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Active Drying Unit: This system provides 
better drying performance for your dishes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  7. Rating plate 

2. Upper basket with racks   8. Control Panel        

3. Upper spray arm   9. Detergent and rinse-aid dispenser 

1. Worktop 
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4. Lower basket 

5. Lower spray arm 

6. Filters 

 10. 

 11. 
Salt dispenser 

Upper basket track latch 
 12.        Upper Cutlery Basket
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Capacity 13 place settings 
Height 850 mm
Height (without worktop) 820 mm
Width 598 mm
Depth 598 mm
Net Weight 46 kg
Electricity input 220-240 V, 60 Hz
Total Power 1900 W
Heating Power 1800 W
Pump Power 100 W
Drain Pump Power 30 W
Water supply pressure 0.03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Current 10 A

Technical specifications

Important Note for User:For softcopy of this user manual, 
please contact following address:
"dishwasher@standardtest.info”.In your e-mail, please 
provide the model name and serial number (20 digits) which 
you can find on the appliance door.

   Conformity with the standards and Test data / E  Declaration 
of Conformity 
This product meets the requirements of all applicable EU 
directives with the corresponding harmonised standards, which 
provide for CE marking. 
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SAFETY INFORMATION AND RECOMMENDATIONS
Recycling
• Certain components and the packaging of your machine 
have been produced from recyclable materials.                                                                                              
• Plastic parts are marked with international abbreviations:  
(>PE< , >PS< , >POM<, >PP<, )
• Cardboard parts have been produced from recycled paper 
and they should be disposed of into waste paper collection 
containers for recycling.
• Such materials are not suitable for being disposed of into 
garbage bins. They should be delivered to recycling centres 
instead.
• Contact relevant centres in order to obtain information on 
methods and points of disposal.
Safety Information
When you take delivery of your machine
• Check for any damage to your machine or to its packaging. 
Never start a machine damaged in any way, make sure to 
contact an authorised service.
• Unwrap the packaging materials as indicated and dispose 
of them in accordance with the rules. 
The points to pay attention during machine installation
• Choose a suitable, safe and level place to install your 
machine.
• Carry out the installation and connection of your machine by 
following the instructions. 
• This machine should be installed and repaired by an 
authorised service only.
• Only original spare parts should be used with the machine.  
• Before installing, be sure that the machine is unplugged.    
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• Check whether the indoor electrical fuse system is connected
according to the regulations. 
• All electrical connections must match the values indicated 
on the rating plate.
• Pay special attention and be sure that the machine does not
stand on the electricity supply cable.
• Never use an extension cord or a multiple socket for making 
a connection. The plug should be comfortably accessible 
after the machine has been installed.
• After installing the machine to a suitable place, run it unloaded 
for the first time.
In daily use
• This machine is for household use; do not use it for any 
other purpose. Commercial usage of the dishwasher will void 
the guarantee.
• Do not get up, sit or place a load on the open door of the
dishwasher, it may fall over.
• Never put into the detergent and rinse aid dispensers of 
your machine anything other than those detergents and rinse 
aids which are produced specifically for dishwashers. Our 
company will not be responsible for any damage that might 
occur in your machine otherwise.
• The water in the machine's washing section is no drinking 
water do not drink it.
• Due to danger of explosion, do not put into the machine’s
washing section any chemical dissolving agents such as 
solvents.
• Check whether plastic items are heat-resistant before 
washing them in the machine. 
•This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
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mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance.Cleaning 
and user maintenance shall not be made by children without 
supervision.
• Do not put into your machine those items which are not 
suitable for dishwashing. Also, do not fill any basket above its 
capacity.Our company will not be responsible for any scratch 
or rust to form on the inner frame of your machine due to 
basket movements otherwise.
• Especially because hot water may flow out, the machine 
door should not be opened under any circumstances while 
the machine is in operation. In any case, a safety devices 
ensures that the machine stops if the door is opened.
• Do not leave your dishwasher’s door open. Failure to do so 
may lead to accidents.
• Place knives and other sharp-ended objects in the cutlery 
basket in blade-down position.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons 
in order to avoid a hazard. 
•This appliance is not intended for use by persons (including -
children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety.
• If EnergySave option is selected as "Yes", The door will be
opened at the end of the program. Do not force to close the 
door to avoid harm auto door mechanism during 1 minutes. 
The door must be open during 30 minutes to get effective 
drying.( in models with auto door opening system )
Warning: Do not stand in front of the door after the signal 
sounds belonging auto-open.
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For your children’s safety
• After removing the machine’s packaging, make sure that the 
packaging material is out of reach of children.  
• Do not allow children to play with or start the machine.
• Keep your children away from detergents and rinse aids.     
• Keep children away from the machine while it is open 
because there may still be residues of cleaning substances 
inside the machine. 
• Be sure that your old machine does not pose any threat to 
your children. Children are known to have gotten themselves 
locked in old machines. To forestall such a situation, break 
your machine's door lock and tear off the electrical cables.
In case of malfunctioning
• Any malfunction in the machine should be repaired definitely 
by qualified persons. Any repair work performed by anyone 
other than the authorised service personnel will cause your 
machine to be left outside the scope of warranty.
• Prior to any repair work on the machine, be sure that the 
machine is cut off from the mains.Switch off the fuse or unplug 
the machine.Do not pull by the cable when unplugging. Make 
sure to turn off the water tap.
Recommendations
• For energy and water saving, remove coarse residues on 
your dishes before placing the dishes into the machine. Start 
your machine after having fully loaded it.
• Use the pre-wash programme only whenever necessary.
• Place such hollow items as bowls, glasses and pots into the
machine in such a way that they will face down.
• You are recommended not to load into your machine any 
dishes different or more than indicated.
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Items not suitable for dishwashing:
• Cigarette ashes, candle leftovers, polish, paint, chemical
substances, iron-alloy materials;
• Forks, spoons and knives with wooden or bone, or ivory or 
nacre-coated handles; glued items,items soiled with abrasive, 
acidic or base chemicals.
• Plastic items that are not heat-resistant, copper or tin-coated
containers.
• Aluminium and silver objects (they may discolour, become 
dull).
• Certain delicate glass types, porcelains with ornamental 
printed patterns as they fade even after the first wash; certain 
crystal items as they lose their transparency over time, 
adhered cutlery that is not heat-resistant, lead crystal glasses, 
cutting boards, items manufactured with synthetic fibre;
• Absorbent items as sponges or kitchen rags are not suitable 
for dishwashing.

Warning:Take care to buy dishwasher-proof sets in your 
future purchases.

INSTALLING THE MACHINE
Positioning the machine

When determining the place to put your machine on, take 
care to choose a place where you can easily load and unload 
your dishes.
Do not put your machine in any location where there is the 
probability for the room temperature to fall below 0°C. 
Before positioning, take the machine out of its packaging by 
following the warnings located on the package.
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Position the machine close to a water tap or drain. You 
need to site your machine, taking into consideration that its 
connections will not be altered once they are made.
Do not grip the machine by its door or panel in order to move 
it.
Take care to leave a certain clearance from all sides of the 
machine so that you can comfortably move it back and forth 
during cleaning.
Make sure that the water inlet and outlet hoses do not get 
squeezed while positioning the machine. Also, make sure 
that the machine does not stand on the electrical cable.
Adjust the machine’s adjustable feet so that it can stand level 
and balanced. Proper positioning of the machine ensures 
problem-free opening and closing of its door.
If the door of you machine does not close properly, check if 
the machine is stable on the floor it stands; if not, adjust the 
adjustable feet and ensure its stable position.

Water connection

Be sure that the indoor plumbing is suitable for installing a 
dishwasher. Also, we recommend that you fit a filter at the 
entrance of your place or apartment so as to avoid any damage 
to your machine because of any contamination (sand, clay, 
rust etc.) that might be occasionally carried in through the 
mains water supply or the indoor plumbing, and to forestall 
such complaints as yellowing and formation of deposits after 
washing.         
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Water inlet hose
Do not use the water inlet hose of your 
old machine,if any. Use the new water inlet 
hose supplied with your machine instead. 
If you are going to connect a new or long 
- unused water inlet hose to your machine 
,run water through it for a while before 
making the connection. Connect the water 
inlet hose directly to the water inlet tap. 
The pressure supplied by the tap should 
be at a minimum of 0.03 Mpa and and at a 
maximum of 1 Mpa.If the water pressure is 
above 1 Mpa,a pressure-relief valve should 
be fitted inbetween.

                                                                
After the connections are made, the tap should be turned on 
fully and checked for water tightness.For the safety of your 
machine, make sure to always turn off the water inlet tap after 
each wash programme is finished.

NOTE: Aquastop water spout is used 
in some models. In case of using 
Aquastop, a dangerous tension exists.
Do not cut Aquastop water spout. Do 
not let it get folded or twisted.
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Water outlet hose 
The water drain hose can be connected 
either directly to the water drain hole 
or to the sink outlet spigot. Using a 
special bent pipe (if available), the 
water can be drained directly into the 
sink via hooking the bent pipe over 
the edge of the sink. This connection 
should be at a minimum of 50 cm and  
at a maximum of 110 cm from the floor 
plane.

Warning: When a drain hose longer than 4 m is used, the 
dishes might remain dirty. In that case, our company will not 
accept responsibility.
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Electrical connection
The earthed plug of your machine should be connected to 
an earthed outlet supplied by suitable voltage and current. If 
there is no earthing installation, have a competent electrician 
carry out an earthing installation. In case of usage without 
earthing installed, our company will not be responsible for 
any loss of usage that might occur.
The indoor fuse current value should be 10-16 A.
Your machine is set according to 220-240 V. If the mains 
voltage in your location is 110 V, connect a transformer of 
110/220 V and 3000 W inbetween. The machine should not 
be plugged in during positioning.
Always use the coated plug supplied with your machine.
Running in low voltage will cause a decline in washing quality.
The machine’s electrical cable should be replaced by an 
authorised service or an authorised electrician only. Failure 
to do so may lead to accidents.
For safety purposes, always make sure to disconnect the 
plug when a wash programme is finished.
In order not to cause an electric shock, do not unplug when 
your hands are wet.
When disconnecting your machine from the mains supply, 
always pull from the plug. Never pull the cord itself.
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Fitting the machine undercounter
If you wish to fit your machine undercounter, check whether 
you have sufficient space under your countertop and whether 
the wiring-plumbing is suitable to do so.1 If you decide that 
the space under the countertop is suitable for fitting your 
machine, remove the worktop as shown in the illustration. 2 

Warning:The stand part which we will settle our machine 
under it by removing its worktop has to be stable in such a 
way not to allow balance disorder.
To remove the worktop, remove the screws that hold the 
worktop which are located at the rear of the machine; then 
push the front panel 1 cm from the front side towards the rear 
and lift it.
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Adjust the machine feet according to the slope of the floor.3 
Fit your machine by pushing it undercounter without letting 
the hoses get crushed or bent.4 

Warning: After removal of worktop, the machine should be 
placed in such a closed place of which dimensions are shown 
at fig.

H

Without Insulation

All Product  For 2nd Basket For 3rd Basket 

Height 820 mm 830mm 835 mm

With Insulation 

Product 
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Prior to using the machine for the first time  

• Check whether the electricity and supply water specifications match the values indicated by the 
installation instructions for the machine. 

• Remove all packaging materials inside the machine. 

• Set the water softener. 

• Add 1 kg salt into the salt compartment and fill with water up to a level at which it will almost 
overflow. 

• Fill the rinse aid compartment. 

 
The importance of water decalcification  
For a good washing function, the dishwasher needs soft, i.e. less calcareous water. Otherwise, white 
lime residues will remain on the dishes and the interior equipment. This will negatively affect your 
machine’s washing, drying and shining performance. When water flows through the softener system, 
the ions forming the hardness are removed from the water and the water reaches the softness 
required to obtain the best washing result. Depending on the level of hardness of the inflowing water, 
these ions that harden the water accumulate rapidly inside the softener system. Therefore, the 
softener system has to be refreshed so that it operates with the same performance also during the 
next wash. For this purpose, dishwasher salt is used. 
Filling with salt 
 Use softener salt specifically produced for use in dishwashers. To put softener salt, first remove the 

lower basket and then open the salt 
compartment cap by turning it 
counter clockwise.1 2 At first fill the 
compartment with 1kg salt and  
water3 at overflowing level If 
available,using the funnel4 provided 
will make filling easier; refit the cap 
and close it. 
If the salt warning lamp on the control 
panel becomes on fill the salt 
compartment with salt again. 
Fill the salt compartment with 
water at first use only.  
If you put a tablet into the salt 
compartment, do not fill the 
compartment completely. We 
recommend that you use small-
grained or powder softener salt. 
Do not put table salt into your 
machine. Otherwise, the function of 
the softener compartment may 
decrease over time.  When you start 

your dishwasher, the salt compartment gets filled with water. Therefore, put the softener salt prior to 
starting your machine.  
This way, overflowing salt gets immediately cleaned up through the wash operation. If you are not 
going to wash any dishes immediately after putting salt, then run a short washing program with an 
empty machine in order to avoid any damage ( to prevent corrosion )to your machine due to the salt 
overflow while filling in the salt container.  

PREPARING THE MACHINE FOR USE 

IF AVAILABLE



 

 

 
 
Adjusting salt consumption 
 
Table of Water Hardness Level Settings 

 
 
 
If the hardness of the water you use is above 90 dF (French hardness) or if you are using well 
water; you are recommended to use filter and water refinement devices. 
 
NOTE: Hardness level  is adjusted to level 3 as a factory setting. 

 
 
 

Open the 
testing 
strip. 

Run 
water 
through 
your tap 
for 1 
min. 

Keep the 
testing 
strip in 
water for 1 
sec. 

Shake the 
testing strip 
after taking it 
out of water. 

Wait for 
1 min. 

Make your machine’s water hardness 
setting according to the result obtained 
through the testing strip. 

Water 
hardness 
level 

German 
hardness 
dH 

French 
hardness 
dF 

British 
hardness 
dE 

 
Hardness Level Indicator 
 

 
1 

 
0-5 

 
0-9 

 
0-6 

 
L1 is seen on display. 

 
2 

 
6-11 

 
10-20 

 
7-14 

 
L2 is seen on display. 

