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WFO3P23 :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: WFO3P23
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پیش از استفاده از دستگاه نکات ایمنی را مطالعه نمایید.
بــرای اســتفاده های آینــده از دســتگاه ایــن دفترچــه را در مکانــی امــن و در دســترس 

نگهــداری نماییــد.
در دفترچــه راهنمــا و روی دســتگاه نــکات ایمنــی و هشــدارهای مهمــی نوشــته شــده 

اســت کــه بایــد همیشــه آنهــا را در نظــر داشــته باشــید.
  WWW.NIKAN-CO.COM دفتـرچـه راهنمـا را می توانید از سـایت خدمـات طالیی نیکـان

دانلود نمایید.
خدمــات طالیــی نیــکان هیــچ گونــه مســئولیتی در قبــال آســیب ها و خســارات ناشــی از 
عــدم رعایــت نــکات ایمنــی، اســتفاده نامناســب از دســتگاه یــا تنظیــم اشــتباه کنترل هــا 

بــر عهــده نخواهــد داشــت.
ــرای نظافــت و تعمیــرات دســتگاه از دســتکش هــای محافــظ اســتفاده نماییــد. پیــش  ب
از هرگونــه تمیــزکاری و تعمیــرات دســتگاه را خامــوش کــرده و آن را از بــرق بکشــید.

هشدارهای ایمنی
ــه و  ــد تجرب ــراد فاق ــا اف ــی ی ــمی، حس ــی، جس ــی ذهن ــم توان ــا ک ــرادی ب ــودکان و اف ک
ــازی  ــا دســتگاه ب ــد از دســتگاه اســتفاده نماینــد. مراقــب باشــید کــودکان ب دانــش نبای
ــد توســط کــودکان  ــر مــی باشــد نبای ــر عهــده کارب نکننــد. نظافــت و تعمیراتــی کــه ب

ــن انجــام شــود. ــا نظــارت والدی ــی ب حت
موارد مصرفی

ــا سیســتم هــای جداگانــه  ــا تایمرهــای اضافــی ی احتیــاط: ایــن دســتگاه بــرای اســتفاده ب
ــرل از راه دور مناســب نمــی باشــد. کنت

 این دستگاه برای مصارف خانگی بوده و نباید به صورت حرفه ای از آن استفاده نمود. 
دستگاه را در محیط های بیرون قرار ندهید.

مــواد منفجــر شــونده و قابــل اشــتعال ماننــد اســپری ها را نگهــداری نکــرده و از بنزیــن 
ــن  ــورت روش ــد. در ص ــتفاده نکنی ــتگاه اس ــی دس ــتعال زا در نزدیک ــواد اش ــر م ــا دیگ ی

ــود دارد. ــوزی وج ــر آتش س ــتگاه خط ــی دس ــدن اتفاق ش

نکات ایمنی
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این دستگاه برای استفاده در منزل یا مکان های مشابه مناسب می باشد مانند:
- آشپزخانه های پرسنلی در فروشگاه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری

- مراکز دامداری و کشاورزی
- توسط ساکنین هتل ها، مهمانپذیرها، مسافرخانه ها و سایر مکان های اقامتی

- محیط های ارائه دهنده خدمات اقامتی
ــتورالعمل های  ــا دس ــق ب ــی مطاب ــروف خانگ ــوی ظ ــرای شستش ــا ب ــتگاه تنه ــن دس از ای
موجــود در دفترچــه راهنمــا اســتفاده می شــود. پــس از اتمــام هــر چرخــه شستشــو و 
پیــش از نظافــت دســتگاه یــا انجــام هرنــوع تعمیــرات باید شــیر آب را بســته و دوشــاخه 

را از پریــز خــارج نماییــد. 
در صورت بروز هرگونه نقص و خرابی دستگاه را از برق جدا نمایید.

نصب
جابجایــی و نصــب دســتگاه بایــد توســط دونفــر یــا بیشــتر انجــام شــود. بــرای 
ــد.  ــتفاده نمایی ــظ اس ــتکش های محاف ــتگاه از دس ــب دس ــته بندی و نص ــردن بس بازک
ــا  ــق ب ــکان، مطاب ــی نی ــات طالی ــد توســط تکنســین خدم ــرات دســتگاه بای نصــب و تعمی
دســتورالعمل های تولیدکننــده و قوانیــن ایمنــی محلــی انجــام گــردد. بــه جــز شــرایطی 
ــد  ــتگاه نبای ــمتی از دس ــچ قس ــت هی ــده اس ــح داده ش ــا توضی ــه راهنم ــه در دفترچ ک

ــردد. ــض گ ــا تعوی ــر ی تعمی
ــودکان را از  ــب ک ــان نص ــود. در زم ــام ش ــودکان انج ــط ک ــد توس ــتگاه نبای ــب دس نص

ــد. ــه داری ــتگاه دور نگ دس
ــتیکی،  ــه های پالس ــد کیس ــدی )مانن ــته بن ــزای بس ــس از آن اج ــا پ ــب ی ــان نص در زم

ــد. ــرار دهی ــودکان ق ــترس ک ــتایرن، ...( را دور از دس ــی اس ــمت های پل قس
ــی  ــان جابجای ــتگاه در زم ــه دس ــد ک ــی نمایی ــته بندی ، بررس ــردن بس ــاز ک ــس از ب پ
ــی  ــات طالی ــا خدم ــنده ی ــا فروش ــکل، ب ــاد مش ــورت ایج ــد. در ص ــده باش ــیب ندی آس

ــد.  ــاس بگیری ــکان تم نی
پیش از شروع نصب دستگاه را از برق بکشید.

در زمان نصب بررسی نمایید که کابل دستگاه آسیب ندیده باشد.
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تنها پس از نصب کامل دستگاه ، آن را روشن نمایید.
بــا  مطابــق  نیــکان  طالیــی  خدمــات  تکنســین  توســط  بایــد  آب  منبــع  اتصــال 
ــال  ــرای اتص ــرد. ب ــام گی ــی انج ــی محل ــن ایمن ــده و قوانی ــد کنن ــتورالعمل های تولی دس
ــی  ــیلنگ های قدیم ــد. ش ــتفاده نمایی ــد اس ــیلنگ های جدی ــع آب از ش ــه مناب ــتگاه ب دس

ــد.  ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــدد م ــد مج نبای
تمــام شــیلنگ ها بایــد بــه صــورت ایمــن متصــل شــده تــا در زمــان کار کــردن دســتگاه 
از جــای خــود خــارج نشــوند. بایــد تمــام قوانیــن رطوبــت رعایــت شــده و فشــار منبــع 

آب ۱.۰ - ۰.۰۵ مگاپاســکال باشــد.
دمــای آب ورودی بــر اســاس مــدل ظرفشــویی می باشــد. اگــر شــیلنگ ورودی نصــب 
شــده دارای عالمــت “c max°25” باشــد، حداکثــر دمــای مجــاز آب ورودی ۲۵ درجــه 
ســانتیگراد می باشــد. بــرای دیگــر مدل هــا حداکثــر دمــای مجــاز آب ورودی ۶۰ 

درجــه ســانتیگراد اســت.
از بریــدن شــیلنگ خــودداری نماییــد، اگــر دســتگاه شــما مجهــز بــه سیســتم قطــع آب 

می باشــد قســمت پالســتیکی حــاوی شــیلنگ ورودی را در آب غوطــه ور نکنیــد. 
ــکان  ــی نی ــات طالی ــا خدم ــد ب ــد نمی باش ــی بلن ــدازه کاف ــه ان ــیلنگ ها ب ــول ش ــر ط اگ

ــد.  ــاس بگیری تم
ــوده  ــی ب ــدون خمیدگ ــی ب ــیلنگ های ورودی و خروج ــه ش ــد ک ــل نمایی ــان حاص اطمین
ــتگاه،  ــتفاده از دس ــه اس ــن مرتب ــش از اولی ــند. پی ــی نمی باش ــا پارگ ــتگی ی و دارای شکس

ــد.  ــا چکــه نکن ــد ت ــه و ورودی آب را بررســی نمایی شــیلنگ تخلی
در زمان نصب باید پشت دستگاه دیوار یا تخته ای محکم وجود داشته باشد.

