
راهنمای اســتفاده و خدمات ضمانت 
ظرفشــویی های آلونیظرفشــویی های آلونی

Discover Powerfully Diamond
Cleaning





آلونــی بــا محصوالتــی باکیفیــت، دنیایــی از بهتریــن هــا را برایتــان بــه ارمغــان آورده 
اســت. محصوالتــی کــه نــه تنهــا از نظــر طراحــی بــا رویکــردی کامــا مــدرن طراحــی و 
ــت  ــطح از کاربــری و کیفی ــن س ــه باالتری ــی ب ســاخته شــده انــد؛ بلکــه از نظــر کیف

رســانده شــده انــد. 

مــا ضمــن تشــکر از حســن انتخــاب شــما، دعــوت مــی کنیــم تــا بــا مطالعــه راهنمــای 
اســتفاده از محصــول خریــداری شــده، بــا روش هــای اســتاندارد اســتفاده بیشــتر 

آشــنا شــوید. 

آلونی، انرژی زندگی





        این دفترچه را با دقت بخوانید

مصــرف کننــده عزیــز؛ لطفــا اطالعــات کاربــر را بــا 
دقــت بخوانیــد و جهــت اســتفاده هــای بعــدی 

پیــش خــود نگــه داریــد. 

ایــن دفترچــه شــامل قســمت هــای ایمنــی، راه 
اســت.  ایرادیابــی  و  نصــب  انــدازی، 

انــدازی  راه  از  قبــل  دفترچــه  دقــت  بــا  مطالعــه 
ــه شــما کمــک خواهــد کــرد  دســتگاه ظرفشــویی ب
و  اســتفاده  دســتگاه  از  صحیــح  طــور  بــه  کــه 

کنیــد.  نگهــداری 

        قبل از تماس با سرویس کار

مــرور کــردن قســمت عیــب یابــی کمــک خواهــد 
کــرد کــه مشــکالت معمولــی را خودتــان حــل کنیــد 
بــه حــل مشــکل توســط ســرویس کار  نیــازی  و 

نداشــته باشــید. 

        توجه داشته باشید

ــت و  ــک سیاســت توســعه ثاب ــس از ی ســازنده پ
را  تغییــرات  اســت  ممکــن  پیشــرفت محصــول، 

ـی انجــام دهــد.  بــدون اطالعــات قبـل

هشدارها 

        توجه

 D بیشترین بهره وری( و به سمت( A+++ -1
)کمترین بهره وری(

2- مصــرف انــرژی 266 کیلــووات بــر ســاعت در 
ســال، بــر اســاس اســتاندارد 280 ســیکل شستشــو 
مصــرف  و  ســرد  آب  کــردن  پــر  از  اســتفاده  بــا 

حالتهــای کــم مصــرف.

مصــرف واقعــی انــرژی بســتگی بــه نحــوه اســتفاده 
از دســتگاه دارد.

ــر  ــر در ســال، ب ــالیانه 3080 لیت 3- مصــرف آب س
اســاس اســتاندارد 280 ســیکل شستشــو.

A -4 )بیشترین بهره وری( و به سمت G )کمترین 
بهره وری(.

5- ایــن برنامــه بــرای ظروف غذاخوری کثیف معمولی، 
مناســب اســت و از نظــر مصــرف ترکیبــی انــرژی و 
آب بــرای آن نــوع ظــروف کارآمدتریــن برنامــه اســت.



اطالعات ایمنی

معدوم نمودن

دستورالعمل های راه اندازی
i45 SERIES / ADW - 1403 مدل -
i45 SERIES / ADW - 1405 مدل -

صفحه نمایشگر
ویژگیهای ماشین ظرفشویی

نکات استفاده برای اولین بار
نرم کننده آب 

اضافه کردن نمک
پر کردن مخزن جالدهنده

عملکرد مواد شوینده

بارگذاری ظروف در قفسه ها

شروع برنامه شستشو
چرخه شستشو

روشن کردن دستگاه
تعویض برنامه

اضافه کردن ظروف فراموش شده

نگهداری و نظافت

نصب و راه اندازی
موقعیت و تراز کردن

متصل کردن آب و برق

نکات عیب یابی
کدهای خطا

قبل از تماس با سرویسکار
اطالعات فنی

فهرست



اطاعات ایمنی

توجــه: هنــگام اســتفاده از ماشــین ظرفشــویی 
مــوارد زیــر را رعایــت کنیــد.

زمانــی کــه ظــروف را جهت شستشــو اضافه می کنید:                     

- اجسام تیز را جایی قرار دهید که به آب بندی 
دستگاه آسیب نرساند.    

- در شــرایط خــاص ،گاز هیــدروژن ممکــن اســت 
در یــک سیســتم آب گرمــی تولیــد شــود کــه بــرای 
ــا بیشــتر اســتفاده نشــده اســت. گاز  ــه ی دو هفت

هیــدروژن انفجــاری اســت.

ـی اســتفاده  - اگــر سیســتم آب گــرم بــرای مدـت
نشــده باشــد قبــل از روشــن کــردن دســتگاه آب 
گــرم را بازکنیــد و اجــازه دهیــد چنــد دقیقــه جریــان 
ــدروژن  ــن کار برخــی گازهــای هی داشــته باشــد ای
انباشــته شــده را آزاد مــی کنــد. همانطــور کــه گاز 
قابــل اشــتعال اســت ســیگار نکشــید ویــا ازشــعله 

ــاز در ایــن زمــان اســتفاده نکنیــد. ب

        استفاده صحیح

- از نشســتن روی دســتگاه ، ایســتادن روی درب یا 
قفســه هــا جــدًا خــودداری کنید.

کــه  زمانــی  مــدت  در  را  ـی  المنــت هــای حرارـت  -
بعــد  بالفاصلــه  ویــا  اســت  روشــن  دســتگاه 

نکنیــد. لمــس  دســتگاه؛  از  ازاســتفاده 

- تا زمانی که از قرار گیری قفسه ها در جایشان به 
خوبی مطمئن نشده اید دستگاه را بکار نیاندازید.

- اگــر دســتگاه در حــال کار کــردن اســت درب را 
خیلــی بــه آرامــی بــاز کنیــد. خطرپخــش شــدن آب 

ــه بیــرون وجــود دارد. ب

- هنگامــی کــه درب دســتگاه بــاز اســت ازگذاشــتن 
وســیله ای ســنگین و یــا از ایســتادن روی درب 

جــدًا خــودداری کنیــد.

در  ظرفشــویی  ماشــین  درب  اســت  بهتــر   -
ـی نمانــد، ایــن امــر مــی توانــد  وضعیــت بــاز باـق

کنــد. ایجــاد  واژگونــی  خطــر 

کــه سیســتم  هایــی  محــل  در  نبایــد  وســیله   -
ــه کار گرفتــه شــود. ــدارد، ب اتصــال زمیــن وجــود ن

                                                                
- چاقـوها را به صورتی که دســته آنها به ســمت 
باال باشــد قرار دهــید تا از خــطر آســیب رساندن 

جلوگیری کنید.

        هشدار!

- چاقوهــا یــا دیگــر اجســام نــوک تیــز بایــد بــه 
گونــه ای در دســتگاه قــرار بگیرنــد کــه قســمت 
نــوک تیــز بــه ســمت پاییــن باشــد یــا بــه صــورت 

افقــی قــرار گرفتــه باشــد.

اســتفاده  ظرفشــویی  ماشــین  از  زمانیکــه   -
میکنیــد، شــما بایــد از تمــاس وســایل پالســتیکی 

کنیــد. خــودداری  جــدًا  المنتهــای گرمایــی  بــا 

شستشــوی  ازاتمــام  بعــد  کــه  کنیــد  بررســی   -
باشــد. ـی  خاـل شــوینده  مــواد  دســتگاه،مخزن 

خــودداری  پالســتیکی  ظــروف  شستشــوی  از   -
کنیــد بــه جــز در مــواردی کــه روی ظــروف عالمــت 
اســتفاده از ماشــین ظرفشــویی حــک شــده باشــد. 
بیشــتر ظــروف پالســتیکی عالمــت ندارنــد، توصیــه 

هــای ســازنده را چــک کنیــد.

- فقــط از مــواد شــوینده و جــالء دهنــده و افزودنــی 
ظرفشــویی  ماشــین  دســتگاه  بــرای  کــه  هایــی 

ــد. طراحــی شــده اســت اســتفاده کنی

- مــواد شــوینده را دور از دســترس اطفــال قــرار 
دهیــد، اطفــال را از دســتگاهی کــه درب آن بــاز 
اســت دور نگــه داریــد زیــرا ممکــن اســت در داخــل 

ــده اســت. ــواد شــوینده باقــی مان دســتگاه م

- کــودکان بایــد تحــت نظــارت باشــند تــا مطمئــن 
شــوید کــه بــا دســتگاه بــازی نمــی کننــد.

- این دســتگاه برای اســتفاده توســط افرادی از جمله 
کــودکان ،کســانی کــه توانایــی جســمی ، حســی ، 
ذهنــی یــا افــراد بــدون تجربه و دانش ، طراحی نشــده 
اســت. مگــر اینکــه تحــت نظر اشــخاصی که مســئول 

ایمنــی آنهــا هســتند از دســتگاه اســتفاده کننــد.

هشدار! گاز هیدروژن انفجاری است.



اطاعات ایمنی

- مــواد شــوینده ی ماشــین ظرفشــویی، بــه شــدت 
ســمی و قلیایــی هســتند.و بــه طــور جــدی مــی  
تواننــد اگــر بلعیــده شــده باشــند خطرنــاک باشــند. 
از تمــاس آنهــا بــا پوســت و چشــم هــا خــودداری 
کنیــد.و هنگامــی کــه درب دســتگاه بــاز اســت 

اطفــال را دوراز آن قــرار دهیــد.

- درب دســتگاه در مواقعــی کــه مــورد اســتفاده 
نمــی گــردد نبایــد در موقعیــت بــاز قــرار گیــرد زیــرا 

مــی توانــد خطــر آفریــن باشــد.

- اگــر هــر قســمتی از دســتگاه آســیب دیده باشــد، 
بایــد توســط ســازنده یــا نماینــده خدمــات پــس از 
ـی  فــروش جایگزیــن شــود تــا از خطــرات احتماـل

جلوگیــری کنــد.

- لطفــًا کارتــن و مــواد بســته بنــدی را بــه درســتی 
دفــع کنیــد.

- در زمــان نصــب، ســیم بــرق نبایــد بیــش از حــد 
یــا بطــور خطرنــاک خــم یــا تحــت فشــار باشــد.

- قسمت های کنترلی را دست کاری نکنید.

- دســتگاه بایــد بــه لولــه آب اصـلـی بــا شــیلنگ 
هــای  شــیلنگ  و  شــود  وصــل  نــو  و  مخصــوص 

نبایــد دوبــاره مصــرف شــوند. قدیمــی 

- اطمینــان داشــته باشــید کــه کــف زمیــن مانــع از 
بــاز شــدن پایــه هــای زیریــن نشــود.

- از ماشــین ظرفشــویی فقــط بــرای عملکردهــای از 
قبــل تعییــن شــده اســتفاده کنیــد.

- ایــن ماشــین ظرفشــویی فقــط بــرای اســتفاده در 
محیــط داخلــی طراحــی شــده اســت.

- ماشــین ظرفشــویی بــرای اســتفاده تجــاری طراحی 
بــرای اســتفاده در  ایــن دســتگاه  نشــده اســت. 
محیــط هــای خانگــی و همچنیــن محیط هــای کاری 
و مســکونی مشــابه آن در نظــر گرفتــه شــده اســت.

- قبــل از اســتفاده، از دفترچــه راهنمــای دســتگاه 
را جهــت حفاظــت از دســتگاه بــا دقــت بخوانیــد.