 
3 

 
12-17 

 
21-30 

 
15-21 

 
L3 is seen on display. 

 
4 

 
18-22 

 
31-40 

 
22-28 

 
L4 is seen on display. 

 
5 

 
23-31 

 
41-55 

 
29-39 

 
L5 is seen on display. 

 
6 

 
32-50 

 
56-90 

 
40-63 

 
L6 is seen on display. 
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Testing strip 
The washing effectiveness of your machine depends on the softness of the tap water. For this reason, 
your machine is equipped with a system that reduces the hardness in mains water supply. The 
washing effectiveness will increase when the system is correctly set. To find out the water hardness 
level of water in your area, contact your local water board or determine water hardness level by using 
the test strip(if available). 
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Adjust water hardness setting of your machine according to the level specified on the 
test track.

 
 
 
 

 
Push the Programme selection button and hold down.

In the meantime, energize the machine by pushing ON/OFF button.

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Hold down the programme selection button until “SL” on the screen goes off. 
After “SL” goes off, release the programme button.

  

 
 
The machine will show the last water softening setting carried out.
 

 You can make water hardness setting by pressing on “program 
selection button  (+)(5)” and “Delay button (-)(8)” buttons on the display.

After making water hardness setting, memorize the chosen setting by 
pushing ON/OFF button.

 

 5

 5

1

5 8

1

1

33333333

3

5 8



 

 
 
 
Detergent usage 
 
Use a detergent specifically designed for use in domestic dishwashers. 
You can find  powder,gel,and tablet detergents in the market that have been designed for 
household dishwashers. 
Detergent should be put into the compartment prior to starting the machine. Keep your 
detergents in cool, dry places out of reach of your children.  
Do not fill detergent into the detergent compartment more than required; otherwise it may cause 
scratches on your glasses as well as lead to a poorly dissolved detergent. 
Should you need more information concerning the detergent you will use, contact detergent 
manufacturers directly. 

 
Filling the detergent compartment 

Push the latch to open the detergent container as shown in 
the image. 1 Detergent pod h  as level lines inside. It is 
possible to measure the right detergent amount using these 
lines. Detergent pod can take totally 40 cm

3
 detergent.  

Open the dishwasher detergent   and pour into the larger 
compartment b 25 cm

3
 if your dishes are heavily soiled or 15 

cm
3
 if they are less 

soiled.2 If your 
dishes have been 
kept dirty for a very 
long time, if there are 
dried food wastes on 

them, and if you have overly loaded the dishwasher, 
pour a 5 cm

3
 detergent into the pre-wash compartment 

and start your machine. 
You may have to add more detergent into your 
machine, depending on the degree of soil and on the 
water hardness level in your area.  
 
 
Combined detergent 
Detergent manufacturers also produce combined detergents called “2 in 1”, “3 in 1” or “5 in 1” 
etc. 
 
“2 in 1” detergents contain detergent + salt or rinse aid. When using “2 in 1” detergents make 
sure to check the specifications of the tablet. 
 
Other tablet detergents contain detergent + rinse aid + salt + varlous extra functions.  
 
Generally, combined detergents produce sufficient results under certain usage conditions only. 
Such detergents contain rinse aid and/or salt in preset amounts 
 
Points to consider when using this type of products: 

• Always make sure to check the specifications of the product you will use or whether or not 
it is a combined product. 

• Check if the detergent used is appropriate for the hardness of mains water that machine is 
appertaining to.  
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• Observe the instructions on packagings when using such products. 

• If such detergents are in the form of tablets, never put them into the interior section or the 
cutlery basket of the dishwasher. Always put the tablets into the detergent compartment in 
the detergent dispenser.  

• They produce good results for certain types of usage only. If you are using this type of 
detergents, you need to contact the manufacturers and find out about the suitable 
conditions of use. 

• When the conditions of use of such products and the machine settings are appropriate, 
they ensure savings in salt and/or rinse aid consumption. 

• Contact the detergent manufacturers if you are not obtaining good wash results (if your 
dishes stay calcareous and wet) after having used 2 in 1 or 3 in 1 detergents. The scope of 
warranty for your machine does not cover any complaints caused by the use of these types 
of detergents. 

Recommended usage: If you are using a combined detergent, then add rinse agent into your 
machine ,switch the rinse agent settings into its lowest (1) position and active the tablet 
detergent button in order to obtain better results.If the water hardness level is above level 4,then 
it is necessary to fill in the salt container with salt.İt is not recommended to use combined 
detergents in fast programs. 

 
 Solubility of the tablet detergents produced by different companies can vary                                                        
depending on the temperature and time. Therefore, it is not recommended to use 

such   detergents in short programs. It is more suitable to use powder detergents in such   
programs. 
 
Warning: Should any problem, which you have not encountered before, arise with the use of 
this type of detergents, contact the detergent manufacturers directly.  
When you give up using combined detergents 

• Fill the salt and rinse aid compartments. 

• Adjust the water hardness setting to the highest position and run an empty-wash. 

• Adjust the water hardness level. 

• Make the suitable rinse aid setting. 
Filling with rinse aid and making the setting 

Rinse aid is used to prevent the stay of white water drops, lime 
stains, white film strip-shaped stains that may form on the dishes, 
as well as to increase the drying performance. Contrary to the 
popular beliefs, it is used not only for obtaining shinier dishes but 
also for obtaining sufficiently dried dishes. For this reason, care 
should be taken that there is adequate amount of rinse aid in the 
rinse aid compartment and only polishing material produced for 
use at dishwashers should be 
used.   
If the rinse aid lamp on the 

control panel becomes on fill 
the rinse aid compartment with 
rinse. 
To put rinse aid, remove the 
rinse aid compartment cap by 
turning it.1 Fill the rinse aid 
compartment with rinse aid 
until the rinse aid level indicator becomes dark;2 refit the cap and 
close it by turning it in a way that the nails will correspond to one 
another.  By checking the rinse aid level indicator on the detergent 
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dispenser, you can understand whether or not your machine needs rinse aid. A dark indicator b 
means that there is rinse aid in the compartment, while a light indicator a shows that you need 
to fill the compartment with rinse aid.  
The rinse aid level adjuster can be set to a position between 1 and 6.  Factory setting for rinse 
aid is the position 3. You need to increase the degree of the adjuster if water stains form on your 
dishes after a wash, whereas you need to decrease the degree if a blue stain is left when wiped 
by hand.3

 

 

  
  

 
3 

Warning: Use only those rinse aid materials which are allowed for use in the machine. As rinse 
aid residues left as a result of overflowing will create extremely high amounts of foam and thus 
reduce the washing performance, remove the excess amount of rinse aid by wiping it with a rag. 
. 

 

 

 

If you properly place your dishes into the machine, you will be using it in the best way in terms 
of energy consumption, washing and drying performance. 
There are two separate baskets for you to load your dishes into your machine. You can load into 
the lower basket such round and deep items as pots with long handles, pot lids, plates, salad 
plates, cutlery sets. 
The upper basket has been designed for tea plates, dessert plates, salad bowls, cups and 
glasses. When placing long-stem glasses and goblets, lean them against the basket edge, rack 
or glass supporter wire and not against other items. Do not lean long glasses against one 
another or they cannot remain steady and may receive damage. 
It is more appropriate to locate the thin narrow parts into the middle sections of baskets.  
You can place spoons among the other cutlery sets in order to prevent them from sticking to 
one another. You are recommended to use the cutlery grid in order to obtain the best result. 
To avoid any possible injuries, always place such long-handle and sharp-pointed dishes as 
serving fork, bread knife etc. with their sharp points facing down or horizontally on the baskets.  
 
Warning: Place your dishes into your machine in a 
way that they will not prevent the upper and lower 
spray arms from spinning. 
 

 
 

 
 

LOADING YOUR DISHWASHER

 

 

Top basket 
 

Height Adjustable Rack 
These racks are designed to increase the capacity 
of the top basket. You can place your glasses and 
cups on the racks. You can adjust the height of 
these racks. Thanks to this feature, you can place 
different sizes of glasses under these racks.  
Thanks to height adjustment plastics mounted on 

the basket, you can use your racks in 2 different 

heights. In addition, you can place long forks, knives 
and spoons on these racks laterally, so that they do 
not block the revolution of propeller.   
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ENGLISH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top basket height adjustment 
Top basket of your machine is in upper position. When it is in this position, you can place big items 
such as pans, etc. on lower basket. When you take top basket to lower position, you can place and 
wash big sized plates on the top basket.  
Use wheels in order to change the basket height. Open the basket retaining parts at the end of top 
basket rails by turning them to the sides, and take the basket out. Change the position of the wheels; 
reinstall the basket to the rail, and close basket retainer parts. In this way, you take the top basket to 
lower position. 

Foldable racks on the upper basket are designed 
in order to let you place big items easier such as
pots, pans, etc. If requested, each part can be 
folded separately, or all of them can be folded 
and larger spaces can be obtained. You can use 
foldable racks by raising them upwards,or by folding
down. 

 
Lower Basket 
 
Folding Racks 

Folding racks consisting of two parts that are located on the lower basket of your machine are   

designed in order to let you place big items easier such as  pots, pans, etc. If requested, each 
part can be folded separately, or all of them can be folded and larger spaces can be obtained. 

You can use folding racks by raising them upwards, or by folding them down.  
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Alternative basket loads 
 
Lower Basket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top basket 
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Faulty loads 
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Important Note for Test Laboratories 

For detailed information on performance tests, please contact following address: 
"dishwasher@standardtest.info” . In your email, please provide the model name and 
serial number (20 digits) which you can find on the appliance door.
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Reference  

Super  50 Mins. *** 

35°   C 

                                         Medium Medium

A+B A+B 

18 171  50 

 0,57 0,91    1,29 

7,7   9,0 10,77 

40° C  Wash   

 

 

Final

 

 

 

     

50° C  Wash   

 

 

 

Program No  
Program Name 

Washing Temperature

Food Residue 
Type

Level of Contamination

Detergent
Amountı 
B: 25 cm 3 /  
15  cm3 
A: 5 cm 3 

*Jetwash 18 dk. ° Eco 50°C

15

0,02

4,2

-

-

Cold Rinse Warm Rinse 

 

 

       

Values become as follows when Ecowash (1/2 Half load) feature is used; 

152 46

0,87 1,25 

   9,0  10,7 

B 

 
 

0,76

 10,9

  30

40°   C 50°   C 65°   C 

Program
duration
( minutes )  
Power
Consumption

Water Consumption 
( liters )  

Program
duration
( minutes )  
Power
Consumption

Water Consumption 
( liters )  

Prewash

         Final

 

35° C  Wash   65° C  Wash  

    Hot Rinse

Hot Rinse

**A

Low Low Low

 

 

 

 

      

Prewash 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

          Final

 Prewash 

15

0,02

4,2

18 

 0,57

7,7

0,76

10,9

  30

                    

-

      Drying  

         Final

 

 

        

 

PROGRAM DESCRIPTIONS  

Program items  

Fresh light 
contamination, 

Fresh light 
contamination, 

Fresh light 
contamination, 

milk, tea, cold meat, 
vegetables   

Fresh light 
contamination, 

milk, tea, cold meat,
vegetables   

Old soups, sauces, 
pastries, egg, rice 
potato and   
oven foods, fried
foods 

Old soups, sauces,
 pastries, egg, rice 
potato and oven
oven foods, fried    

 

 

Hot Rinse Hot Rinse Hot Rinse

 

 

High

A+B 

 

 

107 - 179

1,27

12,3-24,6

 

 

123-159 

   1,58

11,9-19,9

Washing step
 are determined 

                        automatically 
according to the

 

amount of 
contamination. 

 
Auto Intense  

 
60-70 C 

 

CQuick 30 Mins. 40 

°   

*Jetwash 18 min. program can be used for the washing of fresh, low contamination dishes. It is suitable for washing dish of 4 people.
  ** Jetwash 18  mins. program should use only powder detergent.  

Warning: Jetwash 18 mins.  ,Quick 30 mins. and Super 50mins. programs do not have drying step.    
The values stated above are values that are obtained in laboratory environment with respect to related standards.
These values can change according to the product's usage and environmental (mains voltage, water pressure, 

     water inlet temperature and ambient temperature).   

         Final
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10

11

12

13

14 15 16

17

18

19

20

1-On/Off Button
2-Door Handle
3-Start/Standby button
4-Half Load Button
5-Program Button
6-Tablet Detergent Button
7-Extra Drying Button
8-Delay Button
9-Extra Hygiene Button
10.Program Displays
11-Half Load Symbol
12-Tablet Detergent Symbol

1

15.a 15.b 15.c 15.d

13-Salt Level Warning Display
14-Rinse Aid Level Warning Display
15-Program Phases Follow-up Display
 a-Washing Phase Symbol
 b-Rinse Phase Symbol
 c-Drying Phase Symbol
 d-Completion Symbol
16-Remaining Time/Delay Time/Program 
     Time Display
17-Delay Symbol
18-Extra Hygiene Symbol
19-Child Lock Symbol
20-Extra Drying Symbol

GETTING FAMILIAR WITH YOUR MACHINE
 

4

 

1 2 3

87654

33333333

9



 
5

 

27

     

 

  

 

   

Power On/Off Button
When you press the on/off button, the machine is energized and the display 
shows the last used program; in the off position, the LEDs on the display are off.

1

2Door Handle
Please use the door handle to open-close the door of your machine.

Start/Standby Button
When you press the start/standby button, the program selected with the 
program button        will start and the display will show the washing 
image “      “ 15.a. You may follow the washing phases from the display. 15

5

3

Ecowash Button (Half load button)

Using the Ecowash function, three sorts of washing up can be done those 
being lower basket, upper basket and both  baskets.

If you have little amount of dishes in your machine and if 
you have to wash them, you can also activate the 
semi-filling function for some programs. 
If you have dishes in both baskets, press the key ½ and 
select the position in which both lamps are highlighted.

4

If you have dishes only in the upper basket, pres the 
key ½ and select the position in which the upper image 
is illuminated.Thus, washing up shall be done only on the 
upper basket of your machine.
If you have dishes only in the lower basket, press the key ½ 
and select the position in which the lower image is 
illuminated. Thus, washing up shall be done only on the 
lower basket of your machine. In using this feature, make 
sure that there are no dishes in the upper basket. 

