارند.خطرناک )تح

 گاه نباید توسط کودکان انجام شود.کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. نظافت و سرویس دست 

 .برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی مانع از خیس شدن دو شاخه توسط آب و دیگر مایعات شوید 

 .لطفا قبل از نظافت و سرویس دستگاه دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید 

 مالیم و دستمال مرطوب نرم و برای خشک کردن از دستمال نرم استفاده  مایع شویندهاز  دستگاه جهت تمیز کردن

 نمایید.

 :دستورالعمل ارت

  ابلکخطر شوک الکتریکی کمتر خواهد شد. زیرا در صورت بروز حادثه  باشدارت دارای اتصال دستگاه باید 

 دستگاه بصورتی است که دارای سیم ارت است که در دوشاخه تعبیه شده است.

  شده است، متصل شود. دار ارتاداره برق دوشاخه میبایست به پریز مناسب که بر اساس شرایط استاندارد 

 .پریز نامناسب که مجهز به ارت نباشد احتمال شوک الکتریکی را افزایش میدهد 

  طمینان حاصل اتوسط سرویسکار یا تکنسینهای برق از آن  مطمئن نیستید پریز برق مجهز به ارت استدرصورتی که

 نمایید.

 متصل نمیشود دوشاخه را دستکاری ننمایید.به پریز صورتی که دوشاخه به طور صحیح  در 

 .از پریز برق مناسب تایید شده توسط تکنسین برق استفاده نمایید 

 موارد ایمني:

  دی وجود داردنب بقرار دهید زیرا احتمال آسیب به الستیک آدر دستگاه قطعات تیز را با دقت و در محل مناسبی. 

 .چاقو و دیگر قطعات نوک تیز را به صورت افقی به صورتی که لبه تیز آنها رو به پایین است در سبدها قرار دهید 
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 .بررسی کنید محفظه جاپودری پس از هربار استفاده خالی باشد 

  هرگز ظروف پالستیکی را با دستگاه نشویید مگر اینکه روی ظروف مشخصًا اشاره شده باشد که میتوان آنها را با

 شست. ظرفشوییماشین 

 فرمایید.وجه یی نشده به توضیحات سازنده تبرای ظروف پالستیکی که روی آنها اشاره به شستشو با ماشین ظرفشو 

 ی اتوماتیک استفاده کنید.یشین ظرفشوتنها از شوینده و افزودینهای مناسب ما 

 ی اتوماتیک یا دستی در دستگاه استفاده نکنید. پودر شوینده را در دسترس کودکانیهرگز از صابون، پودر لباسشو 

 قرار ندهید.

 .کودکان را متقاعد نمایید که نباید با دستگاه بازی کنند 

 وردن میشود.دستگاه را با درب باز رها ننمایید زیرا باعث خطر زمین خ 

  تعویض شود. تکنسین متخصصدرصورتی که کابل برق صدمه دیده میبایست توسط 

 ر تماس باشد.نباید با قسمتهای کنترلی داید پیچ خورده یا تحت فشار باشد و همچنین در طی نصب، سیم دستگاه نب 

 مایید.کهنه خودداری ن لنگه آب متصل شود و از استفاده از شتصاالت جدید به لوللنگ و ادستگاه باید با ش 

 .سیستم کنترل را دستکاری ننمایید 

  قرار داد. در دستگاه  میتوان ظرفنفر  14حداکثر به اندازه 

  1حداکثر فشار آب ورودی باید Mpa  0.04و حداقل Mpa (0.4  10تا bar.باشد ) 

 نیاندازید.، دستگاه را بکار ( بخوبی بسته نشدهجاپودریب و محفظه شوینده )تا زمانیکه در 

 قرار ندهید زیرا خطر واژگونی دستگاه وجود دارد. آنباز است، اشیا سنگین را روی  بهنگامیکه در 

 .جهت بررسی موارد الکتریکی از یک تکنسین برق کمک بگیرید 

  و در صورت بلعیده شدن بسیار خطرناک است. مراقب باشید که با میباشد زیادی آلکالین  حاویپودر شوینده

 چشم تماس پیدا نکند.پوست و 

  نگهداری کنید. نزد خودپالستیکها و لوازم بسته بندی را جهت استفاده های آتی 

 .از استفاده نا متعارف یا نشستن و یا ایستادن روی دستگاه و درب و قفسه ظروف خودداری نمایید 

 اری نمایید.دآن خود ان خود قرار نگرفته از بکارگیریتا زمانی که دستگاه به طور مناسب در مک 

  ،)کامل ر بطو درب محصول را بصورت ناگهانی وهنگامی که دستگاه درحال کار است )در زمان شستشوی ظروف

هنگام  در ب دستگاهدر صورت نیاز به باز کردن درباز نکنید زیرا خطر پاشیدن آب داغ به بیرون وجود دارد. 

در ) ییدباز نما سپس درب را را فشار دهید( Start/Pause)دکمه  نمودهبرنامه شستشو را متوقف  یدابتدا با شستشو،
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میبایست کمی درب را با احتیاط باز کنید تا دستگاه متوقف  Start/Pauseبرخی مدلها بدلیل مخفی بودن دکمه 

  شود و بعد درب را کامل باز کنید(.

  د.میتواند برای کودکان خطرناک باشمحصول اقالم بسته بندی 

 دستگاه: اسقاط کردن

  از یکدیگر جدا کنید. جنس اساسبر اقالم بسته بندی را 

 .کلیه اقالم بسته بندی قابل بازیافت میباشند 

 .روی کلیه قطعات پالستیکی عالمت اختصاری بین المللی ذکر شده است 

PE (Poly Ethylene) : پالستیکهای بسته بندی 

PS (Poly Styrene)ای: قطعات صفحه 

POM (Poly Oxy Methylene)ای: قطعات گیره 

PP (Poly Propylene)مخزن نمک، پوسته و رینگ پمپ : 

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)کنترل پانل : 

 :هشدار

 ی ابرای اسقاط کردن دستگاه به مراکز بازیافت مراجعه نمایید. سپس کابل برق را بریده و درب محصول را به گونه

 نمایید.غیر قابل استفاده 

 .کارتن بسته بندی از مواد قابل بازیافت تهیه شده بنابراین به قسمت بازیافت کاغذ تحویل داده شوند 

  مطمئن شوید که دستگاه به صورت صحیح و قابل بازیافت اسقاط شده زیرا این فرایند کمک زیادی به سالم بودن

 محیط زیست مینماید.

 اصل فروش و مراکز بازیافت تماس حهتر با دفاتر خدمات پس از برای جداسازی بیشتر قطعات جهت بازیافت ب

 ایید.مفر

 رای هر یک از ب ند تحویل ندهید زیرا جهت بازیافتهرگز دستگاه را به مراکز بازیافتی که وابسته به شهرداری نیست

 قطعات دستگاه میبایست به گونه ای خاص برخورد شود.
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 راهنماي استفاده سریع از دستگاه:

 برای استفاده از دستگاه مطابق دستورالعمل زیر عمل کنید:

 .را فشار دهید سپس درب را باز نمایید ON/Offبرای روشن کردن دستگاه، دکمه  روشن کردن دستگاه              

 پرکردن جاپودری

  برای هر چرخه شستشو :Aقسمت 

 برنامه هایی که پیش شستشو دارندرای ب :Bقسمت 

 .(برنامه های شستشو مراجعه نمایید)به قسمت 

 یعنی روی Bپودر یا مایع پیش شستشو را در قسمت * 

 .درب داخلی و یا داخل وان ظرفشویی قرار دهید

بررسی سطح مکمل 

 آبکشی:
 در عکس باال( Cقسمت یا ) روی کنترل پانل          نشانگر الکتریکی

 بررسی سطح نمک

 

       .روی کنترل پانل         نشانگر الکتریکی 

         

قرار دادن ظروف در 

 سبدها

ته مانده غذاهای چسبیده روی ظروف را پاک کنید سپس آنها را در سبدها قرار دهید 

 مراجعه کنید(.قرار دادن ظروف )به دستورالعمل 

 انتخاب برنامه شستشو
دکمه انتخاب برنامه شستشو را آنقدر فشار دهید تا چراغ برنامه مورد نظر درب را بسته 

 مراجعه کنید(.برنامه شستشو روشن شود )به دستورالعمل 

 بکار انداختن دستگاه
دستگاه پس از  را فشار دهید Start/Pauseدکمه ، شیر آب را باز کرده را بسته  رب د

 .درب را ببندید(فقط  DW-1484 )در مدل ثانیه شروع بکار میکند 11

 تغییر برنامه

اگر تنها مدت کوتاهی از شروع چرخه شستشو گذشته باشد میتوان برنامه را تغییر داد  (1

 ده باشدشدر غیر اینصورت ممکن است پودر شوینده استفاده شده باشد و آب نیز تخلیه 

 در اینصورت مجدداً محفظه پودر شوینده را پر کنید.

ثانیه فشار دهید تا  3را بمدت  Pرا فشار دهید سپس دکمه برنامه   Start/Pauseدکمه (3

ثانیه  3را   programدرب را کمی باز کنید دکمه  DW-1484 )در مدل برنامه لغو شود

 (.لمس کنید

 .برنامه جدید را انتخاب کنید (3

 ببندید(.درب را فقط   DW-1484 )در مدل را فشار دهید  Start/Pauseدکمه (4



 

5 

 

اضافه کردن ظروف 

 در وسط برنامه

)در  .را فشار دهید تا دستگاه از کار بیفتد Start/Pauseدکمه  (1

 باز کنید(.کمی درب را  فقط  DW-1484 مدل

 .باز کنید کامل درب را های آب پاشنازل پس از متوقف شدن (3

 .ظروف را در دستگاه قرار دهید (3

 را فشار دهید  Start/Pauseدکمهسپس مجددا  را ببندید بدر (4

 درب را ببندید(.فقط  DW-1484 )در مدل

 ثانیه شروع بکار خواهد کرد. 11دستگاه پس از  (1

 هشدار:

درب را بههه آرامی 

بهاز کنید زیرا بخار 

آب ممکن اسهههت 

به یکباره با فشهههار 

 .خارج شود

در در صورتی که 

 ،حین سیکل شستشو

دستگاه را خاموش 

 کنید

 نمایید. )استارت( مجددا برنامه را انتخاب کرده و دستگاه را راه اندازیمیبایست 

 پایان شستشو

فاده با استسپس متوقف شده،  آیدبار بصدا در می 8پس از پایان برنامه، بوق هشدار دهنده 

