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د احتياطد مورار نكات اميني و مو

ئيفشوليه از ماشني ظرقبل از استفاده او•••••                    
مائيد .ا به دقت مطالعه فراهنما ر   اين ر

العملهايي دستوراهنما حاوچه راين دفتر•••••               
ه نصب، استفاده وص نحو   مهم در خصو

ئي مي باشد .فشوي دستگاه ظر   نگهدار
د مذكورارفنت موت در نظر نگردر صور•••••               

ليتينده مسئوكت سازاهنما،  شر   در اين ر
د .اهد بوا نخوص اشكاالت احتمالي دار   در خصو

احي اين دستگاه جهت استفاده عاديطر•••••               
  خانگي مي باشد .

لطفا از اين دستگاه جهت مقاصد صنعتي،•••••               
مائيد .ه استفاده نفري و غير  جتار

ادي كهدكان يا افرت كواستفاده بدون نظار•••••               
اي مشكل مي باشند ازشي دار  از حلاظ هو

  اين دستگاه ممنوع مي باشد .

هنگام نصب دستگاههنگام نصب دستگاههنگام نصب دستگاههنگام نصب دستگاههنگام نصب دستگاه
طبق مشخصاتاتصاالت برق مي بايد بر•••••               

دد .ار گرقرف برچسب مصر  بر
مانييكي دستگاه فقط در زانتي الكترگار•••••               

مني  معتبر است كه سيستم اتصال سيم ز
اننيد و قو  منزل شما بر طبق استاندار

طه ايجاد گشته باشد (از كشيدن سيمبو  مر
مائيد .)ي فرددار  يا كابل اضافي خو

جهدر65ت آب از ارجه حرت گذشنت دردر صور•••••               
ت آبارجه حراد  مي بايد به تنظيم درسانتيگر

دنتيكه امكان پائني آورمائيد .در صورت فرمبادر
د نداشته باشد،  ميجوجه و در65يرجه آب به زدر

د وصل منائيد .ا به آب سربايد دستگاه ر
يض آن ميت صدمه ديدن كابل برق، تعودر صور•••••               

نده، مناينده مجاز آن و يا يككت سازسط شربايد تو
د شدنارفته تا از وب اجنام پذيريك كار مجرالكتر
ي به عمل آيد.گيرت جلوخسار

يز برقديك پرار دستگاه بايد نزمحل استقر•••••               
دد .انتخاب گر

در اتصال دستگاه به شير آب مي بايد از شلنگهاي•••••          
دا مني بايد موردد .شلنگهاي قدميي رنو استفاده گر

ار دهيد .  استفاده قر

اد حالل در داخل ماشنينوع مواز استفاده هر•••••               
اد باعثا اين مويرمائيد .زي فرددارئي خوفشو   ظر

اهند گشت .ي خو   انفجار يا آتش سوز
ااينيريد زهيزاز پاشيدن آب به داخل دستگاه بپر•••••               

يكي و يا   كار باعث از كار افتادن قسمتهاي الكتر
اهد شد.فتگي خو   برق گر

ب داخليي دردن فشار و نشسنت بر رود كراراز و•••••               
مائيدي فرددار   دستگاه در هنگامي كه باز است خو

.اين كار باعث تغيير شكل و يا از كار افتادن
دد .   دستگاه مي -گر

مائيد.ي فرددارهاي دست شو خودراز استفاده از پو•••••               
يندهاد شوي عادي مي بايد از مو   جهت شستشو

دد.ئي استفاده گرفشوص ماشني ظر   مخصو
يهي قسمت تهوست بدن در جلوفنت پوار گراز قر•••••               

ا بخاريريد زهيزد دستگاه بپركر   بخار در هنگام كار
دد.ختگي ميگرجيي باعث سو   خرو

يادي مقادير زئي حاوفشوينده دستگاه ظراد شومو•••••               
ناكت تنفس بسيار خطر  الكل مي باشند كه در صور

ست يااين از متاس آنها با پومي -باشند. بنابر
ب دستگاهدن درده و در هنگام باز بوهيز منوچشم پر

يد .ا از آن دور نگهداردكان ركو
ينده پس از شستشواد شودن محفظه مو  از خالي بو

مائيد .اطمينان حاصل فر
ي ها و يا مايعات متيز كننده به قسمتخي اسپربر•••••               

   كنترل دستگاه و يا قسمتهاي پالستيكي آن اسيب
اد براين از استفاده از اين موند . بنابرد مي سازارو

ي منائيد.دداراف آن خوي دستگاه و يا اطررو

هنگام استفاده از دستگاههنگام استفاده از دستگاههنگام استفاده از دستگاههنگام استفاده از دستگاههنگام استفاده از دستگاه
ان داخل دستگاها مي توف مناسب رفقط ظرو•••••               

ف غيرار دادن ظروار داد . (از قرئي قرفشو   ظر
يينت فلزفي كه زت و يا ظروارابر حرم در بر   مقاو

مائيد .)ي فرددارند به داخل دستگاه خودار

دستورالعملهاي مهم امينيدستورالعملهاي مهم امينيدستورالعملهاي مهم امينيدستورالعملهاي مهم امينيدستورالعملهاي مهم اميني
دارليه شامل مود اميني اوارئي ، موفشوهنگام استفاده از ماشني ظر:هشدارهشدارهشدارهشدارهشدار

مائيد :عايت فرا رير رز



اميني كودكاناميني كودكاناميني كودكاناميني كودكاناميني كودكان
دعملكران با استفاده ازدكان يا فشار اتفاقي دگمه ها مي توسي  كوي از دسترگيرا به منظور جلولهاي دستگاه ركنتر•••••               

د.دك» قفل منو«قفل كو
يد .دكان  دور نگهدارس كوا از دسترينده و سفيد كننده راد شومو•••••               
مائيد .ي فرلگيرئي جوفشودكان با ماشني ظردن كواز كار كر•••••               
ي كنند .دداردن با دستگاه خوي  كرار داد تا از بازت قرا بايد حتت نظاردكان ركو•••••               

احتياط و اخطار در خصوص سيم برقاحتياط و اخطار در خصوص سيم برقاحتياط و اخطار در خصوص سيم برقاحتياط و اخطار در خصوص سيم برقاحتياط و اخطار در خصوص سيم برق
دد. بدان معني كها استفاده گريز مجزقي از يك پرسيله برقي اين است كه هر وم برازد اكثر لومي در مورتوصيه عمو•••••

يددارم ديگر خوازاي لوا براهي برق و يا سيم مجزده و از استفاده سه را تغذيه منوقي رسيله بريز فقط يك وهر پر
مائيد.ا مطالعه فراهنما ردد. مبنظور اطمينان بيشتر، صفحه مشخصات اين رگر

ب، سيم هاي برقل و معيوُيز هاي شاي بار اضافي، پريز هاي داري منائيد. پردداريز برق خوفنت بار اضافي از پراز گر•••••
ايط ذكر شدهناك هستند. هر يك از شرك دار خطرب يا تركشيده شده، سيم هاي برق خشك شده، سيم هاي برق معيو

دد كه هر از چند گاهى  نسبت بهاهد داشت. توصيه مي گراه خوا بهمري رفتگي يا آتش سوزباال امكان برق گردر
يز خارج و تاا از پرابي، دو شاخه رب فوق و يا هر نوع خرت مشاهده عيوديد سيم برق دستگاه اقدام و در صورباز

يسكار مجاز، از دستگاه استفاده ننمائيد.سط سرويض سيم برق مشابه تومان تعوز
ير پافنت و يا زار گرب قردن، تا شدن، الي دريكي يا مكانيكي مانند پيچيده شدن، لگد خورا از آسيب فيزسيم برق ر•••••

م است.يز ها و نقاط اتصال سيم به دستگاه  الزافتادن محافظت منائيد. همچنني دقت خاص به دو شاخه ها، پر

ن دستورالعمل را جهت استفاده بعدي حفظ فرماييدن دستورالعمل را جهت استفاده بعدي حفظ فرماييدن دستورالعمل را جهت استفاده بعدي حفظ فرماييدن دستورالعمل را جهت استفاده بعدي حفظ فرماييدن دستورالعمل را جهت استفاده بعدي حفظ فرماييداي

دستورالعمل نصب اتصال زمنيدستورالعمل نصب اتصال زمنيدستورالعمل نصب اتصال زمنيدستورالعمل نصب اتصال زمنيدستورالعمل نصب اتصال زمني
ابيد صحيح و يا خركرت عدم كارا وصل مناييد. در صورمني آن رجهت استفاده از اين دستگاه مي بايد سيم ز