ــه صــورت محکــم و  ــه ب ــد کــه هــر۴ پای ــان حاصــل نمایی ــگام نصــب دســتگاه اطمین هن
ــا  ــرده و ب ــم ک ــا را تنظی ــاز آنه ــورت نی ــت، در ص ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــت روی زمی ثاب
اســتفاده از یــک آب تــراز بررســی نماییــد کــه دســتگاه بــه درســتی تــراز شــده باشــد. 
اگــر دســتگاه در قســمتی نصــب شــده باشــد کــه پنــل کنــاری در دســترس قــرار گیــرد، 

ــا از خطــر شکســتگی جلوگیــری نماییــد. لوالهــا بایــد پوشــیده شــده ت
دســتگاه هایی کــه منافــذ تهویــه آن در پایــه قــرار گرفتــه اســت، نبایــد توســط فــرش 
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و ... مســدود گردنــد.
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هشدارهای الکتریکی
مطابق با قوانین ایمنی نصب، به یک سوئیچ تک قطبی با حداقل فاصله ۳ میلی متـر میـان 

اتصاالت نیاز داشته و سیم ارت دستگاه نیز باید متصل شده باشد.
ــد.  ــض نمایی ــابه تعوی ــل مش ــک کاب ــا ی ــرق، آن را ب ــل ب ــیب دیدگی کاب ــورت آس در ص
ــا قوانیــن ایمنــی و  کابــل بــرق بایــد توســط تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان مطابــق ب

ــردد. ــض گ ــده تعوی ــد کنن ــتورالعمل های تولی دس
بــرای ایــن کار بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد. بــرای دســتگاه هایــی کــه دارای 
دوشــاخه مــی باشــند، اگــر دوشــاخه بــا خروجــی ســوکت متناســب نیســت، بــا خدمــات 

طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد. 
طــول کابــل بــرق بایــد بــه میــزان کافــی بلنــد باشــد تــا پــس از قرارگیــری در محــل 

نصــب بــه آســانی بــه پریــز بــرق متصــل گــردد. کابــل بــرق را نکشــید.
از سیم های رابط یا چندراهی استفاده نکنید. 

ــتگاه  ــح دس ــرد صحی ــدم کارک ــاخه، ع ــا دوش ــرق ی ــل ب ــیب دیدگی کاب ــورت آس در ص



9

D
IS

H
W

A
S

H
E

R

یــا افتــادن آن، از دســتگاه اســتفاده نکنیــد. کابــل بــرق را دور از ســطوح داغ  نگهــداری 
نماییــد. پــس از نصــب نبایــد اجــزای الکتریکــی در دســترس کاربــر قــرار گیرنــد. 

در صــورت مرطــوب بــودن قســمتی از بــدن خــود دســتگاه را لمــس نکنیــد، و در زمــان 
برهنــه بــودن پــا از روشــن کــردن آن خــودداری نماییــد.

استفاده صحیح از دستگاه
آب ماشین ظرفشویی آشامیدنی نمی باشد.

حداکثــر تعــداد ظروفــی کــه مــی تــوان در ماشــین ظرفشــویی قــرار داد در برچســب 
مشــخصات محصــول نشــان داده شــده اســت.

بــاز مانــدن درب دســتگاه باعــث حبــس اتفاقــی کــودکان می شــود. زمانیکــه ســبد پــر 
ــد وزن آن را تحمــل  ــاز ماشــین ظرفشــویی می توان ــد درب ب شــده را خــارج می نمایی
ــتادن  ــتن و ایس ــا نشس ــتگاه ی ــیله ای روی درب دس ــه وس ــرار دادن هرگون ــد. از ق نمای
روی آن خــودداری نماییــد. تنهــا از موادشــوینده و جالدهنده هایــی اســتفاده کنیــد کــه 

ــرای ظرفشــویی های خــودکار طراحــی شــده اســت.  ب
ــدن  ــورت بلعی ــوده و در ص ــی ب ــدت قلیای ــه ش ــویی ب ــوینده ظرفش ــواد ش ــدار: م هش
ــرده و  ــری ک ــم ها جلوگی ــت و چش ــا پوس ــاس آن ب ــد. از تم ــاک می باش ــیار خطرن بس

ــد. ــه داری ــودکان را از آن دور نگ ــت ک ــاز اس ــتگاه ب ــه درب دس زمانیک
بررسی نمایید که محفظه مواد شوینده پس از تکمیل چرخه شستشو خـالی شده بـاشد. 

مواد شوینده، جالدهنده و نمک را دور از دسترس کودکان قرار دهید. 
هشــدار: چاقــو و دیگــر لــوازم تیــز بایــد بــه گونــه ای در ســبد قــرار گیرنــد که قســمت 

تیــز آن بــه ســمت پاییــن بــوده یــا بــه صــورت افقــی چیده شــوند. 
پــس از اتمــام هــر چرخــه شستشــو و پیــش از نظافــت ظرفشــویی یــا انجــام هرگونــه 

تعمیــرات  شــیر آب را بســته و دوشــاخه دســتگاه را از پریــز بــرق جــدا نماییــد.
همچنین در صورت بروز هرگونه نقص یا خرابی دستگاه را از برق جدا نمایید.

نظافت و نگهداری از دستگاه
هرگز از لوازم بخار شوی جهت نظافت دستگاه استفاده نکنید.
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حفاظت از محیط زیست
دور انداختن اجزای بسته بندی

ــا درج  ــت   روی آنه ــوده و عالم ــت ب ــل بازیاف ــد قاب ــته بندی ۱۰۰ درص ــزای بس اج
شــده اســت. بخش هــای مختلــف بســته بنــدی بایــد مطابــق بــا قوانیــن محلــی بازیافــت 

ــود. ــه ش ــا دور انداخت زباله ه
بازیافت لوازم خانگی

ــا و  ــردن درب ه ــرق و جداک ــل ب ــردن کاب ــع ک ــا قط ــتگاه، ب ــن دس ــان دور انداخت زم
ــد  ــودکان نتوانن ــا ک ــد ت ــتفاده نمایی ــل اس ــر قاب ــود( آن را غی ــورت وج ــات )در ص طبق

ــوند. ــوس ش ــده و در آن محب ــتگاه ش وارد دس
ایــن دســتگاه از قطعــات قابــل بازیافــت  یــا قابــل اســتفاده مجــدد ســاخته شــده 
ــل  ــی عم ــت محل ــن بازیاف ــا قوانی ــق ب ــن آن مطاب ــت دور انداخت ــن جه ــت. بنابرای اس

ــد. نمایی
ــا  ــی، ب ــی برق ــوازم خانگ ــر ل ــا تعمی ــت ی ــا بازیاف ــه ب ــتر در رابط ــات بیش ــت اطالع جه

ــد.  ــاس بگیری ــود تم ــوازم خ ــنده ل ــا فروش ــل ی ــهرداری مح ش
ــی و  ــزات الکتریک ــا تجهی ــه ب ــی  EU/2012/19در رابط ــن اروپای ــا قوانی ــول ب ــن محص ای

الکترونیکــی )WEEE( مطابــق می باشــد.
بــا بازیافــت صحیــح محصــول، شــما می توانیــد از بــروز اثــرات منفــی حاصــل از بازیافــت 

نادرســت لــوازم بــر محیــط زیســت و ســالمت انســان جلوگیــری نمایید. 
ــا آن نشــان می دهنــد کــه  عالمــت  روی محصــول و همچنیــن مــدارک مرتبــط ب
ایــن محصــول پســماند خانگــی نبــوده و بایــد آنهــا را بــه مراکــز بازیافــت مخصــوص 

لــوازم الکتریکــی و الکترونیکــی تحویــل داد.
اعالم انطباق

این دستگاه مطابق با قوانین ایمنی اروپایی طراحی و تولید شده است:
 RoHS 2011/65/EU.و EMC 2014/30/EU، LVD 2014/35/EU 

