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 نكات ايمني:

  خطر شوك الكتريكي كمتر خواهد شد. سيم دستگاه دستگاه بايد ارت شود زيرا در صورت بروز حادثه

 بصورتي است كه داراي سيم ارت است كه در دوشاخه تعبيه شده است.

 .دوشاخه ميبايست به پريز مناسب كه بر اساس شرايط استاندارد نصب و ارت شده است، متصل شود 

 .جهت بررسي موارد الكتريكي از يك تكنسين برق كمك بگيريد 

 ننشسته و يا به در آن تكيه ندهيد.ه هرگز روي دستگا 

 عرض ديد است()در مدلهائيكه المنتها در م.بالفاصله پس از استفاده به المنتها دست نزنيد 

 دستگاه را بكار نياندازيد. اگر در حين كار در را بازه خوبي بسته نشدهجاپودري ب يتا زمانيكه در و كشو ، 

 مراقب باشيد. ،بنابراين در صورت نياز به باز كردن دركنيد احتمال پاشش آب به بيرون وجود دارد 

 ست، اشيا سنگين را روي آن قرار ندهيد زيرا خطر واژگوني دستگاه وجود دارد.كه در باز ا هنگامي 

 آسيب نزنيد. چاقوها و موارد  بدر هنگام قرار دادن ظروف تيز آنها را طوري قرار دهيد كه به الستيك در

 طوريكه لبه تيز آنها رو به پايين باشد قرار بگيرند.  مشابه بايد بصورت افقي

 .مراقب باشيد اشيا پالستيكي با المنت تماس پيدا نكنند 

  استفاده خالي باشد.س از هربار پبررسي كنيد محفظه جاپودري 

 ًيتوان آنها اشاره شده باشد كه م هرگز ظروف پالستيكي را با دستگاه نشوييد مگر اينكه روي ظروف مشخصا

 ظرفشوئي شست.با ماشين ا ر

 ي استفاده كنيد.يهاي مناسب ماشين ظرفشوني تنها از شوينده و افزود 

  هرگز از صابون، پودر لباسشوئي اتوماتيك يا دستي در دستگاه استفاده نكنيد. پودر شوينده را در دسترس

 كودكان قرار ندهيد.

 باز نكنند.را  نكرده و در آن يمراقب باشيد كه كودكان با دستگاه باز 

  وستلعيده شدن بسيار خطرناك است. مراقب باشيد كه با پبپودر شوينده بسيار آلكالين ميباشد و در صورت 

 و چشم تماس پيدا نكند.

 را بصورت باز رها نكنيد. بهرگز در  

  ديده است، سيم بايد با سيم اصل و بوسيله تكنسين متخصص تعويض گردد. سيبآاگر سيم دستگاه 

  را جدا كنيد. آن بد حتماً دريي قديمي را داريقصد دور انداختن ماشين ظرفشوهنگاميكه 

 جهت استفاده هاي آتي در محلي نگهداري كنيدها و لوازم بسته بندي را  پالستيك. 

   نامتعارف نكنيد.هاي از دستگاه استفاده 



 

3 

 

 تماس باشد. كنترلي در تحت فشار باشد. نبايد با قسمتهايسيم دستگاه نبايد پيچ خورده يا  ،در طي نصب 

 .دستگاه بايد با شيلنگ و اتصاالت جديد به لوله آب متصل شود 

 قرار داد. درون دستگاه نفر ظرف ميتوان 15 به اندازه حداكثر 

  1حداكثر فشار آب ورودي بايدMpa  0.04و حداقل فشار آب بايدMpa .باشد 

 

 

 

 راهنماي استفاده سريع از دستگاه:

 را فشار دهيد. ON/Offروشن كردن دستگاه: براي روشن كردن دستگاه، دكمه 

 

 پر كردن جاپودري: 

  : براي هر چرخه شستشو Aقسمت 

 كه پيش شستشو دارند يي: تنها براي برنامه ها Bقسمت 

 

 بررسي سطح مكمل آبكشي:

 ي كه مجهز به آن هستند(يها ( روي كنترل پانل )در مدلCنشانگر الكتريكي)

 

ي كه نرم كننده آب دارند( نشانگر الكتريكي رو يي)تنها براي مدلها بررسي سطح نمك:

كنترل پانل. اگر نشانگر نمك موجود نباشد ميتوانيد با شمارش تعداد چرخه هاي شستشو، 

 نياز يا عدم نياز به نمك را تخمين بزنيد.

 

ته مانده غذاهاي چسبيده روي ظروف را پاك كنيد سپس آنها را در سبدها قرار  قرار دادن ظروف در سبدها:

 دهيد )به دستورالعمل مراجعه كنيد(.

 

دكمه انتخاب برنامه شستشو را آنقدر فشار دهيد تا چراغ برنامه مورد نظر روشن شود )به  انتخاب برنامه شستشو:

 دستورالعمل مراجعه كنيد(.
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را فشار دهيد. دستگاه پس از  Start/Pauseرا بسته ، شير آب را باز كرده و دكمه  برد بكار انداختن دستگاه:

 ثانيه شروع بكار ميكند. 12

 تغيير برنامه: 

شوينده  را تغيير داد. در غير اينصورت پودر اگر تنها مدت كوتاهي از شروع چرخه شستشو گذشته باشد ميتوان آن -1

 ز تخليه شده باشد. در اينصورت مجدداً محفظه پودر شوينده را پر كنيد.ممكن است استفاده شده باشد و آب ني

برنامه جديد را انتخاب كنيد. در را بسته و دستگاه  ثانيه فشار دهيد تا برنامه لغو شود. 3را بمدت  Pبرنامه دكمه  -2

 را مجدداً بكار بياندازيد.

 اضافه كردن ظروف در وسط برنامه: 

 را كمي باز كنيد تا دستگاه متوقف شود. بدر -1

 را بطور كامل باز كنيد. بپس از اينكه بازوهاي پاشش آب از حركت ايستادند، ميتوانيد در -2

 ظروف را در دستگاه قرار دهيد. -3

 .ثانيه شروع بكار خواهد كرد 12را ببنديد، دستگاه پس از  بدر -1

 

خاموش شد، در هنگام روشن كردن مجدد بايد دوباره تنظيمات را انجام نكته: اگر در خالل برنامه شستشو دستگاه 

 دهيد.

 On/Offآيد. با استفاده از دكمه بار بصدا در مي 2پس از پايان برنامه ، بوق هشدار دهنده  خاموش كردن دستگاه:

 دستگاه را خاموش كنيد.

