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اطالعات ایمنی

اطالعات ایمنی_3

این اطالعات ایمنی را بدقت مطالعه و پیروی کنید و این راهنما را ذخیره کنید

این اطالعات مصرف کننده را بدقت مطالعه کنید و برای مراجعات بعدی حفظ کنید. این موارد را به صاحبان بعدی این 
دستگاه منتقل کنید.

این راهنما شامل قسمت های ایمنی اطالعات، اجزا و ویژگی ها،نصب ماشین ظرفشویی و عیب یابی و غیره است
قبل از استفاده از ماشین ظرفشویی، این موارد را بدقت بخوانید تا در استفاده و حفظ درست ماشین ظرفشویی به شما کمک 

کند.

کارخانه تولیدکننده، پیرو سیاست توسعه مداوم و بروزرسانی محصول، میتواند بدون آگاهی قبلی تغییراتی را اعمال کند.

اخطار: در زمان استفاده از ماشین ظرفشویی، از موارد احتیاطی و اساسی زیر پیروی کنید:

7.   این دستگاه مناسب برای استفاده بوسیله افراد با توانایی جسمی کم )شامل بچه ها(، توانایی 
کم حسی یا ذهنی، یا دانش و تجربه ناکافی، نیست مگر اینکه تحت نظارت یا آموزش فردی 

باشد که مسول ایمنی آن است.
2.   برای استفاده در اروپا: این دستگاه قابل استفاده برای بچه های 8 ساله و باالتر است و 
افراد با توانایی جسمی کم، کم توان حسی یا ذهنی، یا دانش و تجربه ناکافی، فقط تحت 

نظارت فرد آموزش دیده در زمینه ایمنی و با درنظر گرفتن خطرات احتمالی امکان استفاده 
از آن را دارند. بچه ها نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و محافظت از دستگاه نباید 

تنها بوسیله بچه ها و بدون نظارت بزرگترها انجام شود.
3.   مراقب بچه ها باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

1.   اگر لوله آب آسیب دیده،باید آن توسط نماینده شرکت خدمات دهنده و یا فرد دارای صالحیت 
با لوله فابریک عوض شود تا از هرگونه خطری جلوگیری بعمل آورد.

ت ایمنی  07
اطالعا
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5.   لوله های قدیمی این دستگاه باید با لوله های جدید تعویض شوند و نباید مجددا مورد استفاده 
قرار گیرند.

-.   در دستگاه هایی که دریچه تهویه شان در پایین قرار دارد، نباید فرش جلوی آن دریچه را 
بگیرد.

7.   برای استفاده در اروپا: بچه های زیر 3 سال، اگر با احتیاط تحت مراقبت نباشند، باید بدور 
از ماشین ظرفشویی باشند.

8.  توجه: به منظور جلوگیری از بروز خطر قطع ناخواسته دما، این دستگاه نباید با دستگاه 
های سوئیچینگ خارجی مانند یک زمان سنج تغذیه شود، یا به یک مدار که مدام توسط یک 

دستگاه روشن و خاموش میشود، متصل شود.
2.   این دستگاه برای مصرف خانگی و کاربردهای مشابه تعبیه شده است. مانند:

     -  فضای آشپزخانه در مغازه ها، ادارات و دیگر محیط های کار؛
     -  خانه های مسکونی؛

     -  مشتریان هتل ها، متل ها، و دیگر محیط های اقامتی؛
     -  انواع فضاهای تهیه شده بر ای خواب یا صرف صبحانه.

70. درب نباید باز گذاشته شود چون میتواند خطرساز باشد.
77.اخطار:چاقو و دیگر ظروف با نوک تیز باید در سبد بصورتی گذاشته شوند که نوک تیزشان 

بسمت پایین یا بصورت افقی باشد.
72. لطفا بیش از حد در ماشین ظرفشویی ظرف نگذارید. فضا فقط برای13/14 ظرف 

استاندارد وجود دارد. از ظروفی که برای ماشین ظرفشویی مناسب نیستند استفاده نکنید. 
این موضوع برای مصرف انرژی معقول و گرفتن نتیجه خوب مهم است.

این اطالعات ایمنی را بدقت مطالعه و پیروی کنید و این راهنما را ذخیره کنید

1_ اطالعات ایمنی

اطالعات ایمنی
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گاز هیدروژن اشتعال آور است.
تحت شرایط خاص، گاز هیدروژن میتواند در سیستم آب داغ که برای 2 هفته یا بیشتر استفاده نشده، تولید شود. گاز هیدروژن اشتعال آور است. اگر سیستم آب داغ 

برای مدتی استفاده نشود، قبل از استفاده از ماشین ظرفشویی باید تمام لوله های آب داغ را باز کنید و بگذارید جریان آب چند دقیقه جریان داشته باشد. این باعث آزاد 
شدن گازهای تجمع یافته هیدروژن میشود. از آنجاییکه گاز اشتعال آور است، در طول این زمان، از سیگار کشیدن یا آتش روشن کردن در آنجا بپرهیزید.

استفاده مناسب
•   از استفاده نادرست، نشستن یا ایستادن روی درب یا قفسه ظروف ماشین ظرفشویی بپرهیزید.

•   تا وقتی تمام سطوح ماشین در جای مناسب خود قرار نگرفته، از روشن کردن ماشین ظرفشویی بپرهیزید. اگر ماشین ظرفشویی در حال کار کردن است، درب را 
خیلی بدقت باز کنید. خطر فوران کردن آب وجود دارد.

•   وقتی درب ماشین باز است، از گذاشتن شیء سنگین بر روی درب خودداری کنید. این میتواند بسمت جلو ضربه بزند.
•  در زمان گذاشتن ظروفی که باید شسته شوند:

    - ظروف تیز را طوری قرار دهید که به درب ماشین ضربه نزنند؛
   - چاقوهای تیز را با دسته رو به باال  قرار دهید که خطر بریدگی نداشته باشند؛

•   اخطار: چاقو و دیگر ظروف نوک تیز باید در سبد طوری قرار گیرند که نوک تیز آنها بسمت پایین یا افقی باشد.
•   بررسی کنید که پس از اتمام شستشو، مکان ماده شوینده خالی باشد.

•   در ماشین ظروف پالستیکی را قرار ندهید مگر اینکه عالمت ایمن بودن برای ماشین ظرفشویی یا چیزی مشابه آن را داشته باشد. برای ظروف پالستیکی که 
عالمت شستشو با ماشین ظرفشویی را ندارند، به توصیه های سازنده توجه کنید.

•   فقط از ماده شوینده و جال دهنده مخصوص ماشین اتومات استفاده کنید. هرگز از پودر رختشویی، پودر لباسشویی، یا صابون برای ماشین ظرفشویی تان استفاده 
نکنید.

•   ابزارهای دیگر برای جداسازی آب از ماشین، باید دارای سیم های ثابت با جداسازی حداقل 3 میلیمتر تماس در تمامی جهات باشد.
•   پودر شستشو و جال دهنده را دور از دسترس بچه ها قرار دهید، بچه ها را در معرض درب باز ماشین ظرفشویی قرار ندهید، چون ممکن است هنوز مقداری پودر 

شستشو در داخلش مانده باشد.
•   باید از بچه های کوچک مراقبت کرد تابا این دستگاه بازی نکنند.

•   این دستگاه برای استفاده توسط توسط بچه های کوچک یا افراد ناتوان بدون نظارت تعبیه نشده است.
•   پودر های ماشین ظرفشویی بشدت قلیایی هستند. اگر قورت داده شوند، بشدت خطرناک اند. از تماس با پوست و چشم ها خودداری کنید و زمانیکه درب باز است، 

بچه ها را از آن دور نگه دارید.
•   درب نباید باز گذاشته شود چون میتواند خطرساز باشد.

•   اگر لوله آب آسیب دیده است، باید توسط کارخانه یا باید توسط کارخانه یا متصدی خدمات یا فردی مشابه که دارای صالحیت است تعویض شود تا از خطرهای 
احتمالی اجتناب شود.

•   لطفا مواد بسته بندی را بدرستی دور بریزید.
•   از ماشین ظرفشویی فقط برای مواردی که تعبیه شده است استفاده کنید.

•   در طول مراحل نصب، سیم برق نباید بشدت یا بطرز خطرسازی خم شود یا پهن شود.
•   لطفا با کنترل ها کار نکنید.

•   این ماشین باید از مجموعه لوله های جدیدی استفاده کند و مجموعه لوله های قدیمی نباید مورد استفاده قرار گیرند.

این اطالعات ایمنی را بدقت مطالعه و پیروی کنید و این راهنما را ذخیره کنید

اطالعات ایمنی _5
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اطالعات ایمنی
بازیافت

 بسته بندی های ماشین ظرفشویی را بدرستی بازیافت کنید.
 تمامی بسته بندی ها قابل بازیافت اند.

قسمت های پالستیکی دارای اختصارات استاندارد بین المللی اند:
برای پلی اتیلن ها، برای مثال مواد تخته های مسطح  PE

برای پلی استیرین، برای مثال مواد الیه دار  PS
پلی اکسی متیلین، برای مثال لوله های پالستیکی  POM

پلی پراپیلین، برای مثال فیلتر نمک   PP
آکریلونیتریل بوتادین استیرین، برای مثال صفحه کنترل.  ABS

 اخطار: مواد بسته بندی میتواند برای کودکان خطرناک باشد!
         برای بازیافت بسته بندی ها و ماشین به مرکز بازیافت مراجعه کنید. برای این کار، کابل برق را قطع کنید و درب دستگاه را ببندید.

 بسته بندی های مقوایی از کاغذهای قابل بازیافت ساخته شده اند و باید در مجموعه کاغذهای قابل بازیافت قرار گیرد.
با اطمینان حاصل کردن از بازیافت مناسب این محصول، میتوانید از پیامد های منفی برای محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری کنید، که میتواند با دفع 

نامناسب این محصول ایجاد شود.
        برای اطالعات بیشتر درباه بازیافت این محصول، لطفا با دفتر محلی شهرتان و خدمات بازیافت زباله های خانگی تماس بگیرید.

WEEE دستورالعمل دستور العمل عالمت
بازیافت درست این محصول )بازیافت ابزار های الکتریکی و اکترونیکی(

)قابل استفاده در کشورهای با سیستم های مجزا(
این عالمت روی محصول و ابزارآالت بیانگر این است که این محصول و اجزای الکتریکی اش )برای مثال شارژر، هدست، کابل یو اس بی( در پایان 

عمرشان نباید با دیگر زباله های خانگی بازیافت شود. برای جلوگیری از خطرات احتمالی برای محیط زیست ناشی از دور ریز کنترل نشده زباله، 
لطفا این زباله ها را از دیگر زباله ها جدا کنید و مجزا بازیافت کنید تا استفاده مجدد از آنها را تقویت کنید.

کاربران خانگی برای اطالعات بیشتر باید با خرده فروشی که از آن این محصول را خرید کرده اید، یا دفتر محلی تان تماس حاصل کنید تا از نحوه و 
مکانی که این موارد باید بصورت ایمن برای محیط زیست بازیافت شوند، اطالع حاصل کنید. 

