
 

  

 S16  7WD

  

                                                      



2 
 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

  

  

  

   

 
  این دفترچه را حتما بخوانید

  کاربر گرامی

ماشین از شما می خواهیم تمام دستورات این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید تا هنگام استفاده از 

  .خود  بهترین نتیجه را دریافت نمایید ظرفشوییتان

تمام .از تمام پرونده هاي مربوط به دستگاه محافظت نمایید تا در آینده هر زمان که الزم بود به آن رجوع کنید

در این دفترچه ذکر  نحوه نصب و را ه اندازي و حوادث احتمالی با راه حل هاي آنها دستورات مربوط به

 .مطالعه این دفترچه قبل از استفاده از دستگاه بسیار مفید می باشد.شده است

  در صورت بروز حوادث و مشکالت در استفاده از این ماشین، ابتدا به نکاتی که در بخش حوادث و پیش 

  .آمدها اشاره شده است رجوع نمایید

چون در بیشتر موارد با اجراي دستورالعمل هاي حل مشکل، خودتان قادر به برطرف کردن مشکل خواهید 

 .و نیازي به تماس با مرکز خدمات نخواهید داشت.بود

خانگی، همواره در حال به روز رسانی محصوالت و گسترش دایمی آنها می کارخانه ساخت این لوازم 

  .باشد، که ممکن است بدون هیچ گونه اطالعات قبلی و آگهی، این محصوالت دچار تغییراتی شوند

  توجه

  قبل از تماس با مرکز خدمات فنی توجه فرمایید
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  فهرست

    5                      نکات ایمنی)1
  

  7                      زباله ها)2

  8                    راه اندازیدستورالعمل )3

 8                      صفحه کنرتل
  9                    شکل ماشین ظرفشویی

  

  10              برای اولین باردستگاه استفاده از نکاتی در مورد )4

A 10                  کم کردن درجه سختی آب  

B 12                    ریخ� �ک درون مخزن  

C 14                  پر کردن مخزن مایع جال  

 15                    مخزن مربوط به مایع جال

  17                  مخزن مربوط به مایع جالجاسازی 

D 18                    عملکرد مواد شوینده  

 18                    تغلیظ مواد شوینده

  81                  به جای ماده شویندهکاربرد قرص 

 19                  مخزن مربوط به مواد شوینده

  19                    میزان مرصف مواد شوینده

 20                  پر کردن مخزن مواد شوینده
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  23              در یک 3نحوه استفاده از برنامه مربوط به مواد 

  
 

  25              قفسه های ماشین ظرفشوییظروف درون جاسازی )5

 25            قفسه هاو چیدن ظروف در نکاتی برای قبل و بعد از جاسازی 
  26                  بیرون آوردن ظروف از ماشین

 26                  قفسه باالییظروف در جاسازی 
  27                  تنظی�ت مختلف قفسه باالیی

 28                  قفسه پایینیظروف در جاسازی 
  29                    تا زدن میله های قفسه

 29                  ظروف نقره کارد و چنگال وسبد 
  32                        اخطار

 33                  در بروز مشکل ممکن عوامل
  33                  پیشنهاداتی در جهت حل مشکل
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  42                  محافظت دستگاه در برابر رسما
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  43                نکات کلی جهت محافظت از دستگاه

  
  

 45                    دستگاه دستورالعمل نصب)8

 45                  قبل از نصب دستگاهنکات 

  47              اندازه های مختلف صفحه کنرتل و طریقه نصب آن

  49              فشار بر روی درب متحرکمیزان سفتی و تنظی�ت 

  50                  اتصال لوله دستگاه به فاضالب 

  51                    مراحل نصب دستگاه

  53                    اتصاالت الکرتیکی دستگاه

  55                ونحوه لوله کشیاتصاالت به شیر آب 

 57                ورشوع کار دستگاه و اجرای برنامه شستش

  58                  بروز حوادث ناگهانی و پیش آمدها )9

 58              نکاتی قبل از �اس با مرکز خدمات پس از فروش
  61                    رمز هشدار دهنده خطا 

  62                    مشخصات فنی دستگاه 
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  !اخطار

  

  

  

 بر روي قفسه ها و یا درب دستگاه ننشینید و یا روي آنها نایستید و از آنها استفادهنامناسب نکنید. 

 هیچگاه فورا پس از استفاده از دستگاه به المنت داغ آن دست نزنید. 

  و هنگام اجراي . جانبی دستگاه، آن را راه اندازي نکنیدهیچگاه قبل از جاسازي صحیح تمام صفحات و لوازم

 .برنامه شستشو درب آن را به دقت باز نمایید چون ممکن است آب با فشار زیاد به بیرون فوران نماید

  هنگامیکه درب دستگاه باز است هیچ وسیله سنگینی را روي نگذارید چون ممکن است دستگاه به سمت جلو

 .واژگون شود

 شوي ظروف درون ماشین هنگام شست: 

 .ظروف نوك تیز را طوري در دستگاه بچینید که به دستان شما و یا بدنه و درزهاي ماشین صدمه نزند -

 .چاقوهاي نوك تیز را طوري درون سبد بگدارید که دسته محافظ دار آن به سمت باال باشد -

 .روي قفسه ها قرار گیرندظروف نوك تیز یا چاقوهایی با تیغه پهن بهتر است به صورت افقی بر  -

  هنگام چیدن ظروف درون ماشین ظرفشویی، ظروف پالستیکی را طوري قرار دهید تا در تماس با المنت داغ

 .دستگاه قرار نگیرند

 .مهم نکات ایمنی بسیار  )1

 .قبل از استفاده از دستگاه حتما تمام این دستورالعمل ها را مطالعه فرمایید

                                                             

 :هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی، از دستورات و نکات زیر جهت حفظ سالمت خود و امنیت دستگاه پیروي نمایید

 طریقه استفاده صحیح از دستگاه! اخطار

 !اخطار
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 پس از پایان یافتن یک دوه کامل برنامه، مخزن ماده شوینده را کنترل نمایید تا ببینید کامال خالی شده است. 

 ون این دستگاه قرار ندهید مگر آنکه عالمت مربوط به مقاومت الزم در برابر گرما را ظروف پالستیکی را در

براي ظروف پالستیکی که این قابلیت از طرف کارخانه بر روي .داشته و قابل شستشو در این دستگاه باشند

 .آنها مشخص نشده است باید به نکات ذکر شده در دفترچه مربوط به این نوع ظروف توجه فرمایید

  همواره از مواد شوینده و مایع جالي مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده نمایید و از به کار بردن صابون هاي

 . معمولی،پودر لباسشویی، مایع ظرفشویی و یا مایع دستشویی خودداري فرمایید

 اقل فاصله در مقاصد دیگر از جمله براي قطع اتصال دستگاه از منبع جریان، باید از ترکیب سیم هایی که حد

 .میلیمتر است استفاده نمایید 3بین قطب هاي آن حدود 

  از نزدیک شدن کودکان به مخزن مواد شوینده و مایع جال جلوگیري نمایید و هنگام باز بوندرب دستگاه نیز

 .به دلیل وجود مقداري از مواد شوینده درون ماشین از تماس کودکان با آن خودداري فرمایید

 حه کنترل دستگاه به راحتی در دسترس کودکان قرار نداشته باشدمطمین شوید که صف. 

 طراحی نشده ) مثل بچه ها(این دستگاه براي استفاده اشخاصی با توان بدنی کم یا قابلیت هاي روحی ضعیف

مگر اینکه توسط شخص ناظر امنیت آنها تضمین شود یا تمام دستورالعمل ها به آنها آموزش داده شده .است

 .ان باید کامال توجیه شوند که بدون حضور کسی به دستگاه نزدیک نشوندکودک.باشد

 بلعیدن این مواد و تماس آن با چشم .مواد شوینده مخصوص براي ماشین ظرفشویی به شدت قلیایی می باشد

 .بنابراین از دست زدن کودکان به این مواد به شدت جلوگیري نمایید.و پوست بسیار خطرناك خواهد بود

 وگیري از لغزیدن و گیر کردن درب دستگاه به پاي افراد هیچگاه در آن را در وضعیت باز رها نکنیدبراي جل. 

  چنانچه سیم حامل جریان برق صدمه دیده باشد، تعویض و تعمیر آن باید توسط شخص متخصصی که تمام

 .نکات ایمنی مربوط به آن را اجرا می نماید، انجام پذیرد
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  بندي هاي اضافی را پس از باز نمودن کامل دستگاه جداگانه با زباله ها دور بریزیدلطفا تمام قطعات و بسته. 

 در تمام مراحل نصب دستگاه سیم حامل جریان برق نباید خم و یا فشرده شود. 

 دکمه هاي روي صفحه کنترل را بی جهت فشار ندهید. 

  اتصال دستگاه به شیر آب و فاضالب باید با لوله هاي نو انجام شود و از کاربرد دوباره شیلنگ و لوله هاي

 .قدیمی و کهنه پرهیز نمایید

  

  

  

  

  

  :نشان دار شده اند استانداردهاي بین المللی عالیم اختصاري قسمت هاي پالستیکی دستگاه با 

 PE         مربوط به پلی اتیلن ها مثل مواد و ورقه هاي بسته بندي 

 PS         مربوط به پلی استر ها مثل مواد الیه گذاري بین قطعات 

 POM        مربوط به پلیوکسی متیلن مثل گیره هاي پالستیکی 

 PP         مربوط به پروپلی فیلین مثل فیلتر نمک 

 ABS       مربوط به اکرولینیترین بتادین استیرن مثل صفحه کنترل 

   

  .راهنما بکوشید در محافظت از این دفترچهاز تمام دستورات و نکات ایمنی ذکر شده به دقت پیروي نمایید و 

 زباله ها )2

تمامی بسته بندي هاي هاي اضافی پس از باز کردن دستگاه را به طور جداگانه با 

جهت سازمان دهی به امور اضافات و پسماند تجهیزات  .زباله ها دور بریزید

الکتریکی،لوازم الکتریکی خانگی نباید همراه با زباله هاي معمولی و درون سطل 

  .زباله هاي شهري ریخته شود
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براي بهینه سازي ترکیبات بازیافتی وسرعت بخشیدن به جمع آوري زباله ها، بیشتر دستگاه هاي قدیمی باید به 

می  همچنین براي جلوگیري از خطراتی که سالمتی بشر و محیط اطراف را تهدید.طور جداگانه جمع شوند

براي یادآوري جمع کردن زباله ها به طور جداگانه،به مشتریان، نشانه باال که یک ضربدر روي سطل زباله .کنند

مشتریان باید با مسیوالن یا مراکز فروش تماس گرفته تا اطالعات الزم .می باشد روي تمام دستگاه ها وجود دارد

  .باشند را بدست آورنددرمورد مکانهایی که خواستار دستگاه هاي قدیمیشان می 

قبل از دور ریختن وسایل برقی کهنه ابتدا مطمین شوید غیر قابل استفاده شده اند و سیم برق آن را جدا کرده 

  سپس دور بریزید

  

  

  

  

  

  

  

  صفحه کنترل

   

 !اخطار

 دستوراعمل هاي راه اندازي )3

                                                             

 .بهترین نحو، توصیه می شود تمام نکات و دستورالعمل هاي زیر را به دقت اجرا نمایید براي راه اندازي دستگاه به

 
 اخطار! 
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  شکل ماشین ظرفشویی

 

  

  

  

  

  

  

  شرح کلید هاي روي صفحه کنترل

  المپ نشان دهنده برنامه انتخاب شده.ON/OFF                  5دکمه مربوط به خاموش و روشن شدن دستگاه  .1

 دکمه مخصوص انتخاب برنامه مورد نظر.6بودن دستگاه                                  المپ مربوط به خاموش و روشن  .2

 )چهار مورد انتخابی(دکمه تاخیر انداز اجراي برنامه.7)       هنگام خالی بودن مخزن(المپ هشدار دهنده مربوط به مایع جال .3

 المپ نشان دهنده حالت تاخیر انداز شروع برنامه. 8   )          هنگام خالی بودن مخزن(المپ هشدار دهنده مربوط به نمک .4

  سبد کارد و چنگال و ظروف نقره اي  .8                  قفسه باالیی                                                                  .1

 فیلتر بزرگ و فرعی.9                                  بازوي آب پاش                                                       .2

 مخزن مربوط به مایع جال.10قفسه پایینی                                                                                   .3

 اتصال به فاضالب لوله مخصوص .11راي تنظیم درجه سختی آب                               سیستم تعبیه شده ب .4

 لوله آب ورودي به دستگاه .12فیلتر اصلی                                                                                      .5

 سینی زیرین دستگاه. 13                                  مخزن مربوط به ماده شوینده                         .6

                                                     قفسه هایی براي چیدن فنجان .7
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  :قبل از استفاده از دستگاه براي اولین بار

A  . تنظیم نماییددرجه سختی آب را.  