 

دقيقه صبر  15پس از پايان شستشو ، جهت خارج كردن ظروف حداقل  بستن شير آب و خارج كردن ظروف:

كنيد تا ظروف و قسمتهاي مختلف دستگاه كمي خنك شود و احتمال شكستن آنها كم شود. همچنين اين وقفه 

 موجب خشك شدن بهتر آنها ميشود. از سبد پايين شروع به خارج كردن ظروف كنيد.
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 عملكردهاي دستگاه:

 نل:كنترل پا
 

 

 

 : براي روشن / خاموش كردن دستگاه بكار ميرود. On/Offدكمه  .1

 :نشانگرها .2

  خشك كردن اضافي نشانگر 

 ي سريعنشانگر شستشو  

  شديدنشانگر شستشوي  

. ه نماييدكه در اختيار شماست استفادشستشو دكمه آپشن: با فشار اين دكمه ميتوانيد از عملكردهاي اضافي  .3

 و شستشوي شديد ي سريعاضافي، شستشودن رشامل: خشك ك

 دكمه زبان: براي انتخاب زبان دستگاه استفاده ميشود. .1

دكمه شروع تاخيري : زمان شروع بكار دستگاه را ميتوانيد با اين عملكرد به تاخير بياندازيد. با هر بار فشار  .5

 ساعت ميتوانيد شستشو را به تاخير بياندازيد. 21يكساعت اضافه ميشود. تا 

: عملكرد شستشوي دو منطقه اي. با فشار اين دكمه ميتوانيد انتخاب كنيد كه شستشو براي سبد  Altدكمه  .6

 پاييني يا بااليي انجام شود )چراغ نشانگر آن روشن خواهد شد(

 :براي انتخاب برنامه مورد نظر استفاده ميشود.(  P)برنامهانتخاب دكمه  .7

مه انتخاب شده و يا شروع مجدد برنامه هنگاميكه دستگاه مشغول : براي شستشو با برنا Start/Pauseدكمه  .2

 بكار است.

 ره( ميباشد:و غي و وضعيت دستگاه  )برنامه جاري، زمان تاخير ، خطاها نمايشگر : براي نشان دادن زمان باقيمانده .1
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  نياز به پر كردن دارد. مكمل: جهت نشان دادن اينكه آيا محفظه  مكمل شستشونشانگر  

 .نشانگر نمك : جهت نشان دادن اينكه آيا محفظه نمك نياز به پر كردن دارد  

  نشانگرAlt   

  نشانگر قفل كودك 

  .نشانگر شستشوي تاخيري: نشاندهنده زمان باقيمانده يا پيامهاي خطا ميباشد 

 : نشانگر برنامه ها  

  زباننشانگر  

  نشانگر زمان تاخير، زمان باقيمانده يا كدهاي خطا  

 ثانيه همزمان نگهداريد تا دستگاه قفل شود. و با فشار  3را بمدت  (6و  5) دكمه قفل كودك : دو دكمه

 دادن تصادفي دكمه ها تغييري در فعاليت دستگاه بوجود نيايد.

 

 قسمتهاي مختلف دستگاه:
 

 
 سبد پائيني .5

 محفظه نمك .6

 محفظه مكمل .7

 سبد فنجانها .2

 بازوي پاشش بااليي .1

 سبد كارد و چنگال .2

 سبد باالئي .3

 لوله داخلي .1
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 اتصال لوله تخليه .12

 تنظيم كننده .13

 

 بازوهاي پاشش آب .1

 مجموعه فيلتر .12

 اتصال لوله ورودي آب .11

 

 قبل از استفاده:

 نرم كننده آب را تنظيم كنيد. 

 5/1  پر كنيد.آب را با  و سپس آنكيلوگرم نمك در محفظه نمك ريخته 

 .محفظه مكمل را پر كنيد 

  كنيد.محفظه پودر شوينده را پر 

 

 

 نرم كننده آب:

و امالح  مواد معدنيجهت حذف نرم كننده . تنظيم گردد بطور دستي با استفاده از ولوم موجودنرم كننده آب بايد 

، طراحي شده است. هرچقدر ميزان امالح آب بيشتر باشد سختي وجب آسيب و صدمه به دستگاه ميشودم ، كهاز آب

براي اطالع از )بايد بر اساس مقدار سختي آب منطقه زندگي تان تنظيم شود.آن نيز بيشتر خواهد بود. نرم كننده 

 سختي آب مصرفي تان ميتوانيد با اداره آب منطقه تماس بگيريد(.

 

 

 

 تنظيم مقدار نمك:

  :مقدار نمك مصرفي را با توجه به مقدار سختي آب تنظيم كنيد. براي تنظيم مقدار نمك ميتوانيد 

 دستگاه را روشن كنيد. -1

فشار دهيد تا تنظيمات نرم كننده آب بر حسب نوع مدل دستگاه ثانيه  5را بمدت  Start/Pauseدكمه  -2

 ثانيه فعال شود. 62پس از 

تا تنظيمات مناسب مطابق با آب منطقه شما فعال شود و ميتوانيد  را فشار دهيد Start/Pauseدكمه  -3

  بترتيب انتخاب نماييد.برحسب مراحل زير 

 ثانيه هيچكدام از دكمه ها را فشار ندهيد. 5را فشار دهيد يا  On/Offبراي اعمال شدن تغييرات دكمه  -1
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 مقدار مصرف نمك 

 )گرم/چرخه شستشو(
 موقعيت سلكتور

 سختي آب

Mmol/l °Clarke °fH °dH 

0 H1 0-0.94 0-6 0-9 0-5 

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

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

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

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

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

 

 

 : 1نكته 

1dH= 1.25clrake = 1.78fH = 0.178mmol/l   , DH : درجه بندي آلماني  ,  

fH : درجه بندي فرانسوي      , Clarke: درجه بندي انگليسي 

 : 2نكته 

 ميباشد. H4تنظيمات كارخانه بر روي 

 

 : اگر دستگاه شما مجهز به نرم كننده نيست نياز به تنظيم اين قسمت نيست.توجه

 اگر از آب سخت در دستگاه استفاده شود لكه بر روي ظروف باقي مي ماند.

ستفاده ادستگاه مجهز به نرم كننده مخصوصي است كه از محفظه نمك براي از بين بردن سفيدك و لكه هاي آب 

 ميكند.

 

 

 

 :كردن محفظه نمك رپ

 واقع شده است و بايد مطابق روش زير پر شده و محكم شود.محفظه نمك در زير سبد پاييني 

 از نمك كه مخصوص دستگاه نباشد موجب خراب  حتماً از نمك مخصوص استفاده كنيد. هر نوع ديگري

كه خرابي دستگاه بعلت استفاده از نمك نامناسب باشد، كارخانه سازنده  شدن نرم كننده ميشود. در مواردي

 هيچ مسئوليتي در قبال خرابي نمي پذيرد.