اهد گشت. اينيكي خوك الكتريكي باعث كاهش احتمال شومت كمتر الكتردن مقاواهم آورمني با فردستگاه، اتصال ز
مني مي باشد. بنابر اين مي بايدشاخه اتصال به زسانه و يك دومني شامل يك ردستگاه مجهز به كابل اتصال ز

دد.د وصل گرمني اتصال داراساس كد ها و آيني نامه هاي محلي به زي كه بريزي صحيح در داخل پرشاخه بطرزدو

ت عدماهد شد. در صورفتگي خوايش خطر برق گرمني باعث افزعدم اتصال صحيح دستگاه به سيم ز هشدار:هشدار:هشدار:هشدار:هشدار:
ماييد.ت فريس مشورب و يا يكي  از منايندگان مجاز سرويك كار جرمني، با يك الكترست زاطمينان از اتصال در
ي آنت عدم جاي گيرده و در صورهيز منواه دستگاه پرائه شده به همرنه تغيير در دو شاخه ارگوهمچنني از اجنام هر

دد.ب اقدام گريكي مجرسط الكتريز مناسب تويز، نسبت به نصب پرداخل پر

د احتياطد مورار نكات اميني و مو
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ئي جهتفشواحي اين دستگاه ظر    طر
ير ميي در ابعاد نشان داده شده زجايگذار

باشد .
ديك به سينكا نزار ر   محل استقر

سي بهئي انتخاب منائيد تا دسترفشوظر
له فاضالب آسان باشد .شير آب و لو

ار مني   جهت تخليه مناسب ،محل استقر
له فاضالب متر از لو3بايست بيش از 

باشد .

5

العمل نصب دستگاهدستور

حله ١ :مر
حله آمادگي نصب دستگاهمر

 :2حله مر
حله آمادگي جهت سيم كشيمر

برق

دي اين دستگاه مي بايد بر اساس   برق ورو
شاخه دستگاه ميلتاژ و همچنينن دوو

يز مشخص كه بهبايد به يك پر
ار وقرمني آن برطورصحيح اتصال ز

 آمپر يا يك15ي سط يك فيوز مينياتورتو
اظبت گشته باشد وصلي موفيوز تاخير

سيم2ت دد . سيم كشي مي بايد بصورگر
مني باشد.ه سيم زبعالو

س و در كناريز برق مي بايد در دستر    پر
فته باشد و نه در پشتار گردستگاه قر

آن .فاصله آن تا دستگاه مي بايد حداكثر
7 صفحه ١/٢A متر باشد (لطفا عكس 

مائيد .)مالحظه فر

يز دستگاه مي بايد بطرز صحيح   پر
مني شده باشد . چنانچه در ايناتصال ز

يك كاريد حتما از يك الكترد شك دارمور
ا چك منايد. هيچاهيد كه آن رب بخومجر

ا نبايد به هماني رقي ديگر   دستگاه بر
يز متصل منائيد .  چه با استفاده از سهپر
د مشابه.اراهي و چه با مور

11111

22222

33333

33333

22222

11111

ار دستگاه در كنارت استقر    در صور
ار سانت از ديو5ار مي بايد حداقل ديو

فت .يا اشياء ديگر فاصله در نظر گر

44444

احتياطاحتياطاحتياطاحتياطاحتياط
عايت اميني قبل از اقدام به نصب، فيوزجهت ر
ي برقداشته و يا كليد مينياتورا بر خانه ر

ابط يا سها قطع منائيد . استفاده از سيم ر ر
اهي اضافه در اين دستگاه ممنوع مي باشد . ر

مني مي بايد بر طبقاتصال سيم ز سيمكشي و
ي و يا كدهاي كدهاي برق ملي /استاني /شهر

د . محلي اجنام پذير

يكي جهت نصب ايننه عمليات الكترهر گو
ب ويك كار مجرسط الكتردستگاه مي بايد تو

دد.ايط اجنام گراجد شرد ويا فر
له كشي جهتنه عمليات لوهمچنني هر گو

له كشسط لونصب اين دستگاه مي بايد تو
دد.ايط اجنام گراجد شراد وب و يا افرمجر

هشدارهشدارهشدارهشدارهشدار

ت يا بااليپان در مجاورد نئوجوت ودر صور 
نه ضدنگ يا بتوا با ر دستگاه مي بايد آن ر

تم بر اثر مجاورشش داده تا از تور آب پو
ي بعمل آيد .گير بخار آب جلو

100

100

حداقل 
حداقل حداقل 
حداقل 
حداقل 

600600600600600

75

600600600600600
 - - - - -605605605605605

جهت عبور شلنگها وجهت عبور شلنگها وجهت عبور شلنگها وجهت عبور شلنگها وجهت عبور شلنگها و
  كابلهاي برق از هر  كابلهاي برق از هر  كابلهاي برق از هر  كابلهاي برق از هر  كابلهاي برق از هر
 طرف جا بگذاريد . طرف جا بگذاريد . طرف جا بگذاريد . طرف جا بگذاريد . طرف جا بگذاريد .

واحد:ميليمترواحد:ميليمترواحد:ميليمترواحد:ميليمترواحد:ميليمتر )))))7575757575x100100100100100(حدود (حدود (حدود (حدود (حدود 

 
8
2
0

-
8
7
0



6

العمل نصب دستگاهدستور

 :3حله مر
حله آمادگي جهت نصبمر

 دستگاه

 :4حله مر
ئي داخلفشونصب ماشني ظر

كابينت
ا به پشت تكيه دهيد .   دستگاه ر

ا نبايد به سطح كابينت وه پايه ها ر   انداز
مائيد .ير تنظيم فر   طبق شكل ز

11111

22222

    قبل از فشار دادن دستگاه به داخل
تفاع وكابينت مي بايد متام تنظيمات ار

ا اجنام داده باشيد.باالنس دستگاه ر

ا به دقت به داخلئي ر   ماشني لباسشو
اقب باشيد . شلنگكابينت داده و مر

تخليه خم و يا كشيده نشده باشد.

11111

22222
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احتياطاحتياطاحتياطاحتياطاحتياط
850ير تفاع كابينت زتيكه اردر صور

ميليمتر باشد. شما مي بايد سيني باالي
يد .داردن پيچهاي آن برا با باز كردستگاه ر

دو پيچ عقب (دستگاه)

پيچ را تنظيمپيچ را تنظيمپيچ را تنظيمپيچ را تنظيمپيچ را تنظيم
منائيدمنائيدمنائيدمنائيدمنائيد
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 :5حله مر

العمل نصب دستگاهدستور

اتصال شلنگ تخليه
ت عدم انطباق كامل انتهاي شلنگدر صور11111

ابطان از يك رله فاضالب، مي تو تخليه با  لو
ء قطعات دستگاه مني باشد )الستيكي (جز

م باشدينده مقاواد شوت و موارابر حر كه در بر
ه هايان از مغازا مي-توابط رد. اين راستفاده منو

د .ي منويدارله كشي خرلو

دو نوع اتصال معمول شلنگ در شكلهاي22222
 B و A.نشان داده شده اند  

له» لبه شلنگ مي بايد در داخل لوSدر حالت «
جه داشت كه در ايند .البته بايد توده شوفرو بر

تد .و در صورفته نشومحل شلنگ خم ياگر
له و شلنگ كامال به هم چسبيدهاستفاده تخليه لو

باشند .
د نشدن آبئي و رانوي از ايجاد زگيرجهت جلو

مائيد :ير استفاده فرش زمي-بايد از يكي از دو رو

 در هنگام اتصال شلنگ تخليه به سينك
» شلنگ مي بايدSئي، و در حالت «فشوظر

ستير كابينت خم و دركامال به سمت باالي ز
د .ير كابينت بسته شوهم سطح سينك و ز

لهت اتصال شلنگ تخليه به يك لو د رصور
ابطم است كه با استفاده از يك را، الزمجز

لهپالستيكي اتصال كامل بني شلنگ و لو
دد .ار گرقربر

دد.جوع گر رBبه شكل 

  اتصال لوله تخليه  اتصال لوله تخليه  اتصال لوله تخليه  اتصال لوله تخليه  اتصال لوله تخليهBشكل شكل شكل شكل شكل 

ه اتصال شلنگ تخليهحو
شلنگ تخليه را مطابق شكل زير قرار دهيد.شلنگ تخليه را مطابق شكل زير قرار دهيد.شلنگ تخليه را مطابق شكل زير قرار دهيد.شلنگ تخليه را مطابق شكل زير قرار دهيد.شلنگ تخليه را مطابق شكل زير قرار دهيد.

