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عزیزمصرف کننده   

جهت استفاده هر چه بهتر از این دستگاه، توجه شما برای این سری از محصوالت آاگ  ضمن تشکر از حسن انتخاب شما 

 با تکنولوژی خالقانه در طول این سال ها.هدف ما از ساخت این محصول ارائه عملکردی بی نقص را به نکات زیر جلب می نمائیم

 آسایش و آرامش مشتریان مان را فراهم نماییم. اسبابتا  است 

  
 

 وب سایت ما :  

برای دسترسی به اطالعات مربوط به خدمات ،سرویس کاران ،بروشور ها و چگونگی 

 استفاده بهتر از محصوالت از این سایت دیدن فرمایید.

www.aeg.com 
حصول خود به منظور بهره از خدمات بیشتر از این سایت دیدن فرمایید.برای ثبت م  

www.registeraeg.com 

به منظور خرید قطعات جانبی و مصرفی با کیفیت و اصل محصول خود از این سایت 

 دیدن فرمایید.

www.aeg.com/shop 
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 وظایف مصرف کننده 

 

 .همواره از قطعات اصل استفاده نمایید 

 ام تماس با مرکز خدمات مجاز اطمینان یابید که اطالعات مربوط به وسیله خود را از قبیل شماره سریال به هنگ

)پالک نقره ای رنگ  .این اطالعات بر روی صفحه مشخصات    در دسترس باشد از قبل  ،مدل و شماره محصول 

 درج شده است.(

 

 هشدار /اطالعات ایمنی

 نکات و اطالعات عمومی

  حیط زیستماطالعات 

 

   اطالعات ایمنی .1   

ناشی از  رمایید .تولید کننده مسئولیتی در ارتباط با  خطرات پیش از نصب و استفاده از دستگاه ،با دقت دفترچه راهنما را مطالعه ف

نمی پذیرد. و یا استفاده نادرستنصب   

 همواره دستورالعمل های دفترچه را به همراه دستگاه نگهداری کنید.

1-1  ایمنی عمومی       

  این دستگاه به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه مانند استفاده در منازل ،ادارات و دیگر محیط های کاری، هتل

 طراحی شده است .و تمامی مراکزی که به اقامت افراد می پردازند  پذیر هاها ، مهمان 

 .مشخصات دستگاه را تغییر ندهید 

 باشد .        0.8و حداکثر     0.5نفشار آب حداقل بایستی بی 

  چنانچه دو شاخه اصلی یا کابل دستگاه آسیب دیده است به منظور جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی  جهت تعویض

 که صالحیت انجام این کار را دارند  تماس بگیرید. تکنسین هاییآن تنها با  فروشنده ،مرکز خدمات مجاز و یا 

 به تیز شانتیز باید در سبد مخصوص کارد و چنگال به صورت افقی و یا در جهتی که نوک  و اجسام نوک چاقو ها 

 سمت پایین است داخل دستگاه قرار دهید.

  و تخلیه ببندید. بار گذاریآن را بعد از از افتادن شخصی روی درب باز دستگاه  ممانعتبه منظور 
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 را از پریز اصلی جدا کنید. شاخه گاه را خاموش کنید و دوقبل از هر گونه تعمیرات  ،دست 

 .به منظور تمیز نمودن دستگاه از پاشیدن آب و بخار جلوگیری کنید زیرا خطر برق گرفتگی وجود دارد 

 .دهانه تهویه خروجی هوای دستگاه )در صورت فعال بودن( نباید با قالیچه مسدود و یا پوشیده شده باشد 

 زید.نبع آب استفاده کنید و از استفاده لوله های قدیمی بپرهیاز لوله های جدید برای اتصال دستگاه به م 

1-2   ایمنی کودکان و افراد آسیب پذیر  

  کودکان هشت سال و باالتر ،افراد کم توان ذهنی و جسمی ، و یا کم تجربه در صورتی اجازه استفاده از دستگاه را دارند

 دستگاه راهنمایی شده باشند. که توسط شخصی که مسئول امنیت آنها می باشد برای کار با

 .به کودکان اجازه بازی با دستگاه را ندهید 

  ماشین ظرفشویی را از دسترس کودکان دور نگه دارید. پو درهای مواد شستشو و 

 .کودکان و حیوانات خانگی را هنگامی که درب باز است دور از دستگاه  نگه دارید 

 گاه را تمیز و نگهداری کنند.هرگز اجازه ندهید کودکان بدون نظارت شما دست 

 

 .دستورالعمل های ایمنی2

 مراحل نصب  1-2

 .ابتدا دستگاه را به طور کامل از بسته بندی بیرون بیاورید 

 .بیاد داشته باشید که دستگاه آسیب دیده را نصب و استفاده نکنید 

 است نصب نکنید. سانتی گراد دستگاه را در مکانی که دما زیر صفر درجه 

 عمل های دفترچه راهنمای به همراه دستگاه را به طور کامل پیروی کنید.دستورال 

 

 اتصاالت الکتریکی 2-2

 هشدار : خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

 

  روی زمین به صورت تراز قرار گیرد و ارت شده باشد.دستگاه باید 

  ما مطابقت دارد در غیر اینصورت ازالکتریکی بر روی صفحه مشخصات با منبع برق خانگی شاطمینان یابید که اطالعات 

 یک متخصص در این زمینه کمک بخواهید.

 .همیشه از پریز ضد شوک که به طور صحیح نصب شده استفاده کنید 

  استفاده نکنید.از کابل های بلند و یا اتصاالت و پریز های چند راهه 
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 ز صورت نیاز به تعویض کابل حتما ا باشد. دره اطمینان یابید که دو شاخه برق  و کابل پشت دستگاه خم و یا آسیب ندید

 مرکز خدمات مجاز ما کمک بخواهید.

  و دیابید که دسترسی آسان به  کنید. اطمینانبعد از اتمام مراحل نصب ،مجاز هستید که دو شاخه  را به پریز برق  وصل

 بعد از نصب امکان پذیر است. شاخه

 د بلکه پریز را جدا کنید.هرگز برای قطع برق دستگاه کابل برق را نکشی 

  این دستگاه مطابق قوانینEEC .میباشد 

  آمپر تایید  13صورت نیاز به تغییر از فیوز  است. درآمپر  13برق  دو شاخهاین دستگاه تنها در بریتانیا و ایرلند دارای

 استفاده نمایید.  ASTA (BS 1362 )شده 

 

 اتصاالت آب  3-2

 

 ب آسیبی ندیده باشند.اطمینان حاصل کنید لوله های آ 

  قبل از وصل نمودن دستگاه به لوله های جدید یا لوله هایی که برای یک زمان طوالنی استفاده نشد ه اند اجازه دهید آب

 در آنها جریان یابد تا تمیز شوند.