بعد از اینکه برنامه شستشو به پایان رسید در  دستگاه را خاموش کنید. On/Offاز دکمه 

 دقیقه محصول خاموش میشود.  31صورتی که هیچ دکمه ای فشرده نشود پس از 

بستن شیر آب و 

 خارج کردن ظروف

 خارج کردن ظروف حداقل توجه: پس از پایان شستشو درب را کمی باز کرده و قبل از

دقیقه صبر کنید تا ظروف و قسمتهای مختلف دستگاه کمی خنک شود و احتمال  11

از سبد . میشود ظروفخشک شدن  همچنین این وقفه موجب بهتر. شکستن آنها کم شود

 درغیر اینصورت اگر ابتدا سبد باال خارج شود پایین شروع به خارج کردن ظروف کنید

 ب روی ظروف در سبد پایین ریخته شوند.ممکن است قطرات آ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 هاي دستگاه: عملكرد

 DW-1484 مدل

 کنترل پانل:

 
 

 
 

ه شستشو تا اتمام برنامباقیمانده برنامه ها و زمان زمان برنامه های شستشو، آپشنها و : برای نشان دادن نمایشگر .1

و غیره به  (خطاهاکد ، یربرنامه شستشو با تاخزمان شروع  ،برنامه جاریدر حال اجرا بودن ) ستگاهو وضعیت د

 شرح ذیل می باشد:

  جهت نشان دادن اینکه آیا محفظه مکمل نیاز به پر کردن دارد.آبکشینشانگر مکمل :  

 جهت نشان دادن اینکه آیا محفظه نمک نیاز به پر کردن دارد.نشانگر نمک :   

 شستشوی نصف ظرفیتانگرنش   

  شستشوکاهش زمان نشانگر  

   خشک کن اضافهنشانگر  

 شانگر برنامه هان  

  برنامه دِن در حال اجرا بو) ن زمان باقیمانده شستشو و وضعیت دستگاه: برای نشان داددیجیتالینشانگر

 ، خطاها و غیره(یرزمان شروع برنامه شستشو با تاخ، (Pauseیا توقف ) جاری

 نشانگر وضعیت درب دستگاه  

 

 :انتخاب سبد( یت)با قابل Alt یتنصف ظرفدکمه شستشو با  .3

پر  باال یاو  یینآن در سبد پا یتاز ظرف یمیدهد که دستگاه را به اندازه ن یامکان را م ینبه شما ا این قابلیت

 یر مصرف آب و انرژد یدتوان یم یتشستشو با نصف ظرف یتبا استفاده از قابل یب،ترت ین. بدییدکرده و بشو

 .یددر حداقل زمان ممکن بهره مند شو یزتم یاز داشتن ظروف تیکرده و به راح ییصرفه جو
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و کاهش زمان شستشنیز خشک کن اضافی و این دکمه میتوانید از عملکردهای  لمسبا :         آپشندکمه  .3

ا از خشک ت یابد یم یشآب افزا یزمان شستشو و دما ،خشک کن اضافه یتبا انتخاب قابل. استفاده نمایید

قابلیت کاهش زمان شستشو نیز در مواقعی که ظروفتان کمتر کثیف  حاصل شود. ینانشدن بهتر ظروف اطم

 است آن را فعال نمایید تا زمان شستشو کاهش یابد.

رد به تاخیر را میتوانید با این عملک برنامه شستشوزمان شروع بکار :            برنامه شستشو شروعتاخیر در دکمه  .4

شستشو را به میتوانید  ساعت 34 تا و گرددیبه زمان افزوده م ساعت یکدکمه،  ینا لمسبیاندازید. با هر بار 

 تاخیر بیاندازید.

 برای انتخاب برنامه مورد نظر استفاده میشود.:          شستشو  دکمه انتخاب برنامه .1

 رای روشن / خاموش کردن دستگاه بکار میرود.: ب           On/Offدکمه  .6

 DW-1483 مدل

 کنترل پانل:

 

 
 : برای روشن / خاموش کردن دستگاه بکار میرود. On/Offدکمه  .1

با فشار دادن تصادفی  تا ان نگهدارید تا دستگاه قفل شود.ثانیه همزم 3: دو دکمه را بمدت دکمه قفل کودک .3

 دکمه ها تغییری در فعالیت دستگاه بوجود نیاید.

 دکمه زبان: برای انتخاب زبان دستگاه استفاده میشود. .3

 برای انتخاب برنامه مورد نظر استفاده میشود. :Pدکمه برنامه  .4
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اندازید. بیرد به تاخیر لکاین عمرا میتوانید با  برنامه شستشو: زمان شروع بکار تاخیر در شروع برنامه شستشودکمه  .1

 ندازید.اعت میتوانید شستشو را به تاخیر بیسا 34 تا واضافه میشودبه زمان  ساعت یک ،دکمه ینفشردن ابا هر بار 

 :انتخاب سبد( یت)با قابل Alt یتدکمه شستشو با نصف ظرف .6

پر  باال یا و یینآن در سبد پا یتاز ظرف یمیدهد که دستگاه را به اندازه ن یامکان را م ینبه شما ا این قابلیت

 یر مصرف آب و انرژد یدتوان یم یتشستشو با نصف ظرف یتبا استفاده از قابل یب،ترت ین. بدییدکرده و بشو

 .یددر حداقل زمان ممکن بهره مند شو یزتم یاز داشتن ظروف تیکرده و به راح ییصرفه جو

 ینو اشستش یندشروع فرا یبرنامه مورد نظر، براپس از روشن کردن دستگاه و انتخاب : Start/Pauseدکمه  .3

شستشو  یندبه توقف و شروع مجدد فرا یازشستشو در صورت ن یندفرا یندر ح ین. همچنیددکمه را فشار ده

 .دکمه استفاده کرد ینتوان از ا یم

 نمایشگر: .8

  جهت نشان دادن اینکه آیا محفظه مکمل نیاز به پر کردن دارد.آبکشینشانگر مکمل :  

 جهت نشان دادن اینکه آیا محفظه نمک نیاز به پر کردن دارد.نشانگر نمک :   

 نشانگرAlt   

  نشانگر قفل کودک 

  تاخیر در شروع برنامه شستشونشانگر  

 : نشانگر برنامه ها  

  نشانگر زبان 

  برنامه دِن در حال اجرا بو) ن زمان باقیمانده شستشو و وضعیت دستگاه: برای نشان داددیجیتالینشانگر

 ، خطاها و غیره(یرزمان شروع برنامه شستشو با تاخ، (Pauseیا توقف ) جاری

 DW-1476 مدل

 کنترل پانل:

 
 : برای روشن/ خاموش کردن دستگاه بکار میرود. On/Offدکمه  .1
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ی با فشار دادن تصادف تا ثانیه همزمان نگهدارید تا دستگاه قفل شود 3: دو دکمه را بمدت دکمه قفل کودک .3

 دکمه ها تغییری در فعالیت دستگاه بوجود نیاید.

به تاخیر بیاندازید.  درا میتوانید با این عملکر برنامه شستشو: زمان شروع بکار تاخیر در شروع برنامه شستشودکمه  .3

شستشو را به تاخیر  میتوانید ساعت 34 تا و گرددیبه زمان افزوده م ساعت یکدکمه،  ینفشردن ابا هر بار 

 بیاندازید.

 : برای انتخاب بین برنامه های مختلف با توجه به مقدار کثیفی ظروف استفاده میشود.(P) دکمه انتخاب برنامه .4

 :انتخاب سبد( یت)بدون قابل    دکمه شستشو با نصف ظرفیت     .1

 ین. بدیدیپر کرده و بشو آن یتاز ظرف یمیدهد که دستگاه را به اندازه ن یامکان را م ینبه شما ا این قابلیت

کرده و  ییه جوصرف یدر مصرف آب و انرژ یدتوان یم یتشستشو با نصف ظرف یتبا استفاده از قابل یب،ترت

یده چ ظروف نیز میبایست در هردو سبد .یدمند شو در حداقل زمان ممکن بهره یزتم یاز داشتن ظروف یبه راحت

 را انتخاب کرد. میتوان آن Glassو   Intensive ،Normal ،Eco  ،60 minتنها با برنامه های  شوند.

 ینو اشستش یندشروع فرا یپس از روشن کردن دستگاه و انتخاب برنامه مورد نظر، برا: Start/Pauseدکمه  .6

شستشو  یندبه توقف و شروع مجدد فرا یازشستشو در صورت ن یندفرا یندر ح ین. همچنیددکمه را فشار ده

 .دکمه استفاده کرد ینتوان از ا یم

  :رنمایشگ .3

  :نشانگر برنامه ها 

  جهت نشان دادن اینکه آیا محفظه مکمل نیاز به پر کردن داردآبکشینشانگر مکمل :.  

 .نشانگر نمک: جهت نشان دادن اینکه آیا محفظه نمک نیاز به پر کردن دارد   

  نشانگر قفل کودک 

  برنامه ا بودنِ در حال اجر) ن زمان باقیمانده شستشو و وضعیت دستگاهداد : برای نشاندیجیتالینشانگر

 ، خطاها و غیره(یرزمان شروع برنامه شستشو با تاخ، (Pauseیا توقف ) جاری

  نشانگر شیر آب 

  نشانگر شستشو با نصف ظرفیت 
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 :قسمتهاي مختلف دستگاه

 

  
 نازل باالیی .1

 سبد کارد و چنگال .3

 سبد باالئی .3

 لوله داخلی .4

 سبد پائینی .1

 محفظه نمک .6

 شویندهمحفظه  .3

 سبد فنجانها .8

 نازل پایینی .2

 مجموعه فیلتر .11

 اتصال لوله ورودی آب .11

هتخلی لوله اتصال .13
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 استفاده:اولین از  قبل

  کننده آب را تنظیم کنید.نرم 

 را با آب پر کنید. کیلوگرم نمک در محفظه نمک ریخته و سپس آن یک و نیم 

 .محفظه مکمل را پر کنید 

 .محفظه پودر شوینده را پر کنید 

 آب: )سختي گیر( نرم کننده

جهت رم کننده نتنظیم گردد. مطابق دستورالعمل زیر )قسمت تنظیم مقدار نمک( بطور دستی نرم کننده آب باید 

، طراحی شده است. دستگاه میشودعملکرد موجب آسیب و صدمه به  از آب، کهنمک مواد معدنی و حذف 

دار قآب بیشتر باشد سختی آن نیز بیشتر خواهد بود. نرم کننده باید بر اساس م هرچقدر میزان مواد معدنی و نمک

ماس آب مصرفی تان میتوانید با اداره آب منطقه تاطالع از سختی  )برای شودتان تنظیم سختی آب منطقه زندگی

 (.ضمیمه آخر همین دفترچه مراجعه نماییدجدول و یا به  بگیرید

 تنظیم مقدار نمك:
 میتوانید مقدار نمک مصرفی را با توجه به مقدار سختی آب تنظیم کنید. طراحی شده که  به صورتیدستگاه 

  برای تنظیم مقدار نمک :

 :DW-1483 و DW-1476 مدلهاي

 دستگاه را روشن کنید. .1

 ثانیه فشار دهید تا تنظیمات نرم کننده آب فعال شود. 1 بیش از را بمدت Start/Pauseدکمه  .3

را فشار دهیدتا تنظیمات مناسب مطابق با آب منطقه شما فعال شود و میتوانید برحسب  Start/Pauseدکمه  .3

  مراحل زیر بترتیب انتخاب نمایید.