احتياطاحتياطاحتياطاحتياطاحتياط
له تخليه،در هنگام نصب يا كشيدن لو

د. (حداقلاقب باشيد كه شلنگ تا نشومر
40ي دگي شلنگ مي بايد قطرتاب خور

ي داشته باشد.)ميليمتر

        اتصال        اتصال        اتصال        اتصال        اتصال
 كامل شلنگ كامل شلنگ كامل شلنگ كامل شلنگ كامل شلنگ
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العمل نصب دستگاهدستور

11111

22222

 :7حله مر
دن قطعاتچك نهائي و سر هم كر

دستگاه
11111

ار دادنپس از نصب دستگاه يك بار بدون قر22222
دهشن منوا روئي رفشوف دستگاه ظرظرو

ينامه شستشواحل شستشو(بري مرو يك سر
ا  مناييد.ا اجردد) ريع توصيه ميگرسر

يق قادر به چك نشتي آب و كليهاز اين طر
د.اهيد بوضعيت هاي  شستشو خوو

لني بار،اي اوهنگام استفاده از دستگاه بر
اهدد سر و صداي اضافي متصور خوجوامكان و

ش وا خامود. در چنني حالتي، دستگاه ربو
سپس مجددا شروع بكار مناييد.

 :8حله مر
دنتيكه احساس گير بوپس از نصب دستگاه در صور

يد و يا صدائي اصطكاك مانند ازا دارب دستگاه ردر
قسمت بغل و قسمت داخلي به هنگام باز و بسته شدن

از منائيدا ترد، شما مي بايد دستگاه رب شنيده مي شودر

: در حالتي كه درب به سمت راست مايل: در حالتي كه درب به سمت راست مايل: در حالتي كه درب به سمت راست مايل: در حالتي كه درب به سمت راست مايل: در حالتي كه درب به سمت راست مايل11111حالت حالت حالت حالت حالت 
شده باشد .شده باشد .شده باشد .شده باشد .شده باشد .

ب به سمت چپ مايل شده:در حالتي كه در2حالت 
باشد.

نهب به سمت چپ به گوت متايل درر صورد •••••
 منايش داده  شده است باشد،D  اي كه در شكل 

مان باز و بسته شدن عاديا تا زير راحل ز  مر
مائيد .ار فرب تكر  در
ا باز منائيد (دراست عقب ر) پيچ پايه سمت ر 1

اتفاع ربهه هاي ساعت ) و ار     جهت خالف عقر
ايش دهيد .     افز

يدده تا مطمئن شوا باز و بسته كرب ر) در 2
فته     حالت اصطكاك يا صداي غير عادي از بني ر

     باشد.

دي آب و شير آب با دست اتصال شلنگ ورو
اييز دارا به يك پرشاخه را محكم منائيد .دو ر

شن منائيد.ا رومني وصل و دستگاه ر اتصال ز

از شدهتيكه دستگاه به طرز صحيح ترر صورد •••••
   باشد، ديگر حالت مايل، نا متعادل يا صداي غير

اهد داشت .ف نخو   متعار

جهتا باز منائيد (در) پيچ پايه سمت چپ عقب ر 1
اتفاع ربه هاي ساعت) و ار     خالف عقر

ايش دهيد .    افز
يد   حالتده تا مطمئن شوا باز و بسته كرب ر) در2

فته باشد.   اصطكاك يا صداي غير عادي از بني ر
از شدهتيكه دستگاه به طرز صحيح ترر صورد•••••     

  باشد، ديگر حالت مايل، نا متعادل يا صداي
اهد داشت .ف نخو  غير متعار

نه-اي كه دراست به گوب به سمت رت متايل دردر صور •••••
ا تاير راحل ز منايش داده شده است  باشد، مرCشكل 

مائيد .ار فرب تكرمان باز و بسته شدن  عادي  درز

 :6حله مر
دي آباتصال شلنگ ورو

ير به شير آبا طبق شكل زدي آب رشلنگ ورو
دي پشت دستگاه وصل منائيد .و قسمت ورو

اا دارم رد و گراين دستگاه امكان تغذيه آب سر
دنتيكه امكان پائني آورمي باشد .در صور

جه امكان پذير در65ير ت آب به زارجه حردر
د وصلا به آب  سرنباشد مي بايد دستگاه ر

د .منو

ي از نشتگيردر هنگام نصب و به منظور جلو
مائيد .اشر استفاده فراب مي بايد از و

عدم پيچش شلنگ و عدم خم شدن آنا ز
مائيد .طمينان حاصل فر

شير آبشير آبشير آبشير آبشير آب

شلنگ آبشلنگ آبشلنگ آبشلنگ آبشلنگ آب

دربدربدربدربدرب

Cشكل 

درب مايل بهدرب مايل بهدرب مايل بهدرب مايل بهدرب مايل به
سمت راستسمت راستسمت راستسمت راستسمت راست

مايل بهمايل بهمايل بهمايل بهمايل به
 سمت چپ سمت چپ سمت چپ سمت چپ سمت چپ

Dشكل 

دربدربدربدربدرب
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١. صفحه كنترل
به در. دستگير2
ي دستگاه. كاور جلو3
. كاور پائني دستگاه4
. صفحه منايشگر5
ششن /خامو. كليد رو6
. شلنگ تخليه7
ديشلنگ ورو. 8
. كابل برق9

. پايه قابل تنظيم10
. طبقه باال11
نده مانند چاقو. محفظه آالت بر12
ينده و سفيد كنندهاد شوجي مو. خرو13
يه بخارش قسمت تهوپو. در14
ي باالي اسپر. بازو15
ي پائنيي اسپر. بازو16
ASM. فيلتر 17
. طبقه پائني18
. محفظه منك19

قيف

١١١١١

22222

3

لوازم جانبيلوازم جانبيلوازم جانبيلوازم جانبيلوازم جانبي

اء دستگاهنام قطعات و اجز

جه به خصوصيات محلي و بدون اطالع قبلي قابلطرح ظاهر و مشخصات فني دستگاه با تو*   
مي باشد.تغيير      

5

١١١١١
٢٢٢٢٢

٢٢٢٢٢

44444

٦٦٦٦٦

٧٧٧٧٧

٩٩٩٩٩

١٠١٠١٠١٠١٠

١١١١١١١١١١
1919191919

1212121212

1313131313

1414141414

1515151515

1616161616

1717171717

1818181818

٨٨٨٨٨

1919191919



د دكمه كنترلعملكر
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آبكشي

فشار مكرر دكمه آبكشي•••••
تيب حالت هاي خيلي داغ،بتر

آبكشي+.
دت انتخاب عملكردر صور•••••

80د به كرخيلي داغ، دماي كار

اهداد خوجه سانتيگردر
دكار، اكو)ي، خوسيد. (قور

دت انتخاب عملكردر صور•••••
آبكشي+، يك دور آبكشي

دد.اضافه مي گر
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شاخص

امحفظه ر•••••               
ه با منكباردو

ص پرمخصو
منائيد.

ا بامحفظه ر•••••               
يك ماده كمكي

آبكشي پر
منائيد.

دكقفل كو•••••

زمان باقي مانده

ا نشاننامه انتخاب شده ري برمان جارپيش از شروع، صفحه منايش ز•••••               
مي دهد.

ا نشان مي دهد.مان باقي مانده رپس از شروع، صفحه منايش ز•••••               
د.اي مشكلي باشد، مشكل نشان داده  مي شوئي دارفشوچنانچه ماشني ظر•••••               

ف نشان دهنده اشكال،  لطفا بهآمدن حروت به منايش دردر صور
ات آناجعه منائيد و به دستور مر22فع مشكل در صفحه اهنماي رر

ماييد.عمل فر
    :                ∗

: مشكل تخليه
: مسئله بيش از حد پر شدن آب

دن آب: مشكل چكه كر
: مشكل نشت آب

م كن: مشكل گر

ا ببينيد)ر19پيغام عدم اشكال (صفحه 

شروع تاخيري

چنانچه مايل به تاخير•••••                    
نامه انتخابانداخنت در بر

شده مي باشيد،  پيش از
نامه اين دكمهفشار دكمه بر

يد.ا بفشارر
امان ردن دكمه تاخير زفشر•••••                    

اهد داد.ايش خو ساعت افز1تا 
اندمان تاخير شروع مي توز•••••               

.دد ساعت تنظيم گر19 تا 1از 

چنانچه مايل به  •••••
نامهانتخاب بر

هستيد،  هر دكمه اي
ا فشار دهيد.ر

برنامه قفل كودك

ي از تغييرگيربه منظور جلو •••••
نامه يا متام تنظيماتبر

دكان، اينسط كودستگاه تو
ا قفل ودگمه صفحه كنترل ر

باز مي كند.
ي،مان قطع برق شهردر ز•••••

دكارنامه بطور خواين بر
دد.انتخاب مي گر

جهت فعال / غير فعال•••••
قويقويقويقويقويدن قفل، دكمه هاي منو

)Intensive (خودكار خودكار خودكار خودكار خودكار ) وAuto(
ا با هم مبدت چند ثانيه فشارر

يد.داده و نگه دار

دكمه روشن / خاموش
كردن زنگ دستگاه

شنئي بايد روفشو  ماشني ظر•••••
شده باشد.