 و یک شیر اطمینان است. و جداره دارای یک کابل داخلی اصلی لوله ورودی آب د 

 

 

رناک هشدار : ولتاژ خط    

 کنید، و با مرکز خدمات مجاز اصله دو شاخه را از پریز برق جدا چنانچه لوله داخلی آب آسیب دیده باشد بالف

 جهت تعویض آن تماس بگیرید.

 

 دستگاه  استفاده از 4-2

 

 .از نشستن و یا ایستادن بر روی درب باز دستگاه اجتناب کنید 
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 ین به دستورالعمل های ایمنی روی بسته بندی مواد شوینده عمل مواد شوینده ماشین ظرفشویی خطرناک است بنابرا

 کنید.

  دستگاه را به هیچ وجه ننوشید. داخلآب 

  ا احتمال پخش بخار در فض نکنید. زیراتا زمانی که برنامه شستشوی دستگاه به پایان نرسیده است ظرف ها را از آن خارج 

 باز است وجود دارد. ب در اطراف به هنگامی که 

 محصوالت قابل اشتعال را درون ، اطراف و یا روی دستگاه قرار ندهید .زیرا   ت قابل اشتعال یا اجسام آغشته بهصوالمح

 خطر آتش سوزی وجود دارد.

 

 

 چراغ داخلی دستگاه   5-2

 هشدار  

 .دستگاه دارای یک المپ داخلی است که به هنگام باز نمودن درب روشن و با بستن درب خاموش می شود 

 ز این المپ برای مصارف دیگر استفاده نکنید.ا 

 .برای تعویض المپ با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید 

 

 نحوه اوراق دستگاه 6-2

 خطر جراحت و یا خفگی 

 به منظور اجتناب از خطر صدمه و یا آسیب جسمانی

 .دو شاخه اصلی را از پریز جدا کنید 

 .کابل برق را ببرید و آن را کنار بگذارید 

 س دستگیره درب را جدا کنید .این امر از گیر افتادن کودکان و حیوانات خانگی ممانعت به عمل می آورد.سپ 
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 .توضیحات محصول3

 

. سبد کارد 31

 و چنگال ....

 

.سبد 11

 پایین

 

.فشاری مایع 9

 جال دهنده

.محفظه نمک7 .فیلتر ها5  .آب افشان  3 

 باالیی

.سقف1  

 

.سبد باال12   

 

فشاری پودر10 . تهویه هوا8  . صفحه 6 

 مشخصات

.آب افشان 4

 پایینی

.آب افشان 2

سقف 

 دستگاه

 

.صفحه کنترل تنظیمات )کنترل پنل(4   
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کلید هامعرفی  4.1  

  توضیحات کلید  

کلید مرورگر 

 برنامه 
  فشار کوچکی وارد  کنید  می توانید لیست برنامه    برنامه ر گرمرواگر به   دکمه

یعنی برنامه اقتصادی   ECO صورت پیش فرض دستگاه روی برنامه  باشید. بههای موجود را داشته 

 تنظیم شده است.

  ثانیه ( : وقتی برنامه ای در حال اجرا  3اگر مدت زمان بیشتری این دکمه را فشار دهید) حدود

 رنامه حذف می شود و نمایشگر برنامه پیش فرض را نشان می دهد.است آن ب

 .با فشردن همزمان کلید های  برنامه و برگشت ، قفل کودک فعال یا غیر فعال می شود 

کلید تنظیم  

برنامه مورد 

 عالقه       

  فشار کمی وارد نمایید ، مرتبه اول که  اگر به دکمه تنظیم برنامه مورد عالقه

 را نمایش می دهد.  SET MYFAVORITEشود نمایشگر تنظیمات فشرده می 

  آنگاه برنامه مورد نظر نمایش داده می شود.اگر مدت زمان بیشتری این دکمه را فشار دهید 

کلید لغو و یا 

 شروع با تاخیر
.را فشار دهید  با تاخیر برنامه این دکمهبه هنگام شروع   

کلید انتخاب 

 برنامه

را نشان می دهد.  ز برنامه هااین دکمه لیستی ا  

کلید تایید 

 برنامه
را فشار می دهیم  یا به هنگام شروع برنامه و یا تاخیر در شروع یک برنامه    برای تایید یک برنامه

 این دکمه را فشار می دهیم.

کلید جهت 

 نمای برنامه 

گر نمایش داده می لیست برنامه ها و نکات و راهنمایی ها روی نمایش با فشار این دکمه 

 شود.

کلید نشانگر  9

 برنامه )پایین(

تایید برنامه کلید.7   لغو و یا شروع  کلید.5    

 با تاخیر

نشانگر برنامه کلید  .3

 )باال( 

خاموش / روشن کلید.1  

ت . کلید برگش 9

 به برنامه قبلی

 

کلید انتخاب برنامه .8  

 
 

 

تنظیم  برنامه  کلید. 6  

 مورد عالقه       

.نمایشگر4 (گر )برنامهمرور کلید.2   
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کلید برگشت 

 به برنامه قبلی

 

 به صفحه قبل روی نمایشگر باز می گردید.با فشردن دکمه 

 

 .برنامه ها 5

 ویژگی برنامه مراحل برنامه  میزان لکه و چربی / نوع ظروف اسم برنامه

 
 لکه معمولی

 ظروف چینی و کارد و چنگال

 شستشوی مقدماتی.مرحله 1

درجه سانتی  50با آبکشی له .مرح2

 گراد

 .مرحله خشک نمودن3

باز شدن 

 اتوماتیک درب

خشک نمودن 

 اعال

 همه نوع لکه  

ظروف چینی ،کارد و چنگال ،قابلمه و 

 ماهی تابه ها 

 مرحله شستشوی مقدماتی 1

درجه  70تا  45.مرحله شستشو با 2

 ی گرادتسان

 .مرحله آب کشی3

 .مرحله خشک کردن4

 شتشو اعال 

خشک نمودن 

 اعال

 مختلطلکه های  

ظروف چینی ،کارد و چنگال ، قابلمه و 

 ماهی تابه

 مرحله شستشوی مقدماتی .1

سانتی  60تا 50.مرحله شستشو با 2

 گراد 

 .مرحله آبکشی 3

 .مرحله خشک کردن 4

خشک نمودن 

 اعال

 
 لکه های سخت تر 

 ظروف چینی ،کارد و چنگال و قابلمه ها 

 وی مقدماتیمرحله شستش .1

درجه سانتی  70.مرحله شستشو با 2

 گراد 

 .مرحله آب کشی3

 .مرحله خشک نمودن4

خشک نمودن 

 اعال
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 لکه های معمولی 

 ظروف چینی ،ظروف شیشه ای 

درجه سانتی 55.مرحله شستشو با 1

 گراد

 .مرحله آبکشی2

 