 زيرا  ددرست قبل از شروع چرخه شستشو، نمك را بريزيد و از باقيماندن نمك در محفظه خودداري كني

 در دراز مدت موجب خوردگي ميشود.
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 سبد پائيني را خارج كنيد سپس درپوش محفظه نمك را باز كنيد. .1

 كيلوگرم نمك در آن بريزيد.  5/1انتهاي قيف را روي سوراخ قرار دهيد و  .2

 محفظه نمك را با آب پر كنيد. بيرون ريختن كمي آب عادي است. .3

 مجدداً ببنديد.پس از پر كردن محفظه ، درپوش را  .1

 .شودنمك خاموش ميهشدار چراغ نشانگر  .5

ي با ا بالفاصله پس از پر كردن محفظه نمك حتماً بايد از دستگاه استفاده كنيد)پيشنهاد ميشود كه از برنامه .6

 (. در غيراينصورت سيستم فيلتر ، پمپ يا قطعات ديگر دستگاه ممكن استكوتاه استفاده شود زمان شستشوي

 آسيب ببينند و اين مسئله شامل گارانتي نميشود.بعلت آب نمك 

 

 توجه: 

 ت پس مكن اسمكه چراغ نشانگر روي كنترل پانل روشن است، پر شود.  محفظه نمك تنها بايد هنگامي

ر دبسته به چگونگي حل شدن نمكها هنوز چراغ نشانگر آن روشن باشد كه اين  ،از پر كردن محفظه نمك

در بعضي از مدلها چراغ نشانگر نمك وجود ندارد، و ميبايست نياز به پر كردن محفظه را از  .داردآب 

 روي تعداد دفعات انجام شستشو تخمين بزنيد. 

  اگر در محفظه نمك باقيمانده است جهت از بين بردن آن يك چرخهSoak  ياRapid .انجام دهيد 

 آب داخل  ،استفاده از پارچه جاذب مور ديگر است، بااگر نياز به جابجا كردن دستگاه براي تعميرات يا ا

فته شده مجدداً برطبق روش گيي سپس در محفظه را بخوبي ببنديد. پس از جابجا محفظه نمك را بگيريد

 اقدام نماييد.براي پر كردن محفظه نمك 
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 :آبكشي پر كردن محفظه مكمل

ه به آب اضافه ميشود تا از ايجاد قطرات آب كدر پايان شستشو و در آخرين آبكشي اين مكمل  محفظه مكمل:

تگاه دس موجب بروز لكه روي ظروف ميشود جلوگيري كند. همچنين خشك شدن ظروف سريعتر انجام ميشود.

، در كنار محفظه شوينده قرار دارد. بل در داخل درممحفظه مك جهت استفاده از مكمل مايع طراحي شده است.

م اين محفظه حج ش محفظه مربوطه را باز كرده و تا سطح مورد نظر مكمل بريزيد.درپو بايست براي پر كردن آن مي

 ميلي ليتر است.112

اين مكمل در طي آخرين آبكشي بطور اتوماتيك به آب اضافه ميشود و از تشكيل قطرات روي  عملكرد مكمل:

 ظروف جلوگيري ميكند.

اه اد ديگر استفاده نكنيد زيرا موجب آسيب به دستگتنها از مكملهاي مخصوص استفاده كنيد و هرگز از مو توجه:

 ميشود.

  زمان پر كردن محفظه مكمل:

نشانگر نوري موجود در كنار اگر چراغ نشانگر روي كنترل پانل وجود نداشته باشد ميتوانيد از روي رنگ 

قدار مكه محفظه پر باشد، همه نشانگر سياه خواهد بود. همانطور كه  مقدار را تخمين بزنيد. هنگامي (C)درپوش

 محفظه شود. 1/1مقدار سياهي كاسته ميشود. هرگز اجازه ندهيد مقدار مكمل كمتر از مكمل كم ميشود از 

 

  
 

 
 

 پر 

 1/3 

 2/1 

 1/1 

 خالي 
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 كنيد.ارج را خ براي باز كردن محفظه، درپوش را بسمت چپ پيچانده و آن .1

 مراقب باشيد كه بيش از اندازه پر نكنيد. مكمل را در محفظه بريزيد. .2

 درپوش را مجدداً ببنديد. .3

شستشو  ولدر ط اضافيپاك كنيد تا از بروز كف  ،مقدار اضافي مكمل را كه از محفظه بيرون ريخته است توجه:

 جلوگيري شود. فراموش نشود كه حتماً درپوش را ببنديد.

 

 مكمل:تنظيم محفظه 

تنظيم كنيد. اگر روي  1را روي  آندرجه جهت تنظيم شدن دارد.  6تا  1محفظه مكمل 

تنظيم كنيد.  6و در نهايت  5را روي  ظروف لكه مشاهده شد يا خوب خشك نشدند آن

 چاقو و چنگالها يا  اگر لكه هاي سفيد روي ظروف يا نوارهاي آبي رنگ روي ليوان

 ميباشد.  1درجه پيشنهادي د. ، درجه را كم كنيها وجود داشت

 

 

 عملكرد شوينده:

 ميبايست از شوينده مخصوص استفاده شود.

 شوينده ها:

 نده وجود دارد:يسه نوع شو

 داراي فسفات و كلرين -1

 و بدون كلرينداراي فسفات  -2

 بدون فسفات و كلرين -3

هاي جديد بدون فسفات ميباشند. بنابراين عملكرد نرم كنندگي آب كه فسفات انجام ميداد وجود معموال شوينده

. اگر از شوينده ، محفظه نمك را پر كنيداست dH 6دارد. در اين موارد پيشنهاد ميشود كه حتي اگر سختي آب ن
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اند. در اين ها باقي ميم ليوانبدون فسفات با آب سخت استفاده ميكنيد معموالً لكه هاي سفيد رنگ روي ظروف و 

كه  ر موارديدهاي بدون كلرين تنها كمي سفيدي ايجاد ميكنند. مواقع از شوينده بيشتري استفاده كنيد. شوينده

 سفت و رنگي كامالً از بين نمي روند از برنامه با دماي باالتر استفاده كنيد.هاي لكه

 

 متراكم:هاي شوينده 

 م بندي كرد:يساختار شيميائي ميتوان به دو دسته تقسشوينده ها را بر اساس 

  قلياييبا تركيبات معمولي آلكالين 

  خنثيآلكالين كم با آنزيمهاي 

بري لكه با خاصيتبا شوينده هاي متراكم، براي ظروف بهتر است. اين برنامه هاي شستشو  Normalاستفاده از برنامه 

بهمراه شوينده متراكم ميتواند همان نتيجه   Normalبنابراين برنامه آنزيمهاي شوينده متراكم عملكرد خوبي دارند. 

 با شوينده معمولي را ارائه دهد. Intensiveبرنامه 

 

 قرصهاي شوينده:

بنابراين برخي از قرصها ممكن است در  قرصهاي شوينده از شركتهاي مختلف سرعت حل شدن متفاوتي دارند.