5Program Button 
You may select the appropriate washing program from the display 
using the program button

6
10

Tablet Detergent Button
Press the Tablet Detergent Button whenever you will use salt, rinse agent and 
combined detergents having extra properties. If this button is active for the 
program you have selected, indicator no. 12 will be illuminated on the display.

Extra Drying Button
Using this button, you may add extra drying to the program you have selected.
When you select the extra drying function, indicator no. 20 is illuminated on the 
display. Using this function, you may add more drying steps to the program you 
have selected and consequently obtain drier dishes.

7
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Delay Button  8
Before the program starts, you may adjust the delay time by pressing the Delay 
button. When you press the delay button, indicator no. 17 will be illuminated on 
the display.

Extra Hygiene Button 9
By pressing this button in order to obtain extra hygiene and a cleaner washing 
process by altering the water temperature and washing time of the program you 
have selected.
When you select the extra hygiene function, indicator no. 18 will be illuminated 
on the display.

Salt Level Warning Display 13
In order to understand whether the salt in your machine is sufficient or not, 
please check the salt level warning display. If this display is illuminated, fill the 
salt section.

Rinse Aid Level Warning Display 14
In order to understand whether the rinse agent in your machine is sufficient or 
not, please check the rinse agent level warning display.
If this display is illuminated, fill the rinse agent section.

Remaining Time Display 16
The Remaining Time Display shows the time of the programs and the remai-
ning time while the program is in operation. You may also adjust the delay time 
by pressing the delay button before the program starts.

Use of Child Lock
On order to activate the child lock, press both “tablet” and “half load” buttons at 
the same time for 3 seconds. In the meantime, you will see “CL” for 2 seconds 
on the Remaining time display. In order to deactivate, press both “tablet” and 
“half load” buttons at the same time for 3 seconds. “CL” will flash two times. 



 

 

 

 

You can follow the progress by the help of the program follow-up symbols on the 
display. 15
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   Starting the Machine 
 

 
 
 
 
 
 

Program Follow-up

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SELECTING A PROGRAMME AND STARTING THE MACHINE

11.Press Power On/Off switch. 1

2.Select the appropriate program for your dishes using the Program Button.
 

1 

2 

3.If you prefer, you can select additional functions.
 
 4. Start the programme by pressing the Start/Standby button.

5

4 6 7 9

3

As the washing proceeds, respectively Washing and 
Drying symbols will be illuminated.

When the drying symbol is on, the machine remains 
silent for about 45-50 minutes.

Do not open the door before the completion lamp is
 on. When the program finishes, Completion symbol is 
illuminated.

When the program you have selected starts, you may see the estimated remaining time 
in the time indicator.

NOTE: The total time that programs take might differ in accordance with the room’s 
temperature, temperature of the mains water and the amount of your dishes; therefore 
the program may take a different amount of time than that initially  stated.



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

The machine will dispose of all the water in this 1 minute; the time is reset and 
completion symbol is illuminated.

Switching off the Machine 
. When the Completion symbol is illuminated, switch off your machine by pressing  
  the On/Off button.

. Later, unplug your machine and turn off its faucet. 

NOTE 1: A few minutes after the program finishes and the Completion lamp is 
illuminated, you may open the door slightly and leave it ajar in order for the drying 
process to be faster. 

NOTE 2: If the machine door is opened or a power failure occurs during washing, the 
machine will proceed from where it stopped after the door is closed or power is restored. 

30  

Program Change

If you want to change the program while another one is proceeding;
. Press on Start/Standby button. 3
. Select the new program using Program button.5
. The newly selected program continues from where the previous one was left. 
. Start the programme by pressing the Start/Standby button again. 3

Cancelling programme
If you want to cancel the program while another one is proceeding;
. Hold the Start/Standby button for 3 seconds. 3
. The display will count down from 3 to 1 and when the countdown is over, the 
remaining time will be displayed as 1 minute. 



 

e 
 

 
Cleaning the machine in regular intervals prolongs the machine’s service life.    
 
Oil and lime may accumulate in the machine’s washing section. In case of such accumulation; 
-Fill the detergent compartment without loading any dishes into the machine, select a programme that 
runs at high temperature, and start the machine. In case of insufficiency, use special cleansing 
material available in the market. (Cleansing material produced special to machines by detergent 
producers.) 
 
Cleaning the seals in the machine door, 
-To clean any accumulated residues in the door seals, wipe the seals regularly by using a dampened 
cloth.   
 
Cleaning  the machine, 
Clean the filters and spray arms at least once a week. 
Unplug your machine and turn off its tap before starting the cleaning. 
Do not use hard materials when cleaning your machine. Wipe with a fine cleaning material and a 
dampened cloth.  

 
Filters 
Check if any food wastes have remained on the coarse and fine filters. 
If any food wastes are left, remove the filters and clean them thoroughly 
under the water tap. 
 
a. Micro Filter 
b. Coarse Filter 
c. Metal/Plastic Filter 

To remove and clean the filter combination, 
turn it counter clockwise and take it out by 
lifting upwards.1  
 
Pull and remove the metal/plastic filter. 3 
Then pull the coarse filter out of the 
micro filter.2 Rinse it with lots of water 
under the tap. Refit the metal/plastic filter. 
Insert the coarse filter into the micro filter 
in a way that the marks will correspond 
to one another. Attach micro filter into the 
metal/plastic filter and turn to the 
direction of arrow and it is locked when 
the arrow on micro filter can be seen 
from across. 4  
 

• Never use your dishwasher without any filter. 

• Incorrect fitting of the filter will reduce the washing effectiveness. 

• Clean filters are very important in terms of the proper running of the 
machine.  

 
 

MAINTENANCE AND CLEANING 
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1

4

3

a

b

2



 

Spray arms 
Check whether or not the holes for the upper 
and lower spray arms are clogged. If there is 
any clogging, remove the spray arms and clean 
them under water.  
You can remove the lower spray arm by pulling 
it upwards, while the upper spray arm nut can be 
removed by turning the nut to the left. 
Be sure that the nut is perfectly tightened when 
refitting the upper spray arm. 

 
 
 
 
 
 
 

Hose filter 
Water is prevented by the inlet hose filter so as to avoid any damage to your machine because of any 
contamination (sand, clay, rust etc.) that might be occasionally carried in through the mains water 
supply or the indoor plumbing, and to forestall such complaints as yellowing and formation of deposits 
after washing. Check the filter and the hose from time to time and clean them if necessary.  To clean 
the filter, first turn off your tap and then remove the hose. After removing the filter from the hose, clean 
it under the tap. Insert the cleaned filter back into its place inside the hose. Refit the hose. 
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ERROR CODE ERROR DESCRIPTION CONTROL 

 
F5 

 
Inadequate water supply • Make sure the water input tap is totally open and that there is no water cut. 

• Close the water input tap, separate the water input hose from the tap and clean the filter at 
the connection end of the hose. 

• Restart your machine, contact the service if the error resumes. 

 
F3 

 
Error of continuous water input • Close the tap. 

• Contact the service. 

 
F2 

 
The waste water in the machine cannot be 
discharged. 

• Water discharge hose is clogged. 

• The filters of your machine might be clogged. 

• Power off-on your machine and activate the program cancellation command. 

• If the error continues, contact the service. 
 
F8 

Heater error  
Contact the service. 

 
F1 

Alarm is active against water overflow 
 

• Power off your machine and close the tap. 

• Contact the service. 

 
FE 

 
Faulty electronic card 

 
Contact the service. 

 
F7 

Overheating error (temperature in the machine is 
too high) 

 
Contact the service. 

 
F9 

 

Divisor position error 
 

 
Contact the service. 

 
F6 

 

Faulty heater sensor 
 
Contact the service. 

33

FAILURE CODES AND WHAT TO DO IN CASE OF FAILURE 



 

 
If the programme won’t start 

• Check if the plug is connected. 

• Check your indoor fuses. 

• Be sure that the water inlet tap is turned on. 

• Be sure that you have closed the machine door. 

• Be sure that you switched off the machine by pressing the Power On / Off button. 

• Be sure that the water inlet filter and the machine filters are not clogged. 
  
 
 

If detergent residues are left in the detergent compartment 
Detergent has been added when the detergent compartment was wet.  
 
If water is left inside the machine at the end of the programme 

• The water drain hose is clogged or twisted. 

• The filters are clogged. 

• The programme is not finished yet.  
 
If the machine stops during a wash operation 

• Power failure. 

• Water inlet failure. 

• Program can be on standby mode.      
 
If shaking and hitting noises are heard during a wash operation 

• Dishes placed incorrectly. 

• Spray arm hitting the dishes. 
 
If there are partial food wastes left on the dishes  

• Dishes placed incorrectly into the machine, sprayed water did not reach related places. 

• Basket overly loaded. 

• Dishes leaning against one another. 

• Very small amount of detergent added. 

• An unsuitable, rather weak wash programme selected. 

• Spray arm clogged with food wastes. 

• Filters clogged. 

• Filters incorrectly fitted. 

• Water drain pump clogged. 
 
 
If there are whitish stains on the dishes 

• A very small amount of detergent is being used. 

• Rinse aid dosage setting at a very low level. 

• No special salt is being used despite the high degree of water hardness. 

• Water softener system setting is at a very low level. 

• Salt compartment cap not closed well. 
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• A detergent without phospate used; try one that contains phosphate. 
 
If the dishes won't dry up 

• A programme without a dry operation selected. 

• Rinse aid dosage set too low 

• Dishes unloaded too fast. 
 
If there are rust stains on the dishes 

• Stainless-steel quality of the dishes washed is insufficient. 

• High rate of salt in the wash water. 

• Salt compartment cap not closed well. 

• Too much salt spilt into the sides and into the machine while filling it with salt. 

• Unhealthy mains grounding. 
 
Call an authorised service if the problem still persists after the controls or in case of any 
malfunction not described above. 
 

 
1. Whenever you will not be operating your machine  

• Unplug the machine and then turn the water off. 

• Leave the door slightly ajar in order to prevent the formation of unpleasant smells. 

• Keep the machine interior clean. 
 
2. Eliminating water droplets 

• Wash the dishes with the intensive programme. 

• Take all of the metal containers in the machine out. 

• Do not add detergent. 
 
3. If you properly place your dishes into the machine, you will be using it in the best way in terms 
of energy consumption, washing and drying performance. 
 

4. Clean all rough waste before you place dirty dishes to the machine. 
 
5. Operate the machine after it is completely full. 
 
6. Use pre-washing program only when necessary. 
 
7. Observe program information and average consumption values table when selecting a program. 
 
8. Since the machine will reach high temperatures, it should not be mounted near refrigerator. 

 

 

 

 

 

PRACTICAL AND USEFUL INFORMATION 
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9.     If the appliance is located in a place where the risk of freezing exists, you must completely 
       drain the water that has remained in the machine. Turn off the water tap, disconnect the 
       water inlet hose from the tap and allow the interior water to drain. 
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THE PRODUCT FICHE (Spect) 

Supplier's trade mark  BAUMATIC  

Supplier's model  BMEDWD136FSS

Capacity of dishwasher  13

The energy efficiency class  A++

Annual energy consumption in kWh per year (AEC) ( 280 Cycle ) * 261  

Energy consumption (Et) (kWh per cycle)  0,91

Offmode power consumption (W) (Po)  0,50

Lefton mode power consumption (W) (Pl)  1,00  

Annual water consumption in litres per year (AWC)  ( 280 Cycle ) ** 2520  

Drying efficiency class *** A  

Standard programme name **** Eco     

Programme time for standard cycle ( min)  171

Noise dB(A)  52

 –         

 

* Energy consumption 261 kwh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill 
and the consumption of low power modes. Actual energy consumption will depend on how the 
appliance is used. 

** Water consumption 2520 liters per year based on 280 standard cleaning cycles. Actual water 
consumption will depend on how appliance is used. 

***Drying efficiency class A on a scale from G(least efficient) to A (most efficient). 

**** The “Eco  is the standard cleaning cycle to which the information in the label and the fiche 
relates. This programme is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient 
programme in terms of combined energy and water consumption. 

 

Freestanding/Built-in Freestanding
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تنظیم 13 قسمت ظرفّیت
850 میلیمترارتفاع

820 میلیمترارتفاع )بدون پیشخوان(
598 میلیمترعرض

598 میلیمترعمق
46 کیلو گرموزن خالص
240-220 ولت، 60 هرتزبرق ورودی

1900 واتکّل برق
1800 واتقدرت گرمایش

100 واتقدرت پمپ
30  واتقدرت پمپ تخلّیه
MPa MPa 0.03 بار(-فشار آب ورودی

MPa (10 1 بار(
10 آمپرجریان

مشخصات فنی

ه مهم برای مصرف کننده:برای دریافت نسخه 

ّ

توج
الکترونیکی این راهنما با آدرس زیر تماس بگیرید:
.”dishwasher@standardtest.info"

 نام مدل و شماره سری )20 رقم(  که در روی در 

ً

لطفا
دستگاه وجود دارد را در ای-میل خود ذکر کنید.

 
آئين / مطابقت با استانداردھا و نتايج آزمايش 

 نامه مطابقت اتحادّيه اروپا
اين محصول با الزامات کليه دستورالعمل ھای 

قابل اجرای اتحاديه اروپا با استانداردھای 
فراھم می  CEھماھنگ مربوطه، که برای نشان 

   .کند، مطابقت دارد
 

4
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اّطالعات و توصیه های مربوط به ایمنی 
بازیافت

• بعضی از قطعات و بسته بندی دستگاه شما 
از مواد بازیافت شده ساخته شده است.

• قسمت های پالستیکی با اختصارات بین المللی عالمت زده 
( ,<PE< , <PS< , <POM<, <PP>(  :شده اند

• قسمت های مقوایی که از کاغذ بازیافت شده تولید شده اند و باید 
برای بازیافت مجّدد آنها را در کانتینرهای کاغذهای زباله ریخت.

• دفع این گونه مواد در سطل های زباله مناسب 
نیست. باید آنها را به مراکز بازیافت فرستاد.

• برای کسب اطالع در باره روش و محل دفع 
آنها با مرکز مربوطه تماس بگیرید.