کاربران تجاری باید با تامین کننده شان تماس بگیرند و شرایط و قوانین قرارداد خرید را چک کنند. این محصول و اجزای الکتریکی اش نباید با دیگر 
زباله های تجاری دفع شوند.

samsung.com/uk/:لطفا مالحظه کنید REACH :برای اطالعات درمورد تعهدات زیست محیطی سامسونگ و الزامات تنظیمی خاص محصول، برای مثال
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

این اطالعات ایمنی را بدقت مطالعه و پیروی کنید و این راهنما را ذخیره کنید

-_ اطالعات ایمنی
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برای روشن کردن ماشین ظرفشویی، این دکمه را فشار دهید: چراغ های صفحه روشن خواهد شد. روشن/خاموش

برای انتخاب برنامه شستشو، این دکمه را فشار دهید. برنامه

برای استفاده از عملکرد نصف ظرفیت که برای شستشو سبدها با مصرف آب و برق کمتر استفاده میشود  از این دکمه 
استفاده کنید.  این مورد با تمام برنامه ها بجز پیش شستشو استفاده خواهد شد.

استفاده از نصف 
ظرفیت

برای شستشوی با تاخیر این دکمه را فشار دهید. شما میتوانید زمان شستشوی دستگاه را تا 21 ساعت تعویق بیندازید. 
یک بار فشار دادن این دکمه باعث شروع برنامه شستشو با یکساعت تاخیر میشود. شروع با تاخیر

نشانگر اجرا، زمان تاخیر، کدهای اطالعات و غیره صفحه نمایشگر

برای انتخاب شستشوی اضافه )برای جال دهندگی بیسشتر( شما برای افزودن جال پس از برنامه میتوانید از این مورد 
استفاده کنید. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید. جال دهندگی بیشتر

در صورتی که دکمه شستشوی  بهداشتی )ضد عفونی( را بفشارید  دمای آب تا 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و 
برای چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید.

شستشوی بهداشتی 
)ضد عفونی(

این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جال دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود.همچنین این گزینه 
میتواند با دیگر برنامه ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود. گزینه ای دیگر امکان قفل کردن دکمه های صفحه 

کنترل را میدهد تا بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه های صفحه نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل و باز کردن دکمه 
ها بر روی صفحه کنترل، کلید چند کاره را برای مدت 3 ثانیه نگه دارید.

کلید چند کاره 
)قفل کنترل(

در وضعیت روشن، درب ماشین ظرفشویی را ببندید و چرخه و برنامه های مورد نظر را انتخاب کنید. برای شروع 
برنامه، دکمه شروع را فشار دهید.

وقتی میخواهید ماشین ظرفشویی را در هنگام کار، متوقف کنید، این دکمه شروع را فشار دهید و درب را با دقت و به 
آرامی باز کنید.

با فشردن دکمه شروع برای 3 ثانیه در طول شستشو، میتوانید برنامه را دوباره تنظیم کنید. پس از شروع مجدد، تمامی 
تنظیمات ماشین ظرفشویی بجز تنظیمات مصرف نمک سختی گیر آب  به حالت اولیه برمیگردد بجز تنظیمات مصرف 

نمک برای نرم کننده.

شروع 
لغو و آب کشی 

)3 ثانیه(

•   زمانیکه درب باز است، فقط دکمه روشن/خاموش عمل خواهد کرد
شما میتوانید این گزینه ها را انتخاب کنید )کلید چند کاره , شروع با تاخیر, بارگذاری نصف دستگاه,شستشوی بهداشتی ( قبل از شروع چرخه.

دستورالعمل
صفحه کنترل

DW147STS/DW147W
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برای روشن کردن ماشین ظرفشویی، این دکمه را فشار دهید: چراغ های صفحه روشن خواهد شد. روشن/خاموش

برای انتخاب برنامه شستشو، این دکمه را فشار دهید. برنامه

برای استفاده از عملکرد نصف ظرفیت که برای شستشو سبدها با مصرف آب و برق کمتر استفاده میشود  از این دکمه استفاده 
کنید.  این مورد با تمام برنامه ها بجز پیش شستشو استفاده خواهد شد.

استفاده از نصف 
ظرفیت

برای شستشوی با تاخیر این دکمه را فشار دهید. شما میتوانید زمان شستشوی دستگاه را تا 21 ساعت به تعویق بیندازید.
شروع با تاخیر یک بار فشار دادن این دکمه باعث شروع برنامه شستشو با یکساعت تاخیر میشود.

نشانگر اجرا، زمان تاخیر، کدهای اطالعات و غیره صفحه نمایشگر

در صورتی که دکمه شستشوی  بهداشتی )ضد عفونی( را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای 
چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید.

شستشوی بهداشتی 
)ضد عفونی(

این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جال دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود.همچنین این گزینه میتواند با 
دیگر برنامه ها )کوتاه مدت، اقتصادی( نیز استفاده شود. 

کلید چند کاره

قفل کردن صفحه کنترالین گزینه این امکان را به شما میدهد که دکمه های روی صفحه کنترل را قفل کنید تا بچه ها با فشار 
دادن تصادفی دکمه ها نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل کردن و باز کردن دکمه های صفحه کنترل، این کلید را برای 3 ثانیه 

نگه دارید.

کلید قفل صفحه 
کنترل

در وضعیت روشن، درب ماشین ظرفشویی را ببندید و چرخه و برنامه های مورد نظر را انتخاب کنید. برای شروع برنامه، دکمه 
شروع را فشار دهید.

وقتی میخواهید ماشین ظرفشویی را در هنگام کار، متوقف کنید، این دکمه شروع را فشار دهید و درب را با دقت و به آرامی باز 
کنید.

با فشردن ین دکمه شروع برای 3 ثانیه در طول شستشو، میتوانید برنامه را دوباره تنظیم کنید. پس از شروع مجدد،تمامی 
تنظیمات ماشین ظرفشویی بجز تنظیمات مصرف نمک سختی گیر آب به حالت اولیه برمیگردد بجز تنظیمات مصرف نمک برای 

نرم کننده.

شروع، لغو و 
آبکشی 
)3 ثانیه(

 زمانیکه درب باز است، فقط دکمه روشن/خاموش عمل خواهد کرد
       شما میتوانید این گزینه ها را انتخاب کنید کلید چند کاره شروع با تاخیر, بارگذاری نصف دستگاه, شستشوی بهداشتی قبل از شروع چرخه.

دستورالعمل عملیات
صفحه کنترل
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برای روشن کردن ماشین ظرفشویی، این دکمه را فشار دهید: چراغ های صفحه روشن خواهد شد. روشن/خاموش

برای انتخاب برنامه شستشو، این دکمه را فشار دهید. برنامه

برای استفاده از عملکرد نصف ظرفیت که برای شستشو سبدها با مصرف آب و برق کمتر استفاده میشود از این دکمه استفاده 
کنید. این مورد با تمام برنامه ها بجز پیش شستشو استفاده خواهد شد.

استفاده از نصف 
ظرفیت

در صورتی که دکمه شستشوی  بهداشتی )ضد عفونی( را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای 
چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید. شستشوی بهداشتی

این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جال دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود.همچنین این گزینه میتواند با 
دیگر برنامه ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود. گزینه ای دیگر امکان قفل کردن دکمه های صفحه کنترل را میدهد تا 

بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه های صفحه نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل و باز کردن دکمه ها بر روی صفحه کنترل، 
کلید چند کاره را برای مدت 3 ثانیه نگه دارید.

کلید چندکاره )قفل 
کنترل(

در وضعیت روشن، درب ماشین ظرفشویی را ببندید و چرخه و برنامه های مورد نظر را انتخاب کنید. برای شروع برنامه، دکمه 
شروع را فشار دهید.

وقتی میخواهید ماشین ظرفشویی را در هنگام کار، متوقف کنید، این دکمه شروع را فشار دهید و درب را با دقت و به آرامی باز 
کنید.

با فشردن ین دکمه شروع برای 3 ثانیه در طول شستشو، میتوانید برنامه را دوباره تنظیم کنید. پس از شروع مجدد،تمامی 
تنظیمات ماشین ظرفشویی بجز تنظیمات مصرف نمک سختی گیر آب به حالت اولیه برمیگردد بجز تنظیمات مصرف نمک برای 

نرم کننده.

شروع،لغو و 
آبکشی 
)3 ثانیه(

زمانیکه درب باز است، فقط دکمه روشن/خاموش عمل خواهد کرد
       شما میتوانید این گزینه ها را انتخاب کنید کلید چند کاره شروع با تاخیر, بارگذاری نصف دستگاه, شستشوی بهداشتی قبل از شروع چرخه.
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دستورالعمل
صفحه کنترل

DW60M5010FS/DW60M5010FW

برای روشن کردن ماشین ظرفشویی، این دکمه را فشار دهید: چراغ های صفحه روشن خواهد شد. روشن/خاموش

برای انتخاب برنامه شستشو، این دکمه را فشار دهید. برنامه

برای استفاده از عملکرد نصف ظرفیت که برای شستشو سبدها با مصرف آب و برق کمتر استفاده میشود از این دکمه استفاده 
کنید. این مورد با تمام برنامه ها بجز پیش شستشو استفاده خواهد شد.

استفاده از نصف 
ظرفیت

در صورتی که دکمه شستشوی  بهداشتی )ضد عفونی( را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای 
چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید.

شستشوی 
بهداشتی

این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جال دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود.همچنین این گزینه میتواند با 
دیگر برنامه ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود. گزینه ای دیگر امکان قفل کردن دکمه های صفحه کنترل را میدهد تا 

بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه های صفحه نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل و باز کردن دکمه ها بر روی صفحه کنترل، 
کلید چند کاره را برای مدت 3 ثانیه نگه دارید.

کلید چندکاره 
)قفل کنترل(

در وضعیت روشن، درب ماشین ظرفشویی را ببندید و چرخه و برنامه های مورد نظر را انتخاب کنید. برای شروع برنامه، دکمه 
شروع را فشار دهید.

وقتی میخواهید ماشین ظرفشویی را در هنگام کار، متوقف کنید، این دکمه شروع را فشار دهید و درب را با دقت و به آرامی باز 
کنید.

با فشردن ین دکمه شروع برای 3 ثانیه در طول شستشو، میتوانید برنامه را دوباره تنظیم کنید. پس از شروع مجدد،تمامی 
تنظیمات ماشین ظرفشویی بجز تنظیمات مصرف نمک سختی گیر آب به حالت اولیه برمیگردد بجز تنظیمات مصرف نمک برای 

نرم کننده.

شروع،لغو و 
آبکشی )3 ثانیه(

 زمانیکه درب باز است، فقط دکمه روشن/خاموش عمل خواهد کرد
      شما میتوانید این گزینه ها را انتخاب کنید کلید چند کاره شروع با تاخیر, بارگذاری نصف دستگاه, شستشوی بهداشتی قبل از شروع چرخه.
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دستورالعمل
صفحه کنترل

DW-0M50-0BB

DW-0M5010BB

برای روشن کردن ماشین ظرفشویی، این دکمه را فشار دهید: چراغ های صفحه روشن خواهد شد. روشن/خاموش

برای انتخاب برنامه شستشو، این دکمه را فشار دهید. برنامه

زمانی که گزینه باالی را انتخاب میکنید فقط آبفشان باالی فعال است و آبفشان پایینی کار نمیکند.
 آبفشان پایینی کار نمی کند.