كوتاه حل نشده و عملكرد پاك كنندگي خوبي نداشته باشند. بنابراين در هنگام استفاده از  يبرنامه هاي شستشو

 .استفاده كنيدمدت شستشو از برنامه هاي طوالني  يقرصها

 

 

 محفظه پودر شوينده:

كمل كمتري شوينده و م ،هاي مشابه ي از مدليين ماشين ظرفشوا .قبل از شروع چرخه شستشو بايد محفظه را پر كنيد

نياز به يك قاشق غذاخوري شوينده ميباشد. اگر مقدار ظروف ف معمولي وجهت مقدار ظرمصرف ميكند. معموالً 

را واد م، مقدار شوينده بيشتري مورد نياز است. هميشه قبل از شروع بكار دستگاه شوينده و كثيفي ظروف بيشتر باشد

 بريزيد در غير اينصورت ممكن است رطوبت جذب كرده و بخوبي حل نشود.
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 شوينده: پر كردن محفظه

 
 

 

 توجه:

 .اگر در بسته است، ضامن آنرا فشار دهيد تا در باز شود 

 .هميشه شوينده را قبل از هر شستشو بريزيد 

 .تنها از شوينده معتبر استفاده كنيد 

 دسترس كودكان دور نگهداريد. را از شوينده خورنده ميباشد آن 

 داريد. ي استفاده كنيد. شوينده را تازه و خشك نگهيتنها از شوينده مخصوص ماشين ظرفشو 

 كه قصد شستشو داريد شوينده را در محفظه بريزيد. تنها زماني 

 

 

 پر كردن محفظه:

 تا عالمت موجود در محفظه بريزيد.شوينده را 

A :  .محفظه شوينده براي شستشوي اصليMin  گرم شوينده  22بمعناي

  است.

B : ه(گرم شويند 5تقريباً ) محفظه شوينده براي پيش شستشو 
آن درج  يلطفاً به توصيه شركت توليد كننده پودر كه بر روي بسته بند

 يد.يشده است توجه بفرما

 محفظه را بسته و مطمئن شويد كه ضامن آن عمل كرده است. بدر

 و استفاده شود.تشسد تا در برنامه پيش شاگر ظروف بسيار كثيف هستند حتماً در محفظه پيش شستشو نيز پودر بريزي
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 نكته:

 .در جدول پيشنهادي مقدار مورد نياز جهت هر برنامه ذكر شده است 

 مقدار پودر متفاوتي مورد نياز است. بسته به ميزان كثيفي ظروف و سختي آب 

 .بر اساس توصيه شركت سازنده پودر )نوشته شده بر روي بسته بندي( عمل نمائيد 

 

 

 

 قرار دادن ظروف:

 نكات:

 ي شست.يمطمئن شويد كه ظروف را ميتوان با ماشين ظرفشو 

 .از شوينده ماليم استفاده كنيد 

 را كاهش دهيد. امكان دارد دماي آبتا آنجا كه سعي كنيد  ،غير از شرايط خاصه ب 

 خارج نكنيداز شستشو  سها را بالفاصله پ ها و فنجان جهت جلوگيري از آسيب ، ليوان. 

 

 ظروف داراي محدوديت سته شوندش يظروفي كه نبايد با ماشين ظرفشوئ

  و چنگال دسته چوبي يا صدفي دكار -

 ظروف پالستيكي كه در برابر حرارت مقاوم نيستند -

هاي قديمي كه قطعات آنها با چسب متصل  فنجان -

 حرارت مقاوم نيستند رابرشده است و در ب

 ظروفي كه امانت در نزد ما هستند -

 ظروف مسي و مفرغي -

 هاي كريستال ليوان -

ظروف استيل كه احتمال زنگ زدگي آنها وجود  -

 دارد

 سيني هاي چوبي -

 ظروفي كه از مواد مصنوعي تهيه شده اند -

اي پس از چندين دفعه بعضي از ظروف شيشه  -

 ي مات ميشونديشستشو با ماشين ظرفشو

ظروف آلومينيومي و نقره اي در اثر شستشو با  -

 ماشين رنگشان از بين ميرود.

حهاي روي ظروف ممكن است پس از طر -

 ن دفعه شستشو كم رنگ يا ناپديد شوند.يدچن
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 نكاتي كه بايد قبل يا بعد از قرار دادن ظروف در نظر داشت:

  قطعات بزرگ غذا و همچنين غذاهاي سوخته در ماهي تابه و روي ظروف را تميز كرده سپس در ماشين قرار

 دهيد.

 .نياز به خيساندن ظروف نيست 

 ظروف را بصورت زير در دستگاه قرار دهيد:

 پايين قرار بگيرند. هظروفي مثل فنجان، ليوان، ماهي تابه و غيره بايد رو ب 

  داراي تو رفتگي بايد بصورت مورب قرار بگيرند تا آب بخوبي با آنها برخورد كند.ظروف انحنادار يا 

 تند.فظروف بايد بصورت محكم قرار بگيرند تا در حين شستشو ني 

  براحتي حركت كنند. بتوانندآب ظروف بايد طوري قرار داده شوند تا بازوهاي پاشش 

 ل افتادن آنها در حين شستشو وجود دارد.لوازم بسيار كوچك خودداري كنيد چون احتما ياز شستشو 

 ها نبايد درون يكديگر چيده شوند. ها و فنجان بشقاب 

 قرار دهيد. ظروف بزرگ را در سبد پايين 

 ها و موارد مشابه را قرار دهيد. ها، ليوان ي فنجانيدر سبد باال 

 ي قرار داده شونديبايد بصورت افقي در سبد باال بلكه هرگز چاقوها را بصورت عمودي قرار ندهيد. 

 انرژي ميشود. زياد ظروف بسيار در دستگاه قرار ندهيد زيرا موجب كاهش اثر شستشو و مصرف 

 

 خارج كردن ظروف:

يني را تخليه كنيد ييني توصيه ميشود كه ابتدا سبد پايي روي سبد پايبراي جلوگيري از چكه كردن آب از سبد باال

 ي را.يسپس سبد باال

 

 

 ظروف در سبدها:روش قرار دادن 

 سبد باالئي:

راحي ها، زير استكانها، بشقاب، كاسه هاي كوچك ط ها، فنجان سبد باالئي جهت ظروف ظريفتر و سبكتر مثل ليوان

 شده است. ظروف را طوري قرار دهيد كه در اثر پاشش آب از جايشان تكان نخورند.
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 سبد پائيني:

تميز كردن آن دشوار است طراحي شده است مثل ماهي تابه ، قابلمه، يني جهت ظروف بزرگ و ظروفي كه يسبد پا

 بشقاب غذاخوري و كاسه هاي بزرگ.

 ها را در كناره هاي سبدها قرار دهيد تا مانع از پاشش آب نشوند. ها و درپوش توصيه ميشود كه بشقاب

ي اريب قرار داده شوند تا آب براحتها را رو به پائين قرار دهيد. قابلمه هاي بزرگ بايد بصورت  ها و بشقاب ديگ

 يني مي توانيد ظروف بيشتري را در آن قرار دهيد.يهاي سبدپاك از داخل آنها خارج شود. با تنظيم چنگ
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 تنظيم سبد باالئي:

توان يرا م يد فوقانارتفاع سبايجاد فضاي بازتر براي ظروف بزرگ ميتوان ارتفاع سبد باالئي را تنظيم كرد.  به منظور

 اهده نماييد:يابد. تصاوير زير را مشباال آوردن سبد افزايش داد و با فشار دادن دستگيره سبد، ارتفاع آن كاهش ميبا 

 

 به منظور كاهش ارتفاع

 دستگيره سبد را فشار دهيد. 

 به منظور افزايش ارتفاع سبد

 را به سمت باال بكشيد. 