 ثانیه هیچکدام از دکمه ها را فشار ندهید. 1را فشار دهید یا  On/Offبرای اعمال شدن تغییرات دکمه  .4

 :DW-1484مدل 

 درب را باز و محصول را روشن نمایید. .1

 ثانیه نگه دارید تا عملکرد مخزن نمک ظاهر شود. 1را بیشتر از  programدکمه  .3

را فشار دهیدتا تنظیمات مناسب مطابق با آب منطقه شما فعال شود و میتوانید برحسب مراحل  programدکمه  .3

  زیر بترتیب انتخاب نمایید.

 را فشار دهید. powerبرای اعمال شدن تغییرات دکمه  .4
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 مقدار مصرف نمک

 چرخه شستشو()گرم در هر 
 نشانگرموقعیت 

 سختی آب

ppm Mmol/l °Clarke °fH °dH 

0 H1 0-94 0~0.94 0~6 0~9 0~5 

9 H2 100-200 1.0-2.0 7-14 10-20 6-11 

12 H3 210-300 2.1-3.0 15-21 21-30 12-17 

20 H4 310-400 3.1-4.0 22-28 31-40 18-22 

30 H5 410-600 4.1-6.0 29-42 41-60 23-34 

60 H6 610-980 6.1-9.8 43-69 61-98 35-55 

 

یا اگر آب ورودی از آب چاه است توصیه می شود که از یک سیستم  اشد وب ppm 980اگر سختی آب، باالتر از 

 .تصفیه آب استفاده شود

 : 1نكته 
1 dH = 1.25 Clarke = 1.78 fH = 0.178 Mmol/l   
dH: درجه بندی آلمانی    

fH : درجه بندی فرانسوی    

Clarke: درجه بندی انگلیسی 

ppm: لیتر آب میلی گرم کربنات کلسیم در یک  

 :2نكته 

 میباشد. H4 یا H3 تنظیمات کارخانه بر روی

 اگر از آب سخت در دستگاه استفاده شود لکه بر روی ظروف باقی می ماند.

تفاده آب اس مواد معدنیبرای از بین بردن مخصوصی دستگاه مجهز به نرم کننده مخصوصی است که از نمک 

 میکند.

 :پر کردن محفظه نمك

 واقع شده است و باید مطابق روش زیر پر شده و محکم شود.محفظه نمک در زیر سبد پایینی 

  حتماً از نمک مخصوص استفاده کنید. هر نوع دیگری از نمک که مخصوص دستگاه نباشد موجب خراب

ازنده سکه خرابی دستگاه بعلت استفاده از نمک نامناسب باشد، کارخانه  شدن نرم کننده میشود. در مواردی

 هیچ مسئولیتی در قبال خرابی نمی پذیرد.

  درست قبل از شروع چرخه شستشو، نمک را بریزید و از باقیماندن نمک در محفظه خودداری کنید زیرا در

 دراز مدت موجب خوردگی میشود.
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چرخانید بدر جهت خالف حرکت عقربه های ساعت پس درپوش محفظه نمک را سسبد پائینی را خارج کنید  .1

 د.ا باز شوت

 کیلوگرم نمک در آن بریزید. یک و نیم انتهای قیف را روی سوراخ قرار دهید و .3

 عادی است.به همراه نمک محفظه نمک را با آب پر کنید. بیرون ریختن کمی آب  .3

 ببندید. محکم  ، درپوش را مجدداًفظهپس از پر کردن مح .4

 چراغ نشانگر هشدار نمک خاموش میشود. .1

 : توجه

  تنها باید هنگامیکه چراغ نشانگر روی کنترل پانل روشن است، پر شود. ممکن است پس از پر محفظه نمک

 د.چگونگی حل شدن نمکها در آب دارهنوز چراغ نشانگر آن روشن باشد که این بسته به  ،حفظه نمککردن م

 حتما بالفاصله پس از ریختن نمك )قبل از شستشوي ظروف( یك شستشوي کوتاه مدت )بدون قرار 

(. در غیر اینصورت باعث Rapidیا  Soakدادن ظروف درون محصول( انجام شود )مثال با برنامه هاي 

 شامل گارانتي نمي شود. سایر قطعات مي شود که این مسئله زنگ زدگي وان و یا خرابي

 آب فنج( جاذب )یا اساستفاده از پارچه  اگر نیاز به جابجا کردن دستگاه برای تعمیرات یا امور دیگر است، با

داخل محفظه نمک را بگیرید سپس در محفظه را بخوبی ببندید. پس از جابجایی مجدداً طبق روش گفته شده 

 برای پر کردن محفظه نمک اقدام نمایید.

 کامال بسته شده است زیرا در صورت نشت نمک از محفظه نمک کیفیت  ظه نمکمطمئن شوید که درب محف

 دستگاه میشود. حتي باعث زنگ زدگيشستشو کاهش یافته و 

 پر کردن محفظه مكمل آبكشي:

در پایان شستشو و در آخرین آبکشی این مکمل به آب اضافه میشود تا از ایجاد قطرات آب که محفظه مكمل: 

موجب بروز لکه روی ظروف میشود جلوگیری کند. همچنین خشک شدن ظروف سریعتر انجام میشود. دستگاه 

د. قرار دار جهت استفاده از مکمل مایع طراحی شده است. محفظه مکمل در داخل درب، در کنار محفظه شوینده
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. یاه شودتا چراغ آن کامال س مکمل بریزید آنقدربرای پر کردن آن میبایست درپوش محفظه مربوطه را باز کرده و 

 میلی لیتر است. 111حجم این محفظه 

تنها از مکملهای مخصوص استفاده کنید و هرگز از مواد دیگر استفاده نکنید زیرا موجب آسیب به دستگاه  توجه:

 میشود.

 :آبكشي ان پر کردن محفظه مكملزم

موجود در کنار درپوش مقدار را تخمین بزنید. هنگامیکه محفظه پر باشد  Cمیتوانید از روی رنگ نشانگر نوری 

همه نشانگر سیاه خواهد بود. همانطور که مقدار مکمل کم میشود از مقدار سیاهی کاسته میشود. هرگز اجازه 

 محفظه شود. 4/1ندهید مقدار مکمل کمتر از 

 
 

 

 

 

 

 

 را خارج کنید. ده و آنبرای باز کردن محفظه، درپوش را بسمت چپ پیچان .1

 مکمل را در محفظه بریزید. مراقب باشید که بیش از اندازه پر نکنید. .3

 درپوش را مجدداً ببندید. .3

که از محفظه بیرون ریخته است را پاک کنید تا از بروز کف زیادی در طی شستشو  : مقدار اضافی مکملتوجه

 جلوگیری شود. فراموش نشود که حتماً درپوش را ببندید.

 تنظیم محفظه مكمل:

کنید. اگر روی  تنظیم 4را روی  درجه جهت تنظیم شدن دارد. آن 6الی  1 محفظه مکمل

 تنظیم کنید.  6و در نهایت  1روی  را ند آناهظروف لکه مشاهده شد یا خوب خشک نشد

اگر لکه های سفید روی ظروف یا نوارهای آبی رنگ روی لیوانها یا چاقو و : توجه

 میباشد. 4وجود داشت، درجه را کم کنید. درجه پیشنهادی چنگالها 
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 شوینده:مواد عملكرد 

 .ارندو برای شستشو ضروری میباشند و وظیفه تمیز کردن ظروف را د شوینده ها از ترکیبات شیمیایی تشکیل شده

 توجه:

 استفاده درست از شوینده:

شوینده ها را تازه و خشک نگه دارید. تا زمان استفاده حتما از شوینده های مخصوص ظرفشویی استفاده نمایید 

 مجدد، شوینده های پودری را در محفظه شوینده قرار ندهید.

 شوینده ها:

 سه نوع شوینده وجود دارد:

 دارای فسفات و کلرین. -1

 دارای فسفات و بدون کلرین. -3

 بدون فسفات و کلرین. -3

 dHدر این موارد پیشنهاد میشود که حتی اگر سختی آب  میباشند. های پودری جدید بدون فسفاتمعموال شوینده

است )یعنی سختی کم باشد(، محفظه نمک را پر کنید. و اگر از شوینده بدون فسفات در مواقعی که سختی آب  6

ده نزیاد است استفاده میکنید معمواًل لکه های سفید رنگ روی ظروف و لیوانها باقی میماند. در این مواقع از شوی

در مواردیکه  های بدون کلرین تنها کمی سفیدی ایجاد میکنند.بیشتری استفاده کنید تا شستشو بهتر شود. شوینده

 های سخت و رنگی کامالً از بین نمی روند از برنامه با دمای باالتر استفاده کنید.لکه

 شوینده هاي متراکم:

 م بندی کرد:یدسته تقسشوینده ها را بر اساس ساختار شیمیائی میتوان به دو 

  خورندهبا ترکیبات  ی مرسومآلکالینشوینده های. 

 با آنزیمهای خنثی شوینده های با مقادیر کم از آلکالین. 

 قرصهاي شوینده:

است در  ها ممکنبنابراین برخی از قرصقرصهای شوینده از شرکتهای مختلف سرعت حل شدن متفاوتی دارند. 

 یندهاز قرص شو ینابربناحل نشده و عملکرد پاک کنندگی خوبی نداشته باشند.  مدت، کوتاهبرنامه های شستشوی 

 .یدمدت استفاده کن یطوالن یها رنامهب یفقط برا

 محفظه شوینده:

، شوینده و مکمل قدیمیمدلهای  نسبت به ظرفشوییاین ماشین  قبل از شروع چرخه شستشو باید محفظه را پر کنید.

کمتری مصرف میکند. معموالً نیاز به یک قاشق غذاخوری شوینده جهت مقدار ظرف معمولی میباشد. اگر مقدار 
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را قبل از شروع  یندهپودر شو یشههمظروف و کثیفی ظروف بیشتر باشد، مقدار شوینده بیشتری مورد نیاز است. 

ه در غیر اینصورت ممکن است رطوبت جذب کرد یزیدرخشک است، ب یندهکه محفظه شو یبکار دستگاه و زمان

 و بخوبی حل نشود.