ایــن محصــول بــر اســاس قوانیــن اروپایــی طراحــی اقتصــادی و برچســب انــرژی قوانین 
EU/2010/30  تولید شــده اســت.   EC:  EC/2009/125 و
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معرفی دستگاه

صفحه کنترل

۱. سبد باالیی
۲. سبد قاشق و چنگال

۳. پایه های نگهدارنده تاشو
۴. تنظیم کننده ارتفاع سبد باالیی

۵. بازوی آبپاش باالیی
۶. سبد پایینی

۱. دکمه روشن/خاموش و تنظیمات مجدد با چراغ نشانگر
۲. دکمه انتخاب برنامه با چراغ نشانگر

7. نگهدارنده ظروف بزرگ
۸. بازوی آبپاش پایینی

۹. مجموعه فیلترها
۱۰. مخزن نمک

۱۱. مخزن مواد شوینده و جالدهنده
۱۲. برچسب مشخصات

۱۳. صفحه کنترل
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۳. دکمه شستشوی چند ناحیه ای با چراغ نشانگر
۴. دکمه توربو با چراغ نشانگر/ قفل کلید

۵. چراغ نشانگر برنامه اکو )اقتصادی(
۶. چراغ نشانگر قفل صفحه کلید

7. نمایشگر
۸. نشانگر تعداد برنامه و زمان باقی مانده

۹. چراغ نشانگر قرص 
۱۰. چراغ نشانگر بسته بودن شیر آب
۱۱. چراغ نشانگر پر کردن جالدهنده

۱۲. چراغ نشانگر پر کردن نمک
۱۳. دکمه شستشوی قوی با چراغ نشانگر

۱۴. دکمه قرص با چراغ نشانگر
۱۵. دکمه تاخیر با چراغ نشانگر

۱۶. دکمه شروع/ توقف با چراغ نشانگر / تخلیه

نمک، جالدهنده و مواد شوینده
پیشنهادات کاربردی در اولین مرتبه استفاده از دستگاه

پــس از نصــب، نگهدارنــده هــای ســبدها و قســمت هــای االســتیک باقــی مانــده از ســبد 
بــاال را برداریــد. 

پر کردن مخزن نمک
نمک مانع از تشکیل آهک روی ظروف و اجزای عملکردی ظرفشویی می شود. 

o هرگز نباید مخزن نمک خالی بماند.
o سختی آب را تنظیم نمایید.

مخــزن نمــک در قســمت پاییــن دســتگاه قــرار گرفتــه )توضیــح برنامه هــا را مالحظــه 
ــن  ــرل روش ــه کنت ــک  در صفح ــردن نم ــانگر پرک ــراغ نش ــه چ ــد( و زمانیک نمایی

ــد. ــر نمایی ــزن آن را پ ــد مخ ــود بای می ش

اولین مرتبه استفاده از دستگاه
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تنظیم سختی آب 
ــر  ــختی گیر ب ــات س ــد تنظیم ــد بای ــل نمای ــی عم ــه خوب ــختی گیر آب ب ــه س ــرای اینک ب
اســاس ســختی واقعــی آب منــزل شــما باشــد. ایــن اطالعــات را می توانیــد از ســازمان 

آب و فاضــالب محــل خــود بــه دســت آوردیــد. 
میانگین تنظیمات سختی آب کارخانه روی عدد ۳ تنظیم شده است.

o با فشار دکمه روشن/ خاموش دستگاه را روشن نمایید.
o با فشار دکمه روشن/ خاموش دستگاه را خاموش نمایید.

ــوق  ــدای ب ــه ص ــا زمانیک ــد ت ــه داری ــه نگ ــدت ۵ ثانی ــه م ــروع/توقف را ب ــه ش o دکم
ــود. ــنیده ش ش

o با فشار دکمه روشن/ خاموش دستگاه را روشن نمایید.
o عدد سطح انتخاب شده و چراغ نمایشگر نمک چشمک زن می شوند. 

o دکمــه P را فشــار دهیــد تــا ســطح ســختی مــورد نظــر را انتخــاب نماییــد. )جــدول 
ســختی آب را مالحظــه نماییــد(.

ــوش مخــزن را خــالف  ــی را خــارج کــرده و درپ ۱. ســبد پایین
ــد. ــاعت بپیچانی ــای س ــت عقربه ه جه

۲. تنهــا در اولیــن مرتبــه ای کــه ایــن کار را انجــام مــی دهیــد 
مخــزن نمــک را بــا آب پــر کنیــد.

۳. قیــف را مطابــق تصویــر قــرار داده و مخــزن نمــک را تــا لبــه آن )حــدود ۱ کیلوگرم( 
پــر کنیــد. چکــه کــردن کمــی آب طبیعــی می باشــد. 

۴. قیف را برداشته و نمک های باقی مانده را از روی مخزن پاک نمایید.
مطمئــن شــوید کــه درب آن را محکــم بســته ایــد و هیــچ مــاده شــوینده ای نمــی توانــد 
در زمــان برنامــه شستشــو وارد مخــزن نمــک شــود ) وارد شــدن مــواد باعــث آســیبی 

فراتــر از خرابــی بــه ســختی گیــر آب مــی شــود.(
هــر زمــان کــه نیــاز بــه افــزودن نمــک داریــد، بهتــر اســت آن را قبــل از شــروع برنامه 

شستشــو انجــام دهید. 
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جدول سختی آب

dH°سطح

درجه آلمانی
°fH

درجه فرانسوی
۱۰-۶۰-۰نرم۱
۲۰-۱۱۱۱-7متوسط۲
۳۰-۱7۲۱-۱۲معمولی۳
۶۰-۳۴۳۱-۱7سخت۴
۹۰-۵۰۶۱-۳۵بسیار سخت۵

o با فشار دکمه روشن/ خاموش دستگاه را خاموش نمایید.
تنظیمات کامل شده است.

پــس از تکمیــل ایــن رونــد، برنامــه را بــدون قــرار دادن ظــروف روشــن نماییــد. تنهــا از 
نمک هایــی اســتفاده نماییــد کــه مخصــوص ماشــین ظرفشــویی طراحــی شــده اســت.

پس از ریختن نمک در ماشین ظرفشویی چراغ نشانگر پر کردن نمک خاموش می شود.
اگر مخزن نمک پر نشود، سختی گیر آب و المنت حرارتی ممکن است آسیب ببیند.

پر کردن مخزن جالدهنده
ــه چــراغ  ــد. زمانیک ــر ظــروف کمــک مــی نمای ــه خشــک کــردن آســان ت ــده ب جالدهن
نشــانگر پــر کــردن مخــزن جالدهنــده  در صفحــه کنتــرل روشــن مــی شــود، مخــزن 

A جالدهنــده را بایــد پــر نماییــد.

۱. مخزن B را با فشار دادن و کشیدن زبانه درپوش به سمت باال باز نمایید.
۲. بــا دقــت جالدهنــده را تــا میــزان حداکثــر )۱۱۰ میلــی لیتــر( لبــه موجــود در محفظــه 
بریزیــد- از ســرریز شــدن آن جلوگیــری نماییــد. در صــورت ســرریز شــدن، لکه هــای 

موجــود را بالفاصلــه بــا یــک دســتمال خشــک تمیــز نماییــد.
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ــدن آن  ــته ش ــدای بس ــه ص ــا زمانیک ــد ت ــار دهی ــن فش ــمت پایی ــه س ــوش را ب ۳. درپ
ــود. ــنیده ش ش

هرگز جالدهنده را مستقیم داخل محفظه اصلی ظرفشویی نریزید. 
تنظیم میزان جالدهنده

اگــر از خشــک شــدن ظــروف راضــی نمی باشــید، می توانیــد میــزان اســتفاده از 
ــد.  ــم نمایی ــده را تنظی جالدهن

o با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را روشن نمایید.
o با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را خاموش نمایید.

o دکمه شروع/توقف را سه مرتبه فشار دهید- یک بوق شنیده می شود. 
o با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را روشن نمایید.

o عدد سطح انتخاب شده و چراغ نشانگر جالدهنده چشمک زن می شود. 
o دکمه P را فشار دهید تا سطح مقدار جالدهنده را انتخاب نمایید. 

o با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را خاموش نمایید.
تنظیمات کامل شده است.