 شستشو اعال 

خشک نمودن 

 اعال

 
 لکه سبک 

 ظروف چینی و کارد و چنگال 

درجه  60.مرحله شستشو با دمای 1

 سانتی گراد

 .مرحله آبکشی2

 شستشو اعال 

خشک نمودن 

 اعال

 
 لکه های تازه 

 ظروف چینی و کارد و چنگال

درجه 45.مرحله شستشو با دمای 1

 سانتی گراد

 .مرحله آبکشی2

 . مرحله خشک کردن3

 
خشک کردن 

 اعال

 
 لکه نرمال و معمولی

 ظروف چینی ،کارد و چنگال

 .مرحله شستشوی مقدماتی 1

درجه  50.مرحله شستشو با دمای 2

 سانتیگراد 

 .مرحله آبکشی 3

 .مرحله خشک نمودن4

خشک کردن 

 اعال

 .مرحله شستشوی مقدماتی  همه انواع لکه  

 

----------- 

 

ه های معمولی را حداکثر بهره وری از آب و انرژی مصرفی برای ظروف چینی . کارد و چنگال با لک.با این برنامه 1

 است. تصادیبرنامه اقکه یک  برده

.دستگاه نسبت به میزان لکه و چربی ، همین طور تعداد ظروفی که در سبد های ماشین ظرفشویی می گذارید حساس است 2

 (AUTOرا تنظیم میکند.) انرژی مصرفی و مدت زمان برنامه، مقدار آب.بنابراین به طور اتوماتیک دما و 
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شما می توانید ظروف با لکه های متفاوت چربی را شسته ،البته باید ظروفی که لکه های    رنامهبا این ب.3

مای آب و د دهیم. فشارظرفشویی و ظروفی که لکه های معمولی دارند در سبد باالیی قرار  ماشینسخت تری دارند در سبد پایینی 

 باالتر است.در سبد پایینی نسبت به سبد باالیی ماشین ظرف شویی بسیار 

دارای مرحله  شستشو با دمای باال برای نتیجه با کیفیت تر است .در طول مرحله شستشو دما به مدت .این برنامه 4

  درجه سانتی گراد باقی می ماند. 70دقیقه تا دمای  10حداقل 

 ارائه می دهد. مخصوص ظروف با لکه های تازه است  که   در مدت زمان کوتاهی نتیجه خوبی   .این برنامه 6

 

آرام ترین برنامه شستشو است .پمپ دستگاه با سرعتی بسیار کم برای کاهش میزان سر و صدا کار  . برنامه 7

 میکند. به دلیل سرعت کم مدت برنامه طوالنی است.

 

این برنامه از با سرعت بیشتری ظروف را شسته و مانع از ماندن باقی مانده غذا و بو از ظروف می شود. در  برنامه . 8

 مواد شوینده استفاده نکنید.

 

 مقادیر مصرفی 1-5

 

 توجه: با توجه به فشار و دمای آب ، متغیرهای منبع اصلی آب، انتخاب ها و تعداد ظروف این مقادیر تغییر خواهد کرد.

 برنامه  آب )لیتر( انرژی )کیلو وات بر ساعت(    مدت )دقیقه(
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 آزمایش دستگاه برایاطالعات مورد نیاز  2-5

 به منظور دسترسی به تمامی اطالعات مورد نیاز جهت آزمایش عملکرد دستگاه به آدرس الکترونیکی زیر ایمیل بزنید:

 

 که بر روی صفحه مشخصات است را درج نمایید. PNCدر نامه ارسالی خود شماره محصول  لطفاً

 

 . تنظیمات 6

 لیست تنظیمات   1-6

 را در لیست برنامه انتخاب نمایید.  SETTINGSمات ، نظیبرای مشاهده لیست ت

 تنظیمات یا مقادیر حالت  توضیحات 

برنامه مورد عالقه ای که به طور روزانه کاربرد دارد را تنظیم 

 میکند .

  لیست برنامه ها 

 روشن ) طبق پیش فرض ( ECOباز نمودن درب به صورت اتوماتیک برای برنامه 

 خاموش  
 

 دهد. دره برنامه به پایان می رسد هشدار می هنگامی ک

 تنظیمات کارخانه این مورد خاموش است.

 روشن

 خاموش
 

صدای دکمه های دستگاه را به هنگام فشرده شدن تنظیم می 

 کند.

 خاموش

 کلیک 

 صدای بوق 

 

   10تا  1از  تنظیم درجه صدا
  9تا  0از  میزان روشنایی نمایشگر را تنظیم میکند.

  9تا  0از  یزان کنتراست نمایشگر را تنظیم میکند.م

میزان نرمی آب را بر طبق درجه سختی آب در منطقه شما 

 است.  5تنظیمات کارخانه روی درجه  کند. طبقتنظیم می 

   10تا  1از 

 میزان مایع جال دهنده را بر طبق مقدار مورد نیاز تنظیم می

  کند. طبق

 است. 4 تنظیمات کارخانه روی درجه

 6تا  0از 

 یعنی مرحله آبکشی ندارد. 0
 

  زبان دستگاه پیش فرض انگلیسی است. کند. زبان میزبان نمایشگر را تنظیم 

  باز یابی مجدد تنظیمات دستگاه به حالت پیش فرض بر میگردد.



    

- 13 - 
 

 

 چگونگی تغییر تنظیماتی که دو حالت دارند ) خاموش و روشن (   2-6

 ر روی یکی از حالت ها باشد حتی بعد از پایان و یا اجرای برنامه بدون تغییر باقی می ماند.وقتی تنظیمات ب

 را فشار دهید.  OPTIONکلید  .1

2. SETTINGS انتخاب نمایید. را 

 را فشار دهید.  OKکلید  .3

 حالتی را که می خواهید تنظیم نمایید. .4

 مایید.را فشار دهید تا حالت خاموش و یا روشن را انتخاب ن  OKکلید  .5

 نمایشگر لیست برنامه را نمایش دهد.را فشار دهید تا   BACK مکررا کلید  .6

 از یک تا ده(عددی ماتی که چندین حالت دارند) چگونگی تغییر تنظی 3-6

 وقتی تنظیمات بر روی یکی از حالت ها باشد حتی بعد از پایان و یا اجرای برنامه بدون تغییر باقی می ماند.