 پر کردن محفظه شوینده:

 
و خط  11خط اول  شوینده را تا عالمت موجود در محفظه بریزید.امن باز کرده و ضدرب محفظه را با فشار دادن 

  گرم ظرفیت پودر است. 31دوم 

 لطفاً به توصیه شرکت تولید کننده پودر که بر روی بسته بندی آن درج شده است توجه بفرمائید.

 شود.بسته به سمت بغل فشار دهید تا محفظه را  بدرمانند شکل روبرو قسمت نشان داده شده روی 

 

 

 

 :نكته

  جهت هر برنامه ذکر شده است.مورد نیاز ه یندپودر شودر جدول پیشنهادی مقدار 

 .بسته به میزان کثیفی ظروف و سختی آب مقدار پودر متفاوتی مورد نیاز است 

 بر اساس توصیه شرکت سازنده پودر )نوشته شده بر روی بسته بندی( عمل نمائید.

 :توجه

 .همیشه شوینده را قبل از هر شستشو بریزید 

 .تنها از شوینده معتبر استفاده کنید 

 :هشدار

 .مواد شوینده را از دسترس کودکان دور نگه دارید

 قرار دادن ظروف:

  شست. ظرفشوییمطمئن شوید که ظروف را میتوان با ماشین 

 براي باز کردن، دکمه )ضامن( را فشار دهید

 پودر شوینده

 قرص شوینده
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  نشوییدظروف آغشته به خاکستر سیگار، شمع، رنگ و الک را با ماشین ظرفشویی. 

 .الزم است با سازنده پودر تماس بگیرید. اگر از شوینده مالیم استفاده کنید 

  ه امکان تا آنجا ک سعی کنید)مانند ظروف شیشه ای یا کریستالی( برای شستشوی ظروف خاص و حساس

 از برنامه با دمای شستشوی پایینتر استفاده کنید.دارد 

 خارج نکنید ، لیوانها و فنجانها را بالفاصله پس از شستشوجهت جلوگیری از آسیب. 

 مایید:براي شستشو با ظرفشویي موارد زیر را رعایت ن

 شسته شوند ظرفشوییظروفی که نباید با ماشین 
 آنها یظروفی که میبایست در شستشو

 با ماشین ظرفشویی احتیاط نمود

  .و چنگال دسته چوبی یا صدفی دکار -

 .ظروف پالستیکی که در برابر حرارت مقاوم نیستند -

فنجهانهای قدیمی که قطعات کهارد و چنگهال ههای قهدیمی و  -

شهههده اسهههت و در برابر حرارت مقاوم آنها با چسهههب متصهههل 

 .نیستند

 .نزد ما هستندظروفی که امانت  -

 .ظروف مسی و مفرغی -

 .لیوانهای کریستال -

 .ظروف استیل که احتمال زنگ زدگی آنها وجود دارد -

 .سینی های چوبی -

 .ظروفی که از مواد مصنوعی تهیه شده اند -

بعضههی از ظروف شههیشههه ای پس از  -

چندین دفعه شهههسهههتشهههو با ماشهههین 

 .مات میشوند ظرفشویی

ظروف آلومینیومی و نقره ای در اثر  -

شههسههتشههو با ماشههین رنگشههان از بین 

 میرود.

آنههها روی  طرح و نقشی کههه ظروف -

ن دفعههه یدممکن اسهههت پس از چنهه

 شستشو کم رنگ یا ناپدید شوند.

 نكاتي که باید قبل یا بعد از قرار دادن ظروف در نظر داشت:

 دستورالعمل قرار دادن ظروف را به دقت مطالعه نمایید()برای کارایی بهتر دستگاه 

  غذاهای سوخته در ماهی تابه و روی ظروف را تمیز کرده سپس در ماشین قرار دهید. نیزقطعات بزرگ غذا و 

 .نیاز به خیساندن ظروف نیست 

 ظروف را بصورت زیر در دستگاه قرار دهید:

  باید رو به پایین قرار بگیرند.ظروفی مثل فنجان، لیوان، ماهی تابه و غیره 

 .ظروف انحنادار یا دارای تو رفتگی باید بصورت مورب قرار بگیرند تا آب بخوبی با آنها برخورد کند 

 .ظروف باید بصورت محکم قرار بگیرند تا در حین شستشو نیفتند 

  پاشش آب بتوانند براحتی حرکت کنند. نازلهایظروف باید طوری قرار داده شوند تا 
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 از شستشوی لوازم بسیار کوچک خودداری کنید چون احتمال افتادن آنها در حین شستشو وجود دارد. :جهتو

 میکند.ن ورت آب به قسمتهای عمیق آنها نفوذنها نباید درون یکدیگر چیده شوند دراین صبشقابها و فنجا 

 .ظروف و قاشق و چنگال نباید درون یکدیگر قرار بگیرند 

  به یکدیگر برخورد داشته باشند.ظروف شیشه ای نباید 

 .ظروف بزرگ را در سبد پایین قرار دهید 

  ، طراحی شده است..و  بشقابسبد باالیی برای ظروف حساس مانند ظروف شیشه ای ، فنجانها .. 

 .هرگز چاقوها را بصورت عمودی قرار ندهید باید بصورت افقی در سبد باالئی قرار داده شوند 

 زیرا موجب کاهش اثر شستشو و مصرف انرژی زیاد میشود. بپرهیزیددر دستگاه ظروف  دادن بیش از حداز قرار 

 چیدمان ظروف در سبدها:

 يیسبد باال

سبد باالیی جهت قرار دادن ظروف سبکتر و حساستر مانند فنجانها، لیوانها، بشقابها، کاسه های کوچک، پیش 

سرو غذا و ماهی تابه کوچک )اگر خیلی کثیف دستی و ظروف مسطح یا با عمق کم مانند کاسه های کوچک 

 نیستند( طراحی شده است.

 موقعیت ظروف با چرخش نازل شستشو تغییر نخواهد کرد.

 لطفا به خاطر داشته باشید:

 .فنجانها و لیوانها و کاسه ها میبایستی وارونه قرار داده شوند 

 پاشیده و به پایین ریخته شوند. ظروف عمیق میبایست طوری قراربگیرند که آب روی آنها بشقابها و 

 قابلیت خم شدن به کف سبد را دارند. ظروف با ابعاد مختلفسبد جهت بارگذاری  شلفهای 

 سبد پائیني:

 است. دشوار است طراحی شده هاسبد پایینی جهت ظروف بزرگ و ظروفی که تمیز کردن آن

  داخل قابلمه( رو به پائین باشد.ظروف بزرگ مانند قابلمه ها را طوری قرار دهید که طرف گود آن( 

 .پیشنهاد میشود که ظروف بزرگتر در سبد پایینی قرار داده شوند 

 دیس و درب قابلمه ها مطابق تصاویر زیر در سبد قرار بگیرند.کاسه های بزرگ ،ی تابه، قابلمهماه ، 

 را در کناره های سبدها قرار دهید تا مانع از پاشش آب نشوند درب قابلمه ها و دیسها. 

 
 

 

 
 روش قرار گیري ظروف بزرگ در سبد پاییني
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 چیدمان ظروف در سبدها:
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 ضعیت داشته باشد:سبد کارد و چنگال میتواند پنج و

 
 خارج کردن ظروف:

 ائینی سپس میشود که ابتدا سبد پ برای جلوگیری از چکه کردن آب از سبد باالئی روی سبد پائینی توصیه

 سبد باالیی را تخلیه نمایید.

  دقیقه صبر کنید تا  11پس از پایان شستشو ابتدا درب را کمی باز کرده و قبل از خارج کردن ظروف حداقل

ظروف و قسمتهای مختلف دستگاه کمی خنک شود و احتمال شکستن آنها کم شود. همچنین این وقفه 

 ظروف میشود.موجب بهتر خشک شدن 
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 تنظیم سبد باالئي:
ی و هم ر ارتفاع جهت استفاده از فضای بیشتر هم برای سبد باالییامکان تغیکه سبد باالیی به گونه ای طراحی شده 

در موقعیت سبد  ،در موقعیت باال و با کشیدن دستگیره ها به باالسبد ، نی را دارد. با کشیدن سبد به باالبرای سبد پایی

 .فرماییدمیگیرد. به تصاویر زیر توجه پایین قرار 

 
  سبد باالیي: شلفهايجمع کردن 

 .جمع نمود یررا مانند شکل ز یوانشلف فنجان و ل یازتوان در صورت ن یظروف مختلف م یریجاگ یبرا

 
  سبد پاییني: شلفهايجمع کردن 

 .جمع نمود ریرا مانند شکل ز یینسبد پا یتوان شلفها یتابه م یظروف بزرگ مانند قابلمه و ماه یریجاگ یبرا
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 سبد کارد و چنگال:

کارد، چنگالها و قاشقها میبایست در سبد مخصوص به خودشان قرار داده شوند طوریکه دسته آنها رو به پایین 

ایگاههای جداگانه قرار داده شوند به طوری که هرکدام در )همانند شکل(. قطعات باید همانند شکل در ج باشد

ل در میبایست به صورت افقی مانند شکاقالمی که طولشان بلند است )مانند مالقه( شیار جداگانه قرار بگیرند. 

 سبد قرار داده شوند.وسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نكته

 ه باشد.از ته سبد بیرون نیامد چنگال یا چاقو قاشق، مراقب باشید که قسمت نوک تیز 

 .همواره اقالم تیز را به گونه ای قرار دهید که لبه تیز آنها رو به پایین باشد 

 فرمایید:م چیدن آنها موارد زیر را رعایت و در ظروف نقره ای به هنگاکیفیت شستش برای باالترین

 دیگر قرار ندهید.آنها را درون یک 

 مده رو به باال باشدبرانها را طوری قرار دهید که سمت آ. 

 ای را در سبد باالیی قرار دهید.قاشق و چنگال نقره 
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 شروع شستشو

 :جدول برنامه هاي شستشو

 :DW-1484 مدل

 .به معنی نیاز به مکمل آبکشی است *عالمت  :نکته

مكمل 

 آبكشي

آب 

مصرفي 

 )لیتر(

انرژي 

مصرفي 

 )کیلووات(

زمان 

 برنامه

 )دقیقه(

مقدار 

پودر 

 شستشوي

اصلي 

 )گرم(

مقدار پودر 

شو شست-پیش

 )گرم(

 شرح برنامه
اطالعات چرخه 

 شستشو
 برنامه

* 11~11 3/1~2/1 111 

31  1 
درجه(  41پیش شستشو )

 شستشوی اتوماتیک

 درجه( 11-41)

 آبکشی  

 درجه(  61آبکشی )

 خشک کن

بهطهور اتهومههاتیههک 

مقدار کثیفی ظروف 

)کهم، متوسهههط یهها 

زیههاد( را تشهههخیص 

چهه غذاها  میهدههد.