ــزودن  ــه اف ــازی ب ــت ، نی ــده اس ــم ش ــادی( تنظی ــده روی ۱ )اقتص ــطح جالدهن ــر س اگ
ــده  ــدان جالدهن ــانگر فق ــراغ نش ــده چ ــام جالدهن ــس از اتم ــد. پ ــده نمی باش جالدهن
ــل  ــزان قاب ــر می ــطح ۴ حداکث ــویی س ــدل ظرفش ــا م ــق ب ــد. مطاب ــد ش ــن نخواه روش
ــت  ــه جه ــوده ک ــتگاه ب ــدل دس ــا م ــق ب ــه مطاب ــات کارخان ــد. تنظیم ــم می باش تنظی

ــد. ــام دهی ــاال را انج ــل ب ــتگاه مراح ــی دس بررس
o اگر لکه های آبی در ظروف مشاهده شد، اعداد کمتری )۳-۲( را انتخاب نمایید. 

o اگــر قطــرات آب یــا عالئــم رســوب در ظــروف مشــاهده شــد، اعــداد باالتــر )۴-۵( 
را تنظیــم نماییــد.

پر کردن مخزن مواد شوینده
ــاز کننــده   ــر کــردن مخــزن مــواد شــوینده از ب جهــت پ
ــزن  ــا در مخ ــوینده را تنه ــواد ش ــد. م ــتفاده نمایی A اس
خشــک B بریزیــد. جهــت پیــش شستشــو مــواد شــوینده 
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ــد. ــی بریزی ــه اصل ــل محفظ ــتقیم داخ را مس
ــرده  ــه ک ــا را مالحظ ــه ه ــدول برنام ــوینده ج ــواد ش ــزان م ــری می ــان اندازه گی ۱. زم
ــه  ــرای کمــک ب ــا مقــدار مناســبی را اضافــه نماییــد. داخــل محفظــه B نشــانگرهایی ب ت

ــزان مــواد شــوینده وجــود دارد.  ــری می ــدازه گی ان
۲. باقــی مانــده مــواد شــوینده را از لبه هــای مخــزن پــاک کــرده و درپــوش را ببندیــد 

تــا صــدای بســته شــدن آن شــنیده شــود.
۳. درپــوش مخــزن مــواد شــوینده را بــه ســمت بــاال کشــیده تــا زمانیکــه درپــوش بــه 

درســتی در جــای خــود قــرار گیرنــد.
مخــزن مــواد شــوینده مطابــق بــا برنامــه انتخــاب شــده بــه صــورت خــودکار در زمــان 

مناســب بــاز خواهد شــد.
ــر اســت دکمــه قــرص را  ــد، بهت ــواد شــوینده چندمنظــوره اســتفاده می کنی ــر از م اگ
ــو و  ــه از شستش ــن نتیج ــا بهتری ــده ت ــه ش ــم برنام ــث تنظی ــن کار باع ــد، ای ــال نمایی فع

ــد. ــت آی ــه دس ــک کن ب خش

مصرف 
انرژی

)چرخه/ 
کیلووات 
ساعت(

مصرف 
آب

)چرخه/ 
لیتر(

مدت زمان 
برنامه 

شستشو )** 
)دقیقه:ساعت(

مخزن مواد 
گزینه ی کمکی شوینده

موجود *

کن
ک 

خش
له 

رح
م

برنامه ها
B

محفظه 
اصلی

۰.۹۵۱۱۳:۴۰
۱.اکو 

)اقتصادی(

 -۰.۹
۱.۴۰۱۴-7۳:۰۰ -۱:۲۵

۲. حس ششم 
)6th sense(

۱.۶۰۱۶۲:۵۰-
۳.شستشوی 

قدرتمند

۱.۱۵۱۳۱:۳۰-
۴.شستشوی 
ظروف روزانه

جدول برنامه ها 



17

D
IS

H
W

A
S

H
E

R

 EN ۵۰۲۴۲ اطالعات برنامه اکو )اقتصادی( در شرایط آزمایشگاهی مطـابق با استـاندارد
اندازه گیری شده است.

*( تمام گزینه ها را نمی توانید به صورت همزمان با یکدیگر استفاده نمایید.
**( مــدت زمــان برنامــه نشــان داده در نمایشــگر یــا در دفترچــه راهنمــا بــه صــورت 
تخمینــی و در شــرایط اســتاندارد محاســبه شــده اســت. زمــان واقعــی ممکــن اســت بــر 
ــوع  ــزان مــواد شــوینده، تعــداد و ن ــاق، می ــا و فشــار آب ورودی، دمــای ات اســاس دم
ظــروف، نحــوه چیدمــان ظــروف، گزینــه هــای کمکــی انتخــاب شــده و سنســور درجــه 

مصرف 
انرژی

)چرخه/ 
کیلووات 
ساعت(

مصرف 
آب

)چرخه/ 
لیتر(

مدت زمان 
برنامه 

شستشو )** 
)دقیقه:ساعت(

مخزن مواد 
گزینه ی کمکی شوینده

موجود *

کن
ک 

خش
له 

رح
م

برنامه ها
B

محفظه 
اصلی

۱.۱۵۱۵۳:۳۰-
۵.شستشو در 

شب

۰.۵۵۹۰:۳۰--
۶.شستشوی 
سریع ۳۰ 

دقیقه

۱.۲۰۱۱.۵۱:۴۰-
7. شستشوی 

کریستال

۸. خیساندن---۰.۰۱۴.۵۰:۱۲

۱.۳۰۱۰۱:۴۰
۹. شستشوی -

بهداشتی

۰.۸۵۸۰:۵۰
-

-
۱۰.تمیزکننده 

خودکار
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ــا ۲۰  ــد مــدت زمــان برنامــه را ت بنــدی متفــاوت باشــد. سنســور درجه بنــدی می توان
دقیقــه افزایــش دهــد.

مصــرف در حالــت آمــاده بــه کار: مصــرف حالــت رهــا شــده دســتگاه: ۰.۵ وات. مصرف 
ــوش: ۰.۵ وات در حالت خام

توضیح برنامه ها
دستورالعمل های انتخاب چرخه شستشو.

اکو )اقتصادی(
ــه  ــود. برنام ــتفاده می ش ــول اس ــی معم ــزان کثیف ــا می ــی ب ــت ظروف ــو جه ــه اک برنام

ــد. ــرق می باش ــی آب و ب ــرف ترکیب ــه در مص ــن برنام ــتاندارد، کارآمدتری اس
)6th sense( حس ششم

بــرای ظروفــی بــا میــزان کثیفــی معمــول بــا مــواد غذایــی خشــک شــده در آن مناســب 
می باشــد. میــزان کثیفــی ظــروف را تشــخیص داده و برنامــه مناســب بــا آن را تنظیــم 
ــر  ــک تصوی ــزان کثیفــی می باشــد ی ــال تشــخیص می ــه سنســور در ح ــد. زمانیک می نمای

متحــرک در نمایشــگر نشــان داده شــده و مــدت زمــان چرخــه تغییــر می کنــد. 
شستشوی قدرتمند 

بــرای شستشــوی ظــروف و تابــه بســیار کثیــف اســتفاده می شــود. ) ایــن برنامــه بــرای 
ظــروف حســاس مناســب نمی باشــد(.

شستشوی ظروف روزانه
ــه در  ــه روزان ــد. چرخ ــب می باش ــول مناس ــی معم ــزان کثیف ــا می ــی ب ــرای ظروف ب

کوتاهتریــن زمــان بیشــترین پاکیزگــی را بــه همــراه دارد.
شستشو در شب

بــرای روشــن کــردن دســتگاه در شــب مناســب بــوده و حداکثــر کارایــی و عملکــرد را 
خواهــد داشــت.