 فشار دهید.را   OPTIONکلید  .1

2. SETTINGS .را انتخاب نمایید 

 را فشار دهید.  OKکلید  .3

 حالتی را که می خواهید تنظیم نمایید. .4

 را فشار دهید تا یکی از مقادیر وارد شود.  OKکلید  .5

 مقدار جدید را انتخاب نمایید. .6

 را فشار دهید.  OKبرای تایید  .7

 ه را نمایش دهد.را فشار دهید تا نمایشگر لیست برنام  BACK مکررا کلید  .8

 

 چگونگی ذخیره  برنامه مورد عالقه   4-6

 

 جدید برنامه قبلی را غیر فعال می کند. کنید. تنظیماتدر هر مرتبه تنها یک برنامه را می توانید ذخیره  

 را فشار دهید.  OPTIONکلید  .1

2. SETTINGS .را انتخاب نمایید 

 را فشار دهید.  OKکلید  .3

 زا انتخاب نمایید.  .4

 را انتخاب نمایید.  OK کلید .5

 در این حالت نمایشگر لیست برنامه را نمایش می دهد.
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 برنامه ای را انتخاب کنید. .6

7. OK فشار دهید. را 

 .را نمایش می دهد  Doneو    Add optionنمایشگر  .8

 را فشار دهید.  ok را انتخاب نمایید و کلید    Doneبرای ذخیره یک برنامه

 را فشار دهید.  okرا انتخاب نمایید و برای تایید  Add optionتخاب دیگری را دارید چنانچه قصد اضافه نمودن ان

9. Ok فشار دهید. را 

)نرمال ( را   normal) تند( یا   fastرا دارد بنابراین باید    timesaverاگر برنامه  مورد نظر انتخاب ذخیره زمان 

 انتخاب کنید.

10. Ok این حالت نمایشگر تایید می کند که برنامه مورد عالقه ذخیره شده  درشود. فشار دهید تا تنظیمات تایید  را

 است.

 باز شدن اتوماتیک درب  5-6

را انتخاب می کنید درب به صورت اتوماتیک باز می شود و امکان انتخاب این برنامه با  ECO هنگامی که برنامه 

 دیگر برنامه ها وجود ندارد.

 
 

 می شود ،  قطعه ای درب دستگاه  را به صورت نیمه باز می کند. هنگامی که مرحله خشک نمودن اجرا

هنگامی که برنامه به صورت کامل تکمیل می شود آن قطعه درب باز کن جمع می شود . درب دستگاه در این 

 حالت به صورت نیمه باز بدون اینکه بسته شود باقی می ماند.

 / ONد به بخش چگونگی تغییر تنظیماتی با دو انتخاب اگر می خواهید باز نمودن اتوماتیک درب را فعال کنی

OFF  .رجوع کنید 

 هشدار 

 امر باعث آسیب به دستگاه نبندید. اینهنگامی که درب دستگاه توسط قطعه درب باز به صورت نیمه باز است آن را 

 می شود.

ن حالت عملکرد خشک کن به هم چنین امکان غیر فعال نمودن ،  باز شدن اتوماتیک درب نیز وجود دارد .در ای

 طور قابل توجهی کاهش می یابد.
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.انتخاب ها 7  

 لیست انتخاب  1-7

 توضیحات  حالت یا مقادیر  انتخاب ها

ساعت  24تا  1از    

 خاموش ) حالت پیش فرض(

شروع یک برنامه با تاخیر 

 صورت می گیرد.

 روشن  

 خاموش ) حالت پیش فرض (

برای افزایش عملکرد 

مودن این انتخاب خشک ن

 را فعال نمایید.

 روشن  

 خاموش ) حالت پیش فرض (

در این انتخاب ، اخرین 

مرحله شستشو دمای آب 

درجه سانتی گراد به  70

دقیق  10مدت حداقل 

کارد و  است. بنابراین

چنگال و غیره را به 

صورت کامال بهداشتی 

 می شوید.

 روشن  

 خاموش ) حالت پیش فرض(

برای این برنامه 

شستشوی ظروفی که که 

لکه و چربی های سختی 

 است. فشاردارند مناسب 

آب در مرحله شستشوی 

مقدماتی و مراحل 

 شستشو افزایش می یابد.

 ------------------ وارد نمودن تنظیمات دستگاه  

 

 چگونگی تنظیم یک انتخاب  2-7

یک برنامه است را نشان می دهد و دیگر انتخاب ها قابل  تنها انتخاب هایی که سازگار و امکان پذیر بالیست انتخاب 

 مشاهده نمی باشند.

قابل انتخاب نیستند .هنگامی که دو انتخابی را که با یکدیگر سازگار نیست انتخاب  یکدیگربعضی از انتخاب ها با 

 نها را غیر فعال می کند.دستگاه به طور اتوماتیک یکی از آ می کنید ،

 ای تکمیل یا لغو می شود ، انتخاب ها به حالت پیش فرض بر می گردد.هنگامی که برنامه 

 امکان وارد نمودن لیست انتخاب از هر برنامه ای در لیست برنامه  امکان پذیر است.
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 را فشار دهید.  OPTIONکلید  .1

 را انتخاب نمایید.  optionیک  .2

به صورت خاموش یا روشن باشد و یا عددی  در این حالت نمایشگر مقادیر مربوط به آن انتخاب را که می تواند

 از یک تا ده باشد را داخل پرانتز نشان می دهد.

 را فشار دهید تا مقادیر را از حالت خاموش و روشن تغییر دهید.  OKکلید  .3

 را فشار دهید.  backبرای برگشت به لیست برنامه ها  .4

انچه قصد تنظیم انتخاب دیگری را دارید در این حالت نمایشگر برنامه انتخاب شده را نمایش می دهد.چن

 مراحل باال را دوباره تکرار کنید.

 خشک کردن اعال 3-7

 استفاده از این انتخاب ، کنید. باهنگامی که قصد  افزایش عملکرد خشک کردن را دارید از این انتخاب استفاده 

 د نمود.مصرف آب و آخرین دمای آبکشی تغییر خواه –مدت زمان برخی از برنامه ها 

 یک انتخاب ثابت نیست و باید در هر چرخش انتخاب شود.  XtraDryانتخاب 

 ذخیره زمان 4-7 

 50شستشو و خشک کردن کوتاه تر هستند .مدت زمان کل برنامه تقریبا  دهد. مراحلاین انتخاب فشار و دمای آب را افزایش می 

 درصد کاهش می یابد.

اد نخواهد شد و همانند یک برنامه نرمال است اما مرحله خشک کردن در مقایسه با یک البته در نتیجه شستشو هیچ تغییری ایج

 برنامه ها تطبیق ندارد.برنامه عادی تاثیر کمتری خواهد داشت. این انتخاب با همه 

 سازگار نیست ، امکان انتخاب این مورد را ندارید.  timesaverهم چنین اگر انتخاب دیگری دارید که با  

 را فشار دهید.  okک برنامه را انتخاب نمایید و سپس کلید ابتدا ی

 –را نمایش می دهد   normal و   fast نمایشگر حالت  –با این برنامه سازگار باشد    timesaverچنانچه انتخاب 

 هم چنین مدت زمان هر حالت را روی نمایشگر مشاهده خواهید نمود.