B  .نصف لیوان آب داخل مخزن مخصوص نمک بریزید و سپس نمک را به آن اضافه نمایید.  

C  .مخزن ممبروط به مایع جال را نیز پر نمایید.  

D  .ماده شوینده ا نیز اضافه نمایید.  

  

  

درجه سختی آب ورودي به دستگاه باید به صورت دستی و پس از اندازه گیري دقیق درجه سختی آب مورد 

وسیله تنظیم کننده درجه سختی آب درون دستگاه جهت تعدیل مقدار مواد معدنی و نمک .استفاده تنظیم شود

مقدار  بودنباال .بیه شده استموجود در آب که بسیار مضر و مختل کننده اجراي برنامه هاي شستشو می باشد، تع

دستگاه تنظیم درجهسختی باید مطاق .به معنی باال بودن درجه سختی آب می باشدآب، درون این مواد و نمک 

منبع اطالعاتی آب شهري محلتان میزان درجه سختی آب مورد استفاده .با آب شهري محل مورد نظر تنظیم شود

  .شهرتان را به اطالع شما می رساند

  تنظیم غلظت نمک 

این دستگاه طوري طراحی شده است که به راحتی می توان درجه سختی آب مورد استفاده را به میزان الزم تغییر 

براي تغییر درجه سختی آب غلظت نمک درون آب را می توان تنظیم نمود که براي تغییر این پارامتر به .داد

  .صورت زیر عمل نمایید

  براي اولین باردستگاه استفاده از نکاتی در مورد  )4

 تنظیم  درجه سختی آب
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  :می شود که تنظیمات غلظت نمک و سختی آب را مطابق با جدول زیر اجرا نماییدتوصیه 

  

  حالت خودکار

  )کیلوگرم1.2/دورها(

  غلظت نمک

  )دور /گرم(

نشان وضعیت 

  گر انتخاب

  درجه سختی آب

mmol/l °Clarke °fH  °dH 

/ 0 / 0-1.4 0-10 0-14 0-8 

60 20 - 1.4-3.9 10-28 14-39 8-22  

  45-22 80-39 56-28 8-3.9 وسط 40 30

20 60 + 8˃  56˃  80˃  45˃  

  

                   

°dH           درجه بندي آلمانی  

°fH            درجه بندي فرانسوي  

    °Clarke درجه بندي  انگلیسی 

  .پوش روي مخزن نمک رابپیچانید تا باز شودقبل از هر کاري در .1

به شکل (یک حلقه با پهناي بسیار کم روي مخزن وجود دارد.2

در صورت نیاز این حلقه را در خالف جهت عقربه )رجوع نمایید

بچرخانید تا بر روي  "+"به  "-"هاي ساعت و از سمت عالمت 

  .مقدار درجه سختی آب مورد استفاده قرار گیرد

 :تذکر 
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براي مطلع شدناز میزان درجه سختی آب مورد استفاده خود، به کنتور آب محل زندگی خود رجوع  :توجه

  .فرمایید

  .چنانچه دستگاهتان مجهز به سیستم تنظیم درجه سختی آب می باشد، از قسمت باال صرفنظر نمایید :توجه

  درجه سختی آب

چنانچه درجه سختی آبی که در ماشین ظرفشویی .باشدمیزان درجه سختی آب از محلی به محل دیگر متغیر می 

دستگاه هایی که مجهز به .استفاده می شود،مناسب نباشد ته شین مواد درون آب بر روي ظروف باقی خواهد ماند

  .سیستم تنظیم درجه سختی آب باشند، مقدار آهک و مواد معدنی درون آب را کاهش می دهند

  

  

  

  .همواره از نمک مخصوص براي استفاده در ماشین ظرفشویی استفاده نمایید

  :مخزن مخصوص نمک در قسمت زیرین قفسه پایینی دستگاه قرار داشته و به صورت زیر باید پر شود

  ! تنها از نمک مخصوص به ماشین ظرفشویی استفاده نمایید!اخطار

،به سیستم تنظیم کننده نمک هاي قرص بخصوصصوص به این دستگاه نباشد تمام نمک هاي دیگري که مخ

  .صدمه خواهند زد درجه سختی آب

در صورت استفاده از نمک هاي دیگر و آسیب دیدن دستگاه، کارخانه هیچگونه مسیولیتی در قبال این پیشامدها 

  .نخواهد داشت

 نریختن نمک درون مخزن مخصوص آ
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این عمل باعث حاللیت کامل .ک را کامل پر نماییددرست قبل از شروع اجراي یک برنامه براي اولی بار مخزننم

نمک در آب شده و از دانه دانه شدن آن در آب به صورت جداشده جلوگیري نموده و هیچ ذره اي از نمک در 

  .کف دستگاه باقی نخواهد ماند  تا باعث صدمه دیدن آن شود

  .ه مربوط به مخزننمک را کنترل نماییدپس از اجراي یک برنامه براي اولین بار، همواره به چراغ هشدار دهند

  

    

 

 1شکل.(ابتدا قفسه پایین دستگاه را بیرون کشیده و درپوش روي مخزن نمک را  چرخانده و در آورید( 

 میلی لیتر 500تقریبا(چنانچه براي اولین بار مخزن را پر می نمایید،دو سوم حجم مخزنرا از آب پر نمایید( 

  این کار را که همراه با دستگاه به شما تحویل داده شده است،درون سوراخ دهانه انتهاي قیف مخصوص

ریختن مقدار کمی آب از درون مخزن به بیرون .کیلوگرم نمک درون آن بریزید 1.2مخزن قرار داده و حدود 

 )2شکل.(امري طبیعی می باشد

 درپوش مخزن را به دقت جاسازي نمایید. 

  روز پس از پر شدن مخزن آن خاموش خواهد ماند 6تا  2به مدت معموال المپ هشدار دهنده مخزن نمک. 
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  عملکرد مایع جال

مایع جال در آخرین مرحله آبکشی به طور خودکار اضافه می شود تا ظروفدرون ماشین به طور کامل خشک و 

  .تمیز شوند

مخزن مایع جال را با هیچگاه .تنها از مایع جالهایی که مخصوص ماشین ظرفشویی است استفاده نمایید! اخطار

چون استفادهاز ...)مثل مواد شوینده مایع و(مواد دیگري که مختص استفاده درون این دستگاه نباشد، استفاده نکنید

  .آنها باعث صدمه دین دستگاه خواهد شد

  چه وقت باید مخزن مایع جال را پر نماییم

 دایره اي تیرهجال نباشد، با توجه به عالمت چنانچه دستگاهتان مجهز به المپ هشدار دهنده براي مخزن مایع 

  .می توانید در مورد زمان پر کردن این مخزن تصمیم بگیرید،  Dیعنی نشان دهنده میزان مایع جال 

  :توجه

  .هنگامیکه المپ هشدار دهنده مربوط به مخزن نمک روشن شود،باید مخزن را دوباره پر نمایید.1

پس از پر شدن مخزننمک بهاندازه کافی، تا زمانیکه نمک درونآب به خوبی حل نشود المپ هشدار خاموش 

  .نخواهد شد

چنانچه دستگاهتان مجهز به المپ هشدار مربوط به مخزن نمک نبود، باید بسته به مدل هاي زیر میزان پر 

  .بودن نمک درون مخزن را با برنامه هاي مختلف کنترل نمایید

در صورت ریختن نمک به بیرون مخزنودرون دستگاهبا اجراي یک برنامه شستشو می توانید دستگاه را از .2

 .مک درون آن تمیز نماییدتمام پسماند ن

 پر نمودن مخزن مایع جال
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با خالی شدن تدریجی مخزن مایع جال، این . تیره می باشنددایره اي نشان  کلمایع جال پر باشد،  هنگامیکه مخزن

حجم  هیچگاه اجازه ندهید تا مقدار مایع جال درون مخزن از یک چهارم.خواهد شد کوچکترتیره  دایره اينقطه 

  .آن کمتر شود

 
 

  مخزن مربوط به مایع جال

  .چرخانده و به سمت بیرون بکشید)چپ(براي باز نمودن مخزن، درپوش آن را در جهت فلش .1

      

  با کم شدن مقدار مایع جال درون مخزن نشان دایره اي

 D به صورت زیر تغییر خواهد کرد:  

  پر بودن کامل مخزن   

  مخزن پر می باشد 4/3   

  می باشدنصف مخزن پر     

  )باید مخزن را پر نمایید(مخزن پر می باشد4/1   

  مخزن خالی می باشد   
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 .مایع جال را درون مخزن بریزید و دقت نمایید تا ازدرون مخزن بیرون نریزد .2

   

و به سمت ) راست(درپوش مخزن را در جاي خود باز گردانده و با چرخاندن در جهت عکس حالت قبل .3

  .فلش نشان داده شده، آنرا ببندید

  

اضافه خواهد شد تا از برجا ماندن هرگونه لک و اثرات آب بر روي ظروف مایع جال در آخرین مرحله آبکشی 

  .استفاده از مایع جالهاي مایع شکل طراحی شده اندماشین هاي ظرفشویی تنها براي  .جلوگیري نماید

براي پر نمودن .مخزن مخصوص مایع جال درون درب دستگاه و در کنار مخزن مخصوص مواد شوینده قرار دارد

مخزن مایع جال، درپوش آن را باز کرده و مایع جال را درون مخزن بریزید و آن را تا جایی پر نمایید که نشان 

  .تیره شوددایره اي کامال 

هرگونه .باید مراقب باشد که مخزن را بیش از حد پر نکنید.میلی لیتر می باشد 140حجم این مخزن حدود 

هنگام اتمام کار قبل از .اضافات مایع جال که از مخزن بیرون ریخته باشد را با یک پارچه تمیز خشک نمایید

  .اییدبستن درب دستگاه فراموش نکنید که درپوش مخزن را جاسازي نم
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همواره تمام قطرات و اضافات مایع جال را از درون دستگاه با یک پارچه تمیز نمایید چون باقیماندن آن  !اخطار

  .باعث ایجاد کف بر روي ظروف در مراحل شستشوي بعدي خواهد شد

  

  جاسازي مخزن مربوط به مایع جال

 

 

 

 

 

 

بر روي ظروف پس از خشک شدن توسط ماشین،  آهکی آب قطراتمشاهده هر گونه لک و در صورت :توجه