دنش كرشن /خامود رو  عملكر•••••
د كه  باا دارنگ اين امكان رز

مان دكمهبار فشار همزدو
 و(Intensive)ي ي ي ي ي وووووققققق

(Pre-wash)شستششوي اوليهشستششوي اوليهشستششوي اوليهشستششوي اوليهشستششوي اوليه
د. سپس، يك عالمتتنظيم شو

»onي صفحه منايش» بر رو
دد.مان ظاهر مي گرز

  هنگامي كه دستگاه بر اثر•••••
ددش گرسان برق خامونو

دنش كرشن / خامود روعملكر
دكار كنسلنگ به طور خوز

د.مي شو

دكمه روشن / خاموش

   هت شروع به كار، اين دكمه•••••
شن شدن فشارا جهت رور

دهيد.
   پس از شروع به كار،  اين•••••

هدكمه جهت اميني و ذخير
دكارانرژي به طور خو

دد.ش مي گرخامو
سان برق،د  نوجوت و   در صور•••••

و به جهت اميني ، دستگاه به
ش ميدكار خاموطور خو

دد.گر
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ده استفاده و عملكرنحو

ف داخلار دادن ظروش قر. رو1
ئيفشو    دستگاه ظر

اره قري بهينه از شستشو، نحوداره بر  جهت بهر
طه حائزبوالعمل مرف بر  طبق دستوردادن ظرو

اهميت مي باشد .
ف داخل دستگاه مي بايدار دادن ظروقبل از قر

گ غذا خصوصا قطعاتي كه قابل حلضايعات بزر
ان، خالل دندان، هسته ونيستند از قبيل استخو

يد .يزا دور بره رغير
دارعايت موف داخل دستگاه رار دادن ظروهنگام قر

اميست :ير الزز

ف برار دادن ظروش قر. رو2
ي طبقه پائني دستگاه    رو

في مانند بشقابهاي غذا، كا سه هايبهتر است ظرو
ي، ماهي تابه،لي، قوري، بشقابهاي معموپخورسو
ا در طبقهدن غذا رب قابلمه و حتي سيني سرخ كردر

ار دهيد .پائني قر
طبقهكزمربشقابها مي بايد بطور ايستاده و رو به 

ند .داده شوارقر

ار دهيد كه آب  بهي قرا طوربشقابهاي چيني ر
سد .متام  سطوح آن بر

ف و خشك شدن بهتربه منظور تخليه آب از ظرو
ارا به حالت مايل قرد رف گوآنها مي بايد ظرو

دهيد .
ا مي بايد قبلختگي هستند راي سوفي كه دارظرو

ار داده وار دادن داخل دستگاه در آب قراز قر
بخيسانيد .

نهاروگ بايد بطور وف يزري، ماهي تابه و ظروقور
ند .ار داده شوقر

دقت فرمائيد تا مانعي جهت چرخش بازوهايدقت فرمائيد تا مانعي جهت چرخش بازوهايدقت فرمائيد تا مانعي جهت چرخش بازوهايدقت فرمائيد تا مانعي جهت چرخش بازوهايدقت فرمائيد تا مانعي جهت چرخش بازوهاي
اسپري ايجاد نگردد .اسپري ايجاد نگردد .اسپري ايجاد نگردد .اسپري ايجاد نگردد .اسپري ايجاد نگردد .

دقت شود ظروف بزرگ مانعي جهت درپوشدقت شود ظروف بزرگ مانعي جهت درپوشدقت شود ظروف بزرگ مانعي جهت درپوشدقت شود ظروف بزرگ مانعي جهت درپوشدقت شود ظروف بزرگ مانعي جهت درپوش
سوراخ خروجي مواد شوينده ايجاد نكند.سوراخ خروجي مواد شوينده ايجاد نكند.سوراخ خروجي مواد شوينده ايجاد نكند.سوراخ خروجي مواد شوينده ايجاد نكند.سوراخ خروجي مواد شوينده ايجاد نكند.

ار دادن قاشق،ه قر.  نحو3
نده در سبد    چنگال و آالت بر

ص    مخصو
ا مي بايد در قسمتهانده رقاشق، چنگال و آالت بر

ي كهط چيد به نحوي مختلف سبد  به طور مخلو
ند. دسته اينار نگيراقالم هم شكل داخل هم قر

تيكهند . در صورار گيراقالم بايد به سمت پائني قر
الا از لوانيد آن رش سبد نباشد مي توپونياز به در

ها ميص چاقوده  و خارج منائيد .  در خصوآوردر
ص اينا كه مخصوا در يك سبد مجزبايد آنها ر

د .ار داراقالم در طبقه باال تعبيه شده اند قر

هنگام قرار دادن و برداشنت اقالم تيز مراقبهنگام قرار دادن و برداشنت اقالم تيز مراقبهنگام قرار دادن و برداشنت اقالم تيز مراقبهنگام قرار دادن و برداشنت اقالم تيز مراقبهنگام قرار دادن و برداشنت اقالم تيز مراقب
باشيد.باشيد.باشيد.باشيد.باشيد.

بشقاب هاي شام

بشقاب هاي دسر

پبشقاب هاي سو

پبشقاب هاي سو

1 2 3 4 5 6 7
4
2
4
2

334

32

32

34

3

3

2
4
2
4

11
11
11
22

4

4 5 3

43
22
11
11
11
4
23

4
235

6
4
73



13

ده استفاده و عملكرنحو

يف بر روار دادن ظروش قررو. 4
   طبقه باالي دستگاه

فار دادن ظرواي قرطبقه باال محل مناسبي بر
چك، كفگير، مالقه، فنجان،يف، بشقابهاي كوظر
ف پالستيكي قابل شستشو داخلان و ظروليو

فنتار گرئي مي باشد .طرز قرفشوماشني ظر
ده و پشت بشقابهابشقابها بايد به طور ايستاده بو

ي طبقه باشد .به سمت جلو
نهاروانها و كاسه ها بايد به طور وفنجانها، ليو

ند.ار داده شوقر
ان درا مي توي اضافه رم آشپزازفنجانها يا لو

ايير طبقه فنجانها در قسمتي كه جا برقسمت ز
ار دهيد .اهم شده قرانهاي بلند نيز فرليو

ي آب كه درهاي اسپردش بازومائيد از گردقت فر
دد .ي نگرگيرد جلوار دارير طبقه باالئي قرز

اقالم غير قابل شستشو با
ئيفشوماشني ظر

خي ازينده به براد شوم و موكيب آب گرتر
اين توصيهساند. بنابرف آسيب مي رظرو

ير در دستگاهد زاري مودد از شستشومي گر
مائيد:ي فرددارخو

ممينيوف آلوف مسي و يا ظرو   ظرو
دايز  آنو

ف نقاشي شده با دست از جنس طال« ظرو
ه   يا نقر

ب ياف ساخته شده از جنس چو« ظرو
ان  استخو

نگف آهني و غير ضد ز« ظرو
يف پالستيكي كه جهت شستشو« ظرو

   ماشيني ساخته نشده اند

رد
لك

عم
 و

ده
فا

ست
ه ا

حو
ن

رد
لك

عم
 و

ده
فا

ست
ه ا

حو
ن

رد
لك

عم
 و

ده
فا

ست
ه ا

حو
ن

رد
لك

عم
 و

ده
فا

ست
ه ا

حو
ن

رد
لك

عم
 و

ده
فا

ست
ه ا

حو
ن

    جلو    جلو    جلو    جلو    جلو

ش تنظيم طبقه باالرو. 5
ضعيتطبقه باالي دستگاه شما قابليت تغيير و

ته هاي متفاوف با اندازي ظرومبنظور جايگذار
ا مي باشد.ا دارر

اضعيت طبقه باال مي بايد طبقه رجهت تغيير و
دن آن)به سمت باال كشيده(جهت باال بر

ا فشاراست طبقه رفني چپ و رم طريا دو اهرو
يد(جهتا به سمت پايني بياورداده تا آن ر

دد جهت استفادهدن طبقه).توصيه ميگرپايني آور
ازامي ترا به آرد آسانتر طبقه باالئي رو عملكر

ماييد.فر
همچنني در هنگام باال كشيدن طبقه، قسمت

يدا نگه دارسط آن رو
ي شده     )ضعيت عالمت گذار( و

پس از تنظيم، بازوي اسپري آب را ازپس از تنظيم، بازوي اسپري آب را ازپس از تنظيم، بازوي اسپري آب را ازپس از تنظيم، بازوي اسپري آب را ازپس از تنظيم، بازوي اسپري آب را از
جهت گردش آزادانه آن چك فرماييد.جهت گردش آزادانه آن چك فرماييد.جهت گردش آزادانه آن چك فرماييد.جهت گردش آزادانه آن چك فرماييد.جهت گردش آزادانه آن چك فرماييد.