از این ویژگی برای شستشوی ظرف های کم یا جام هایی که در قفسه باال قرار دارند استفاده کنید.

زمانی که گزینه باال را انتخاب میکنید، ظروف و لیوانها را در قفسه فوقانی قرار دهید،ماشین ظرفشویی ظروفی که در قفسه 
پایینند را نخواهد شست.

انتخاب گزینه باال هم زمان و هم میزان مصرف برق را کاهش می دهد.

باال

 زمانی که گزینه پایینی را انتخاب میکنید فقط آبفشان پایینی فعال است و آبفشان باالیی کار نمیکند..
از این گزینه برای شستن ظروف کم یا لیوان در طبقه پایین ماشین ظرفشویی استفاده کنید 

 هنگام انتخاب  گزینه پایین ظروف، لیوان ها و غیره را در طبقه پایین قرار دهید  ماشین ظرفشویی ظروفی را که در طبقه 
فوقانی قرار دارد نمی شوید.

انتخاب گزینه پایین هم زمان و هم میزان مصرف برق را کاهش می دهد.

پایین

در صورتی که دکمه شستشوی  بهداشتی )ضد عفونی( را بفشارید دمای آب  تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای 
چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید. بهداشتی

برای افزودن جال دهندگی بیشتر از این برنامه استفاده کنید. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده 
کنید. گزینه مایع جال دهنده

این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جال دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود.همچنین این گزینه میتواند با 
دیگر برنامه ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود.  کلید چندکاره

قفل کردن صفحه کنترالین گزینه این امکان را به شما میدهد که دکمه های روی صفحه کنترل را قفل کنید تا بچه ها با فشار دادن 
تصادفی دکمه ها نتوانند آن را روشن کنند. قفل صفحه کنترل

 دستورالعمل عملیات_77

ت  02
دستورالعمل عملیا

3 1 5 70 77- 8 277 2



201707- 00 2077-5-77  72    DW1000KM-00000A-00_EN (Basic)_7-0323.indd201707- 00 2077-5-77  72    DW1000KM-00000A-00_EN (Basic)_7-0323.indd

اگر دکمه نمایشگر مایع جال دهنده یا دوباره پر کردن نمک روشن شد، به این معناست که مایع جال دهنده یا نمک احتیاج به پر 
شدن دارند.

 نمایشگر پر کردن نمک
  اگر صفحه نمایشگر }پر کردن مجدد نمک{ روشن بود، بدین معناست که نمک ماشین ظرفشویی رو به اتمام است و باید 

پر شود.

 نمایشگر پر کردن نمک
  اگر صفحه نمایشگر }مایع جال دهنده{ روشن بود، بدین معناست که مایع جال دهنده رو به اتمام است و نیاز به پر کردن 

دارد.
نمایشگر صفحه کنترل قفل

  اگر صفحه نمایشگر }کنترل قفل{ روشن بود بدین معناست که ماشین ظرفشویی قفل است و شما نمی  توانید از آ ن استفاده 
کنید.

نمایشگر

برای شستشوی با تاخیر این دکمه را فشار دهید. شما میتوانید زمان شستشوی دستگاه را تا 21 ساعت به تاخیر بیندازید. یک بار 
فشار دادن این دکمه باعث شروع برنامه شستشو با یکساعت تاخیر میشود. شروع با تاخیر

در وضعیت روشن، درب ماشین ظرفشویی را ببندید و چرخه و برنامه های مورد نظر را انتخاب کنید. برای شروع برنامه، دکمه 
 شروع را فشار دهید.

وقتی میخواهید ماشین ظرفشویی را در هنگام کار، متوقف کنید، این دکمه شروع را فشار دهید و درب را با دقت و به آرامی 
 باز کنید.

با فشردن این دکمه شروع برای 3 ثانیه در طول شستشو، میتوانید برنامه را دوباره تنظیم کنید. پس از شروع مجدد، به حالت 
اولیه برمیگردد بجز تنظیمات مصرف نمک برای نرم کننده.

شروع 
لغو و آبکشی 

)3 ثانیه(

زمانیکه درب باز است، فقط دکمه روشن/خاموش عمل خواهد کرد  
       شما میتوانید این گزینه ها را انتخاب کنید کلید چند کاره شروع با تاخیر, بارگذاری نصف دستگاهشستشوی بهداشتی قبل از شروع چرخه.
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دستورالعمل 
صفحه نمایشگر

DW147STS/DW147W/DW142STS/DW142W

دکمه های برنامه هنگام فشار دادن کلید برنامه یکی از برنامه ها انتخاب می شود.

 بر اساس چربی گرفتگی/آلودگی ظروف پر شده در ماشین ظرفشویی، مانند بشقاب ها قابلمه ها، وسایل آشپزخانه 
و قاشق و چنگال، با کمک یک حسگر بهینه سازی شده است.

(DW717STS)
(DW717W)

شستشوی 
اتوماتیک

برای ظروف عادی، مانند کاسه ها بشقاب ها، لیوان ها و قابلمه هایی که کمتر چرب هستند . گزینه استفاده 
استاندارد روزانه

(DW712STS)
(DW712W) شستشوی عادی

شستشوی اقتصادی  ظروف مصرفی روزانه به چربی/ آلودگی نسبی، با مصرف انرژی و آب کمتر.

ظروف بسیار چرب/ آلوده از جمله قابلمه ها و ماهیتابه ها. شستشوی قوی

شستشوی ظروف مختصر چرب/آلوده با دوره شستشوی کوتاه
شستشوی سریع

(DW717STS)
(DW717W)

شستشوی ظروف حساس نیمه چرب/نیمه آلوده شستشوی حساس

شستشوی کوتاه مدت ظروف چرب/آلوده روزانه شستشوی سریع

آبکشی با آب سرد برای از بین بردن کثیفی از روی ظروف برای مدت طوالنی و یا  خیساندن ظروف خشک 
شده قبل از استفاده از گزینه های شستشوی دیگر.

شستشوی اولیه
(DW717STS)

(DW717W)

نمایش زمان باقی مانده، کد اطالعات، یا تاخیر زمان بخش 3*8 
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هنگامی که دکمه گزینش را فشار می دهید، عملیات مورد نظر دکمه گزینش

برای انتخاب افزودن عملکرد جال دهندگی بیشتر، شما برای افزودن جال دهندگی پس از برنامه میتوانید از این مورد استفاده 
کنید. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید.

جال دهندگی بیشتر
(DW717STS)

(DW717W)

در صورتی که دکمه شستشوی  بهداشتی )ضد عفونی( را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای 
چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید. بهداشتی

این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جال دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود.همچنین این گزینه میتواند با 
دیگر برنامه ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود. گزینه ای دیگر امکان قفل کردن دکمه های صفحه کنترل را میدهد تا 

بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه های صفحه نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل و باز کردن دکمه ها بر روی صفحه کنترل، 
کلید چند کاره را برای مدت 3 ثانیه نگه دارید.

کلید چند کاره )قفل 
کنترل(

نشان دهنده این است که مصرف کننده گزینه تاخیر را انتخاب کرده است.
مصرف کننده میبایست نمک جال دهنده یا سایر موارد را اضافه کند. نمایشگر

 اگر صفحه نمایشگر }پر کردن مجدد نمک{ روشن بود، بدین معناست که نمک ماشین ظرفشویی رو به اتمام است و باید پر 
شود. 

صفحه نمایش پر 
کردن مجدد نمک

 اگر صفحه نمایشگر }مایع جال دهنده{ روشن بود، بدین معناست که مایع جال دهنده رو به اتمام است و نیاز به پر کردن دارد. 
صفحه نمایشگر پر 

کردن مجدد مایع جال 
دهنده

صفحه نمایشگر  اگر صفحه نمایشگر }کنترل قفل{ روشن بود بدین معناست که ماشین ظرفشویی قفل است و شما نمی  توانید از آ ن استفاده کنید.
کنترل قفل

اگر صفحه نمایشگر }شروع با تاخیر{ روشن بود، بدین معناست که زمان شروع شستشوی دستگاه به چند ساعت بعد و با انتخاب 
شما به تاخیر افتاده است.

صفحه نمایشگر 
شروع با تاخیر
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DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW

هنگام فشار دادن کلید برنامه یکی از برنامه ها انتخاب می شود. دکمه های برنامه

برای ظروف عادی، مانند گلدان ها، بشقاب ها، لیوان ها و قابلمه هایی که کمتر چرب هستند . گزینه استفاده 
استاندارد روزانه

شستشوی 
عادی

(DW-0M5030FS)
(DW-0M5030FW)

ظروف مصرفی روزانه به چربی/ آلودگی نسبی، با مصرف انرژی و آب کمتر. شستشوی اقتصادی

ظروف بسیار چرب/ آلوده از جمله قابلمه ها و ماهیتابه ها. شستشوی قوی

شستشوی کوتاه مدت ظروف چرب/آلوده روزانه شستشوی سریع

هنگامی که دکمه گزینش را فشار می دهید، عملیات مورد نظر دکمه گزینش

در صورتی که دکمه شستشوی  بهداشتی )ضد عفونی( را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد 
داغ خواهد شد و برای چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو 

میتوانید از این گزینه استفاده کنید.
بهداشتی

این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جال دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود.همچنین 
این گزینه میتواند با دیگر برنامه ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود. گزینه ای دیگر امکان قفل 
کردن دکمه های صفحه کنترل را میدهد تا بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه های صفحه نتوانند آن را 
روشن کنند. برای قفل و باز کردن دکمه ها بر روی صفحه کنترل، کلید چند کاره را برای مدت 3 ثانیه 

نگه دارید.

کلید چند کاره )قفل کنترل(

نشان دهنده این است که مصرف کننده گزینه تاخیر را انتخاب کرده است.
مصرف کننده میبایست نمک جال دهنده یا سایر موارد را اضافه کند. نمایشگر

اگر صفحه نمایشگر }پر کردن مجدد نمک{ روشن بود، بدین معناست که نمک ماشین ظرفشویی رو به 
اتمام است و باید پر شود.  صفحه نمایش پر کردن مجدد نمک

اگر صفحه نمایشگر }مایع جال دهنده{ روشن بود، بدین معناست که مایع جال دهنده رو به اتمام است و نیاز 
به پر کردن دارد. 

صفحه نمایشگر پر کردن مجدد مایع 
جال دهنده

اگر صفحه نمایشگر }کنترل قفل{ روشن بود بدین معناست که ماشین ظرفشویی قفل است و شما نمی  توانید 
از آ ن استفاده کنید. صفحه نمایشگر کنترل قفل
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DW-0M50-0BB

DW-0M5010BB

هنگام فشار دادن برنامه دکمه، یکی از برنامه ها انتخاب می شود. دکمه های برنامه

بر اساس چربی گرفتگی/آلودگی ظروف پر شده در ماشین ظرفشویی، مانند گلدان ها، قابلمه ها، وسایل 
آشپزخانه و قاشق و چنگال، با کمک یک گیرنده بهینه سازی شده است.