  .مقدار مایع جال را افزایش دهید

و در صورت مشاهده مواد چسبناك سفید رنگ و یا الیه اي از ماده مایل بهآبی بر روي ظروف شیشه اي یا روي 

  .تیغه چاقو، بهتر است مقدار مایع جال را کاهش دهید

   

. وضعیت متفاوت می باشد  6یا 5مخزن مربوط به مایع جال داراي

  .قرار دارد شروع نمایید 2وضعیتهمواره از مخزنی که بر روي 

چنانچه با مشکل خشک شدن نامرغوب ظروف یا تشکیل لک بر روي 

ظروف مواجه شدید، درپوش مخزن را برداشته و وضعیت قرار گیري 

،تغییر دهید تا میزان مایع 3اهرم را با چرخندن و قرار دادن آن بر روي

طورکامل  چنانچه باز هم ظروف درون ماشین به.جال افزایش یابد

خشک نشد، مقدار مایع جال را بیشتر نمایید تا هرگونه لکی از بین 

  .)می باشد 4بهترین وضعیت قرارگیري اهرم برروي .(رود

  )آبکشی(اهرم تنظیم کننده 
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ترکیبات شیمیایی، براي از بین بردن چرکها و له کردن و فشردن کثیفی ظروف و خارج کردن آنها مواد شوینده با 

  .کیفیت اکثر مواد شوینده تجاري براي این امر مناسب می باشند.از ماشین، ضروري می باشند

  تغلیظ مواد شوینده

  :ه جداگانه تقسیم نمودبر اساس ترکیبات و ساخت شیمیایی، ماشین هاي ظرفشویی را می توانبه دو دست

  مواد شوینده قراردادي و قلیایی، با ترکیبات سوزش آور 

 مواد شوینده داراي غلظت کم قلیایی و با ترکیبات آنزیم هاي طبیعی 

استفاده از برنامه هاي شستشوي نرمال و معمولی با مواد شوینده غلیظ شده، براي از بین بردن کثیفی ظروف 

نوع برنامه ها کثیفی روي ظروف و چرکها با مواد آنزیمی درون مواد شوینده ترکیب می در این .مناسب می باشد

بناراین نتیجه اي که از کاربرد مواد شویندهبا غلظت مناسب و اجراي برنامه معمولی بدست می آید دقیقا .شوند

  .همان نتیجه اي است که با کاربرد برنامه اي با حساسیت باال بدست می آید

  

  قرص به جاي مواد شوینده کاربرد

قرص هاي شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی با مارك هاي مختلف، باسرعت هاي متفاوتی قابل حل شدن می 

بنابراین بعضی از قرص ها وجود دارند که به دلیل باال بودن زمان حاللیتشان باعث افزایش میزان توان  .باشند

پس بهتر است هنگام استفاده از قرص ها، از برنامه  .د شدمصرفی ماشین در اجراي برنامه هاي کوتاه خواهن

  .وباقی مانده غذاها مطمین شوید هایی با زمان طوالنی تر استفاده نمایید تا از رفع شدن کامل تمام رسوبات

 عملکرد مواد شوینده
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  مخزن مربوط به مواد شوینده

شود، مخزن مواد شوینده قبل از شروع هر گونه برنامه شستشو که طبق جدول مربوط به برنامه ها انتخاب می 

ماشین ظرفشویی شما میزان کمتري از ماده شوینده و مایع جال را نسبت به شستن ظروف به طور . باید پر شود

به طور کلی تنها یک قاشق سوپ خوري از ماده شوینده براي شستن کامل ظروف  .عرفی، استفاده می نماید

   .چیده شده در ماشین نیاز می باشد

همواره درست  .نمایید که ظروفی با میزان کثیفی بیشتر ماده شوینده بیشتري نیاز خواهند داشتهمچنین توجه 

قبل از شروع برنامه شستشو ماده شوینده را اضافه نمایید چون در غیر این صورت این مواد درون مخزن خشک 

  .خواهد شد

  

  میزان مصرف مواد شوینده

 

  :توجه

 در صورت بسته بودن درپوش روي مخزن، دکمه کناري را فشار دهید تا درپوش به حالت جهیدن باز شود. 

  درست قبل از شروع برنامه شستشو مواد شوینده را در مخزن بریزید و تنها از مواد شوینده مخصوص ماشین

  .ظرفشویی استفاده نمایید

قفل را بفشارید تا درب         

مخزن باز شود          
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  مصرف مواد شوینده طریقهبهترین 

همواره مواد شوینده .تنها از مواد شوینده اي که مخصوص استفاده در ماشین هاي ظرفشویی باشند استفاده نمایید

هرگز مواد شوینده را قبل از جمع کردن ظروف درون ماشین در مخزن . تازه نگهداري نمایید را خشک و

چون تا زمانیکه برنامه قابل اجرا شود، ممکن است این مواد به هم بچسبند و قابلیت حل شدن آنها کم .نریزید

  .شود

  پر نمودن مخزن مربوط به مواد شوینده

 
 

توصیه می شود به دستورات مربوط به میزان مصرف مواد شوینده که از طرف کارخانه بر روي پاکت مخصوص 

  .آنها نوشته شده است دقت فرمایید

 

از نزدیک شدن . مواد شوینده ماشین ظرفشویی ها بسیار خطرناك و خورنده می باشند !اخطار

 .کودکان به مخزن آن جلوگیري نمایید

مناسب از ماده شوینده مخزن مواد شوینده را با مقدار 

نشان روي ماشین میزان ماده شوینده مصرفی . پر نمایید

مانند آنچه درقسمت راست شکل . را نشان می دهد

  :مشاهده می نمایید

محل پر کردن ماده شوینده براي اجراي برنامه  .1

به معنی مقدار ماده شوینده  "Min".شستشوي اصلی

 .گرم می باشد 20تقریبا در حد 

کردن ماده شوینده براي اجراي برنامه محل پر  .2

 .گرم می باشد5شستشوي اولیه که ظرفیت آن در حد 
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  .امال قفل شوددرپوش روي مخزن مواد شوینده را ببندید تا جایی که ک

در صورت کثیف بودن بیش از اندازه ظروف درون ماشین توصیه می شود مقداري مواد شوینده به درون مخزن 

مربوط به شستشوي اولیه اضافه نمایید تا در مرحله شستشوي اولیه تاثیر این مواد به خوبی باعث حصول نتیجه 

  .دلخواهتان شود

دستورالعمل هایی براي میزان مواد شوینده مصرفی در کاربرد برنامه هاي در صفحات بعدي اطالعات و :توجه

لطفا توجه نمایید که بر حسب میزان درجه سختی آب و میزان چرك بودن طروف درون . تک، ذکر شده است

  .ماین این مقادیر متفاوت است

باره میزان مصرف این مواد همچنین بهتر است همواره به دستورات روي پاکت و بسته بندي مواد شوینده که در

  .است، دقت نمایید

  

  مواد شوینده

  :سه نوع مواد شوینده مختلف وجود دارند

 حاوي فسفات و همراه با کلرین .1

 حاوي فسفات و بدون کلرین .2

  بدون فسفات و بدون کلرین .3

سیستم و عملکرد مربوط به کم کردن میزان فسفات .به طور معمول مواد شوینده پودري بدون فسفات می باشند

داده نشده است بنابراین توصیه می شود مقداري نمک درون مخزن مربوط به آن بریزید حتی در مواقعی که میزان 

سفات با همان درجه سختی آب بکار در مواردي که مواد شوینده بدون ف.باشد dH6سختی آب نرمال و در حد 

  .برده شود، اغلب پس از شستشو لکه هاي سفید بر روي ظروف و لیوانها دیده می شود
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مواد شوینده .در این موارد بهتر است مقداري ماده شوینده به مخزن اضافه نمایید تا به نتیجه بهتري دست یابید

لکه هاي بیشتر و یا رنگی به طور کامل رفع . ند گذاشتبدون فسفات تنها لکه هاي سفید کمی از خود بجا خواه

  .نمی شوند، که در این موارد باد برنامه هایی با دماي باالتر را انتخاب نمود

  

  "1در 5"  و "1در 4 "  ، "1 در 3" : کاربرد مواد شوینده ترکیبی و فشرده

ومایع جال و نمک به صورت یکجا این محصوالت شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی، ترکیبی از مواد شوینده 

قبل از بکاربردن این محصوالت ابتدا متناسب بودن میزان درجه سختی آب را طبق دستورات مشخص .می باشند

شده در استفاده از هریک از این مواد خاصکه از طرف کارخانه روي بسته بندي تعیین شده است، کنترل 

  .رات مشخص شده توسط کارخانه سازنده مصرف شونداین محصوالت حتما باید مطابق با دستو.نمایید

به طور کلی مواد شوینده اي که حاوي مایع جال و نمک باشند تنها تحت شرایط خاصی منجر به نتیجه مطلوب 

   .چون مایع جال و نمک با هر نوع شرایطی متناسب نخواهند بود:خواهند شد

توصیه  .آنها به طور دلخواه حاصل نخواهد شدبه همین دلیل در برخی موارد خشک شدن ظروف یا شستشوي 

و جو  می شود از کارخانه ساخت این محصوالت بهترین شرایط و نحوه مصرف این محصوالت را پرس

در صورت بروز هر گونه مشکل در استفاده از این محصوالت براي اولین بار به کارخانه مربوط به ساخت .نمایید

  .آنها مراجه فرمایید

، لطفا به اندازه این محصوالت "1در 5"و "1در 4 " ، "1در  3": ترکیبی و فشرده ه از محصوالتهنگام استفاد

توجه فرمایید تا دقیقا متناسب با مخزن ماشین ظرفشوییتان باشد تا درپوش روي مخزن به راحتی بسته شده و 

  .نشکند
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  !اخطار

دور از دسترس کودکان قرار دهید و همواره تمام محصوالت مربوط به مواد شوینده و پاکت آنها را در محلی 

  .دقیقا قبل از شروع اجراي برنامه شستشو مخزن مربوط به این مواد را پر نمایید

  

  در یک 3نحوه استفاده از برنامه مربوط به مواد 

می باشد که به جاي استفاده از مایع جال و نمک  1در3ماشین ظرفشویی شما داراي برنامه مربوط به محصوالت 

که همراه با دستگاه به  مخصوص این محصولرا درون مخزن  1در3به طور جداگانه، تنها کافی است یک قرص 

و این دستگاه در هنگام اجراي برنامه در موقع مناسب از قرص درون مخزن .قرار دهیدشما داده می شود، 

  .استفاده خواهد نمودمخصوص به آن 

در . استفاده نمایید 1در3می توانید از قرص  1در3به محصوالت  تنها در هنگام اجراي برنامه مربوط: توجه

  .از این قرص در برنامه هاي دیگر نتیجه مطلوب بدست نمی آید صورت استفاده

  

  

  

 .را بر روي قفسه باالي نصب نمایید 1در 3طبق شکل زیر ابتدا مخزن مخصوص به محصوالت ترکیبی  .1
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  :نکات مهم

، لطفا به اندازه این محصوالت توجه فرمایید تا دقیقا  "1در  3" هنگام استفاده از محصوالت ترکیبی و فشرده

  .متناسب با مخزن ماشین ظرفشوییتان باشد تا درپوش روي مخزن به راحتی بسته شده و نشکند

  !اخطار

تمام محصوالت مربوط به مواد شوینده و پاکت آنها را در محلی دور از دسترس کودکان قرار دهید و همواره 

  .جراي برنامه شستشو مخزن مربوط به این مواد را پر نماییددقیقا قبل از شروع ا

طبق شکل زیر بازوي آب پاش باالیی در قسمت زیرین قفسه را بچرخانید و در صورتی که مخزن باآن   .2