Fast   لید : این حالت را انتخاب نمایید و کok .را فشار دهید تا تایید شود 

Normal:  این حالت را انتخاب نمایید و کلیدok .را فشار دهید تا تایید شود 

 را غیر فعال کنید.  AutoOpen باید انتخاب   ECO با همراه برنامه   time saver قبل از تنظیم این انتخاب 

 

 قفل کودک  5-7

این انتخاب از بازی نمودن کودکان با صفحه کنترل دستگاه در حالی که برنامه ای در حال اجرا است ممانعت به عمل می 

را نیز غیر   AutoOpen دستگاه به طور اتوماتیک  –قفل کود را نیز فعال می کنید   ECO  آورد. هنگامی که با برنامه 

 فعال خواهد نمود.
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را غیر فعال کنید .در این حالت نمایشگر پیام مربوط به فعال بودن قفل   Back و   Program به طور همزمان کلید 

 کودک را نمایش می دهد.

 برای غیر فعال نمودن انتخاب قفل کودک مراحل زیر را  دوباره تکرار کنید.

.قبل از اولین استفاده 8  

فرض  پیش نمایید. زبانزبان مورد نظر را تنظیم  هنگامی که برای مرتبه اول از دستگاه استفاده می کنید الزم است

 دستگاه انگلیسی است.

 ابتدا زبان را تنظیم کنید. .1

 تایید شود.  را فشار دهید تا زبان انگلیسی   ok برای این کار 

 را فشار دهید.  ok لیست زبان های موجود را برای یافتن زبان مورد نظر جستجو کنید و سپس 

مطابقت دارد. اگر اینگونه نیست فعلی میزان نرم کننده آب با میزان سختی آب موجود  میزاناطمینان یابید که  .2

 ، میزان نرم کننده آب را تنظیم نمایید.

 محفظه نمک را پر کنید. .3

 محفظه جال دهنده را پر کنید. .4

 شیر آب را باز نمایید. .5

 فعال کنید. رسوب هایی که  ممکن است داخل دستگاه باشد برنامه شستشویی را جهت زدودن  .6

 در مرحله  زدودن مواد، بار گذاری ظروف یا استفاده از مواد شوینده مجاز نیست.

دقیقه طول میکشد تا رزین احیا شود بنابراین ممکن است فکر  5هنگامی که برنامه شستشوی را آغاز می کنید  

 احیا رزین تکمیل شد شروع میکنید که دستگاه کار نمی کند. بنابراین مرحله شستشو فقط زمانی که این مرحله 

 شود و تا آن زمان باید منتظر بمانید. این پروسه به صورت دوره ای اجرا می شود.

 نرم کننده آب  1-8

 نرم کننده آب کانی و نمک ها را از آب می زداید. این مواد معدنی تاثیر زیان آوری بر عملکرد دستگاه و شستشو  دارد.

تر باشد آب سخت تر می شود. سختی آب بر حسب مقیاس های هم ارز محاسبه می شود. هرچه قدر میزان این مواد باال

میزان نرم کننده آب را با توجه به  سختی آب در ناحیه خود تنظیم کنید .در صورت نیاز با محل تامین آب  منطقه خود 

 تماس بگیرید.

 ستگاه دارد.تعیین درجه سختی آب بسیار مهم است زیرا عملکرد بهتری بر شستشوی د
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سختی آب  سختی آب در فرانسه  میلی مول در هر لیتر درجه های کالرک درجه نرم کننده آب

 در آلمان 

 
 است. 5.پیش فرض کارخانه درجه 1

 است از نمک استفاده ننمایید. 1.در این میزان  یعنی هنگامی که میزان نرم کننده آب 2

 

 محفظه نمک ظرف شویی 2-8

 ط از نمک مخصوص  ماشین ظرف شویی  استفاده نمایید.هشدار :  فق 

 نمک برای احیای رزین در نرم کننده آب و اطمینان از نتیجه رضایت بخش  در شستشو استفاده می شود.

 چگونه محفظه نمک را پر کنیم:

 .کالهک محفظه نمک را در خالف  جهت عقربه های ساعت بچرخانید.1

 ر کنید.)فقط بار اول(.محفظه نمک را با یک لیتر آب پ2

 .محفظه را با نمک ظرفشویی پر کنید.3
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 . نمک اطراف دهانه محفظه را پاک کنید.4                

 

 

 .دوباره کالهک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا درب محفظه نمک بسته شود.5       

 

مک بیرون می ریزد . در این صورت احتمال هنگامی که شما محفظه را پر می کنید آب و یا نمک از محفظه ن

 زنگ زدگی وجود دارد بنابراین بایستی پس از پر نمودن محفظه نمک برنامه شستشویی را اجرا کنید.

 هنگامی که نیاز به شارز مجدد محفظه نمک است نمایشگر پیغام می دهد.

 

 :جال دهنده را پر کنیم  مایع  چگونه محفظه

 

       جال دهنده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده  هشدار: فقط از مایع 

 نمایید.

 را باز کنید.  cدرپوش .1

 برسد .  maxرا پر کنید تا جایی که مایع جال دهنده به عالمت  B . محفظه2

.مایع جال دهنده ی ریخته شده را با یک پارچه جذب کننده تمیز کنید تا از تشکیل کف 3

 ت به عمل آید.زیاد در طول اجرای برنامه ممانع

 اید.-.درپوش را بگذارید و مطمئن شوید که آن را بخوبی بسته 4
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 مشخص است مایع جال دهنده را پر کنید.  Aتا زمانی که خطی که نشانگر                      

 

 هنگامی که نیاز به شارز مجدد محفظه است نمایشگر پیغام می دهد.       

انتخاب ها .7  

 

ل از شروع یک برنامه می توانید تنظیمات مورد نظر را فعال کنید و به هنگام اجرای یک تنها قب

 برنامه نمی توانید انتخابی را فعال و یا غیر فعال نمایید.

تمامی انتخاب ها با یکدیگر سازگار نمی باشند بنابراین این بدین معنی است که اگر انتخاب های 

دستگاه به طور خودکار یک یا چند انتخاب را غیر فعال می کند و تنها نشانگر آن ناسازگار با هم را انتخاب کردید 

 گزینه هایی که فعال است روشن خواهد بود.

از مایع جال دهنده  خشک نمودن پیشنهاد می کنیم همیشه برای داشتن نتیجه و عملکرد بهتر در 

 استفاده نمایید .