  
 

 

 

  :ي سبد باالييها جمع كردن چنگك

 .ها را همانند شكل جمع كنيد توانيد چنگكيم ظروف بهتر چيدمان براي
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  هاي سبد پاييني: جمع كردن چنگك

 ها را همانند شكل جمع كنيد. براي بهتر قرار گرفتن قابلمه ها و ماهي تابه ها ميتوانيد چنگك

 
 

داده شوند طوريكه دسته آنها رو به پايين ها ميبايست در سبد مخصوص به خودشان قرار  ها و قاشق كارد، چنگال

 د.اي جداگانه قرار داده شونه باشد)همانند شكل(. قطعات بايد همانند شكل در جايگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها از ته سبد بيرون نيامده باشد. مراقب باشيد كه انتهاي چاقو يا چنگال نكته:
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 شروع شستشو:

 جدول برنامه هاي شستشو:

 

مكمل 

 آبكشي

مقدار 

آب 

 مصرفي

 )ليتر(

مقدار 

انرژي 

 مصرفي

 )كيلووات(

زمان 

 برنامه

 )دقيقه(

مقدار پودر 

 مورد نياز

 )گرم(

 برنامه اطالعات چرخه شستشو شرح برنامه

× 

8.4 

 تا

12.7 

 1.3تا0.9
120 

 تا
180 

5.30 

 -درجه( 15پيش شستشو)

-15شستشوي اتوماتيك )

 آبكشي-آبكشي -درجه(55

  -درجه(62آبكشي )–

 كن خشك

بطور اتوماتيك مقدار كثيفي 

ظروف )كم، معمولي يا 

زياد(، چيني بودن ظروف و 

اينكه آيا غذاي خشك شده 

روي آنها موجود ميباشد را 

 تشخيص ميدهد

 اتوماتيك
Auto 

 

× 17 1.3 165 5.30 

 -درجه( 52پيش شستشو)

-آبكشي -درجه(65شستشو)

آبكشي –آبكشي 

 خشك كن -درجه(55)

 كثيفبراي ظروف بسيار 

مثل قابلمه، ماهي تابه، 

بشقاب و سيني ها كه مدتي 

غذاي خشك شده روي 

 آنها بوده است

شديد 
Intensive 

 

× 13 1.2 180 5.30 

 -درجه( 15پيش شستشو)

-آبكشي -درجه(55شستشو)

 -درجه(65)آبكشي

 كنخشك

براي ظروف با مقدار كثيفي 

 معمولي

 عادي
Normal 

 

× 10 0.83 175 5.30 

-شستشوپيش 

آبكشي  -درجه(52شستشو)

 خشك كن -درجه(62)

براي ظروف با مقدار كثيفي 

 كم

 باصرفه
Eco 

 

× 13 0.82 115 5.30 

-پيش شستشو

آبكشي  -درجه(12شستشو)

 خشك كن -درجه(62)

براي ظروف شيشه اي و 

 چيني با كثيفي كم

ظروف 

چيني و 

 شيشه اي
Glass 

 

× 10 1.05 60 5.30 

-درجه(52پيش شستشو)

-درجه(62شستشو)

  -درجه(62آبكشي)

 خشك كن

براي ظروف با كثيفي كم 

كه نياز به خشك شدن 

 خيلي خوب ندارند.

شستشوي 

 ساعته1
60min 
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مكمل 

 آبكشي

مقدار 

آب 

مصرفي 

 )ليتر(

مقدار 

انرژي 

مصرفي 

 )كيلووات(

زمان 

 برنامه

 )دقيقه(

مقدار پودر 

مورد نياز 

 )گرم(

 برنامه اطالعات چرخه شستشو شرح برنامه

- 11 0.6 40 20 
 -آبكشي -درجه(12شستشو)

 درجه(15آبكشي)

براي ظروف با كثيفي كم 

مثل كريستال و ليوانها كه 

نياز به خشك كردن 

 ندارند

 سريع
Rapid 

 

 پيش شستشو - 8 0.01 4 -

آبكشي كردن تنها براي 

ظروفي استفاده ميشود كه 

بعداً قصد شستن آنها را 

 داريد

 خيساندن
Soak 

 

 

 جهت تست استفاده ميشود. اطالعات جهت تست مقايسه اي در اين برنامه بصورت زير است: EN50242نكته: برنامه 

 6تنظيم مكمل:   ،هاي باالئي روي ريل ي: چرخيمحل سبد باال ، نفر 15ظرفيت : 

 

 روشن كردن دستگاه:

 شروع يك چرخه شستشو:

 ي را پر كنيد.ييني  سپس سبد بااليدهيد. بهتر است ابتدا سبد پاظروف را در سبدها قرار  .1

 ، شوينده و مكمل آبكشي مراجعه شود(.)به قسمت ريختن نمكپودر شوينده را در محفظه بريزيد. .2

باشد. مطمئن شويد  10A  250VACنيز ميبايست  پريز(. 240VAC / 50Hz-220د )يدوشاخه را به پريز بزن .3

 م نيست.آمپر برق ك وكه ولتاژ 

  شود.را فشار دهيد در نتيجه صفحه نمايش روشن مي ON/OFFرا بسته و دكمه  بدر .1

 :دهيد تا برنامه شستشو مورد نظر انتخاب شود فشاررا آنقدر  programدكمه  .5

 
  

 ثانيه شروع بكار كند. 3را فشار دهيد تا دستگاه پس از  Start/Pauseسپس دكمه 

 زدنرا فشار دهيد عمل شستشو متوقف شده و چراغ برنامه از چشمك Start/Pauseاگر در حين برنامه دكمه  نكته:

 را فشار دهيد تا دستگاه بكار خود ادامه دهد. Start/Pauseباز مي ماند مگر اينكه مجدداً دكمه 
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 تغيير برنامه شستشو:

مصرف  غيراينصورت پودر را تغيير داد در اگر تنها مدت كمي از برنامه انتخاب شده گذشته باشد ميتوان آن .1

سمت ره محفظه پودر شوينده را پر كنيد)به قشده و آب تخليه شده است. اگر اين اتفاق افتاده ميبايست دوبا

 ريختن شوينده مراجعه كنيد(.

رار )در وضعيت آماده بكار قودشفشار دهيد در نتيجه دستگاه متوقف ميثانيه  3بمدت را  Start/Pauseدكمه  .2

 برنامه مورد نياز را تنظيم كنيد. programدكمه با استفاده از . مي گيرد(

 

چراغ برنامه از چشمك ( در آمده و Pauseرا باز كنيد دستگاه به حالت توقف موقت ) باگر در حين كار در نكته:

ثانيه  12ببنديد مجدداً پس از را  بكه در هنگاميزدن باز مي ماند و بوق هشدار هر دقيقه يكبار بصدا در مي آيد و 

 برنامه را ادامه خواهد داد. 

اگر دستگاه شما مجهز به عملكرد حافظه باشد، در صورت قطعي برق، دستگاه عمليات شستشو را پس از اتصال 

 مجدد برق ادامه خواهد داد.