طــور  بــه  را  ظرفشــویی  ماشــین         قطعــات 
صحیــح معــدوم کنید.همــه مــوارد بســته بنــدی 
قابــل بازیافــت مــی باشــند. قســمت هــای پالســتیکی 
با عالمت اســتاندارد بازیافت نشــانه گذاری شــده اند.

ایــن دســتگاه طبــق دســتور العمــل هــای اروپایــی 
تجهیــزات  ضایعــات  مــورد  در   19EU/ED2012
الکترونیکــی والکتریکــی WEEE  شناســایی شــده 
اســت.دفترچه راهنمــا چارچوبــی را بــرای بازگشــت 
در  قدیمــی  لــوازم  از  مجــدد  اســتفاده  و  معتبــر 

سراســر اتحادیــه اروپــا مشــخص مــی کنــد.

        هشدار!

کــودکان  بــرای  توانــد  مــی  بنــدی  بســته  مــواد 
باشــد. خطرنــاک 

ــًا  ــدی دســتگاه لطف ــردن بســته بن ــدوم ک ــرای مع ب
بــه مرکــز بازیافــت مراجعــه کنیــد. هنــگام معــدوم 
کــردن دســتگاه کابــل بــرق را قطــع کنیــد و درب 
دســتگاه را غیرقابــل اســتفاده کنیــد. مقــوای بســته 
ـی ســاخته شــده و  بنــدی از کاغــذ هــای بازیافـت
بایــد درقســمت زبالــه هــای بازیافتــی کاغــذ معــدوم 
شــود. بــا مطمئــن شــدن از معــدوم کــردن صحیــح 
دســتگاه شــما از عواقبــی کــه بــرای انســان و محیــط 

زیســت دارد جلوگیــری مــی کنیــد.

هشــدار! جهــت دریافــت بهتریــن عملکــرد از 
ماشــین ظرفشــویی،کل دفترچــه راهنمــا را 

ــد. ــن اســتفاده بخوانی ــل از اولی قب

معدوم کردن
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ــردن  ــوش ک ــد روشــن و خام ــد Power: کلی 1- کلی
دســتگاه

2- کلیــد Program: کلیــد Program را فشــاردهید 
تــا برنامــه مــورد نظرشستشــو را انتخــاب کنیــد.                                                                     

3- کلیــد Delay: فعــال کــردن کلیــد Delay بــه شــما 
اجــازه خواهــدداد شــروع بــه کار را تــا 24ســاعت بــه 

تاخیــر بیندازید.                                                  

4- کلیدهــای Multi - Tab + Dry+: بــا فشــار دادن 
مــدت3  بــه   Multi-Tab و   +Dry کلیــد  همزمــان 
ــار روی صفحــه نمایشــگر چشــمک  ثانیــه »Lo« 6 ب
خواهــد زد و چــراغ قفــل کــودک روشــن خواهــد شــد.                                          

5- کلیــد Multi - Tab: کلیــد را فشــار دهیــد، مــی 
توانیــد از مــواد شــوینده ترکیبــی حــاوی نمــک، 
چنــد  شــویندۀ  مــواد  و  ظرفشــویی  پودرماشــین 
منظــوره )صفحه11مراجعــه کنیــد(. بــرای شستشــوی 

ســریع در دســترس نیســت.                             

 +Dryکلیــد را فشــار دهیــد عملکــرد :+Dry 6- کلیــد
را انتخــاب کنیــد، افزایــش دمــا در مرحلــه نهایــی 

شستشوی ، فرایند خشک کردن را بهبود می بخشد. 

7- کلید  Start/Pause: با فشــردن این کلید دســتگاه 
شــروع بــکار مــی کندویــا متوقف می شــود.                                                                              

8- نمایشــگر: بــرای نشــان دادن زمــان Delay یــا کدهای 
خطــا یــا نشــان دادن زمــان تمام شــدن شستشــو.                                                                          

9- چــراغ نمایشــگر برنامــه هــا: زمانــی کــه برنامــۀ 
شستشــویی را انتخــاب مــی کنیــد، چــراغ مربوطــه 

روشــن خواهــد شــد.

دســتگاه  کــه  هنگامــی  شستشــو:  نشــانگر   -10
شــود. مــی  روشــن  کارمیکنــد  ظرفشــویی 

11- نشــانگر خشــک کــردن: زمانــی کــه دســتگاه 
شــروع بــه خشــک کــردن میکنــد روشــن مــی شــود.

12- نشــانگر Multi - Tab: زمانــی روشــن مــی شــود 
کــه عملکــرد اضافــی انتخــاب شــود.

13- نشــانگر Dry+: زمانــی روشــن مــی شــود کــه 
عملکــرد Dry+ انتخــاب شــود.

14- نشــانگر قفــل کــودک: قفــل کــودک زمانــی در 
و   Multi - Tab کلیدهــای  کــه  اســت  دســترس 
ــه مــدت 3 ثانیــه همزمــان فشــرده شــوند  Dry+ ب
زدن                 بارچشــمک  از6  بعــد  کــودک  قفــل  نشــانگر 

روشــن خواهــد شــد.   

15- نشــانگر مــاده جــالء دهنــده: زمانــی روشــن 
ــه افــزودن جــالء  خواهــد شــد کــه دســتگاه نیــاز ب

دهنــده داشــته باشــد.                                                                        

ــد شــدکه  ــی روشــن خواه ــک: زمان 16- نشــانگر نم
نمــک  افــزودن  بــه  نیــاز  دســتگاه  کننــده  نــرم 

باشــد. داشــته 



1- کلید روشــن و خاموش کردن دســتگاه

2- کلیــد Delay: بــا فعــال کــردن کلیــدDelay به شــما 
اجــازه خواهــد داد شــروع کار را بــه تاخیــر بیندازیــد.

3- کلیــد Program: کلیــدProgram را فشــار دهید 
تــا برنامــه شستشــوی مــورد نظرتــان را انتخــاب 
کنیــد. چــراغ روشــن شــده نشــان خواهــد داد کــدام 

برنامــه را انتخــاب کردیــد.

4- کلیدهــای 3in1: بــا فشــار دادن ایــن کلیــد شــما 
مــی توانیــد 3in1 را انتخــاب یــا لغــو کنیــد.

5- کلید Alt: با فشار دادن کلید Alt شما می توانید 
برنامــه هــای اضافــی را انتخــاب کنیــد. عملکردهای 
 Halfload )1/2 ظرفیــت(، Dry+ )خشــک کــردن( یــا 
مــی توانیــد Dry+ یــا Halfload را بــا هــم داشــته 

باشــید.

)3ثانیــه(:   Reset فعــال کردن/مکــث،   کلیــد   -6
جهــت روشــن کــردن، توقــف یــا Reset ایــن کلیــد 

ــد. ــار دهی را فش

 3in1 ــا فشــار دادن همزمــان کلیــد 7- قفــل کــودک: ب
و Alt همزمــان ماشــین ظرفشــویی قفــل شــده و 

ــرد. ــی گی ــرار نم ــورد اســتفاده ق ــدی م ــچ کلی هی

8-  صفحــه نمایشــگر برنامــه هــا: وقتــی برنامــه ای از 
شستشــو انتخــاب مــی شــود چــراغ مربــوط بــه آن 

روشــن خواهــد شــد.

9- نشــانگر مخــزن جالدهنــده: نشــانگر وقتــی روشــن 
پــر کــردن دوبــاره  بــه  نیــاز  مــی شــود دســتگاه 

دارد. جالدهنــده 

ـی روشــن  10- نشــانگر مخــزن نمــک: نشــانگر وقـت
مــی شــود دســتگاه نیــاز بــه پــر کــردن نمــک دارد.

11- نشــانگر قفــل کــودک: قفــل کــودک زمانــی قابــل 
دسترســی اســت کــه کلیدهــای قفــل کــودک را بــه 
ــه  ــه مــدت 3 ثانی ــد و ب ــان فشــار دهی طــور همزم
نگــه داریــد و کلیــد قفــل کــودک بعــد از 6 بــار 

ــالش زدن روشــن خواهــد شــد. ف

12- نشــانگر 3in1: نمایشــگر زمانــی روشــن مــی 
ــرد اضافــی انتخــاب شــده باشــد. ــه عملک شــود ک

ــی  ــه(: زمان ــردن اضاف 13- نشــانگر Dry+ )خشــک ک
روشــن مــی شــود کــه عملکــرد Dry+ انتخــاب شــود.

14- نشــانگر Halfload )1/2 ظرفیــت(: زمانــی روشــن 
مــی شــود کــه Halfload انتخــاب شــده باشــد.

زمــان  نمایــش  ـی: جهــت  دیجیتاـل نمایشــگر   -15
کارکــرد باقــی مانــده، کدهــای اخطــار و زمــان تاخیــر 

مــی باشــد. 
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قسمت های ماشین ظرفشویی

نکات استفاده برای بار اول

نکات استفاده برای بار اول

نمای جلو
1- قفسه باال

2- بازوهای اسپری
3- قفسه ی پایینی

4- مخزن نمک
5- جا پودری یا قرص

6- قسمت جالء
7- قفسه قاشق چنگال

8- نگهدارنده لیوان

برای بار اول ابتدا:

A(تنظیم نرمی آب

500ml )B آب خالـص داخـل مخـزن نمـک ریخته 
و سپـس با نمـک مخـصوص ماشـین ظرفــشویی 

پر کنید.

C(پرکردن جالء                                                                             
D(عملکرد مواد شوینده

A( نرم کردن آب

نــرم کننــده آب جهــت حــذف مــواد معدنــی و آلــی 
ــر  از آب طراحــی شــده اســت، کــه دارای یــک تاثی

منفــی یــا مضــر بــر عملکــرد دســتگاه اســت

هرچــه مقــدار مــواد معدنــی و آلــی موجــود بیشــتر 
باشــد، ســختی آب بیشــتر اســت. نرمی باید مطابق 

بــا ســختی آب درمنطقــه شــما تنظیــم شــود.

اطالعــات آب منطقــه تان،مــی توانــد شــما رادر 
مــورد ســختی آب منطقــه راهنمایــی کنــد.

تنظیمات

ــا  ــن H0 ت ــد بی ــی توان ــع شــده م ــک توزی مقدارنم
H7 تنظیــم شــود. نمــک درمقــدار H0 نیــاز نیســت.

1- از مقدارســختی آب لولــه کشــی خــود مطلــع 
شــوید، اداره آب منطقــه تــان شــما را در ایــن مــورد 

کمــک خواهــد کــرد.

2- مقــدار تعییــن شــده را مــی تــوان در جــدول 
یافــت. آب  ســختی 

3- درب را ببندید.

4- کلید Power را فشار دهید.

کلیــد  داریــد و ســپس  نگــه  را   Delay کلیــد   -5
Program رافشــار دهیــد و 5 ثانیــه نگــه داریــد 
روی   H,Buzz صــدای  شــنیدن  یکبــار  از  بعــد 
نمایشــگر روشــن و خامــوش مــی شــود )تنظیمــات 

اســت(.   H4 کارخانــه 

جهت تغییر تنظیمات

1- کلید Delay را فشار دهید.

بــا هــر بــار فشــردن کلیــد Delay مقــدار تنظیمــات 
 H7ـی بــه مقــدار 1 واحــد افزایــش مــی یابــد وقـت

ــردد. ــه H0 برمــی گ ــاره ب ــد از آن دوب رســید بع

تنظیمــات  دهیــد  فشــار  را   Program کلیــد   -2
شــود. مــی  ذخیــره  شــده  انتخــاب 

بــا مرکــز آب منطقــه تــان جهــت گرفتــن اطالعــات 
ســختی آب ارتبــاط برقــرار کنیــد.



