
 

 

 دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی برتینو 

 های:مدل 
BWD1427W - سفید 

BWD1427S - سیلور
 
 

 
 بخوانید را راهنما دفترچه



 

 

 عزیز مشتری

 آن  همچنین و نگه داریددر دیگر مواقع  بعدیمراجعات  برای آن را ،بخوانید را به دقت دفترچه این اطالعات لطفا

، دستورالعمل خش هایی از دستورالعمل های ایمنیاین دفترچه راهنما شامل ب .بدهید دستگاه بعدی صاحب به را

استفاده  قبل از .و غیره استماشین ظرفشویی نصب و راهنمایی برای رفع مشکالت  دستورالعمل های های عملیاتی،

 این دفترچه را با دقت و برای دو بار مطالعه بفرمایید. حتماً آن،و نگهداری از  از ماشین ظرفشویی 

 

 پشتیبانی قبل از تماس با خدمات

را خودتان حل کنید و ماشین ظرفشویی مرور بخش نکات عیب یابی به شما کمک می کند تا مشکالت عادی 

 .باشیدیازی به کمک تکنسین های حرفه ای نداشته ن

 

 :توجه داشته باشید

، ممکن است بدون اطالع قبلی اصالحاتی تبه دنبال یک سیاست توسعه مداوم و به روز کردن محصوال تولید

 .ایجاد کند
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 : اطالعات ایمنی1بخش 

 

 !هشدار
 :از جمله موارد زیر را رعایت کنید پایههنگام استفاده از ماشین ظرفشویی  موارد احتیاطی 

 

 قابل انفجار است گاز هیدروژن! هشدار

که برای دو هفته یا بیشتر مورد استفاده  کندتولید  یدر شرایط خاص، گاز هیدروژن ممکن است در سیستم آب گرم

قبل از  آب گرم مصرف نشده از دوره های پیشین دارد، اگر سیستم ، لذا قابل انفجار است . گاز هیدروژنیردقرار نگ

. دقیقه جریان داشته باشدچند کنید و بگذارید آب برای هر  بازاستفاده از ماشین ظرفشویی شیرهای آب گرم را 

یت نشتی و که گاز قابل ییاز آنجا و را آزاد می کند در ماشین ظرفشویی مقدار گاز هیدروژن انباشته شدهکار این 

 .استفاده نکنیدمواد اشتعال زا از  سیگار نکشید یا مواقعیدر چنین  ،دارد اشتعال

 

 هشدار! استفاده ی صحیح

  نشستن یا ایستادن روی درب یا سبد ظرف ماشین ظرفشویی خودداری کنید های غلط از قبیلاز استفاده. 

  عنصر گرمایش را لمس نکنیداز ماشین ظرفشوییدر حین یا بالفاصله پس از استفاده ،. 

  نکنید مگر اینکه تمام پانل های محفظه به درستی در جای خود قرار گرفته  روشنماشین ظرفشویی خود را

 دنیشپاخطر آب زیرا کنید. و بست ، درب را بسیار با دقت باز ن ماشین ظرفشوییباشند. در صورت کارکرد

 .وجود دارد به بیرون

  ایستید. و یا در هنگام باز بودن روی آن ن ندهیدقرار برای شستشو درون ماشین ظرفشویی اشیای سنگین را

 .دستگاه می تواند به جلو حرکت کند



 

 

 هنگام بارگیری وسایلی که باید شسته شوند: 

  درب را نداشته باشندماشین ظرفشویی و که احتمال آسیب دیدن  قرار دهیدموارد تیز را طوری. 

  کاهش یابد ندستگیره به باال بکشید تا خطر صدمات از نوع بریده شد از قسمتچاقوهای تیز را. 

 :به پایین رو آنها  تیز گیرند که نقاطبه گونه ای در سبد قرار چاقوها و وسایل دیگر با نقاط تیز باید  هشدار

 .دنباشد یا در حالت افقی قرار گیر

 کی با عنصر گرمایش جلوگیری کنید، باید از تماس وسایل پالستیهنگام استفاده از ماشین ظرفشویی. 

  خالی باشد ی ظروفپس از اتمام چرخه شستشوماشین ظرفشویی بررسی کنید که. 

  آن مشخص  متناسبایمن یا موقعیت بشویید مگر اینکه در ماشین ظرفشویی جداگانه وسایل پالستیکی را

توصیه های  بهتر است ،نشدهسبک هستند و برای آنها موردی ذکر پالستیکی که  ظروفشده باشند. برای 

 .را بررسی کنید ماشین ظرفشویی سازنده

 هرگز  برای ماشین ظرفشویی اتوماتیک استفاده کنید. مخصوص ی ظروففقط از مواد شوینده و شستشو

 .استفاده نکنید هاشوینده دیگر و   دست ، مواد شویندهدر ماشین ظرفشویی از صابون

 ی میلی متری در تمام قطبها 3با حداقل تماس و سیم کشی ثابت  باید در برق وسایل دیگر برای اتصال

 .درج شود ماشین ظرفشویی

  ی کودکان را از درب بازوی ماشین ظرفشویی در هنگام شستشو دور نگه دارید.کودکان را از مواد شوینده و

شستشو در  ازمقداری مواد شوینده زیرا در حال خاموش نیز ممکن است ، ماشین ظرفشویی دور نگه دارید

 داخل آن باقی مانده باشد.

  دریافت ماشین ظرفشویی این دستورالعمل ها باید از تولید کننده یا فروشنده مسئولیت پذیر همچنین

 .شود

 در آب یا کشی  سیم و سیم توجه داشته باشید که ، دستگاه، محافظت در برابر خطر برق گرفتگی برای

 نرود.مایعات فرو دیگر 

  و یا عدم  کم، حسی یا روانی باال و افراد دارای توانایی جسمیسال به  8این وسیله را می توان در کودکان

به روش  ماشین ظرفشوییتجربه و دانش در صورت داشتن نظارت یا دستورالعمل در مورد استفاده از 

کودکان کارهای  گرفتارافرادی که مشغول و . کنید حسبیشتر و خطرات آن را  نیدک استفادهایمن 

بدون و نباید توسط کودکان  دستگاهکنند. تمیز کردن و نگهداری  کاربا دستگاه  همزمان نبایدهستند 

 .نظارت انجام شود

 د بسیار ند، در صورت بلعیدن آنها می تواننشوینده ماشین ظرفشویی به شدت قلیایی هست های مواد

خودداری کنید و کودکان را در هنگام باز  خود با پوست و چشم آنها از تماس همچنین خطرناک باشند.

 .بودن درب از ماشین ظرفشویی دور نگه دارید

 را به وجود آورد یمهلک اتنباید در حالت باز بماند زیرا این امر می تواند خطر دستگاه درب. 



 

 

 با یک سیم تغذیه  باید آن راآن ، برای جلوگیری از خطر ماشین ظرفشویی آسیب دیده اگر سیم تغذیه

 .جایگزین کنید مشابهص اشخایا و سازنده یا نمایندگی خدمات آن  سالم و با کمک گرفتن از

  کنید. منتقللطفاً مواد بسته بندی را به درستی 

  خم شود، این بدان معنا است که منبع در ، منبع تغذیه نباید بیش از حد خمیده و دستگاهدر حین نصب

 د و این امر به آسیب دیدن و باال رفتن استهالک آن منجر خواهد شد.حالتی خطرناک قرار دار

  دستکاری نکنیدرا کنترل ها. 

  شیلنگ های این وسیله با استفاده از مجموعه های جدید شیلنگ به برق وصل شده و نباید از مجموعه

 .استفاده شودبرای آن قدیمی 

  قسمت زیرین شوداطمینان حاصل کنید که فرش نباید مانع از باز شدن. 

  استفاده کنیدو مورد نظر آن  خاصاز ماشین ظرفشویی فقط برای عملکرد. 

  در نظر گرفته شده است خانگیماشین ظرفشویی فقط برای مصارف. 

 برای استفاده در خانوارهای خانگی و در شده، بلکه ماشین ظرفشویی برای مصارف تجاری طراحی ن

 .ر گرفته شده استمحیطهای کاری و مسکونی مشابه در نظ

 

به خوبی به یاد داشته را  ی آنرا با دقت مطالعه کنید و دستورالعمل ها یاطالعات ایمن

 باشید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور ریختن: 2بخش 

 .همه مواد بسته قابل بازیافت هستندبا توجه به اینکه  بریزید،ماشین ظرفشویی را به درستی دور در  بندی مواد بسته

 :قطعات پالستیکی با اختصارات بین المللی استاندارد مشخص شده اند

 می باشد. برای پلی استایرن، مواد بالشتک PS به عنوان مثال



 

 

 WEEE  نیکیتجهیزات برقی و الکترو ،ضایعاتکه مربوط به   EC/2002/69این دستگاه طبق دستورالعمل اروپایی 

این راهنما چارچوبی برای بازگشت و استفاده مجدد از وسایل قدیمی معتبر در سطح . شده است برای آن معرفی

 اتحادیه اروپا را مشخص می کند.

 !اخطار

 !می تواند برای کودکان خطرناک باشد بندی بستهمواد 

کابل تغذیه را قطع کنید و . دستگاه لطفاً به یک مرکز بازیافت مراجعه کنید بندی از بستهمواد برای دور ریختن 

 قرار دهید.غیرقابل استفاده  آن را در حالت را ببندید و دستگاه درب 

 .بسته بندی مقوایی از کاغذ بازیافت شده ساخته می شود و برای بازیافت باید در مجموعه کاغذهای زباله دفع شود

، به شما در جلوگیری از پیامدهای منفی احتمالی برای محیط زیست و دور ریختن صحیح این مواداطمینان از 

 کند.ایجاد می تواند موادی خطرناک استفاده نادرست از زباله های این محصول  ک می کند.سالمتی انسان کم

خود شهر ، لطفاً با دفتر محلی و خدمات دفع زباله خانگی بازیافت این محصولبیشتر در مورد برای کسب اطالعات 

 .تماس بگیرید

 

 مهم!

ن بار تمام برای به دست آوردن بهترین عملکرد از ماشین ظرفشویی خود ، قبل از استفاده برای اولی

 .را بخوانید دستورالعمل های عملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های عملیاتی : دستورالعمل3بخش 

کنترل پنل

 

 می باشد. برای روشن یا خاموش کردن منبع تغذیه :تغذیهسوئیچ  .1

 24می دهد تا زمان شروع هر چرخه را بطور خودکار تا  را امکاناین به شما  تاخیر با شروع دکمه تأخیر: .2

 .ساعت به تأخیر بیندازید

کلید را برای چرخش در چرخه شستشو فشار دهید. چراغ برنامه مربوطه من روشن این  کلید برنامه: .3

 .انتخاب شده است چرخه شستشو خواهد بود تا نشان دهد کدام

 .را انتخاب یا لغو کنید 1در  3فشار دهید که می توانید عملکرد  زمانی : این دکمه را1در  3دکمه  .4



 

 

این دکمه برای روشن کردن، متوقف کردن و یا راه  :ثانیه( 3)راه اندازی برای  دکمه شروع / مکث .5

  اندازی مجدد ماشین ظرفشویی استفاده می شود.