برخورد نماید می توانیید قفسه ها را جابجا نمایید تا جایی که مطمین شوید مخزن مخصوص این محصول 

 .هیچگونه مزاحمتی در چرخیدن کامل آن ایجاد نمی کند

 1در 3مخزن مخصوص آن قرار داده و برنامه مربوط به استفاده از این محصوالت را درون  1در 3قرص   .3

 .را اجرا نمایید
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بهترین اجراي برنامه درون ماشین ظرفشویی از تمام دستورات زیر که مربوط به نحوه جاسازي و چیدمان براي 

  . ظروف است پیروي نمایید

و چنگال نشان داده شده در شکل هاي زیر ممکن است با موارد مربوط به شکل و نوع قفسه ها و نوع سبد کارد 

  .دستگاه شما کمی متفاوت باشد

  

  قفسه ها و چیدن ظروف درون نکاتی براي قبل و بعد از جاسازي

  

نیازي به ولی . قبل از چیدنظروف درون ماشین تمام پسماند غذا و تکه هاي بزرگ را از روي ظرف بردارید

تمام لوازم و ظروف مورد نظر را به صورت زیر درون  .پیش از گداشتن آنها در ماشین نمی باشدآبکشی ظروف 

  :ماشین بچینید

لوازمی مانند فنجان، لیوان، قابلمه و یا ماهی تابه، و غیره را به صورتی قرار دهید که قسمت دهانه باز باالیی  .1

 .آنها به سمت پایین و برعکس باشد

باشند، را باید به گونه اي قرار داد تا آب جمع شده درون  و یا عمق زیاد تورفتگی، داراي خمیدگی ظروفی که .2

 .آنها بیرون ریخته شود

 .ظروف باید طوري روي هم قرار بگیرند تا در حین اجراي برنامه کج نشوند .3

 .نددرون ماشین نشود بازوي آب پاشدر هنگام قرار دادن ظروف روي هم، دقت نمایید تا مانع چرخش کامل  .4

 

  قفسه هاي ماشین ظرفشوییظروف درون جاسازي   )5
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  بیرون آوردن ظروف از ماشین

دقیقه منتظر  20پس از پایان یافتن برنامه شستشو قبل از بیرون آوردن ظروف از داخل ماشین، ابتدا به مدت 

براي جلوگیري از پاشیدن پسماند آب در برخی از ظروف از باالي قفسه ها بر  .بمانید تا دستگاه کامال خنک شود

  .می شود ابتدا ظروف طبقه پایین دستگاه را خالی نمایید روي ظروف قفسه پایینی،توصیه

  

  جاسازي ظروف در قفسه باالیی

مانند لیوان، فنجان چاي و قفسه باالیی ماشین ظرفشویی جهت چیدن و قرارگیري ظروف سبک تر و حساس تر 

که درجه کثیفی آنها (قهوه و یا پیش دستی، بطري هاي کم عمق و یا ظروف پالستیک سبک مقاوم در برابر گرما، 

  .طراحی شده است) کمتر می باشد

درون  بازوي آب پاشچرخش کامل  قابلمه هاي مخصوص پخت و ظروف را به گونه اي قرار دهید تا در اثر

  .نشوندجابجا ماشین 

  

 

  

 فنجان .1

 کاسه هاي کوچک مخصوص سرو غذا .2

 کاسه هاي بزرگ مخصوص سرو غذا .3

 لیوان .4

 بشقاب هاي کوچک، نعلبکی ها .5

 بشقاب .6

 ظروف مخصوص دسر .7
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  تنظیمات مختلف قفسه باالیی

ظروف می توانید ارتفاع قفسه باالیی را براي باز شدن هرچه بیشتر فضا جهت قرار گیري  در صورت نیاز

  .قفسه هاي باال و یا پایین، تغییر دهیدبیشتر در 

 .با قرار دادن چرخ هاي قفسه درون ریل ها در ارتفاع هاي مختلف می توان بلندي قفسه باالیی را تغییر داد

 بازوي آب پاشچاقوهاي بلند و یا ظروف پایه دار و بزرگ را باید به گونه اي قرار داد تا مانع چرخیدن کامل 

  .نشود

  .مانند قفسه در صورت بی استفاده ماندن می توانند تا زده شده و یا کج قرار گیرندمیله هاي پایه 
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  جاسازي ظروف در قفسه پایینی

بزرگتر که تمیز نمودن آنها قفسه باالیی ماشین ظرفشویی جهت چیدن و قرارگیري ظروف یاد آوري می کنیم که 

در .(مانند درپوش ها و قابلمه و ماهی تابه ها وظروف مخصوص سرو غذا و پیاله ها مشکل تر است می باشد

بهتر است درپوش ها و ظروف سرو در کناره هاي قفسه جاسازي ).شکل می توانید نحوه چیدن آنها را ببینید

  .باالیی نشوند بازوي آب پاششوند تا مانع چرخیدن 

باید برعکس و به گونه اي که آب به راحتی از درون آنها خارج قابلمه ها و بطري و ظروف سرو گود همواره 

  .شوند، چیده شود

  .ظروف باید طوري روي هم قرار بگیرند تا در حین اجراي برنامه کج نشوند

میله هاي فرعی درون قفسه پایینی را می توانید بخوابانید و یا کج بگدارید تا قرار گرفتن ظروف بزرگ و قابلمهها 

  .راحت تر انجام پذیرد در این قفسه

  

  

 

  

  دیس بیضی شکل .8

 بشقاب هاي سرو شام .9

 کاسه هاي سوپ .10

 سبد کارد وقاشق و چنگال .11

 12 ظروف مخصوص دسر .12
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  تا زدن میله هاي قفسه

براي سهولت جاسازي و چیدمان چندین قابلمه و ماهی تابه در قفسه پایینی بهتر است میله هاي فرعی درون 

  .و تا بزنید هخوابانیدقفسه پایینی را 

  
  

  

  سبد کارد و چنگال و ظروف نقره

کارد و چنگال و قاشق ها همگی باید درون سبد مخصوص که داراي دستگیره اي جهت بلند کردن می باشد، 

چنانچه قفسه داراي سبدهاي کناري باشد، تمام قاشق ها جداگانه و به ترتیب باید درون سوراخ هاي  .قرار گیرند

              .بگیرندسبد قرار 
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روي قفسه باالیی ها باید به صورت افقی بر روي طبقه هاي مشبک  کارد و چنگالهاي بلند مثل کف گیر و مالقه

  .قرار گیرند

      

  

  

  

  :ظروفی که براي استفاده درون ماشین ظرفشویی مناسب نمی باشند عبارتند از

 مرواریديی و یا چوب قاشق وچنگال و کارد هایی با دسته هاي  

  مقاوم نباشنددر برابر گرما که ظروف پالستیکی. 

  مقاوم نیستنددر برابر گرما که  باشند یده شدهچسبقسمت هاي ظروفی قدیمی و از نوع صنایع دستی که داراي. 

 لوازم و کارد و چنگال هاي امانتی که تضمین شونده نیستند. 

  چنگال ها .1

 قاشق هاي سوپ خوري .2

 قاشق مخصوص دسر .3

 قاشق چاي خوري .4

 چاقو ها .5

 قاشق هاي مخصوص سرو غذا .6

 مالقه براي کشیدنآبگوشت یا خورشت .7

 چنگال هاي مخصوص ساالد یا سرو غذا .8

  !اخطار

 .از افتادن و خروج هر یک از لوازم و ظروف درون ماشین بر روي کف دستگاه جلوگیري نمایید



31 
 

 این ظروف درون ماشین ظرفشویی لکه دار و تیره می شوند :لوازم وظروف مسی، حلبی و رویی وفلزي. 

 ظروف شیشه اي و کریستال که سرب اندود باشد. 

 ممکن است درون ماشین زنگ بزنندکه  فوالدي ظروف.  

 دیس و ظروف چوبی دیگر 

 ظروفی که داراي بافت حساس و ظریف باشند. 

 ن ظرفشویی می باشند، اگرچه رنگ ولعاب اغلب ظروف دکوري موجود در فروشگاه ها قابل شستشو در ماشی

 .روي آنها پس از شستشوي مکرر ممکن است کمرنگ شود

 

باند را درون ماشین ظرفشویی قرار  هیچگاه ظروفی که حاوي خاکستر سیگار ، موم شمع، الك و یا رنگ :نکته

در صورت خرید هرگونه ظرف جدید، مطمین شوید که این ظروف قابل شستشو درون ماشین هاي .ندهید

  .ظرفشویی باشند

  

این دستگاه تنها ظرفیت قرار گیري ظروفی براي  .لطفا هیچگاه ماشین ظرفشویی را بیش از اندازه پر نکنید :نکته

براي مصرف  .از ظروفی که براي شستشو درون ماشین مناسب نیستند استفاده نکنید .می باشددوازده نفر را دارا 

  .بهینه انرژي و حصول نتیجه مطلوبتر رعایت این نکات الزامی می باشد

  

باید تمام مواد غذایی باقی  قبل از چیدن ظروف در ماشین :چیدن ظروف و کارد و چنگال ها در ماشین ظرفشویی

  .مانده در ظروف و یا غذاي سوخته و چسبیده در ته ظرف ها را از سطح آنها جدا نمایید
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  :توجه فرماییدچیدن ظروف و کارد و چنگال ها در ماشین هنگام 

  .درون ماشین نشوند بازوي آب پاشکه این ظروف و کارد و چنگال ها مانع حرکت و چرخش آزادنه  

روف از جمله پیاله ها، لیوان و فنجان و ماهی تابه ها را بعد از خالی کردن کامل آنها، در ماشین طوري تمام ظ

  .بچینید که قسمت گود آنها به سمت پایین بوده تا آب جمع شده درون آنها کامال خارج شود

   

  :توجه

 آب به هر یک از آنها شود ظروف و کارد و چنگال ها نباید طوري قرار روي هم قرار گیرند که مانع رسیدن.  

  لیوان هاي شیشه اي را خیلی نزدیک به هم قرار ندهید چون ممکن است در اثر برخورد شدید به هم ترك

 .خورده و بشکنند و یا باعث ایجاد لک در نقطه تماس آنها بایکدیگر شوند

 کن است از باالي آنها از قرار دادن لوازم یا ظروف بسیار کوچک درون قفسه ها خودداري نمایید چون مم

 .و یا پمپ ماشین شود بازوي آب پاشافتاده و باعث صدمه 

 ظروفی که میزان کثیفی آنها بیشتر است را همواره در قفسه پایین ماسین قرار د هید. 

  قفسه باالیی ماشین براي قرار گیري ظروف کوچکتر و سبک تر که درجه کثیفی آنها کمتر باشد طراحی شده

 .است

  ! اخطار

  !قرار گرفتن عمودي چاقوهایی که تیغه هاي بلندي دارند، سبب بروز خطرات احتمالی خواهد شد

چاقوهاي بلند و نوك تیز مانند چاقوهاي حکاکی را باید به صورت افقی و تنها در قفسه باالیی بر روي میله هاي 

  .شبکه اي قرار دهید
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  در بروز مشکل ممکنعوامل 

  آنها، نوع فرایند کارخانه اي و یا ترکیبات شیمیایی مواد شویندهنوع لیوان و جنس شیشه اي. 

 دماي آب و مدت زمان برنامه در حال اجرا. 

 

  پیشنهاداتی در جهت حل مشکل

 را باشند، بکار ببریدظروف شیشه اي و یا چینی که توسط کارخانه اجازه شستشو درون ماشین ظرفشویی را د. 