 مصرف روزانه طریقه .9

 نید.. شیر آب را باز ک1

 یابید که دستگاه در حالت انتخاب برنامه است. شود. اطمینان.دکمه خاموش / روشن را فشار دهید تا دستگاه فعال 2

 اگر نشانگر نمک روشن است محفظه نمک را پر کنید.

 اگر نشانگر مایع جال دهنده روشن است آن را پر کنید.

 )گذاشتن ظروف(کنید. بار گذاری.سبد ها را 3

 .نده را اضافه کنید .مواد شوی4

 برنامه صحیح را تنظیم کنید. نوع ظروف و میزان لکه و چربی . با توجه به5
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 استفاده از پودر شستشو  1-9

  

 فقط از پودر های مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده نمایید.

 

 باز شود. C در پوشرا فشار دهید تا  A.دکمه فشاری 1

 قرار دهید.  Bظه .پودر یا قرص های ترکیبی را در محف2

مقدار کمی از مواد شوینده را  - داردمقدماتی ی شستشو .چنانچه برنامه مرحله 3

 در قسمت داخلی  دستگاه بریزید.

 .درپوش را ببندید و اطمینان حاصل کنید که بسته است.4

 

 

 تنظیم و شروع یک برنامه  2-9

 اتوماتیک عملکرد خاموش کردن 

انرژی مصرفی دستگاه را با غیر فعال کردن دستگاه زمانی که کار نمیکند  کاهش کار به طور خود  AUTO OFFنشانگر 

 می دهد. 

  دقیقه پس از تکمیل برنامه آغاز می شود. 5این عملکرد 

  دقیقه فعال می شود. 5چنانچه برنامه ای شروع نشود بعد از 

 

  شروع یک برنامه 

ل شود .اطمینان حاصل نمایید که دستگاه در حالت انتخاب برنامه دکمه خاموش / روشن را فشار دهید تا دستگاه فعا.1

 است.

 درب دستگاه را ببندید. .2

 

 به عنوان برنامه پیش فرض است.  ECO دهید. برنامهرا دوباره فشار   PROGRAMدکمه .3

 انتخاب های قابل اجرا را تنظیم کنید.. 4                           

 تا برنامه اجرا شود.را فشار دهید    OKدکمه .5
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 و یا   FAST سازگار است باید یکی از حالت های   TIMESAVER چنانچه با برنامه  تنظیم شده شما 

NORMAL  .را تایید کنید 

 

 چگونگی لغو یا تاخیر در یک برنامه شستشو 

 دهید. وجود ندارد مراحل زیر را انجام  MYFavoriteبا برنامه   DELAY STARTچنانچه امکان تنظیم 

 

 .یک برنامه شستشو را انتخاب نمایید.1

 را فشار دهید.  Delay . دکمه 2

نمایشگر مدت تاخیر  برنامه مورد نظر را که شما می خواهید تنظیم کنید را در گوشه باالی سمت راست  

 نمایشگر نشان می دهد.

) از یک تا خواهید تنظیم کنید.مورد نظر را که شما می  فشار دهید تا مدت تاخیر  را مکررا DELAY.دکمه 3

 افزایش یابد.ساعت (  24

 را فشار دهید تا شمارش معکوس آغاز شود.   ok.دکمه 4

 

 .زمانی که شمارش معکوس انجام شد برنامه آغاز می شود 

 

 شروع برنامه   

 دکمه خاموش / روشن را برای فعال نمودن دستگاه فشار دهید. .1

 درب دستگاه را ببندید. .2

 ا فشار دهید تا برنامه آغاز شود.ر دکمه  .3

 از بودن درب در حالی که دستگاه در حال کار کردن است.ب

چنانچه درب دستگاه در حال شستشو باز باشد ،دستگاه به طور اتوماتیک متوقف می شود و زمانی که دوباره 

 از نقطه توقف شروع به کار میکند را می بندید دستگاه بدر

 با تاخیر زمانی که شمارش معکوس شروع می شود.شروع   برنامه  غول

 برنامه و انتخاب دیگری را تنظیم کنید. را لغو میکنید باید  delayزمانی که 

 دستگاه را باز کنید. ب .در1

 را نشان دهد.  stop washingفشار داده و برای سه ثانیه نگه دارید تا نمایشگر را   program. کلید 2

 د:در این حالت می توانی

 Resume  را انتخاب نمایید تا با شمار ش معکوس آغاز شود و برای تاییدok .را فشار دهید 

 Stop  را انتخاب نمایید تاdelay  را متوقف نمایید و برای تاییدok .را فشار دهید 
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 لغو برنامه در حال اجرا

 درب دستگاه را باز نمایید. .1

 را نمایش دهد.  stop washingه دارید تا نمایشگر را فشار دهید و برای سه ثانیه نگ  programکلید  .2

3. Resume را انتخاب نمایید تا با شمار ش معکوس آغاز شود و برای تاییدok .را فشار دهید 

4. Stop  متوقف نمایید و برای تایید  رااجرا را انتخاب نمایید تا برنامه در حالok .را فشار دهید 

 

. نکات و راهنمایی ها 01  

 عمومی 1-10

استفاده بهینه و عملکرد بهتر در مصرف روزانه و هم چنین کمک به محافظت از محیط زیست  رعایت برای 

 نکات زیر الزامی است:

 

 

 .غذاهای باقی مانده بر روی ظروف را پاک کنید 

 مواد شوینده به اندازه کافی وجود دارد. ،اطمینان حاصل نمایید که قبل از شروع برنامه جدید در محفظه 

 گز ظروف را از قبل با آب نشویید ، در صورت لزوم برنامه شستشوی مقدماتی را انتخاب کنید.هر 

  بعد از بار گذاری ظرف ها اطمینان حاصل کنید که آب از تمامی ظروف عبور خواهد کرد .ظرف ها نباید در

 تماس مستقیم با یکدیگر باشند.

 نده ،نمک هر کدام جداگانه و یا از قرص های می توانید از پودر های مخصوص ماشین ظرف شویی،جال ده

 ترکیبی استفاده نمایید. از دستورالعمل های روی بسته بندی مواد شوینده پیروی کنید.

 

   بر حسب نوع ظروف و میزان چربی و لکه برنامه خود را انتخاب کنید .با انتخاب برنامهECO  برای ظروف

 ترین کارایی و استفاده بهینه از مصرف آب و انرژی را می بریم.چینی و کارد و چنگال با لکه های معمولی بیش

   مناسب هستند. و برای مناطق   21 . قرص های ترکیبی معموال برای مناطقی با درجه سختی آب باالتر از

دیگر مایع جال دهنده و نمک عالوه بر قرص های ترکیبی نیز باید استفاده شود. البته در مناطق با آب سخت و 

خیلی سخت پیشنهاد می کنیم از پودر ،ژل ،قرص ها ، نمک و مایع جال دهنده هر کدام به طور جداگانه به یا 

 منظور بهره وری بیشتر استفاده کنید.