 دستگاه می تواند قفل شود و هر کدام ثانیه فشار دهید. 3کمه را به مدت دو د دکمه قفل کودک: .6

 ها دیگر قابل استفاده نخواهد بود. دکمهاز 

 .می شود به آن روشن، چراغ مربوطه هنگام انتخاب یک برنامه شستشو :چراغ نشانگر برنامه .7

 .روشن می شود ،این نشانگر در هنگام نیاز به پر کردن مجدد نشانگر پر کردن کمک شستشو: .8

 .، این نشانگر روشن می شوده پر کردن مجدد نرم کننده باشدهنگامی که نیاز ب شانگر پر کردن نمک:ن .9

دهید ، قفل کودک در دسترس می فشار ثانیه  3وقتی دکمه قفل کودک را برای  :نشانگر قفل کودک .10

 .بار چشمک می زند 6و نشانگر قفل کودک بعد از  ثانیه .خواهد بود

 .نشانگر روشن می شوداین انتخاب می شود ،  هنگامی که عملکرد اضافه تر :1در  3نشانگر  .11

 می شود.روشن  در هنگام شستشوماشین ظرفشویی روشن شدن  برای چراغ شستشو: .12

 .روشن می شود است، خشک شدن در حال ماشین ظرفشویی ی کههنگام چراغ خشک کردن: .13

مورد استفاده قرار می ، کد های خرابی و زمان تأخیر نمایش زمان اجرابرای  صفحه نمایش دیجیتال: .14

 گیرد.

 

 ویژگی های ماشین ظرفشویی



 

 

 

 نمای جلویی

 

 سبد باال .1

 کردناسپری  بازوی .2

 سبد پایین .3

 نرم کننده آب .4

 دستگاه پخش کننده مواد شوینده .5

 شویندهدستگاه  .6

 سینی کارد و چنگال .7

 کاپدارنده نگه .8

 

 

 : پیش از اولین استفاده 4بخش



 

 

 کارهای زیر را انجام دهید: استفاده از ماشین ظرفشویی برای اولین بارقبل از 

 .نرم کننده آب را تنظیم کنید .أ
 .بشوییدرا ظرفشویی  ماشین بریزید و سپس با نمک میلی لیتر آب درون یک ظرف نمک 500 .ب
 .را پر کنید شویندهدستگاه پخش کننده مواد  .ج
 عملکرد مواد شویندهبررسی  .د

 

 نرم کننده آب .أ

می تواند اثر منفی  . مواد معدنی و نمککننده آب برای حذف مواد معدنی و نمک از آب طراحی شده استنرم 

، آب این مواد معدنی و نمک بیشتر باشدداشته باشد. هرچه محتوای  ماشین ظرفشویییا نامطلوبی بر عملکرد 

اداره آب محلی می تواند در  آن سخت تر است. نرم کننده باید با توجه به سختی آب منطقه شما تنظیم شود.

 .کندمنتقل  های الزم را به شما مورد سختی آب در منطقه شما توصیه

 

 

 تنظیمات

برای  H0 در مقدار تعیین شده .تنظیم کرد H7 تا H0 مقدار نمک قابل پخش را می توان ازدر ماشین ظرفشویی، 

 وجود ندارد.نمک مواردی است که در آب 

به بیشتر در این زمینه  منطقه شما می توانداز ارزش سختی آب شیر خود مطلع شوید. شرکت آب و برق  .1

 .شما کمک کند
 .را می توان در جدول سختی آب یافت آن مقدار تعیین شده .2
 .را ببندید ماشین ظرفشویی درب .3
 فشار دهید.را  Power سوئیچ .4
 معموالً در چنی مواقعی را فشار دهید. Program دکمه بعد ثانیه 5را نگه دارید و سپس  Delayدکمه  .5

 اخطار دهنده یک بار زنگ می زند.

که به طور پیش فرض توسط  است H4 یا تنظیم کارخانه، چشمک می زند روی صفحه نمایش دیجیتالآنچه که 

 کارخانه انتخاب شده است.

 :برای تغییر تنظیمات



 

 

 یک سطح تا، مقدار تنظیم شده فشرده شود دهید. هر زمان که این دکمهرا فشار  Delayدکمه   .1

و پرش می کند  H0 ، صفحه نمایش بهرسیده باشد H7 به مقدار این وقتی. افزایش می یابد مشخصی

 می شود. خاموش
 ذخیره شده است.  شما تنظیمات انتخابیاکنون ، را فشار دهید Programدکمه  .2

 جدول سختی آب
مقدار را روی دستگاه 

 تنظیم کنید
 مول در لیترمیلی 

 سختی آب

 کالرک بازه

H0 1.1-0 0-8 نرم 

H1 1.4-1.2 9-10 نرم 

H2 1.8-1.5 11-12 متوسط 

H3 2.1-1.9 13-15 متوسط 

H4 2.9-2.2 16-20 متوسط 

H5 3.7-3.0 21-26 سخت 

H6 5.4-3.8 27-38 سخت 

H7 8.9-5.5 39-62 سخت 

 

محلی خود تماس  کارشناسخود ، با  منطقه و یا شهرآب برای اطالعات در مورد سختی 

 .بگیرید

 

 دهید قرارنمک را در نرم کننده  .ب
 

 .با ماشین ظرفشویی استفاده کنید کاربرای  مخصوصهمیشه از نمک 

 

 کنید گذر بخش این از توانید می ،ندارد آب کننده نرم شما ظرفشویی ماشین مدل اگر توجه:

 

 نرم کننده آبهشدار 

 ی، رسوباتشما استفاده شود اگر از آب سخت در ماشین ظرفشویی. متفاوت استسختی آب در هر مکان 



 

 

 .شد خواهدتشکیل  وسایلروی ظروف و 

دستگاه مجهز به نرم کننده مخصوصی است که از نمک های مشخصی برای حذف آهک و مواد معدنی 

 .موجود در آب استفاده می کند
 

 

 :باشد می به شرح زیر کهظرف نمکی در زیر سبد پایین قرار دارد 

 !توجه

که بطور  ها سایر انواع نمک !ماشین ظرفشویی استفاده کنید کاربردهایفقط از نمک مخصوص استفاده شده برای 

نرم کننده آب آسیب بخش ، خصوصاً نمک سفره  به در ماشین ظرفشویی طراحی نشده اندمشخص برای استفاده 

خواهد ارائه به شما، سازنده هیچ گونه ضمانتی را نامناسبده از نمک در صورت خسارت ناشی از استفا. می رسانند

 نخواهد گرفت.و مسئولیت خسارت های ناشی از آن را نیز بر عهده  داد

 .کنید را انتخابکامل  با نمک  ییکی از برنامه های شستشوفقط شستشو، قبل از شروع 

برای ، تقسیم شوددر شستشو شود که ممکن است  این کار باعث جلوگیری از هرگونه دانه نمک یا آب نمکی می

 .شوددر ماشین ظرفشویی ممکن است باعث خوردگی  کهاین یا ماند ور دوره زمانی در کف دستگاه باقی به

 خاموش خواهد شد.، چراغ کنترل پس از چرخه شستشوی اول

 

 .خارج کنید آن را شسته و کاله را از ظرف نمکسبد پایینی را برداشته و سپس  .أ
که بشویید از حجم آن را با آب  2/3، هستید نمک ظرفاست که در حال خالی کردن اگر برای اولین بار  .ب

 است. میلی لیتر 500حدود چیزی 



 

 

است که  طبیعیدر آن قرار دهید. کیلوگرم نمک را  2قرار داده و حدود  خود را درون سوراخ انتهای قیف .ج

 .خارج شود مقدار کمی آب از ظرف نمک
 .با دقت پیچ کنید درپوش را .د
با نمک پر شد خاموش می  مکروز پس از اینکه ظرف ن 6الی  2معموالً  چراغ هشدار دهنده نمک در  .ه

 .شود

 

 

 ، باید ظرف نمک موردغ هشدار دهنده نمک در صفحه کنترلدر هنگام روشن شدن چرا -1 :توجه داشته باشید

چراغ نشانگر قبل از حل شدن نمک  اما باشد پرظرف نمک به اندازه کافی  . هر چند ممکن استاستفاده قرار گیرد

ممکن است  بعضی از مدل ها رد، همانطور که دروجود نداچراغ هشدار نمک  اگر در پنل کنترل. شودمی ن روشن

 ازچرخه هایی چه کنید که نمک را با  خود در مورد آن قضاوتمی توانید شما  دیده باشید، آنگاه باید چه کرد؟

به طرح . برای اطالعات بیشتر وارد نرم کننده کنید کنید و یا نمک را به طور مداوم بررسی وماشین ظرفشویی اجرا 

 .زیر مراجعه کنید

می شود، شما ، یک برنامه خیساندن برای از بین بردن آنها اجرا اگر نشت نمک در ماشین ظرفشویی وجود دارد -2

 ه کنید.می توانید از ان استفاد

 

 را پر کنید کمک شستشودستگاه  .ج

 دستگاه کمک شستشو عملکرد

، خشک شدن بدون شو اضافه می شود که در آن از آبکشی کاملکمک شستشو بطور خودکار در طی آخرین شست

 .لکه و لکه اطمینان حاصل می شود

 !توجه

مواد شوینده دستگاه شستشو را با هیچ وقت . مارک دار برای ماشین ظرفشویی استفاده کنید شوینده هایفقط از 

به  مواد شوینده مایع. موادهایی از جمله ماده تمیز کننده ماشین ظرفشویی و پر نکنید که نمیشناسید مواد دیگری

ممکن است شما آسیب آن را همان موقع متوجه نشوید، زیرا این آسیب ها به .آسیب می رساند ماشین ظرفشویی

 مرور رخ می دهند.