 

 اضافه كردن ظروف:

 اضافه كنيد. ديگري به ظرفشويي فواگر هنوز پودر شوينده استفاده نشده باشد ميتوانيد ظر

 را فشار دهيد. Start/Pauseدكمه  .1

 را كمي باز كنيد تا دستگاه متوقف شود. بدر .2

 را بطور كامل باز كنيد. ب، ميتوانيد درپس از متوقف شدن بازوهاي پاشش آب .3

 ظروف را در سبدها قرار دهيد. .1

 را ببنديد. بدر .5

 ثانيه شستشو را ادامه ميدهد. 12را فشار دهيد ، دستگاه پس از  Start/Pauseدكمه  .6

 

 پايان شستشو:

ستگاه را خاموش د ON/OFFآيد. با استفاده از دكمه بار بصدا در مي 2هنگاميكه چرخه شستشو به پايان رسيد، بوق 

دستگاه را باز كنيد. قبل از خارج كردن ظروف چند دقيقه صبر كنيد تا كمي خنكتر  بب را ببنديد و درآ. شير كنيد

 و همچنين بهتر خشك شوند.
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 نكات:

  تشوي تاخيري هيچ صداي بوقي شنيده نخواهد سيد اما در پايان شآبصدا در مي بار 2در پايان شستشو، بوق

 شد و تنها صفحه نمايش چشمك ميزند.

 دقيقه خنك شوند. 15را باز كنيد و اجازه دهيد تا ظروف  بدر 

 بر روي ظروف  ييبا اين عمل از چكه كردن آب ظروف باال يد.يابتدا سبد پايين و سپس سبد باال را تخليه نما

 يني جلوگيري مي شود.يپا

 ب داغ به بيرون پاشيده خواهد شد.باز نكنيد زيرا آ بارهرا يك بگز دردر طي شستشو هر 

 

 

 نگهداري و تميز كردن:
 

 سيستم فيلتر:

  رات غذا به داخل پمپ و گرفتگي آن جلوگيري ميكند.ذاز ورود فيلتر 

(، يك فيلتر مسطح)فيلتر 2شماره  – فيلتر شامل يك فيلتر زبر)درشت

 ( است.3شماره  – ( و يك فيلتر ريز)نرم1شماره  – اصلي

 افتند.ذرات غذا در اين فيلتر)در هنگام تخليه آب(بدام مي فيلتر اصلي:

قطعات بزرگ غذا مثل تكه هاي استخوان يا شيشه در  فيلتر درشت:

اين فيلتر گير ميكنند. براي خارج كردن اين قطعات به آرامي درپوش 

 فيلتر را فشار داده و اين فيلتر را خارج كنيد.

ف ي و جلوگيري از پاشش مجدد آنها روي ظرويهاي مواد غذا نداختن آلودگيدام اه اين فيلتر وظيفه ب فيلتر نرم:

 را بعهده دارد.

  ب تميز كنيد.آرا مرتباً )پس از هر شستشو( با  كردن فيلتر ميبايست آن براي بهتر عمل

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 جدا كردن فيلتر:

 هد: فيلتر را در جهت خالف عقربه هاي ساعت چرخان 1مرحله 

 و به باال بكشيد.

 را بيرون بكشيد. فيلترمجموعه :  2مرحله 

 براي مونتاژ كردن، مراحل را از آخر انجام دهيد.
 

 

 

 

 .هرگز دستگاه را بدون فيلتر استفاده نكنيد  

 .قرار دادن نادرست فيلتر منجر به كاهش عملكرد و آسيب به ظروف ميشود 

يلترها ضربه استفاده كنيد. هرگز براي تميز كردن به فبراي تميز كردن فيلتر درشت و فيلتر نرم از برس تميز كننده 

 نزنيد زيرا موجب خرابي آنها ميشود.

 

 

 تميز كردن دستگاه:

 كنترل پانل را با يك پارچه نرم و مرطوب تميز كرده و كامالً خشك كنيد.

ز كردن ه براي تمييد. هرگز از ابزارها و وسايل تيز و ساينديهاي خارجي از واكس پوليش استفاده نما براي قسمت

 استفاده نكنيد.

 

 :بتميز كردن در

را تميز كنيد. هرگز آب را روي آن نپاشيد زيرا  با پارچه نرم و آب داغ آن

  جود دارد.والكتريكي هاي الكتريكي و بروز شوك  ب به قسمتآامكان نفوذ 

 

 

 محافظت در برابر يخ زدگي:

 زمستان موارد زير را انجام دهيد:در براي حفاظت از دستگاه در برابر يخ زدگي 

 .دوشاخه را از پريز بكشيد 

 شير آب را ببنديد. 
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 ب موجود در لوله ورودي و شير آب را تخليه كنيد.آ 

 .مجدداً لوله آب ورودي را متصل كنيد 

 نيد.را جذب ك فيلتر موجود در كف محفظه ماشين را خارج كرده و با استفاده از يك تكه اسفنج آب آن 

  كند با نمايندگي خدمات مجاز تماس بگيريد. دستگاه شما بعلت يخ زدگي كار نمياگر 

 

 

 

 شش:اتميز كردن بازوهاي پ

هاي موجود بر روي بازوهاي پاشش آب را تميز كنيد تا از  الزم است كه مرتباً سوراخ

مهره  ،براي جدا كردن بازوهاي پاشش ن در اثر رسوبات آب جلوگيري شود.آگرفتگي 

را باز كرده سپس بازو را جدا كنيد. بازوي پاشش آب را با آب گرم و  روي آن و واشر

ا كامالً ه رده و خوب آبكشي كنيد و مطمئن شويد كه سوراخصابون و برس نرم تميز ك

 باز هستند.

 

 

 نگهداري از دستگاه:

 نماند.ي بجا يرا كمي باز بگذاريد تا رطوبت كامالً خشك شده و هيچ بو بپس از هر شستشو در 

 .قبل از تميز كردن و امور نگهداري دوشاخه را از پريز بكشيد 

 ارجي و الستيك در استفاده نكنيد و تنها هرگز از مواد و اشيا خورنده و ساينده جهت تميز كردن قسمتهاي خ

 از آب گرم و صابون استفاده كنيد. داخل محفظه را با پارچه نرم و آب و كمي سركه تميز كنيد.

  مدت طوالني نياز نداريد يك چرخه شستشو بدون ظرف با دستگاه انجام دهيد سپس ه ب را دستگاههنگاميكه

اه در را نيز كمي باز بگذاريد تا الستيك آن سالم مانده و دستگ دوشاخه را از پريز بكشيد و شير آب را ببنديد.

 بو نگيرد.

 د.را بصورت عمودي جابجا كني اً آنجابجا كردن دستگاه: اگر نياز به جابجا كردن دستگاه ميباشد حتم 

  الستيك در: يكي از عواملي كه موجب ايجاد بو در داخل دستگاه ميشود، گير كردن مواد غذائي در داخل

 الستيك در است. تميز كردن مداوم الستيك با اسفنج نرم مانع از بو گرفتن آن ميشود.
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 نصب دستگاه:

پشت دستگاه بايد رو به ديوار باشد و كناره ها بايد به ديوار يا كابينت باشد.  دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهيد.