شستشوی فشرده ۳۰ دقیقه
برنامــه ای مناســب بــرای شستشــوی ظروفــی بــا کثیفــی کــم بــدون پســماندهای خشــک 

شــده از مــواد غذایــی می باشــد.
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شستشوی کریستال
ــاال ماننــد فنجــان و لیوان هــا طراحــی  ــه دمــای ب ایــن چرخــه بــرای ظــروف حســاس ب

شــده اســت.
خیساندن

ــرای ظروفــی کــه در زمانــی دیگــر شســته خواهــد شــد اســتفاده می شــود. در ایــن  ب
برنامــه از  مــواد شــوینده اســتفاده نخواهــد شــد.

شستشوی بهداشتی
ــا شستشــوی  ــا بســیار کثیــف، ب ــا میــزان کثیفــی معمــول ی بــرای شستشــوی ظروفــی ب

ــد. ــال می باش ــی باکتری ــی آنت اضاف
تمیزکننده خودکار

ــود.  ــتفاده می ش ــویی اس ــت از ظرفش ــت و مراقب ــرای نظاف ــه ب ــد ک ــه ای می باش برنام
ــد. ــز می نمای ــا اســتفاده از آب داغ، داخــل دســتگاه را تمی ــرد ب ــن عملک ای

نکات:
در زمــان اســتفاده از برنامه هــای ســاعت و شستشــوی ســریع می تــوان حداکثــر 

ــت آورد. ــروف بدس ــداد ظ ــترین تع ــا بیش ــو را ب ــرد شستش ــزان عملک می
بــرای کاهــش مصــرف ، تنهــا زمانــی ظرفشــویی را روشــن نماییــد کــه ظرفیــت آن پــر 

شــده اســت.
گزینه های کمکی و عملکردها

ــد.  ــا فشــار دادن دکمه هــای مربوطــه انتخــاب نمایی ــد ب ــی را می توانی گزینه هــای کمک
)بخــش صفحــه کنتــرل را مالحظــه نماییــد(.

اگــر یــک گزینــه کمکــی بــا برنامــه انتخــاب شــده ســازگار نباشــد )جــدول برنامه هــا را 
مشــاهده نماییــد(، LED مربوطــه ســه مرتبــه چشــمک زن شــده و صــدای بــوق شــنیده 

می شــود. گزینــه کمکــی فعــال نخواهــد شــد.
  شستشوی چند منطقه

ــف  ــوی نص ــوان از شستش ــدارد، می ت ــود ن ــو وج ــرای شستش ــادی ب ــروف زی ــر ظ اگ
ــود. ــتفاده نم ــوینده اس ــواد ش ــرق و م ــره آب، ب ــت ذخی ــت جه ظرفی
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برنامــه را انتخــاب کــرده و دکمــه MULTIZONE را فشــار دهیــد. نشــانگر بــاالی دکمــه 
روشــن شــده و عالمــت طبقــه انتخــاب شــده در نمایشــگر روشــن می شــود. دســتگاه 
ــام  ــبدها را انج ــام س ــود در تم ــروف موج ــوی ظ ــرض شستش ــش ف ــورت پی ــه ص ب
می دهــد. بــرای شستشــو در ســبد موردنظــر، ایــن دکمــه را چنــد مرتبــه فشــار دهیــد.

  در زمان انتخاب سبد پایین نشان داده می شود.
  در زمان انتخاب سبد باال نشان داده می شود.

ــتگاه  ــوده و دس ــوش ب ــی خام ــه کمک ــر گزین ــن تصوی ــش ای ــان نمای   در زم
ــد ــام می ده ــبدها را انج ــام س ــروف در تم ــوی ظ شستش

توجــه داشــته باشــید کــه ظــروف را تنهــا در طبقــه بــاال یــا پاییــن قــرار داده تــا میــزان 
مــواد شــوینده مطابــق بــا آن کاهــش یابــد.

  توربو
ایــن گزینــه کمکــی مــدت زمــان برنامــه اصلــی را کاهــش می دهــد در حالیکــه عملکــرد 

شستشــو و خشــک کن بــه همــان گونــه حفــظ خواهــد شــد.
ــا فشــار دکمــه توربــو چــراغ نشــانگر روشــن خواهــد شــد.  پــس از انتخــاب برنامــه، ب

بــرای حــذف گزینــه کمکــی انتخــاب شــده، همــان گزینــه را مجــدد فشــار دهیــد.
  قفل صفحه کلید

ــو را بــه مــدت ۳ ثانیــه  جهــت فعــال کــردن عملکــرد قفــل صفحــه کلیــد، دکمــه تورب
فشــار دهیــد. ایــن عملکــرد تمــام صفحــه کنتــرل را بــه جــز دکمــه روشــن/خاموش قفل 
خواهــد کــرد. بــرای غیــر فعــال کــردن قفــل صفحــه کلیــد، مجــدد همــان دکمــه را بــه 

صــورت طوالنــی فشــار دهیــد.
  شستشوی قوی

ــه شستشــویی شــدیدتر در ســبد  ــن گزین ــد اضافــی در ای ــا وجــود جت هــای قدرتمن ب
ــه و  ــوی قابلم ــرای شستش ــه ب ــن گزین ــود. ای ــام می ش ــاص انج ــمتی خ ــن در قس پایی
ظــروف دســرها اســتفاده می شــود. بــرای فعــال کــردن ایــن گزینــه دکمــه آن را فشــار 

ــود( ــن می ش ــانگر روش ــراغ نش ــد. )چ دهی



21

D
IS

H
W

A
S

H
E

R

  قرص
ایــن گزینــه مطابــق بــا نــوع مــواد شــوینده مــورد اســتفاده عملکــرد برنامــه را افزایــش 
می دهــد. اگــر از مــواد شــوینده ترکیبــی )جالدهنــده، نمــک و مــواد شــوینده( بــه شــکل 
قــرص اســتفاده مــی نماییــد دکمــه قــرص را فشــار دهیــد )چــراغ نشــانگر و عالمــت 

ــود(. ــن می ش ــه روش مربوط
در صورت استفاده از مواد شوینده پودر یا مایع، این گزینه باید خاموش شود.

  زمان با تاخیر
شروع برنامه ممکن است با تاخیری بین  ۰:۳۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت صورت گیرد. 

۱. برنامــه و گزینه هــای کمکــی مــورد نظــر را انتخــاب نماییــد.  بــرای تاخیــر در زمــان 
شــروع برنامــه دکمــه زمــان بــا تاخیــر را )بــه صــورت مکــرر( فشــار دهیــد. ایــن زمــان 
ــی کمتــر از ۴ ســاعت  ــل تنظیــم اســت. اگــر زمــان انتخاب ــا ۲۴ ســاعت قاب بیــن ۰:۳۰ ت
باشــد بــا هــر مرتبــه فشــار دکمــه زمــان تاخیــر ۰:۳۰ دقیقــه ، اگــر کمتــر از ۱۲ ســاعت 
باشــد ۱:۰۰ ســاعت و اگــر بــاالی ۱۲ ســاعت باشــد ۴ ســاعت افزایــش مــی یابــد. اگــر 
زمــان بــه ۲۴ ســاعت برســد و دکمــه دوبــاره فشــار داده شــود، شــروع باتاخیــر غیــر 

ــود. ــال می ش فع
۲. دکمه شروع/توقف را فشار دهید: تایمر شمارش معکوس را شروع می نماید.

ــا ســپری شــدن ایــن زمــان، چــراغ نشــانگر خامــوش شــده و برنامــه بــه صــورت  ۳. ب
ــود. ــروع می ش ــودکار ش خ

ــد،  ــار دهی ــدد فش ــف را مج ــروع/ توق ــه ش ــوس دکم ــمارش معک ــان ش ــر در زم اگ
گزینــه بــا تاخیــر لغــو شــده و برنامــه انتخابــی بــه صــورت خــودکار شــروع می شــود.