(DW-0M50-0BB) شستشوی اتوماتیک

برای ظروف عادی، مانند گلدان ها، بشقاب ها، لیوان ها و قابلمه هایی که کمتر چرب هستند . گزینه استفاده 
استاندارد روزانه

(DW-0M5010BB) شستشوی عادی

ظروف مصرفی روزانه به چربی/ آلودگی نسبی، با مصرف انرژی و آب کمتر. شستشوی اقتصادی

ظروف بسیار چرب/ آلوده از جمله قابلمه ها و ماهیتابه ها. شستشوی قوی

شستشوی ظروف مختصر چرب/آلوده با دوره شستشوی کوتاه شستشوی سریع
(DW-0M50-0BB)

شستشوی ظروف حساس نیمه چرب/نیمه آلوده شستشوی حساس

شستشوی کوتاه مدت ظروف چرب/آلوده روزانه شستشوی سریع

آبکشی با آب سرد برای از بین بردن کثیفی از روی ظروف برای مدت طوالنی و یا  خیساندن ظروف 
خشک شده قبل از استفاده از گزینه های شستشوی دیگر.

شستشوی اولیه
(DW-0M50-0BB)

نمایش زمان باقی مانده، کد اطالعات، یا تاخیر زمان بخش 3*8
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هر گاه نمایشگر روشن باشد نشان می دهد که مصرف کننده گزینه تاخیر نمایشگر

اگر صفحه نمایشگر }پر کردن مجدد نمک{ روشن بود، بدین معناست که نمک ماشین ظرفشویی رو به اتمام است و باید 
پر شود. 

صفحه نمایش پر کردن 
مجدد نمک

اگر صفحه نمایشگر }مایع جال دهنده{ روشن بود، بدین معناست که مایع جال دهنده رو به اتمام است و نیاز به پر کردن 
دارد. 

صفحه نمایشگر پر کردن 
مجدد مایع جال دهنده

اگر صفحه نمایشگر }کنترل قفل{ روشن بود بدین معناست که ماشین ظرفشویی قفل است و شما نمی  توانید از آ ن استفاده 
کنید. صفحه نمایشگر کنترل قفل

اگر صفحه نمایشگر }شروع با تاخیر{ روشن بود، بدین معناست که زمان شروع شستشوی دستگاه به چند ساعت بعد و با 
انتخاب شما به تاخیر افتاده است.

صفحه نمایشگر شروع با 
تاخیر

هنگامی که دکمه گزینش را فشار می دهید، عملیات مورد نظر انتخاب میشود. دکمه گزینش

برای انتخاب افزودن عملکرد جال دهندگی بیشتر، شما برای افزودن جال دهندگی پس از برنامه میتوانید از این مورد 
استفاده کنید. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید.

گزینه مایع جال دهنده
(DW-0M50-0BB)

در صورتی که دکمه شستشوی  بهداشتی )ضد عفونی( را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد 
و برای چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید. بهداشتی

این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جال دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود.همچنین این گزینه 
میتواند با دیگر برنامه ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود. گزینه ای دیگر امکان قفل کردن دکمه های صفحه 

کنترل را میدهد تا بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه های صفحه نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل و باز کردن دکمه 
ها بر روی صفحه کنترل، کلید چند کاره را برای مدت 3 ثانیه نگه دارید.

کلید چند کاره )قفل کنترل(
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دستورالعمل عملیات
مشخصات ماشین ظرفشویی

نمای جلو و عقب

78_ دستورالعمل عملیات

سبد فوقانی

دسته های پخش آب

سبد تحتانی

سختی گیر آب

فیلتر ها

مخزن مایع مایع ظرفشویی

مخزن مایع آبکشی

سبد قاشق و چنگال

قفسه چنگال

 ماشین ظرفشویی ایستاده با )13 جایگاه( 
DW142STS/DW142W/DW60M5030FS/DW60M5030FW DW60M5010FS/

DW60M5010FW

سبد فوقانی

دسته های پخش آب

سبد تحتانی

سختی گیر آب

فیلتر ها

مخزن مایع مایع ظرفشویی

مخزن مایع آبکشی

سبد قاشق و چنگال

قفسه چنگال

 ماشین ظرفشویی مجهز به) 13 جایگاه(
DW60M5040BB

1

2

3

4 5
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دستورالعمل عملیات
مشخصات ماشین ظرفشویی

نمای جلو و عقب

 دستورالعمل عملیات _72

سبد فوقانی

دسته های پخش آب

سبد تحتانی

سختی گیر آب

فیلتر ها

مخزن مایع مایع ظرفشویی

مخزن مایع آبکشی

جایگاه لیوان

سینی قاشق و چنگال

ماشین ظرفشویی ایستاده با )14 جایگاه(
DW147STS/DW147W سبد فوقانی

دسته های پخش آب

سبد تحتانی

سختی گیر آب

فیلتر ها

مخزن مایع مایع ظرفشویی

مخزن مایع آبکشی

جایگاه لیوان

سینی قاشق و چنگال

ماشین ظرفشویی مجهز به) 14 جایگاه(
DW60M5060BB

1

2

3

7
4

9

8

5
6

1

2

3

7
4

9

8
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استفاده برای بار اول
قبل از استفاده اولیه از ماشین ظرفشویی

 A تنظیم سختی گیر آب
B اضافه کردن نمک به سختی گیر آب 

 C پر کردن محفظه جال دهنده
D اضافه کردن قرص/پودر شستشو

تنظیم نرم کننده
سختی گیر برای از بین بردن امالح معدنی و نمک در آب بکار می رود، که می تواند اثر مخرب یا مضر بر کارایی وسیله برقی داشته باشد. مقدار استفاده از 

سختی گیر باید مطابق با سختی آب منطقه شما انتخاب شود. اداره آب و برق منطقه شما می تواند درباره سختی آب آن منطقه شما را راهنمایی کند.
تنظیمات

مقدار نمک مورد استفاده می تواند بر روی گزینه H0 تا H7  انتخاب شود. نمک نباید در گزینه H0  استفاده شود.
1. در مورد سختی آب لوله کشی خود مطلع شوید. اداره آب و برق شما می تواند شما را در این زمینه راهنمایی کند.

2. گزینه مناسب در جدول سختی آب قابل استفاده است.
3. در ماشین ظرفشویی را ببندید.
4. دکمه }روشن{ را فشار دهید.

5.  دکمه }تاخیر{ را نگه داشته و دکمه }برنامه{ را برای )ماشین ظرفشویی ایستاده( فشار دهید یا دکمه }شروع{ را در ماشین ظرفشویی همه کاره 
 H1 بر روی صفحه نمایش دیجیتال نمایان خواهد شد. )گزینه .H برای مدت زمان 5 ثانیه فشار دهید. صدای یکبار زنگ را خواهید شنید و کلمه

تنظیم شده توسط شرکت تولید است(

( DW147STS/DW147W/DW60M5060BB/DW142STS/DW142W/DW60M5040BB ( برنامه کنترل سختی آب 
برای تعویض تنظیمات::
1. دکمه }تاخیر{ را فشار دهید.

هر بار که دکه را فشار دهید، تنظیم دستگاه یک شماره باال می رود، هنگامی که تنظیم به درجه H7 رسید، صفحه نمایشگر به H0 یا خاموش بر 
می گردد.

2.  دکمه }برنامه{ یا }شروع{ را فشار دهید. تنظیمات انتخابی شما ضبظ شده است.
با اداره آب و برق منطقه خود تماس گرفته و از سختی آب آن منطقه اطالع کسب کنید.

جدول سختی آب
تنظیمات ارزش mol/ml

جدول سختی آب
مسافت  کالرک

 H0 7.7~0 نرم  8~0
H7  7.1~7.2 نرم  70~2
H2  7.8~7.5 متوسط  72~77
H3  2.7~7.2 متوسط  75~73
H1  2.2~2.2 متوسط  20~7-
H5  3.7~3.0 سخت 2-~27
H-  5.1~3.8 سخت 38~27
H7  8.2~5.5 سخت -2~32

20_ دستورالعمل عملیات
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استفاده برای بار اول
( DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW ( جدول تنظیم سختی آب

برنامه کنترل سختی آب
7.  وقتی ماشین ظرفشویی در حالت آماده قرار دارد، دکمه برنامه و دکمه شروع را به مدت 5 ثانیه فشار دهید )در همان زمان( هنگامی که صدای بوق شنیده 

می شود، صفحه ال ای دی تنظیمات مقدار سختی آب را نشان می دهد، دکمه را رها کنید. 
2.  هر بار با فشار دادن دکمه تاخیر، دکمه مقدار تنظیمات و با صدای بوق 7 درجه باالتر می رود. مقدار  را می توان از H0  تا H7 به طور متناوب تنظیم کرد.

برای عالئم مقدار تنظیمات سختی آب، لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید:

جدول سختی آب 
mmol/l تنظیمات ارزش

نمایشگر

کالرک مسافت 

8~0 نرم  7.7-0 HO روشن روشن روشن

70~2 نرم  7.1-7.2 H7 روشن روشن نور

72~77 متوسط  7.8-7.5 H2 روشن نور روشن

75~73 متوسط  2.7-7.2 H3 روشن نور نور

20~7- متوسط  2.2-2.2 H1 نور روشن روشن

2-~27 سخت 3.7-3.0 H5 نور روشن نور

38~27 سخت 5.1~3.8 H- نور نور روشن

-2~32 سخت 8.2~5.5 H7 نور نور نور

بعد از عمل تنظیم، دکمه شروع را فشار دهید، گزینه انتخاب شده ضبظ شده و ماشین ظرفشویی بر اساس آن شروع به کار می کند.
اضافه کردن نمک به سختی گیر

همیشه از نمک مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

اگر مدل شما سختی گیر آب نداشت، می توانید این قسمت را نخوانید.
 لطیف کننده آب سختی

  آب در مناطق مختلف متفاوت است. آگر از آب سخت برای ماشین ظرفشویی استفاده کردید. بر روی ظروف و قاشق و چنگال ها رسوب مشاهده خواهید کرد.
 این دستگاه دارای نرم کننده مخصوص است که با استفاده نمک مخصوص برای از بین بردن امالح و آهک در آب بکار می رود.

مخزن نمک در زیر سبد زیرین قرار دارد و باید به طریقه زیر پر شود:
  توجه فقط از نمک مخصوس ماشین های ظرفشویی استفاده کنید! تمام انواع دیگر نمک که برای ماشین های ظرفشویی ساخته نشده، مخصوصاْ  نمک خوراکی، 
باعث خراب شدن نرم کننده آب می شود. در صورت بروز آسیب به دلیل استفاده از نمک غیر مجاز، سازنده هیچ نوع گارانتی ایی را برای این گونه آسیب ها 

 تقبل نمی کند.
 فقط قبل از شروع یکی از دوره های شستشوی کامل مخزن نمک را پر کنید.