 دستگاه مجهز به ورودي و خروجي آب است كه بايد بطور مناسب نصب شوند.

 

 تراز كردن دستگاه:

 ايه هايپرا با استفاده از  آن هنگاميكه دستگاه را در محل مورد نظر قرار داديد، ارتفاع

  درجه كج باشد. 2دستگاه نبايد بيشتر از  تنظيم كنيد.، قابل تنظيم

 

 :به برق اتصال

 .هرگز از سيم رابط استفاده نكنيد 

 د.تحت هيچ شرايطي اتصال ارت دستگاه را جدا نكني 

 .مطمئن شويد كه ولتاژ و فركانس دستگاه شما با برق محل زندگيتان يكسان است 

 .دوشاخه را به پريز داراي ارت متصل كنيد 

 نيازهاي الكتريكي:

ع مناسب را به منب قبل از نصب برچسب مشخصات دستگاه را مطالعه كرده و از ولتاژ مورد نياز آن مطلع شويد و آن

آمپر ، فيوز تاخيري يا يك مدارشكن استفاده كرده و دستگاه را به يك مدار جداگانه  12متصل كنيد. از يك فيوز 

 متصل كنيد.

 

 اتصاالت الكتريكي:

از نصب حتماً مطمئن شويد كه ولتاژ و فركانس برق خانه با ولتاژ و فركانس مورد نياز دستگاه)كه بر روي قبل 

ب مشخصات نوشته شده است( مطابقت دارد. حتماً دوشاخه را به يك پريز داراي ارت متصل كنيد. اگر پريز سبرچ

داغ جر به آداپتور يا وسايل مشابه مي تواند منمناسب نيست آنرا با يك پريز مناسب جايگزين كنيد زيرا استفاده از 

 شدن بيش از حد و آتش سوزي شود.

 روش ارت كردن دستگاه:

خرابي، ارت بودن دستگاه خطر بروز شوك الكتريكي را با ايجاد مسيري با  دستگاه بايد ارت شود تا در مواقع بروز

 هباين دستگاه مجهز به يك سيم و دوشاخه داراي ارت مي باشد. دوشاخه بايد حتماً  مقاومت حداقل، كاهش دهد.

 پريز مجهز به ارت كه بر اساس استانداردهاي كشور مي باشد متصل شود. يك
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 آب:لوله هاي اتصال 

ن ئدستگاه متصل كنيد و مطم ¾لوله ورودي آب سرد را به كانكتور  : اتصال آب سرد

استفاده نشده اگر مدت طوالني است كه از آن لوله  ده است.ش شويد كه بخوبي بسته

  اجازه دهيد كه آب كمي رفته تا رنگ آن روشن شود.

 

. اگر درجه سانتيگراد باشد( 62گرم منزل متصل كنيد)دماي آن نبايد بيشتر از  را به لوله آب : آن گرم اتصال آب

 كاهش پيدا كرده و تاثير آن نيز كم خواهد شد.دقيقه  15درجه باشد زمان شستشو  62دماي آب بيشتر از 

 

 

 سانتيمتر باشد( 1)حداكثر قطر لوله بايد لوله تخليه را به خروجي تخليه آب موجود در دستگاه:  اتصال لوله تخليه

و سانتيمتر باشد  122تا  12بايد بين ي قرار دهيد. ارتفاع انتهاي لوله تخليه يرا درون سينك ظرفشو متصل كنيد يا آن

 نشان داده شده در تصوير استفاده كنيد. Cو يا  B، يا  Aاز يكي از روشهاي  ور شود.نبايد در آب غوطه

 اتصال بايد بخوبي انجام شود تا از هرگونه نشتي جلوگيري شود. بررسي كنيد كه لوله گرفتگي نداشته باشد.

ب باقيمانده در لوله آسانتيمتر باشد،  122اگر ارتفاع سينك بيشتر از  روش تخليه آب باقيمانده در لوله ها:

 يد.يرا بصورت دستي تخليه نما بخوبي تخليه نميشود و ميبايست آن ،تخليه

 1ه تخليه است حتماً از لوله مشابه استفاده كنيد. مجموع طول لوله ها نبايد بيشتر از لافه كردن طول لوضاگر نياز به ا

 غير اينصورت بر روي عملكرد تميز كنندگي دستگاه تاثير ميگذارد.شود در متر ب

 براي اتصاالت لوله ها حتماً از كليپ استفاده كنيد.
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 تخليه آب اضافي از لوله ها:

ر سينك نميتواند مستقيم دقرار گرفته است، آب اضافي در لوله  سانتيمتر 122اگر سينك در ارتفاعي باالتر از 

ر از سطح سينك ت تفاع آن پايينكه اربنابراين الزم است كه آب اضافي از لوله در ظرفي مناسب  شود.تخليه 

 .تخليه شوداست 

 

 خروجي آب:

ن ئلوله تخليه آب را متصل كنيد. لوله تخليه بايد بدرستي متصل شود تا از نشتي آب جلوگيري شود. مطم

 شويد كه لوله تخليه پيچ نخورده يا له نشده باشد.

 

 اضافي: لوله

وله بايد حتما از لوله تخليه مشابه استفاده كنيد. نبايد مجموع طول ل اگر نياز به افزايش طول لوله تخليه است

 ذارد.تميزكردن ظروف تاثير ميگمتر شود در غيراينصورت بر روي عملكرد دستگاه و مقدار  1تخليه بيشتر از 

 

 اتصال سيفون:

سانتيمتري)حداكثر( از كف باشد. لوله تخليه بايد به اين سيفون 122كمتر از اتصال سيفون بايد در ارتفاع 

 متصل شود.
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 قبل از  كار با دستگاه:

 قبل از روشن كردن دستگاه موارد زير را بررسي كنيد.

 دستگاه تراز بوده و در جاي خود محكم است. -1

 شير ورودي باز است. -2

 نشتي در اتصاالت نباشد. -3

 به پريز متصل شده است.خوبي ه دوشاخه ب -1

 برق متصل است. -5

 تابيدگي نداشته باشند. لوله هاي ورودي و خروجي -6

 اقالم بسته بندي و چاپي از محصول خارج شده باشند. -7

 

 عيب يابي:

كل يد و اگر مشيدر صورت بروز مشكل در دستگاه قبل از تماس با مركز خدمات مجاز موارد زير را بررسي فرما

 خدمات تماس بگيريد.برطرف نشد با مركز 

 

 راه حل علت احتمالي مشكل

دستگاه شروع بكار 

 نميكند

فيوز سوخته يا  مدار قطع كن 

 فعال شده است

فيوز يا مدار قطع كن را تعويض كنيد. دستگاههاي 

ديگري را كه بطور مشترك با اين دستگاه از يك 

 كنند را قطع كنيد.پريز استفاده مي

 دستگاه روشن نشده است

مطمئن شويد كه دستگاه روشن شده و در كامالً 

بسته است. مطمئن شويد كه دوشاخه بخوبي به پريز 

 متصل شده است.