هشدارهشدارهشدارهشدارهشدار
دن آن ازقبل از تنظيم طبقه، از خالي بو

ف شكستني اطمينان حاصل مناييد.ظرو
ت امكان شكسنت و يادر غير اينصور

د.اهد بوآسيب ديدگي شما متصور خو

ان هاليونعلبكي د هاكارفنجان ها

سط)قدح (متوگ)قدح (بزر

قدح
چك)(كو
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يندهاد شودن موش اضافه كر رو.6
جي   به قسمت خرو

ليه)ي اونامه شستشوينده، (به غير از براد شومو•••••     
در محفظهنامه شستشو  مي بايد قبل از هر بر

ند.يخته شوطه ربو  مر

م گر25م و  گر15ينده اد شوفيت محفظه موظر•••••     
   مي باشد .

كننده بستگي به نوعاد شستشوان موميز•••••     
يرد .لطفا به جدول زنامه شستشو دار  بر
د.اجعه شو  مر

يندهاد شوان موميزنامه شستشوبر

م گر20
م گر15

م گر10يعسر
يندهاد شوبدون موليهي اوشستشو

شپوينده مي بايد دراد شويخنت موپس از ر•••••     
د.  محفظه بسته شو

ينده در حني اجنام عمل شستشواد شويع موتوز•••••     
د .دكار اجنام مي پذيربطور خو

اهد ماند.ش محفظه پس از شستشو باز خوپودر•••••     

ادط به موبواطالعات مر
يندهشو

ص دستگاهينده هاي مخصوفقط از شو
ادئي استفاده منائيد. (استفاده از موفشوظر
ايرف مجاز نيست .زينده دستي ظروشو

دكراد باعث عدم كاركف حاصل از اين مو
اهدصحيح دستگاه  خو

 گشت.)

ادئي مانند متام موفشوينده ماشني ظرماده شو
اد  سميان موشيميائي خانگي مي بايد بعنو

دكان دور نگهداشتهس كوتلقي گشته و از دستر
ه شستشو، محفظهد. پس از پايان هر دورشو
ت باقي ماندنا چك و در صورينده راد شومو
ئيد.ا بشواد آنها رمو

ستفاده وعملكرد
حوه ا

ن
ستفاده وعملكرد

حوه ا
ن

ستفاده وعملكرد
حوه ا

ن
ستفاده وعملكرد

حوه ا
ن

ستفاده وعملكرد
حوه ا

ن

ينده بهاد شوان صحيح موجهت تعيني ميز•••••     
چهنده مندرج در دفتركت سازالعمل شردستور

ماييد.اجعه فراهنما مرر
ياد كثيف نباشند ميف زتي كه ظرودر صور•••••     

ي استفاده مناييد.ينده كمتراد شوانيد از موتو

هشدارهشدارهشدارهشدارهشدار

جهت باز شدن خار را فشار دهيد.جهت باز شدن خار را فشار دهيد.جهت باز شدن خار را فشار دهيد.جهت باز شدن خار را فشار دهيد.جهت باز شدن خار را فشار دهيد.

مقادير الزم موادمقادير الزم موادمقادير الزم موادمقادير الزم موادمقادير الزم مواد
شوينده راشوينده راشوينده راشوينده راشوينده را

داخل اين محفظهداخل اين محفظهداخل اين محفظهداخل اين محفظهداخل اين محفظه
  بريزيد.  بريزيد.  بريزيد.  بريزيد.  بريزيد.

م گر25

اكو

دكارون
يوق

هشدارهشدارهشدارهشدارهشدار
يندهاد شوف مختلط مومصرتوجه :توجه :توجه :توجه :توجه :

)1 در 3(مثال 
اد شستشو وط مواي مخلوالت دارخي محصوبر

نامه هاي خاصآبكشي هستند كه فقط با  بر
ند.اني دارهمخو

اداي موينده هاي معمول كه داربا استفاده از شو
ا هستندت مجزمنك دار شستشو و آبكشي بصور

اين نتيجه آبكشي و خشك كن رانيد بهترمي تو
ايافتي رين منك بازاد جايگزمائيد.  موحاصل فر

اي امالحان با آب مناطقي كه دارفقط مي تو
ار داد.د استفاده قرهستند مور

د خشك كن ودن كيفيت عملكرت پايني بودر صور
ف در هنگام استفاده ازي ظرود سفيدك بروجويا و

ليد كنندهكيبي شستشو، لطفا با توالت ترمحصو
مائيد.اد شستشو متاس حاصل فرمو

ص شكاياتي كه مستقيما دركت در خصواين شر
ليتياد مي باشند، مسئوابطه با استفاده اين مور
د.ا مني پذيرر
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اد سفيد كنندهدن مواضافه كر. 7
صف مخصودن ظرش پر كررو 

اد سفيد كننده و لكه بر، دردن محفظه موجهت پر كر
به هاي ساعتا در جهت خالف عقرد محفظه رش گرپو
يد.دارخانيده و برچر

اد سفيد كننده باين سطح از موا تا باالترمحفظه ر
دا سر جاي خوش رپوده و سپس دركيفيت عالي پر منو

ا ببنديد.ده و و آن رگذار
ين دور آبكشيد كار در آخراد سفيد كننده بطور خومو

دد.يع مي گرتوز

خانه تعيني گشته و دراد طبق توصيه كاران موميز
بيشتر مدل ها يكسان مي باشد. چنانچه پس از

يگه يا لكه هاي آب بروشستشو لكه هاي ابر مانند، ر
ديد،احتماال مي بايدف مشابه مالحظه منوان و ظروليو
ايش دهيد. به اين منظورا افزان تنظيمات رميز

حله ايا تا مرداشته و فلش نشانگر را برش رپودر
دا سر جاي خوش رپوخانيد سپس درباالتر بچر

يد.بگذار
ده يا در تهان ها هنوز لكه دار بوتيكه ليودر صور

د داشتهجوئي كف وفشوان ها و يا كف ماشني ظرليو
ماييد.ا انتخاب فري رباشد، مي بايد تنظيم پايني تر

اد سفيد كننده و لكه بر و همچننيان موبسته به ميز
داا مي بايد حدواد رتعداد دفعات شستشو، محفظه مو

د.ماهي يك بار پر منو
يقاد سفيد كننده نيز از دو طردن سطح موچك كر

امكان پذير مي باشد.

صف مخصودن مجدد ظرش پر كررو

بمانيكه دره نشانگر در زدن پنجر چك كر•••••     
   دستگاه كامال باز است.

   رنگ سياه نشانگر ميزان كافي مواد سفيد   رنگ سياه نشانگر ميزان كافي مواد سفيد   رنگ سياه نشانگر ميزان كافي مواد سفيد   رنگ سياه نشانگر ميزان كافي مواد سفيد   رنگ سياه نشانگر ميزان كافي مواد سفيد
    كننده مي باشد.    كننده مي باشد.    كننده مي باشد.    كننده مي باشد.    كننده مي باشد.

 حالت بدون رنگ نشانگر عدم وجود ميزان حالت بدون رنگ نشانگر عدم وجود ميزان حالت بدون رنگ نشانگر عدم وجود ميزان حالت بدون رنگ نشانگر عدم وجود ميزان حالت بدون رنگ نشانگر عدم وجود ميزان
 كافي مواد سفيد كننده مي باشد. كافي مواد سفيد كننده مي باشد. كافي مواد سفيد كننده مي باشد. كافي مواد سفيد كننده مي باشد. كافي مواد سفيد كننده مي باشد.