اّطالعات مربوط به ایمنی
هنگامی که دستگاه خود را دریافت می کنید

وارد شدن هرگونه خسارت به ماشین خود و بسته بندی 
آن را بررسی کنید. هیچگاه دستگاه صدمه دیده را به کار 
نیندازید، و حتماً به یک سرویس کار مجاز مراجعه کنید.

• بسته بندی را باز کنید و مواد آن را طبق مقّررات دفع کنید. 
نکاتی که باید در هنگام نصب دستگاه رعایت کنید

• یک محل مناسب، امن و مسطح ر ا برای 
نصب دستگاه خود انتخاب کنید.

• نصب و مّتصل کردن دستگاه خود را طبق دستورالعمل انجام دهید. 
• این دستگاه باید فقط توّسط یک سرویس کار مجاز نصب شود.

• باید از قطعات یدکی اصلی در این دستگاه استفاده شود.    
• دّقت کنید که دستگاه قبل از  نصب به برق وصل نباشد.    

• ببینید سیستم فیوز برق داخلی طبق مقّررات 
وصل شده است. 
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• کلّیه اّتصاالت برقی باید مطابق با مقادیر ذکر 
شده در برچسب مشخّصات دستگاه باشد..

• توّجه مخصوص داشته باشید و اطمینان حاصل کنید  که دستگاه
بر روی سیم برق ورودی آن قرار نگیرد.

• هیچگاه از سیم رابط یا دوشاخه های چندتایی برای 
وصل دستگاه به برق استفاده نکنید. پریز باید پس 

از نصب دستگاه به راحتی در دسترس باشد.
• پس از نصب دستگاه در یک محل مناسب، برای 

بار اول بدون بار از آن استفاده کنید.
استفاده روزانه

• این دستگاه برای مصارف خانگی ساخته شده است؛ 
از آن برای مصارف دیگر استفاده نکنید. استفاده تجاری 

از این دستگاه ضمانت آن را باطل می کند.
• بلند نشوید، ننشینید یا چیزی را بر روی در ماشین

ظرف شویی نگذارید، چون ممکن است واژگون شود.
• هیچگاه در قسمت ماّده شوینده و قسمت ضّد لکّه ماشین خود  مواّد 
شوینده و  ضّد لکّه ای به غیر از آنچه اختصاصاً برای ماشین ظرف 

شویی تولید شده است نریزید. در این صورت، شرکت ما در مقابل 
هرگونه خسارتی که ممکن است پیش بیاید مسئولّیت نخواهد داشت.

• آب داخل قسمت شستشوی ماشین وجود 
دارد آشامیدنی نیست، آن را ننوشید.

• برای جلوگیری از خطر انفجار، هیچگونه ماّده 
حل کننده ای مانند حاّلل ها را در قسمت

شستشوی ماشین نریزید.
• قبل از شستن اقالم شستنی توّجه کنید که 

آیا در مقابل حرارت مقاوم هستند. 
•کودکان 8 سال به باال و افرادی که با کاهش توانایی های جسمی، 

حسی یا ذهنی مواجه هستند یا از تجربه و دانش الزم برخوردار 
نیستند  در صورتی که استفاده ایمن از لوازم خانگی به آنها آموزش 

داده شده باشد و از خطرات موجود در آن آگاه باشند، می توانند 
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از این ماشین استفاده کنند. کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند.
کودکان نباید بدون نظارت این ماشین را نظافت یا نگهداری کنند.

• اقالم نامناسب برای ماشین ظرف شویی خود را در  آن قرار ندهید. 
ضمناً، سبد آن را بیش از ظرفیت پر نکنید.در غیر این صورت 

شرکت ما هیچ مسئولیّتی در مقابل هرگونه خراش یا زنگ زدگی که 
از حرکت سبد در قسمت داخلی در آن ناشی شده باشد  را نمی پذیرد.

• خصوصاً، در ماشین را به علّت این که آب داغ ممکن 
است از آن بیرون بریزد، نباید به هیچ وجه در موقع کار 

کردن  باز کرد. به هر حال، یک وسیله ایمنی اعالم می کند 
که اگر در ماشین باز شود حرکت ماشین متوّقف می شود.

• در ماشین ظرف شویی خود را باز نگذارید. این 
کار ممکن است منجر به ایجاد حادثه گردد.

• کارد و سایر اشیاء تیز را در سبد کار و چنگال در 
حالتی که تیغه آن رو به پایین است  قرار دهید.

• اگر سیم برق ورودی ماشین صدمه ببیند، باید 
برای جلوگیری از خطر توّسط  سازنده

، سرویس کار آن یا یک فرد واجد شرایط تعویض گردد. 
•این ماشین برای استفاده افرادی )شامل -

کودکان( افرادی که با کاهش توانایی های جسمی، حسی یا 
ذهنی مواجه هستند یا از تجربه و دانش الزم برخوردار نیستند 
مگر این که استفاده ایمن از لوازم خانگی توّسط  مسئول ایمنی 

آنها به آنها آموزش داده شده باشد، ساخته نشده است.
• اگر به گزینه صرفه جویی در انرژی جواب "بلی" 

داده شود، در ماشین در پایان برنامه  باز
خواهد شد. برای جلوگیری از وارد شدن صدمه به ماشین 
سعی در بستن در آن با زور نکنید، مکانیسم در خودکار 
در عرض 1 دقیقه در را می بندد. برای این که ظروف 
خوب خشک شوند در ماشین باید به مّدت 30 دقیقه باز 

باشد.)برای مدل های با سیستم در باز کن خودکار(
هشدار: پس از شنیدن عالمت مربوط به بازشدن 

در خودکار، در مقابل در نایستید.
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برای ایمنی کودکان شما
پس از باز کردن بسته بندی ماشین، مطمئن شوید که 

مواد بسته بندی در دسترس کودکان نباشد.  
• به کودکان اجازه بازی با ماشین یا روشن کردن آن را ندهید.

مواّد ضّد لکّه را دور از دسترس کودکان نگاه دارید.     
• کودکان را در حالی که باز ماشین است به دلیل این 
که ممکن است هنوز باقی مانده های مواد شوینده در 

داخل دستگاه مانده باشد، دور از ماشین نگه دارید. 
• اطمینان حاصل کنید که ماشین های کهنه خطری برای 

کودکان شما ندارند. کودکانی بوده اند که خود را در داخل 
ماشین های قدیمی حبس کرده بودند. برای جلوگیری از این 

کار، قفل در ماشین را بشکنید و سیم برق آن را پاره کنید.
در صورت خرابی ماشین

• رفع هر نقص در دستگاه باید قطعاً توسط افراد واجد شرایط 
انجام گیرد. انجام هرگونه تعمیرات توّسط  سرویس کارهای 
غیر مجاز باعث بی اعتباری ضمانت ماشین شما خواهد شد.

• قبل از شروع تعمیر  حتماً ماشین را از سیم برق اصلی 
قطع کنید.  فیوز را قطع کنید یا دو شاخ سیم ماشین را 

از پریز بکشید.  برای کشیدن دو شاخ از پریز سیم برق 
را نکشید. مطمئن شوید که شیر آب بسته است.

توصیه ها
• برای صرفه جوئی در مصرف برق و آب، باقیمانده های خشن 
روی ظروف خود را قبل از قرار دادن آنها در ماشین بر طرف 

کنید. ماشین را پس از گذاشتن ظروف در آن را روشن کنید.
• از برنامه پیش شستشو فقط در مواقع لزوم استفاده کنید.
• اشیاء مجّوفی مانند کاسه، لیوان و دیگ را به صورتی

در ماشین قرار دهید که سر آنها به طرف پایین باشد.
• توصیه می شود که ظروف گوناگون یا بیش از 

ظرفیت مشخص شده را در ماشین نگذارید.
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اقالمی که برای ماشین ظرف شویی مناسب نیستند:
l خاکستر سیگار، باقیمانده های شمع، الک، رنگ، مواد •

شیمیایی، آلیاژهای آهن؛
• چنگال، قاشق و کارد را با دسته چوبی یا استخوانی و یا پوشیده 

شده با عاج یا مروارید، اقالمی که به هم چسبیده اند، اشیائی که 
با مواد ساینده پوشیده شده اند، مواد شیمیایی اسیدی یا بازی.

• ظروف پالستیکی که در مقابل حرارت مقاوم نیستند، و ظروف
مس یا قلع اندود شده.

• اشیاء آلمینیومی و نقره ای )که ممکن است 
رنگ آنها از بین برود یا کدر شوند(.

• انواع شیشه های ظریف خاص، چینی های با طرح های 
چاپی زینتی که حتی در اولین شستشو طرح های آنها محو 

می شوند؛  اقالم کریستال که شفافّیت خود را در طول زمان 
از دست می دهند، کارد و چنگال های چسبی که در مقابل 
حرارت مقاوم نیستند، لیوان های کریستال تیره، تخته های 

گوشت، اقالمی که با الیاف مصنوعی ساخته شده اند;
• اجناس جاذب آب مانند ابر یا دستمال های آشپزخانه 

برای شستن در ماشین ظرف شویی مناسب نیستند.

هشدار:در نظر داشته باشید که در خریدهای بعدی خود  
ظروف مخصوص ماشین ظرف شویی خریداری کنید

نصب ماشین
قرار دادن ماشین

وقتی برای انتخاب محل استقرار ماشین بررسی می 
کنید، سعی کنید محلی را انتخاب کنید که بتوانید به آسانی 

ظروف را در ماشین بگذارید و از آن خارج کنید.
ماشین را در محلی قرار ندهید که احتمال رسیدن درجه 
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حرارت در این محل به زیر صفر وجود داشته باشد. 
قبل از مستقر کردن ماشین، با توّجه به هشدارهای نوشته 

شده بر روی بسته بندی آن را  از جعبه بیرون بیاورید.
ماشین را در جایی نزدیک به شیر آب یا کف شور قرار دهید. وقتی 

ماشین را در محلی مستقر می کنید، باید به این نکته توّجه داشته 
باشید که وقتی اّتصاالت آن انجام گرفت دیگر قابل تغییر نیست.

برای جابجا کردن ماشین در یا قسمت باالی آن را نگیرید.
سعی کنید فواصل خاصی در اطراف ماشین را خالی بگذارید تا 
بتوانید هنگام نظافت به راحتی بتوانید در اطراف آن حرکت کنید.

توّجه کنید که در موقع مستقر کردن ماشین شلنگ های 
ورودی و خروجی آب تحت فشار قرار نگیرند. همچنین، توّجه 

داشته باشید که ماشین روی سیم برق قرار نگرفته باشد.
پایه های قابل تنظیم ماشین را طوری تنظیم کنید که ماشین در 

حالت افقی و تعادل قرار داشته باشد. مستقر کردن ماشین در یک 
یک محل درست، باز و بسته کردن در آن را تضمین می کند.

اگر در ماشین شما درست بسته نمی شود، ببینید که  آیا ماشین در 
جای خود ثابت است؛ اگر چنین نیست  پایه های قابل تنظیم آن 

را طوری تنظیم کنید که ماشین در وضعیت ثابت قرار گیرد.

وصل کردن به آب 

مطمئن شوید که لوله کشی داخل برای نصب یک ماشین ظرف شویی 
مناسب است. همچنین، توصیه می کنیم که شما یک فیلتر در ورودی 

محل زندگی و یا آپارتمان خود را به طوری نصب کنید که از رسیدن 
هر گونه آسیب به دستگاه به دلیل وجود هرگونه آلودگی )شن و ماسه، 
خاک رس، زنگ و غیره( که ممکن است گاهی اوقات از طریق لوله 
های اصلی آب و یا لوله کشی داخلی، و جلوگیری از مشکالتی مانند 
 زرد شدن آب و تشکیل رسوب پس از شستشو، جلوگیری شود..         
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شلنگ ورودی آب
اگر شلنگ ورودی آب ماشین قبلی خود را 

دارید از آن استفاده نکنید. در عوض از شلنگ 
ورودی آب جدید که همراه ماشین شماست استفاده 

کنید. قبل از استفاده از یک شلنگ ورودی آب 
جدید یا شلنگی که مّدت ها از آن استفاده نشده 

است، مدتی آب در آن بچرخانید. شلنگ ورودی 
اب را به شیر ورودی آب وصل کنید. فشار 
آب ورودی باید بین 0.03 و Mpa 1 باشد. 

اگر فشار آب از  Mpa 1 بیشتر باشد-باید 
یک شیر فشار شکن بین این دو نصب شود.

                                                                
پس از اتمام کار اّتصاالت، شیر آب باید برای بررسی تراوش آب 
به طور کامل باز شود. برای ایمنی دستگاه خود، مطمئن شوید که 

همیشه بعد از پایان کار هر برنامه شستشو شیر ورودی آب را ببندید.

توّجه: در بعضی از مدل ها  از شیر 
خروجی آکوا استاپ استفاده شده است. 

اگر از آکوا استاپ  استفاده می کنید، 
خطر یک انبساط خطرناک  وجود دارد.

از شیر خروجی آکو ا استاپ استفاده 
نکنید. نگذارید تا یا پیچ بخورد.
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شلنگ خروجی آب 
شلنگ تخلیه آب باید یا مستقیماً به سایر 
سوراخ تخلّیه یا سرلوله خروجی ظرف 

شویی  وصل شود. آب می تواند با 
استفاده از یک لوله خمیده مخصوص 

)اگر وجود داشته باشد(، مستقیماً با 
آویزان کردن لوله خمیده به لبه ظرف 

شویی تخلّیه شود. این اّتصال باید حداقل 
50 سانتیمتر و حداکثر 110 سانتیمتر 

با کف زمین فاصله داشته باشد.

هشدار: اگر از یک شلنگ تخلّیه بلندتر از 4 متر 
استفاده شود، ممکن است ظرف ها کثیف باقی بمانند. 

در این حالت شرکت ما مسئولیتی را نمی پذیرد.
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اّتال به برق
دو شاخ اّتصال به زمین ماشین شما باید به یک پریز سیم زمین 

دار مناسب با ولتاژ و جریان مناسب وصل شود. اگر  سیم 
زمین وجود ندارد، به یک برقکار متخّصص برای انجام آن 
مراجعه کنید. اگر بدون داشتن سیم زمین از ماشین استفاده 

کنید، شرکت ما مسئولیتی در مقابل هرگونه خسارتی که  ممکن 
است از این نوع استفاده از دستگاه ایجاد شود ندارد. 