 فشار آب كم است
بررسي كنيد كه لوله ورودي آب بخوبي متصل 

 شده و شير آب باز است

 در را ببنديد خوبي بسته نشده استه در ب
  



 

29 

 

دستگاه  ازآب 

 شودنمي تخليه

 لوله تخليه را بررسي كنيد تخليه پيچ خورده يا مسدود شده استلوله 

 فيلتر درشت را بررسي كنيد فيلتر مسدود شده است

 ي مسدود شده استيسينك ظرفشو

 كه آيا تخليه مي سينك را بررسي كنيد

شود يا خير. اگر مشكل از سينك بود بايد 

 با لوله كش تماس بگيريد.

وجود كف در 

 محفظه

 نامناسبشوينده 

تنها از پودر شوينده مخصوص ماشين 

. ي استفاده كنيد تا كف ايجاد نشوديظرفشو

له اتفاق افتاد درب دستگاه را ئاگر اين مس

باز كنيد و اجازه دهيد تا كفها از بين بروند. 

يك گالن آبسرد در وان بريزيد. درب 

دستگاه را ببنديد و يكي از برنامه ها را 

 مرحله دستگاه آب انتخاب كنيد. در اولين

را تخليه خواهد كرد. پس از تخليه دستگاه 

را متوقف كرده و درب آنرا باز كنيد و 

بررسي كنيد كه آيا كفي باقيمانده است. در 

صورت نياز اينكار را يكبار ديگر تكرار 

 كنيد.

  هميشه اضافات مكمل را پاك كنيد مكملاضافات ريختن 

وجود لكه در 

 داخل محفظه
 از شوينده بدون رنگ استفاده كنيد استفاده از شوينده رنگي

رگه هاي سفيد در 

 محفظه
 سختي آب

با استفاده از اسفنج نرم و شوينده مخصوص 

 از آنها را تميز كنيد. حتماً ،ييماشين ظرفشو

دستكش استفاده كنيد. از شوينده ديگري 

 استفاده نكنيد.

لكه هاي زنگ 

روي كارد و 

 داردچنگالها وجود 

كارد و چنگالها قابليت شستشو با ماشين 

 نده اي را نداشتيظرفشو
 

ام ت شستشو انجايلپس از ريختن نمك ، عم

 نشده است

هميشه يك شستشوي سريع بدون ظروف 

 پس از اضافه كردن نمك انجام دهيد
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درپوش محفظه نرم كننده بخوبي بسته نشده 

 است
 درپوش را بخوبي ببنديد

صداي ضربه در 

 داخل محفظه
 بازوهاي پاشش به ظروف برخورد ميكنند

كرده و ظروف را درست  برنامه را متوقف

 قرار بدهيد

صداي تلق تلق در 

 داخل محفظه
 محلشان مستقر نيستندظروف بخوبي در 

برنامه را متوقف كرده و ظروف را مرتب 

 كنيد

صدا در داخل لوله 

 هاي آب
 تاثيري روي عملكرد دستگاه نداردهيچ  بدليل روي هم افتادن لوله ها

ظروف تميز نشده 

 اند

 به بخش قرار دادن ظروف مراجعه كنيد ظروف بخوبي قرار داده نشده اند

 يك برنامه قويتر انتخاب كنيد برنامه شستشو مناسب نيست

 مقدار پودر شوينده كافي نبوده است
شوينده بيشتر استفاده كنيد يا شوينده را 

 تعويض كنيد

 برخي از ظروف جلوي پاشش آب را 

 گرفته اند
 ظروف را مرتب كنيد

فيلتر گرفته است و در نتيجه آلودگيها و 

ذرات غذائي موجب مسدود شدن 

 سوراخهاي بازوهاي پاشش شده اند

فيلتر را تميز كرده يا مجدداً مونتاژ كنيد. 

 سوراخهاي بازوهاي پاشش را تميز كنيد.

ظروف شيشه اي 

 تيره

 شده اند 

 وجود شوينده زياد و سخت نبودن آب
اگر آب منطقه شما نرم است از شوينده 

 كمتر و برنامه سبكتري استفاده كنيد.
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لكه هاي سياه يا خاكستري 

 روي ظروف

هاي آلومينيومي  كارد و چنگال

 با ظروف برخورد كرده اند

با استفاده از شوينده ماليم اين لكه ها را برطرف 

 كنيد

شوينده در محفظه 

 باقيمانده است

ظروف جلوي ريختن شوينده را 

 گرفته اند
 ظروف را مناسب قرار دهيد

 ظروف خشك نشده اند

ظروف بصورت مناسب قرار 

 داده نشده اند
 به بخش قرار دادن ظروف مراجعه كنيد

 مقدار مكمل را زياد كنيد مقدار مكمل كم بوده است

 ظرررروف خيلررري زود خرررارج   

 اندشده 
 پس از شستشو ظروف را بسرعت خارج نكنيد

برنامه نامناسب انتخاب شده 

 است

در برنامه هاي كوتاه دماي آب پايينتر است و 

 عملكرد تميز كردن نيز ضعيفتر انجام ميشود 

از كارد و چنگال با آبكاري 

 كيفيت پايين استفاده شده است

اين ظروف مناسب براي شسته شدن با ماشين 

 ي نيستنديظرفشو
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 كدهاي خطا:

 

 نكته: 

 اگر دستگاه بيش از حد پر شده است قبل از تماس با مركز خدمات، ابتدا شير آب را ببنديد.

اگر بدليل پر شدن بيش از حد يا نشتي، در كف دستگاه آب  جمع شده است حتماً قبل از استفاده مجدد از 

 را تخليه كنيد. دستگاه آن

 

 مشخصات فني:

 

 علت احتمالي معناي كدخطا كدخطا

E1 طوالني شدن زمان آبگيري 
 شير آب باز نيست يا لوله آب پيچ خورده است 

 يا فشار آب كم است

E4 برخي از قسمتها نشتي دارند پر شدن بيش از حد 

E8  مدار باز يا شكستگي شير توزيع شير توزيعمسير اشكال در 

EC  خرابي برد انتقال اطالعات بردخطا در 

 mm 845 ارتفاع

 mm 598 طول
 )با در بسته( mm 600 عرض

 MPa 1~0.04 فشار آب

 تغذيه برق
به برچسب مشخصات 

 الكتريكي مراجعه كنيد

 نفره 15 ظرفيت
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 وضعيت ميتواند داشته باشد: ۵سبد كارد و چنگال 

 

 

 

 

 حالت اول

 

 سبد چپ را باال بکشيد، سبد چپ و راست مايل

 .مي شوند

 حالت دوم

 

 سبد نتيجه در بياوريد، پايين به را چپ سبد

 .شود مي مايل راست سبد و صاف چپ كامال

 حالت سوم

 

سبد راست را باال بکشيد ، در نتيجه سبد راست 

 .ال صاف مي شوندچپ كام و

 حالت چهارم

 

 در بکشيد، چپ به راست از را راست سبد

 .گيرند مي قرار يکديگر روي سبد هر دو نتيجه

 حالت پنجم

 

سبد راست را از سيني جدا كنيد و تنها از سبد 

 ستفاده كنيد.ا چپ
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 نقشه برق:
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