يطه بروبواغ مردن چرشن بودن رو چك كر•••••     
دن دستگاه.شن بو   صفحه كنترل در هنگام رو

ادص مواطالعات در خصو
سفيد كننده و لكه بر

لكه براد سفيد كننده ود استفاده از موارمو
دف و بهبوي شفاف ظروجهت شستشو

ف مي باشد.دن ظروحله خشك كرمر
اد باعثان مناسب اين مواستفاده از ميز

ليكندد. وفنت كيفيت شستشو مي گرباال ر
ياد وليد كف زاستفاده بيش از حد باعث تو

دد.نشت آب ميگر
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ده
فا

ست
ه ا
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ن

رد
لك

عم
 و

ده
فا
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حو
ن
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لك

عم
 و
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فا

ست
ه ا

حو
ن
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لك

عم
 و

ده
فا

ست
ه ا

حو
ن

رد
لك

عم
 و

ده
فا

ست
ه ا

حو
ن

چراغ نشانگرچراغ نشانگرچراغ نشانگرچراغ نشانگرچراغ نشانگر
مواد سفيدمواد سفيدمواد سفيدمواد سفيدمواد سفيد

كنندهكنندهكنندهكنندهكننده اهرم تنظيماهرم تنظيماهرم تنظيماهرم تنظيماهرم تنظيم
(مواد سفيد كننده)(مواد سفيد كننده)(مواد سفيد كننده)(مواد سفيد كننده)(مواد سفيد كننده)

هنگاميكه چراغ روشن باشد،اين بدان معناستهنگاميكه چراغ روشن باشد،اين بدان معناستهنگاميكه چراغ روشن باشد،اين بدان معناستهنگاميكه چراغ روشن باشد،اين بدان معناستهنگاميكه چراغ روشن باشد،اين بدان معناست
كه مواد سفيد كننده متام شده و مي بايد دوبارهكه مواد سفيد كننده متام شده و مي بايد دوبارهكه مواد سفيد كننده متام شده و مي بايد دوبارهكه مواد سفيد كننده متام شده و مي بايد دوبارهكه مواد سفيد كننده متام شده و مي بايد دوباره

پر شود.پر شود.پر شود.پر شود.پر شود.
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دن محفظه منكش پر كررو. 8
اين مدل داراي دستگاه تصفيه آب جهت مناطقي است كه داراي آب سنگني مي باشند،اين مدل داراي دستگاه تصفيه آب جهت مناطقي است كه داراي آب سنگني مي باشند،اين مدل داراي دستگاه تصفيه آب جهت مناطقي است كه داراي آب سنگني مي باشند،اين مدل داراي دستگاه تصفيه آب جهت مناطقي است كه داراي آب سنگني مي باشند،اين مدل داراي دستگاه تصفيه آب جهت مناطقي است كه داراي آب سنگني مي باشند،

بنابراين به منظور بهره برداري بهينه مي بايد توصيه هاي زير را به دقت مطالعه فرمائيد .بنابراين به منظور بهره برداري بهينه مي بايد توصيه هاي زير را به دقت مطالعه فرمائيد .بنابراين به منظور بهره برداري بهينه مي بايد توصيه هاي زير را به دقت مطالعه فرمائيد .بنابراين به منظور بهره برداري بهينه مي بايد توصيه هاي زير را به دقت مطالعه فرمائيد .بنابراين به منظور بهره برداري بهينه مي بايد توصيه هاي زير را به دقت مطالعه فرمائيد .
اي امالح آهك نباشد استفادهالل كه دارين كيفيت شستشو ميبايد از آب زدن بهتربه منظور بدست آور

د آب امالح دار مي بايد قبل از استفادهجوت وف لكه مي افتد. در صوري ظروت برود، در غير اينصورمنو
ا تصفيه مناييد.ئي آن رفشودر ظر

دد.طه در داخل دستگاه اجنام مي گربوص به محفظه مردن منك مخصواين عمل با افزو
د.ت پذيران ناخالصي آب صوردن منك، مي بايد بر اساس ميزتصفيه آب، يعني افزو

دن محفظه منكلني بار پر كرش اورو     

ش تنظيم سيستم تصفيه آبرو     
جه ناخالصي محلاهنما و بر اساس درچه رائه شده در دفترا بر اساس جدول ارسيستم تصفيه آب ر

دد.احل در هشت قسمت اجنام مي گرماييد. اين   مرد تنظيم فرنت خوسكو
جه «    » مي باشد.ص ناخالصي آب درخانه در خصوجه تنظيمي كار در
ان با استفاده از دگمه هاي صفحه كليد چك و تغيير داد.ا مي توجه ناخالصي آب ر در

ائه اطالعاتكت آب و فاضالب قادر به ارال شرمائيد .(معموا چك فرد ران ناخالصي آب منطقه خو ميز•••••     
ص سطح ناخالصي آب منطقه مي باشد).   در خصو

مائيد .العمل تنظيم تصفيه آب تنظيم فرا به مقتضاي دستورجه ناخالصي آب ردر •••••     
ا باز منائيد .ش محفظه منك رپوده و پيچ درا خارج منوطبقه پائني ر •••••     
دن مناسب وا پر منائيد. جهت پر كرلني استفاده از دستگاه، محفظه  منك رقبل از او •••••     

فيت محفظهمائيد. ظراف محفظه از قيف استفاده فرشدن منك در اطريختهي از رگير   جلو
بر و يا منك  تصفيه مجدد مختص دستگاهم مي باشد . (از نوع منك زگر كيلو9/1د    منك حدو

ي منائيد .مائيد).  سپس آبگيرئي  استفاده فرفشو   ظر
ش بطور مطلوپوده تا د را پاك منواف ريخته شده در اطري منكهاي اضافي رحله آبگيرپس از مر •••••     

د جا بيفتد .   ب  در محل خو
لفات منك كه در كار آب تصفيه كن ايجاد اخالل مي منايدا محكم بسته تا از نشت  سوش رپو پيچهاي در•••••     

د .ي شوگير   جلو

دد.ش گرئي مي بايد خاموفشودستگاه ظر. 1
يد.ا با هم فشار داده و نگه دار ر (Power) دكمه روشن / خاموش دكمه روشن / خاموش دكمه روشن / خاموش دكمه روشن / خاموش دكمه روشن / خاموش و(Delay Start) شروع تاخيريشروع تاخيريشروع تاخيريشروع تاخيريشروع تاخيري دكمه هاي . 2

دد.مان پديدار مي گري صفحه منايشگر ز بر رو1و عدد  «   »  عالمت    
ماييد:ا فرا اجرير رحله زجهت تغيير تنظيمات مر. 3

 ، عدد منايش داده شده يك به يك تغيير مي منايد.(Quick)سريع سريع سريع سريع سريع با هر بار فشار دكمه      
فت.اهد پذير    » اجنام خو«    » و «ات مابني   اين تغيير

ا فشار دهيد. ر(Pre-wash) شستشوي اوليهشستشوي اوليهشستشوي اوليهشستشوي اوليهشستشوي اوليهف، دكمه  ان سختي جنس ظروبالفاصله پس از تنظيم ميز. 4
اهد شد.ه خوف ذخيران سختي ظرو   در اين حال تنظيم ميز
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ده استفاده و عملكرنحو

صف مخصودن ظرش پر كرور     
شندكار رواغ شارژ مجدد منك بطور خوت تخليه محفظه منك، چرحله شستشو و در صوردر حني مر

ا مجددا پر مناييد.البته توصيهدد. در اين حالت پس از امتام شستشو مي بايد محفظه منك رميگر
د تاالعمل صفحه قبل) پيش از شروع شستشو اجنام شود كه عمل شارژ منك (طبق   دستورميشو

د.اضافات منك شسته شده و از بني برو

توجه:توجه:توجه:توجه:توجه:
د.ش شواغ خامودن محفظه منك مدتي طول ميكشد كه چر  پس از پر كر•••••
مانا تا زيردن محفظه منك مني باشد.زي «    » باشد، احتياجي به پر كر  هنگاميكه تنظيم كنترل برو•••••

دد.ف مني گرد دستگاه منك مصركر    كار
ش گشته و مي بايد مجددا محفظه» و «    » ، المپ شارژ منك خامو     ي «ت تنظيم كنترل برو    در صور

د.ا پر منو    ر

ماييد. اين عمل باعث ازي فرددارينده داخل محفظه منك خودر شويخنت پواز ر
دد.فنت قسمت تصفيه آب ميگربني ر

هشدارهشدارهشدارهشدارهشدار

هنگاميكه چراغ روشن باشد،اين بدان معناستهنگاميكه چراغ روشن باشد،اين بدان معناستهنگاميكه چراغ روشن باشد،اين بدان معناستهنگاميكه چراغ روشن باشد،اين بدان معناستهنگاميكه چراغ روشن باشد،اين بدان معناست
كه منك متام شده و مي بايد دوباره پر شود.كه منك متام شده و مي بايد دوباره پر شود.كه منك متام شده و مي بايد دوباره پر شود.كه منك متام شده و مي بايد دوباره پر شود.كه منك متام شده و مي بايد دوباره پر شود.