این کار مانع می شود که نمک یا آب نمک آلوده استفاده نشده از دفعات قبل شستشو که در کف ماشین ظرفشویی برای مدت طوالنی قرار دارد، و باعث زنگ 
 خوردگی می شود.

بعد از اتمام یک دوره کار، چراغ صفحه کنترل خاموش می شود.
7.    سبد تحتانی را در آورده و دریچه مخزن نمک را باز کنید.  

.    

استفاده برای بار اول _27
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2. اگر برای اولین بار مخزن را پر می کنید، 2/3 آن را با آب پر کنید )حدود 500 میلی(.
3. انتهای قیف )ارائه شده( را در سوراخ مخزن قرار داده و حدود 2 کیلوگرم نمک در آن بریزید. مقدار کمی آب از مخزن نمک خارج خواهد شد که امری عادی 

است.
1. با دقت درب مخزن را دوباره ببندید.

5. معموالً، چراغ عالمت اخطار نمک بین 2 تا - روز بعد از پر کردن مخزن خاموش می شود.

•  مخزن نمک باید هنگامی دوباره پر شود که چراغ عالمت نداشتن نمک بر روی صفحه کنترل روشن شده باشد.  با وجود اینکه مخزن نمک به اندازه کافی پر 
شده، ممکن است که چراغ اخطار آن روشن باقی بماند تا زمانی که نمک به طور کامل ذوب شود. )در بعضی مدل ها( در صورتی که چراغ اخطاریه نمک 
وجود ندارد، به طور تخمینی نمک بریزید. چه موقعی باید نمک در مخزن نرم کننده بر اساس طرز کار ماشین ظرفشویی باید ریخت )به جدول زیر دقت 

کنید(.
اگر مقداری نمک خیس شده بیرون ریخته بود می توان یک دوره خشک کردن برای از بین بردن آنها استفاده کرد.

محفظه جال دهنده را پر کنید
طرز کار مایع جال دهنده

برای اطمینان از آبکشی تمیزمایع جال دهنده به طور خودکار در آخرین ابکشی اضافه شده، و ظروف را بدون لکه و خش می شوید.
 توجه فقط از مایع جال دهنده با کیفیت باال برای ماشین ظرفشویی استفاده کنید. از پر کردن مخزن مایع جالدهنده با مواد دیگر )به طور مثال 

مواد شستشوی ظروف، مایع ظرفشویی( استفاده نکنید. این کار باعث خراب شدن وسیله برقی می شود.
چه موقع مخزن مایع جالدهنده را دوباره پر باید کرد؟ 

اگر هیچ چراغ اخطارمایع جالدهنده در صفحه کنترل تنظیمات دیده نشد، شما می توانید تخمین زده و مایع جال دهنده را اضافه کنید- با توجه کردن 
به رنگ شاخص سطح نوری بر روی )D( نصب شده نزدیک در مخزن. هنگامی که مخزن مایعجالدهنده پر باشد شاخص سطح نوری به رنگ تیره 

در می آید. هر چه مایع جال دهنده کمتر می شود، اندازه شاخص سطح نوری کوچکتر نشان می دهد. هرگز اجازه ندهید مایع جال دهنده کمتر از 1/4 
خالی باشد.

هنگامی که مایع جال دهنده مصرف می شود اندازه نقطه سیاه  
بر روی نمایشگر مایع جال دهنده تغییر می کند، همانطور که در زیر می بینید.

 پر
3/4 پر:
1/2 پر: 

1/4 پر:  مانع لکه گذاری در حالت خالی می
 باشد.

محفظه جال دهنده
7. برای باز کردن در مخزن، آنرا به سمت چپ و عالمت باز بچرخانید و آن را باال بکشید.

2. مایع جال دهنده را ریخته و مواظب باشید سر نرود.
3. در مخزن را دوباره در حالت باز قرار داده و به سمت راست و عالمت )بسته( بچرخانید.

22_ استفاده برای بار اول
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استفاده برای بار اول
مایع جال دهنده در آخرین شستشوی ماشین ظرفشویی اضافه می شود و مانع شکل گرفتن لکه و رسوب بر روی ظروف می شود. همچنین باعث بهتر خشک 
شدن ظروف و خروج آب از ظرفها بشود. در ماشین ظرفشویی شما فقط مایع جال دهنده قابل استفاده است. مخزن مایع جال دهنده در قسمت داخلی در کنار 

مخزن پودر شستشو  قرار دارد.
برای پر کردن مخزن، در آن را باز کنید و مایع جال دهنده را تا زمانیکه نمایشگر کامال سیاه شد بریزید.  مخزن مایع جال دهنده حدود 730 میلی لیتر جا 

می گیرد.
مواظب باشید که بیش از اندازه مایع جال دهنده نریزید زیرا باعث درست شدن کف می شود. در صورت ریخته شدن مایع جال دهنده با دستمال مرطوب آن را 

پاک کنید. قبل از اینکه درب ماشین ظرفشویی را ببندید از بسته بودن درب مخزن مایع جال دهنده اطمینان حاصل کنید.
توجه هرگونه مایع جال دهنده اضافی را با دستمالی جاذب آب جمع کنید تا مانع جمع شدن کف هنگام شستشوی بعدی ظروف شود.

کنترل نمایشگر مایعجالدهنده
 کنترل مقدار مایع جال دهنده استفاده شده در هر بار آبکشی.

بین مراحل )7 تا -( یکی را می توانید انتخاب کنید. هر چه عدد باالتر باشد مقدار مصرف  
مایع جال دهنده بیشتر می شود. تنظیم کارخانه ایی آن 5 است.

استفاده از مایع جال دهنده به بهتر خشک شدن ظروف بعد از آخرین آبکشی بسیار کمک می کند. 

عملکرد شوینده  
مواد پاک کننده صنعتی برای از بین بردن چربی/آلودگی و خارج کردن آن از ماشین ظرفشویی الزم است. اکثر مواد پاک کننده تجاری برای این شستشو قابل 

مصرف اند.
مواد پاک کننده غلیظ شده

بر اساس ترکیب شیمیایی آنها ماشین های ظرفشویی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
معمولی، مواد شوینده قلیایی با اجزا پرمایه  •

مواد شوینده با اثر قلیایی کم و غلیظ شده با آنزیم های طبیعی  •
استفاده از گزینه شستشوی معمولی با کمک مواد شوینده غلیظ شده آلودگی را کمتر کرده و برای ظروف شما بهتر است، این گزینه های شستشو مخصوص 

استفاده همزمان با
توانایی حل چربی به کمک آنزیم های غلیظ شده در مواد شوینده انجام می گیرد. به همین دلیل گزینه شستشوی )عادی(  که از مواد شوینده غلیظ شده استفاده 

می کند نتیجه بهتری می دهد
نتیجه ایی که فقط در گزینه شستشوهای قوی حاصل می شود.

قرص های مواد شوینده
قرص های مواد شوینده با مارک متفاوت، به طور یکسان حل نمی شوند. برای همین بعضی از مواد شوینده 

حل نشده و قدرت شویندگی خود را در شستشو های کوتاه نشان می دهند. به همین دلیل برای اطمینان از پاکیزگی کامل ظروف از مواد شوینده،  لطفاْ از 
برنامه های شستشوی طوالنی برای قرص های شوینده استفاده کنید.

مخزن مایع ظرفشویی
مخزن مواد شوینده باید قبل از هر بار استفاده از ماشین ظرفشویی و بر اساس جدول شستشوی آن، پر شود. ماشین ظرفشویی شما مواد شوینده  و مایع جال 

دهنده کمتری نسبت به ماشیهای ظرفشویی معمولی استفاده می کند  معموال، فقط یک قاشق غذاخوری برای یک دور عادی شستشو الزم است..
همچنین ظروف کثیفتر نیاز به مواد شوینده بیشتری دارد. همیشه هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی مواد شوینده به آن اضافه کنید، در غیر این صورت ماده 

شوینده رطوبت گرفته و به طور کامل حل نمی شود.

استفاده برای بار اول _23
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مقدار مصرف مواد شوینده 
1 2 7. اگر در آن بسته است دکمه باز را بزنید در با جهش باز می شود.

2. همیشه مواد شوینده را قبل از استفاده و شستشو اضافه کنید. همیشه از مایع 
شوینده با کیفیت باال استفاده کنید.

اخطار: هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی، اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:
فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید. مواد شوینده خود را تازه و خشک نگه دارید. پودر ظرفشویی را تا زمانی که نمی خواهید ظرف 

بشویید به ماشین ظرفشویی اضافه نکنید.
پودر ظرفشویی را اضافه کرده

1 مخزن مواد شوینده را با پودر ظرفشویی پر کنید. عالمت گذاری نشانگر درجه 
مقدار همانطور کهدر سمت راست مشاهده می کنید است 

7. مخزن اصلی مواد شوینده ، داخل آن درجه بندی شده است.
2. مواد شوینده برای شستشوی اولیه، را به ماشین ظرفشویی در حدود 5 گرم 

اضافه کنید.

 لطفاْ به عالمت مقدار و نگهداری از مواد شوینده توصیه شده توسط سازنده بر روی بسته مواد شوینده دقت کنید.
 در را بسته و از قفل شدن آن اطمینان حاصل کنید.

اگر ظروف بسیار چرب/ آلوده هستند، مواد شوینده اضافی برای شستشوی اولیه نیز در نظر بگیرید. این ماده شوینده در زمان شستشوی اولیه مورد استفاده قرار 
می گیرد.

  شما می توانید توضیحات بیشتر درباره مقدار مورد مصرف ماده شوینده در هر بار شستشو را در آخرین صفحه پیدا کنید.  لطفاْ  در نظر داشته باشید که بر 
اساس مقدار چربی/آلودگی ظروف و اندازه سختی آب، تغییراتی دیده می شود. لطفاْ به توصیه های سازنده مواد شوینده بر روی پاکت توجه کنید.

21_ استفاده برای بار اول
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استفاده از قرص های چند کاره در 1
توصیه های عمومی

7.  قبل از استفاده از این محصوالت از سختی آب مصرفی و هماهنگی با مصرف مواد شوینده با توجه به راهنمایی های سازنده )بر روی پاکت محصول( 
اطمینان حاصل کنید

2.  این مواد شوینده باید با توجه به توصیه های سازنده آن مورد استفاده قرار گیرد.

3.  در صورت برخورد با مشکل در زمان استفاده از محصوالت چند محصول در یک محصول برای اولین بار، لطفاْ با سازنده محصول تماس بگیرید 
)شماره تماس بر روی پاکت محصول مشاهده می شود(. این محصوالت یکپارچه و ترکیب شده از  مواد شوینده و مواد جال دهنده و نمک هستند. قبل از 

استفاده از این مواد باید از سختی آب و قابلیت استفاده آن با مواد شوینده و توصیه های سازنده آن )بر روی بسته محصول( اطمینان حاصل نمایید.

توصیه های ویژه هنگام استفاده از مواد مخلوط، مواد جال دهنده و نمک ماشین ظرفشویی استفاده نمی شود. بهتر است از کمترین گزینه سختی آب استفاده 
شود.