 و در صوت لزوم به موارد  .نوع ظروف درون ماشین استفاده نمایید از مواد شوینده مالیم تري بسته به

 .پیشنهادي کهدر قسمتهاي بعد ذکر شده است توجه فرمایید

 برنامه اي دماي آن کمی پایین تر باشد انتخاب نمایید. 

  براي جلوگیري از آسیب دیدن دستگاه، بعد از پایان یافتن برنامه شستشو و خشک شدن ظروف در اسرع وقت

 .تمام کارد و چنگال ها و لیوان ها را از درون ماشین بیرون آورید

  

  پایان یافتن یک دوره کامل برنامه شستشو

ثانیه به صدا در آمده و  8هنگامیکه یک برنامه به طور کامل پایان یافت، زنگ هشدار دهنده دستگاه به مدت 

شیر .آنرا خاموش نمایید on/offبا فشردن دکمه مربوط به خاموش و روشن شدن دستگه .سپس قطع خواهد شد

  .آب را نیز بسته و سپس درب دستگاه را باز نمایید

قبل از بیرون آوردن ظروف از ماشین بهتر است یک دقیقه صبر نمایید تا ظروف درون دستگاه کامال خشک شده 

ظروف داغ ممکن است دستتان سوخته و باعث رها شدن  چون در صورت لمس. و دماي آنها کاهش یابد

  .  ناخودآگاه ظرو ف شکستنی شود
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  جدول مربوط به برنامه هاي شستشو

  

  مایع جال
  آب

  )لیتر(

  انرژي

)kwh(  

  زمان

  )دقیقه(

  ماده 

  شوینده
  شرح برنامه

اطالعات مربوط به 

  برنامه انتخابی
  برنامه

  
23  1.5  130  5.25  g 

  )c°50(شستشوي اولیه 

  شستشوي اولیه

  ) c°65(شستشو

  آبکشی

  آبکشی

  ) c°55(آبکشی 

  خشک کردن

مخصوص ظروف سنگینی که 

  .میزان کثیفی آنها زیاد است

  ...)قابلمه،ماهی تابه و(

مانده که غذا بر روي آنها 

  خشک شده باشدو

  حساس

  

  
15  1.3  160  5.25  g 

  )c°50(شستشوي اولیه 

  ) c°50(شستشو 

  آبکشی

  ) c°70(آبکشی 

  خشک کردن

براي ظروف سنگین با درجه 

بشقاب،لیوان و (کثیفی زیاد،

 که)سبک ماهی تابه ها ي

  .معموال مصرف روزانه دارند

  نرمال

  

  
16  1.05  155  25  g 

  شستشوي اولیه 

  شستشوي اولیه

  ) c°50(شستشو

  ) c°65(آبکشی 

  خشک کردن

براي ظروف کثیف معمولی، 

بشقاب،لیوان و ماهی تابه ها (

  یی سبک با درجه 

  )کثیفی معمولی

  اقتصادي

  
8  1.0  80  - 

  ) c°40(شستشو

  ) c°70(آبکشی 

  خشک کردن

ظروفی که تنها نیاز به 

آبکشی و خشک شدن داشته 

  .باشند

  آبکشی

  
  

- 12  0.5  30  20  g 

  ) c°40(شستشو

  آبکشی

  ) c°45(آبکشی 

برنامه شستشوي سریع یک 

و کوتاه که در پایان نیازي به 

  .خشک شدن ظروف نباشد

  سریع

  

- 15  1.3  160  
1 در 3  

 یک قرص

  )c°50(شستشوي اولیه 

  ) c°50(شستشو

  آبکشی

  ) c°70(آبکشی 

  خشک کردن

براي ظروفی با درجه کثیفی 

بشقاب،لیوان و (معمولی، 

 که)ماهی تابه ها ي سبک

  .دارندمعموال مصرف روزانه 

  

  1در  3

  

  

  

 

  شروع اجراي یک برنامه  )6
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  روشن کردن دستگاه

  

  :شروع  یک برنامه شستشو

ظروف مورد نظر را به طور مناسب درون آن چیده و قفسه ها را به .قفسه هاي باال و پایین را بیرون بکشید .1

یادآوري می شود که چیدن ظروف در قفسه پایین در مرحله اول می باشد و پس از آن قفسه .عقب هل دهید

 )به بخش نحوه چیدن ظروف در قفسه ها رجوع نمایید.(باال پر می شود

به بخش پر نمودن مخزن (مخزن مواد شوینده و مخزن هاي دیگر درون ماشین را در صورت نیاز پر نمایید .2

 )هاي مواد شوینده، نمک و مایع جال مراجعه نمایید

 VAC/50 HZ 240-220ستگاه باید در حدود برق ورودي به د.دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نمایید .3

مطمین شوید که شیر آب به طورکامل و با فشار قوي . می باشد A 250 VAC 12و خصوصیت نوع پریز .باشد

 .باز باشد

درب دستگاه را ببندید و برنامه مورد نظر را با فشردن دکمه مربوط به آن بر روي صفحه کنترل انتخاب  .4

  .دستگاهشروع به اجراي برنامه شستشو خواهد کردپس از سه ثانیه .نمایید

  

  تغییر برنامه

پس از شروع برنامه انتخابی تنها پس از گذشت زمان کوتاه بعد از اجراي آن ، می توجه نمایید که  :اساسی فرضیه

در آن چون در غیر این صورت ممکن است دستگاه آب شستشو را .توانید برنامه ي در حال اجرا را تغییر دهید

در این حالت باید مخزن مواد .به فاضالب ریخته باشد و همچنین مواد شوینده از مخزن خارج شده باشدلحظه 

  )به بخش مربوط به پر نمودن مخزنماده شوینده مراجعه فرمایید(.شوینده بار دیگر پر شود
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به آن برنامه روشن شده و پس با فشردن دکمه مربوط به برنامه شستشوي مورد نظر پس از سه ثانیه المپ مربوط 

  .از ده ثانیه دستگاه شروع به اجراي برنامه خواهد نمود

چنانچه درب دستگاهدر حین اجراي برنامه اي باز شود، دستگاه متوقف شده و با بسته شدن دوباره درب : توجه

  .آن، پس از ده ثانیه ادامه برنامه شستشو به اجرا در می آید

  :هاي روي صفحه کنترل و نمایش دستگاه معانی متفاوتی را بیان می کنند از جمله خاموش یا روشن بودن المپ

a( حالت آماده به کار...................................................................................همه المپ ها خاموش باشند 

b( حالت متوقف شدن یک برنامه......................................المپ مربوط به یکی از برنامه ها روشن باشد 

c( در حال اجراي برنامه.............................المپ مربوط به یکی از برنامه ها در حال چشمک زدن باشد  

  

ا نور کم روشن باشند، این حالت به معناي از کار افتادن چنانچه مشاهده کردید که تمامی المپ ها ب :ته مهمنک

حتما قبل از تماس با مرکز خدمات فنی مربوطه، ابتدا دستگاه را از پریز برق و همچنین از شیر . می باشد دستگاه

  .آب قطع نمایید

  

  در هنگام چیدن آنها در ماشین چه باید کرد؟ جا ماندن یکی از ظروفدر صورت 

  :توانید آن را اضافه نماییدقبل از باز شدن درپوش مخزن مواد شوینده، در صورت جا ماندن یکی از ظروف می 

 .درب دستگاه را کمی باز کرده تا برنامه متوقف شود .1

 .، می توانید درب دستگاه را کامل باز نماییدبازوي آب پاشپس از ایستادن کامل  .2

 .ظرف مورد نظر را جاسازي نمایید .3

  .کرددرب دستگاه را بسته و دستگاه پس از ده ثانیه شروع به اجراي ادمه برنامه خواهد  .4
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  !اخطار

چون ممکن است آب داغ به روي .در هنگام اجراي برنامه شستشو باز نمودن درب دستگاه خطرناك می باشد

  .شما پاشیده و باعث سوختن شما شود

در این صورت المپ مربوط به برنامه مورد نظر از حالت چشمک زن خارج شده و . دستگاه را خاموش نمایید

  .صورت برنامه کامال پایان یافته استتنها در این .روشن می ماند

 .دستگاهخ را خاموش نمایید on/offبا فشردن دکمه مربوط به حالت خاموش و روشن یعنی  .1

 .و شیر آب را نیز ببندید .2

  .درب دستگاه را به دقت باز نمایید

  .مراقب باشید که بخارات داغ خارج شده از دستگاه دستانتان را نسوزاند :توجه

 به همین خاطر پس از اتمام برنامه و قبل از بیرون آوردن .ابر ضربه بسیار حساس می باشندظروف داغ در بر

 .دقیقه تا خنک شدن کامل آنها صبر نمایید 15ظروف حدود 

 در این حالت . درب ماشین ظرفشویی را باز کرده، آن را نیم باز گذاشته و تقریبا یک دقیقه منتظر بمانید

 .ک شدن کامل می شودظروف خنکتر شده و فرایند خش

  .ظرفها را ازدرون ماشین خارج نمایید

تا از .ابتدا قفسه پایین و سپس قفسه باال را خالی نمایید.مرطوب بودن فضاي درونی ماشین کامال طبیعی می باشد

  .پاشیدن آب باقی مانده در بعضی از ظروف از قفسه باال بر روي قفسه پایین جلوگیري شود
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  سیستم فیلتر

این تفاله . فیلترها از انباشته شدن بقایاي بزرگ غذا یا دیگر مواد درون پمپ و گرفتگی آنها جلوگیري می نماید

  .ها و پسماند غذا گاهی باعث مسدود شدن فیلترها می شود

فیلتر (فیلتر بزرگ، یک فیلتر پهن و صاف :سیستم فیلتر درون ماشین ظرفشویی از سه قسمت تشکیل شده است

  )میکرو فیلتر(، و فیلتر ریز )مرکزي

  

 
  

   

  نظافت و نگهداري از دستگاه  )7

 فیلتر اصلی .1

تکه هاي غذا و چرك ظروف در این فیلترها گیر کرده و توسظ 

جریان شدید بازوي آب پاش زیرین ماشین کامال ساییده شده و 

 .از روي ظروف پاك می شود

 فیلتر بزرگ .2

استخوان یا شیشه که ممکن است مثل تکه هاي موارد بزرگتر 

باعث مسدود شدن ورودي چاه فاضالب شود در این فیلتر 

براي بیرون آوردن موادي که درون این فیلتر . جمع می شوند

  .گیر کرده اند، با مالیمت آنرا زیر شیر آب گرفته و  بشویید

 فیلتر ریز .3

این فیلتر پسماندمواد غذایی و تمام اضافات روي ظروف را در 

زن خود جمع نموده و تا پایان اجراي برنامه از جریان یافتن مخ

 .دوباره آنها بر روي ظروف جلوگیري خواهد کرد

2 

1 

3 
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 تمیز نمودن فیلتر

  پس از هر بار اجراي برنامه شستشو توسط ماشین ظرفشویی، این فیلترها را کنترل نمایید که مطمین شوید

 .مسدود نشده باشند

  هرگونه پسماند . و بیرون بیاوریدآن را باز نموده می توانید سیستم فیلترینگ با چرخاندن فیلتر اصلی و مرکزي

      .و تفاله غذا را از درون فیلتر تمیز نموده و آنرا زیر شیر آب بگیرید

 
 

 
 

 
  

همانطور که در شکل نشان داده شده است، قدم به قدم می توانید کل فیلتر را بیرون کشیده و با اجراي : هتوج