 

 

  ظروف ماشین ظرفشویی با برای پر کردن مجدد زمان مناسب

، می توانید میزان رنگ شستشو را با توجه دار دهنده ای برای شستشو وجود ندارداگر در صفحه کنترل چراغ هش

، کل می شود وقتی ظرف شستشو پر. ، قضاوت کنیدک قرار داردکه در کنار کاله D به رنگ نشانگر سطح نوری

شما هرگز کند. می پیدا تاریک کاهش  تعداد نقاط، شوینده کم می شودمواد  . هر چهدنمی شو خاموش هانشانگر

 پر شود. 1/4 با موادی کمتر از شویندهمواد نگهدارنده نباید بگذارید که 

شما می  .سیاه رنگ در نشانگر سطح شستشو تغییر می کند همانطور که شستشو کاهش می یابد ، اندازه نقاط

 ا به صورت زیر ببینید:توانید ترتیب آنها ر

 پر شده 

 3/4  کامل 

 1/2  کامل 

 1/4 برای از بین بردن لکه بینی باید دوباره پر شود -کامل. 

 خالی 

 

 

 شوینده پخش کننده مواددستگاه 

 



 

 

  بکشیدآن را بیرون  بپیچید. سپس سمت چپو به پیکان باز صورت را به  ککاله برای باز کردن درب. 
 بریزید، مراقب باشید که بیش از حد پر نشود آنرا درون  شوینده مواد. 
  در راستیعنی به سمت  پیکان باز و تبدیل آن به پیکان بسته به صورتدرپوش را با قرار دادن آن ،

 .جایگزین کنید موقعیت خود
شستشو در حین شستشوی اولیه آزاد می شود تا از تشکیل قطرات آب روی ظروف  پخش کننده دستگاه

 بهآب  به همچنین با اجازه دادن. جلوگیری شود ،بگذاردبه جای شما که می تواند لکه ها و رگه ها را 

 با مواد کارماشین ظرفشویی برای این مدل ، خشک کردن را بهبود می بخشد. میان ظرف هاکردن  حرکت

کنار درب  یا در داخل درب غالباً دستگاه پخش کننده مواد شستشواست. شستشوی مایع طراحی شده 

 .مواد شوینده قرار دارد

به را درون دیگ ریخته تا زمانی که نشانگر  شوینده موادرا باز کرده و  ک، کالهپخش کنندهبرای پر کردن 

 .میلی لیتر است 140شستشو حدود  برای حجم ظرفقابل ذکر است که . برسدسطح کامالً سیاه 

 براقزیرا این امر می تواند باعث ایجاد لکه های  ، بیش از حد استفاده نکنیدمراقب باشید از پخش کننده

را قبل از بستن  کبا یک پارچه مرطوب پاک کنید. فراموش نکنید که کاله میبینید شود. هر لکه ای را

 .درب ماشین ظرفشویی تعویض کنید

 !توجه

 ب تمیز کنید تا از شستن اضافی برایشده در طول شستشو را با پارچه جاذ پخشهرگونه شستشو 

 کنید.ی بعدی جلوگیری هاشستشو

 

 پخش کننده مواد شوینده کردنتنظیم 

 4روی بر کننده  پخشدارای چهار یا شش تنظیم است. همیشه از  شویندهدستگاه پخش کننده مواد 

و چرخاندن پخش کننده ، با برداشتن درب کم هستند مواد خشک روی ظروف استفاده کنید. اگر لکه ها و

خشک شستشو داده شده را افزایش دهید. اگر ظروف هنوز به درستی سرعت ، مقدار 5به آن شماره گیری 

بعدی تنظیم کنید تا ظروف برای شستشوهای ، شماره گیری را به شماره باالتر نشده اند یا لکه دار شده اند

 .تنظیم شده است 5کارخانه در موقعیت  پیش فرض به صورت تنظیم این قسمتد. نون لکه باششما بد

 



 

 

 

مواد  ، مقدار مصرفز شستشودر صورت وجود قطرات آب یا لکه های آهک روی ظروف بعد ا :توجه داشته باشید

ی ظروف مایل به آبی رو خطوطرا افزایش دهید. در صورت وجود لکه های سفیده چسبناک روی ظروف یا  شوینده

 .را کاهش دهید مقدار مواد شوینده، شیشه ای یا تیغه های چاقو

 عملکرد مواد شوینده .د

کردن خاک و انتقال آن از ماشین ظرفشویی  حل، خاص برای از بین بردن خاکمواد شوینده با مواد شیمیایی 

 .مناسب هستند کاربا کیفیت تجاری برای این  ها شوینده مواد اکثرضروری هستند. 

 مواد شوینده غلیظ

 :به دو نوع اساسی تقسیم می شود آنماشین ظرفشویی بر اساس ترکیب شیمیایی مواد شوینده مخصوص 

 قلیایی با اجزای سوز آورمواد شوینده معمولی ، 

  آنزیم های طبیعی به همراهقلیایی کم  تظبا غلمواد شوینده 
در نتییجه همراه با مواد شوینده غلیظ باعث کاهش آلودگی می شود و  Eco استفاده از برنامه شستشوی

برای ظروف شما مناسب است. برنامه های شستشو به ویژه با خاصیت حل کننده خاک آنزیم های مواد 

شوینده غلیظ مطابقت دارند. به همین دلیل برنامه شستشوی سازگار با محیط زیست که در آن از مواد 

می تواند به نتایج مشابهی برسد که در غیر این صورت فقط با استفاده  ،ده شده استشوینده غلیظ استفا

 خواهد بود.از برنامه فشرده قابل دستیابی 

 قرص های مواد شوینده

قرص های مواد شوینده مارک های مختلف با سرعت های مختلف حل می شوند. به همین دلیل برخی از 

ردن کامل خود را در طی برنامه های کوتاه حل کنند و به همین مواد شوینده نمی توانند قدرت تمیز ک

دلیل لطفاً در هنگام استفاده از قرص های شوینده از برنامه های طوالنی استفاده کنید تا از بین بردن کامل 

 .مواد باقیمانده مواد شوینده اطمینان حاصل شود

 دستگاه پخش کننده مواد شوینده

دستورالعملهای مندرج در جدول چرخه شستشو، باید دستگاه اجرای پس از و  قبل از شروع هر چرخه شستشو

ماشین های ظرفشویی  دیگر ماشین ظرفشویی نسبت به را صادر کند. این مجدد  راه اندازی فرمانپخش کننده 

بار هر به طور کلی فقط یک قاشق غذاخوری برای . دنده و شستشو کمتری استفاده می کنمعمولی از مواد شوی

به مواد شوینده بیشتری ممکن است ، ظروفبه دلیل آلودگی بیشتر خواهد داشت. همچنین طبیعی شستشو نیاز 



 

 

مواد در غیر این صورت  .، مواد شوینده را اضافه کنیدکار ماشین ظرفشوییهمیشه قبل از شروع داشته باشد. نیاز 

 نشوند.و ظروف به خوبی شسته  به درستی حل نمی شود شوینده ممکن است

 مقدار مواد شوینده برای استفاده

 

 :توجه داشته باشید

 و درب را باز کنید. اگر درب بسته است: دکمه انتشار را فشار دهید 

 فقط از مواد شوینده مارک دار  و ، مواد شوینده را اضافه کنیدهمیشه قبل از شروع هر چرخه شستشو

 تا کمتر با مشکالتی در این زمینه برخورد کنید. ماشین ظرفشویی استفاده کنیدشتسشو در برای 

 !هشدار

 .آن را دور از دسترس کودکان نگه داریدو مراقب باشید ! است مشابه خوراکیظرفشویی  ماشین مواد شوینده
مواد  . های ظرفشویی ساخته شده است استفاده کنید فقط از مواد شوینده مخصوصی که برای استفاده در ماشین

ظرف ، مواد شوینده را در داخل ده ایدتا زمانی که آماده شستن ظروف نش و خشک نگه داریددر مکانی شوینده را 

 نریزید.

 

 مواد شوینده را پر کنیدظرف 

 .مواد شوینده را با مواد شوینده پر کنیدظرف 

ت نشان ، همانطور که در سمت راسو میزان ریختن مواد شوینده را نشان می دهدسطح  در ظرف، عالمت گذاری

 :داده شده است



 

 

  محل مایع شوینده اصلی چرخه شستشو ، درMIN  ًگرم مواد شوینده است 20به معنی تقریبا. 

  بریزید. گرم مواد شوینده 5، تقریباً شوچرخه شست ، پیش ازمحل قرار گیری مواد شویندهدر 

 
سازنده آن را مطابق با بسته بندی مواد شوینده رعایت کنید.  نگهداریو  یا میزان مواد شوینده لطفاً توصیه های دوز

 .درب آن را ببندید و فشار دهید تا در جای خود قفل شود

 .، یک ماده شوینده اضافی را در محفظه مواد شوینده قبل از شستشو قرار دهیداگر ظروف خیلی خیس شده اند

 .وداز شستشو موثر خواهد ب پیشاین مواد شوینده در مرحله  

 :توجه داشته باشید

. لطفا توجه کنید مطالعهآخر  شستشو را در صفحاتبرنامه و شما می توانید اطالعات مربوط به میزان مواد شوینده 

 ممکن است مورد نیاز باشد. مختلفی میزان، ا توجه به سطح خاک و سختی خاص آبداشته باشید که ب

 .مواد شوینده رعایت کنیدلطفاً توصیه های سازنده را در مورد بسته بندی 

 

 مواد شوینده

 :نوع مواد شوینده وجود داردسه 

 با فسفات و با کلر .1

 با فسفات و بدون کلر .2

 بدون فسفات و بدون کلرید .3

نشده  مشخصفسفات با عملکرد نرم کننده آب . بدون فسفات است می باشد،پودر  ای که به صورت مواد شوینده

حتی در شرایطی که سختی آب  این است که نمک را در ظرف نمک بریزید، . در این حالت توصیه ما به شمااست



 

 

و در صورت سخت  در صورت استفاده از مواد شوینده بدون فسفاتباشد، باز هم این کار را انجام دهید.  dHH 6تنها 

بیشتری را  در این حالت لطفاً مواد شوینده. ، اغلب لکه های سفید در ظروف و لیوان ها ظاهر می شوندبودن آب 

 دست پیدا کنید.اضافه کنید تا به نتایج بهتری 

با استفاده از آن به  لکه های قوی و رنگی. دکنسفید  را پوست می تواندمواد شوینده بدون کلر تنها مقدار کمی از 

 .کنیدرا با درجه حرارت باالتر انتخاب  شستشولطفاً برنامه . در چنین مواقعی کامالً از بین نمی روند خوبی و

 1در  3استفاده از قرص های مواد شوینده 

 مشاوره عمومی

شما با  محل زندگیقبل از استفاده از این محصوالت باید ابتدا بررسی کنید که سختی آب موجود در  .1

یا خیر که شما  باشدمی دستورالعمل های تولید کنندگان مواد شوینده سازگار با استفاده از این محصوالت 