مقاومت فیوز داخلی جریان برق باید 10-16 آمپر باشد.
ماشین شما برای برق 220-240 ولت تنظیم شده است. اگر ولتاژ 

سیم اصلی در محل شما 110  ولت باشد یک ترانسفورماتور  
110/220 ولت و 3000 وات  بین این دو جریان قرار دهید. 

در هنگام استقرار ماشین نباید آن را به برق وصل کرد.
همیشه از یک دو شاخه روکش دار همراه ماشین استفاده کنید.
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استفاده از ماشین با ولتاژ پایین باعث 
کاهش کیفّیت شستشو خواهد شد.

سیم برق ماشین فقط باید توّسط یک برقکار مجاز انجام 
گیردو این کار ممکن است منجر به ایجاد حادثه گردد.

به منظور ایمنی، هر زمان که برنامه شستشو پایان یافت 
اطمینان حاصل کنید که دو شاخ آن از برق قطع شده است.

برای جلوگیری از ایجاد شوک برقی، وقتی دست های 
شما تر است دو شاخه دستگاه را از برق نکشید.

وقتی ماشین را از برق اصلی قطع می کنید، همیشه دوشاخه 
آن را از برق بکشید. هیچوقت خود سیم را نکشید.

تنظیم زیر پیشخوان ماشین
برای تنظیم زیر پیشخوان ماشین خود، ببینید  آیا فضای کافی 
در زیر پیشخوان وجود دارد و آیا سیم کشی-لوله کشی برای 

انجام این کار مناسب است.1 اگر به این نتیجه رسیدید که 
فضای زیر پیشخوان برای تنظیم ماشین شما مناسب است، 

پیشخوان را مطابق این شکل از جای خود بردارید. 2 
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هشدار:محلی که ما ماشین خود را با برداشتن 
پیشخوان در زیر آن قرار می دهیم  باید به نحوی با 

ثبات باشد که باعث ایجاد عدم تعادل نشود.
برای برداشتن پیشخوان، پیچ هایی که آن را نگاه می دارند و در 

قسمت عقب ماشین قرار دارند را باز کنید؛ و سپس صفحه جلویی را  
1 سانتیمتر از قسمت جلو به طرف عقب بکشید و آن را بلند کنید.

پایه های ماشین را بر حسب شیب زمین تنظیم کنید.3 
ماشین خود را با هل دادن آن به طرف زیر پیشخوان و 

بدون زخمی کردن یا خم کردن شلنگ ها تنظیم کنید. 

هشدار: پس از برداشتن پیشخوان، ماشین باید در یک فضای بسته 
ای که ابعاد آن در شکل نشان داده شده است قرار داده شود.

 

H

 محصول 

 بندی با عايق بندی بدون عايق

 برای سبد سوم برای سبد دوم تمام محصول

متر ميلی 835متر ميلی 830 متر ميلی 820 ارتفاع



 

P
ag

e4
2

 

 لجل اظ اؾشفبزُ اظ زؾشگبُ ثطای ثبض اٍل 
 ثطضؾی وٌیس وِ هكرهبر ثطق ٍ آة ٍضٍزی زؾشگبُ ثب همبزیط لیس قسُ زض زؾشَضالؼولْبی ًهت زؾشگبُ هغبثمز زاقشِ ثبقٌس.

 ولیِ هَاز ثؿشِ ثٌسی قسُ زؾشگبُ ضا اظ زؾشگبُ خسا وٌیس.

 ؾرشی آة ضا سٌظین وٌیس

 ؾطضیع قَز دط وٌیس.ویلَگطم آة ًوه ضا زض هحفظِ ًوه ثطیعیس ٍ آى ضا اظ آة سب حسی وِ ثرَاّس  

 هحفظِ هبیغ ثطاق وٌٌسُ ضا دط وٌیس.

 آهبزُ وطزى زؾشگبُ خْز اؾشفبزُ

 

 اّویز خطم گیطی آة
 خْز ػولىطز هٌبؾت قؿشكَ ، هبقیي ظطفكَیی ثِ آة ثسٍى اهالح یؼٌی ثب ولؿین ووشط ًیبظ زاضز.زض غیط ایٌهَضر ، اهالح گچ ضٍی

 ذَاّس قس. ایي ػول سبثیط هٌفی ضٍی ػولىطز قؿشكَ،ذكه وطزى ٍ ثطق اًساذشي زؾشگبُ زاضز.ظطٍف ٍ زاذل ثسًِ زؾشگبُ سِ ًكیي 

 ٌّگبهی وِ آة اظ عطیك سهفیِ وٌٌسُ خطیبى دیسا هی وٌس، یًَْبی سكىیل زٌّسُ ؾرشی اظ آة گطفشِ قسُ ٍ آة ثِ ًطهی هَضز ًیبظ 

خبضی، یًَْبیی وِ آة ضا ؾرز هی وٌٌس ثِ ؾطػز زض زاذل سهفیِ وٌٌسُ آة اًجبقشِ  ثطای وؿت ثْشطیي ًشیدِ هی ضؾس. ثب سَخِ ثِ ؾغح ؾرشی آة زض آة

ثبقس.ثطای ایي وبض ، اظ ًوه هبقیي ظطفكَئی شكَی ثؼسی زاقشِ قؿذَاٌّس قس. ثٌبثطایي ثبیس ؾیؿشن سهفیِ ضا سبظُ ٍ قبضغ وطز سب ّوبى ػولىطز ضا زض 

 اؾشفبزُ هی قَز.

 

 هدط وطزى ًو
ی سَلیس قسُ اؾز اؾشفبزُ وٌیس.ثطای ضیرشي ًوه ًطم وٌٌسُ،اٍل ؾجس دبییي ضا ثبظ یوِ ثغَض اذشهبنی ثطای اؾشفبزُ زض هبقیٌْبی ظطفكَ اظ ًطم وٌٌسُ ًوه

 ویلَگطم ًوه ٍ آة سب حس ؾط ثشسا هحفظِ ضا ثب  ا(1()2ػمطثِ ّبی ؾبػز،ثبظ وٌیس )وطزُ ٍ ؾذؽ ؾطدَـ هحفظِ ًوه ضا ثب چطذبًسى آى ثط ذالف حطوز 

( اؾشفبزُ وٌیس سب وبض آؾبًشطاًدبم گطزز.ؾطدَـ ضا زض خبی ذَز لطاض زازُ ٍ آى ضا ثجٌسیس.اگط 4ظ لیف اضائِ قسُ)، ا(دط وٌیس. زض نَضر اهىبى3ضیع قسى)

وه یه ً یس.اگط زض هحفظِفمظ زض اٍلیي ثبض اؾشفبزُ اظ ًوه دط وٌ ضا دط وٌیس.هحفظِ ًوه چطاؽ ّكساض ًوه زض دبًل وٌشطل ضٍقي قس هحفظِ ًوه ضا زٍثبضُ

 لطل 

هی گصاضیس،هحفظِ ضا وبهال دط ًىٌیس. سَنیِ هی وٌین وِ اظ ًوه زاًِ ضیع یب ًوه 

وٌٌسُ اؾشفبزُ وٌیس.اظ ًوه ذَضاوی زض زؾشگبُ اؾشفبزُ ًىٌیس.زض غیط  دَزض قسُ ًطم

ایي نَضر، ػولىطزهحفظِ ًطم وٌٌسُ ثِ سسضیح وبّف ذَاّس یبفز. ٌّگبهی وِ 

هی وٌیس،هحفظِ ًوه دط اظ آة هی قَز.ثٌبثطایي، ًوه  ی ضا ضٍقيیفكَهبقیي ظط

زض حیي  اضبفِ ًطم وٌٌسُ ضا لجل اظ ضاُ اًساظی زض هحفظِ ثطیعیس.ثسیي نَضر ،ًوه

اگط ًوی ذَاّیس ظطف قؿشكَ ضا ثالفبنلِ ثؼس اظ ضیرشي  ػولیبر دبن ذَاّس قس.

ذبلی اخطا وٌیس سب اظ ٍاضز آهسى ًوه ثكَییس،یه ثطًبهِ قؿشكَی وَسبُ ضا ثب هبقیي 

ّط گًَِ نسهِ )ثطای خلَگیطی اظ ذَضزگی(ثِ زؾشگبُ ثربعط ؾطضیع قسى هحفظِ 

ًوه زض ٌّگبم دط وطزى خلَگیطی ثؼول قسى هحفظِ ًوه زض ٌّگبم دط وطزى 

 خلَگیطی ثؼول آٍضیس.
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 ًَاض آظهبیف  
 هدْعثِ ؾیؿشوی اؾز وِ ؾرشی آثی وِ ٍاضز زؾشگبُ  ِ ّویي زلیل،زؾشگبُ قوبلسضر قؿشكَی هبقیي ثِ ؾجه ثَزى آة قیط ثؿشگی زاضز.ث

 لسضر قؿشكَ افعایف ذَاّس یبفز. ثطای فْویسى هیعاى ؾرشی ،هی قَز ضا وبّف هی زّس.ٌّگبهی وِ ؾیؿشن ثِ عطظ نحیح سٌظین قسُ ثبقس

 ظهبیف ) زض نَضر هَخَز ثَزى( سؼییي وٌیس.آة زض هٌغمِ ذَز ، ثب ازاضُ آة هحل سوبؼ گطفشِ یب ؾرشی آة ضا ثب ًَاض آ

 

 

 

 

 

 سٌظین وطزى ههطف ًوه

 خسٍل سٌظیوبر زضخِ ؾرشی آة

 ؾرشی اًگلیؿی ًكبًگط زضخِ ؾرشی

de 
 ؾرشی فطاًؿَی

df 

 ؾرشی آلوبًی

 dh 
 زضخِ ؾرشی آة

ضٍی ًوبیكگط زیسُ هی قَز  1L 
0-6 0-9 0-5 1 

ضٍی ًوبیكگط زیسُ هی قَز  2L 
7-14 10-20 6-11 2 

ضٍی ًوبیكگط زیسُ هی قَز  3L 
15-21 21-30 12-17 3 

ضٍی ًوبیكگط زیسُ هی قَز  4L 
22-28 31-40 18-22 4 

 5L ضٍی ًوبیكگط زیسُ هی قَز 
29-39 41-55 23-31 5 

ضٍی ًوبیكگط زیسُ هی قَز  6L 
40-63 56-90 32-50 6 

 

 
فطاًؿَی( یب اگط اظ آة چبُ اؾشفبزُ هی وٌیس سَنیِ هی قَز  اؾز ) ؾرشیDF90  شی آثی وِ اؾشفبزُ هی وٌیس ثبالیاگط ؾر

 یِ آة اؾشفبزُ وٌیس.        فوِ اظ زؾشگبّْبی فیلشط ٍ سه

 سٌظین قسُ اؾز. 3زضخِ ؾرشی زض وبضذبًِ ضٍی زضخِ سَخِ : 

 ًطم وٌٌسُ آة ضا ثط اؾبؼ ؾرشی آة قیط سٌظین وٌیس.    

ًَاض آظهبیف ضا 

 ثبظ وٌیس

ثگصاضیس آة 

 1اظ قیط ثطای 

زلیمِ ػجَض 

 وٌس

 

ًَاض آظهبیف 

1ضا ثطای   

ثبًیِ زض آة 

 ًگبُ زاضیس

 ًَاض آظهبیف ضا

 ثؼس اظ ثیطٍى

 آٍضزى اض اة

سىبى 

 زّیس

زلیمِ 1ثطای   

نجط 

 وٌیس

 

ًشیدِ ثِ زؾز ؾرشی آة زؾشگبُ ضا ثط اؾبؼ 

 آهسُ اظ عطیك ًَاض آظهبیف سٌظین وٌیس
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 تنظیمات درجه سخی آب دستگاه خود را بر اساس درجه تعریف شده در تراک آزمایش تنظیم کنید.

 5دکمه انتخاب برنامه را فشار داده و نگه دارید.  

 1 ٬دستگاه را روشن کنید ٬با فشردن دکمه روشن/خاموش ٬در این حین 

.مت  نمایش خاموش شود. پس از از روی صفحه” SL“دکمه انتخاب برنامه را آنقدر نگه دارید تا ع
رها کنید. SLخاموش شدن "  5"٬ دکمه برنامه را 

 دهد.گیر آب انجام شده را نشان میدستگاه آخرین تنظیمات سختی

توانید تنظیمات مربوط به (" بر روی نمایشگر می8()-(" و "دکمه تأخیر )5انتخاب برنامه )+() با فشردن "دکمه
 8 5سختی آب را انجام دهید. 

 1 تنظیمات انتخابی را ذخیره کنید. ٬با فشردن دکمه روشن/خاموش ٬پس از انجام تنظیمات سختی آب
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 اؾشفبزُ اظ دَزض قَیٌسُ      

 .ی ذبًگی سَلیس قسُ اؾز اؾشفبزُ وٌیسیاظ دَزض قَیٌسُ وِ هرهَل اؾشفبزُ زض هبقیٌْبی ظطفكَ  
 عطاحی ٍ سَلیس قسُ اؾز ضا اؾشفبزُ وٌیس.ی یل ٍلطل قَیٌسُ وِ زض ثبظاض هَخَز اؾز ٍ ثطای هبقیٌْبی ظطفكَغ ،هی سَاًیس دَزض 

 زض هحفظِ دَزض ثطیعیس. هَاز قَیٌسُ ضا زض هحلی ذٌه ٍ ذكه ٍ زٍض اظ زؾشطؼ وَزوبى زؾشگبُ هبزُ قَیٌسُ ضا ثبیس لجل اظ قطٍع ثىبض  

 ًگْساضی وٌیس. 

ؾز ضٍی لیَاًْب ذطاـ ایدبز قَز ٍ هَاز قَیٌسُ ّن ثِ هَاز قَیٌسُ ثیكشط اظ همساض هَضز ًیبظ ضا زض هحفظِ ًطیعیس زض غیط ایي نَضر هوىي ا 

 عَض وبهل زض آة حل ًكًَس .