  .توانید آن را دوباره جاسازي نماییددستورات باال در جهت بالعکس نیز می 

فیلتر بزرگ را در جهت مخالف  :قدم اول

  .چرخانده و به سمت باال بکشید

اصلی و مرکزي را نیز به سمت فیلتر  :دومقدم 

  .باال بکشید

و سپس فیلتر ریز و کوچک را به  :سومقدم 

  .باال بکشید تا بیرون بیاید
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                      جاسازي و نصب فیلترمحل 

در هر مرحله اجراي . براي بهترین اجرا و به دست آوردن بهترین نتیجه، جاي فیلتر نیز باید همواره تمیز باشد

پس از بنابراین . برنامه شستشو تمام تکه هاي بزرگ و یا کوچک غذا توسط فیلترها از آب شستشو جدا می شود

و زیر شیر آب تمیز شوند تا مواد غذایی باقی مانده از هر بار اتمام برنامه، تمام سیستم فیلترینگ باید بیرون آورده 

  .درون آنها استخراج شود

براي بیرون کشیدن محل نصب فیلتر، دستگیره روي قسمت پیله اي آن را به سمت باال کشیده و درون این مخزن 

  .هفته اي یکبار باید تمیز شود

پس از نظافت کامل تمام  .اینکار استفاده نماییدبراي نظافت فیلتر بزرگ و ریز، بهتر است از یک برس مخصوص 

اجزاي سیستم فیلترینگ از جمله مخزن محل جاسازي فیلتر، طبق شکل بخش قبل آنها را به ترتیب جاگذاري 

  .کرده و به سمت پایین فشار دهید

ماشین ممکن جاسازي و نصب نادرست فیلتر درون . ماشین هاي ظرفشویی را هیچگاه بدون فیلتر، بکار نبرید

  .است باعث کاهش میزان اجراي صحیح برنامه و آسیب رسیدن به ظروف درون دستگاه شود

  

  !اخطار

 هیچگاه قبل از جاسازي فیلتر در محل مناسب درون ماشین، آنرا راه اندازي ننمایید . 

 

 ج شده و حالت چون در این صورت ممکن است فیلترها ک. هنگام تمیز نمودن فیلتر، به آن ضربه وارد نکنید

  .به درستی عمل نکنندطبیعی خود را از دست داده و در نتیجه برنامه هاي شستشو درون ماشین 
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  پاش آب بازوهاينظافت 

توسط پسماند غذاها و تفاله ها، که باعث کند شدن  بازوي آب پاشبراي جلوگیري از مسدود شدن روزنه هاي 

  . چرخش آن و عملکرد ناقص آن می شود، نظافت این جزء الزامی می باشد

  

 
  

    نظافت بدنه ماشین

براي تمیز نمودن صفحه کنترل ماشین ظرفشویی بوسیله یک پارچه نم دار روي صفحه آن کشیده و سپس آنرا 

  . کامال خشک نمایید

هیچگاه از مواد . از یک ماده براق کننده مخصوص براي اینکار استفاده نماییدبراي تمیز نمودن بدنه خارجی آن 

  .نوك تیز و زبر مثل اسفنج هاي سفت براي تمیز نمودن اجزا و سطوح این دستگاه استفاده ننمایید

  

براي بیرون کشیدن بازوي آب پاش، مهره آن را 

در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده تا واشر 

  .روي آن بیرون کشیده شود

بازوي آب پاش را درون آب گرم و صابون 

شسته و با یک برس نرم روزنه هاي آنرا تمیز 

پس از آبکشی کامل آنرا دوباره جاسازي . نمایید

 .نمایید
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   محافظت دستگاه در برابر سرما

محافظت آن در برابر سرماي رها شود جهت چنانچه در طول فصل زمستان دستگاهتان در محلی که سرد است 

  :ا ، از مرکز خدمات فنی مربوطه درخواست نمایید تشدید

 .اتصال الکتریکی دستگاه به منبع جریان برق قطع نماید .1

 .شیر آب متصل به دستگاه را بسته و لوله هاي ورودي آب به درون ماشین را قطع نماید .2

 )قرار دادن یک قالب روي آن مسیر آب را قطع نمایدبا .(لوله هاي ورودي آب به درون فاضالب را نیز ببندد .3

 .شیر آب را قطع نماید لوله هاي آب به دریچه اصلی .4

 .از یک اسفنج براي جمع آوري آب درون چاه استفاده نماید.نداز درون مخزن کف دستگاه خارج ک فیلترها را .5

  

  نظافت درب دستگاه

 

  

براي نظافت لبه اي کناري درب دستگاه، تنها باید از یک 

جهت . پارچه نرم و مرطوب شده با آب گرم استفاده نمایید

جلوگیري از نفوذ آب درون قفل در و اجزاي الکتریکی آن، 

  . از بکار بردن هرگونه اسپري تمیز کننده پرهیز نمایید

و  همچنین از کاربرد مواد اسیدي و خورنده یا مواد زبر

همچنین برخی از . نوك تیز براي نظافت آن پرهیز نمایید

دستمال ها نیز باعث خراش روي سطح شده و یا مارك 

 .روي درب را می کنند
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  !اخطار

  جهت جلوگیري از نفوذ آب درون قفل در و اجزاي الکتریکی آن، از بکار بردن هرگونه اسپري تمیز کننده

از کاربرد مواد اسیدي یا ابزار نوك تیز و براي جلوگیري از خش افتادن این سطوح، همچنین . پرهیز نمایید

ث خراش روي سطح استیل این همچنین برخی از دستمال ها نیز باع. برنده براي نظافت آن پرهیز نمایید

  .دستگاه می شوند

  

  

  نکات کلی جهت محافظت از دستگاه

  

 پس از هر بار شستشو 

پس از هر بار اجراي برنامه شستشو، شیر آب متصل به دستگاه را قطع کرده و مدتی درب دستگاه را به حالت 

  .رج شودتا رطوبت و بوي انباشته شده درون دستگاه از آن خا.نیمه باز رها نمایید

 

 دوشاخه دستگاه را از پریز بکشید 

چون این کار در . همواره دستگاه را از پریز برق قطع نماییدقبل از هر گونه عملیات نظافت یا مراقبت از دستگاه 

  .حالت اتصال الکتریکی دستگاه بسیار خطرناکمی باشد

 

 مواد شوینده اسیدي و خورنده بکار نبرید 

براي نظافت سطوح بیرونی و قسمت هاي الستیکی دستگاه، از محصوالت محلول تمیز کننده اسیدي و خورنده 

  . بلکه تنها بکاربردن یک پارچه نرم و مرطوب با آب گرم و صابون کافی می باشد. استفاده نکنید
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شده با آب و سرکه استفاده براي از بین بردن لکه ها و زنگ زدگی هاي درون ماشین، تنها از یک پارچه مرطوب 

  .نمایید ویا از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی ها استفاده نمایید

 

 هنگامیکه به تعطیالت می روید. 

هنگامی که قصد رفتن به مسافرت طوالنی را دارید، توصیه می شود برنامه شستشویی را در حالتی که ماشین 

شیر آبمتصل به دستگاه را نیز قطع کرده و . از پریز برق بکشیدظرفشویی خالی است اجرا نمایید و سپس آن را 

و بوي  رطوبت درز هاي دستگاهاین کارها  .دستگاه را خاموش نمایید و درب آن را به حالت نیمه باز قرار دهید

  .بد درون ماشین ظرفشویی نیز کاهش خواهد یافت

 

 در هنگام جابجایی دستگاه 

دستگاه باشد، مراقب باشید که همواره در  طول حرکت دادن آن، دستگاه در در مواردي که نیاز به جابجایی 

در مواقعی که اینکار قابل اجرا نبوده و تغییر وضعیت آن الزامی باشد، تنها . حالت عمودي قرار داشته و کج نشود

  .می توانید آن را بر روي قسمت پشت بخوابانید

 

 درز هاي دستگاه 

باعث بوي بد درون ماشین هاي ظرفشویی می شود، باقی ماندن تفاله ها و اضافات غذا بر  یکی از عواملی که

قسمت ها با یک اسفنج مرطوب از ایم امر بنابراین تمیز نمودن مرتب این . روي کناره ها و درزهاي  آن می باشد

  .جلوگیري می نماید
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لوله ورودي و خروجی آب به چاه وضعیت نصب و قرار گیري دستگاه باید به گونه اي باشد که نزدیک به 

  .فاضالب و همچنین نزدیک به منبع اتصال الکتریکی توسط سیم برق باشد

  .نظر گرفته شودیک طرف سینک ظرفشویی کنار کابینت باید جهت اتصال دستگاه به چاه فاضالب در 

ازجمله پیچ ها، و صفحات . (لطفا تمام لوازم جانبی مربوط به اتصاالت و نصب دستگاه را کنترل نمایید: تذکر

  ...)جلویی و 

         

!اخطار  

 

  خطر برق گرفتگی

قبل از نصب دستگاه، حتما آن را از پریز برق 

در صورت عدم توجه، خطر . جدا نمایید

  .وجود خواهد داشتمرگ و یا برق گرفتگی 

  دستورالعمل نصب دستگاه  )8

  !اخطار

کشی آب دستگاه اتصاالت لوله 

و همچنین اتصاالت الکتریکی 

دستگاه حتما باید توسط فرد 

متخصص و آشنا به امور فنی 

 .مربوطه انجام پذیرد

  نکات قبل از نصب دستگاه 

  : 1شکل 

کمترین فضایی که باید وجود داشته باشد 

 .براي وقتی که درب دستگاه باز است

 ماشین ظرفشویی

 درب دستگاه

 کمترین فضاي باز جلوي آن 

50 mm 

 کابینت
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 می توان نصب کرد 3ظریف دستگاه را طبق شکل صفحه چوبی  .1

  

  :3شکل

  .نصب شودصفحه چوبی ظریف  دستگاهباید طبق اندازه هاي استاندارد و نشان داده شده 

  .واحد اندازه ها در شکل بر حسب میلی متر می باشد

  .میلی متر شود 587و نباید بلند تر از مقدار . میلی متر باشد 587—506.5طول صفحه پنل باید در حد 

  : 2شکل 

  اندازه هاي کابینت

 5mmفاصلهاي کمتر از 

بین قسمت باالیی دستگاه 

و کابینت، و درب بیرونی 

  طراحی شده براي کابینت

  فضاي بین کف اتاق      

  و زیر کابینت        
  

  

600mm  

هاي محل ورود سیم 

اتصال آب، برق و 

    فاضالب

 

 

 

  

 

80 

100 

580mm 

90
° 

90
° 

820mm
 

  اندازه هاي مختلف صفحه کنترل و طریقه نصب آن 
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و آنها درون روزنه هاي روي درب بیرونی قالب ها را بر روي صفحه یا پنل چوبی دستگاه نصب کرده   .2

بعد از نصب صفحه کنترل دستگاه، با بستن پیچ ها ). نگاه کنید 4aبه شکل .(ماشین ظرفشویی قرار دهید

 ).نگاه کنید 4bبه شکل .(آن را بر روي درب بیرونی دستگاه ثابت نمایید

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 درب بیرونی

.به محل مناسب باال آورده شود 1قالب از وضعیت   

.در سمت راست کشیده شود 2سپس به وضعیت   

. صفحه یا پنل و درب بیرونی باید در یک راستا قرار گیرند  

 
 

                               

  :  4aشکل 

  نصب صفحه کنترل جلویی دستگاه
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 .تنظیم می شوند که میزان سفتی و فشار بر روي درب مناسب باشد بیرونی در کارخانه طوري فنرهاي روي درب