نکات استفاده برای بار اول

جدول سختی آب

تنظیمات تنظیمات 
روی دستگاه روی دستگاه 

ظرفشوییظرفشویی

H0

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

سختی آبسختی آب

دمای آبمحدوده

Mmol/lMmol/l

0-1.1

1.2-1.4

1.5-1.8

1.9-2.1

2.2-2.9

3.0-3.7

3.8-5.4

5.5-8.9

نرم

نرم

متوسط

متوسط

متوسط

سخت

سخت

سخت

0-8

9-10

11-12

13-15

16-20

21-26

27-38

39-62

B( اضافــه کردن نمک

همیشــه از نمک مخصوص در ماشــین ظرفشــویی 
اســتفاده کنید.

مخــزن نمــک در زیــر قفســه ی پایینــی قــرار دارد و 
بایــد طبــق راهنمــا پــر شــود:

توجــه داشــته باشــید اگــر دســتگاه شــما نــرم 
کننــده آب نــدارد، شــما بایــد از ایــن قســمت 

صــرف نظرکنیــد.

نرم کننده آب

ســختی آب در مکانهــای مختلــف متفــاوت 
اســت اگــر آب بــا ســختی زیــاد درماشــین 
ظرفشــویی اســتفاده مــی شــود، رســوبات روی 

ــی شــود. ظــروف و وســایل ایجــاد م

ماشــین ظرفشــویی بــه نــرم کننــده مجهــز 
اســت کــه از نمــک مخصــوص جهــت رفــع 
آهــک و مــواد عالــی از آب طراحی شــده اســت.

         توجه

فقــط از نمــک مخصــوص طراحی شــده برای ماشــین 
ظرفشــویی اســتفاده کنیــد. انــواع دیگــر نمــک هــای 
موجــود بــرای ماشــین ظرفشــویی طراحــی نشــده 
انــد ماننــد نمــک آشــپزخانه کــه بــه نــرم کننــده 
ــی  ــد.در مــوارد خراب دســتگاه آســیب جــدی مــی زن
دســتگاه،که از نمــک هــای متفرقــه اســتفاده شــده 
ـی و  گارانـت اســت شــرکت هیــچ گونــه خدمــات 

ــد. ــول نمــی کن مســئولیتی را قب

قبــل از شــروع یکــی از برنامــه هــای کامــل شستشــو، 
نمــک پرکنید.

ایــن کار از باقــی مانــدن دانــه هــای نمــک کــه در دراز 
مــدت باعــث خوردگــی و خرابــی دســتگاه مــی شــود 

جلوگیــری مــی کند.

A- قفســه پایینــی دســتگاه را بیــرون بکشــید و 
درب مخــزن نمــک را چرخانــده و بــاز کنیــد. )1(

B- اگــر بــرای اولیــن بــار مخــزن نمــک را پــر مــی کنید 
ـی  2/3 از آن را بــا آب پــر کنیــد )حــدود 500 میـل

لیتــر )2((

C - قســمت انتهایــی قیــف را داخــل مخــزن نمــک 
ــر  ــد. اگ ــه کنی ــک اضاف ــدود 2kg نم ــرار داده و ح ق
مقــداری ازآب از مخــزن نمــک بیــرون ریختــه شــود 

عــادی اســت. 

- درب مخــزن را بــه طوردقیــق در جایــش قــرار داده 
و بچرخانیــد.

- معمــواًل چــراغ هشــدار نمــک در مــدت 6-2 روز 
بعــد از پــر شــدن مخــزن خامــوش خواهــد شــد.



توجه:

1( مخــزن نمــک بایــد زمانــی کــه چــراغ هشــدار 
نمــک روشــن شــد دوبــاره پرشــود. اگــر مخــزن 
نمــک پــر باشــد، چــراغ نشــانگر ممکــن اســت 
خامــوش  نمــک  کامــل  نشــدن  ازحــل  قبــل 
شــود. اگــر پنــل نمایشــگر چــراغ هشــدار نمــک 
نداشــته باشــد )بــرای برخــی از مــدل هــا( شــما 
مــی توانیــد طبــق چرخــه اســتفاده از ماشــین 
ظرفشــویی نمــک را بــه دســتگاه اضافــه کنیــد.

2( اگردانــه هــای نمــک مانده باشــند، بــا برنامه 
خیســاندن مــی توانــد آنها راحــل کند.  

نکات استفاده برای بار اول

پرکردن قسمت جادهنده

اگرمایــع جــالء دهنــده خالــی باشــد چــراغ نمایشــگر 
روشــن مــی شــود، مــی توانیــد مقــدار مــورد نیــاز 
کنــار  در  نشــانگر  قســمت  از  اســتفاده  بــا  را  آن 

مخــزن جالدهنــده )D( پیــش بینــی کنیــد. 

زمانــی کــه قســمت جــالء دهنــده پر اســت، نشــانگر 
کنــار مخــزن بــه رنــگ تیــره اســت. بــا کاهــش مایــع 

جــالء انــدازه نقطــه تیــره کاهــش مــی یابــد.

هرگــز نبایــد اجــازه بدهیــد کــه مقــدار مایــع جــالء 
دهنــده کمتــر از یــک چهــارم برســد.

C( پر کردن مایع جاء دهنده

عملکــرد قســمت جــاء دهنــده: مایــع جــالء بــه 
طــور اتوماتیــک در آخرشستشــو اضافــه مــی شــود، 
ــده، لکــه هــا و رگــه هــا  بواســطه مایــع جــالء دهن

ــه صــورت ســریع خشــک مــی شــوند. ب

مخصــوص  هــای  دهنــده  جــالء  از  فقــط  توجــه: 
ماشــین ظرفشــویی اســتفاده کنیــد. هرگــز از مــواد 

ــد. ــر نکنی ــده را پ ــالء دهن ــری قســمت ج دیگ

)مایــع شــوینده ظرفشــویی یــا مایــع هــای دیگــر( 
کــه مــی توانــد بــه دســتگاه آســیب جــدی برســاند.

بــا کاهــش مایــع جــالء دهنــده، انــدازه نقطــه ســیاه 
اســت  داده شــده  نشــان  زیــر  در  کــه  همانطــور 

ــد.        تغییــر مــی کن

   پر

   3/4 پر

   1/2 پر      

    1/4 پر- برای از بین بردن سیاه پر شود

   خالی



نکات استفاده برای بار اول

مخزن جاء

را  پــوش  در  مخــزن  درب  کــردن  بــاز  جهــت   -1
بــه ســمت »Open« )چــپ بچرخانیــد و بســمت 

بکشــید(. بیــرون 

2- مایــع جــالء دهنــده را در مخــزن ریختــه و اجــازه 
ندهیــد تــا ســرریز شــود.

ــرار دادن  ــراز ق ــا ت ــوش را ب ــکان درپ 3- عالمــت پی
بــا پیــکان )Open(، چرخــان آن بــه ســمت راســت 

ــد. ــن کنی )Close( جایگزی

مایــع جــالء دهنــده درآخرشستشــو آزاد مــی شــود تا 
ازتشــکیل قطــرات آب کــه باعــث ایجــاد لکــه روی 

ظــروف مــی شــود جلوگیــری کنــد.

از  اســتفاده  جهــت  شــما  ظرفشــویی  ماشــین 
مایــع جــالء دهنــده طراحــی شــده اســت. مخــزن 
ـی درب کنارمخــزن  جــالء دهنــده در قســمت داخـل

دارد. قــرار  پودرشستشــو 

جهــت پــر کــردن مخــزن در پــوش را بــاز کــرده و 
مایــع جــالء دهنــده را در داخــل مخــزن تــا زمانیکــه 
ســطح نشــانگر کامــاًل تیــره شــود پــر کنیــد. حجــم 

کامــل مخــزن در حــدود 140ml اســت.

مراقــب باشــید کــه مخــزن را ســرریز نکنیــد، چــون 
مــی توانــد باعــث کــف زیــاد شــود. نشــتی هــا را بــا 
یــک تکــه پارچــه پــاک کنیــد. فرامــوش نکنیــد کــه 
قبــل از بســتن درب دســتگاه درپــوش مخــزن را ســر 

جایــش قــرار دهیــد.

توجــه: هرگونــه نشــتی را هنــگام پــر کــردن مخــزن 
بــا یــک پارچــه جــاذب پــاک کنیــد تــا در هنــگام 

ــو از کــف کــردن زیــاد جلوگیــری کنــد. شستش

تنظیم کردن پخش کننده جاء

پخــش کننــده جــالء دارای چهارتنظیــم از 6 تنظیــم 
ــد را  ــدد 4 فراین ــم روی ع ــا تنظی اســت. همیشــه ب

شــروع کنیــد. 



اگــر لکــه زدایــی و خشــک کــردن ضعیــف بــود 
مقــدار جــالی ورودی را بــا اســتفاده از چرخانــدن 

بــه ســطح 5 افزایــش دهیــد.

اگــر ظــرف هــا همچنــان بــه طــور خــوب خشــک 
ــه  ــد و دارای لکــه مــی باشــد نشــانگر را ب نشــده ان
باالتریــن ســطح تنظیــم کنیــد تــا ظروفتــان عــاری 
از لکــه باشــند. تنظیمــات کارخانــه دســتگاه بــرروی 

5 تنظیــم شــده اســت.

توجــه: مقــدار دوز ورودی را اگــر لکــه آب یــا لکــه 
هــای آهک،بعــد از شستشــوی ظــروف مشــاهده 

ــد افزایــش دهیــد. کردی

اگــر روی ظرفتــان لکــه هــای ســفید یــا روی تیغــه 
رنــگ  آبــی  غشــای  ای  شیشــه  ظــرف  یــا  چاقــو 
مشــاهده کردیــد مقــدار دوز ورودی را کاهش دهید.

D( نحوه عملکرد مواد شوینده

اســتفاده از پودردســتگاه بــا فرمــول شــیمیایی 
مخصــوص جهــت زدودن کثیفــی و انتقــال آن بــه 

ــرون از ماشــین ظرفشــویی ضــروری اســت. بی

اکثــر پودرهــای بــا کیفیــت تجــاری بــرای دســتگاه 
مــورد قبــول اســت.

مواد شوینده غلیظ

مــواد شــوینده ماشــین ظرفشــویی بــر پایــه فرمــول 
شــیمیایی مــی توانــد بــه دودســته تقســیم شــود:

- مواد شوینده معمولی و قلیایی

- مواد شوینده با غلظت قلیایی کم با آنزیم های طبیعی

بــا  همــراه   Eco شستشــوی  برنامــه  از  اســتفاده 
شــوینده هــای غلیــظ، آلودگــی را کاهــش مــی دهــد 

و بــرای ظــروف مناســب اســت.

نکات استفاده برای بار اول

ایــن برنامــه هــای شستشــو بــه طــور خــاص بــا 
ــظ  ــم هــای شــوینده غلی ــده آنزی ــل کنن خــواص ح

دارد. مطابقــت 

ــه در  ــه شستشــوی Eco ک ــل برنام ــن دلی ــه همی ب
ــی شــود،  ــظ اســتفاده م ــای غلی آن از شــوینده ه
مــی توانــد بــه همــان نتایجــی کــه فقــط با اســتفاده 

از برنامــه فشــرده قابــل دســتیابی اســت برســد.

قرص های شستشو

قــرص هــای شستشــوی برنــد هــای مختلــف در 
ســرعت هــای مختلفــی حــل مــی شــوند. بــه همیــن 
ــه طــور  ــد ب ــل بعضــی شــوینده هــا نمــی توانن دلی
کامــل حــل شــوند و تمــام قــدرت پــاک کنندگــی را در 
برنامــه هــای شستشــوی کوتــاه مدت بــه کار بگیرند.  