روی ظهههههروف، 

خشک شده باشند یا 

 خیر

 اتوماتیک
Auto 

 

 عدد قرص 1یا 

* 1/13 6/1 131 

31  1 

درجه(  11پیش شستشو )

 درجه( 61شستشو )

 آبکشی 

 آبکشی 

 درجه( 31آبکشی )

 خشک کن 

بههرای ظههروف بهها 

کهثهیفی زیههاد روی 

قهابلمهه، مهاهی تابه، 

بشههقاب و سههینی ها 

کههه مههدتی غههذای 

شههده روی خشههک 

 آنها بوده است

شدید 
Intensive 

 
 عدد قرص 1یا 

* 1/13 3/1 181 

 درجه( 41پیش شستشو ) 1  31

 درجه( 11شستشو )

 آبکشی 

 درجه( 61آبکشی )

 کنخشک 

بههرای ظههروف بهها 

 مقدار کثیفی متوسط

و قابلمه و ماهی تابه 

 با کثیفی کم

 عادی
Normal 

 عدد قرص 1یا  
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مكمل 

 آبكشي

آب 

مصرفي 

 )لیتر(

انرژي 

مصرفي 

 )کیلووات(

زمان 

 برنامه

 )دقیقه(

مقدار 

پودر 

 شستشوي

اصلي 

 )گرم(

مقدار پودر 

شو شست-پیش

 )گرم(

 شرح برنامه
اطالعات چرخه 

 شستشو
 برنامه

* 11 23/1 121 

 پیش شستشو 1  31

 درجه( 41شستشو )

 درجه( 61آبکشی )

 خشک کن 

برنامه ای اسههتاندارد 

ظههروف بهها بههرای 

 مقدار کثیفی متوسط

)شههسههتشههوی بهینه با 

صهههرفههه جویی در 

مصهههههرف آب و 

 انرژی(

 اقتصادی
Eco 

 
 عدد قرص 1یا 

* 13 2/1 131 

31  1 
 پیش شستشو

 درجه( 41) شستشو

 آبکشی  

 درجه(  61آبکشی )

 خشک کن

شهههسهههتشهههوی برای 

ای و ظروف شهیشههه 

 چینی با کثیفی کم

ظروف 

چینی و 

 شیشه ای
Glass 

 

 عدد قرص 1یا 

* 1/13 31/1 21 31 - 

 درجه(  61شستشو )

 آبکشی 

 درجه(  61آبکشی )

 خشک کن

بههرای ظههروف بهها 

کثیفی متوسهههط که 

نیاز اسهههت سهههریعتر 

 شسته شوند

شستشوي 

 دقیقه 09
90 min 

 

- 11 31/1 31 31 - 

 درجه( 41شستشو )

 درجه( 11آبکشی ) 

 درجه( 11آبکشی )

بههرای ظههروف بهها 

کههثههیههفههی کم مثههل 

کریسهههتهال و لیوانها 

کهه نیاز به خشهههک 

 کردن ندارند

 سریع
Rapid 

 

 پیش شستشو - - 11 13/1 4 -

تنها برای خیسهههاندن 

ظههروف کههثههیههفههی 

اسههتفاده میشههود که 

بعداً قصههد شههسههتن 

 یبراآنهها را دارید. 

و  یههوهشهههسهههتههن مه

 یناز ا یجههاتسهههبز

بههرنههامههه اسهههتفههاده 

 .گرددیم

خیساندن یا 

و پیش شستش

 یشستشو)

میوه و 

 (سبزیجات
Soak 
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 :DW-1476 مدل

مكمل 

 آبكشي

مقدار 

آب 

مصرفي 

 )لیتر(

مقدار 

انرژي 

مصرفي 

 )کیلووات(

زمان 

 برنامه

 )دقیقه(

مقدار 

 پودر

 شستشوي

اصلي 

 )گرم(

 ودرمقدار پ

شو شست-پیش

 )گرم(

 شرح برنامه
اطالعات چرخه 

 شستشو
 برنامه

* 5/81 6/8 879 

31  1 

 درجه(  59پیش شستشو )

 درجه( 69شستشو )

 آبکشی

 آبکشی 

 درجه( 79آبکشی )

 خشك کن 

بههرای ظههروف بهها 

کثیفی زیههاد روی 

قهابلمه، ماهی تابه، 

بشهقاب و سینی ها 

کههه مههدتی غههذای 

خشهک شده روی 

 آنها بوده است

شدید 
Intensive 

 عدد قرص 1یا  

* 85 3/8 819 

31  1 

درجه(  41) پیش شستشو

 درجه(  11) شستشو

 آبکشی

 (درجه 61) آبکشی

 کنخشک

بههرای ظههروف بهها 

کثیفی متوسهههط و 

قهابلمه و ماهی تابه 

 با کثیفی کم

 عادي
Normal 

 عدد قرص 1یا  

* 88 03/9 809 

 پیش شستشو 1  31

 درجه(  41) شستشو

 درجه( 61آبکشی )

 خشک کن 

برنامه ای استاندارد 

بههرای ظههروف بهها 

مههقههدار کههثههیههفههی 

متوسط )شستشوی 

صهههرفههه بهینههه بهها 

جویی در مصههرف 

 آب و انرژی(

 اقتصادي
Eco 

 

 عدد قرص 1یا 

* 5/81 0/9 839 

31  1 

 پیش شستشو

 درجه( 19شستشو )

 آبکشی

 درجه( 69آبکشی )

 خشك کن

شسسسسستشسسوي براي 

ظروف شیشه اي و 

 مچینی با کثیفی ک

ظروف 

چینی و 

 شیشه اي
Glass 

 

 عدد قرص 1یا 

* 5/81 35/8 09 

31  1 
 درجه(  61) شستشو

 آبکشی 

 درجه( 61) آبکشی

 خشک کن

بههرای ظههروف بهها 

 کثیفی متوسههط که

نیاز اسههت سههریعتر 

 شسته شوند

شستشوي 

 دقیقه 09
90 min 

 
 عدد قرص 1یا 
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مكمل 

 آبكشي

مقدار 

آب 

مصرفي 

 )لیتر(

مقدار 

انرژي 

مصرفي 

 )کیلووات(

زمان 

 برنامه

 )دقیقه(

مقدار 

 پودر

 شستشوي

اصلي 

 )گرم(

 مقدار پودر

شو شست-پیش

 )گرم(

 شرح برنامه
اطالعات چرخه 

 شستشو
 برنامه

- 88 75/9 39 15 - 

 درجه( 15شستشو )

 درجه( 59آبکشی )

 درجه( 55آبکشی )

بههرای ظههروف بهها 

کههثههیفی کم مثههل 

کریسههتال و لیوانها 

که نیاز به خشههک 

 کردن ندارند

 سریع
Rapid 

 

 پیش شستشو - - 85 91/9 1 -

تنها برای خیساندن 

ظههروف کههثههیههفههی 

اسهتفاده میشود که 

بعداً قصههد شههسههتن 

آنههههها را داریههد. 

 یبههرا یهنههمههچهنهه

و  یوهشهههسهههتهن م

 از یزن یجهاتسهههبز

برنامه اسههتفاده  ینا

 .گردد یم

خیساندن یا 

و پیش شستش

 یشستشو)

میوه و 

 (سبزیجات
Soak 
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 :DW-1483 مدل

مكمل 

 آبكشي

آب 

مصرفي 

 )لیتر(

انرژي 

مصرفي 

 )کیلووات(

زمان 

 برنامه

 )دقیقه(

مقدار 

 پودر

 شستشوي

اصلي 

 )گرم(

 ودرمقدار پ

شو شست-پیش

 )گرم(

 شرح برنامه
اطالعات چرخه 

 شستشو
 برنامه

* 11~11 3/8~0/9 859 

31  1 
درجه(  41پیش شستشو )

 شستشوی اتوماتیک

 درجه( 11-41)

 آبکشی  

 درجه(  61آبکشی )

 خشک کن

بهطهور اتهومههاتیههک 

کثیفی ظروف  مقدار

)کهم، متوسهههط یهها 

زیههاد( را تشهههخیص 

میهدههد. چهه غذاها 

روی ظهههههروف، 

خشک شده باشند یا 

 خیر

 اتوماتیك
Auto 

 
 عدد قرص 1یا 

* 5/87 6/8 875 

31  1 

درجه(  11پیش شستشو )

 درجه( 61شستشو )

 آبکشی 

 آبکشی 

 درجه( 31آبکشی )

 خشک کن 

براي ظروف بسسسسیار 

کثیف مثسل قسابهمسسه  

ماهی تابه  بشقاب و 

سسسسینی ها که مدتی 

غذاي خشسك شسد  

 روي آنها بود  است

شدید 
Intensive 

 عدد قرص 1یا  

* 5/83 3/8 815 

31  1 
درجه(  41) پیش شستشو

 درجه(  11) شستشو

 آبکشی

 (درجه 61) آبکشی

 کنخشک

بههرای ظههروف بهها 

کههثیفی متوسهههط و 

قابلمه و ماهی تابه با 

 کثیفی کم

 عادي
Normal 

 عدد قرص 1یا  

* 89 03/9 805 

 پیش شستشو 1  31

 درجه(  41) شستشو

 درجه( 61آبکشی )

 خشک کن 

برنامه ای اسههتاندارد 

بههرای ظههروف بهها 

 مقدار کثیفی متوسط

)شههسههتشههوی بهینه با 

صهههرفههه جویی در 

مصهههههرف آب و 

 انرژی(

 اقتصادي
Eco 

 

 عدد قرص 1یا 
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مكمل 

 آبكشي

آب 

مصرفي 

 )لیتر(

انرژي 

مصرفي 

 )کیلووات(

زمان 

 برنامه

 )دقیقه(

مقدار 

 پودر

 شستشوي

اصلي 

 )گرم(

 مقدار پودر

شو شست-پیش

 )گرم(

 شرح برنامه
اطالعات چرخه 

 شستشو
 برنامه

* 83 0/9 839 

31  1 

 پیش شستشو

 درجه( 41) شستشو

 آبکشی 

 درجه( 61) آبکشی

 خشک کن

شسسسسسسستشسسسوي براي 

ظروف شسیشسسه اي و 

 مبا کثیفی کچینی 

ظروف 

چینی و 

 شیشه اي
Glass 

 

 عدد قرص 1یا 

* 89 85/8 69 31 5 

 درجه( 59پیش شستشو )

 درجه( 69شستشو )

 درجه( 69آبکشی )

 خشك کن

بسسراي ظسسروف بسسا 

ه کثیفی کم که نیاز ب

خشسسك شدخ خیهی 

 خوب ندارند.