پیچ تنظیم . در صورت نصب صفحه یا پنل چوبی دستگاه باید میزان سفتی و فشار روي درب را نیز تنظیم نمایید

  )کنید نگاه 5به شکل .(کننده درب را بچرخانید تا جایی که سیم فلزي آن کشیده و آزاد شود

  

  :  4bشکل 

  نصب صفحه کنترل چوبی دستگاه 

 روکشروي آن را در آورید .1

 ها را باز نماییدپیچ  .2

  .روکش را دوباره قرار دهید .3

 St4پیچ 

 روکش

  فضایی براي نصب صفحه

  قالب هایی براي نصب صفحه

  صفحه کنترل

 St4پیچ 

   فشار بر روي درب متحركمیزان سفتی و تنظیمات 

 

 قالب هایی براي

 نصب پنل

  درب بیرونی

  دستگاه
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سانتی متر فاضالب فرو نمایید  4درون لوله اي با حداقل قطر شیلنگ مخصوص خروج آب به درون فاضالب را 

پالستیکی مخصوص اینکار هاي از تکیه گاه  .و یا اینکه طوري آن را قرار دهید تا داخل سینک ظرفشویی برود

  )اتصالت لوله فاضالب را نشان می دهدزیر  شکل.(نماییدکه همراه با دستگاه داده می شود استفاده 

  

  : 5شکل 

  تنظیم میزان سفتی و فشار بر روي درب

در حالتی که درب دستگاه کامال باز و به حالت 

افقی باقی بماند، و با هل دادن آن بوسیله یک 

انگشت به سمت باال بسته شود، یعنی فنر روي 

  .درب بیرونی تنظیم شده است

  اتصال لوله دستگاه به فاضالب 

  لوله هاي فاضالبقالب 
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میلی متري قرار گیرند و در آب غوطه  1000و  400قسمت آزاد و منشا لوله هاي فاضالب باید در ارتفاعی بین 

  . ور نشوند تا از برگشت آب درون لوله ها جلوگیري شود

ظرفشویی باید محکم به دیواره ها بسته شوند تا تکیه گاه هاي پالستیگی مخصوص براي لوله هاي ماشین : توجه

مانع حرکت لوله هاي فاضالب متصل به دستگاه شده و آب به راحتی درون لوله هاي ورودي فاضالب چرخیده 

  .و جریان یابد

  

  

  

قرارگیري این بوسیله دیوارکوب یا بندهاي اتصالی که همراه با دستگاه است، درب کابینت را طبق الگوي  .1

 .اتصالت به درب بیرونی دستگاه وصل نمایید

بوسیله یک آچار آلن به شکل ال، فنرهاي روي درب دستگاه را تنظیم کرده و آنرا در جهت عقربه هاي  .2

در صورت تنظیم نادرست .(ساعت بچرخانید تا میزان محکم بودن آن در جهت راست و چپ مناسب باشد

 .)یب ببینداین مورد ممکن است دستگاه آس

 .لوله آب ورودي را به شیر آب شرد وصل نمایید .3

 )6شکل(به شکل رجوع فرمایید . لوله خروجی آب به فاضالب را وصل نمایید .4

 .سیم هاي اتصال دستگاه به جریان برق را نیز وصل نمایید .5

ن شوید مطمی. قسمت زیرین کابینت را که در تماس با سطح رویی ماشین ظرفشکویی است به هم بچسبانید .6

 .که قسمت هاي کناري و باریک بین این سطوح در تماس با هم در یک  تراز باشند

 .ماشین ظرفشویی را در محل خود جاسازي نمایید .7

  مراحل نصب دستگاه 
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پایه هاتی عقب ماشین را می توان از قسمت جلوي دستگاه و با چرخاندن پیچ هاي .دستگاه راتراز نمایید .8

براي تنظیم پایه هاي جلویی نیز کافی است آنها را به کمک ). 6aشکل (کناره راست و چپ دستگاه تنظیم کرد

 ).6bشکل (آچار فرانسه بچرخانید تا جایی که دستگاه کامال تراز شود

 .امنیت ماشین ظرفشویی در محلی که نصب شده است کامال باید رعایت شود .9

باشد کامال با پیچ هاي چوبی  باید دقت کرد که سطح باالیی که در تماس با رویه دستگاه می: در موارد توکار

و همچنین محل قرار گیري آن به گونه اي نباشد که در تا وزن دستگاه را تحمل نماید محکم شده باشد 

  ).7شکل  (معرض وسایل دیگر بیش از اندازه گرم شود

در هنگام تنظیم پایه هاي پشتی دستگاه از طریق پیچ هاي تنظیم کننده جلویی، توصیه می شود که تا داقل : توجه

1.2 N.M آنرا تنظیم نمایید.  

  

  درب کابینت

  روکش را بکنید

  روکش الستیکی

  پیچ

  
  

  دنده مخروظی

  پیچ
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، حتما باید دستگاه را تراز ظروف در قفسه هاي ماشین درست صحیح برنامه شستشو و قرارگرفتنبراي اجراي 

  :نمایید

یک وسیله تعیین تراز را روي درب دستگاه قرار داده و قفسه را درون ریل درون ماشین جاسازي نمایی تا  .1

 .تراز بودن دستگاه را کترل نمایید

 با تنظیم تک تک پایه هاي زیرین دستگاه آنرا تراز نمایید .2

 .ستگاه مراقب باشید که دستگاه کج نشده و یا سرازیر نشودهنگام تراز کردن د .3

 

 

  

  
  

  !اخطار

 هاي روي پریز براي این دستگاه استفاده نکنیدجهت حفظ امنیت فردي، هرگز از بسط سیم و یا آداپتور. 

 نبرید و یا از منبع برق سه شاخه سیم مربوط به آن را  ،هیچگاه بدون توجه به اهمیت اتصال دستگاه به زمین

  .جدا نکنید

  : 8شکل 

  نحوه تنظیم پایه هاي دستگاه

حداکثر ارتفاع پایه هاي  :تذکر

  .میلیمتر باید باشد 60تنظیم شده،

را از سمتی به سمت ا اهرم ه.1

  .دیگر کنترل نمایید

اهرم ها را از جلو به عقب .2

  .کنترل نمایید

   الکتریکی دستگاهاتصاالت 



53 
 

  اتصال الکتریکی دستگاه

اطمینان کامل از تطابق و سازگاري میزان جریان و ولتاژ ورودي با فرکانس مناسب با دستگاه، که بر روي پس از 

ی که به طور صحیح به زمین وصل صفحه مشخصات فنی آن معین شده است، دوشاخه دستگاه را درون پریز برق

  .فرو نمایید شده باشد،

ته شده است مناسب دوشاخه آن نباشد، ترجیحا آنرا تعویض چنانچه پریز برقی که براي این دستگاه در نظر گرف 

نمایید و از به کار بردن آداپتور و یا تبدیل خودداري فرمایید چون گرم شدن شدید آداپتورها موجب سوختگی آن 

  .خواهد شد

  

  .قبل از استفادذه از دستگاه حتما از اتصال صحیح آن به زمین مطمین شوید

  

 در صورت عملکرد نادرست و یا خراب شدن دستگاه، اتصال . این دستگاه حتما باید به زمین وصل شود

تا حد زیادي خطر برق با ایجاد مسیري با مقاومت کم در برابر عبور جریان از آن، الکتریکی آن به زمین 

اتصال  مجهز به یک سیم و پریز مخصوص جهت این دستگاه .گرفتگی ناشی از آن را کاهش می دهد

و باید طبق مقررات تعیین شده بر حسب نوع برق محل نصب دستگاه این  الکتریکی آن به زمین می باشد

  .اتصاالت انجام پذیرد

 چنانچه در . اتصال اکتریکی نادرست دستگاه به زمین می تواند باعث بروز خطرات ناشی از برق گرفتگی شود

لکتریکی دستگاه به زمین دچار شک و تردید بودید از یک متخصص فنی آشنا به نصب این نحوه اتصال ا

 .دستگاه کمک بگیرید

 الکتریکی دستگاه به زمیندستورالعمل اتصال 
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دوشاخه تعبیه شده براي این اتصال را عوض نکنید و در صورت مناسب نبودن آن، اینکار را به   !اخطار

  .متخصص فنی واگذار نمایید

  

  

  

 

 .بیرون بکشیددستگاه قرار دارد  که در قسمت پشتشیلنگ منبع امنیتی را به طور کامل از درون مخزن  .1

 .اینچ ببندید ¾را محکم تر و تا حد  متصل به مخزنپیچ مربوط به اتصال شیر آب و شیلنگ امنیتی  .2

  .شیر آب را تا آخرین درجه و با بیشترین فشار باز نمایید .3

  

  درباره شیلنگ امنیتی متصل به مخزن

سیستم مربوط به شیلنگ امنیتی عهده دار مداخله آن با مسدود . شیلنگ امنیتی متصل به مخزن دو جداره می باشد

لوله هاي مخزن بشکنند و یا هنگامی که فضاي  شدن جریان آب می باشد که در مواردي اتفاق خواهد افتاد که

  .محتوي هواي بین لوله هاي مخزن و لوله هاي پیچیده بیرونی پر از آب شوند

  

  اتصاالت به شیر آب ونحوه لوله کشی 

این دستگاه حتما باید بوسیله شیلنگ هاي نو و متناسب با هم به منبع 

به هیچ عنوان از شیلنگ ولوله هاي کهنه دوباره .اصلی آب وصل شود

  .استفاده نکنید

. مگا پاسگال باشد 1و 0.04فشار آب ورودي به دستگاه باید بین 

  :چنانچه فشار آب کمتر از مقدار توصیه شده براي این دستگاه باشد
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    !اخطار

و یا در همان راه آبی که متصل به ماشین  روي سینک ظرفشویی در تماس باشند شیلنگ هایی که با شیر آب

   .قطع شود ، ممکن است بترکد و یاظرفشویی است نصب شوند

چنانچه شیلنگ شما داراي این ویژگی می باشد، توصیه می شود این شیلنگ ها را باز کرده و سوراخ ته آن را 

  .ببندید

  

  

 .آب را ببندید .1

اتاق و اینکار فشار آب را کم کرده و . فشار آب را با کم کردن دکمه مخصوص تنظیم فشار کاهش دهید .2

 .خودتان را در برابر فوران ناگهانی آب حفظ می نماید

 .شیلنگ امنیتی را از درون مخزن آب بپیچانید تا بیرون بیاید .3

  

 

  

  

اینچ متصل نمایید و مطمین شوید که محکم در محل مناسب   ¾شیلنگ متصل به منبع آب سرد را به یک بست 

دهید آب کمی در  چنانچه شیلنگ ها نو بوده و یا مدت طوالنی از آنها استفاده نشده است، اجازه. بسته شده باشد

  .از شفاف بودن آب و تمیزي آن مطمین شویدآن جریان یابد تا 

بوسیله مواد زاید درون مورد احتیاط رعایت نشود، ممکن است دستگاه صدمه دیده و یا راه آب  چنانچه این 

  .مسدود شودشیلنگ که همراه با آب به جریان در می آیند، 

  

  

  نحوه قطع کردن اتصال شیلنگ امنیتی 

  اتصال دستگاه به آب سرد
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هایی که مجهز به سیستم مرکزي مخصوص اتصال به آب گرم را داشته باشند، را می توان به منبع آب  دستگاه

دقیقه کاهش  15در این حالت زمان اجراي برنامه تا  .نشود، نیز وصل نمود c°60گرمی که دماي آن بیشتر از 

  .یافته و میزان کارایی دستگاه با سرعت کمتري کاهش می یابد

  .نحوه اتصال به منبع آب داغ نیز به همان ترتیبی است که در مورد اتصال دستگاه به منبع آب سرد بیان شد