برای انتخاب گزینه )چند کاره در 7)0

7.  دکمه روشن را فشار داده و گزینه شستشوی چند محصول در یک محصول را با فشار دادن مکرر  و تا زمانی که چراغ نمایشگر روشن می شود فشار 
دهید و گزینه چند محصول در یک محصول را انتخاب کنید.

2.  چند محصول در یک محصول بعد از فشردن دکمه شروع/ توقف و با روشن شدن دکمه نمایشگر قابل اجراست.

برای لغو کردن گزینه )چند کاره در 1(:

برای لغو کردن گزینه ) چند کاره در 7( دکمه چند کاره را فشار داده یا راهنمای عمل لغو در حین شستشو را مطالعه کنید.

اگر تصمیم گرفتید که از گزینه سیستم استاندارد ماده شوینده استفاده کنید ما توصیه می کنیم:

7. مخازن نمک و مایع جال دهنده را دوباره پر کنید.

2. دکمه سختی آب را به باالترین حد ممکن برده 3 بار ماشین را بطور خالی به کار بیندازید.

3. گزینه سختی آب را دوباره به حالت مناسب منطقه خود برگردانید )برای اطالعات بیشتر لطفا به دفترچه راهنما رجوع کنید(.

گزینه شستشوی چندکاره در 7 الحاقی هستند، و باید همزمان با دیگر گزینه ها مثل )قوی، اقتصادی و عادی( استفاده شوند. 

استفاده برای بار اول _25

استفاده برای بار اول
استفاده برای بار اول  03
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برای کارآیی بهتر ماشین ظرفشویی از راهنمای پر کردن ظروف پیروی کنید. امکانات و شکل سبد ظروف و نقره جات امکان دارد در مدل های مختلف متفاوت باشد.

توجه قبل یا بعد از پر کردن سبد های ماشین ظرفشویی

غذاهای باقی مانده را از روی ظروف پاک کنید. الزم نیست ظروف را زیر آب آبکشی کنید. ظروف را به طریق زیر در ماشین ظرفشویی قرار دهید:
7. ظروفی مانند لیوان ها، فنجان ها، قابلمه ها و غیره باید به صورت وارونه قرار گیرند.

2. ظروف عمیق یا گود باید به صورت اریب قرار داده شوند تا آب در آنها جمع نشود.
3. ظروف باید به طور ثابت و استوار چیده شوند.

1. باید مطمئن شد که ظروف مانع حرکت آزادانه دسته های آب پاش در هنگام شستشو نیستند.
ظروف بسیار کوچک را نباید در ماشین ظرفشویی شست زیرا می توانند به راحتی از سبد پایین بیفتند.

خالی کردن ظروف 
برای جلوگیری از ریختن آب از سبد باال بر روی سبد پایین، توصیه می کنیم که اول سبد پایین را خالی کرده بعد سبد 

باال را خالی کنید.

پر کردن سبد باال
سبد باال مخصوص نگهداری از ظروف حساس و سبکتر است، ظروفی مانند لیوان ها یا استکان های چای و قهوه، نعلبکی، و همچنین بشقاب ها، کاسه های کوچک و 

قابلمه کم عمق )در صورتیکه خیلی چرب/آلوده( نباشند. ظروف را طوری در ماشین ظرفشویی جاسازی کنید که با فشار آب از جای خود تکان نخورند.

-2_ پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی

پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی

سبد باالیی )جایگاه 73 تکه ایی( 
وسیله نوع
فنجان A
لیوان B

نعلبکی C
کاسه پیش دستی D
کاسه پیش دستی E

/DW60M5040BB/DW142STS(
/DW142W/DW60M5030FS/ DW60M5030FW
)DW60M5010FS/DW60M5010FW

سبد باالیی )جایگاه 71 تکه ایی(
وسیله نوع
فنجان A
لیوان B

نعلبکی C
کاسه پیش دستی D
کاسه پیش دستی E

)DW60M5060BB/DW147STS/DW147W(
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پر کردن سبد باالیی 
در صورت لزوم می توانید مکان سبد باالیی را عوض کرده تا بتوانید فضای بیشتری برای ظروف بزرگتر چه در سبد باال و چه در سبد پایین داشته باشید. 
فاصله سبد باالیی را می توانید با عوض کردن چرخ های متفاوت کم یا زیاد کنید. ظروف بلند ، قاشق و چنگال، ساالد یا چاقوها باید در قفسه قرار گرفته تا 

مانع حرکت آنها با فشار آب شد.  این قفسه را می توان در زمانی که مورد نیاز نیست بسته یا بردارید.

7
      

2

(DW60M5060BB/DW147STS/DW147W/DW60M5040BB/DW142STS/DW142W)

2

1

     
4

(DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

نصب سبد پایین 
ما توصیه می کنیم که ظروف بزرگی را که شستن آنها مشکل تر است در طبقه پایین بگذارید: گلدانها، قابلمه ها، سر قالبمه، ظروف پذیرایی همانطور که در عکس زیر 

می بینید.
توصیه می شود که ظروف پذیرایی و سر قابلمه را در گوشه های سبد قرار دهید تا مانع حرکت دسته های آب پاش نشوند.

قابلمه ها و کاسه های پذیرایی باید همیشه به صورت وارونه گذاشته شوند.
قابلمه های عمیق باید به صورت اریب قرار داده شود تا آب در آنها جمع نشود.

سبد پایین حاوی قسمت های تا شونده است و توانایی جای دادن قابلمه ها و گلدان های بزرگتر را دارد.

پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی _27

پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی
پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی  01
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سبد پایین )گنجایش 73 تکه ایی(
وسیله نوع

کاسه پیش دستی F
کاسه سوپ خوری G
بشقاب غذاخوری H

بشقاب میوه خوری I
بشقاب ته گود J

DW60M5040BB/DW142STSDW142W/(
DW60M5030FSDW60M5030FW/
)DW60M5010FSDW60M5010FW

سبد پایین )گنجایش 71 تکه ایی(
وسیله نوع

کاسه پیش دستی F
کاسه سوپ خوری G
بشقاب غذاخوری H

بشقاب میوه خوری I
بشقاب ته گود J

)DW60M5060BB/DW147STSDW147W(

G

J

I

G H

F

H

G

G

J

I

I

I

F

قفسه های تا شو سبد باال و پایین
قفسه های تا شو شامل دو قسمت می شوند که امکان جایگزینی در سبد پایین ماشین ظرفشویی شما برای امکان راحتتر جا دادن ظروف بزرگ مثل گلدان ها، قابلمه ها و 
غیره می باشد. در صورت نیاز هر کدام این قسمت ها می توانند به صورت جداگانه تا شده، یا تمام آنها تا شده تا فضای بیشتری بوجود بیاید. شما می توانید از قفسه های 

تا شو را به صورت ایستاده یا خوابیده استفاده کنید.

28_ پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی
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پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی_22

1 2
2 1

1 2

سبد باال) 13/14 نفره ( سبد پایین )گنجایش 73 تکه ایی(
  DW60M5040BB/DW142STS )

DW142W/DW60M5030FS
DW60M5030FW/DW60M5010FS/

 ( DW-0M5070FW

سبد پایین )گنجایش 71 تکه ایی(
(DW60M5060BB/DW147STS147W)

سبد کارد و چنگال و قفسه چنگال
قاشق و چنگال ها باید در سبد قاشق و چنگال و به صورت ایستاده قرار داده شوتد: اگر سبد دارای قسمت های جانبی بود قاشق ها را باید به صورت جداگانه در جایگاه 

مشخص شده قرار داد، مخصوصاً قاشق و چنگال های بزرگ باید به صورت افقی در جلوی سبد باالیی قرار داده شود.

سبد قاشق چنگال )73 نفره (
وسیله نوع

قاشق چایخوری 7
قاشق مربا خوری 2
قاشق سوپ خوری 3

مالقه 1
چنگال ها 5
چنگال ها -
کاردها 7
قاشق ها 8

پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی  01

 دراطراف 
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سینی قاشق و چنگال
با توجه به تصویر قاشق و چنگال ها را در سینی قرار دهید. قاشق و چنگال ها را باید به صورتی چید که مطمئن شد که آب از همه آنها می گذرد.

                
 (DW60M5060BB/DW147STS/DW147W)

سبد قاشق چنگال )71 نفره (
وسیله نوع وسیله نوع

چنگال ها 5 قاشق چایخوری  7
- چنگال ها  قاشق مربا خوری  2

کاردها 7 قاشق سوپ خوری  3
قاشق ها 8 مالقه 1

برای شستشوی کارد و چنگال ها/ظرفها بوسیله این ماشین ظرفشویی
تا حدودی مناسبند مناسب نیستند

بعضی از شیشه ها بعد از چند بار شستشو در ماشین ظرفشویی کدر می شوند.
رنگ ظروف نقره یا المینیوم امکان دارد تغییر کند.

ظروف لعابی اگر به طور مکرر با ماشین ظرفشویی شسته شود ممکن است 
رنگشان عوض شود.

قاشق و چنگال های چوبی، چینی یا با دسته های مروارید
وسایل پالستیکی ایی که ضد حرارت نیستند، وسایل قدیمی

که در آنها چسب به کار رفته و ضد حرارت نیستند
قاشق و چنگال هایی که تکه ایی به آنها پیوند خورده یا وسایلی 

که از سرب یا مس ساخته شده باشند
شیشه های کریستالی سربی

وسایل استیل که امکان زنگ زدگی دارد
دیس های چوبی ساخته شده از مواد ترکیبی مصنوعی

اخطار: هیچوسیله ای نباید به سمت پایین و بیرون از قفسه قرار گیرد

30_ پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی
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پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی_37

از گذاشتن وسایلی که با خاکستر سیگار، موم شمع، الک یا رنگ کثیف شده اند در ماشین ظرفشویی خود داری کنید.  آگر به تازگی ظروف جدیدی خریده اید از 
مناسب بودن آنها برای استفاده  در ماشین ظرفشویی مطمئن شوید.

 لطفاً بیش از اندازه در ماشین ظرفشویی ظرف نگذارید.  ماشین ظرفشویی فقط جا برای گذاشتن سرویس استاندارد 2 نفره را دارد. ظروفی را که مناسب استفاده 
در  ماشین ظرفشویی نیستند در ماشین ظرفشویی نگذارید. برای کارایی بهتر و مصرف کمتر انرژی مورد باال بسیار مهم است.

پر کردن ظروف و قاشق و چنگال  ها
قبل از قرار دادن ظروف باید: 

 تکه های بزرگ باقی مانده خوراکی را پاک کنید
باقی  مانده غذای سوخته را از قابلمه ها پاک کنید.

هنگام قرار دادن ظروف و قاشق و چنگال
 ظروف و قاشق و چنگال نباید مانع حرکت دورانی دسته های آب پاش شوند.