                                                                                              

مخزن مواد شوینده

مطابــق دســتورالعمل هــای ارائــه شــده، مخــزن 
بایــد قبــل از شــروع هرچرخــه شستشــو پــر شــود.

ماشــین ظرفشــویی شــما مــواد شــوینده و جــالء 
دهنــده کمتــری نســبت بــه دیگــر ماشــین هــای 

ظرفشــویی مصــرف مــی کننــد.

از  خــوری  غــذا  قاشــق  یــک  فقــط  ـی  طورکـل بــه 
پودرشــوینده بــرای شستشــوی معمولــی نیاز اســت.

همیشــه مــواد شــوینده را قبــل از شــروع شستشــو 
بــه دســتگاه ظرفشــویی اضافــه کنیــد در غیــر ایــن 
صــورت مــی توانــد مرطــوب شــده و بــه طــور کامــل 

حــل نشــود.

مقدار ماده شستشو جهت استفاده

توجه:

- اگــردرب بســته اســت،کلید را فشــاردهید، درب 
ــاز خواهــد شــد. ب

- همیشــه قبــل ازهرشستشــو مــاده شــوینده را 
اضافــه کنیــد. از برندهــای مجــاز بــرای شستشــو 

اســتفاده کنیــد.



نکات استفاده برای بار اول

هشــدار! مواد شستشــوی دســتگاه ظرفشویی 
شــیمیایی اســت.دور از دســترس اطفــال قــرار 
گیــرد. فقــط از مــواد شستشــوی مخصــوص 
ماشــین ظرفشــویی اســتفاده کنیــد. مــواد 

ــازه نگــه داریــد. شستشــوی را خشــک و ت
تــا وقتــی کــه آمــاده شستشــو نیســتید مــاده 

شــوینده را درمخــزن شستشــو قــرار ندهیــد.

پر کردن مواد شــوینده

مخزن مواد شــوینده را با مواد شــوینده پرکنید.

عالمــت هــای موجــود درســطوح مقــدار دوز را نشــان 
ــر ســمت چــپ  ــه درتصوی ــور ک ــان ط ــی دهــد، هم م

نشــان داده شــده اســت.

ــه اصلــی شستشــو  ــواد شستشــوی چرخ 1- محــل م
»min« بــه طــور تقریبــی gr 20 مواد شــوینده اســت.

از  )قبــل   »pre-wash«مــواد شستشــوی 2- محــل 
شستشــو( حــدود gr 5 مــواد شــوینده اســت.

لطفــًا نوشــته ی مقــدار قابــل اســتفاده و نحــوه 
نگهــداری مــواد شــوینده در روی بســته بنــدی مــواد 

ــد. ــه کنی شــوینده را مطالع

درب را بسته و فشار دهید تا قفل شود.

ـی کثیــف هســتند، در قســمت  اگــر ظــروف خیـل
قبــل از شستشــو نیــز مــواد شــوینده بریزیــد. ایــن 
شــوینده در محــل قبــل از شستشــو تاثیــر مثبتی در 

تمیــز شســتن ظــروف دارد.

توجه داشته باشید:

جهــت کســب اطالعــات درمــورد مقــدار شــوینده 
مــورد نیــاز بــرای یــک برنامــه شستشــو بــه آخــر 

دفترچــه مراجعــه کنیــد.

لطفــًا توجــه داشــته باشــید کــه نســبت بــه ســختی 
و آلودگــی آب تفــاوت هایــی وجــود دارد.

لطفــًا توصیــه هــای ســازنده مــواد شــوینده روی 
پاکــت بســته بنــدی را جــدی بگیریــد.

شوینده ها

3 نمونه از مواد شوینده موجود است:

1- با فسفات و کلرین

2- با فسفات و بدون کلرین

3- بدون فسفات و بدون کلرین

 

معمــوال مــواد شــوینده ی پــودری جدیــد، بــدون 
فســفات هســتند اگــر عملکــرد نــرم کننــده آب داده 
نشــده باشــد، در ایــن مــورد مــا توصیــه مــی کنیــم 

کــه اگــر ســختی آب حتــی 6dH هــم باشــد مخــزن 
نمــک را بــا نمــک پــر کنیــد.



ــای  ــدون فســفات در آب ه ــای ب ــر از شــوینده ه اگ
ســخت اســتفاده شــود، اغلــب لکــه هــای ســفید در 
روی لیــوان هــا و ظــروف پدیــدار مــی شــود.در ایــن 
مــورد لطفــًا شــوینده هــای بیشــتری اضافــه کنیــد تــا 
بــه نتایــج بهتــری دســت یابید. شــوینده هــای بدون 
کلریــن فقــط مقــداری ســفید مــی کنــد.و لکــه هــای 

رنگــی و قــوی بــه طورکامــل حــذف نخواهــد شــد.

در این موارد برنامه ای با دمای باال انتخاب کنید.

3in1 استفاده از قرص های شوینده

توصیه های کلی:

1- قبــل از اســتفاده از ایــن نــوع شــوینده هــا شــما 
ابتــدا بایــد ســختی آب را کنتــرل کنیــد کــه بــا 
توضیحــات نوشــته شــده در روی بســته بنــدی 

مــواد شــوینده مطابقــت داشــته باشــد.

ــد  ــه تولی ــه ک ــد همانگون ــن شــوینده هــا بای 2- ای
کننــده در توضیحــات روی بســته بنــدی گفتــه، 

اســتفاده شــوند.

3- اگــر بــرای اولیــن بــار شــما هنــگام اســتفاده 
از شــوینده 3in1 بــا مشــکل روبــرو شــدید لطفــًا 
ــاط  ــواد شــوینده ارتب ــده م ــد کنن ــا شــرکت تولی ب

برقــرار کنیــد.

)شــماره تلفن برروی بســته بندی نوشــته می شــود(.

عملکــرد  بــا  هایــی  شــوینده  محصــوالت  ایــن 
یکپارچــه و ترکیــب مــواد شــوینده، شستشــو و 

هســتند. نمــک 

توصیه های اختصاصی:

وقـتـی از شــوینده هــای چنــد منظــوره اســتفاده 
کارایــی  ـی  نمــک خیـل و  مــی کنیــد چــراغ جــالء 

ندارنــد.

ســطح  در  انتخــاب  جهــت  اســت  ممکــن  فقــط 
کننــد. کمــک  آب  بــه ســختی  پاییــن 

بــرای انتخــاب عملکــرد  3in1کلیــدPower  را فشــار 
داده و 3in1 را بــا فشــردن کلیــد انتخــاب کنیــد تــا 

نکات استفاده برای بار اول

نشانگر 3in1 چشمک بزند.

کلیــد از فشــردن  بعــد   3in1 برنامــه شستشــوی 
 3in1 چــراغ  و  کــرد  خواهــد  عمــل   Start/Pause

روشــن خواهــد شــد.

3in1 لغو برنامه

دســتورالعمل هــای لغــو برنامــه در حــال پیشــرفت را 
دنبــال کنیــد. اگــر شــما تصمیــم داریــد کــه از یــک 

سیســتم شستشــوی اســتاندارد اســتفاده کنیــد:

1- هر دو قسمت نمک و جالء دهنده را پر کنید.

ــرار  ــن ق ــت ممک ــن حال 2- ســختی آب را در باالتری
دهیــد و بــرای 3 دوره دســتگاه را در حالــت Eco و 

خالــی اجــرا کنیــد.

3- ســختی آب را بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه تــان 
تنظیــم کنیــد )بــرای اطالعــات بیشــتر لطفــًا بــه 

ــد.( قســمت تنظیمــات دفترچــه مراجعــه کنی

 3in1  توجــه داشــته باشــید برنامــه شستشــوی
برنامــه ای اضافــه ای اســت کــه بایــد بــا دیگــر 
)Intensive, Eco, Iight( .برنامــه هــا اجــرا شــود

توجه داشته باشید:

جهــت کســب اطالعــات در مــورد مقدارشــوینده 
مــورد نیــاز بــرای یــک برنامــه شستشــو بــه آخــر 

دفترچــه مراجعــه کنیــد.

لطفــًا توجــه داشــته باشــید کــه نســبت بــه ســختی 
وآلودگــی آب تفــاوت هایــی وجــود دارد.

لطفــًا توصیــه هــای ســازنده مــواد شــوینده روی 
پاکــت بســته بنــدی را جــدی بگیریــد.
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بــرای بهتریــن عملکــرد دســتگاه دســتور العمــل 
هــای یادگیــری را دنبــال کنیــد. ویژگــی هــا و ظاهــر 
ــا  ــن اســت ب ــگال ممک ســبدها وســینی کارد و چن

دســتگاه شــما فــرق داشــته باشــد. 

قبــل و بعــد از بارگیــری قفســه دســتگاه توجــه 
باشــید: داشــته 

1- غذاهــای باقــی مانــده در ظــروف راپــاک کنید.نیــاز 
نیســت کــه ظــرف را زیــر فشــارآب بگیریــد. ظــروف 

را بــه روش زیــر درماشــین ظرفشــویی قــرار دهیــد.

A( لوازمــی نظیــر استکان،لیوان،کاســه و پیالــه 
وغیــره بــه صــورت ایســتاده و روبــه پاییــن.

ــا مــواردی کــه دارای فــرو رفتگــی  B( اقــالم منحنــی ی
هســتند،باید بــه صــورت کج باشــد تــا آب خارج شــود.

ــا  ــده شــوند، ت ــن روی هــم چی ــه صــورت ایم C( ب
واژگــون نشــوند.

D( مواظــب باشــید چیدمــان ظــروف مانــع چرخــش 
بازوهــای اســپری در حیــن شستشــو نشــوند.

بــا ماشــین ظرفشــویی  نبایــد  اقــالم کوچــک   -2
ـی مــی تواننــد از  شســته شــوند چــون بــه راحـت

قفســه بــه پاییــن بیفتنــد.

ــه طــور  ــد ب 3- قفســه باالیــی و پائینــی نمــی توان
مــی شــود  ظــروف چیــده  زمانیکــه  زمــان،  هــم 
بــه  اســت  ممکــن  چــون  بیــرون کشــیده شــود 

بیافتــد. پاییــن 

تخلیه کردن قفسه ها

هــای  قفســه  آب  چکیــدن  از  جلوگیــری  جهــت 
باالیــی بــه قفســه هــای پایینــی، توصیــه مــی شــود 
ــی خالــی شــود ســپس  ــدا قفســه ی پایین ــه ابت ک

ــی. قفســه باالی

پر کردن قفسه باالیی

طبقــه بــاال طراحــی شــده اســت کــه ظــروف ســبک 
و قهــوه،  اســتکان چــای  لیــوان،  نظیــر  وظریــف 
ــق  ــم عم ــه ک ــک ، تاب ــش دســتی ،کاســه کوچ پی

نباشــد( چیــده شــوند.  ـی کثیــف  )چنانچــه خیـل
بــا  کــه  باشــند  بطــوری  بایــد  ظــروف  موقعیــت 

شــوند. جابجــا  آب  پاشــش 

تنظیم سبد باالیی

ــت  ــی جه ــاع ســبد باالی ــه ارتف ــاز اســت ک ــر نی اگ
ایجــاد فضــای بیشــتر بــرای قفســه باالیــی یا قفســه 
پایینــی تنظیــم شــود بــا جابجایــی قفســه باالیــی 
ــرار  ــا اســتفاده از ق ــاع را ب مــی توانیــد جهــت ارتف
دادن چــرخ هــای ســبد در ریــل هــای موجــود تنظیم 
کنیــد. وســایل بلنــد،کارد و چنــگال، ســرو ســاالد، و 
چاقوهــا بایــد روی قفســه قــرار داده شــوند تــا مانــع 
چرخیــدن بازوهــای اســپری نشــوند. قفســه را مــی 
تــوان بــه عقــب برانیــد یــا در صــورت عــدم نیــاز بــه 

آن، آن را حــذف کــرد.