 از این نظر اطمینان حاصل کنید.روی بسته بندی طالعه مطالب می توانید با م

 .این محصوالت باید کامالً مطابق دستورالعمل های تولید کنندگان مواد شوینده استفاده شوند .2

، استفاده می کنید و در اثر استفاده از آنها با مشکل روبرو شده اید 1در  3محصوالت اولین باز است از اگر  .3

شماره تلفن در بسته بندی محصول . از تولید کنندگان مواد شوینده تماس بگیرید پشتیبانیلطفاً با خط 

 .آورده شده است

استفاده می  به همراه نمکشستشو یکپارچه و ترکیبی برای این محصوالت از مواد شوینده با عملکرد مواد شوینده 

شما با استفاده از این محصوالت  منطقهه سختی آب . قبل از استفاده از این محصوالت ابتدا باید بررسی کنید ککنند

 یا خیر.باشد می مواد شوینده سازگار  اینبا دارد و آیا آب منطقه شما  مطابق 

 مشاوره ویژه

در چنین . مورد نیازتان نمی باشنددیگر  و چراغ های نمک، ، دستگاه شستشوهنگام استفاده از محصوالت ترکیبی

 .برای سختی آب مفید باشد می تواند انتخاب کمترین تنظیممواقعی 

 :1در  3انتخاب عملکرد 

 1در3را انتخاب کنید تا نشانگر  1در3چرخه شستشو  1در3سوئیچ پاور را فشار داده و با فشار دادن دکمه  .1

 .چشمک بزندروشن شود و 

 .بوددر دسترس خواهد  1در3پس از فشار دادن دکمه شروع / مکث و چراغ نشانگر  1در3چرخه شستشو  .2

 :1در  3لغو عملکرد 



 

 

را دنبال لغو برنامه در حال انجام یا دستورالعمل  1در3با فشار دادن دکمه  1در3برای خاموش کردن عملکرد 

 .کنید

 :د، توصیه می کنیمسیستم شوینده استاندارد تبدیل شویک ماشین ظرفشویی شما به اگر تصمیم دارید به 

 .با هم بشوییدمحفظه های نمک و مواد شستشو را هر دو  .1

 .بار اجرا کنیدسه  را برای Eco تنظیم سختی آب را به باالترین حالت ممکن تغییر دهید و چرخه .2

برای اطالعات بیشتر لطفًا . تنظیم وضعیت سختی آب را با توجه به شرایط منطقه خود دوباره تنظیم کنید .3

 .به دفترچه راهنمای خود مراجعه کنید

استفاده  چراغ ها  و  Eco، از قبیل شدید باید با برنامه دیگر مازاد است که ردعملک 1در3چرخه شستشو  توجه:

 .شوند

 

 

 

 

 

 ظرفشویی به ماشین ظروف اضافه کردن: 5بخش 

 

ی را دنبال کنید. ویژگی ها اضافه کردن ظروف به ماشین های دستورالعملماشین ظرفشویی، بهترین عملکرد برای 

 .شما باشد ماشین ظرفشویی ظاهر سبد و سینی کارد و چنگال ممکن است متفاوت از مدل ماشین،

 ماشین ظرفشویی قرار دادن سبدها در از  پسیا  پیشتوجه 

کنید. الزم نیست ظرفها را در زیر آب  با دستمال پاکرا روی ظروف مقادیر زیادی مواد غذایی باقیمانده  .1

 .بشویید و به صورت دستی جاری

 :را در ماشین ظرفشویی به روش زیر قرار دهید ظروف

 .قرار گیرندباید در ماشین ظرفشویی قابلمه و غیره به صورت وارونه  ،وسایلی مانند فنجان ، لیوان ، گلدان  .أ

قرار گیرند  دار در ماشین ظرفشویی وسایل منحنی یا آنهایی که دارای شکاف هستند باید در حالت شیب .ب

 .خالی شود آنها هنگام شستشوتا آب 

 حرکت شدیدی نخواهند داشت.شده اند و  در ماشین قرار دادهبه صورت ایمن  ظروف .ج

 .از چرخش بازوهای اسپری جلوگیری نمی کنند ظروف .د



 

 

 .وسایل بسیار کوچک را نباید در ماشین ظرفشویی بشویید زیرا می توانند به راحتی از سبد بیرون بیایند .2

ممکن است و پایین را نمی توان بیرون کشید، زیرا  ، سبدهای باالآماده سازی ماشین ظرفشوییدر هنگام 

 .شود وسایل منجر به ریزش

ابتدا سبد پایین و سپس  ما این است که، توصیه باال به سبد پایینبرای جلوگیری از ریختن آب از سبد  .3

 .سبد باالیی را خالی کنید

 ظروف خارج کردن

سبد پایین و سپس سبد ، توصیه ما این است که ابتدا به سبد پایینبرای جلوگیری از ریختن آب از سبد فوقانی 

 .باالیی را خالی کنید

 پر کردن سبد باال

، نعلبکی و فنجان چای قالب،، ظروف شیشه ایسبد فوقانی برای نگهداری ظروف ظریف تر و سبک تر از قبیل 

خیلی  این ظروف تا زمانی کهقابلمه های کم عمق طراحی شده است، البته ، کاسه های کوچک و همچنین بشقاب

قرار دهید که  در ماشین ظرفشویی ظروف و وسایل آشپزی را طوری .به ختطر داشته باشید کهکثیف نباشند

 .توسط اسپری آب جابجا نشوند

 

 

 تنظیم سبد باالیی
تا فضای بیشتری برای وسایل بزرگ در سبد باالیی یا سبد در صورت لزوم می توان ارتفاع سبد باالیی را تنظیم کرد 

و موقعیت ان را  را تنظیم کرد متفاوت در ریل می توان سبد باالبا قرار دادن چرخ هایی با ارتفاع . پایین ایجاد شود



 

 

مانع چرخش ، سرورهای ساالد یا چاقوها را باید در قفسه قرار دهید تا تغییر داد. وسایل بلند، سرویس کارد و چنگال

 .جدا کرد را د یا آنبه عقب کشیقفسه را می توان ، از قفسهدر صورت عدم نیاز به استفاده . دنبازوهای اسپری نشو

 

 سبد پایین پر کردن

، در سبد پایین  شدن از اهمیت باالیی برخوردار هستندتمیز شستشو و توصیه می کنیم وسایل بزرگی را که برای 

 که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: قرار دهید

 .، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، ظرف ها و کاسه های سروگلدان ها، قابلمه ها، درب ها

 ه، بهتر است ظروف و درب ها را در کنارکه در باال قرار دارد برای جلوگیری از مسدود شدن چرخش بازوی اسپری 

 .هیدسبد ها قرار د

 .، کاسه های سرو و غیره باید همیشه در باال و پایین قرار داده شوندگلدان ها

این  منتقل شود. ویژگی های سبد پایین آنها بیرون خوبی به درون و بکشند تا آب به دراز گلدان های عمیق باید

 بتوان در آنها قرار داد.تری ردیف های قلع را به هم می ریزند تا قابلمه ها و قابلمه های بزرگتر یا بیش است که

باید ، یعنی فضای بار سبد پایین را د روی نگهدارنده فنجان قرار دهید، دستمال و غیره را بایفنجان های چای

 زیرا طراحی آن به گونه ای است که مناسب فنجان های شما می باشد. کنید انتخاب



 

 

 

 سبد پایین تاشوقفسه * 

به گونه ای و شما قرار گرفته اند  ماشین ظرفشوییکه در سبد پایین است قفسه های تاشو متشکل از دو قسمت 

قرار  در آن ، قابلمه و غیره آسانترهد وسایل بزرگ را به عنوان گلدانمی درا امکان  این طراحی شده اند که به شما

 .دهید

می . شما ن هستندقابل جمع شدن و بزرگتر شدنیز همه آنها  کردن است.، هر قسمت قابل جدا نیازدر صورت 

 .استفاده کنید ه پایین و به سمت باال  تا کنید و آنها راتوانید قفسه های تاشو را با فشار ب

 است اختیاریاین مورد  *



 

 

 

مخصوص در سینی می توانید به ترتیب ، کارد و چنگال را در شکل نشان داده شدهسینی کارد و چنگال همانطور که 

 انهقرار دهید تا اطمینان حاصل شود که آب به صورت آزاد به صورت خوابیده را بایدکارد و چنگال . دهید آن قرار

 میان آنها گذر می کند.از 

 
 کارد و چنگال های زیر را وارد کنید شما می توانید ،برای شستشوی کارد و چنگال در ماشین ظرفشویی

 مناسب نیستندمواردی که 

 مروارید داراییا  دارارد و چنگال با دستگیره های چوبی، شاخه ک



 

 

 گرما مقاوم نیستند در مقابلوسایل پالستیکی که 

 پایین است.در برابر دما  ت آنهاکارد و چنگال های قدیمی تر با قطعات چسبان که مقاوم

 وسایل و کارد و چنگال 

 کارد و چنگال پیوندی

 سرب یا شیشه کریستال

 هستند در معرض زنگ زدگی که فوالدی ظروف

 پالتر چوبی

 موارد ساخته شده از الیاف مصنوعی

 

 !هشدار

  در ماشین شستشو شودپایین  موارد اجازه ندهید که هیچ موردی از

 

 محدود هستند مواردی که

 .شوند خش دار ند بعد از تعداد زیادی شستشوبرخی از انواع شیشه ها می توان

 .به تغییر رنگ دارندکه هنگام شستشو تمایل قطعات نقره و آلومینیوم 

 .ممکن است محو شود شستشو، الگوهای  اگر ماشین اغلب شستو داشته باشد

 

 :توجه داشته باشید

برای شستشو درون ماشین ظرفشویی ، الک یا رنگ را دارند مانند موم شمعوسایلی را که خاکستر سیگار کثیف 

ماشین شستشو در قرار ندهید. اگر ظروف جدید خریداری می کنید، لطفاً اطمینان حاصل کنید که آنها مناسب 

 .ظرفشویی هستند

 

 :توجه داشته باشید

ظرف هایی که و  ظرف استاندارد وجود داردمورد  15نکنید. فقط پر لطفا ماشین ظرفشویی خود را بیش از حد 

برای نتایج خوب و برای مصرف مناسب انرژی  راهکار استفاده نکنید. این یزن مناسب ماشین های ظرفشویی نیست

 می باشد.بسیار مهم 



 

 

 