شستشوي 

 ساعته8
60 min 

 

- 88 75/9 39 31 - 

 )درجه 15( شستشو

 )درجه 59( آبکشی

 )درجه 55( آبکشی

بسسراي ظسسروف بسسا 

 کسسسثسسسیسسسفسسسی کسسسم

مثسسل کریسسسستسسا  و 

 لسسسیسسسوانسسسهسسسا کسسسه

 نیاز به خشك کردخ

 ندارند

 سریع

Rapid 

 

 پیش شستشو - - 85 91/9 1 -

تنها برای خیسهههاندن 

ظههروف کههثههیههفههی 

اسههتفاده میشههود که 

بعداً قصههد شههسههتن 

آنهههههها را داریهههد. 

ن شست یبرا ینهمچن

 یزن یجاتو سبز یوهم

برنامه استفاده  یناز ا

 .گردد یم

خیساندن یا 

و پیش شستش

 یشستشو)

میوه و 

 (سبزیجات

Soak 

 

 

در همه محصوالت جهت تست استفاده میشود. اطالعات جهت تست مقایسه ای در  (ECO) اقتصادی : برنامهنكته

 این برنامه بصورت زیر است:

  : نفر  14ظرفیت 
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  :در وضعیت پایینمحل سبد باالئی 

  6: آبکشی تنظیم مکمل 

 روشن کردن دستگاه:

 شروع یك چرخه شستشو:

 :DW-1483و  DW-1476مدلهاي 

سپس سبد باالئی  ئینیابتدا سبد پا. پیشنهاد میشود ظروف را در سبدها قرار دهیدسبدها را به بیرون بکشید و  .1

 .فرمایید()قسمت قرار دادن ظروف را مالحظه  را پر کنید

 شوینده و مکمل آبکشی مراجعه شود(. )به قسمت ریختن نمک، محفظه بریزیدپودر شوینده را در  .3

باشد. مطمئن شوید  10A-250VAC(. پریز نیز میبایست 240VAC / 50Hz-220دوشاخه را به پریز بزنید ) .3

 که ولتاژ و آمپر برق کم نیست.

 را فشار دهید در نتیجه صفحه نمایش روشن میشود.  ON/OFFرا بسته و دکمه  بدر .4

 مورد نظر انتخاب شود: یدهید تا برنامه شستشو رشافرا آنقدر  programدکمه  .1

 :,DW-1484 DW-1483مدلهای 

Auto>Intensive->Normal->Eco->Glass->60min->Rapid>Soak 
 :DW-1476مدل 

Intensive->Normal->Eco->Glass->60min->Rapid>Soak 

 به آن روشن میشود.ای شروع به کار کند نشانگر مربوط اگر برنامه

 ثانیه شروع بکار کند. 3را فشار دهید تا دستگاه پس از Start/Pauseسپس دکمه  .6

مگر اینکه مجددًا دکمه  میشودرا فشار دهید عمل شستشو متوقف  Start/Pause: اگر در حین برنامه دکمه هنكت

Start/Pause .را فشار دهید تا دستگاه بکار خود ادامه دهد 

 : DW-1484مدل 

 را لمس کرده تا محصول روشن شود. Powerباال دکمه  3تا  1پس از انجام مراحل  .1

 تا برنامه شستشو مورد نظر انتخاب شود.کنید را آنقدر لمس  programدکمه  .3

 ثانیه شروع بکار کند. 3دستگاه پس از  تادرب را بسته  .3

 تغییر برنامه شستشو:

 :DW-1476, DW-1483مدلهاي 
مصرف  ،را تغییر داد در غیراینصورت پودر برنامه انتخاب شده گذشته باشد میتوان آن اگر تنها مدت کمی از .1

به ) تخلیه شده است. اگر این اتفاق افتاده میبایست دوباره محفظه پودر شوینده را پر کنیدنیز شده و آب 

 قسمت ریختن شوینده مراجعه کنید(.
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 وضعیت آماده بکار قرار می گیرد(.)در  قف میشودرا فشار دهید در نتیجه دستگاه متو Start/Pauseدکمه  .3

 را تنظیم کنید. ه جدیدمفشار دهید و برناثانیه  3بمدت را   programدکمه  .3

( در آمده و چراغ برنامه از چشمک pause: اگر در حین کار در را باز کنید دستگاه به حالت توقف موقت )هنكت

 .ادامه خواهد یافتثانیه برنامه  11را ببندید مجدداً پس از  بزدن باز می ماند هنگامیکه در

اگر دستگاه شما مجهز به عملکرد حافظه باشد، در صورت قطعی برق، دستگاه عملیات شستشو را پس از اتصال 

 مجدد برق ادامه خواهد داد.

 :DW-1484مدل 

 نازلهای آب پاش از چرخش باز بایستند. ب را به آرامی کمی باز نمایید تادر .1

 ثانیه لمس کنید و برنامه مورد نیاز را تنظیم کنید. 3را بمدت   programدکمه دکمه  .3

 .شروع به کار خواهد کردثانیه برنامه  11درب را ببندید مجدداً پس از  .3

 DW-1484هاي مختلف چراغ چشمك زن در مدل تحال

 چراغ چشمک زن آبی: انجام شستشو. .1

 چراغ آبی روشن: توقف شستشو. .3

 چراغ سفید: پایان شستشو. .3

 چراغ خاموش: حالت آماده به کار. .4

 اضافه کردن ظروف )فقط در مرحله پیش شستشو(:

 اضافه کنید. ها رارفمیتوانید ظ )درب محفظه شوینده باز نشده باشد( اگر هنوز پودر شوینده استفاده نشده باشد: نكته

 برای این کار:

 .(DW-1484)به استثنای مدل  را فشار دهید Start/Pauseدکمه  .1

 ، دستگاه متوقف میشود(.با کمی باز کردن درب DW-1484)در مدل را کمی باز کنید  بدر .3

 را بطور کامل باز کنید. ب، میتوانید درپاش آب نازلهایپس از متوقف شدن  .3

 ظروف را در سبدها قرار دهید. .4

 را ببندید. بدر .1

 .ثانیه شستشو را ادامه میدهد 11را فشار دهید، دستگاه پس از  Start/Pauseدکمه  .6

 پایان شستشو:

دستگاه را  ON/OFFآید. با استفاده از دکمه بار بصدا در می 8که چرخه شستشو به پایان رسید، بوق  هنگامی

حدودا )باز کنید. قبل از خارج کردن ظروف چند دقیقه کمی دستگاه را  بخاموش کنید. شیر آب را ببندید و در

 صبر کنید تا کمی خنکتر و همچنین بهتر خشک شوند.دقیقه(  11
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 خاموش کردن ماشین:

 :نكات

 درب را با احتیاط باز کنید:

 تا خنک شوند. نیدد. بدین دلیل میبایست کمی صبر کهستن و شکننده حساس ،ظروف داغ 

 دنماییخنک شوند سپس ظروف را خارج ظروف تا  کنیددقیقه صبر  11و به مدت  هدرب را کمی باز کرد. 

 .در این صورت ظروف خنکتر شده و به خشک شدن ظروف نیز کمک میشود 

 :خارج کردن ظروف

 .خیس بودن درون ماشین بعد از شستشو عادی است 

 .ی بر روی ظروف یبا این عمل از چکه کردن آب ظروف باال ابتدا سبد پایین و سپس سبد باال را تخلیه نمائید

 پائینی جلوگیری می شود.

 را یکدفعه باز نکنید زیرا آب داغ به بیرون پاشیده خواهد شد. بدر طی شستشو هرگز در :هشدار

 نگهداري و تمیز کردن:

 سیستم فیلتر:

  فیلتر از ورود ذرات غذا به داخل پمپ و گرفتگی آن جلوگیری میکند.

ر اصلی( و یک فیلتر )فیلت (، یک فیلتر مسطحبزرگ) فیلتر شامل یک فیلتر زبر

 )نرم( است. ریز

ط فشار آب افتند و توسبدام می غذا در این فیلترریز : ذرات فیلتر اصلي -1

 نازل حل شده و سپس در هنگام تخلیه خارج میشوند.

ر این دبزرگ غذا مثل تکه های استخوان قطعات  :بزرگفیلتر  -2

فیلتر گیر میکنند. برای خارج کردن این قطعات به آرامی درپوش فیلتر 

 و این فیلتر را خارج کنید. اندهچرخرا 

این فیلتر وظیفه بدام انداختن آلودگیهای مواد غذائی  فیلتر نرم: -3

  و جلوگیری از پاشش مجدد آنها روی ظروف را بعهده دارد.

 جدا کردن فیلتر:

جهت خالف عقربه های ساعت چرخانده را در  بزرگ : فیلتر1مرحله 

 و به باال بکشید.

 .یدبکش یرونرا ب یلترمجموعه ف: 3مرحله 
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 .انجام دهید 1به  3جهت نصب فیلترها عملیات فوق را از مرحله : 3مرحله 

ذرات  شستشویکل بعد از هر سبهتر است تمیز بودن فیلترها بر عملکرد ماشین ظرفشویی تاثیرگذار است بنابراین 

برحسب میزان  ،بار )کمتر یا بیشتر 3بزرگ غذا را از درون فیلترها خارج کنید. همچنین کل فیلترها را نیز هفته ای 

 استفاده از ماشین ظرفشویی( خارج نموده و زیر شیر آب بگیرید و با برس تمیز کنید.

 :هشدار

  بدون فیلتر استفاده نکنید. از دستگاههرگز  

  میشود.و دستگاه  ظروفترها منجر به کاهش عملکرد و آسیب به نادرست فیلقرار دادن 

 هرگز برای تمیز کردن به فیلترها ضربه نزنید زیرا موجب خرابی آنها میشود.: توجه 

 کردن دستگاه:تمیز

 برای قسمتهای خارجی از واکس .نماییدکنترل پانل را با یک پارچه نرم و مرطوب تمیز کرده و کامالً خشک 

 استفاده نمائید. مخصوص لوازم خانگی پولیش

 :هشدار

 یز و ساینده برای تمیز کردن استفاده نکنید.هرگز از ابزارها و وسایل ت 

 بروز شوک  وکان نفوذ آب به قسمتهای الکتریکی زیرا ام هرگز از اسپری های تمیز کننده استفاده ننمایید

 وجود دارد. الکتریکی

 :بتمیز کردن در

 .ارچه نرم و نمدار استفاده نماییدپبرای پاک کردن لبه های درب از 

 :هشدار

 و اخل درب دزیرا امکان نفوذ آب به قسمتهای الکتریکی  هرگز از اسپری های تمیز کننده استفاده ننمایید

 وجود دارد.صدمه به قفل درب و قسمتهای الکتریکی و یا  بروز شوک الکتریکی

  دستمالهای زبر برای تمیز کردن استفاده ننمایید این کار باعث ایجاد خش های قابل هرگز از کاغذ سمباده و

 رؤیت در سطح استیل میشود.