سختی آبسختی آب

قفسه باالیی

نوعنوع ظروف

فنجان

لیوان

بشقاب میوه خوری

کاسه کوچک

کاسه بزرگ

A

B

C

D

E
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پر کردن سبد پایینی

توصیــه مــا بــه شــما ایــن اســت کــه اجســام بــزرگ 
کــه شســتن آنهــا ســخت اســت را در ســبد پاییــن 

قــرار دهیــد. 

قابلمــه هــا، تابــه هــا، کاســه هــا، بشــقاب هــا 
همانطــور کــه در تصویــر نشــان داده شــده انــد. 
جهــت  را  ســرو  هــای  درب  و  ظــروف  ترجیحــا 
جلوگیــری از درگیــر شــدن بــا بــازوی اســپری در 

کنــار ســبد قــرار دهیــد.

کاســه هــا، قابلمــه هــا و غیــره همیشــه بایــد رو بــه 
پاییــن قــرار گیرند. 

ســمت  بــه  پاییــن  قفســه   ظــروف  نگهدارنــده 
پاییــن خــم مــی شــوند پــس مــی توانیــد قابلمــه 
هــا و کاســه هــای بــزرگ را در آنجــا قــرار دهیــد. 

قفسه پایینی

بازوهای خم شونده:

بازوهــای خــم شــونده شــامل دو قســمت اســت کــه 
در قفســه پایینــی جهــت قــرار گرفتــن ظــروف بــزرگ 

طراحــی شــده اند. 

ــه طــور  ــد ب اگــر خواســتید، هــر قســمتی مــی توان
جداگانــه یــا همزمــان بــا هــم خــم شــوند. مــی 
توانیــد از بازوهــای تاشــو بــا کشــیدن و ســپس 

باالبــردن یــا تاکــردن اســتفاده کنیــد.

قفسه پایینی
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سینی کارد و چنگال

کارد و چنــگال را مطابــق شــکل در ســینی بچینیــد. 
کارد و چنــگال بایــد طــوری جاگــذاری شــوند کــه آب 

آزادانــه از میــان آنهــا رد شــود.

سینی کارد و چنگالسینی کارد و چنگال

شمارهاجناس

قاشق چای خوری

قاشق دسر خوری

قاشق سوپ خوری

ماقه

چنگال سرو

چنگال

چاقو

قاشق سرو

1

2

3

4

5

6

7

8

شستشوی لوازم زیر با دستگاه مناسب نیستند:

- قاشق و چنگال با دسته چوبی، شاخ، مروارید.
- لوازم پالستیکی که مقاومت دمایی ندارند.

- قاشق و چنگال قدیمی با قطعات چسب دار که 
مقاومت دمایی ندارند.

- ظروف لحیم کاری شده.
- ظروف مسی و سربی یا قلع اندود شده.

- شیشه هایی که قطعات سربی دارند.
- قطعات فوالدی که در معرض زنگ زدگی قرار دارند.

- بشقاب های چوبی.
- لوازم ساخته شده از الیاف مصنوعی.

        توجه

لوازمــی را کــه خاکســتر ســیگار، روغــن شــمع، الك 
یــا رنــگ نقاشــی دارنــد را در ماشــین ظرفشــویی قــرار 
ندهیــد. اگــر ظــروف جدیــدی را خریــداری کــرده ایــد 
مطمئــن باشــید کــه برای دســتگاه مناســب باشــند.

به یاد داشته باشید:

ــن  ــد. ای ــر نکنی دســتگاه را بیشــتر از حــد ممکــن پ
ــرای 14 ظــرف اســتاندارد اســت.  ــط ب دســتگاه فق

از ظروفــی کــه بــرای دســتگاه قابــل قبــول نیســتند 
اســتفاده نکنیــد. ایــن دســتورات بــرای نتیجــه بهتر 

و مصــرف انــرژی قابــل قبــول تــر مهــم هســتند.

ــد از  ــذا بای ــده هــای غ ــذاری باقــی مان ــل از بارگ قب
ــاک شــود.  ظــروف پ

همچنیــن بقایــای غذاهــای ســوخته در تابــه یــا 
قابلمــه را بــا خیســاندن نــرم کنیــد.

هشــدار! اجــازه ندهیــد وســیله ای از پاییــن به 
بــاال بلند شــده باشــد.

بعضــی از ظــروف شیشــه ای بعــد از تعــداد 
ــی شــوند. ــدر م ــادی شستشــو ک زی

نقره و قطعات آلومینیومی تمایل به تغییر
رنگ در طول شستشو دارند.

لعاب از روی بعضی از ظروف ممکن است
بعد از شستشوی طوالنی پاك شود.



بارگذاری ظروف در قفسه ها

شروع برنامه شستشو در زمان بارگذاری ظروف و کارد و چنگال توجه کنید: 

- ظــروف و کارد و چنــگال نبایــد مانــع از چرخیــدن 
بازوهــای اســپری آب شــوند.

- ظــروف توخالــی مانند اســتکان، کاســه، تابــه و غیره 
را بــه صــورت وارونــه کــه آب نتوانــد در داخــل شــان 

جمــع شــود بارگــذاری کنیــد.

ــا روی هــم  ــل هــم ی ــد در داخ ــوازم نبای ــروف و ل - ظ
ــر را بپوشــانند. ــه همدیگ گذاشــته شــوند ک

- جهــت جلوگیــری از آســیب دیــدن بــه ظــروف 
شیشــه ای آنهــا نبایــد قابــل لمــس باشــند.

- ظــروف بــزرگ را کــه بارگــذاری آنهــا ســخت اســت را 
در قفســه زیــری قــرار دهیــد.

- قفســه باالیــی بــرای نگهــداری ظــروف ســبک و 
ظریــف نظیــر لیــوان، اســتکان قهــوه و اســتکان چــای 

طراحــی شــده اســت. 

روشن کردن دستگاه

شروع چرخه شستشو:

قفســه باالیــی و پایینــی را بیــرون بکشــید و ظــروف را 
بارگــذاری کنید.

1- قفســه هــا را بــه داخــل فشــار دهیــد. بــه یــاد داشــته 
باشــید کــه ابتــدا قفســه ی پایینــی را بارگــذاری کنیــد 
و ســپس قفســه باالیــی )بــه بخش بارگیری دســتگاه 
مراجعه کنید(. شوینده ها را اضافه کنید)به قسمت 

شــوینده، نمــک و جــالء دهنــده مراجعه شــود(.

2- دوشــاخه را بــه پریــز بــرق وصــل کنیــد. ولتــاژ بایــد 
220-240 ولــت  Hz Ac 50 باشــد. ویژگــی دوشــاخه 12 
آمپــر، 250 ولــت Hz Ac 50 مطمئــن باشــید کــه شــیر 
آب بــا فشــار کامــل بــاز باشــد. درب دســتگاه را ببندید. 
  Program را فشــار دهیــد. ســپس کلیــد Power کلیــد
را فشــار دهیــد. کلیــد Program را تــا زمــان انتخــاب 
برنامــه شستشــوی دلخــواه فشــار دهیــد. )بــه بخــش 

جــدول چرخــه شستشــو مراجعــه کنیــد.(          توجه 

گذاشــتن چاقوهــا بــا تیغــه بلنــد بــه صــورت عمــودی 
ــه  ــد ب ــز بای ــاك اســت. وســایل و چاقوهــای تی خطرن

صــورت افقــی در قفســه باالیــی قــرار داده شــوند. 

علت های احتمالی آسیب به ظروف شیشه ای

- نوع شیشه ها یا فرآیند تولید آنها

- ترکیب شیمیایی مواد شوینده

- دمای آب و مدت زمان برنامه شستشو 

از ظــروف شیشــه ای یــا چینــی اســتفاده کنیــد کــه 
ــت  ــرای دســتگاه ظرفشــویی عالم توســط ســازنده ب

ــد. گــذاری شــده ان

برنامه شستشو را با دمای پایین انتخاب کنید.

ــه  ــد از اینک ــدن، بع ــری از خســارت دی جهــت جلوگی
برنامــه شســت شــو تمــام شــد در اســرع وقــت ظروف 

را خالــی کنیــد.

ــروی کــم مطمئــن شــوید کــه درب  ــردن نی ــا وارد ک ب
ــه طــور کامــل بســته شــده اســت. دســتگاه ب

         توجه

صدای تقه هنگام بسته شدن درب شنیده شود. 

زمانــی کــه شستشــو بــه پایــان رســید، شــما مــی 
توانیــد بــا فشــردن کلیــد Powerخامــوش کنیــد.

روشن شدن

1- شیر آب را اگر بسته است باز کنید.

2- درب دستگاه را ببندید.

3- مطمئن باشید که بازوهای اسپری درگیر نباشند.

4- با استفاده از کلید Power دستگاه را روشن کنید.



اطاعات زمان بندی شستشواطاعات زمان بندی شستشوبرنامهبرنامه

بــرای ظــروف ســنگین ماننــد ماهی 
تابــه، قابلمــه و ظروفــی کــه باقــی 
مانــده غذا بــرای مدتــی روی ظروف 

باقــی مانــده اســت

169

178

147

60

36

11

1.50

0.93

0.95

1.00

0.55

0.01

18

11

14

11.5

7

4

پیش از شستشو
)60 °c( برنامه اصلی

آبکشی 1
آبکشی 2

آبکشی گرم
خشک کردن

5.30 g
)or 3 in 1(

5.30 g
)or 3 in 1(

5.20 g
)or 3 in 1(

5.20 g

15 g

-

پیش شستشو
)45 °c( شستشوی اصلی

آبکشی
آبکشی گرم
خشک کردن

آبکشی گرم 1
آبکشی گرم 2

)60 °c( آبکشی گرم
خشک کردن

)40 °c( شستشوی اصلی
آبکشی گرم

پیش شستشو

پیش شستشو
)46 °c( شستشوی اصلی

آبکشی گرم
خشک کردن

بــرای ظــروف نرمــال، نظیــر کاســه، 
بشــقاب ظــروف شیشــه ای، تابــه 

ســبک و شستشــوی روزانــه

مرحله شستشــوی light بیشتر بر 
روی ظــروف ظریــف کــه بــه دمــای 
باال حســاس هســتند )اســتفاده از 

برنامــه فــورا پــس از مصــرف(

بــرای شستشــوی ظــروف ظریــف و 
بشــقاب و تابه های مصــرف روزانه

شستشــوی کوتــاه بــرای ظــروف 
بــه خشــک  نیــازی  کــه  ســبک 

کــردن ندارنــد

برای آبکـشی ظـروفـی که 
شستشویشان را بعد انجام 

خواهید داد

آب )آب )LL((انرژی )انرژی )KWhKWh((زمان شستشو )زمان شستشو )minmin((مواد شستشومواد شستشومراحل شستشومراحل شستشو

شروع برنامه شستشو

جدول زمان بندی شستشو

1h

*EN50242: این برنامه تســت چرخه اســت.

EN50242 اطالعات مربوط به آزمون مقایسه با
به شــرح زیر است: 

- ظرفیــت: 14 تنظیم

- موقعیت ســبد باالیی: موقعیت پایین

- تنظیمات آبکشــی: 5 )یا 4 برای 4 تنظیم ها(

انتخاب برنامه 

کثیفــی  مقــدار  بــا  مطابــق  را  شستشــو  برنامــه 
کنیــد. انتخــاب  دســتگاه  بارگــذاری  و  ظــروف 

در  آنهــا  از  اســتفاده  و  متفــاوت  هــای  برنامــه 
جــدول برنامــه در صفحــه هــای بعــدی ایــن راهنمــا 

نوشــته شــده اســت. 