زمانیکه برنامه شروع می شود عملکرد با تاخیر را نمی توان تنظیم نمود.
  بسته بودن شیر آب – هشدار

زمانیکــه ورود آب صــورت نمی گیــرد یــا شــیر آب بســته اســت ایــن عالمــت چشــمک 
زن خواهــد شــد.

  تخلیه
برای توقف و لغو چرخه فعال، عملکرد تخلیه را می توان استفاده نمود. 
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بــرای فعــال کــردن عملکــرد تخلیــه، دکمــه شــروع/توقف را بــه صــورت طوالنــی فشــار 
دهیــد. بــه ایــن صــورت برنامــه فعــال متوقــف خواهــد شــد و آب ظرفشــویی تخلیــه 

می گــردد. 
موارد استفاده روزانه

۱. اتصاالت آب را بررسی نمایید.
اتصال ظرفشویی به شیر آب را بررسی نمایید تا مسیر آن باز باشد.

۲. ظرفشویی را روشن نمایید.
دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۳. ظروف را در سبدها بچینید.
)بخش چیدمان سبدها را مالحظه نمایید(.

۴. مخزن مواد شوینده را پر کنید.
)جدول برنامه ها را مالحظه نمایید(.

۵. برنامه را انتخاب کرده و چرخه را تنظیم نمایید.
 P ــا فشــار دکمــه ــزان کثیفــی ب ــوع ظــروف و می ــا ن ــق ب مناســب ترین برنامــه را مطاب

ــد(.  ــه کنی ــا را مالحظ ــح برنامه ه ــد. )توضی ــاب نمایی انتخ
گزینــه کمکــی مــورد نظــر را انتخــاب نماییــد )بخــش عملکردهــا و گزینه هــای کمکــی 

را مالحظــه نماییــد(.
۶. شروع به کار

بــا فشــار دکمــه شــروع/توقف برنامــه شستشــو را شــروع نماییــد. زمــان شــروع شــدن 
برنامــه یــک بــوق شــنیده خواهــد شــد.

7. پایان برنامه شستشو
ــود.  ــان داده می ش ــه END نش ــش کلم ــا و نمای ــط بوق ه ــو توس ــه شستش ــان برنام پای
ــا فشــار دکمــه روشــن/ خامــوش خامــوش نماییــد. ــاز کــرده و دســتگاه را ب درب را ب

پیــش از خــارج کــردن ظــروف چنــد دقیقــه منتظــر بمانیــد. بــا ایــن کار مانــع از اســیب 
ــویی  ــروف از ظرفش ــردن ظ ــارج ک ــان خ ــود در زم ــتان خ ــوختگی دس ــی و س دیدگ

می شــوید.
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نکات
پیــش از بارگیــری ســبدها، تمــام موادغذایــی باقــی مانــده در ظــروف را تمیــز کــرده و 

برای خالی کردن سبدها از سبدهای پایین شروع نمایید.
ــه انجــام می شــود.  ــی حــدود ۳۰ دقیق ــن اضاف ــه خشــک ک ــه مرحل ــل برنام ــس از تکمی پ
پــس از پایــان برنامــه هــر زمــان کــه بخواهیــد می توانیــد ظــروف را خــارج نماییــد. جهــت 
اطمینــان از خشــکی ظــروف بهتــر اســت اجــازه دهیــد تــا ۳۰ دقیقــه اضافــی انجــام شــود.

در زمــان غیــر فعــال بــودن ماشــین ظرفشــویی جهــت بــه حداقــل رســاندن مصــرف 
ــف  ــی کثی ــروف کم ــر ظ ــود. اگ ــی ش ــوش م ــودکار خام ــورت خ ــه ص ــتگاه ب ــرق دس ب
هســتند یــا پیــش از قــرار دادن در ظرفشــویی آبکشــی شــده انــد میــزان مواد شــوینده 

ــا آن کاهــش دهیــد. مــورد اســتفاده را مطابــق ب
تنظیم برنامه در حال اجرا

ــه کار  ــدای شــروع ب ــوان آن را در ابت ــه اشــتباه، مــی ت ــک برنام در صــورت انتخــاب ی
تغییــر داد: دکمــه روشــن/خاموش را فشــار داده و نگــه داریــد، ماشــین خامــوش خواهد 
شــد. بــا اســتفاده از دکمــه روشــن /خامــوش دســتگاه را روشــن کــرده و برنامــه جدیــد 
شستشــو و گزینــه هــای کمکــی مــورد نظــر را انتخــاب نماییــد بــا فشــار دکمــه شــروع/

توقــف برنامــه شــروع بــه کار خواهــد نمود.
اضافه کردن ظروف 

بــدون خامــوش کــردن ماشــین دکمــه شــروع یــا توقــف را فشــار دهیــد، درب را بــاز 
کــرده )مراقــب بخــار داغ باشــید( و ظــروف را داخــل ظرفشــویی قــرار دهیــد. درب را 
بســته و دکمــه شــروع/توقف را فشــار دهیــد، چرخــه از جایــی کــه متوقــف شــده بــود 

بــه کار خــود ادامــه خواهــد داد.
توقف ناگهانی برنامه

ــا قطعــی بــرق اتفــاق بیفتــد چرخــه  ــاز شــود، ی اگــر در زمــان چرخــه شستشــو درب ب
ــدد  ــروع مج ــرای ش ــرق، ب ــدن ب ــل ش ــا وص ــتن درب ی ــا بس ــد. ب ــد ش ــف خواه متوق

ــد. ــار دهی ــروع/توقف را فش ــه ش ــده دکم ــف ش ــه متوق ــه از جاییک چرخ
نکات و پیشنهادات
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لیــوان هــا را خالــی نماییــد. نیــازی بــه آبکشــی در زیــر شــیر آب نمی باشــد.
ــه و  ــرار نگرفت ــه ای باشــد کــه روی هــم ق ــه گون ــد ب چیدمــان ظــروف در ســبدها بای
در ســبدها محکــم چیــده شــده باشــند. بــرای قــرار دادن ظــروف دقــت نماییــد کــه 
روبــه پاییــن قــرار گرفتــه و قســمت هــای فرورفته/برجســته بــه صــورت مــورب قــرار 

ــه آســانی چکــه می کننــد. ــه تمــام ســطوح رســیده و ب ــن آب ب ــد. بنابرای گیرن
هشــدار: درپــوش هــا، دســتگیره هــا، ســینی و تابــه هــا نبایــد مانــع از چرخــش بازوهــای 

ــوند.  آبپاش ش
موارد کوچک را در سبد کارد و چنگال قرار دهید. 

از آنجــا کــه در ســبد پاییــن بازوهــای آبپــاش قــوی تر بــوده و عملکــرد شستشــوی بهتری 
انجــام مــی شــود ظــروف و تابــه هــای بســیار کثیــف را در ســبد پاییــن قــرار دهید. 

ــی  ــاش م ــای آبپ ــه بازوه ــد ک ــی نمایی ــتگاه، بررس ــروف در دس ــان ظ ــس از چیدم پ
ــند. ــته باش ــش داش ــه چرخ ــورت آزادان ــه ص ــد ب توانن

بهداشت دستگاه
بــرای جلوگیــری از بــو و رســوب کــه ممکــن اســت در ظرفشــویی ایجــاد شــود حداقــل 
ــاال را فعــال نماییــد. یــک قاشــق چایخــوری  ــا دمــای ب یــک مرتبــه در مــاه برنامــه ای ب
مــواد شــوینده ریختــه و ظرفشــویی را بــدون قــرار دادن ظــروف و تنهــا جهــت تمیــز 

کــردن دســتگاه روشــن نماییــد. 
ظروف نامناسب

o ظروف و کارد و چنگال های چوبی
ــات  ــی. تزئین ــروف قدیم ــی و ظ ــتی مصنوع ــع دس ــاس، صنای ــی حس ــای تزیین o لیوان ه

ــند. ــاوم نمی باش ــوارد مق ــن م ای
o قطعاتی با جنس مصنوعی که در برابر دمای باال مقاوم نمی باشند.

o ظروفی با جنس قلع و مس
o ظروف دارای خاکستر، موم، روغن های روان کننده یا جوهر.