 محافظت در برابر یخ زدگي:

اگر محصول شما در محلی قرار دارد که احتمال یخ زدگی وجود دارد لطفا محصول را در برابر آن محافظت 

 انجام دهید: پس از هر بار شستشو موارد زیر را انجام این کاربرای  کنید.

 .دوشاخه را از پریز بکشید 

 .شیر آب را بسته و لوله ورودی آب را از شیر آب جدا کنید 

 .آب موجود در لوله ورودی و شیر آب را تخلیه کنید 
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 .مجدداً لوله آب ورودی را متصل کنید 

 نید.را جذب ک که اسفنج آب آنفیلتر موجود در کف محفظه ماشین را خارج کرده و با استفاده از یک ت 

 خدمات تماس بگیرید.مجاز : اگر دستگاه شما بعلت یخ زدگی کار نمیکند با نمایندگی توجه

 ش:آب پا نازلهايتمیز کردن 

را تمیز کنید تا از ش نازلهای آب پاالزم است که مرتباً سوراخهای موجود بر روی 

جلوگیری شود. برای جدا کردن و نیز ذرات ریز غذا گرفتگی آن در اثر رسوبات آب 

عقربه های ساعت حرکت جهت را در  و بوش نازلنازل را نگه داشته ، باالیی نازل

را با آب  ازلن. را به باال بکشید برای نازل پایینی آن را جدا کنید نازلسپس  بچرخانید

گرم و صابون و برس نرم تمیز کرده و خوب آبکشی کنید و مطمئن شوید که سوراخها 

 کامالً باز هستند.

 نگهداري از دستگاه:

 پس از هر شستشو 

 را کمی باز بگذارید تا رطوبت کامالً خشک شده و هیچ بوئی بجا نماند. بدره و دآب را قطع کر

 جدا کردن کابل برق 

 و امور نگهداری دوشاخه را از پریز بکشید.قبل از تمیز کردن 

 رنده و سایندهعدم استفاده از مواد خو 

 یا آب گرم و صابون، سفید داخل محفظه را با پارچه نرم و آب و کمي سرکهفقط و فقط 

مك و هرگز از شوینده هایي مانند وایتكس و جوهر ن تمیز نمایید یيکننده ظرفشو یزمواد تم

حتي به توصیه دیگران استفاده ننمایید زیرا باعث زنگ زدگي محصول و مواد خورنده دیگر 

 شده و کارخانه هیچ مسئولیتي در این مورد نخواهد داشت .

 استفاده نکنید. ب، خارجی و الستیک درنده جهت تمیز کردن قسمتهای داخلیهرگز از مواد و اشیا سای

 مدت طوالني کار نمیكند ه هنگامیكه دستگاه ب 

دستگاه بمدت طوالنی کار نمیکند )مثال وقتی به سفر می روید( یک چرخه شستشو بدون ظرف با هنگامیکه 

دستگاه انجام دهید سپس دوشاخه را از پریز بکشید و شیر آب را ببندید. درب را نیز کمی باز بگذارید تا 

 الستیک آن سالم مانده و دستگاه بو نگیرد.

 :جابجا کردن دستگاه 

 ییجاجاب نگونهیا یکهدر صورترا بصورت عمودی جابجا کنید.  کردن دستگاه میباشد حتماً آن اگر نیاز به جابجا 

 .ییدجا نمامحصول را به پشت خوابانده و جابنباشد  یرامکانپذ
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 بالستیك در: 

 بیکی از عواملی که موجب ایجاد بو در داخل دستگاه میشود، گیر کردن مواد غذائی در داخل الستیک در 

 است. تمیز کردن مداوم الستیک با اسفنج نرم مانع از بو گرفتن آن میشود.

 نصب دستگاه:

 موقعیت دستگاه:

دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید. پشت دستگاه باید رو به دیوار باشد و کناره ها باید به دیوار یا کابینت 

 مناسب نصب شوند.باشد. دستگاه مجهز به ورودی و خروجی آب است که باید بطور 

 :هشدار

 .نصب لوله ها و قسمتهای الکتریکی میبایست توسط تکنسین ماهر انجام شود 

 .خطر شوک الکتریکی! قبل از نصب ظرفشویی به هیچ وجه کابل آن را به پریز برق نزنید 

 تراز کردن دستگاه:

پایه  استفاده ازرا با  هنگامیکه دستگاه را در محل مورد نظر قرار دادید، ارتفاع آن

 درجه کج باشد. 3دستگاه نباید بیشتر از  تنظیم کنید. های قابل تنظیم،

  دستگاهی که بخوبی تراز شده باشد کمترین صدا و لرزش را خواهد داشت.

 اتصال به برق:

 ر که ب) قبل از نصب حتماً مطمئن شوید که ولتاژ و فرکانس برق خانه با ولتاژ و فرکانس مورد نیاز دستگاه

 است( مطابقت دارد.ب مشخصات نوشته شده روی برچس

 .کابل برق دستگاه و پریز برق بایستی در جایی باشند که به آسانی قابل دسترس باشند 

 استفاده نکنید. سیار یا پریز رابط هرگز از سیم 

 .تحت هیچ شرایطی اتصال ارت دستگاه را جدا نکنید 

 .دوشاخه را به پریز دارای ارت متصل کنید 

 .استفاده از آداپتور یا وسایل مشابه می تواند منجر به داغ شدن بیش از حد و آتش سوزی شود 

 نیازهاي الكتریكي:

ب نبع مناسرا به م قبل از نصب برچسب مشخصات دستگاه را مطالعه کرده و از ولتاژ مورد نیاز آن مطلع شوید و آن

ارشکن استفاده کرده و دستگاه را به یک مدار جداگانه ، فیوز تاخیری یا یک مدآمپر 11متصل کنید. از یک فیوز 

 متصل کنید.

 های دستگاه کامال روی زمین قرار گرفته اند.قبل از استفاده مطمئن شوید که همه پایه 
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 روش ارت کردن دستگاه:

ا ایجاد مسیری ب دستگاه باید ارت شود تا در مواقع بروز خرابی، ارت بودن دستگاه خطر بروز شوک الکتریکی را

، کاهش دهد.این دستگاه مجهز به یک سیم و دوشاخه دارای ارت می باشد. دوشاخه باید حتماً با مقاومت حداقل

 به یک پریز مجهز به ارت که بر اساس استانداردهای کشور می باشد متصل شود.

 اتصال لوله هاي آب:

دستگاه متصل کنید و  ¾: لوله ورودی آب سرد را به کانکتور اتصال آب سرد

شده است. اگر مدت طوالنی است که از آن لوله استفاده   مطمئن شوید که بخوبی بسته

ین پیشگیری برای آب کمی رفته تا رنگ آن روشن شود. ا نشده اجازه دهید که

 جلوگیری از صدمه زدن به دستگاه توصیه میشود.

 شیر آب را بعد از استفاده از دستگاه ببندید. 

 :ل لوله تخلیهاتصا

متصل سانتیمتر باشد(  4باید لوله تخلیه آب منزل قطر  حداقل)دستگاه را درون لوله تخلیه آب منزل لوله تخلیه 

فاع انتهای لوله ارتلوله تخلیه نباید خم شده یا به هم پیچیده شود. قرار دهید.  ظرفشوییرا درون سینک  کنید یا آن

و  A  ،Bور شود. از یکی از روشهای باشد و نباید در آب غوطهاز کف دستگاه سانتیمتر  111تا  41تخلیه باید بین 

 نشان داده شده در تصویر استفاده کنید. Cیا 

 اشد.باتصال باید بخوبی انجام شود تا از هرگونه نشتی جلوگیری شود. بررسی کنید که لوله گرفتگی نداشته 

 لوله ها: ازروش تخلیه آب باقیمانده 
ا ر سانتیمتر باشد، آب باقیمانده در لوله تخلیه بخوبی تخلیه نمیشود و میبایست آن 111اگر ارتفاع سینک بیشتر از 

 بصورت دستی تخلیه نمائید.

 استفاده کنید. اگر نیاز به اضافه کردن طول لوله تخلیه است حتماً از لوله مشابه 

 استفاده کنید. بستبرای اتصاالت لوله ها حتماً از 
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 تخلیه آب اضافي در لوله ها:

ک نمیتواند مستقیم در سینسانتیمتر قرار گرفته است، آب اضافی در لوله  111اگر سینک در ارتفاعی باالتر از 

ینک است آن پایینتر از سطح سبنابراین الزم است که آب اضافی از لوله در ظرفی مناسب که ارتفاع  تخلیه شود.

 تخلیه شود.

 خروجي آب:

ن شوید مئتا از نشتی آب جلوگیری شود. مط لوله تخلیه آب را متصل کنید. لوله تخلیه باید بدرستی متصل شود

 که لوله تخلیه پیچ نخورده یا له نشده باشد.

 لوله اضافي:

وله تخلیه تخلیه مشابه استفاده کنید. نباید مجموع طول لاگر نیاز به افزایش طول لوله تخلیه است باید حتما از لوله 

 متر شود در غیراینصورت بر روی عملکرد دستگاه و مقدار تمیزکردن ظروف تاثیر میگذارد. 4بیشتر از 

 اتصال سیفون:

و  )حداکثر( سانتیمتری 111باید در ارتفاع کمتر از  لوله تخلیه به سیفون و یا خروجی آب داخل دیوار،اتصال 

 .سانتی متری از کف دستگاه باشد 41حداقل 

 کار با دستگاه:قبل از 

 قبل از روشن کردن دستگاه موارد زیر را بررسی کنید.

 دستگاه تراز بوده و در جای خود محکم است. -1

 شیر ورودی باز است. -3

 نشتی در اتصاالت نباشد. -3

 دوشاخه بخوبی به پریز متصل شده است. -4

 برق متصل است. -1

 تابیدگی نداشته باشند. دی و خروجیلوله های ورو -6

 متعلقات از محصول خارج شده باشند. واقالم بسته بندی  -3

پس از استفاده از دستگاه این دفترچه را نزد خود نگه دارید زیرا کمک زیادی در به کارگیری دستگاه به          

 شما مینماید.
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  عیب یابي:

مشکل  ید و اگریمرکز خدمات مجاز موارد زیر را بررسی فرما در صورت بروز مشکل در دستگاه قبل از تماس با

 برطرف نشد با مرکز خدمات تماس بگیرید.

 راه حل علت احتمالي مشكل

دستگاه شروع بکار 

 نمیکند

فیوز سهههوخته یا  مدار 

قطع کن فعههال شهههده 

 است

فیوز یا مدار قطع کن را تعویض کنید. دستگاههای دیگری که 

کنند را دسههتگاه از یک پریز اسههتفاده میبطور مشههترک با این 

 قطع کنید.