  

  

  

                 

  :از شروع اجراي برنامه شستشو در ماشین ظرفشویی موارد زیر را کنترل نمایید قبل

 تراز بودن و غیر متحرك بودن دستگاه .1

 باز بودن دریچه ورودي آب به دستگاه .2

 عدم وجود هیچگونه چکه و آب ریزي در مسیر عبور آّب به دستگاه و در راه خروج از آن .3

 بسته بودن محکم و کامل سیم هاي دستگاه .4

 تصال الکتریکی صحیح دستگاه و روشن بودن جریان برقا .5

 محکم بودن لوله هاي ورودي آب و خروجی آن به فاضالب  .6

 کنده شدن تمام روکش ها و مواد مروب ط بهبسته بندي از روي دستگاه .7

  !اخطار

مراجعه در مواقع ضروري . پس از نصب دستگاه لطفا دفترچه راهنماي آن را درون بسته بندي آن قرار دهید

  .سریع به این دفترچه در هر زمان کمک بسیار مفیدي به کاربر خواهد داد

 شروع کار دستگاه و اجراي برنامه شستشو 

  گرماتصال دستگاه به آب 
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    نکاتی قبل از تماس با مرکز خدمات پس از فروش

  
  

  مشکل  دالیل ممکن  راه حل

فیوز را تعویض نموده یا آنرا دوباره راه اندازي 

چنانچه وسیله دیگري با این دستگاه در .نمایید

  .مدار مشترك باشد، آنها را از پریز بکشید

فیوز سوخته باشد، و یا کلید قطع مدار 

جریان قطع شده الکتریکی عمل کرده و 

  باشد

  ماشین ظرفشویی براي اجراي

  .برنامه راه اندازي نمی شود

مطمین شوید که دستگاه به درستی روشن باشد و 

  .درب آن کامال بسته شده باشد

دوشاخه دستگاه را کنترل نمایید که به درستی 

  .داخل پریز رفته باشد

  منبع جریان الکتریکی اصلی

  روشن نباشد 

وصل شیر ورودي آب را کنترل نمایید تا کامال 

  .شده باشد و شیر آب باز باشد
  فشار آب خیلی کم باشد

سیستم دستگاه به گونه اي طراحی شده است که 

طغیان آب را نمایان می سازد که در این حالت 

جریان پمپ را متوقف کرده و پمپ فاضالب را 

  .روشن می نماید

  طغیان آب و لبریز شدن آن

  

  پمپ مربوط به فاضالب 

  متوقف نمی شود

  

شنیدن صداهایی مثل برخورد تکه هاي بزرگ 

غذا با ظروف و یا باز شدن درپوش مخزن مواد 

  .شوینده کامال طبیعی است

شنیدن کمی صدا در حین اجراي برنامه 

  .بسیار نرمال می باشد

  سرو صداي زیاد

باید مطمین شوید که تمام ظروف در جاي خود 

  .قفسه ها ثابت می باشنددرون 

ظروف چیده شده در قفسه ها به درستی 

قرار نگرفته و حرکت می کنند و یا یکی 

افتاده  از ظروف کوچک درون قفس

  .است

ماشین ظرفشویی ها به طور منظم استفاده نمی 

در صورتی که این دستگاه را اغلب استفاده .شوند

کامال پر نمی کنید، بهتر است بگذارید تا قفسه ها 

اینکار به مرطوب .و پمپ هر هفته کار کند. شوند

  .ماندن درزبندي ها کمک می نماید

  صداي موتور

  بروز حوادث ناگهانی و پیش آمدها  )9

جدول زیر را مطالعه فرمایید چون ممکن است در مواقع بروز مشکل با اجراي راه حل 

 .تماس با مرکز خدمات پس از فروش نداشته باشیدهاي الزم نیازي به 
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تنها از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی 

  .استفاده نمایید تا از تشکیل کف جلوگیري شود

در صورت جمع شدن کف زیاد درب ماشین را باز 

  .تمام کفها خارج شوندکرده تا 

درب . یک گالون آب سرد به درون ماشین بریزید

دستگاه را بسته و برنامه خیساندن را اجرا نمایید تا 

  .تمام آب را به فاضالب منتقل نماید

  .در صورت نیاز این برنامه را تکرار نمایید

  مواد شوینده نامناسب است
  

  درون فضاي ماشین آب و کف

  .دیده می شود 

  

همواره روزنه هاي مربوط به مایع جال را خشک و 

  .تمیز نمایید
  مایع جالروزنه مسدود شدن 

مطمین شوید که ماده شوینده بکار رفته بدون 

  .افزودنی هاي رنگی باشد

  مواد شوینده محتوي مواد رنگی 

  .استفاده شده است

  

  فضاي درونی ماشین لکه شود

  

  ظروف کامال خشک نشود  مخزن مایع جال خالی می باشد  .استمطمین شوید که مخزن مایع جال پر 

  .برنامه انتخابی مناسب نمی باشد  .برنامه قوي تري را انتخاب نمایید

  ظروف و مخصوصا ظروف مسطح

  .به خوبی تمیز نشوند 
مطمین شوید که مخزن مواد شوینده و یا حرکت 

آزادانه بازوي آب پاش توسط ظروف بزرگ 

  .نشده باشدمسدود و مختل 

نحوه چیدن ظروف درون قفسه ها 

  .صحیح نمی باشد

  :براي از بین بردن لک روي ظروف شیشه اي

 . نماییدظروف فلزي را از ماشین خارج تمام .1

 .ماده شوینده اضافه نکنید.2

 .طوالنی ترین برنامه را انتخاب نمایید.3

دقیقه منتظر بمانید تا برنامه اجرا شود  22تا  18. 4

 .در مرحله اجراي اصلی برنامه قرار گیردتا 

درب دستگاه را باز کرده و دو لیوان سرکه سفید .5

 .در کف دستگاه بریزید

 برنامه به طور کامل تا درب دستگاه را بسته .6

تمام موارد : چنانچه سرکه عمل نکرد .اجرا شود

اسید ) میلی لیتر 60(لیوان 4/1با بکاربردن را باال

  .اجرا نمایید اي سرکهبه ج سیتریک خالص

 درجه سختی آب بسیار باال می باشد.1

 دماي آب ورودي بسیار کم می باشد.2

 .ظروف چیده شده بسیار زیاد می باشد.3

 .نحوه چیدن ظروف صحیح نمی باشد.4

ماد شوینده بکار رفته کهنه و یا .5

 .مرطوب می باشد

 .مخزن مایع جال خالی می باشد.6

بکار رفته مناسب مقدار ماده شوینده .7

  .نمی باشد

  

  لکه و عالیم تار بر روي لیوان ها 

  و ظروف شیشه اي دیده شود

  

در صورت پایین بودن درجه سختی آب از مواد 

شوینده کمتر و برنامه کوتاهتري استفاده نمایید تا 

  .ظروف شیشه اي را کامال تمیز نماید

  ترکیب آب با درجه سختی کم 

  و مواد شوینده زیاد
  شدن ظروف شیشه اي تار
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لیوان مایع سفیدکننده و  2/1با استفاده از محلول 

  .لیوان آب گرم لکه ها را با دست از بین ببرید 3

  !اخطار

برنامه شستشو، قبل از تمیز  پس از پاین یافتن

دقیقه منتظر بمانید تا  20نمودن فضاي داخل باید 

غیر اینصورت خطر  در.المنت دستگاه خنک شود

  .سوختگی وجود خواهد  داشت

  لکه چاي یا قهوه
  الیه هاي زرد یا قهوه اي

و فضاي درونی  بر روي سطح ظروف

  .دیده شود ماشین

باید با شرکت مربوط به تنظیم درجه سختی آب 

  .براي فیلترهاي خاص تماس بگیرید

ته نشین شدن آهن در آب می تواند 

  باعث ایجاد چنین لکه هایی 

  .ود سطح خواهددر تمام 

براي تمیز نمودن این سطوح، اسفنج مرطوب و 

آغشته به مواد شوینده را همراه با دستکش 

هرگز مواد تمیز کننده .پالستیکی بکار ببرید

دیگري غیر از مواد شوینده مخصوص ظرفشویی 

  .بکار نبرید چون باعث ایجاد کف می شود

  زیاد بودن مواد معدنی درون آب
  هاي سفید در قسمت داخلیالیه 

  سطوح دیده شود 

شمارنده را بر روي وضعیت خاموش قرار داده و 

  .درپوش را به سمت چپ بکشید

صفحه شماره گیر بر روي حالت خاموش 

  .قرار نداشته باشد

  درپوش روي مخزن مواد 

  شوینده قفل نشود

  .ظروف را بار دیگر به طور صحیح بچینید
مخزن  ظروف مانع باز شدن درپوش

  .مواد شوینده شده اند

  باقی ماندن مواد شوینده 

  درون مخزن

در زمان خشک شدن ظروف خارج شدن بخار از 

  .درون روزنه هاي قفل درب طبیعی می باشد
  بخار  پدیده اي کامال طبیعی

یک ابزار نرم و پاك کننده را بکار ببرید تا لکه ها 

  .را پاك نمایید

دیگر ظروف آلمینیومی بر روي ظروف 

  .ساییده شده اند

  نشان هاي سیاه یا خاکستري 

  .روي ظروف دیده شوند

مقدار کمی آب تمیز در اطراف قسمت بیرونی 

کف فضاي ماشین، جاري شدن آب از درزها را 

  .حفظ می نماید

  .طبیعی می باشد
  مقداري آب در کف 

  ماشین ظرفشویی باقی بماند

مراقب باشید مایع جال از مخزن بیرون 

مسدود شدن روزنه هاي مایع جال باعث .نریزد

روزنه .و بیرونریختن آن می شود کف کردن آن 

  .ها را با پارچه نم دار تمیز و خشک نمایید

پر شدن بیش از حد مخزن مایع جال و 

  سرازیر شدن از روزنه ها
  چکه کردن ماشین ظرفشویی

  .ماشین ظرفشویی تراز نمی باشد  .مطمین شوید از تراز بودن دستگاه
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هنگامی که دستگاه به درستی کار نکند، یک سري عالیم هشدار دهنده نمایان می شود تا کاربر را از عمکرد 

  :این عالیم هشدار عبارتند از. نادرست دستگاه مطلع سازد

  

  هشدار دهندهرمز   مفهوم رمز  عوامل ایجاد مشکل

شیر آب باز نشده است، ورودي آب 

به دستگاه به گونه اي مسدود شده 

  .است، یا فشار آب بسیار پایین باشد

  طوالنی بودن زمان وارد شده 
مربوط به استفاده از محصوالت المپ 

  .به سرعت چشمک می زند 1در3

بعضی از قسمت هاي اتصالی دستگاه 

  .به منبع آب سوراخ شده است
  سرازیر شدن آب

  المپ مربوط به برنامه آبکشی 

  .به سرعت چشمک بزند

  

  

  !اخطار

در صورت بروز  یکی از عالیم مربوط به طغیان و سرازیر شدن آب، قبل از تماس با خدمات پس از فروش منبع 

  . اصلی آب را ببندید

مقداري آب در کف بدنه اصلی چنانچه هنگام سوراخ شدن یکی از قسمت هاي اتصال دستگاه به منبع آّب، 

دستگاه وجود داشته باشد، باید این مقدار آب حتما قبل از شروع دوباره اجراي برنامه توسط دستگاه از آن خارج 

  .شود

  

  

  

  

 رمز هشدار دهنده خطا



 

                  

  
  

    
  

  

  