تعویض کردن برنامه

فرضیــه: برنامــه ای کــه در حــال انجــام اســت در 
ــد اصــالح شــود کــه مــدت زمــان  صورتــی مــی توان
ــرده باشــد. از طرفــی ممکــن اســت  کوتاهــی کار ک
کــه مــواد شــوینده آزاد شــده باشــند و دســتگاه 
ممکــن اســت آب شستشــو را تخلیــه کــرده باشــد 
ــاره  ــن صــورت مخــزن مــواد شــوینده دوب کــه در ای
پــر شــود. )لطفــا بــه بخــش پــر کــردن مــواد شــوینده 

مراجعــه شــود.(



1- کلیــد Power یــا Reset را جهــت لغــو کــردن 
برنامــه بــه مــدت 3 ثانیــه فشــار دهیــد. 

2- دوبــاره دســتگاه را روشــن کنیــد، حــال شــما مــی 
توانیــد برنامــه مــورد نظرتــان را انتخــاب کنیــد. )بــه 
قســمت شــروع برنامــه شستشــو مراجعــه کنیــد.( یا 
کلیدهــای Reset و Program را باهــم فشــار دهید.

نگهداری و نظافت

شروع برنامه شستشو

          توجه

ــاز کنیــد،  اگــر هنــگام شستشــو درب دســتگاه را ب
دســتگاه توقــف کــرده و ســیگنال هشــداردهنده 
 E1 بــه صــدا درمــی آیــد، نمایشــگر دســتگاه اخطــار
را نشــان داده و چشــمک مــی زنــد. زمانــی کــه درب 
دســتگاه را مــی بندیــد، دســتگاه بعــد از 10 ثانیــه 

شــروع بــه کار مــی کنــد. 

اضافه کردن ظروف فراموش شده
بــاز  از  ظــروف فرامــوش شــده مــی توانــد قبــل 

شــود. اضافــه  شــوینده  مــواد  درب  شــدن 
1- درب را کمــی بــاز کنیــد تا شستشــو متوقف شــود. 
2- بعــد از ایســتادن بازوهــای اســپری، مــی توانیــد 

درب را بــه صــورت کامــل بــاز کنیــد.
3- ظروف فراموش شده را اضافه کنید. 

4- درب را ببندیــد، دســتگاه ظرفشــویی بعــداز 10 
ــه کار خواهــد کــرد. ثانیــه شــروع ب

سیستم فیلترینگ

فیلتــر جهــت جلوگیــری از ورود بقایــای بــزرگ و 
ســایر وســایل بــه داخــل پمــپ اســتفاده مــی شــود. 
باقــی مانــده آنهــا بعضــی مواقــع مــی تواننــد باعــث 

گرفتگــی شــوند. 

سیســتم فیلتر شــامل یک فیلتر درشــت، یک فیلتر 
صــاف اســت. )فیلتــر اصلــی( و یک میکرو فیلتر

1- فیلتر صاف

مــواد غذائــی و زبالــه هــا توســط یــک جت مخصوص 
در بــازوی اســپری پائینــی بــه دام می افتند.

پس دســتگاه را خاموش کنید. در نمایشــگر دســتگاه 
 Buzz عالمــت »- - -« ظاهــر مــی شــود و 6بــار صــدای
مــی آیــد. فقــط در ایــن حالــت برنامــه تمــام مــی شــود.

1- دســتگاه را بــا فشــردن کلیــد Power خاموش کنید. 
2- شــیر آب را ببندید.

درب دســتگاه را بــا دقــت بــاز کنیــد. بخــار گــرم ممکــن 
اســت هنــگام بازکــردن درب شــما را بســوزاند. درب 
ماشــین ظرفشــویی را باز کرده، آن را نیمه باز بگذارید 
و قبــل از برداشــتن ظــروف چنــد دقیقــه صبر کنید. به 
این ترتیب آن ها ســردتر شــده و خنک شــدن بهبود 
مــی یابــد. ظــروف گــرم بــه ضربــه حســاس هســتند. 
حــدود 15 دقیقــه صبــر کنیــد تــا ظــروف خنــک شــوند 

ســپس از دســتگاه خــارج کنیــد. 

خالی کردن دستگاه

مرطوب بودن داخل دستگاه نرمال است.

ابتــدا قفســه پائینــی دســتگاه را خالــی و ســپس 
از چکیــدن  کار  ایــن  ـی کنیــد  را خاـل بــاال  طبقــه 
ــی  ــاال، روی ظــروف قفســه ی پایین ــه ب آب از طبق

ــد. ــی کن ــری م جلوگی

هنــگام  دســتگاه  درب  کــردن  بــاز  هشــدار! 
شستشــو خطرنــاك اســت، زیــرا ممکــن اســت 

آب داغ شــما را بســوزاند. 
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2- فیلتر درشت

ــر اســتخوان و شیشــه کــه  ــزرگ نظی ــه هــای ب زبال
مــی توانــد باعــث مســدود شــدن آن شــوند در 

فیلتــر درشــت محبــوس مــی شــود.

جهــت حــذف کــردن اشــیاء گرفتارشــده در ایــن 
فیلتــر، بــه آرامــی درب بــاالی فیلتــر را بچرخانیــد و 

ــرون بکشــید. ــر را بی فیلت

3- میکرو فیلتر

مخــزن  در  را  خــاك  و  غــذا  بقایــای  فیلتــر  ایــن 
نگهــداری مــی کنــد و از رســوب آن هــا بــر روی 
ظــروف در زمــان شستشــو جلوگیــری مــی کنــد.

اســتفاده  ظرفشــویی  ماشــین  از  کــه  بــار  هــر   -
مــی کنیــد، فیلترهــا را از نظــر انســداد و گرفتگــی 

بررســی کنیــد.

- بــا بازکــردن پیــچ فیلتــر شــما مــی توانید سیســتم 
فیلتــر را برداریــد و باقــی مانــده هــای غــذا را پــاك 

کــرده و فیلتــر را زیــر آب گرفتــه و تمیــز کنیــد. 

مخالــف  ســمت  بــه  را  درشــت  فیلتــر   -1 مرحلــه 
بکشــید.  بــاال  ســمت  بــه  ســپس  و  بچرخانیــد، 

بکشــید.  بــاال  را  ای  صفحــه  فیلتــر   -2 مرحلــه 

بــه ســمت مرحلــه 2  از مرحلــه ی 1  اگــر  توجــه: 
ــر حــذف خواهــد شــد، ولــی  ــد، سیســتم فیلت بروی
اگــر از مرحلــه 2 بــه مرحلــه 1 برویــد سیســتم فیلتــر 

نصــب خواهــد شــد. 

مونتاژ فیلتر

جهــت بهتریــن عملکــرد و نتیجــه، سیســتم فیلتــر 
بایــد تمیــز باشــد.

فیلتــر بــه صــورت کارآمــد تکــه هــای غــذا را از آب 
شستشــو جــدا مــی کنــد و اجــازه مــی دهــد آب 
دوبــاره بــه چرخــش در بیایــد بــرای ایــن منظــور بهتر 
اســت بعــد از هــر شستشــو فیلتــر نیــم دایــره و 

ــر آب روان بشــویید. ــر را زی فنجــان فیلت

ــر، دســته فنجــان  جهــت برداشــتن مجموعــه فیلت
ــاال بکشــید. ــه ســمت ب فیلتــر را ب

کل مجموعه فیلتر هفته ای یکبار باید تمیز شود.

جهــت تمیــز کــردن فیلتــر بــزرگ و فیلتــر کوچــک از 
بــرس تمیزکننــده اســتفاده کنیــد ســپس قســمت 
ــاال نشــان داده  ــه در ب ــان طــور ک ــر راهم هــای فیلت
شــد مونتــاژ کــرده ســپس کل فیلتــر را در جــای خود 
قــرار داده و بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد. ماشــین 
کنــد.  کار  بــدون فیلتــر  نبایــد  ظرفشــویی هرگــز 
تعویــض نامناســب فیلتــر ممکــن اســت ســطح 
عملکــرد دســتگاه را کاهــش داده و بــه ظــروف و 

دســتگاه آســیب برســاند.

هشــدار! هرگز از ماشــین ظرفشویی بدون فیلتر 
اســتفاده نکنیــد، هنگام تمیز کــردن فیلترها به 
آنهــا ضربــه وارد نکنیــد ممکــن اســت فیلترهــا 
خــراب شــوند و عملکــرد دســتگاه کاهــش یابــد.



هشــدار! هرگــز از اســپری هــای پــاك کننــده 
بــرای پــاك کــردن درب اســتفاده نکنیــد چــون 
مــی توانــد بــه قفــل درب و قطعــات الکتریکــی 
آســیب برســاند. همچنین اســتفاده از وســایل 
ســاینده یــا حولــه هــای کاغــذی بــه دلیــل 
ســطوح  روی  لکــه  گذاشــتن  و  خراشــیدن 

ــاز نیســت. اســتیل مج
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تمیز کردن بازوهای اسپری

ضــروری اســت کــه بازوهــای اســپری را تمیز کنیــد زیرا 
مــواد موجــود در آب ســخت باعــث مســدود شــدن 

جــت هــا و یاتاقانهــای بازوهــای اســپری مــی شــود.

جهــت جــدا کــردن بازوهــای اســپری، مهــره را در جهت 
ــازوی  ــا واشــر در ب ــد ت ــه هــای ســاعت بچرخانی عقرب

اســپری خــارج شــود و بــازو را برداریــد.

بازوهــا را در آب گــرم و صابونــی بــا اســتفاده از بــرس 
نــرم تمیــز کنیــد. بعــد از آبکشــی کامــل آن هــا را در 

جــای خــود قــرار دهیــد.

مراقبت از ماشین ظرفشویی

جهــت پــاك کــردن پنــل نمایشــگر از یــک پارچــه 
مرطــوب اســتفاده کــرده و ســپس خشــک کنیــد. برای 
پــاك کــردن قســمت هــای بیرونــی دســتگاه از واکــس 

بــراق کننــده لــوازم اســتفاده کنیــد.

هرگــز بــرای تمیــز کــردن از لــوازم تیــز و دســتمال هــای 
زبــر در هیــچ قســمتی از دســتگاه اســتفاده نکنیــد. 

محافظت کردن در مقابل یخ زدگی

ــول زمســتان در  ــر ماشــین ظرفشــویی شــما در ط اگ
مکانــی ســرد باقــی بمانــد، از ســرویس کار بخواهیــد:

1- برق ماشین ظرفشویی را قطع کند.

2- شــیر آب را ببنــدد و لولــه ورودی آب را از شــیر 
ــد. آب جــدا کن

3- آب را از لوله ورودی به شیر آب تخلیه کند.

4- لوله ورودی آب را به شیر وصل کند.

5- فیلتــر کــف دســتگاه را بــاز کــرده و آب موجــود در 
آن را بــا اســفنج تخلیــه کنــد. 

تمیز کردن درب

بــرای تمیــز کــردن لبــه اطــراف درب، بایــد فقــط از یک 
پارچــه نــرم و مرطــوب گــرم اســتفاده کنید.

بــرای جلوگیــری از نفــوذ آب بــه قفــل درب و قطعــات 
الکتریـکـی از اســپری مــواد شــوینده جهــت پــاك 

کــردن بــه هیــچ وجــه اســتفاده نکنیــد.

همچنیــن، هرگــز از تمیزکننــده های ســاینده یــا مواد 
زبــر روی ســطوح بیرونــی اســتفاده نکنیــد زیــرا ســطح 
را خراشــیده مــی کننــد همچنیــن برخــی از حولــه های 

کاغــذی نیــز روی ســطح خــراش ایجــاد مــی کننــد.

چگونه ماشین ظرفشویی را سالم نگه داریم

بعد از هر شستشو:

بعد از هر شستشــو، شــیر آب متصل به دســتگاه را 
ببندیــد، درب را کمــی نیمــه بــاز بگذاریــد تــا رطوبــت 

و بــو در داخــل محبــوس نشــود. 