. مقسم هاي تاشونده. مقسم هاي تاشونده. مقسم هاي تاشونده. مقسم هاي تاشونده. مقسم هاي تاشونده99999

ايبرده تا جاي مناسبان جابجا منوا مي تونده در طبقات پايني و باال رمقسم هاي تاشو 
اهم آيد.ي و ماهي تابه ها فرقور
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. سبد جدا شونده. سبد جدا شونده. سبد جدا شونده. سبد جدا شونده. سبد جدا شونده1010101010

كتا در جهات مخالف هم حردو سبد ر
داده و از هم جدا مناييد.
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مرحله خشك كردن ظروفمرحله خشك كردن ظروفمرحله خشك كردن ظروفمرحله خشك كردن ظروفمرحله خشك كردن ظروف. . . . . 1111111111
ا كامال بازب رحله شستشو در  در پايان مر 

دد.دن كمك گرحله خشك كرده تا به مرمنو

تست مصرف انرژيتست مصرف انرژيتست مصرف انرژيتست مصرف انرژيتست مصرف انرژي. . . . . 1212121212
)))))50242     EN(((((

د شستشو در دستگاهف مور  حجم ظرو 
دئي مي بايد بر اساس استاندارفشوظر
طه باشد.بومر

ف در داخل دستگاه :ي ظرونه بار گذارمنو •••••
13 الي 12صفحه 

ف جاي  ظر12فيت: تنظيم ظر •••••
ان مقايسه: اكوميز •••••
3تنظيم آبكشي اضافي:  •••••

م گر6ينده: اد شودن مومحل هاي اضافه كر •••••
24ب دستگاه و ينده در فضاي داخلي درماده شو

ينده.اد شوم در داخل محفظه موگر
قعيتين موطبقه يو شكل مي بايد در باالتر •••••

د.ار گيرقر

11111

11111

22222
22222



احلنامه و مراغ هاي منايشگر برحله چردر اين مر
دند.شن مي گرمختلف آن رو

يمان جارنامه، صفحه منايشگر زقبل از شروع بر
ا منايش مي دهد. بعد از شروع،نامه انتخابي ربر

اهد داد.ا نشان خومان باقي مانده رصفحه منايشگر ز
مان منايش داده شده يك دقيقه به يك دقيقه كاهش ميز

يابد.
ب دستگاه در هنگام شستشو، يكت باز شدن دردر صور

سيله اميني خاص تعبيه شده در داخل دستگاه از ادامهو
ي مي منايد.گيركار آن جلو

نامه شستشو ازب دستگاه ، برمبحض بسته شدن در
دد.د مجددا آغاز مي گرحله اي كه قطع گشته بومر

حله شستشودر خامته مر
اي چند بر»End«حله شستشو، پيام پس از خامته مر

ي صفحه منايشگر ديجيتال ظا هر گشته وثانيه برو
ا به شما اعالم مي منايد.نامه رنگ، خامته برصداي ز

دكردد كه به معناي كار ظاهر مي گر»Cd«سپس پيام 
ف مي باشد.دن ظرودستگاه در حالت خنك و خشك كر

فدن ظروحله خنك و خشك كرمر
»Cd«پيام 
دد.ب مني گرنامه محسوئي از بران جزحله به عنواين مر

بتطودن كامل رمان، فن دستگاه جهت خشك كردر اين ز
اهد افتاد.ف مبدت چند دقيقه بكار خوظرو

بدن درت متايل قادر به باز كردر اين حالت در صور
د.اهيد بوف خودستگاه و تخليه ظرو

فهد اميني و صرارعايت موت مبنظور ردر غير اينصور
شدكار خاموف انرژي ، دستگاه بطور خوئي در مصرجو

دد.مي گر
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ا فشارش رشن / خامودگمه رو
دهيد

ضعيتش، وشن / خامودر هنگام فشار دادن دگمه رو
د.ض منايش داده مي شونامه پيش فربر

ا چكينده و منك راد شود موجوو
مناييد.

صاغ مخصوينده يا منك، چراد شوت نياز به مودر صور
دد.شن ميگررو

ا چكب، فيلتر ها ردن دربا باز كر
مناييد.
ها اطمينانفنت فيلترار گرست قردن و دراز متيز بو
.ماييد)اجعه فراهنما مرچه رماييد.(به دفترحاصل فر

فه چيدن ظرونحو
ا بيرونيد.طبقه پايني ردارا برنه ته مانده غذا رگوهر

ا داخل آنف و قاشق و چنگال ها ركشيده و ظرو
ا بيرون كشيده و فنجان ها،بچينيد. طبقه باالئي ر

ا داخل آن بچينيد.امثالهم ران ها وليو

يادانه بازو هاي اسپردش آزاز گر
ماييدآب اطمينان حاصل فر

يندهاد شوان مناسب موميز
طهبوا در داخل قسمت مرينده راد شوان مناسب موميز

ا ببنديد.ينده راد شوش محفظه موپويد. دريزبر

نامهش تنظيم و شروع بررو
شستشو

ا فشار دهيد.نامه رنامه، دكمه برمبنظور انتخاب بر
دكار شروع بكار مي ثانيه بطور خو3دستگاه پس از 

منايد.
ط بهبود هاي انتخابي مرم عملكرت لزودر صور

ماييد.ا انتخاب فرا رد اجرنامه موربر

احتياطاحتياطاحتياطاحتياطاحتياط
ي طبقه باالف بروار دادن ظرواز قر

در هنگاميكه طبقه پايني بيرون
ف داخل آن چيدهكشيده شده و ظرو

ماييد.ي فرددارشده باشند، خو
احتياطاحتياطاحتياطاحتياطاحتياط

ا تخليه و سپسف طبقه پايني رابتدا ظرو
يد. اين عمل باعثدارا برف طبقه باال رظرو

يف طبقه باال برويخنت آب ظروعدم ر
دد.ف طبقه پايني ميگرظرو

هشدارهشدارهشدارهشدارهشدار
ب دستگاه در حنيبطور كلي باز شدن در

ليكن چنانچهدد. ود آن تصيه مني گرعملكر
د، يك امكان امينيب باز شوبه هر دليلي در

ش مي منايد.ا خاموص دستگاه رمخصو
ب دستگاه در حنيدر هنگام باز شدن در

د با آب داغ و يا بالفاصله پسكرحله كارمر
دجوئي بدليل وفشواز امتام كار دستگاه ظر

ماييد.ا مبذول فرم رات داخلي دقت الزبخار

فاحل مصرالي مرتو
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نامه شستشوبر

b  د.اهد بولتاژ برق متغير خوت، فشار آب و وارجه حراملي مانند درجه به عومان شستشو با توز
bدد. دقيقه) مني گر60دن (حله خنك و خشك كرمان شستشو شامل مر  ز

شستشوي اكو (اقتصادي)شستشوي اكو (اقتصادي)شستشوي اكو (اقتصادي)شستشوي اكو (اقتصادي)شستشوي اكو (اقتصادي)
ئي آب و برقفه جوين حالت صرنامه اقتصادي تراين بر

ائه ميا اري مناسب رد شستشوعني حال عملكرو در
مان توصيه ميمنايد. بنابر اين استفاده از آن در هر ز

دد.گر

ماييد)اجعه فر مر19نامه مني باشد. (به صفحه مان بردن شامل زحله خشك كر مر* 
شروع بكار مجدد بصورت خودكارشروع بكار مجدد بصورت خودكارشروع بكار مجدد بصورت خودكارشروع بكار مجدد بصورت خودكارشروع بكار مجدد بصورت خودكار*

چنانچه دستگاه بر اثر قطع برق شهري خاموش گردد، پس از وصل مجدد جريان برق، دستگاه بطور خودكار
از همان مرحله اي كه كاركرد آن قطع شده كار خود را ادامه خواهد داد.

  شستشوي سريع  شستشوي سريع  شستشوي سريع  شستشوي سريع  شستشوي سريع
ف نه چنداني ظروص شستشونامه مخصواين بر

فتهار گرد استفاده قرگي موركثيف است كه به تاز
باشند.