 پر کردن ماشین با کارد و چنگال و ظروف

 به موارد زیر توجه کنید: باید ظروف ماشین ظرفشویی باقبل از 

 بزرگ را حذف کنید ظروف

 نرم کنیدرا بقایای مواد غذایی سوخته در قابلمه ها 

 :ظروف و کارد و چنگال ، لطفاً توجه داشته باشید پر کردن ماشین ظرفشوییهنگام 

 .دنظروف و کارد و چنگال نباید مانع چرخش بازوهای اسپری شو

تا آب نتواند در ظرف یا پایه  قرار دهیدپایین  رو به ، لیوان ، قابلمه و غیره را با دهانهوسایل توخالی مانند فنجان

 .عمقی جمع شود

 یا یکدیگر را نپوشانند ل نباید داخل یکدیگر قرار بگیرندوف و وسایل کارد و چنگاظر
  نباید آنها را به گونه ای قرار داد که به شیشه برخورد ، دستگاه شیشهبرای جلوگیری از صدمه به

 کنند.
  دهید.در سبد پایین قرار  شدن بسیار حائز اهمیت هستندتمیز از نظر وسایل بزرگی 
 و لیوان  قالب، ظروف شیشه ایبرای نگه داشتن ظروف ظریف تر و سبک تر از قبیل  سبد فوقانی

 .های چای طراحی شده است
 !توجه

کارد و چنگال  مانند و یا تیز بلندوسایل  هستند!، خطری بالقوه د که در حالت ایستاده قرار دارندچاقوهای تیغه بلن

 .گیرندباال و به صورت افقی قرار چاقوهای حک شده باید در سبد و 

 و سایر ظروف ظروف شیشه ایصدمه به 

 :علل احتمالی

 سازگاری نداشته باشد. ترکیب شیمیایی مواد شوینده که ممکن است با آننوع شیشه یا فرایند تولید 

 ماشین ظرفشویی.  شستشوی درجه حرارت آب و مدت زمان برنامه 

 :برای رفع کردن آنها پیشنهادی راهکارهای

  از ظروف شیشه ای یا ظروف چینی استفاده کنید که توسط سازنده آن عایق ظرفشویی مشخص شده

 .است



 

 

  در صورت لزوم از ده است. ش نوعی ظروف به خصوص توصیه برایاز یک شوینده مالیم استفاده کنید که

 .کنندگان مواد شوینده اطالعات بیشتری کسب کنیدتولید 

  انتخاب کنید برای شستشو ای را با درجه حرارت پایینبرنامه. 

 هرچه سریعتر شیشه و کارد و چنگال را از ماشین  شستشواز اتمام برنامه  پس، برای جلوگیری از صدمه

 .ظرفشویی بیرون آورید

 شستشو پس از

سپس متوقف می شود.  بار زنگ می زند 6ماشین ظرفشویی  ، وزنهشستشو به پایان رسید هنگامی که چرخه کار

، منبع آب را خاموش کرده و درب ماشین ظرفشویی را باز خاموش کنید Power دستگاه را با استفاده از دکمه

از تخلیه ماشین ظرفشویی صبر کنید تا از دست زدن به ظروف در حالی که هنوز داغ  پیشکنید. چند دقیقه 

 .بهتر خشک شوند کمک می کنید تا آنهااین کار به شما با هستند و مستعد شکستن هستند جلوگیری کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 شروع یک برنامه شستشو: 6بخش 

 شستشوجدول چرخه 

 آب

 )لیتر(

 انرژی

)کیلووات 

 ساعت(

 زمان اجرا

 )دقیقه(

مواد شوینده 

 پیش/ اصلی
 شرح چرخه

اطالعات انتخاب 

 چرخه
 برنامه

18 1.50 169 
 گرم30/5

 1در  3یا 

 اصلیشستشو 

 60 با دمای

درجه 

 سانتیگراد

 1شستشو 

 2شستشو 

 آبکشی گرم

 خشک کردن

 ترینسنگین برای

 از سفالی ظروف

 قابلمه، قبیل

 غذاهای تابه،ماهی

 غذاهایی و گلدان

 یغذا مدتی برای که

 هاآن روی خشک

 .است مانده

 

 

11 0.93 178 
 گرم30/5

 1در  3یا 

 از  پیش

شستشوی 

 45با اصلی 

درجه 

 سانتیگراد

 آبکشی گرم

 خشک کردن

 ظروفی کهبرای 

گی معمولی و آلود

مانند  ساده دارند

، بشقاب، انگلد

بلمه هایی لیوان و قا

 شستهکه به راحتی 

می شوند و مواد 

داخل آنها نرم است. 

 چرخه روزانهاین 

 می باشد.

 

14 0.95 147 
 گرم20/5

 1در  3یا 

از  پیش

 شوشست

شستشوی 

با دمای  اصلی

درجه  45

 سانتیگراد

 شستشو 

چرخه شستشوی 

سبک برای موارد 

ظریف تری که 

نسبت به درجه 

حرارت باال حساس 

هستند استفاده می 

 چرخه اجرای. شود

 



 

 

 آبکشی گرم

 خشک کردن

بالفاصله پس از  

آغاز می  استفاده

 شود.

 گرم20/5 60 1.00 11.5

 1آبکشی گرم 

 2آبکشی گرم 

شستشوی گرم 

 60با دمای 

درجه 

 سانتیگراد

 خشک کردن

برای بشقاب ها و 

 کهقابلمه های مالیم 

 معموالً برای روزمره

 کثیف می شوند.

 
 

 گرم15 36 0.55 7

شستشوی 

با اصلی 

درجه  40دمای

 سانتیگراد

 آبکشی گرم

یک شستشوی 

کوتاه تر برای 

مالیم  بسیار بارهای

که نیازی به خشک 

نسبت ، .شدن ندارند

به بقیه این چرخه 

 .کوتاه تر است

 

4 0.01 11  
از پیش 

 شستشو

برای شستن 

ظرفهایی که قصد 

 بعد آنها را دارید روز

  بشویید

 *E N 50242 : چرخه آزمایش استیک این برنامه. 

 :به شرح زیر است EN 50242 مقایسه با توجه به تستاطالعات مربوط به 

  :متنظی 15ظرفیت 

 کم ظرفیت: موقعیت سبد باال 

  :پخش کننده تنظیم برای  4یا  5تنظیم کمک شستشو 

 روشن کردن دستگاه 

 …شروع یک چرخه شستشو 

 در آنها قرار دهید.ها را را بیرون بکشید، ظرف باال و سبد پایین

بخش . کنید قرارتوصیه می شود ابتدا سبد پایین و سپس قسمت باالیی را  ،را به عقب برگردانید سبدها .1

به بخش و مواد شوینده بریزید جایگاه در  ببینید.ماشین ظرفشویی  پر کردن سبدهای هنگامرا  ینزیر

 و نمک آن را بررسی نمایید. مراجعه کنید، استنمک زیرین که محل قرارگیری 

 . هرتز است 50فرکانس تا  ولتو  240 - 220تامین توان . در پریز قرار دهیددوشاخه را  .2



 

 

دکمه دادن فشار  ب را بسته و بادروارد ماشین ظرفشویی می شود. فشار کامل  امطمئن شوید که منبع آب ب

Power   دکمه ردن فشو پس از آن Programشستشو را آغاز مطلوب یک چرخه شستشوی برای انتخاب ،

 کنید. 

، Powerتوانید با فشردن دکمه تواند شنیده شود، شما میهنگامی که در بسته شود، صدای کلیک می: نکته

 .سوئیچ را خاموش کنید

 

 کردن روشن

 .را باز کنید آب، آن شیر در صورت بسته بود .1

 .را ببندید بدر .2

 .دقت کنید که بازوهای اسپری مسدود نباشند .3

 دهید. و یا تغییر حالت کنیدروشن  مکث /ماشین ظرفشویی را با استفاده از دکمه استارت  .4

 

 ای انتخاب کنیدبرنامه

 .برنامه خود را با توجه به نوع بار و میزان کثیفی انتخاب کنید

از . استشده شرح داده  راهنمااین  در ادامهها در نمودار برنامه آنمختلف های متفاوت و کاربردهای برنامه

 .مورد انتظار استفاده کنید شستشوی گر برنامه برای انتخاب برنامهانتخاب

 

 برنامه را تغییر دهید

 در غیر این صورت. برای مدت کوتاهی در حال اجرا بوده باشد که تنها در حال انجام است ای چرخه فرضیه:

آب شستشو را تخلیه کرده  پیش از اینشده باشد و دستگاه ممکن است  تخلیهممکن است مواد شوینده قبالً 

 مخصوص برای شستشو ظروف استفاده شود. مواد شویندهباید باشد. در صورت بروز این موارد، 

 بخش زیر مربوط به مواد شوینده می باشد.

 .را کنسل کنید شستشو فشار دهید تا برنامه را  Powerدکمه  .1

خود توانید برنامه را به تنظیمات چرخه مورد نظر می . این باررا روشن کنید ظرفشوییماشین دوباره  .2

 . برای اطالعات بیشتر به جدول چرخه شستشو مراجعه کنید.تغییر دهید

های هشدار را منتشر انجام چرخه شستشو در را باز کنید، دستگاه مکث خواهد کرد و سیگنال زماناگر در  :توجه

را  E1خطای  که داده خواهد شدصفحه نمایش دیجیتالی نشان  نتیجه تمام این موارد بر روی. در خواهد کرد

 .کندمیخود را مجدداً آغاز ثانیه کار  10وقتی در را ببندید، ماشین بعد از . غالباً به شما نشان خواهد داد
 

  آن اضافه کردن وظرف فراموش کردن 

 .مواد شوینده می تواند اضافه شود ککندهپخش از باز شدن  پیشیک ظرف فراموش شده 



 

 

 .درب را کمی باز کنید تا شستشو متوقف شود .1

 .، می توانید درب را به طور کامل باز کنیداز اینکه بازوهای اسپری متوقف شدبعد  .2

 .ظروف فراموش شده را اضافه کنید .3

 .خواهد کردخود را شروع کار  مجدداً ، ماشین ظرفشویی بعد از ده ثانیهدر را ببندید .4

 !هشدار

 سمت شما بپاشد و به شما آسیب بزند.زیرا آب گرم ممکن است  کردن درب هنگام شستشو خطرناک استباز 

 ماشین ظرفشویی را خاموش کنید

ی تنها در حالت که این بار زنگ می خورد 6 اعالم کننده هشدارظاهر می شود و  ---صفحه نمایش دیجیتال بر روی 

 باشد.به پایان رسیده  شستشو برنامه رخ می دهد که

 .خاموش کنید Powerماشین ظرفشویی را با فشار دادن دکمه  .1

 ببندید!شیر آب را  .2

 به سمت بیرون پخش شود!بخار داغ ممکن است هنگام باز شدن درب . در را با دقت باز کنید

  ابراین ظروف باید بنپس از شستشو می توان باعث سوختن پوست شما شود، ظروف داغ به دست گرفتن

 .از خارج شدن از دستگاه خنک شوند پیشدقیقه  15

 کردن  خارجاز  این کار پیش .، آن را رها کنید و چند دقیقه صبر کنیددرب ماشین ظرفشویی را باز کنید

 بخشد.بهبود می  آنها را د و خشک شدنشدن ظرف ها می شوتر خنک  موجب ظرف ها

 تخلیه ماشین ظرفشویی

 .که ماشین ظرفشویی داخل آن مرطوب باشدطبیعی است 

قسمت پایین  بهروی ظروف  باالبا این کار از ریختن آب از سبد . باال را خالی کنید سبدسبد پایین و سپس  ابتدا

 .جلوگیری می شود

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : نگهداری و تمیز کردن 7بخش

 سیستم فیلتر

. در صورتی که داخل پمپ استفاده می شودبه بزرگ و سایر وسایل  ورود اجسام و بقایایاز فیلتر برای جلوگیری از 

این اجسام خارج نشوند و در فیلتر باقی بمانند، در برخی موارد می تواند به صورت مانع در آید و در نهایت تخلیه 

 آب را دچار مشکل کند.