دسههتگاه روشههن نشده 

 است

ت. کاماًل بسته اس بمطمئن شوید که دستگاه روشن شده و در

 مطمئن شوید که دوشاخه بخوبی به پریز متصل شده است.

 فشار آب کم است
بررسههی کنید که لوله ورودی آب بخوبی متصههل شههده و شههیر 

 آب باز است

بخوبی بسهههتههه  بدر

 نشده است
 را ببندید بدر

 آب دستگاه تخلیه

 شودنمی

لوله تخلیه پیچ خورده 

 یا مسدود شده است
 لوله تخلیه را بررسی کنید

فیلتر مسهههدود شهههده 

 است
 را بررسی کنید بزرگفیلتر 

 ظرفشهههوییسهههینهک 

 مسدود شده است

سهههینک را بررسهههی کنید که آیا تخلیه می شهههود یا خیر. اگر 

 از سینک بود باید با لوله کش تماس بگیرید.مشکل 

 شوینده نامناسب وانوجود کف در 

ه کنید استفاد ظرفشوییتنها از پودر شهوینده مخصهوص ماشین 

ه را له اتفاق افتاد درب دستگائتا کف ایجاد نشهود. اگر این مس

 ها از بین بروند. یک گالن آب بهاز کنید و اجازه دهید تا کف

ها  بریزید. درب دستگاه را ببندید و یکی از برنامهسرد در وان 

را انتخاب کنید. در اولین مرحله دسهههتگاه آب را تخلیه خواهد 

از را ب کرد. پس از تخلیه دسهههتگاه را متوقف کرده و درب آن

کنید و بررسههی کنید که آیا کفی باقیمانده اسههت. در صههورت 

 بار دیگر تکرار کنید. کار را یک نیاز این
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 راه حل علت احتمالي مشكل

 وانوجود کف در 
ریههخههتن اضههههافههات 

 مکمل
 همیشه اضافات مکمل را پاک کنید

وجود لکه در 

 داخل محفظه

اسهههتفاده از شهههوینده 

 رنگی
 از شوینده بدون رنگ استفاده کنید

رگه های سفید در 

 محفظه
 سختی آب

 شوییظرفبا اسهتفاده از اسهفنج نرم و شوینده مخصوص ماشین 

آنها را تمیز کنید. حتماً از دسههتکش اسههتفاده کنید. از شههوینده 

 دیگری استفاده نکنید.

لکه های زنگ 

روی کارد و 

چنگالها وجود 

 دارد

کههارد و چههنههگههالههههها 

مقههاومههت بههه زنههگ 

 زدگی نداشتند

 

 ،پس از ریختن نمههک

عملیات شستشو انجام 

و نمک  نشههده اسههت

ههای باقیمانده در وان 

در چرخه شستشو حل 

 شده اند.

همیشهه یک شستشوی سریع بدون ظروف پس از اضافه کردن 

 نمک انجام دهید

درپهوش محفظههه نرم 

کننههده بخوبی بسهههتههه 

 نشده است

 درپوش را بخوبی ببندید

صدای ضربه در 

 وانداخل 

بههه ظههروف  نههازلههههها

 برخورد میکنند
 و ظروف را درست قرار بدهیدبرنامه را متوقف کرده 

بههخههوبههی در ظههروف 

 محلشان مستقر نیستند

داخل لوله  صدا از

 های آب

بدلیل شههکل لوله ها و 

سهههطهح مهقطع آن و 

 محل نصب دستگاه

 هیچ تاثیری روی عملکرد دستگاه ندارد
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 راه حل علت احتمالي مشكل

روف تمیز نشده ظ

 است

ظههروف بههخوبی قرار 

 نشده اندداده 
 قرار دادن ظروف مراجعه کنیدبه بخش 

برنامه شهستشو مناسب 

 نیست

و )به جدول برنامه های شههسههتشهه یک برنامه قویتر انتخاب کنید

 مراجعه نمایید(

مقهدار پودر شهههوینده 

 کافی نبوده است
 شوینده بیشتر استفاده کنید یا شوینده را تعویض کنید

بههرخههی از ظههروف 

 هگرفترا نازلها جلوی 
 ظروف را مرتب کنید

درستی یا ب فیلتر گرفته

 در نتیجهنصهب نشهده 

آلودگیها و ذرات غذا 

مسههدود شههدن  باعث

نازل آب سههوراخهای 

 شده است

را ها  ازلنفیلتر را تمیز کرده یا مجدداً مونتاژ کنید. سوراخهای 

 تمیز کنید.

ظروف شیشه ای 

 شده اند تیره

وجود شههوینده زیاد و 

 آبسخت نبودن 

اگر آب منطقه شما نرم است از شوینده کمتر و برنامه سبکتری 

 استفاده کنید.

لکه های سیاه یا 

خاکستری روی 

 ظروف

های  کهارد و چنگهال

آلومینیومی بهها ظروف 

 برخورد کرده اند

 با استفاده از شوینده مالیم این لکه ها را برطرف کنید

شوینده در محفظه 

 باقیمانده است

ریختن ظروف جلوی 

 شوینده را گرفته اند
 ظروف را مناسب قرار دهید

ظروف خشک 

 نشده اند

ظههروف بصهههههورت 

مناسهههب درون سهههبد 

 قرار داده نشده

 به بخش قرار دادن ظروف مراجعه کنید

مقدار مکمل کم بوده 

 است
 مقدار مکمل را زیاد کنید
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 راه حل علت احتمالي مشكل

ظروف خشک 

 نشده اند

ظههروف خههیههلههی زود 

 شده اندخارج 

ه باز درب را نیمظروف را بسرعت خارج نکنید پس از شستشو 

کنیهد تها بخار به یکباره خارج نشهههود زمانی که ظروف تقریبا 

گرم اسههت شههروع به خروج نمایید. ابتدا سههبد پایینی  و سههپس 

 سبد باالیی را خالی نمایید

برنههامههه نههامنههاسههههب 

 انتخاب شده است

یز مپایینتر اسهههت و عملکرد تدر برنهامهه های کوتاه دمای آب 

کردن نیز ضهعیفتر انجام میشهود. برنامه با زمان شستشوی بیشتر 

 انتخاب شود

از کههارد و چنگههال بهها 

ن آبکاری کیفیت پایی

 استفاده شده است

ین اخشهک شهدن بیشهترین مشکل این کارد و چنگالها میباشد 

 تندمناسب نیسظرفشویی ظروف برای شسته شدن با ماشین 
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 کدهاي خطا:
 .وقتی دستگاه دچار مشکلی در عملکرد شود کدهای زیر را نمایش میدهد

  
رخ داده قبل از تماس با مرکز خدمات، ابتدا شیر آب را ببندید و دوشاخه را از  نشتی آب به بیرون واناگر : نكته

 برق بکشید.

 خلیه کنید.را ت اگر به دلیل نشتی، در کف دستگاه آب جمع شده است حتماً قبل از استفاده مجدد از دستگاه آن

 

 

 

 

 

 علت احتمالي خطا معناي کد خطا کد

E1 طوالنی شدن زمان آبگیری 
 شیر آب باز نیست یا لوله آب پیچ خورده است

 یا فشار آب کم است

E3 المنتمشکل در سیستم  دمای آب به اندازه دلخواه نمیرسد 

E4 برخی از قسمتها نشتی دارند نشتی آب به کف دستگاه 

E8 مدار باز یا شکستگی شیر توزیع اشکال در مسیر شیر توزیع 

E9 
)در مدلهایی با 

 صفحه کلید لمسی(

 مشکل تاچ کلیدها

ثانیه  31در صورتی که هرکدام از کلید ها بیش از 

فشهههرده باشهههد و یا بخارات آب یا چیز دیگری بر 

باقی بماند این خطا مشههاهده می شود ها کلید روی

و فقط جنبه هشداری برای مصرف کننده دارد. در 

محصههول به کار  E9 ش ا نمایب همزمان این حالت

عوامل خطا،  فع شهههدنخود ادامه خواهد داد و با ر

روی نمایشهههگر مجددا نمایش داده زمهان برنهامهه 

 شودمی

ED 
مشهکل در ارتباط بین برد اصلی و 

 نمایشگربرد 
 مدار باز یا قطعی در درخت سیم
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 مشخصات فني:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 mm 845 ارتفاع

 mm 598 طول

 عرض
 بسته( ب)با در DW-1483 600 mmو  DW-1476 مدلهای

 بسته( ب)با در DW-1484 640 mmمدل 

 وزن )کیلوگرم(

 DW-1476 42.5 مدل

 DW-1483 43.5 مدل

 DW-1484 46.5مدل 

MPa (0.4 1~ 0.04 فشار آب تا   10 bar) 

 مشخصات الکتریکی مراجعه کنیدبه برچسب  مصرفی برق

 نفره 14 ظرفیت
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 :نقشه برق
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 :جدول سختي آب شهرها

 

 شهر ردیف

نتیجه 

 محاسبه
100000 

Lit/y 

 سختی آب
ppm 

 کلسیم

Mg/L 

 بیکربنات
Mg/L 

 منیزیم
Mg/L 

احتمال 

 وجود سنگ

 0.0194 17.5 176.4 60 233.4 3222 ایالم 1

 0.0515 6.1 178.3 56 159.3 1420 سنندج 2

 ... ... ... 60 558.5 854 بوشهر 3

 0.0046 36.7 379.1 64 412.7 577 ساری 4

 ... ... ... 55 298.8 564 بیرجند 5

 0.0072 42 175.3 53 382.8 506 رشت 6

 0.0078 34.8 246.8 67 277.3 500 شهر کرد 7

 0.0245 13.3 168.8 55 57.4 471 ارومیه 8

 ... ... ... 52 359.2 449 اراک 9

 0.0328 65.1 26.2 56 571.1 379 سمنان 10

 0.0127 20.8 234.7 62 227.6 374 تبریز 11

 0.026 11.9 187.5 58 212.9 302 کرمانشاه 12

 0.0075 28.7 260.2 56 367.1 298 گرگان 13

 ... ... ... 55 278.8 294 مشهد 14

 0.0066 20.9 406 56 419.9 253 اردبیل 15

 0.0102 40.4 152.9 63 443.7 234 قم 16

 0.0198 19.2 157.8 60 193.1 233 همدان 17

 0.0015 96.4 380.4 55 554.6 213 بجنورد 18

 ... ... ... 60 135 202 قزوین 19

 ... ... ... 65 371.6 171 اهواز 20

 ... ... ... 55 281.7 138 کرمان 21

 ... ... ... 53 874.7 98 زاهدان 22

 0.0029 58.6 311.9 53 468 79 شیراز 23

 … ... … 58 223.4 52 اصفهان 24

 