بدون حال یا ساینده:

جهــت پــاك کــردن قســمت های خارجی یا الســتیکی
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نصب و راه اندازی

ـی  مــواد صنعـت یــا  حــالل  از  ظرفشــویی  ماشــین 
اســتفاده نکنیــد. فقــط از پارچــه و آب صابــون گــرم 

ــد.  اســتفاده کنی

بــرای پــاك کــردن لکــه هــا یــا آلودگــی های در ســطح 
داخلــی از یــک پارچــه مرطــوب شــده بــا آب و کمــی 
ســرکه ســفید یــا از مــواد تمیزکننــده ی مخصــوص 

ماشــین ظرفشــویی اســتفاده کنیــد. 

جابجایی دستگاه:

اگــر نیــاز اســت کــه دســتگاه جابــه جــا شــود ســعی 
در  عمــودی جابجــا شــود  بــه صــورت  کــه  شــود 
صــورت لــزوم مــی تــوان بــه پشــت کــج جابجــا کــرد. 

جدا کردن پریز برق:

همیشــه قبــل از تمیــز کــردن، تعمیرات یــا جابجایی 
دســتگاه، دوشــاخه را از پریــز بــرق جــدا کنیــد و 

هیــچ موقــع ریســک نکنیــد. 

دفترچــه راهنمــا را جهــت مراجعــات بعــدی در محلــی 
امــن نگهــداری کنیــد.

در صــورت فروختــن، واگــذاری یــا جابجایی دســتگاه 
لطفــًا دفترچــه راهنمــا را کنــار دســتگاه نگــه داریــد 
ــود در آن  ــه هــای موج ــد از توصی ــا صاحــب جدی ت

بهــره ببــرد.

بادقــت  را  دفترچــه  در  موجــود  اطالعــات  لطفــًا 
ــورد نصــب،  ــات مهمــی در م ــد: حــاوی اطالع بخوانی

اســت. ایمــن دســتگاه  نگهــداری  و  اســتفاده 

اگــر قــرار اســت دســتگاه در هــر زمــان جابجــا شــود، 
آن را در حالــت عمــودی قــرار دهیــد، ولــی اگــر مجبــور 

بودیــد مــی توانیــد بــه پشــت کــج کنیــد. 

موقعیت و تراز دستگاه

1- دســتگاه را از تمامی بســته ها خارج کنید و کنترل 
کنیــد هنــگام حمــل ونقــل آســیبی ندیــده باشــد.

اگــر دســتگاه خســارت دیــده باشــد بــا فروشــنده 
ــد. ــف کنی ــد و مراحــل نصــب را متوق ــاس بگیری تم

2- محــل قرارگیــری ماشــین ظرفشــویی را بررســی 
کنیــد کنــاره هــا یــا پنــل پشــتی آن بــا کابینــت هــای 
ــاس نداشــته باشــد.  ــوار تم ــا دی ــا حتــی ب ــاور ی مج
همچنیــن مــی توانیــد ایــن دســتگاه را در زیــر میــز 

قــرار دهیــد.

3- ماشــین ظرفشــویی را در یــک ســطح محکــم و 
ســفت قــرار دهیــد. اگــر کــف ناهمــوار باشــد مــی 
توانیــد پایــه جلویــی دســتگاه را تنظیــم کنیــد تــا به 
حالــت افقــی برســد. )زاویــه شــیب نبایــد از 2 درجــه 
بیشــتر باشــد( اگــر دســتگاه بطــور صــاف تــراز شــود، 
دســتگاه ثبــات بیشــتری خواهــد داشــت و احتمــال 
ــا ایجــاد ارتعــاش و ســروصدا در حیــن کار  حرکــت ی

بســیار کمتــر اســت.

هشــدار! قبــل از نصــب دســتگاه، بــرق را قطــع 
کنیــد. در غیراینصــورت می تواند باعث شــوك 
الکتریکــی یــا حتــی مــرگ شــود. نصــب لولــه ها 
و تجهیــزات الکترونیـکـی بایــد توســط افــراد 

متخصــص انجــام شــود.

هنگام رفتن به سفر:

هنــگام رفتــن بــه ســفر بــه شــما توصیــه مــی شــود 
کــه یــک چرخــه شستشــو بــا دســتگاه خالــی انجــام 
دهیــد و ســپس دوشــاخه را از پریــز بــرق جــدا کــرده 
و شــیر آب را بســته و درب دســتگاه را نیمــه بــاز 
بگذاریــد تــا از بــو گرفتــن دســتگاه جلوگیــری کنیــد 
و بــه ســالم مانــدن آب بنــدی دســتگاه کمــک کنید. 

آب بندی دستگاه:

ــو در دســتگاه  یکــی از عواملــی کــه باعــث ایجــاد ب
مــی شــود، غذاهایــی اســت کــه در آب بنــدی باقــی 
مــی مانــد. پــاك کــردن دوره ای بــا یــک اســفنج 

ــد. مرطــوب از ایــن امــر جلوگیــری مــی کن
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متصل کردن به آب و جریان برق

- بــه آب و بــرق وصــل کــردن دســتگاه فقــط بایــد 
توســط تکنســین واجــد شــرایط انجــام شــود.

- دســتگاه ظرفشــویی نباید روی شــیلنگ آب یا کابل 
بــرق قــرار گیرد.

- دســتگاه باید به شــبکه آب لوله کشــی تازه متصل 
باشــد از لوله کشــی قدیمی اســتفاده نکنید. 

اتصال شیلنگ ورودی آب 

شــیلنگ تامیــن آب ســرد را بــه کانکتــور رزوه دار )3.4 
اینچــی( وصــل کــرده و مطمئــن باشــید کــه در جــای 

خــود محکــم باشــد.

ـی  اگــر لولــه کشــی آب جدیــد اســت و بــرای مدـت
اســتفاده نشــده اســت بگذاریــد آب جــاری شــود 
ــا مطمئــن شــوید آب شــفاف و عــاری از ناخالصــی  ت
اســت. اگــر ایــن کار را انجــام ندهیــد احتمــال مســدود 
شــدن ورودی آب را دارد کــه باعــث آســیب دیــدن بــه 

دســتگاه مــی شــود.

اتصال برق 

قبل از اتصال دوشــاخه به پریز برق مطمئن باشــید که:

دوشــاخه دارای ارت اســت و دســتگاه بــا جریــان بــرق 
شــهری مطابقــت دارد.

- دوشــاخه مــی توانــد حداکثــر توان دســتگاه را تحمل 
کنــد کــه در روی برچســب مشــخصات روی دســتگاه 

نشــان داده شــده اســت.

برچســب  روی  در  تغذیــه  منبــع  ولتــاژ  مقــدار   -
مشــخصات روی دســتگاه نشــان داده شــده اســت.

- توجــه داشــته باشــید کــه دوشــاخه دســتگاه بــا پریز 
بــرق تطابــق داشــته باشــد. اگــر دوشــاخه بــا پریــز بــرق 
تطابــق نداشــت از ســرویس کار مجــاز بخواهیــد تــا 
دوشــاخه را جایگزیــن کنــد. بــه دســتگاه کابــل اضافــه 

نکنیــد و یــا از دو شــاخه چنــدکاره اســتفاده نکنیــد.

- بعــد از نصــب دســتگاه، کابــل تغذیــه دســتگاه و 
دوشــاخه دســتگاه باید به آســانی در دســترس باشــد.

- کابل نباید خم شده یا زیر فشار باشد.

- اگــر کابــل تغذیــه دســتگاه دچــار آســیب شــد، کابــل 
دســتگاه بایــد توســط شــرکت تولیدکننده یــا نماینده 
خدمــات پــس از فــروش جهــت جلوگیــری از هرگونــه 

خســارتی تعویــض شــود.

- در صــورت عــدم رعایــت ایــن مقــررات، شــرکت هیچ 
مســئولیتی در قبــال هرگونــه حادثــه ای نخواهــد 

داشــت.

اتصال شیلنگ خروجی

شــیلنگ تخلیــه دســتگاه را بــدون هیــچ گونــه خــم 
ــه ی فاضــالب وصــل کنیــد. ــه لول شــدگی ب

اگــر طــول شــیلنگ کافــی نیســت، جهت اضافــه کردن 
طــول شــیلنگ از همــان جنــس و از فروشــگاه هــای 
معتبــر تهیــه کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه طــول 
شــیلنگ حتــی در صــورت اضافــه کردن شــیلنگ نباید 
بیش از 4 متر باشــد. اگر طول شــیلنگ تخلیه بیش 
از 4 متــر باشــد، ظــروف بــه خوبــی تمیــز نمــی شــود 
مطمئــن باشــید کــه شــیلنگ تخلیــه دســتگاه جهــت 
جلوگیــری از بیــرون ریختــن فاضــالب بــه لولــه ی 

فاضــالب محکــم باشــد.
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توصیه هایی در مورد اولین چرخه شستشو

بعــد از اینکــه دســتگاه نصــب شــد، بالفاصلــه قبــل 
از ایــن کــه اولیــن چرخــه شستشــو را انجــام دهیــد، 
دســتگاه  نمــک  مخــزن  بــه  نمــک    2Kg حــدودا 
اضافــه کنیــد. )بــه قســمت مــواد شــوینده و نمــک 

مراجعــه کنیــد(.

ممکــن اســت آب ســرریز شــود: طبیعــی اســت و 
ــه نگرانــی نیســت. جــای هیــچ گون

ــود نمــک  همچنیــن طبیعــی اســت کــه چــراغ کمب
بــرای چنــد دوره شستشــو بعــد از پــر کــردن مخــزن 

نمــک چشــمک بزنــد. 

نحوه قرارگیری دستگاه

ــد، پشــت  ــرار دهی ــر ق دســتگاه را در محــل موردنظ
دســتگاه بایــد مقابــل دیــوار و کنــاره هــا میــان 
کابینــت یــا دیــوار باشــد، دســتگاه بــا شــیر آب 
تغذیــه شــود و لولــه ی تخلیــه دســتگاه جهــت 
ــد در قســمت راســت  ــی توان ســهولت در نصــب م

ــرد.  ــرار گی ــا چــپ ق ی

سطح بندی دستگاه

بعــد از ایــن کــه دســتگاه را در جــای مــورد نظــر قــرار 
ــه  ــد )ب ــم کنی ــه هــای دســتگاه را تنظی ــد، پای دادی
ســمت داخــل یــا بیــرون بچرخانیــد( جهــت تنظیــم 
ارتفــاع دســتگاه درهرصــورت دســتگاه نبایــد بیــش 

از 2درجــه شــیب داشــته باشــد. 

        توجه 

 20mm بیشــترین مقــدار تنظیــم ارتفــاع دســتگاه
اســت.

تخلیه کردن آب اضافی در شیلنگ ها 

اگــر ســینک 1000mm باالتــر از کــف باشــد، آب 
ـی موجــود در شــیلنگ هــا نمــی تواننــد بــه  اضاـف
خوبــی در ســینک تخلیــه شــوند، ضــروری اســت 
جهــت تخلیــه آب موجــود در شــیلنگ هــا یــک

ظرف در بیرون و پایین تر از ارتفاع ســینک قرار دهید.

خروجی آب

شــیلنگ تخلیــه آب را وصــل کنیــد. شــیلنگ تخلیــه 
آب  نشــت  از  تــا  شــود  وصــل  درســتی  بــه  بایــد 
جلوگیــری کنــد. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه شــیر 
تخلیــه آب دچــار پیــچ خوردگــی یا له شــدگی نباشــد. 