 
 .استتشکیل شده ریزفیلتر یا و یک فیلتر کوچک  از یک فیلتر بزرگ در فیلتر اصلیسیستم فیلتر 

 فیلتر مسطح .1

 .افتندبه دام می پایینای بر روی بازوی به وسیله جت ویژه بقایامواد غذایی و 

 های درشتفیلتر سنگ دانه .2



 

 

فیلتر زبر به دام این شوند، در کننده واقع مسدود به عنوان توانند بزرگ مانند استخوان و شیشه که می بقایای

موجود در باالی این فیلتر را فشار  به آرامی شیر یک شی که در این فیلتر گیر کرده، خارج کردنبرای  .افتندمی

 .داده و آن را بلند کنید

 فیلتر ریز .3

شود که در طول یک دارد و مانع از آن مینگه می پمپاین فیلتر خاک و باقی مانده مواد غذایی را در ناحیه 

 .ها وارد شود بشقاب ظروف و چرخه بر روی

  گیرد، فیلتر را برای موانعی که مورد استفاده قرار بار که ماشین ظرفشویی مورد استفاده قرار میهر

 .بازرسی کنید ،گیردمی

 هر گونه باقیمانده مواد غذایی را . توانید سیستم فیلتر را حذف کنیدبا باز کردن صافی خشن، شما می

 .بردارید و فیلترها را در آب جاری تمیز کنید

 

 

 ابتدا و در صورتی که ر حذف می شودرا انجام دهید، سیستم فیلت 2 و 1اگر از مرحله  :داشته باشیدتوجه 

 .تر نصب خواهد شدل، سیستم فی را انجام دهید 1مرحله  و سپس 2مرحله 

 

 مونتاژ فیلتر
ذایی را از آب مواد غ، مونتاژ فیلتر باید تمیز شود. فیلتر به طور موثری ذرات مساعدبرای بهترین کارایی و نتیجه 

به همین دلیل  ادامه پیدا کند.و این امکان را می دهد تا در طول چرخه مجدداً چرخش  شستشو خارج می کند

، با را که در فیلتر به دام افتاده اند، ذرات بزرگتر مواد غذایی وبی است که بعد از هر چرخه شستشواین ایده خ

را در جهت رو  آن، دسته ی رید. برای جدا کردن مونتاژ فیلترری از بین ببزیر آب جا کاپآبکشی فیلتر نیم دایره و 

بهتر به باال بکشید. کل مونتاژ فیلتر باید هفته ای یک بار تمیز شود. برای تمیز کردن فیلتر درشت و میکرو فیلتر 

نتاژ کنید و کل مونتاژ کننده استفاده کنید. سپس قطعات فیلتر را مانند شکل های باال مجدداً مو پاکاز برس  است

خود قرار دهید و به سمت پایین فشار دهید. ماشین ظرفشویی هرگز نباید  جایگاهرا در ماشین ظرفشویی مجدداً در 

تعویض نادرست فیلتر ممکن است باعث کاهش سطح کارآیی دستگاه و آسیب همچنین بدون فیلتر استفاده شود. 

 .شود وسایل شمارساندن به ظروف و 

 



 

 

 !هشدار

 جانبی وسایلهنگام تمیز کردن . نکنید راه اندازی و ظروفهیچ وقت ماشین ظرفشویی را بدون استفاده از وسایل 

 ، این کار می تواندفیلترها قابل جابجایی هستندبرای آنها هشدار دهنده تنظیم نکنید. با توجه به اینکه ، و معمولی

 کند.تخریب  راعملکرد ماشین ظرفشویی 

 

 اسپری بازویتمیز کردن 
، اجزای بازوی اسپری و یاتاقان تمیز کنیدبرای مواد شیمیایی آب سخت را ی اسپری بازو به طور مرتببرای اینکه 

، مهره را در جهت عقربه های ساعت پیچ دهید تا واشر آلودگی های بازوی اسپری پوشانید. برای از بین بردنبها را 

بازوها را در صابون و آب گرم بشویید و از یک برس . زو را خارج کنیدبا، سپس باالی بازوی اسپری شده خارج شود

 .آنها را جایگزین کنید ،از شستشوی کامل . پسنرم برای تمیز کردن جت ها استفاده کنید

 

 مراقبت از ماشین ظرفشویی

برای  .کامالً خشک کنید آن را ، از یک پارچه مالیم و مرطوب استفاده کنید و سپسبرای تمیز کردن پنل کنترل

، پد تمیز ید. هرگونه استفاده از اشیای تیزکننده لوازم خانگی استفاده کن پاکتمیز کردن قسمت بیرونی از واکس 

 می تواند پنل کنترل را خش دار کند. خشککننده یا تمیز کننده های 

 
 

 در برابر یخ زدگی محافظت کنیدماشین ظرفشویی را 

فنی بخواهید  خدماتقرار نگرفته است، از یک  مناسبما در طول زمستان در جای گرم و اگر ماشین ظرفشویی ش

 موقعیت آن را تغییر دهد. برای انجام این کار باید مراحل زیر را دنبال کنید: که



 

 

 .قطع کنیدرا به ماشین ظرفشویی متصل برق  .1
 .منبع تغذیه را خاموش کنید و لوله ورودی آب را از شیر آب جدا کنید .2
 .استفاده کنید ظرف عمیقآب را از لوله ورودی و شیر آب تخلیه کنید. برای گرفتن آب از یک  .3
 .لوله ورودی آب را به شیر آب وصل کنید .4
 .کف استفاده کنید شستشویر موجود در وان و کف آن را برداشته و از اسفنجی برای فیلت .5

 

 ماشین ظرفشویی تمیز کردن درب

گرم و مرطوب استفاده کنید. برای جلوگیری از ، ، فقط باید از یک دستمال نرمدرببرای تمیز کردن لبه اطراف 

 .استفاده نکنید پاک کنندهنفوذ آب به قفل درب و اجزای الکتریکی، از هیچ نوع اسپری 

ونی استفاده نکنید، زیرا باعث کننده های ساینده و یا لنت های تمیز کاری بر روی سطوح بیر پاکهرگز از  همچنین

 را ایجادح وبرخی حوله های کاغذی می توانند عالئم خراشیده بر روی سطهمچنین ر می شوند. خراشیدن فیلت

 .کنند

 !هشدار

کننده برای تمیز کردن صفحه درب استفاده نکنید زیرا این امر می تواند به قفل درب و اجزای  پاکاسپری هرگز از 

 ینقاط جا ماندنالکتریکی آسیب برساند. استفاده از ماده ساینده یا مقداری حوله کاغذی به دلیل خطر خراشیدن یا 

 وح استیل ضدزنگ مجاز نمی باشد.در سط

 

 داری کنیدنگهماشین ظرفشویی خود از چگونه 

 بعد از هر شستشو

تا رطوبت و بوها در داخل آن  بگذارید بازکرده و درب را کمی  خارج، آب مورد نیاز دستگاه را پس از هر بار شستشو

 .گیر نیفتد

 پالگین را بردارید

 نخرید.به جان را  و خطر ، همیشه پالگین را از پریز جدا کنیدز کردن یا انجام تعمیر و نگهداریقبل از تمی

 بدون حالل یا تمیز کننده ساینده



 

 

برای تمیز کردن قسمتهای بیرونی و الستیکی ماشین ظرفشویی از مواد حالل یا مواد پاک کننده ساینده استفاده 

، از پارچه ای مرطوب نید. برای از بین بردن لکه ها از سطح داخلینکنید. فقط از پارچه و آب صابون گرم استفاده ک

 .استفاده کنید ،می سرکه سفید یا یک ماده تمیز کننده که مخصوص ماشین های ظرفشویی استشده با آب و ک

 هنگامی که شما به تعطیالت می روید

چرخه شستشو را با ماشین ظرفشویی خالی اجرا  ما به شما این است کههنگامی که به تعطیالت می روید، توصیه 

دهید. این امر  وش کنید و درب دستگاه را کمی باز قرارآب را خام، منبع سپس پالگین را از پریز جدا کنید کنید و

 .در دستگاه جلوگیری می کند ی نامطبوعکمک می کند و از ایجاد بو ماشین ظرفشوییبه ماندگاری بیشتر در 

 حرکت دستگاه

و به شود، سعی کنید آن را در حالت عمودی نگه دارید. در صورت لزوم می جابجا  هنگام انجام شستشواگر دستگاه 

 چیزی قرار دهید که آن را نگه دارد.پشت آن  یدکامالً ضروری ، می توانطور 

 مهر و موم

بو در ماشین ظرفشویی می شود مواد غذایی است که در مهر و موم ها به به وجود آمدن یکی از عواملی که باعث 

 .مانع این امر می شود می تواند با اسفنج مرطوب آنها  تمیز کردن دوره ایدام می افتند. 