  اگط ثِ اعالػبر ثیكشط زض هَضز قَیٌسُ وِ اؾشفبزُ ذَاّیس وطز ًیبظ زاضیس ثب ؾبظًسگبى هَاز قَیٌسُ ثغَض هؿشمین سوبؼ ثگیطیس.
       

 دط وطزى هحفظِ قَیٌسُ             
( 1زُ سب هحفظِ قَیٌسُ ثِ نَضسی وِ زض سهَیط ًوبیف زازُ قسُ اؾز ثبظ قَز)لفل وكَئی ضا فكبض زا

ثسًِ هحفظِ هبزُ قَیٌسُ زاضای ؾِ ذظ زض زاذل اؾز. هی سَاى همساض نحیح هبزُ قَیٌسُ ضا ثب اؾشفبزُ اظ 

بُ ؾبًشی هشط هىؼت هبزُ قَیٌسُ ضا زض ذَز ًگ 40ایي ذغَط اًساظُ گیطی وطز.هحفظِ هبزُ قَیٌسُ حسٍز 

 هی زاضز.  

ؾبًشی هشط هىؼت اگط ظطٍف  b25هحفظِ هبزُ قَیٌسُ ضا ثبظ وطزُ ٍ دَزض ضا زض هحفظِ ثعضگشط ثطیعیس.

( اگط ظطٍف قوب ثطای هسر 2ؾبًشی هشط هىؼت اگط ووشط وثیف ثبقس.) 15قوب ذیلی وثیف ثبقٌس یب 

قسُ اًس ٍ اگط ثیف اظ حس زض  عَالًی وثیف ًگبُ زاقشِ قًَس اگط ثبلیوبًسُ هَاز غصایی ضٍی آًْب ذكه

ؾبًشی هشط هىؼت هبزُ قَیٌسُ زض هحفظِ دیف  a 5ی  ظطٍف لطاض زازُ قسُ ثبـیهبقیي ظطفكَ

 قؿشكَ ثطیعیس ٍ زؾشگبُ ضا ضٍقي وٌیس.

هی سَاًیس هبزُ قَیٌسُ ثیكشط زض زؾشگبُ ثطیعیس وِ ایي وبض ثِ زضخِ وثیف ثَزى ٍ ؾرشی آة هٌغمِ  

                                                                                                                   قوب ثؿشگی زاضز. 

 قَیٌسُ سطویجی
غیطُ  ٍ "1زض  5"ٍ "1زض 3"،  "1زض  2 "ؾبظًسگبى هَاز قَیٌسُ ّن هَاز قَیٌسُ سطویجی وِ ثِ ًبم 

 قًَس ضا سَلیس هی وٌٌس . ًبهیسُ هی

هغوئي قَیس وِ  "1زض 2"حبٍی هبزُ قَیٌسُ +ًوه یب هبزُ ثطاق وٌٌسُ هی ثبقس . ٌّگبم اؾشفبزُ اظ قَیٌسُ ّبی  "1زض 2 "قَیٌسُ هَاز 

 هكرهبر لطل ضا ثطضؾی وطزُ ایس.

 ؾبیط لطنْبی قَیٌسُ حبٍی قَیٌسُ + هبزُ ثطاق وٌٌسُ + ًوه+ اًَاع ػولىطزّبی هشفبٍر هی ثبقٌس.

سطویجی فمظ سحز قطایظ اؾشفبزُ ذبل ًشیدِ هٌبؾت ضا سَلیس هی وٌٌس . چٌیي هَاز قَیٌسُ ای حبٍی هبزُ ثطاق وٌٌسُ ٍ  ثغَض ولی،هَاز قَیٌسُ

 یب ًوه زض همبزیط اظ دیف سٌظین قسُ هی ثبقٌس.

 ٌّگبم اؾشفبزُ اظ ایي ًَع هحهَالر زض ًظط زاقز : ثبیس ًىبسی وِ
 طضؾی وٌیس یب ایٌىِ ایي ًَع هحهَل ،یه هحهَل سطویجی اؾز ضا ثطضؾی ًوبییس.ّویكِ هكرهبر هحهَلی وِ اؾشفبزُ هی وٌیس ضا ث

 ًِ قوب ٍنل قسُ اؾز،هٌبؾت ثبقسثطضؾی وٌیس وِ هبزُ قَیٌسُ اؾشفبزُ قسُ ثطای ؾرشی آة زؾشگبّی اؾز وِ ثِ آة لَلِ وكی ذب

 یس.زؾشَضالؼولْبی ضٍی ثؿشِ ثٌسی ضا ٌّگبم اؾشفبزُ اظ ایي ًَع هحهَالر ثطضؾی وٌ

 اگط چٌیي قَیٌسُ ّبیی ثِ قىل لطل ثبقٌس،ّطگع آًْب ضا زض ثرف زاذلی یب زض ؾجس وبضز ٍ چٌگبل هبقیي ظطفكَیی لطاض ًسّیس.

 ْب ضا زض هحفظِ قَیٌسُ زض سَظیغ وٌٌسُ لطاض زّیس.ّویكِ لطن

 ذبل اؾشفبزُ ًشیدِ ذَثی ضا ایدبز هی وٌٌس.اگط اظ ایي ًَع قَیٌسُ ّب اؾشفبزُ هی وٌیس، ثبیس ثب ؾبظًسگبى سوبؼ گطفشِ ٍ زض هَضز قطایظ ظایي لطنْب سحز قطای

 آًبى ؾَال وٌیس. اظ هٌبؾت اؾشفبزُ
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 لطاض زازى ظطٍف زض هبقیي ظطفكَیی

نطفِ خَیی وٌیس، ٍ ػولىطز قؿشكَ ٍ ذكه  ًطغیااگط ظطٍف ذَز ضا ثغطظ نحیح زض هبقیي ظطفكَیی لطاض زّیس، هی سَاًیس ثِ ثْشطیي ٍخِ زض 

 وطزى ضا افعایف زّیس.

زیگ ثب زؾشگیطُ ّبی زضاظ، زضة  سٍف زض زؾشگبُ قوب ٍخَز زاضز. هی سَاًیس ؾجس دبییي ضا اظ ظطٍف گطز هبًٌطزٍ ؾجس خساگبًِ ثطای لطاض زازى ظ

 ظطٍف ،ؾیٌی، ظطٍف ؾبالز ٍ وبضز ٍ چٌگبل دط وٌیس.

ؾیٌی چبی ،ثكمبثْبی زؾط ،ظطٍف ؾبالز، فٌدبى ٍ لیَاى عطاحی قسُ اؾز.ٌّگبهی وِ لیَاًْبی زضاظ ٍ خبم ضا زض هبقیي لطاض هی زّیس، ؾجس ثبال ثطای 

ٌس ثبثز َى ًوی سَاًآًْب ضا ضٍی لجِ ؾجس،عجمِ،یب حوبیز وٌٌسُ لیَاى لطاض زّیس ٍ آًْب ضا ثِ یىسیگط سىیِ ًسّیس. لیَاًْبی زضاظ ضا ثِ یىسیگط ًچؿجبًیس چ

 ثبیؿشٌس ٍ هوىي اؾز نسهِ ثجیٌٌس.

 ثْشط اؾز وِ لغؼبر ًبظن ثبضیه ضا زض ثركْبی ٍؾظ ؾجس لطاض زّیس.

یسى آًبى ثِ یىسیگط خلَگیطی ثؼول آٍضیس. سَنیِ هیكَز وِ اظ سَضی وبضز ٍ جهی سَاًیس لبقمْب ضا زض هیبى ؾبیط وبضز ٍ چٌگبلْب لطاض زّیس سب اظ چؿ

 یي ًشیدِ اؾشفبزُ وٌیس.چٌگبل ثطای وؿت ثْشط

ّویكِ ظطٍف زاضای زؾشِ ّبی زضاظ ٍ ًمبط سیع هبًٌس چٌگبل،وبضز ًبى ٍ غیطُ ضا ثِ نَضسی لطاض زّیس وِ ًَن سیع آًبى ضٍ ثِ ، ثطای خلَگیطی اظ آؾیت

 دبییي ثبقس یب آًبى ضا ثِ نَضر افمی زض ؾجس لطاض زّیس.

 ثبال ٍ دبییي خلَگیطی ثؼول ًیبٍضز. فكبًِ ّیس وِ اظ چطذیسى ثبظٍّبی اّكساض: ظطٍف ذَز ضا ثِ نَضسی زض زؾشگبُ لطاض ز

 ؾجس ثبال

 عجمِ ثب اضسفبع لبثل سٌظین
 عطاحی ٍ زض ًظط گطفشِ قسُ اًس.هی سَاًیس ایي عجمبر ثطای افعایف ظطفیز ؾجس ثبال

 الیَاًْب ٍ فٌدبًْبی ذَز ضا ضٍی ایي عجمبر لطاض زّیس.هی سَاًیس اضسفبع ایي عجمبر ض

 گی،هیشَاًیس لیَاًْب ثب اًساظُ ّبی هشفبٍر ضا ظیط ایي ػسٌظین وٌیس.ثربعط ایي ٍی

 عجمبر لطاض زّیس.

 ثربعط اؾشفبزُ اظ دالؾشیىْبی ًهت قسُ سٌظین اضسفبع زض ضٍی ؾجس،هی سَاًیس اظ عجمبر زض 

 اضسفبع هرشلف اؾشفبزُ وٌیس.

َ زض ایي عجمبر لطاض زّیس سب هبًغ چطذف ثؼالٍُ،هی سَاًیس چٌگبلْبی زضاظ ٍ لبقمْب ضا اظ دْل

 دطٍاًِ ًكًَس.

 

 فبع ؾجس ثبال ٌّگبم دط ثَزىسسٌظین اض

 

هىبًیعم سٌظین اضسفبع ؾجس زض ؾجس ثبالی زؾشگبُ ثطای سٌظین اضسفبع ؾجس ثِ ؾوز ثبال یب دبییي 

ایٌىِ ًیبظ ثِ ثبظ وطزى آى ٌّگبم دط ثَزى ؾجس ثبقس هی سَاًیس فضبی عطاحی قسُ اؾز،ثسٍى 

ثیكشط ضا زض ثبال یب اًشْبی زؾشگبُ زض نَضر ًیبظ ثَخَز آٍضیس.ؾجس زؾشگبُ قوب زض وبضذبًِ ضٍی 

 ٍضؼیز ثبال سٌظین قسُ اؾز.

 ثطای افعایف اضسفبع ؾجس، آى ضا اظ ّط زٍ عطف ًگبُ زاقشِ ٍ ثِ عطف ثبال ثىكیس.

 ای وبّف اضسفبع ؾجس،آى ضا هدسزا اظ ّط زٍ عطف ًگبُ زاقشِ ٍ ضّب وٌیس.ثط

)ثبال یب  زض حبلز سٌظین ؾجس دط قسُ،هغوئي قَیس وِ ّط زٍ ؾوز زضیه ٍضؼیز لطاض گطفشِ اًس.

دبییي(                                          

2

1

2

 

  

 شما به تا اند شده طراحی ھدف اين با بااليیسبد  روی بر تاشو ھای قفسه
 راحت را ظروف ساير و ماھيتابه قابلمه، مانند بزرگ ظروف دھند امکان
 به توانيد می را قسمت ھر نياز صورت در .دھيد قرار دستگاه درون تر

 فضای و بزنيد تا را آنھا تمام توانيد می ھمچنين بزنيد، تا جداگانه صورت
 توانيد می تاشو ھای قفسه از استفادهبرای  .باشيد داشته اختيار در بيشتری

  .کنيد خم پايين يا باال سمت به را آنھا
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 سبد پائینی
طاقچه تاشو

طاقچه تاش��وی آن ش��امل دو بخش است که روی سبد پائینی ماشین ظرفش��وئی طوری طراحی شده است که به شما اجازه 
میده��د ت��ا ظ��روف بزرگی مثل تابه، قابلم��ه و غیره را در آن قرار دهی��د. اگر تمایل دارید، میتوانی��د هر طرف را بصورت 
جداگانه و یا هر دوی آنها را میتوان تا کرد و فضای زیادی را بدست آورد. شما میتوانید از طاقچه های تاشو بواسطه تاکردن 

و یا باال کشیدن آنها استفاده کرد. 
 