اضافه کردن شیلنگ

ــد  ــه اضافــی کــردن شــیلنگ تخلیــه داری ــاز ب اگــر نی
ــد. ــدل اســتفاده کنی ــس و م ــان جن ــًا از هم حتم

طــول شــیلنگ نبایــد بیشــتر از 4 متــر باشــد، در غیــر 
ایــن صــورت پــاك کنندگــی دســتگاه پاییــن مــی آید.

اتصال سیفون 

 50cm بیــن  ارتفــاع  در  بایــد  فاضــالب  اتصــال 
دســتگاه  زیــر  از  )حداکثــر(   100cm و  )حداقــل( 
ظرفشــویی باشــد. شــیلنگ تخلیــه آب بایــد بــا گیره 

شــیلنگ محکــم شــود. 

شروع ماشین ظرفشویی

مــوارد زیــر بایــد قبل از راه اندازی دســتگاه کنترل شــود:

1- آیا ماشین ظرفشویی ثابت و تراز است.
2- آیا شیر ورودی آب باز است.

3- آیا در اتصاالت نشتی وجود دارد یا خیر؟
4- آیــا ســیم هــا بــه طــور محکم وصل شــده انــد یا خیر؟

5- آیا کابل برق متصل است یا خیر؟
6- آیا شیلنگ تخلیه یا ورودی گره خورده یا خیر؟

7- تمــام وســایل بســته بنــدی و چــاپ شــده بایــد از 
دســتگاه ظرفشــویی بیــرون آورده شــوند.

        توجه 

بعــد از نصــب، لطفــًا دفترچــه راهنمــا را در جــای امن 
نگهــداری کنید.

ــده خیلــی  ــرای مصــرف کنن ــا ب ــن راهنم ــات ای جزئی
ــود. مفیــد خواهــد ب
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کدهای خطا

هنگامی که بعضی سوء عملکردها رخ می دهد، دستگاه کدهای خطا را به شما هشدار خواهد داد.

اگــر ســرریز آب اتفــاق افتــاد، ابتــدا شــیر تغذیــه آب 
را قبــل از تمــاس بــا سرویســکار ببندیــد. اگــر آب در 
دســتگاه بــه خاطــر ســرریز یا نشــتی جمع شــده باشــد، 
قبل از راه اندازی مجدد دســتگاه آب آن را خارج کنید.

قبل از تماس با سرویس کار

مــرور جــداول زیــر ممکــن اســت شــما را از تمــاس بــا 
ســرویس کار بــی نیــاز کنــد.

کدهاکدها

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

مشکلمشکل

دستگاه روشن یا فرمان اجرا 
نمی شود

پمپ تخلیه متوقف نمی شود

سروصدا

فیوز را عوض کرده یا کلید قطع کننده مدار را دوباره وصل کنید اگر 
چندین لوازم به پریز مشترک وصل شدند آنها را بیرون بکشید و فقط 

دوشاخه دستگاه ظرفشویی به برق باشد 

سیستم جهت شناسایی سرریز طراحی شده و وقتی سرریز اتفاق بیفتد 
پمپ آب خاموش شده و پمپ تخلیه روشن می شود

ماشین ظرفشویی به طور معمول استفاده نشده است. اگر اغلب از آن 
استفاده نمی کنید به یاد داشته باشید هر هفته آن را پر و پمپ کنید 

که به مرطوب نگه داشتن مهر و موم کمک می کند

مطمئن باشید که دستگاه ظرفشویی به برق وصل است و درب آن 
محکم بسته شده است

کنترل کنید که شیر تغذیه ورودی به دستگاه متصل و باز است

صدای باز شدن درب مواد شوینده

مطمئن شوید که همه چیز در داخل دستگاه محکم هستند

جعبه فیوز سوخته یا قطع 
کننده مدار عمل کرده است

ظروف در قفسه ها محکم 
نیستند یا شی کوچکی به 

درون قفسه افتاده است

صدای موتور

برق قطع است

فشار آب کم است

سرریز اتفاق افتاده

برخی صداهای شنیده شده 
طبیعی هستند

علل احتمالیعلل احتمالی

درب باز است

ورودی آب

تخلیه آب

دمای سنسور

نشتی/ سرریز

نشت آب

المنت گرمایی

علل احتمالیعلل احتمالی

علت خطاعلت خطا

درب دستگاه هنگام اجرای برنامه باز است

خرابی ورودی آب

خرابی خروجی آب

خرابی سنسور دما

سرریز رخ داده/ نشتی رخ داده

نشت آب اتفاق افتاده است

گرم کردن غیرعادی

چه باید کردچه باید کرد

ظروف تمیز نمی شوند
یــک برنامــه قــوی تر انتخاب کنید. اطمینــان حاصل کنید که عملکرد 
پخش کننده مواد شــوینده و بازوهای اســپری توســط ظروف بزرگ 

مسدود نشده است.

برنامه نامناسب 
بارگیری نامناسب قفسه ها

اطمینان حاصل کنید که مواد شوینده بدون رنگ استقسمت داخلی وان رنگ گرفته مواد شوینده رنگی استفاده 
شده است
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مشکلمشکل

لکه ها و رگه های روی 
شیشه ها و ظروف

کدر بودن ظروف شیشه ای 

خطوط قهوه ای یا زرد در 
سطوح داخلی

لکه های سفید در داخل 
سطوح داخلی

درب مخزن مواد شوینده به 
خوبی بسته نمی شوند

مواد شوینده در مخزن مواد 
باقی می مانند

بخار

عامت مشکی یا خاکستری 
روی ظروف

آب در کف دستگاه باقی مانده 
است

ماشین ظرفشویی نشت 
می کند

جهت پاک کردن لکه ها از ظروف شیشه ای:
- تمام ظروف فلزی را از دستگاه خارج کنید

- ماده شوینده اضافه نکنید
- بیشترین مدت شستشو را انتخاب کنید

- دستگاه را روشن کرده و اجازه دهید به مدت 18 تا 22 دقیقه کار کند. 
سپس در شستشوی اصلی قرار دهید

- درب دستگاه را باز کرده و اندازه 2 استکان سرکه سفید به وان دستگاه 
اضافه کنید

- درب دستگاه را ببندید و اجازه دهید چرخه دستگاه ظرفشویی کامل 
شود. اگر سرکه سفید عمل نکرد چرخه باال را به جای سرکه به اندازه 1/4 

استکان )60ml( اسیدسیتریک کریستال تکرار کنید 

شما باید از فیلتر تصفیه آب استفاده کنید

جهت پاک کردن داخل دستگاه، از اسفنج مرطوب با شوینده ظروف و از 
دستکش پاستیکی استفاده کنید. هرگز از شوینده هایی به جز مواد 

شوینده ظرفشویی جهت جلوگیری از کف کردن استفاده نکنید. 

اگر آب شما گرم است از مواد شوینده کمی استفاده کنید و چرخه کوتاه 
جهت شستن ظرف انتخاب کنید و اجازه دهید که ظروف خشک شوند

با استفاده از ترکیب 1/2 سفیدکننده با 3 پیمانه آب گرم جهت پاک 
کردن لکه ها با دست.

هشدار! شما باید بعد از شستشو جهت پاک کردن داخل دستگاه 
20 دقیقه صبر کنید تا المنت ها خنک شوند در غیراینصورت امکان 

سوختگی وجود دارد

مواد شوینده رسوب شده را از قسمت قفل مخزن مواد شوینده پاک کنید

ظروف را دوباره به صورت صحیح جاگذاری کنید

مقداری بخار هنگام تخلیه آب یا خشک کردن از دریچه قفل بیرون می آید

برای از بین بردن این عامت ها از پاک کننده مایم استفاده کنید

وجود مقدار کمی آب اطراف خروجی در کف دستگاه باعث روان ماندن 
آب بندی دستگاه می شود

مراقب باشید که بیش از حد مخزن مواد شوینده را سرریز نکنید. مایع 
شستشوی ریخته شده می تواند باعث اضافه بار شدن و سرریز شدن 

شود. هرگونه نشتی را با پارچه مرطوب پاک کنید.

- وجود سختی آب
- دمای ورودی کم

- بارگذاری بیش از حد ظروف
- بارگذاری نامناسب

- شوینده قدیمی یا مرطوب
- خالی بودن مخزن جا
- مقدار نامناسب مواد 

شوینده

لکه های چای یا قهوه

رسوبات آهن در آب می تواند 
باعث لکه ظروف شود

مواد معدنی آب سخت

رسوب شدن مواد شوینده مانع 
از بسته شدن درب می شود

ظروف درب مخزن مواد 
شوینده را مسدود کرده اند 

پدیده عادی

لوازم آلومینیومی روی ظروف 
ساییده شده اند

عادی است

مخزن مواد شوینده یا 
جادهنده بیش از حد پر است 

مخلوط کردن آب گرم با مواد 
شوینده خیلی زیاد

چه باید کردچه باید کردعلل احتمالیعلل احتمالی

مطمئن باشید که دستگاه تراز استدستگاه تراز نیست

کف در وان دستگاه

فقــط از مــواد شــوینده مخصوص ماشــین ظرفشــویی برای جلوگیــری از ماندن 
کــف اســتفاده کنیــد اگــر اتفــاق افتــاد درب ماشــین ظرفشــویی را بــاز کنیــد و 
اجــازه دهیــد کــف صابــون تبخیــر شــود. یــک گالــن آب ســرد بــه وان دســتگاه 
اضافــه کنیــد. درب ماشــین ظرفشــویی را ببندیــد، ســپس چرخــه قبــل از 
شستشــو را انتخــاب کنیــد تــا آب آن خــارج شــود. در صــورت نیــاز تکــرار کنیــد. 

همیشه نشتی مواد شستشو را پاک کنید

شوینده نامناسب

مواد شوینده سرریز شده



اطاعات فنی دستگاه

این دستگاه با استانداردهای اروپایی و دستورالعملهای نسخه فعلی هنگام تحویل مطابقت دارد.

 LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
EUP 2010/1016

        توجه

مقادیر فوق با توجه به استانداردهای در شرایط عملیاتی مشخص، اندازه گیری شده است.
نتایــج ممکــن اســت بــا توجــه بــه مقــدار و آلودگی ظروف، ســختی آب، مقدار شــوینده و ... بســیار متفاوت باشــد. 

این راهنما بر اساس استانداردها و قوانین اتحادیه اروپا تنظیم شده است. 

اطاعات ماشین ظرفشویی طبق استاندارد 1059/2010 اروپا:

کاس استاندارد دستگاه

کاس بهره وری انرژی

مقدار برق مصرفی ساالنه

استاندارد چرخه تمیز کردن مصرف انرژی

مصرف برق در حالت خاموش

مصرف برق در حالت آماده به کار

مصرف ساالنه آب مصرفی

کاس کارایی خشک کن

استاندارد چرخه تمیز کردن

مدت زمان برنامه چرخه تمیز کردن

سطح صدا

حالت دستگاه

ارتفاع

عرض

عمق )با اتصاالت( 

مصرف برق

بازه ولتاژ

فشار اب/ فشار جریان

دمای آب

14

A++

266 KW

0.926 KW

0.35 W

0.8 W

3080

A

Eco

178 دقیقه

49 dB )A( ren pw

ظرفشویی ایستاده

84 cm

60.0 cm

60.0 cm

185 ow

Ac 220-240 V/50 Hz

0.4 -10 bar - 0.04 - 1.0 MPa

Max 61 c°



در صورت نیاز به دریافت خدمات پس از فروش، شبکه گسترده و آموزش دیده ما در سراسر کشور در خدمت شما هستند. 

استان البرز، شهر صنعتی سیمین دشت، 
خیابان چهارم شرقی، مجتمع کارخـانجات 

صنعتی آلون کار پارس

مرکز ارتباط با مشتریان:مرکز ارتباط با مشتریان:  026-3568

For more information
Please log on to:

alooni.com