 ظروف ته گرد مانند استکان ها، لیوان ها، قابلمه ها و غیره، باید رو به پایین قرار داده و مانع از جمع شدن آب در آنها شد.
ظروف و قاشق و چنگال ها نباید به هم چسبیده باشند، 

یا بر روی ظروف دیگر قرار بگیرند، ظروف و قاشق و چنگال ها نباید به هم چسبیده باشند یا یکدیگر را بپوشانند
برای ممانعت از صدمه دیدن لیوان ها از چسباندن آنها به یکدیگر خود داری کنید.

ظروف بزرگی که به راحتی تمیز نمی شوند را باید در سبد پایین قرار داد.
سبد باالیی مخصوص ظروف حساس و ظریف و سبک وزن تر مانند لیوان ها و استکان های چای و قهوه ساخته شده است.

 توجه 
 چاقو های دسته بلندی که به صورت ایستاده قرار داده شده اند خطرناک هستند.

چاقوهای بلند و/یا تیز مانند چاقوی آشپزخانه باید به صورت عمودی و در سبد باالیی قرار داده شود.

وارد شدن خسارت به وسایل شیشه ایی یا دیگر ظروف
راه حل های توصیه شده:  دالیل احتمالی :

 استفاده از وسایل شیشه ایی یا ظروف چینی ایی که سازنده آن را قابل  ●
استفاده در ماشین ظرفشویی معرفی کرده اند.

 از پودر ظرفشویی مالیم برای شستشوی ظرف استفاده کنید. در صورت  ●
نیاز، با شرکت سازنده پودر ظرفشویی تماس بگیرید.

دوره شستشو با دمای کمتر انتخاب کنید. ●
 برای جلوگیری از صدمه دیدن ظروف، ظروف شیشه ایی و قاشق و  ●

چنگال ها را به محض اتمام دوره شستشو از ماشین ظرفشویی خارج کنید.

 نوع شیشه یا نوع ساخت. مواد صنعتی موجود در پودر ظرفشویی. ●
 درجه حرارت آب، مدت زمان برنامه شستشو. ●

در انتهای دوره شستشو
هنگامی که دوره شستشو تمام شد، صدای زنگ ماشین ظرفشویی برای - بار شنیده و بعد از آن خاموش خواهد شد. وسیله برقی را با فشار دادن دکمه 

}روشن/خاموش{ خاموش کرده، آب را قطع کرده و درب ماشین ظرفشویی را باز کنید. قبل از خارج کردن ظروف و قاشق و چنگال های داغ  از ماشین 
ظرفشویی چند دقیقه صبر کنید زیرا امکان دارد به آنها صدمه وارد شود. همچنین بهتر خشک می شوند.

پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی  01
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یک دوره شستشو را انتخاب کنید
 جدول شستشو )13 نفره(

 (DW60M5040BB/DW142STS/DW142W/DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

توضیحات دوره شستشوبرنامه
(g( پودر شستشو

)شستشوی اولیه/ شستشوی 
اصلی(

زمان شستشو 
)دقیقه(

انرژی
)کیلو وات 
بر ساعت(

آب )لیتر(

شستشوی قوی

شستشوی اولیه 47 درجه سانتیگراد

5/27.511-1.6212.-
شستشوی اصلی 67 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ 62 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی قوی+ ضدعفونی

شستشوی اولیه 47 درجه سانتیگراد

5/27.511-1.6212.-
شستشوی اصلی 67 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ 77 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی قوی+ نیمه پر

شستشوی اولیه 47 درجه سانتیگراد

5/27.511-1.-212.-
شستشوی اصلی 67 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ 62 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی قوی+ مایع جال دهنده

شستشوی اولیه 47 درجه سانتیگراد

5/27.51211.8218.7
شستشوی اصلی 67 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ 62 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی اقتصادی

شستشوی اولیه

5/27.51111.7-11
شستشوی اصلی 42 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ -6 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی اقتصادی + ضد عفونی

شستشوی اولیه

5/27.51161.1711
شستشوی اصلی 42 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ 77 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی اقتصادی + نیمه پر

شستشوی اولیه

5/27.51117.8711
شستشوی اصلی 42 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ -6 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی اقتصادی + مایع جال 
دهنده

شستشوی اولیه

5/27.51191.1714.-
شستشوی اصلی 42 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ -6 درجه سانتیگراد

خشک کردن
شستشوی عادی

DW60M5040BB/)
(DW141STS
DW142W/)

(DW67M27-7FS
(DW67M27-7FW)

شستشوی اولیه

5/201281.711.2

شستشوی اصلی 46 درجه سانتیگراد
آبکشی

آبکشی داغ 22 درجه سانتیگراد

خشک کردن

1-_ یک دوره شستشو را انتخاب کنید
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پودر شستشو )g(توضیحات دوره شستشوبرنامه
زمان شستشو )دقیقه()شستشوی اولیه/ شستشوی اصلی(

انرژی
)کیلو وات بر 

ساعت(
آب )لیتر(

شستشوی عادی + ضد عفونی
DW60M5040BB

/
)

(DW272STS
DW142W/ )

(DW60M50-0FS
(DW60M50-0FW)

شستشوی اولیه

5/202672.2022.5

شستشوی اصلی 76 درجه سانتیگراد
آبکشی

آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی عادی + نیمه پر
DW60M5040BB)

(DW272STS/
DW142W)

(DW60M50-0FS/
(DW60M50-0FW)

شستشوی اولیه

5/202580.8022.5

شستشوی اصلی 76 درجه سانتیگراد
آبکشی

آبکشی داغ 55 درجه سانتیگراد

خشک کردن
شستشویعادی + مایع جال دهنده

DW60M5040BB
/
)

(DW272STS
DW142W/ )

(DW60M50-0FS
(DW60M50-0FW)

شستشوی اولیه

5/202752.2525.2

شستشوی اصلی 76 درجه سانتیگراد
آبکشی

آبکشی داغ 55 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی حساس
DW60M5040BB)

(DW272STS/
(DW272W)

شستشوی اصلی 76 درجه سانتیگراد

5/200.80 آبکشی
آبکشی داغ 55 درجه سانتیگراد

خشک کردن
شستشوی حساس + ضد عفونی

DW60M5040BB
/

)
(DW272STS
(DW272W)

شستشوی اصلی 76 درجه سانتیگراد

5/202.20 آبکشی
آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد

خشک کردن
شستشوی حساس + نیمه پر
DW60M5040BB

/
)

(DW272STS
(DW272W)

شستشوی اصلی 76 درجه سانتیگراد

5/200.70 آبکشی
آبکشی داغ 55 درجه سانتیگراد

خشک کردن
شستشوی حساس + مایع جال دهنده

DW60M5040BB
/

)
(DW272STS
(DW272W)

شستشوی اصلی 76 درجه سانتیگراد

5/202.022.2 آبکشی
آبکشی داغ 55 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی سریع

شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد

5/2060 شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد
آبکشی داغ 60 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی سریع + ضد عفونی

شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد
شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد

آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد
خشک کردن

شستشوی سریع+ نیمه پر

شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد

5/2060 شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد
آبکشی داغ 60 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی سریع+ مایع جال دهنده

شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد

5/202.25 شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد
آبکشی داغ 60 درجه سانتیگراد

خشک کردن

EN 50242:  اطالعات در مورد تست مطابقت پذیری بر اساس EN50242، به شرح زیر است:
گنجایش -2 نفره 
وضعیت سبد باالیی: قسمت پایین 
تنظیمات مایع جال دهنده 6 

یک دوره شستشو را انتخاب کنید _--

ب کنید  05
ک دوره شستشو را انتخا

ی
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مدت زمان شستشو با توجه به فشار و دمای آب تغییر میکند. 
 شستشوی سریع، شستشوی فوق العاده، شستشوی اولیه:  استفاده مکرر از دوره های شستشوی سریع، فوق العاده و شستشوی اولیه توصیه نمی شود. این عمل  

ممکن است کار آیی لطیف کننده آب را کاهش دهد.

 جدول شستشو )14 نفره(
 (DW60M5060BB/DW147STS/DW147W) 

پودر شستشو )g(توضیحات دوره شستشوبرنامه
زمان شستشو )دقیقه()شستشوی اولیه/ شستشوی اصلی(

انرژی
)کیلو وات بر 

ساعت(
آب )لیتر(

شستشوی اتوماتیک

شستشوی اولیه 70 درجه سانتیگراد

5/30270-2280.9--2.956.5-28

شستشوی اصلی 60-70 درجه 
سانتیگراد
آبکشی

آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد
خشک کردن

شستشوی اتوماتیک + ضد عفونی

شستشوی اولیه 70 درجه سانتیگراد

5/30275-2-82.0--2.056.5-28

شستشوی اصلی 60-70 درجه 
سانتیگراد
آبکشی

آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد
خشک کردن

شستشوی اتوماتیک + مایع جال دهنده

شستشوی اولیه 70 درجه سانتیگراد

5/30270-2282.52-2.959.2-28

شستشوی اصلی 60-70 درجه 
سانتیگراد
آبکشی

آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد
خشک کردن

شستشوی قوی

شستشوی اولیه 70 درجه سانتیگراد

5/3022-2.6825.-
شستشوی اصلی 60 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی قوی+ ضدعفونی

شستشوی اولیه 70 درجه سانتیگراد

5/3022-2.6825.-
شستشوی اصلی 60 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی قوی+ نیمه پر

شستشوی اولیه 70 درجه سانتیگراد

5/3022-2.-825.-
شستشوی اصلی 60 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی قوی+ مایع جال دهنده

شستشوی اولیه 70 درجه سانتیگراد

5/302522.8828.0
شستشوی اصلی 60 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی اقتصادی

شستشوی اولیه

5/302222.0622
شستشوی اصلی 75 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ -6 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی اقتصادی + ضد عفونی

شستشوی اولیه

5/302262.2022
شستشوی اصلی 75 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد

خشک کردن

7-_ یک دوره شستشو را انتخاب کنیدو
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یک دوره شستشو را انتخاب کنید _5-

پودر شستشو )g(توضیحات دوره شستشوبرنامه
زمان شستشو )دقیقه()شستشوی اولیه/ شستشوی اصلی(

انرژی
)کیلو وات بر 

ساعت(
آب )لیتر(

شستشوی اقتصادی + نیمه پر

شستشوی اولیه

5/302220.9022
شستشوی اصلی 75 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ -6 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی اقتصادی + مایع جال دهنده

شستشوی اولیه

5/302292.2027.-
شستشوی اصلی 75 درجه سانتیگراد

آبکشی
آبکشی داغ -6 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی حساس

شستشوی اصلی 76 درجه سانتیگراد

9.5 آبکشی
آبکشی داغ 55 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی حساس + ضد عفونی

شستشوی اصلی 76 درجه سانتیگراد

2.209.5 آبکشی
آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی حساس + نیمه پر

شستشوی اصلی 76 درجه سانتیگراد

0.709.5 آبکشی
آبکشی داغ 55 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی حساس + مایع جال دهنده

شستشوی اصلی 76 درجه سانتیگراد

2.022.2 آبکشی
آبکشی داغ 55 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی سریع

شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد

602.059.6 شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد
آبکشی داغ 60 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی سریع + ضد عفونی

شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد
شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد

آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد
خشک کردن

شستشوی سریع+ نیمه پر

شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد

600.909.6 شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد
آبکشی داغ 60 درجه سانتیگراد

خشک کردن

شستشوی سریع+ مایع جال دهنده

شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد

7-2.2622.-
شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد

آبکشی داغ 60 درجه سانتیگراد
خشک کردن

ب کنید  05
ک دوره شستشو را انتخا

ی
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6-_ یک دوره شستشو را انتخاب کنید

پودر شستشو )g(توضیحات دوره شستشوبرنامه
زمان شستشو )دقیقه()شستشوی اولیه/ شستشوی اصلی(

انرژی
)کیلو وات بر 

ساعت(
آب )لیتر(

70شستشوی اصلی 70 درجه سانتیگرادشستشوی سریع آبکشی داغ 50 درجه سانتیگراد

شستشوی اصلی 70 درجه سانتیگرادشستشوی سریع + ضد عفونی
آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد

70شستشوی اصلی 70 درجه سانتیگرادشستشوی سریع + نیمه پر آبکشی داغ 50 درجه سانتیگراد

-5شستشوی اصلی 70 درجه سانتیگرادشستشوی سریع + مایع جال دهنده آبکشی داغ 50 درجه سانتیگراد

9.-220.02شستشوی اولیهشستشوی اولیه

*EN 50272:  اطالعات در مورد تست مطابقت پذیری بر اساس EN50272، به شرح زیر است:
گنجایش 27 نفره 
وضعیت سبد باالیی: قسمت پایین 
تنظیمات مایع جال دهنده 6 

مدت زمان شستشو با توجه به فشار و دمای آب تغییر میکند.