1

b

a

2

��



 

P
ag

e5
0

 

 

 �Aار دادن ��وف م�+�وت 
 

 ~�یVس�$  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

?�� 9@# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

23



 

P
ag

e5
1

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��ار دادن ا��@�% 

 

ه را مھم نکت گاهیآزما یب   ھا ش
  

 :برای کسب اطالعات دقيق درباره نحوه اجرای آزمون ھا، لطفاً با اين ايميل تماس بگيريد
"dishwasher@standardtest.info" . که بر روی ) رقمی 20(در ايميل خود لطفاً نام مدل و شماره سلایر

  ."کنيد درب دستگاه قرار دارد را وارد
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 توصیف برنامه

 موارد برنامه
   ارجاع    شماره برنامه

دقیقه 18*شستشوی فوق سریع  شستشوپیش نام برنامه
درجه  40ای دقیقه 30سریع  ای

درجه  50اقتصادی  سانتیگراد
 شدید خودکار ای***دقیقه 50سوپر  سانتیگراد

 درجه سانتیگراد 70-60 سانتیگراد درجه 65 درجه سانتیگراد 50 درجه سانتیگراد 40 درجه سانتیگراد 35  دمای شستشو
 ٬شیر ٬قهوه ٬کثیفی جزئی نوع باقیمانده غذا

 ٬شیر ٬قهوه ٬کثیفی جزئی تازه چای
 ٬چای ٬شیر ٬قهوه ٬کثیفی جزئی تازهچای 

 تازه سبزیجات ٬گوشت سرد
 ٬کثیفی جزئی

 ٬قهوه
 شیر٬ چای٬ گوشت سرد٬

 سبزیجات

 ٬شیرینیجات ٬سس ٬سوپ مانده
زمینی و سیب ٬برنج ٬مرغتخم

غذاهای  ٬غذاهای پخته شده در فر

 شدهسرخ
 ٬شیرینیجات ٬سس ٬سوپ مانده

زمینی و سیب ٬برنج ٬مرغتخم
غذاهای  ٬غذاهای پخته شده در فر

 شدهسرخ
 زیاد متوسط متوسط پایین پایین پایین میزان کثیفی

مقدار ماده شوینده 

B: 25  سانتیمتر
سانتیمتر  15مکعب/ 

 مکعب
A :5 متر مکعبسانتی 

- **A B A+B A+B A+B 

درجه  35شستشو ی  شستشوپیش
 سانتیگراد

درجه  40شستشو ی 
 سانتیگراد

درجه  65شستشوی  شستشوپیش
 سانتیگراد

مراحل شسشو بر 
اساس میزان کثیفی به 

طور خودکار تعیین 
درجه  50شستشو ی  آبکشی با آب سرد آبکشی با آب داغ نهایی شود.می

 سانتیگراد
 آبکشی با آب گرم

 آبکشی با آب داغ آبکشی با آب داغ آبکشی با آب داغ نهایی 

 
  نهایی سازیخشک نهایی  

  
 

 

   نهایی   

     
      

 179-107 50 164 30 18 15 مدت برنامه

 1,27 1٬29 0,94 0,76 0٬57 0,02 مصرف برق

 24٬6-12٬3 10٬7 9٬0 10٬9 7٬7 4,2 مصرف آب )لیتر(

 مقادیر به صورت زیر است؛ ٬هنگامی که قابلیت شستشوی اقتصادی )نیم بار( فعال باشد

 159-123 46 152 30 18 15 مدت برنامه

 1٬58 1,25 0,91 0,76 0٬57 0,02 مصرف برق

 19٬9-11٬9 10٬7 9٬0 10٬9 7٬7 4,2 مصرف آب )لیتر(

 نفر مناسب است. 4توان برای شستشوی ظروف تازه کمی کثیف استفاده کرد. این برنامه برای شستشوی ظروف ای میدقیقه 18سریع برنامه فوق*از 
 ای فقط باید از پودر شوینده استفاده کرد.دقیقه 18** با برنامه فوق سریع 

 ای مرحله خشک کردن ندارند.دقیقه 50وپر ای و سدقیقه 30سریع  ٬ایدقیقه 18های فوق سریع هشدار: برنامه
 دمای آب ورودی و دمای محیط( تغییر کنند. ٬فشار آب ٬اند. ممکن است این مقادیر بر اساس شرایط محیط و استفاده از محصول )ولتاژ منبع برقمقادیر باال بر اساس استانداردهای مربوطه در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده

0,91

0,87
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  آشنا شدن با دستگاه

 دکمه روشن/خاموش-1
 دستگیره در-2
 دکمه روشن/آماده به کار-3
 دکمه نیم بار-4
 دکمه برنامه-5
 دکمه قرص شوینده-6
 العاده خشکدکمه فوق-7
 دکمه تأخیر-8
 العادهدکمه پاکیزگی فوق-9

 های برنامه.نمایشگر10
 نماد نیم بار-11
 نماد قرص شوینده-12

 هشدار سطح نمکنمایشگر -13
 نمایشگر هشدار سطح محلول کمکی آبکشی-14
 نمایشگر پیگیری مراحل برنامه-15

 نماد مرحله شستشو -الف
 نماد مرحله آبکشی -ب
 نماد مرحله خشک کردن -ج
 نماد تکمیل برنامه -د

 نمایشگر برنامه/زمان تأخیر/زمان باقیمانده-16
 نمایشگر زمان 

 نماد تأخیر-17
 العاده پاکیزهفوقنماد -18
 نماد قفل کودک -19
 العاده خشکنماد فوق-20
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 1دکمه روشن/خاموش 
دستگاه روشن شده و نمایشگر آن آخرین برنامه استفاده شده را  ٬زمانی که دکمه روشن/خاموش را انتخاب کنید

 روی نمایشگر خاموش هستند. LEDهای چراغ ٬دهد؛ در حالت خاموشنشان می

 2دسته در
 لطفاً از دستگیره در استفاده کنید. ٬برای باز و بسته کردن در دستگاه

 3دکمه روشن/آماده به کار
شروع شده و  برنامه انتخابی 5با دکمه برنامه  ٬هنگامی که دکمه شروع/آماده به کار را فشار دهید

توانید از روی نمایشگر مراحل شستشو را نشان خواهد داد. می a15.نمایشگر عالمت شستشوی 

 15را پیگیری کنید. 
 4دکمه شستشوی اقتصادی )دکمه نیم بار( 

توان انجام داد که عبارتند از: سبد سه نوع شستشو را می ٬هنگام استفاده از عملکرد شسشوی اقتصادی
 سبد باال و هر دو سبد. ٬پایین

برای بعضی برنامه ٬اید و الزم است آنها را بشوییدداخل ماشین گذاشته اگر تنها چند ظرف را
½ کلید  ٬ایدتوانید عملکرد نیمه پر را نیز فعال کنید. اگر در هر دو سبد ظرف گذاشتهها می

 شوند.را فشار داده و وضعیتی را انتخاب کنید که در آن هر دو چراغ روشن می
را فشار داده و وضعیتی را انتخاب کنید که در ½ کلید  ٬ایداگر تنها در سبد باال ظرف گذاشته

شود. پس عملیات شستشو فقط در سبد باالی دستگاه انجام خواهد آن شکل سبد باال روشن می
 شد.

را فشار داده و وضعیتی را انتخاب کنید که ½ کلید  ٬ایداگر تنها در سبد پایین ظرف گذاشته
شستشو تنها در سبد پایین ماشین انجام  ٬شود. بنابراینمیدر آن شکل سبد پایینی روشن 

اطمینان حاصل کنید که هیچ ظرفی داخل سبد باال  ٬خواهد شد. هنگام استفاده از این قابلیت
 نباشد.

 5دکمه برنامه 
توانید از قسمت نمایشگر برنامه شستشوی مناسب را انتخاب کنید با استفاده از دکمه برنامه می

10 
 6دکمه قرص شوینده 
دکمه جدول مواد  ٬عامل آبکشی و مواد شوینده ترکیبی با خواص اضافی استفاده کردید ٬هر زمان که از نمک

بر روی نمایشگر  12شمارشگر شماره  ٬شوینده را فشار دهید. اگر این دکمه برای برنامه انتخابی شما فعال باشد

 روشن خواهد شد.
 7 العاده خشکدکمه فوق

توانید مراحل اضافی خشک کردن را به برنامه انتخابی خود اضافه کنید. زمانی که می ٬تفاده از این دکمهبا اس

بر روی نمایشگر روشن خواهد شد. با استفاده از این  20نشانگر شماره  ٬العاده خشک را انتخاب کنیدعملکرد فوق

ی خود اضافه کنید و در نتیجه ظروف خشکتوانید مراحل اضافی خشک کردن را به برنامه انتخابمی ٬عملکرد
 تری را تحویل بگیرید.
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 8دکمه تأخیر 
زمان تأخیر را تنظیم کنید. وقتی که دکمه تأخیر  ٬توانید با فشار دادن دکمه تأخیرمی ٬قبل از شروع شدن برنامه

 بر روی نمایشگر روشن خواهد شد. 17نشانگر شماره  ٬را فشار دهید

 9صدا العاده بیدکمه فوق
توانید با تغییر زمان شستشو و دمای آب العاده میبه منظور دستیابی به فرآیند شستشوی تمیزتر و پاکیزگی فوق

 اید این دکمه را فشار دهید.ای که انتخاب کردهبرنامه
 نمایشگر روشن خواهد شد.بر روی  18نشانگر شماره  ٬العاده پاکیزه را انتخاب کنیدزمانی که عملکرد فوق

 13نمایشگر هشدار سطح نمک
لطفاً نمایشگر هشدار سطح نمک را بررسی کنید.  ٬برای پی بردن به اینکه آیا میزان نمک دستگاه کافیست یا خیر

 بخش نمک را پر کنید. ٬اگر این نمایشگر روشن شد

 14نمایشگر هشدار سطح محلول کمکی آبکشی
لطفاً نمایشگر هشدار سطح عامل آبکشی  ٬آبکشی در ماشین به اندازه کافیست یا نه برای پی بردن به اینکه عامل

 بخش عامل آبکشی را پر کنید. ٬را بررسی کنید. اگر این نمایشگر روشن شد

 16نمایشگر زمان باقیمانده
دهد. قبل از ن میها و زمان باقیمانده را نشازمان برنامه ٬در هنگام فعال بودن برنامه ٬نمایشگر زمان باقیمانده

 زمان تأخیر را نیز تنظیم کنید. ٬توانید با فشردن دکمه تأخیرمی ٬شروع برنامه

 استفاده از قفل کودک
ثانیه همزمان با هم فشار دهید.  3را به مدت ” half load“و ” tablet“های دکمه ٬برای فعال کردن قفل کودک

کنید. برای غیرفعال ی نمایشگر زمان باقیمانده مشاهده میثانیه بر رو 2را به مدت ” CL“نماد  ٬در همین حین
دو بار ” CL“ثانیه همزمان با هم فشار دهید. نماد  3را به مدت ” half load“و ” tablet“های دکمه ٬کردن آن

 زند.چشمک می
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 انتخاب برنامه و به کار انداختن دستگاه

 به کار انداختن دستگاه

 1دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.  .1
 5برنامه مناسب برای شستشوی ظروف خود را انتخاب نمایید. ٬با استفاده از دکمه برنامه .2
 9 7 6 4توانید عملکردهای اضافی را انتخاب کنید. در صورت تمایل می .3
 3برنامه را شروع کنید.  ٬با فشردن دکمه شروع/آماده به کار .4

 پیگیری برنامه
پیشرفت برنامه را پیگیری  ٬با کمک نمادهای پیگیری برنامه بر روی نمایشگر

 15کنید. 

نمادهای شستشو و خشک کردن به  ٬با ادامه پیدا کردن فرآیند شستشو
 شوند.ترتیب روشن می

 50تا  45دستگاه به مدت  ٬وقتی که نماد خشک کردن روشن باشد
 ماند.میصدا دقیقه در حالت بی

در را باز نکنید. زمانی که  ٬قبل از روشن شدن چراغ تکمیل برنامه
 شود.نماد تکمیل روشن می ٬کار برنامه تمام شود

توانید زمان باقیمانده تخمینی را بر می ٬وقتی که برنامه انتخابی شروع شود
 روی نمایشگر زمان مشاهد کنید.

 
ممکن است کل زمان تکمیل برنامه متفاوت باشد؛ بنابراین ممکن  ٬دمای آب شیر و مقدار ظروف ٬دمای اتاقبا توجه به تذکر: 

 است زمان تکمیل برنامه با مقدار زمانی که در آغاز نشان داده شد متفاوت باشد.

 



 

 

 

  

ًً

 تغییر برنامه

 هید؛برنامه را تغییر د ٬اگر مایلید در حین فعال بودن یک برنامه
 3. دکمه شروع/آماده به کار را فشار دهید. 

 5برنامه جدید را انتخاب کنید.  ٬. با استفاده از دکمه برنامه
 دهد.. برنامه تازه انتخاب شده از جایی که قبالً قطع شده است ادامه به کار می

 3برنامه را شروع کنید. ٬. با فشردن مجدد دکمه شروع/آماده به کار

 لغو برنامه
 خواهید برنامه را در حین فعال بودن برنامه دیگر لغو کنید؛می اگر

 3دارید. ثانیه نگه 3. دکمه شروع/آماده به کار را به مدت 
دقیقه  1زمان باقیمانده به صورت  ٬شمارد و وقتی که شمارش معکوس به پایان برسدمعکوس می 1تا  3. نمایشگر از 

 ظاهر خواهد شد.

 

 خاموش کردن دستگاه
 دستگاه را خاموش کنید. ٬با فشردن دکمه روشن/خاموش ٬هنگامی که نماد تکمیل کار روشن شد. 

 بیرون کشیده و شیر آب را ببندید.. پس از آن٬ دوشاخه دستگاه را از پریز 

توانید در را به آرامی باز کنید و آن را نیمه می ٬چند دقیقه بعد از اتمام کار برنامه و روشن شدن چراغ تکمیل: 1تذکر 
 تر باشد.باز بگذارید تا فرآیند خشک شدن ظروف سریع

ماشین کار  ٬ز اینکه در بسته شده و یا برق وصل شودپس ا ٬اگر در دستگاه باز شده یا در حین شستشو برق قطع شود: 2تذکر 
 دهد.خود را از جایی که قطع شده است ادامه می

 

 شود.کند؛ زمان بازنشانی شده و نماد تکمیل شستشو روشن میدقیقه تخلیه می 1شین تمام آب را ظرف این ما
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 ًگْساضی ٍ سویع وطزى زؾشگبُ

 وبضی زؾشگبُ ضا افعایف ذَاّس زاز.سویع وطزى زؾشگبُ زض فَانل هٌظن عَل ػوط 

 ضٍغي ٍ ضؾَثبر زض ثرف قؿشكَی زؾشگبُ خوغ هی قَز.زض نَضر ثطٍظ ایي حبلز:
اُ اًساظی وٌیس. زض هحفظِ دَزض قؿشكَ ضا ثسٍى لطاض زازى ظطف زض زؾشگبُ دط وٌیس، ثطًبهِ ای وِ زاضای زضخِ حطاضر ثبال اؾز ضا اًشربة وطزُ ٍ زؾشگبُ ضا ض

هرهَل هبقیٌْبی ظطفكَئی سَؾظ سَلیس  اظ هَاز سویع وٌٌسُ هرهَل وِ زض ثبظاض هَخَز اؾز اؾشفبزُ وٌیس.) هَاز سویع وٌٌسُ،ایي وبض وبفی ًجَزنَضسی وِ 

 وٌٌسگبى دَزض سَلیس هی قَز.(

 سویع وطزى الؾشیىْبی زٍض زضة 
 زاض سویع وٌیس. فبزُ اظیه دبضچِ ًنش،الؾشیىْب ضا ثغَض هٌظن ثب اؾثطای سویع وطزى هَاز ثبلیوبًسُ خوغ قسُ زض اعطاف الؾشیىْبی زٍض زضة 

 ًظبفز زؾشگبُ
 ضا حسالل یىجبض زض ّفشِ سویع وٌیس. فكبًِفیلشطّب ٍ ثبظٍّبی ا

 لجل اظ قطٍع ثِ سویع وطزى ثطق زؾشگبُ ضا لغغ وطزُ ٍ قیط آة ضا ثجٌسیس.