رنــگ تزئینــات لیوان هــا و قطعــات آلومینیــوم/ نقــره تغییــر کــرده و در زمــان 
شستشــو کــم رنــگ می شــوند. بعضــی از انــواع ظــروف شیشــه ای )ماننــد کریســتال ها( 
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ــوند. ــدر ش ــات و ک ــو م ــه شستش ــد مرتب ــس از چن ــد پ می توانن
آسیب دیدگی لیوان ها و ظروف

o تنهــا از ظــروف شیشــه ای و لعابــی اســتفاده نماییــد کــه توســط تولیدکننــده آن قابــل 
اســتفاده در ظرفشــویی معرفــی شــده اند. 

o از مواد شوینده مالیم و مناسب ظروف استفاده نمایید.
o پس از اتمام چرخه شستشو لیوان ها و قاشق و چنگال ها را از ظرفشویی خارج نمایید.

چیدمان سبدها

ــگال  ــق و چن ــری قاش ــرای قرارگی ــوم ب ــبد س س
ــت. ــده اس ــی ش طراح

چیدمــان کارد و چنــگال هــا بایــد هماننــد تصویــر 
صــورت گیــرد.

چیدمــان جداگانــه کارد و چنــگال کمــک مــی کنــد تــا پــس از شستشــو بــه آســانی جمــع 
شــده و عملکــرد شستشــو و خشــک کــردن بهتــر انجــام شــود. 

چاقو و دیگر لوازم تیز باید به گونه ای چیده شوند که لبه تیز آنها رو به پایین باشد.

کــه  می شــود  باعــث  ســبدها  هندســی  شــکل 
ــوری  ــوه خ ــای قه ــد فنجان ه ــک مانن ــروف کوچ ظ

ــرد. ــرار گی ــی آن ق ــمت میان در قس
ســبد کارد و چنــگال دارای دو ســینی روان و لغزشــی 
ــای  ــاع فض ــک آن ارتف ــا کم ــد ب ــا بتوانی ــند ت می باش
زیــر آن را افزایــش داده و مــوارد بلندتــر را در ســبد 

باالیــی قــرار دهیــد.
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سبد باالیی

لیوان هــا،  ماننــد  ســبک  و  حســاس  ظــروف 
فنجان هــا، نعلبکــی، کاســه های کوچــک ســاالد را 

در ایــن ســبد قــرار دهیــد.  
ســبد باالیــی دارای پایه هــای نگهدارنــده تاشــو 
می باشــد کــه جهــت چیــدن فنجان هــای چــای 
ــورت  ــه ص ــد ب ــر می توانن ــروف دس ــوری و ظ خ
ــوان  ــذا می ت ــروف غ ــه و ظ ــرار دادن کاس ــت ق ــن جه ــد. همچنی ــرار گیرن ــودی ق عم

ــد.  ــا را خوابان انه
)متن زیر تصویر: نحوه چیدمان سبد باالیی(

تنظیم ارتفاع سبد باالیی
ارتفــاع ســبد باالیــی قابــل تنظیــم مــی باشــد: موقعیــت بــاال بــرای قرارگیــری ظــروف 
ــود  ــتفاده می ش ــی اس ــن زمان ــت پایی ــوده و موقعی ــب ب ــن مناس ــبد پایی ــزرگ در س ب
ــای  ــرار داده و فض ــتاده ق ــورت ایس ــه ص ــده را ب ــای نگهدارن ــه ه ــد پای ــه می خواهی ک
ــده در  ــده ش ــوارد چی ــی م ــع از افتادگ ــا مان ــد ت ــاد نمایی ــاال ایج ــمت ب ــه س بیشــتری ب

ســبد پاییــن شــوید. 
ســبد بــاال دارای تنظیــم کننــده ارتفــاع می باشــد )تصویــر 
ــا  ــا و ب ــار دادن اهرم ه ــدون فش ــد( ب ــه نمایی را مالحظ
نگــه داشــتن کناره هــای ســبد آن را بلنــد نماییــد، ســبد 

ــت می شــود. ــاالی آن ثاب ــت ب در موقعی
بــرای رفتــن بــه موقعیــت پاییــن، اهــرم A را در کناره هــای 

ســبد فشــار داده و ســبد را بــه ســمت پاییــن ببرید.

پیشــنهاد می شــود کــه ارتفــاع ســبد را زمانــی کــه ظــروف در آن چیــده شــده اســت 
تنظیــم نکنیــد.

هرگز سبد را تنها از یک طرف باال یا پایین نبرید.
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قفسه های متحرک با قابلیت تنظیم ارتفاع 
ارتفــاع  ســه  در  می تواننــد  کنــاری  متحــرک  قفســه های 
مختلــف تنظیــم شــوند تــا چیدمــان ظــروف داخــل ســبد بــه 
بهتریــن شــکل انجــام شــود. جهــت چیدمــان ایمــن لیوان هــای 
پایــه دار، می تــوان پایــه آنهــا را در شــیارهای موجــود در 
ــن نتیجــه  ــرای کســب بهتری ــرار داد. ب قفســه های متحــرک ق
ــا قفســه ها را کمــی بیشــتر خــم  در زمــان خشــک کــردن آنه
کنیــد. بــرای تغییــر شــیب، قفســه ها را بــه ســمت بــاال کشــیده، 

ــا کمــی کشــیدن آن را در محــل مــورد نظــر خــود قــرار دهیــد. و ب
سبد پایین

بــرای قابلمــه، درپوش هــا، بشــقاب ها، کاســه های ســاالد، کارد و چنــگال و غیــره 
ــا  ــد ت ــرار دهی ــا ق ــا را در کناره ه ــزرگ و درپوش ه ــقاب های ب ــود. بش ــتفاده می ش اس
مانــع از چرخــش بازوهــای آبپــاش نشــوند. ســبد پایینــی دارای پایه هــای نگــه دارنــده 
می باشــد کــه می تواننــد بــرای چیدمــان ظــروف را بــه صــورت ایســتاده و در موقعیــت 

ــا تابــه و کاســه های ســاالد را بــه صــورت افقــی بگذاریــد.  عمــودی قــرار داده ی

)متن زیر تصویر: نمونه چیدمان برای سبد پایین(
شستشوی قوی

عملکــرد شستشــوی قــوی  از جت هــای آبــی مخصــوص 
ــرای شستشــوی شــدیدتر ظــروف  در پشــت محفظــه ب
بســیار کثیــف اســتفاده می شــود. قابلمــه/ ظروف دســرها 
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را رو بــه ســمت اجــزای شستشــوی قــوی قــرار داده و عملکــرد را از روی پنــل فعــال نمایید.
ســبد پاییــن دارای یــک منطقــه ویــژه می باشــد کــه یــک نگهدارنــده کششــی مخصــوص 
ــف در  ــای مختل ــتن تابه ه ــرای نگهداش ــد ب ــه می توان ــود دارد ک ــبد وج ــت س در پش

موقعیــت ایســتاده اســتفاده شــده و فضــای کمتــری اشــغال نمایــد.
نحوه استفاده از شستشوی قوی:

 )G(منطقــه قابلمه هــا  دادن  قــرار  جهــت   .۱
ــده  ــردن نگهدارن ــم ک ــا خ ــوی را ب ــوی ق شستش

پشــتی بشــقاب تنظیــم نماییــد.
ــا شــیب افقــی  ۲. قابلمه هــا و ظــروف دســرها را ب
در منطقــه شستشــوی قــوی قــرار دهیــد. قابلمه ها 

را بایــد بــا کمــی شــیب بــه ســمت جت هــای قدرتمنــد پاشــش آب بگذاریــد.