 :توجه

 .نصب لوله ها و تجهیزات برقی باید توسط متخصصان انجام شود

 !هشدار

، برق را قطع کنید. عدم انجام این کار می تواند پیش از نصب ماشین ظرفشوییشوک و خطر برق برا پیشگیری از 

 .الکتریکی شودمنجر به فوت یا شوک 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : نصب و راه اندازی 8بخش 

 بتوانید به خوبی از آن بعدی  ین دفترچه راهنما را در مکان امن و مناسب نگهداری کنید تا برای مراجعاتا

به شما داده می  این دفترچه نیز به همراه ماشین ظرفشویی ،شما فروخته شد. اگر دستگاه به استفاده کنید

، نما دستگاه را به خوبی نگه داشته ایدلطفًا اطمینان حاصل کنید که دفترچه راه شود. منتقل میشود یا 

 .به طوری که مالک جدید ممکن است از توصیه های موجود در آن بهره مند شود

 استفاده و وانید: در این دفترچه اطالعات مهمی راجع به نصبلطفاً این دفترچه راهنما را با دقت بخ ،

 .داردآن وجود نگهداری ایمن 

  پشت  آن را به در صورت لزوم سپس ، آن را در حالت عمودی نگه دارید. جابجا شداگر دستگاه در هر زمان

 کنید.کج 

 موقعیت یابی و تراز کردن

باشد. دستگاه را از تمام بسته بندی ها خارج کرده و بررسی کنید که در هنگام حمل و نقل آسیب ندیده  .1

 .فروش تماس بگیرید و مراحل نصب را ادامه ندهید لمسئو، با اگر آسیب دیده

بررسی کنید تا طرفین یا پنل پشتی در مکان مناسب دادن آن  خارج کردن و قرارماشین ظرفشویی را با  .2

زیر یک میز کار این دستگاه می تواند همچنین آن با کابینت های مجاور یا حتی با دیوار در تماس باشد. 

 .گیردواحد قرار 

های یه ، پایرفشویی را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید. در صورت عدم وجود ناهموارماشین ظ .3

درجه  2زاویه شیب نباید از دقت کنید که  .د تا به حالت افقی برسدنجلوی دستگاه ممکن است تنظیم شو

در حین پایدارتر بوده و احتماالً ماشین ظرفشویی دستگاه ،  موقعیت در صورت صحیح بودن. تجاوز کند

 .می شودن ی اضافه کار باعث جابجایی یا ایجاد لرزش و سر و صدا

 

 اتصال آب و برق

 اتصال به منابع آب و برق فقط باید توسط یک تکنسین واجد شرایط انجام شود. 

 ماشین ظرفشویی نباید در باالی شیلنگ های آب یا کابل منبع برق بایستد. 



 

 

  جدید به شبکه آبرسانی وصل شود. از لوله کشی قدیمی استفاده نکنیددستگاه باید با استفاده از لوله کشی. 

 * اتصال شلنگ ورودی آب

 

وصل اینچی وصل کنید و مطمئن شوید که آن را محکم در محل خود  3/4شیلنگ تأمین آب سرد را به یک اتصال 

، بگذارید آب در قرار نگرفته اندنی مورد استفاده اگر لوله های آب جدید هستند یا برای مدت زمان طوال کرده اید.

احتیاط انجام نشود،  مورد اگر این. اطمینان حاصل کنید که آب شفاف و بدون ناخالصی استآنها جریان یابد. سپس 

 .این خطر وجود دارد که ورودی آب مسدود شود و دستگاه آسیب ببیند

 

 اتصال شلنگ خروجی آب

 
 .در لوله زهکشی قرار دهیدلنگ زهکشی دستگاه خود را بدون خم شدن یش

استفاده کنید. برای اصلی  مواداز همان که شما باید ساخته شده  قالببرای یک  اگر طول شلنگ کافی نیست یعنی

مجاز مراجعه کنید. به یاد داشته باشید که طول شلنگ حتی اگر دارای  نمایدگی هایبه  دریافت اطالعات بیشتر

 .وز کندمتر تجا 4باشد نباید از  پیوندیک 

 بایدشیلنگ شما  ظرف ها به درستی تمیز نمی شوند. .باشدمتر  4 ، یعنی حدوداگر شیلنگ تخلیه طوالنی تر باشد

 .تا از خاموش شدن آن در طی فرایند شستشو جلوگیری شود بچسبدبه لوله زهکشی محکم 



 

 

 

 اتصال برق

 رد زیر به درستی رعایت شده است:موا ، اطمینان حاصل کنید کهاز قرار دادن پالگین در پریز برق پیش

 سوکت محصور است و مطابق با مقررات فعلی است. 

  ماشین ظرفشویی در قسمت داخلی درب که بار دستگاه را که در صفحه دادهچند سوکت می تواند حداکثر 

 . برای دریافت اطالعات بیشتر به راهنما مراجعه کنید.تحمل کند شده استواقع 

  مقادیر مشخص شده در صفحه داده در قسمت درب قرار می گیردولتاژ منبع تغذیه در. 

  ز بخواهید پالگین را جایگزین از یک تکنسین مجا اینگونه نیست،سوکت با پالگین دستگاه سازگار است. اگر

 چندین سوکت استفاده نکنید. دارای یا چند بخشیاز کابل های  بهتر است کند.

 است اختیاری این مورد *

  کابل منبع تغذیه و سوکت برق باید به راحتی قابل دسترسی باشنددستگاهپس از نصب ،. 

 کابل نباید خم یا فشرده شود. 

  برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی  باید آن را توسط سازنده یا صورت خراب شدن کابل تغذیهدر ،

 .خدمات پشتیبانی فنی جایگزین کنید

  نخواهد ت هرگونه حوادثی را که رخ می دهدنامه مسئولیاین شرکت در صورت عدم رعایت این آیین ،

 پذیرفت و مسئولیت آن به عهده شما خواهد بود.

 

 مشاوره در مورد چرخه اول شستشو

، دستگاه پخش کننده نمک را کامالً پر کنید و پیش از اجرای اولین چرخه شستشو، بالفاصله ز نصب دستگاهبعد ا

. برای دریافت اطالعات بیشتر از نحوه قرار دادن و تخلیه نمک به بخش های یدکیلوگرم نمک اضافه کن 2 به میزان

این طبیعی  ،آب سرریز شود در چرخه شستشو ممکن استراهنمای کمک شستشو و نمک تصفیه مراجعه نمایید. 

ارگیری پس از بمیزان کم بودن نمک  . همچنین طبیعی است که چراغ نشانگروجود ندارداست و دلیلی برای نگرانی 

 .زندبنمک برای چند چرخه همچنان چشمک 

 

 موقعیت یابی دستگاه



 

 

در کنار کابینت یا  آنو دو طرف  باید در مقابل دیوار پشت سر خوددستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید. پشت 

دیوار مجاور قرار گیرد. ماشین ظرفشویی مجهز به شیلنگهای آبرسانی و زهکشی است که می تواند جهت تسهیل 

 .در نصب مناسب  در سمت راست یا سمت چپ قرار گیرد

 

 تراز کردن دستگاه

یا خارج کنید تا ارتفاع ماشین آنها را داخل ، برای این کار را تنظیم کنید یه های آنپس از قرارگیری دستگاه، پا

 باشد.درجه خم  2، دستگاه نباید بیش از نیز تنظیم کنید. در هر صورتو سطح آن را  کردهظرفشویی را تنظیم 

 .میلی متر است 20 یه هاحداکثر ارتفاع تنظیم پا توجه:

 چگونه آب اضافی را از شیلنگ ها تخلیه کنیم

، نمی توان آب اضافی شیلنگ ها را مستقیماً درون متر باالتر باشدمیلی  1000یی از ظرفشو ماشین اگر سینک

یین تر سینک تخلیه کرد. الزم است آب اضافی از شیلنگ ها داخل یک کاسه یا یک ظرف مناسب که در خارج و پا

 .، تخلیه شوداز سینک نگه داشته می شود

 مجرای خروج آب

، شیلنگ تخلیه باید به درستی تنظیم شده باشد. آب صل کنید. برای جلوگیری از نشتشیلنگ تخلیه آب را و

دقت کنید که در صورت متصل نشدن صحیح  .مطمئن شوید که شلنگ ورودی آب لجن زده یا خرد نشده باشد

 این شیلنگ شما با مشالتی از قبیل نشتی آب را در پی داشته باشد.

 شیلنگ فرمت

متر  4باید بیش از  .کنید که از شیلنگ تخلیه مشابه استفاده کنید دقت، ه افزونه شیلنگ تخلیه نیاز داریداگر ب

 پیدا می کند.در غیر این صورت اثر تمیز کردن ماشین ظرفشویی کاهش  ،نباشد

 

 یفوناتصال س

لنگ تخلیه آب یسانتی متر  باشد. ش 100حداکثر سانتی متر  و  50حداقل باید از پایین ظرف بین  اضافاتاتصال 

 .گیره شیلنگ درست شود استفاده ازبا باید 

 ماشین ظرفشویی به کار شروع



 

 

 :ماشین ظرفشویی بررسی شودکار از شروع  پیشموارد زیر باید 

 استآیا ماشین ظرفشویی دارای سطح مناسبی 

 دریچه ورودی باز شود

 نشتی وجود دارد یا خیر آیا در اتصاالت رسانای

 این که سیمها به هم وصل شوند

 روشن استآیا برق 

 اندهای ورودی و تخلیه گره خورده  چه شیلنگ

 دنکلیه مواد بسته بندی و چاپ باید از ماشین ظرفشویی خارج شو

 :توجه

راهنمایی  لطفا پس از نصب ، این دفترچه را درون کیسه های چاپ بگذارید. محتوای این کتابچه راهنمای برای 

 .کاربران بسیار مفید است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ت ماشین ظرفشویینکاتی درباره رفع مشکال: 9بخش 

 کدهای خطا

 .هنگامی که برخی از نقص ها اتفاق می افتد ، دستگاه کدهای خطا را برای هشدار به شما نمایش می دهد

 کدها مفهوم علل وقوع

هنگام کار ماشین ظرفشویی درب باز 

 می شود
 E1 در باز است

 E2 آب ورودی ورودی آب دچار نقص شده 

 E3 زهکشی آب نقص در تخلیه آب

 E4 سنسور دما نقص حسگر دما

 E5 سریز/ نشتی در اثر سرریز سریز و یا نشتی در اثر سریز رخ داده

 E6 نشتی آب نشت آب رخ داده

 E7 عنصر گرمایش گرمای غیر طبیعی

 !هشدار

به  ها پایه ورت وجود آب در قسمتدر صببندید. ، منبع اصلی آب را پشتیبانیاگر سرریز رخ داد، قبل از تماس با 

خارج  از ماشین آبباید ، به کار مجدد ماشین ظرفشویی، قبل از شروع کم آبدلیل نشت بیش از حد و یا نشتی 

 .شود

 پشتیبانی از تماس با خدمات پیش

 .خودداری کنید پشتیبانیمرور نمودارها در صفحات زیر ممکن است باعث شود شما از تماس با 