 زاض زؾشگبُ ضا سویع وٌیس. ؾشفبزُ اظ هَاز سویع وٌٌسُ ًطم ٍ یه دبضچِ ًناظ هَاز ؾرز ثطای سویع وطزى زؾشگبُ اؾشفبزُ ًىٌیس. ثب ا

 فیلشطّب
 ثطضؾی وٌیس وِ آیب ضٍی فیلشط زضقز ٍ فیلشط ضیع هَاز غصایی ثبلی هبًسُ اؾز.

 زض نَضسی وِ هَاز غصایی ثبلی هبًسُ ثبقس، فیلشطّب ضا ثبظ وطزُ ٍ آًبى ضا وبهال ظیط قیط آة سویع وٌیس.

A هیىطٍ. فیلشط 

b فیلشط زضقز . 

cفیلشط فلع/دالؾشیه . 

ثطای دبن وطى ٍ سویع وطزى ثرف فیلشط ، آى ضا ثط ذالف خْز حطوز ػمطثِ ّبی ؾبػز ثچطذبًیس ٍ آى ضا 

 (1ثب ثبال وكیسى ثیطٍى ثیبٍضیس.)

( ؾذؽ فیلشط 3فیلشط فلعی/ دالؾشیىی ضا ثىكیس ٍ ثیطٍى ثیبٍضیس)

( آى ضا ثب همساض ظیبز آة 2ثىكیس.)زضقز ضا اظ هیىطٍ فیلشط ثیطٍى 

زض ظیط قیط آة سویع وٌیس.فیلشط فلع/دالؾشیه ضا زٍثبضُ خب 

ثعًیس.فیلشط زضقز ضا زض فیلشط هیىطٍ ثِ ًحَی لطاض زّیس وِ ػالئن 

ضٍثطٍی یىسیگط لطاض ثگیطًس. فیلشط هیىطٍ  ضا زض فیلشط 

ل فلع/دالؾشیه خب ثعًیس ٍ آى ضا زض خْز فلف ثچطذبًیس سب لف

 (4قَز ٍ فلكْب ضٍثطٍی یىسیگط لطاض ثگیطًس.)

 ّطگع اظ هبقیي ظطفكَیی ثسٍى فیلشط اؾشفبزُ ًىٌیس.

 خب ظزى ًب زضؾز فیلشط ضاًسهبى قؿشكَ ضا وبّف ذَاّس زاز.

فیلشطّبی سویع ثطای ضاُ اًساظی نحیح زؾشگبُ اظ اّویز ذبنی 

  .ثطذَضزاض هی ثبقٌس

a

b

2

3

 

1

4
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 ثبظٍّبی افكبًِ 
ضاذْبی ثبظٍّبی افكبًِ ثبال ٍ دبییي هؿسٍز ًكسُ ثبقٌس.اگط اًؿساز ثطضؾی وٌیس وِ ؾَ

 ٍخَز زاضز، ثبظٍّبی افكبًِ ضا ثبظ وطزُ ٍ آًْب ضا ظیط قیط آة سویع وٌیس.

هی سَاًیس ثبظٍی افكبًِ دبییي ضا ثب وكیسى ثِ ثبال ثبظ وٌیس ٍ هْطُ ثبظٍی افكبًِ ثبال ضا ثب 

 ثِ ؾوز چخ ثبظ وٌیس. ىچطذبًس

 .زلز وٌیس وِ هْطُ وبهال ثؿشِ قسُ ثبقس ،خب ظزى هدسز ثبظٍی افكبًٌِّگبم 

 

 

 

 

 فیلشط قیلٌگ
 زاذلی ٍاضز  فیلشط قیلٌگ ثطای خلَگیطی اظ آؾیت ضؾیسى ثِ زؾشگبُ ثِ ذبعط آلَزگی )قي،ذبن،ظًگ ظزگی ٍ غیطُ(وِ هؼوَال اظ عطیك لَلِ آة یب لَلِ وكی

قىبیبسی هبًٌس ظضز قسى ٍ سكىیل ضؾَة ثؼس اظ قؿشكَ خلَگیطی ثؼول هی آٍضز. ّط اظ گبّی فیلشط ٍ قیلٌگ ضا ثطضؾی هی قَز،خلَگیطی ثؼول هی آٍضز ٍ اظ 

فیلشط اظ قیلٌگ آى ضا ظیط وٌیس ٍ زض نَضر لعٍم آًْب ضا سویع وٌیس. ثطای سویع وطزى فیلشط ، اٍل قیط آة ضا ثؿشِ ٍ ؾذؽ قیلٌگ ضا ثبظ وٌیس. ثؼس اظ ثیطٍى آٍضزى 

 ط آة سویع وٌیس. فیلشط سویع قسُ ضا هدسزا زض خبی ذَز زض زاذل قیلٌگ خب ثعًیس. قیلٌگ ضا زٍثبضُ خب ثعًیس.قی
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ً

ً

 کدهای آتی و اقداماتی که در صورت نقص باید انجام گیرد
 

 کنترل توصیف خطا کد خطا

F5 منبع ناکافی آب 
 قطعی آب وجود ندارد. اطمینان حاصل کنید شیر ورودی آب کامالً باز بوده و •
 شیر ورودی آب را ببندید٬ شیلنگ ورودی آب را از شیر جدا و فیلتری که در انتهای آن قرار دارد را تمیز کنید. •
 اندازی کنید و در صورت ظاهر شدن مجدد خطا با مرکز خدمات تماس بگیرید.دستگاه خود را دوباره راه •

F3 ببندید.شیر را  • خطای ورود مداوم آب 
 با مرکز خدمات تماس بگیرید. •

F2 شود.آب درون ماشین تخلیه نمی 
 شیر تخلیه آب گیر کرده است. •
 ممکن است فیلترهای دستگاه شما گیر کرده باشند. •
 دستگاه خود را خاموش کرده و فرمان لغو برنامه را فعال کنید. •
 بگیرید.در صورت ظاهر شدن مجدد خطا با مرکز خدمات تماس  •

F8 با مرکز خدمات تماس بگیرید. خطای هیتر 

F1 دستگاه را خاموش کنید و درب آن را ببندید. • هشدار بیش از حد آب داشتن فعال است 
 با مرکز خدمات تماس بگیرید. •

FE با مرکز خدمات تماس بگیرید. کارت الکترونیک معیوب 

F7  با مرکز خدمات تماس بگیرید. بیش از اندازه زیاد است(خطای گرم شدن بیش از اندازه )دمای دستگاه 

F9 با مرکز خدمات تماس بگیرید. خطای وضعیت بخشیاب 

F6 با مرکز خدمات تماس بگیرید. حسگر گرمکن خراب 
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 اگر برنامه شروع نشد
 بررسی کنید که دوشاخه به پریز متصل باشد. •
 فیوزهای داخلی را بررسی کنید. •
 مطمئن شوید که شیر ورودی آب باز باشد. •
 مطمئن شوید که در را بسته باشید. •
 دستگاه را خاموش کنید. ٬حتماً با فشار دادن دکمه روشن/خاموش •
 اطمینان حاصل کنید که فیلتر ورودی آب و فیلترهای دستگاه مسدود نشده باشند. •

 مانده باشداگر بقایای مواد شوینده در داخل محفظه مواد شوینده باقی 
 مواد شوینده هنگامی به ماشین اضافه شد که محفظه آن خیس بود.

 اگر در پایان برنامه آب داخل ماشین مانده باشد
 شلنگ تخلیه آب مسدود یا پیچ و تاب خورده است. •
 اند.فیلترها مسدود شده •
 برنامه هنوز تمام نشده است. •

 دستگاه متوقف شود ٬اگر در حین عملیات شستشو
 ق.قطع بر •
 نقص ورودی آب. •
 تواند در حالت آماده به کار باشد.برنامه می •

 اگر در حین عملیات شستشو صدای لرزش و برخورد ظروف با هم شنیده شد
 اند.ظروف به درستی قرار داده نشده •
 کند.ها برخورد میبازوی آب افشان به ظرف •

 اگر مقدار غذا بر روی ظروف باقی مانده باشد
 آب پاشیده شده به نقاط مربوطه نرسید. ٬ماشین قرار داده شدظروف به درستی در  •
 بیش از حد ظرف در سبد قرار دارد. •
 ها به هم تکیه داده شده است.ظرف •
 مقدار خیلی کمی ماده شوینده اضافه شده است. •
 یک برنامه شستشوی نامناسب و نسبتاً ضعیف انتخاب شده است. •
 ه غذا مسدود شده است.افشان با ذرات پسماندهای بازوی آبسوراخ •
 ها مسدود شده است.فیلتر •
 فیلترها به درستی نصب نشده است. •
 پمپ تخلیه آب مسدود شده است. •

 های سفید بر روی ظروف باقی بمانداگر لکه
 مقدار خیلی کمی ماده شوینده اضافه شده است. •
 مقدار محلول کمکی آبکشی بر روی سطح خیلی پایین تنظیم شده است. •
 شود.از هیچ نمک خاصی استفاده نمی ٬ان باالی سختی آبعالرغم میز •
 گیر آب بر روی سطح خیلی پایین تنظیم شده است.سیستم سختی •
 درپوش محفظه نمک به درستی بسته نشده است. •
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 ماده شوینده مورد استفاده فاقد فسفات است؛ از ماده شوینده حاوی فسفات استفاده نمایید. •

 ها خشک نشونداگر ظرف
 یک برنامه بدون عملیات خشک کردن انتخاب شده است. •
 مقدار محلول کمکی آبکشی بر روی خیلی کم تنظیم شده است •
 ها با شتابزدگی در دستگاه قرار داده شده است.ظرف •

 زدگی بر روی ظروف قرار داشته باشدهای زنگاگر لکه
 های شسته شده کافی نیست.بری ظرفکیفیت لکه •
 مقدار زیاد نمک در آب شستشو. •
 درپوش محفظه نمک به درستی بسته نشده است. •
 ها و داخل ماشین پاشیده شد.بیش از اندازه نمک به کناره ٬هنگام اضافه کردن نمک به دستگاه •
 سیم ارت نامناسب. •

با مرکز خدمات  ٬ذکر نشده است روی داداگر مشکل همچنان ادامه داشت و یا هر گونه اشکالی که در اینجا  ٬پس از انجام اقدامات فوق

 مجاز تماس بگیرید.

 نکات مفید و کاربردی

 کنیدهر وقت از دستگاه استفاده نمی .1
 دوشاخه ماشین را از پریز کشیده و آب را ببندید. •
 در را نیمه باز بگذارید. ٬برای جلوگیری از بوی نامطبوع •
 داخل ماشین را تمیز نگهدارید. •

 حذف قطرات آب -2
 ها را بشویید.با برنامه شدید ظرف •
 های فلزی را از داخل ماشین بیرون آورید.تمام ظرف •
 مواد شوینده را اضافه نکنید. •

 

یعنی دارید به بهترین  ٬عملکرد خشک کردن و شستشو ٬از نظر میزان مصرف انرژی ٬اگر ظروف را به درستی داخل ماشین بگذارید .3
 کنید.نحو از آن استفاده می

 هر گونه پسماند سخت غذا را تمیز کنید. ٬قرار دادن ظروف کثیف در ماشینقبل از  .4
 آن را روشن کنید. ٬پس از اینکه ماشین کامالً پر شد .5
 شستشو استفاده کنید.فقط در صورت لزوم از برنامه پیش .6
 اطالعات برنامه و جدول مقادیر مصرف متوسط را مشاهده کنید. ٬هنگام انتخاب یک برنامه .7
 نباید آن را نزدیک یخچال قرار داد. ٬که دمای دستگاه باال خواهد رفتاز آنجایی .8

بایید آبی که در ماشین مانده است را کامالً تخلیه کنید. شیر آب  ٬زدگی وجود دارداگر دستگاه در جایی قرار داشته باشد که احتمال یخ .9
 ماشین تخلیه شود.شلنگ ورودی آب را از شیر جدا کنید و بگذارید آب داخل  ٬را ببندید
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 دستگاه مشخصات  

   
 کننده ديتولی تجار مارک   

                                    کننده ديتول مدل

 يیظرفشو تيظرف 13 

 یانرژيی کارآ گروه A++ 

 )چرخه 280( (AEC)ميزان مصرف انرژی ساليانه کيلو وات در ساعت  261

 )کيلو وات در ساعت در هر چرخه( (Et)ميزان مصرف انرژی   0,91 

 (Po) (W)م خاموشی دستگاه ميزان مصرف برق در هنگا  0,50 

 (Pl) (W)ميزان مصرف برق در هنگام روشن ماندن دستگاه  1,00 

 )چرخه 280( (AEC)ميزان مصرف انرژی آب ليتر در سال  2520 

 کردن خشک دريی کارآ کالس A 

 استاندارد برنامه نام Eco    

 )قهيدق به( استاندارد چرخهی برا برنامه زمان 171 

 (A)دا به دسيبل ميزان ص 52

*

**

***

****

چرخه تميزکنندگی است که در آن از آب  280کيلووات در ساعت برای هر سال و بر اساس استاندارد  ميزان انرژی مصرفی برابر با * 
 .مصرف انرژی ساليانه به نحوه استفاده از دستگاه بستگی دارد .سرد و حالت های کم مصرف انرژی استفاده شود

مصرف آب به نحوه استفاده از دستگاه  .چرخه تميزکنندگی است 280در سال بر اساس استاندارد ليتر  2520ميزان آب مصرفی برابر با ** 
 .بستگی دارد

 ).بيشترين کارآيی( Aتا ) کمترين کارآيی( Gاز مقدار مقياس  Aقدرت خشک کنندگی با مقياس  ***
 ****“Eco   يک استاندارد مربوط به چرخه تميزکنندگی است که اطالعات عنوان شده در برچسب و قبض های دستگاه بر اساس آن

اين برنامه برای تميز کردن روميزی است که ميزان کثيفی آن در حد معمول باشد و از نظر مصرف انرژی و آب، به صرفه  .ارائه شده اند
 .ترين برنامه است
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