 و پودر ها –مایع جال دهنده  –استفاده از نمک ظرف شویی  2-10 

 ت به دستگاه آسیب می فقط از  محصوالت مخصوص   ماشین ظرفشویی استفاده کنید چرا که دیگر محصوال

 زند.
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  قرص ها در برنامه های کوتاه مدت به طور کامل حل نمی شود. به منظور جلوگیری از رسوب و یا ته نشین

 شدن مواد شوینده پیشنهاد می کنیم از قرص ها در برنامه های طوالنی مدت استفاده کنید.

  بسته بندی مواد شوینده رجوع کنید.هرگز از مواد شوینده بیشتری استفاده نکنید به توضیحات روی 

   مناسب هستند. و برای مناطق   21 . قرص های ترکیبی معموال برای مناطقی با درجه سختی آب باالتر از

دیگر مایع جال دهنده و نمک عالوه بر قرص های ترکیبی نیز باید استفاده شود. البته در مناطق با آب سخت و 

ز پودر ،ژل ،قرص ها ، نمک و مایع جال دهنده هر کدام به طور جداگانه به یا خیلی سخت پیشنهاد می کنیم ا

 منظور بهره وری بیشتر استفاده کنید.

 در صورت استفاده نکردن و یا قطع مصرف قرص های مخصوص ظرفشویی  3-10

 انجام دهید:و یا مایع جال دهنده مراحل زیر را  –نمک ظرف شویی  –قبل از شروع استفاده جداگانه از پودر ها 

 باالترین میزان نرم کننده آب را تنظیم کنید. .1

 اطمینان یابید که محفظه  نمک و مایع جال دهنده پر است. .2

این حالت از پودر استفاده  نمایید. درکوتاه ترین برنامه شستشو را که دارای مرحله آبکشی باشد انتخاب  .3

 نکنید. بار گذارینکنید و سبد دستگاه را 

 امه تکمیل شد ، نرم کننده آب را بر حسب سختی آب منطقه خود  تنظیم کنید.هنگامی که برن .4

 مقدار آزاد سازی مایع جال دهنده را تنظیم کنید. .5

 فشاری مایع جال دهنده را فعال کنید. .6

 بار گذاری سبد ها  4-10

 .فقط ظروفی را در ماشین بگذارید که برای دستگاه ایمن هستند 

 و قلع را درون دستگاه قرار ندهید. ظروف چوبی ،آلومینیومی ،مسی 

 .غذاهای باقیمانده ظروف را پاک کنید 

 .اجسام تو خالی نظیر فنجان ،لیوان و ماهی تابه را با دهانه رو به پایین بار گذاری کنید 

 .اطمینان حاصل کنید که کارد و چنگال و ظروف به یکدیگر نچسبیده باشند 

 گر برخورد نکرده اند.اطمینان حاصل کنید که لیوان ها با یکدی 

 .ظروف کوچک تر را در سبد کارد و چنگال قرار دهید 

 .ظروف سبک تر را در سبد باالیی بگذارید و اطمینان یابید ظروف در سر جای خود ثابت هستند 

  اطمینان یابید که بازوی پخش کننده آب آزادانه می تواند حرکت کند قبل از اینکه برنامه را شروع

 کنید.
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 .قبل از شروع برنامه   5-10

 اطمینان یابید که : 

 .فیلترها تمیز هستند و به درستی نصب شده اند 

 .در پوش محفظه نمک کامال بسته شده است 

 .افشانک ها  مسدود نشده باشند 

 .در محفظه مواد شوینده و نمک وجود دارد 

 ده اند.ظروف در سبد ها به درستی بار گذاری ش 

 مطابقت دارد.که ظروف قابل اجرا برنامه انتخابی با نوع و ل 

 به اندازه کافی مواد شوینده استفاده نمایید. 

. مراقبت و تمیز نمودن11  

 

 .را از پریز جدا نمایید دو شاخههشدار: قبل از نگهداری و تمیز نمودن دستگاه را خاموش  و 

می دهد .بدین منظور یک تست منظم که مسدود شده یا گیر کرده عملکرد دستگاه را کاهش   یافشانکفیلتر کثیف و 

 انجام دهید و در صورت لزوم آن ها را پاکیزه کنید.

 

  تمیز نمودن فیلترها  . 1-11

 تشکیل شده است : مطابق شکل قسمت 3فیلتر از 
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 و آن را بردارید. چرخاند هرا خالف عقربه های ساعت   B.فیلتر 1

 

 
 

 

 

 ید.خارج نمای Bرا از فیلتر   C.فیلتر 2

 را بردارید.  A.و فیلتر 3

 
 .و سپس فیلتر ها را بشویید.4
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 .اطمینان یابید که هیچ رسوب یا ته مانده ای از مواد غذایی و یا لکه چربی اطراف یا لبه مخزن باقی نماند.5

 .را در سر جای خود قرار دهید و اطمینان یابید که به درستی در سر جای خود قرار گرفته است  A.فیلتر 6

 
 را جمع کنید. Cو  B.دوباره فیلتر 7

 را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا سر جای خود قرار گیرد. B.و در نهایت فیلتر 8

 

 

 این امکان وجود دارد که آب بر کناره ها و درب دستگاه وجود داشته باشد.
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 افشانک هاتمیز نمودن  2-11

مسدود شوند اجزای باقی مانده مواد خارجی را با شی نوک تیز  افشانک ها های  اگر حفره.را جا به جا نکنید  افشانک ها 

 .بردارید

 تمیز نمودن افشانک باالیی دستگاه  3-11

 به منظور مسدود شدن حفره های افشانک پیشنهاد می کنیم به طور منظم آنها را تمیز کنید.

 ابتدا سبد باالیی را بیرون بیاورید. .1

نک ابتدا آن را به سمت باال فشار دهید و مطابق شکل پیکان آن را به آرامی در جهت عقربه برای خارج نمودن افشا .2

 های ساعت بچرخانید.

 
 افشانک را زیر آب بشویید و از یک وسیله نوک تیز برای خارج نمودن باقی مانده غذاها کمک بگیرید. .3

 
را در جهت که در شکل نشان داده شده است فشار برای اینکه دوباره افشانک را در سر جای خود قرار دهید افشانک  .4

 دهید و پیکان آن را خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا در سر جای خود قفل شود.