يييييوووووقققققشستشوي شستشوي شستشوي شستشوي شستشوي 
في حجم باالي ظروص شستشونامه مخصواين بر

غن داغ كن كه بسيار كثيفي، ماهي تابه، روشامل قور
اه باقي مانده غذا هستند مي باشد.و بهمر

  شستشوي خودكار  شستشوي خودكار  شستشوي خودكار  شستشوي خودكار  شستشوي خودكار
ان كثيفيدكار، ميزد دستگاه در حالت خودر حني كار كر

ا تعيني و تنظيم مي منايد.دي ران آب وروف، ميزظرو
ف،دن ظروان كثيف بوجه به ميزنامه  دستگاه  با توبر
دكار تنظيم ميت خوا بصورمان شستشو و دماي آب رز

ف آب و انرژي تا حد امكانان مصركند و در نتيجه ميز
ي صفحه منايش بدان» بروFكاهش مي يابد. ظهور عالمت «

دكرضعيت كارمعناست كه حسگر در حال تشخيص و
ئي مي باشد.فشودستگاه ظر

دكارخو

حلهمر
خشك

دنكر
نامهنام بر

اكو
 (اقتصادي)

يعسر

ليهي اوشستششو

شستشو آبكشي
يشستشو

ليهاو
يشستشو
اصلي 1آبكشي  2آبكشي  3آبكشي 

آبكشي
مآب گر

دنكر
خشك

جه  در45 جه در65

جه در35 جه در40

يوق

اساسنامه براحل برالي مري توگاري و سازبهينه ساز
دد.ف تعيني مي گران كثيفي ظروميز

جه در50 جه در70 جه در70

  عملكرد شستشوي اوليه  عملكرد شستشوي اوليه  عملكرد شستشوي اوليه  عملكرد شستشوي اوليه  عملكرد شستشوي اوليه
دن كثيفي قبل ازف منوطرد در برد اين عملكربركار

ف مي باشد.ي دستي ظروشستشو
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ف كنندگانسط مصري دستگاه توالعمل نگه داردستور

اصل منظم نسبتد ضعيف دستگاه مي بايد در فوي از ايجاد اشكال و عملكرگيرمنظور جلو
يدي اهتمام ورزي اسپري فيلتر ها و بازوبه چك و نگه دار

فيلتر ها
يد.دارا بر ابتدا طبقه پايني ر•••••
به هايا در جهت خالف عقري فيلتر ر تور•••••

يد.آورخانيده در    ساعت چر
 و فيلترSTSي، فيلتر باالئي  فيلتر تور•••••

يد.ا بيرون بياورجي ر  خار
ا متيز مناييد.م فيلتر ها رت لزو در صور•••••
س، فيلتر هااحل باال بطور معكواي مر با اجر•••••

دانيد.گر بردا بجاي خو  ر

ي پاينيي اسپربازو
ده تاا كنترل كراخ هاي پاشش آب ر سور•••••

فته باشند.ده هاي غذا نگرسط خر  تو
ا بادن، بازو رت نياز به متيز كر در صور•••••

  كشيدن به سمت باال خارج مناييد.
ده و سپس با فشار به سمتا متيز كر بازو ر•••••

ار دهيد.د قر  پايني در جاي خو

ي باالي اسپربازو
ا به سمت جلو بكشيد. طبقه باال ر•••••
ده تاا كنترل كراخ هاي پاشيدن آب ر سور•••••

فته باشند.ده هاي غذا  نگرسط خر  تو
ا با بازدن، بازو رت نياز به متيز كر در صور•••••

طه خارج مناييد.بوه مردن مهر  كر
تيب باالده و سپس با ترا متيز كر بازو ر•••••

ار دهيد.د قرس در جاي خو  بطور معكو

فيلتر توريفيلتر توريفيلتر توريفيلتر توريفيلتر توري

STS   فيلتر باالئي    فيلتر باالئي    فيلتر باالئي    فيلتر باالئي    فيلتر باالئي 

بازوي اسپري باالبازوي اسپري باالبازوي اسپري باالبازوي اسپري باالبازوي اسپري باالفيلتر خارجيفيلتر خارجيفيلتر خارجيفيلتر خارجيفيلتر خارجي
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فع عيباهنماي ر ر

متاس حاصليس  ئي، لطفا جهت سروفشوت بروز اشكال در دستگاه ظر    در صور
ماييد.    بفر

ده تا احتماالا چك منورير يس، ابتدا دستور العمل هاي زاست سروخو    قبل از متاس و در
دد.ف گرطردتان برسط خواد تو   اير

نوع اشكال

شناغ ها رودن دستگاه چرشن كرمان رودر ز
ند.منيشو

ئي شروع بكار مني منايد.فشوماشني ظر

د.آب داخل دستگاه به خارج پمپ منيشو
ي صفحه منايشگر ظاهر(خطاي «      » برو

ديده است)گر

علل احتمالي بروز اشكال
فته است.ار نگريز قرشاخه بطور صحيح داخل پر دو•••••
ي قطع شده است.يده و يا كليد فيوز مينياتورفيوز پر •••••
 برق منزل قطع شده است.•••••
ب دستگاه كامال بسته نشده است. در•••••
ده نشده است. دگمه شروع فشر•••••

 شلنگ تخليه خم شده است.•••••
ا متيز مناييد.)د گشته است. (فيلتر ر فيلتر مسدو•••••

دي از حد مجاز بيشتر است. سطح آب ورو•••••
اي مشكل مي باشد.دي آب دستگاه دار قسمت ورو•••••

بستهدد. (شير آب  آب به داخل دستگاه تغذيه مني گر•••••
   است.)

اي نشتي مي باشند. اتصاالت آب دار•••••
د شدن صدمه به شلنگ يا اتصاالتار آب در اثر و•••••

   نشت مي كند.

ديده است.اي اشكال گرم كن داريكي گر مدار الكتر•••••

اري آب بطرز صحيح و هموبازو هاي اسپر
ند.دش ندارگر

ده هاي غذادر قسمت اتصال بازو به دستگاه يا خر•••••
ياخ هاي بازوده اند.( سوراخ هاي آن گير كر  سور
ا متيز و باز مناييد.)ي ر  اسپر

ي دستگاهپس از شستشو لكه هاي سفيد برو
باقي ميماند.

ياداد سفيد كننده زينده يا مواد شوان مو ميز•••••
  ميباشد.

 محفظه منك خالي شده است.•••••
است.ب محفظه منك بطور كامل بسته و پيچ نشده  در•••••

گه مي افتد و كامالف شيشه اي ري ظروبرو
يع شده است.ينده توزاد شو مقدار كمي از مو•••••ند.متيز منيشو

يع شده است.ينده توزاد شو مقدار كمي از مو•••••ست عمل منيكند.خشك كن در

ينده كافي نيست.اد شوان مو ميز•••••
يا حجم آن هاف بطرز نا صحيح چيده شده و ظرو•••••

   بيش از حد مجاز است.
فته شده اند. فيلتر ها گر•••••
فته است.ي آب گري اسپراخ هاي بازو سور•••••
فته اند.ا گري آب ري اسپري بازوف جلو ظرو•••••
ي نا مناسب انتخاب شده است.نامه شستشو بر•••••

ضايت بخش نيست.نتيجه شستشو ر

ديدهي صفحه ظاهر گر» برو      كد خطاي «
است.

د.)دكار اجنام ميشو(تخليه بطور خو

ي صفحه منايشگر ظاهر» برو       كد خطاي «
ديده است.گر

ي صفحه منايشگر ظاهر» برو       كد خطاي «
ديده است.گر

ظاهري صفحه منايشگر» برو       كد خطاي «
ديده است.گر

ي صفحه منايشگر برو»        «پيام 
ماييد)اجعه فر مر19د  (به صفحه د ندارجوهيچ پيام خطائي و •••••اهد آمد.بنمايش در خو
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يادداشت



داجعه شوف مرچسب نرخ مصربه بر
داجعه شوف مرچسب نرخ مصربه بر

فيتظر
فينوع برق مصر
في نوع برق مصر

ف برقمصر

kPa 800-50دي فشار آب ورو

داجعه شوف مرچسب نرخ مصربه بر
في جاي ظر    سر 12

LD-2150(2)W(S,M,L,T)H LD-2150(2)W(S,M,L)HB

P/No.: 3828DD3009V

 600 mm

850 mm

 600 mm

 580 mm

817 mm

 598 mm

 580 mm

817 mm

 598 mm

LD-2150(2)W(S,M,L,T)HU