 مسئله علل احتمالی راهکار

وسایل دیگری که همان مدار را با ماشین 

ظرفشویی به اشتراک می گذارید جدا 

 .کنید

 شده،یا قطع ه فیوز منفجر شد

مدار عمل کرد فیوز یا  در صورتی که 

تنظیم مجدد مدار شکن را جایگزین 

 .کنید

 عملیات شستشو اجرا نمی شود



 

 

اطمینان حاصل کنید که ماشین 

روشن شده است و درب آن به ظرفشویی 

اطمینان  .طور ایمن بسته شده است

حاصل کنید که سیم برق به درستی به 

 .پریز برق وصل شده است

 منبع تغذیه روشن نیست

بررسی کنید که منبع آب به درستی 

 .باشد متصلوصل شده باشد و آب 

 فشار آب کم است

 

این سیستم برای شناسایی یک سرریز 

وقتی این کار را انجام  .استطراحی شده 

، پمپ گردش خون را خاموش  می دهید

 .دیمی کن بازد و پمپ تخلیه را یمی کن

 سرریز
 پمپ زهکشی متوقف نمی شود

 

 

از باز شدن فنجان مواد  ناشی صدا

 شوینده
برخی از صداهای قابل شنیدن طبیعی 

 است

 سر و صدا

 
 
 
 

 

ماشین  باید برای اطمینان از همه چیز

 .قرار دهیدایمن  حالتدر را ظرفشویی
ظروف در سبد ها ایمن نیستند و یا 

 چیزی کوچک در سبد فرو رفته است

ماشین ظرفشویی به طور مرتب استفاده 

اگر غالباً از آن استفاده نمی  .نشده است

کنید ، به یاد داشته باشید که هر هفته 

آن را به صورت المپ و پمپاژ تنظیم 

به مرطوب نگه داشتن کار ین کنید ، ا

 .آب کمک می کند

 هوم موتور

فقط از شوینده مخصوص ماشین 

لجن ایجاد ظرفشویی استفاده کنید تا از 

،  افتادین اتفاق . اگر چنخودداری کنید

ماشین ظرفشویی را باز کنید و اجازه 

گالن آب  . دآب صابون تبخیر شو دهید

ماشین  .سرد را به وان اضافه کنید

ظرفشویی را ببندید و  سپس چرخه 

از شستشو را شروع کنید تا آب آن  پیش

 .بیرون رود ... در صورت لزوم تکرار کنید

 

 در وان کف صابون مواد شوینده نامناسب

 
 

 

همیشه نشت مواد شستشو را سریعاً پاک 

 .کنید
 عامل شستشو

اطمینان حاصل کنید که مواد شوینده 

 .نیست ها یکی از رنگ کننده
 هاز مواد شوینده با رنگ استفاده شد

 وان  داخل رنگ آمیزی

 

 



 

 

، نامناسب و انتخاب برنامه سبد پر کردن

نمی تواند نتیجه مساعدی رادر پی داشته 

دستگاه  کارهای. مطمئن شوید که باشد

شوینده و بازوهای اسپری توسط وسایل 

 .ظروف بزرگ مسدود نشده است

 برنامه نادرست
 نشده تمیز  صافظروف و وسایل 

 

 

برای از بین بردن لکه ها از ظروف شیشه 

 :ای

تمام ظروف فلزی را از ماشین ظرفشویی 

 .بیرون بیاورید

 .کنیدمواد شوینده را اضافه 

 .طوالنی ترین چرخه را انتخاب کنید

ماشین ظرفشویی را فرایند شستشو در 

 22تا  18د شروع کرده و بگذارید حدو

از آن ماشین  پس آن را اجرا کند.دقیقه 

در شستشوی اصلی قرار می  ظرفشویی

 .گیرد

فنجان سرکه سفید  2در را باز کنید تا 

 .کف ظرفشویی بریزیدو داخل 

در را ببندید و بگذارید ماشین ظرفشویی 

به خوبی اگر سرکه  .چرخه را کامل کند

تکرار کنید ،  ، روند قبل رانمی کند عمل

 1/4 ه شما می توانید. البتبه جز سرکه

کریستال اسید  میلی لیتر 60یا لیوان 

 .سیتریک استفاده کنید

 آب بسیار سخت .1

 دمای ورودی پایین .2

 اضافه بار ماشین ظرفشویی .3

 بارگیری نادرست .4

مواد پاک کننده پودر قدیمی  .5

 یا مرطوب

دستگاه پخش کننده مواد  .6

 خالی

 دوز نادرست مواد شوینده .7

شیشه ای و وسایل  ظروف یلکه ها

 تخت

 

از مواد  استنرم منطقه شما اگر آب 

شوینده کمتری استفاده کنید و برای 

شستن ظروف شیشه ای و تمیز کردن 

 .آنها ، کوتاهترین چرخه را انتخاب کنید

ترکیبی از آب نرم و مواد شوینده 

 بیش از حد

 ظروف شیشه ای روی کف 

 

 

   یک محلولفنجان  2 از با استفاده

 برای ولرم آب فنجان 3 و سفید کننده

دست  از طریق هالکه پاک کردن  

 هشدار

 سیکل یک بعد از دقیقه 20 باید شما

که  داده شود اجازه به شما  تا کنید صبر

 تمیز کردن قبل از گرمایشی عناصر

در غیر این  ،شوند خنک فضای داخلی

 داد خواهد رخ سوختگی صورت،

قهوه یا ایقهوه هایلکه  

 

روی سطوح بر ایقهوه یا زرد رنگ  

 



 

 

 را آب کنندهنرم شرکت یک باید شما

 .کنید مطلع ویژه فیلتر یک برای

 

ایجاد  باعث تواندمی آب در آهن رسوبات

شود کلیمش چنین یک  

 

برای تمیز کردن فضای داخلی از یک 

اسفنج مرطوب با مواد شوینده ظرفشویی 

استفاده کنید و از دستکش الستیکی 

هرگز از مواد پاک کننده  .استفاده کنید

مواد شوینده ماشین ظرفشویی به  ودیگر 

 .کف و لک استفاده نکنید خاطر

 مواد معدنی آب سخت
 سفید روی سطح داخلی خطوط

 

 

 .تمیز کنیدمواد شوینده را 
خارج باقیمانده مواد شوینده مانع از 

 می شود کردن ظرف ها

ده را مواد شوین پخش کنندهدرب 

 نمی توان به درستی بست

 

 

  قرار دهیدظروف را به درستی 
فنجان مواد شوینده را  ی مانندظروف

 بلوک می کنند

مواد شوینده در فنجان های دیسپانر 

 .باقی مانده است

مقداری بخار وجود دارد که در حین 

خشک شدن و تخلیه آب از طریق دریچه 

 به بیرون خارج می شودتوسط دریچه 

 بخار پدیده عادی

از یک پاک کننده ساینده مالیم برای از 

 .بین بردن این عالئم استفاده کنید

ظروف آلومینیومی در برابر ظروف 

 ساییده شده اند

 عالئم سیاه یا خاکستری روی ظروف

 

مقدار کمی آب تمیز اطراف محل 

 را جمعخروجی در قسمت زیر وان ، آب 

 .می کندآوری 

 است جمع شدهآب در کف وان  این طبیعی است

مراقب باشید که دستگاه پخش کننده 

 .مواد شستشو را بیش از حد پر نکنید

کمک شستشوی ریخته شده می تواند 

باعث افزایش فشار و منجر به سرریز 

هر لکه ای را با یک پارچه مرطوب  .شود

 .پاک کنید

 پخشهای  بیش از حد دستگاه

کرده کننده یا کمک شستشو را پر 

 اید

 
  ی داردماشین ظرفشویی نشت

 

اطمینان حاصل کنید که ماشین 

 ظرفشویی 

 .سطح استم

ماشین ظرفشویی بر سطح زمین 

 نیست

 

 فنی اطالعات تاریخ

 1059/2010بشقاب ماشین ظرفشویی خانگی مطابق بخشنامه اتحادیه اروپا 



 

 

 شرکت تولید کننده 

  BWD1427Wبرتینو مدل 

 BWD1427Sبرتینو مدل 
 مدل

 تنظیم مکان استاندارد 14

A++ کالس بهره وری انرژی 

266kkk مصرف انرژی ساالنه 

0.93kkk  مصرف انرژی چرخه تمیز کردن

 استاندارد

0.35k 

 

 مصرف برق حالت غیرفعال

0.9k مصرف برق حالت چپ 

 مصرف ساالنه آب 3080فیلتر 

A چرخه راندمان خشک کردن 

Eco  اسانداردچرخه تمیز کردن 

مدت زمان برنامه چرخه تمیز  دقیقه178

 کردن

 سطح سر و صدا PW 1( تا Aدسی بل)49

 نصب رایگان

 ابر ساخته شده است بله

 ارتفاع سانتیمتر 84.5

 عرض سانتیمتر60

 اتصاالتعمق با  سانتیمتر  60

 مصرف برق وات 1850

AC 220-240 V/50 Hz  فرکانس امتیاز وولتاژ 

0.4-10 bar = 0.04-1.0 MPa  فشار آبو فشار 

Max.61  دمای آب درجه سانتی گراد 

 نکته:

1. A +++ راندمان تا باالترین D  است. کمترین راندمانکه 

با استفاده از پر  و چرخه تمیز کردن استاندارد 280، بر اساس کیلووات ساعت در سال 266ف انرژی مصر .2

 استفاده شما مصرف انرژی واقعی به چگونگی می باشد. کردن آب سرد و مصرف حالت های کم مصرف

 .بستگی دارد

مصرف واقعی  به چرخه تمیز کردن استاندارد 280لیتر در سال ، بر اساس  3080 یه اندازه مصرف آب .3

 .بستگی دارد ماشین ظرفشویینحوه استفاده از  آب و



 

 

4. Aتا را باالترین راندمان G  را دارد. پایین ترین راندمانکه 

این برنامه برای کارد و چنگال معمولی مناسب است و از نظر مصرف انرژی و مصرف آب برای آن نوع 

 را دارد.ها ، کارآمدترین برنامه  خانوار

 دستگاه مطابق با استانداردهای اروپایی و بخشنامه های موجود در نسخه فعلی در زمان تحویل

 LVD 2014/35 / EU 

 EMC 2014/20 / EU 

 EUP 2010/1016 

 

 :توجه داشته باشید

ت با توجه نتایج ممکن اس. مقادیر فوق مطابق با استانداردهای تحت شرایط عملیاتی خاص اندازه گیری شده است

این دفترچه همچنین  .، میزان مواد شوینده و غیره بسیار متفاوت باشدبه کمیت و آلودگی ظروف، سختی آب

 .اتحادیه اروپا تنظیم شده استراهنما براساس استانداردها و قوانین 

 