 
 

 . تمیز نمودن سطوح خارجی  4-11

 .دستگاه را با یک پارچه نمناک تمیز نمایید  
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 .تنها از مواد شوینده خنثی استفاده کنید 

 ت رسوب زدا استفاده نکنید.از سیم ظرفشویی و یا محصوال 

 

 

وح داخلی تمیز نمودن سط 5-11  

 .دستگاه را با دقت تمیز کنید .با پارچه نمناک تمیزی وا شر درب را تمیز نمایید 

  اگر به طور منظم از برنامه های کوتاه مدت استفاده کنید ممکن است باقی مانده مواد غذایی و چربی ها داخل دستگاه

 نظور پیشنهاد می کنیم حداقل ماهی دوبار از برنامه های بلند مدت استفاده نمایید.باقی بماند. بدین م

  برای حفاظت از دستگاه خود پیشنهاد می کنیم از محصوالت شوینده  ویژه ای به طور ماهانه در دستگاه خود استفاده

 .نمایید

 

  ز نمایید.پالستیکی اطراف درب دستگاه را با پارچه نمناک نرمی  تمی وا شربا دقت 

  اگر به طور منظم از برنامه های کوتاه مدت استفاده کنید سبب رسوب و جمع چربی و رسوبات آهکی درون محفظه

 .منظور پیشنهاد می کنیم حداقل هر ماه دوبار از برنامه های بلند مدت شستشو استفاده کنید  میشود. بدیندستگاه تان 

 . عیب یابی12

میکند یا در میانه کار متوقف می شود. قبل از اینکه با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید خود می چنانچه دستگاه شروع به کار ن

کنید. در بیشتر موارد هنگامی که  مشکلی  رخ می دهد روی توانید با رجوع به اطالعات موجود در جدول زیر مشکل را حل 

 نمایشگر پیغامی ظاهر می شود.

 راه حل مشکالت و کد خطا

 .اطمینان یابید دو شاخه به برق وصل است  .شن نمی شوددستگاه رو

  اطمینان یابید که هیچ فیوزی در جعبه فیوز ها

 آسیب ندیده است.

 اطمینان یابید که درب دستگاه بسته است  .برنامه تنظیم شده آغاز به کار نمیکند

  کلیدSTART  .را فشار دهید 

  اگر دکمه شروع با تاخیرDELAY   تنظیم شده بار

گر تنظیمات را متوقف کنید و یا منتظر اتمام دی

 شمارش معکوس بمانید.
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  نرم دستگاه فرایند احیای رزین در ممکن است

 5کننده ی آب را شروع کرده که این فرایند تقریبا 

 دقیقه طول میکشد.

 نمایشگر  نمیکند. ودستگاه آب نمیگیرد یا ذخیره 

 را نشان می دهد.

 از است.اطمینان یابید که شیر آب ب 

 . اطمینان یابید که فشار آب کم نیست 

 .اطمینان یابید که شیر آب مسدود نمی باشد 

  اطمینان یابید که فیلتر لوله داخلی مسدود نمی

 باشد.

  اطمینان یابید که لوله داخلی هیچ خمیدگی یا پیچ

 خوردگی ندارد.

پیغام آب داخل دستگاه تخلیه نمی شود و نمایشگر 

 را نشان می دهد.

 .اطمینان یابید که توپی ظرفشویی مسدود نیست 

  اطمینان یابید لوله تخلیه هیچ خمیدگی و یا پیچ

 خوردگی ندارد.

ANTI FLOOD  روشن است و نمایشگر

 را نشان می دهد.

  با مرکز خدمات مجاز تماس  ببندیدشیر آب را

 بگیرید.

 

حل شده باشد برنامه از نقطه توقف شروع می شود .اگر  بعد از بررسی بار دیگر دستگاه را روشن نمایید چنانچه مشکل

نمایشگر کدهای خطای دیگری نشان می  نمایید. اگرنقص فنی همچنان وجود داشت با مرکز خدمات مجاز دستگاه تماس حاصل 

 دهد با مرکز خدمات مجاز دستگاه خود تماس بگیرید.

 عدم رضایت از شستشو و خشک نمودن 1-12

 لیراه حل احتما مشکل

اگر رگه های سفید رنگ یا الیه ای آبی رنگ روی لیوان ها و 

 کنید  ظروف مشاهده می
  بنابراین مقدار جال دهنده  زیاد است. بنابراین  

جال دهنده را تا پایین ترین سطح آن  ایعمنشانگر 

 تنظیم کنید.

اگر لکه قطرات آب یا لکه های دیگر روی لیوان ها و ظروف 

 کنید. مشاهده می
 نیست. بنابرایننابراین مقدار جال دهنده کافی ب 

مایع جال دهنده را تا باالترین سطح آن در  نشانگر 

 محفظه بریزید.

  ممکن است کیفیت مایع جال دهنده علت این

 مشکل باشد.
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ممکن است برنامه انتخابی مرحله خشک کردن   ظروف به خوبی خشک نمی شوند.

 یا دمای مرحله خشک پایین است. ندارد

 .محفظه مایع جال دهنده خالی است 

 .کیفیت جال دهنده می تواند علت این مشکل است 

  از است.کیفیت قرص های ترکیبی علت این مشکل 

یک برند دیگر استفاده کنید و سپس مایع جال 

دهنده و قرص های ترکیبی را همزمان استفاده 

 نمایید.

 

 

 اهنمایی ها رجوع کنید.چنانچه مشکالت دیگری وجود دارد به بخش نکات و ر

 . داده های فنی13

 عرض/ارتفاع/عمق ابعاد
 

 اتصاالت الکتریکی
 ولتاژ

 فرکانس
 

 

 فشار منبع آب

 حداقل و حداکثر          مگا پاسکال( 0.05بار )

 

Mpa                     حداقل و حداکثر 

 

 

 منبع آب

 
   آب سرد و گرم

 

 15 ------------------- ظرفیت

 LEFT- ON 5حالت  مصرف انرژی

 OFF 0.10حالت  مصرف انرژی

 

(چنانچه آب گرم از دیگر منابع مانند انرژی خورشیدی ،صفحات فتو ولتائیک و انرژی باد حاصل می شود از یک منبع آب گرم 1

 برای کاهش مصرف انرژی استفاده کنید.
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 کنید.( برای اطالع از مقادیر دیگر به صفحه مشخصات توجه 2

 . محیط زیست14

بسته بندی ها را در محفظه های مخصوص برای  باشند. بنابراینمی  باز یافتنشانه گذاری شده اند قابل  موادی که با عالمت 

نباید به عنوان زباله خانگی دی نشان دهنده این است که محصول بن بر روی محصول یا بسته عالمت  دهید. اینآنها قرار  باز یافت

حصول اطمینان  شود. باشود .بلکه باید به محل جمع آوری مناسبی برای باز یافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی انتقال داده قی تل

از اینکه این محصول دیگر قابل استفاده نمی باشد شما کمک خواهید کرد تا از نتایج بالقوه منفی برای محیط و سالمتی بشر اجتناب 

 نمایید.
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