تمیز کردن فیلترها
مرتــب فیلترهــا را تمیــز نماییــد تــا مانــع از گرفتگــی و مســدود شــدن فیلترها شــده و آب 

مصرفــی بتوانــد بــه درســتی خارج گــردد.
مجموعــه فیلترهــا شــامل ســه فیلتــری مــی شــود کــه باقــی مانده هــای غذایــی را از آب 
شستشــو جــدا کــرده و ســپس آب را دوبــاره بــه جریــان مــی انــدازد: جهــت کســب نتیجــه 

خــوب در شستشــو بایــد فیلترهــا را تمیــز نگهــداری نماییــد.
ظرفشــویی را بــدون فیلتــر یــا بــا فیلتــری کــه بــه درســتی در جــای خــود قــرار نگرفتــه، 

روشــن نکنیــد. 
• پــس از چنیــن مرتبــه شستشــو، فیلترهــا را بررســی نمــوده و در صــورت نیــاز آن را زیــر 
شــیر آب گرفتــه و بــا اســتفاده از یــک مســواک غیــر فلــزی آن را تمیــز نماییــد. بــرای ایــن 

کار دســتورالعمل هــای زیــر را انجــام دهیــد: 
ــرون  ــد و آن را بی ــاعت بچرخانی ــای س ــت عقربه ه ــالف جه ــتوانه ای A را خ ــر اس ۱. فیلت

ــر ۱(. ــد )تصوی آوری

مراقبت و نگهداری از دستگاه 
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۲. فیلتر فنجانی B را با کمی فشار به بال های کناری خارج نمایید )تصویر ۲(
۳. فیلتر صفحه ای استیل C را خارج نمایید )تصویر ۳(

۴. فضای زیر فیلتر را بررسی کرده و باقی مانده های غذایی را خارج نمایید. 
هرگز محافظ پمپ چرخه آب )قسمت مشکی( را جابجا نکنید )تصویر ۴(.

ــرای  ــد. ب ــز کــردن، مجموعــه فیلترهــا را در جــای درســت خــود قــرار دهی پــس از تمی
ــن کار ضــروری اســت. ــی ماشــین ظرفشــویی انجــام ای حفــظ کارای

تمیز کردن بازوهای آبپاش
ــای  ــی روی بازوه ــواد غذای ــای م ــی مانده ه باق
ــه و باعــث مســدود شــدن  ــرار گرفت ــاش ق آبپ
منافــذ خــروج آب می شــود. بهتــر اســت بازوهــا 
ــک  ــا ی ــوراخ های آن را ب ــرده و س ــی ک را بررس

مســواک کوچــک غیــر فلــزی تمیــز نماییــد.
جهــت بــاز کــردن بــازوی آبپــاش باالیــی، ضامــن 
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پالســتیکی را خــالف جهــت عقربه هــای ســاعت 
بــازوی  بــرای جایگــذاری مجــدد  بچرخانیــد. 
آبپــاش باالیــی بایــد آن را بــه گونــه ای قــرار 
دهیــد کــه قســمت دارای ســوراخ های بیشــتر بــه 

ــرد. ــرار گی ــاال ق ــمت ب س
بازوی آبپاش پایینی را می توان با کشیدن آن به سمت باال از جای خود خارج نمود.

تمیز کردن شیلنگ ورودی آب
اگــر شــیلنگ آب جدیــد اســت یــا مــدت طوالنــی از آن اســتفاده نشــده اســت، اجــازه دهید 
چنــد دقیقــه آب از شــیلنگ عبــور کنــد تــا شــفاف و بــدون ناخالصــی شــده و پــس از آن 
ــت  ــن اس ــن کار، ممک ــام ای ــدم انج ــورت ع ــد. در ص ــام دهی ــاز را انج ــورد نی ــاالت م اتص

ــه ظرفشــویی آســیب وارد کنــد. ورودی آب مســدود شــده و ب
عیب یابی

ــا  ــکان ب ــی نی ــات طالی ــا خدم ــاس ب ــش از تم ــتگاه، پی ــرد دس ــص در کارک ــورت نق در ص
ــد: ــی نمایی ــکل را بررس ــل مش ــدول ذی ــتفاده از ج اس

راه حل:دلیل احتمالیمشکل

ظرفشویی روشن نشده یا 
عملکردها را اجرا نمی کند.

دوشاخه دستگاه به خوبی وصل 
نشده است.

دوشاخه را به پریز 
بزنید.

برق قطع شده است.
با وصل شدن برق 

ظرفشویی به صورت 
خودکار شروع به کار 

می نماید.
درب ماشین ظرفشویی به 
درستی بسته نشده است.

درب را فشار دهید تا 
صدای "کلیک" بسته 

شدن شنیده شود.

 به دستورات اعمال شده پاسخی 
داده نمی شود.

با فشار دکمه روشن/
خاموش دستگاه را 

خاموش کرده، پس از 
حدود ۱ دقیقه مجدد 
آن را روشن کرده 
و برنامه را تنظیم 

نمایید.
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راه حل:دلیل احتمالیمشکل

آب ظرفشویی تخلیه 
نمی شود.

چرخه شستشو هنوز به پایان 
نرسیده است.

منتظر بمانید تا چرخه 
شستشو پایان یابد.

شیلنگ تخلیه خم شده است.
بررسی نمایید که شیلنگ 

تخلیه خم نشده باشد 
)دستورالعمل های نصب 

را مالحظه نمایید(
لوله تخلیه سینک مسدود شده 

است.
لوله تخلیه سینک را تمیز 

نمایید.

 فیلتر با پسماندهای مواد غذایی 
مسدود شده است.

فیلتر را تمیز نمایید 
)بخش تمیز کردن 
فیلترها را مالحظه 

نمایید(.

ظرفشویی صدای 
زیادی تولید می کند.

ظرفها روی یکدیگر قرار 
گرفته اند.

چیدمان ظروف را به 
درستی انجام دهید 
)چیدمان سبدها را 

مالحظه نمایید(.

میزان کف تولید شده بیش از 
نیاز می باشد.

مواد شوینده به درستی 
اندازه گیری نشده است 
یا مناسب استفاده در 
ظرفشویی نمی باشد 

)بخش پر کردن مخزن 
مواد شوینده را مالحظه 
نمایید(. با فشار دکمه 

تخلیه تنظیمات ظرفشویی 
را بازیابی نمایید.)بخش 
عملکردها و گزینه های 
اضافی را مالحظه نمایید( 
و برنامه جدید را بدون 
مواد شوینده فعال نمایید.
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راه حل:دلیل احتمالیمشکل

ظروف تمیز 
نشده اند.

ظروف به خوبی چیده نشده 
است.

ظروف را به درستی قرار 
دهید. )چیدمان سبدها را 

مالحظه نمایید(.
بازوهای آبپاش نمی توانند 

آزادانه بچرخند، ظروف مانع از 
چرخش آنها می شوند.

ظروف را به درستی قرار 
دهید. )چیدمان سبدها را 

مالحظه نمایید(

چرخه شستشو بسیار آرام است.
چرخه شستشوی مناسب 
را انتخاب نمایید. )جدول 

برنامه ها را مالحظه 
نمایید(

 کف زیادی تولید شده است.

میزان مواد شوینده به 
درستی اندازه گیری 

نشده یا برای استفاده در 
ماشین ظرفشویی مناسب 

نمی باشد ) پر کردن 
مخزن مواد شوینده را 

مالحظه نمایید(
درپوش محفظه جالدهنده به 

درستی بسته نشده است.
مطمئن شوید که 

درپوش مخزن جالدهنده 
بسته شده است.

فیلتر رسوب گرفته یا مسدود 
شده است.

فیلترها را تمیز نمایید 
)مراقبت و نگهداری از 

دستگاه را مالحظه نمایید(

نمک تمام شده است.
مخزن نمک را پر نمایید 

) پر کردن مخزن نمک را 
مالحظه نمایید(

تعمیرات و عیب یابی
در صــورت وجــود مشــکل یــا آســیب دســتگاه از طریــق شــماره های 
منــدرج در دفترچــه راهنمــا بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیرید. 

خدمات پس از فروش
در زمــان تمــاس بــا خدمــات طالیــی نیــکان، کــد موجــود در برچســب مشــخصات را که در 

ســمت چــپ یــا راســت داخــل درب ظرفشــویی نوشــته شــده اســت را پیــدا نمایید. 