شستشوی سریع، شستشوی فوق العاده، شستشوی اولیه:  استفاده مکرر از دوره های شستشوی سریع، فوق العاده و شستشوی اولیه توصیه نمی شود. این عمل 
ممکن است کار آیی لطیف کننده آب را کاهش دهد.

روشن کردن دستگاه
یک دوره شستشو را انتخاب کنید...

2.  سبد های باال و پایین را بیرون کشیده و ظروف را در آنها قرار دهید و آنها را سر جای اول برگردانید.
توصیه می شود اول سبد پایین را پر کرده و بعد سبد باال را پر کنید) به قسمت پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی رجوع کنید(. 

2. پودر ظرفشویی را ریخته )به قسمت پر کردن نمک در لطیف کننده آب رجوع کنید(.
Hz 50 .است A 250 VAC 20 است، و مشخصات پریز برق V AC 50 Hz 220-270 پریز را به برق وصل کنید. برق مورد استفاده ماشین ظرفشویی .-

7.  اطمینان حاصل کنید که شیر آب تا آخرین درجه فشار آن باز است. درب ظرفشویی را بسته، دکمه روشن را فشار داده، دکمه برنامه را فشار دهید و برنامه 
شستشوی مورد نظر را انتخاب کنید. به قسمت )جدول شستشو( مراجعه کنید. از بسته بودن درب ماشین ظرفشویی با دادن فشاری جزئی اطمینان حاصل کنید.

  هنگامی که در به طور کامل بسته شده باشد صدای کلیک شنیده می شود. 
هنگامی که دوره شستشو به اتمام رسید می توانید با فشار دادن دکمه روشن/خاموش آن را خاموش کنید.

یک دوره شستشو را انتخاب کنید
5/15

5/15

5/15

5/15
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تغییر برنامه
توصیه:

7.  یک دوره شستشو را تنها در صورتی می شود تغییر داد که زمان زیادی از شروع آن نگذشته باشد.  در غیر این صورت امکان دارد که پودر شستشو استفاده 
شده و وسیله برقی از آب استفاده کرده باشد. در این صورت باید دوباره پودر شستشو به ماشین ظرفشویی اضافه کرد )به قسمت اضافه کردن پودر شستشو رجوع 

شود(.
2. دکمه روشن/خاموش را فشار دهید یا دکمه تنظیم مجدد را برای 3 ثانیه نگه داشته تا برنامه قبلی لغو گردد، سپس می توانید برنامه مورد نظر را تنظیم کنید )به 

قسمت شروع دوره شستسو رجوع شود( یا دکمه برنامه را همزمان با دکمه تنظیم مجدد فشار دهید

  اگر شما درب ماشین ظرفشویی را در حین شستشو باز کنید، ماشین از کار ایستاده و زنگ اخطار به صدا در آمده و صفحه نمایش گزینه E7 را نشان می دهد.  
هرگاه درب ماشین ظرفشویی را ببندید ماشین پس از 70 ثانیه دوباره شروع به کار می کند. 

این چراغ های برنامه ها وضعیت ماشین ظرفشویی را نشان می دهند: 
a( یکی از چراغ های برنامه روشن باشد --<ماشین ظرفشویی در حال شستشو است
b(یکی از چراغ های برنامه چشمک بزند --<ماشین ظرفشویی در حال توقف است.

  اگر تمام چراغ ها شروع به روشن شدن کردند، نشان دهنده ایراد در ماشین ظرفشویی است، لطفاً ماشین را از برق در آورده و آب آن را قطع کنید و با مرکز 
خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

تغییر برنامه
ظروف فراموش شده را می توان هر زمانی و تا قبل از استفاده از پودر شستشو در ماشین ظرفشویی گذاشت.

7. درب ماشین ظرفشویی را کمی باز کنید تا ماشین از کار بایستد.
2. بعد از اینکه دسته های آب پاش از حرکت باز ایستادند، می توانید درب ماشین ظرفشویی را کامالً باز کنید.

3. ظرف فراموش شده را در ماشین ظرفشویی قرار دهید.
1. درب را ببندید، ماشین ظرفشویی بعد از 70 ثانیه دوباره شروع به کار می کند.

اخطار: باز کردن درب ماشین ظرفشویی در حین شستشو خطرناک است زیرا امکان دارد آب داغ بر روی شما بریزد. 

ماشین ظرفشویی را خاموش کنید.
صفحه نمایشگر دیجیتالی "---" را نشان خواهد داد وزنگ -بار به صدادرمی آید، تنها در این صورت برنامه شستشو به اتمام رسیده است.

7. ماشین ظرفشویی را با فشار دادن دکمه خاموش/ روشن، خاموش کنید.
2. شیر آب را ببندید! 

درب ماشین ظرفشویی را با احتیاط باز کنید.  هنگامی که درب ماشین ظرفشویی را باز می کنید امکان دارد بخار داغ از آن خارج شود.
 ظروف داغ در مقابل ضربه حساس هستند. به همین دلیل باید ظروف را برای مدت 75 دقیقه بعد از شستشو و قبل از در آوردن در ماشین ظرفشویی نگه 	 

داشت.
 درب ماشین ظرفشویی را باز کرده و بگذارید برای چند دقیقه باز بماند قبل از اینکه ظروف را از داخل آن خارج کنید. در این صورت ظروف سردتر و عمل 	 

خشک شدن بهتر انجام می  گیرد. 

خاموش کردن ماشین ظرفشویی
این طبیعی است که داخل ماشین ظرفشویی خیس باشد.

اول قفسه پایین را خالی کرده و بعد قفسه باال را خالی کنید. این کار مانع ریخته شدن آب ظروف سبد باال بر روی ظروف سبد پایین می شود.

یک دوره شستشو را انتخاب کنید _37

ب کنید  05
ک دوره شستشو را انتخا

ی
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سیستم فیلتر گذاری
فیلتر برای  جلوگیری از بسته شدن پمپ به دلیل وجود تکه های بزرگ غذا، استفاده می شود. اضافات گاهی می توانند جلوی فیلتر را بگیرند.

سیستم فیلتر شامل فیلتر درشت، فیلتر صاف )فیلتر اصلی( و یک فیلتر مایکرو )فیلتر لطیف( می باشد.
7. فیلتر لطیف غذا و باقی مانده غذا در قسمت زیرین دسته آب پاش زیرین جمع می شوند.

2.  فیلتر درشت تکه های بزرگ باقی مانده غذا، مانند استخوان و شیشه، می توانند جلو خالی کردن آب را گرفته و در 
 فیلتر بزرگ جمع می شوند. 

برای پاک کردن مواد اضافی گیر کرده در این قسمت از فیلتر، به آرامی درب باالی آن را بچرخانید و باال بکشید.
3.  فیلتر مایکرو این فیلتر خاک و باقی مانده مواد خوراکی را در قسمت پایانی نگه داشته و مانع بازگشت آنها به ظروف 

در حین دوره شستشو می شود. 
فیلتر های ماشین ظرفشویی را هر بار پس از  -

با چرخاندن فیلتر درشت، می توانید کل قسمت فیلتر را خارج کنید.   -
هر گونه باقی مانده مواد خوراکی را خارج کرده و فیلتر ها را زیر شیر آب بشویید.

2
    

7

مرحله اول فیلتر درشت را چرخانده و بعد باال بکشید، مرحله دوم فیلتر صاف را باال بکشید 
مرحله ۲ فیلتر صاف را به سمت باال بکشید

اگر مراحل اول و دوم را انجام دهید، سیستم فیلتر بیرون آمده و انجام دادن مراحل دوم و اول سیستم فیلتر را به محل اول برمی گرداند. 

نصب فیلتر
برای کارایی و نتیجه بهتر، مخزن فیلتر باید تمیز شود. فیلتر دقیق باقی مانده غذاها را از آب شستشو جدا کرده، و اجازه می دهد که چرخش آب در دوره شستشو 
انجام بگیرد. به همین دلیل، توصیه می شود که باقی مانده غذاهای درشت را بعد از هر شستشو از فیلتر در آورده و فیلتر را به صورت دورانی و زیر آب شیر 

آبکشی کنید. برای بیرون آوردن مخزن فیلتر، دسته مخزن را به سمت باال بکشید. کل مخزن فیلتر باید هفته ایی یک بار تمیز شود. برای تمیز کردن فیلتر درشت و 
فیلتر مایکرو از یک برس استفاده کنید. سپس، دوباره فیلترها را همانطور که در شکل باال می بینید نصب کرده و کل مخزن فیلتر را در جای خود قرار دهید و در 

همان حال به سمت پایین فشار دهید. هرگز از ماشین ظرفشویی بدون فیلتر استفاده نکنید. نصب اشتباه فیلتر ها باعث کم کردن کار ایی وسیله برقی و صدمه به ظروف 
و قاشق و چنگال ها  می شود.

ا  خطار: هرگز ماشین ظرفشویی را بدون فیلتر روشن نکنید. هنگام تمیز کردن فیلتر ها به آنها ضربه نزنید. در غیر این صورت، شکل فیلتر ها تغییر کرده و 
کارآیی ماشین ظرفشویی کمتر می شود.

نگهداری و تمیزی ماشین ظرفشویی
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شستشوی آبفشان ها
الزم است که دسته های آب پاش بطور مرتب تمیز شده زیرا مواد شیمیایی مصرفی برای آب سخت می تواند قسمت 
پخش آب را مسدود کند.  برای بیرون آوردن دسته های آب پاش، پیچ آن را به سمت عقربه های ساعت بچرخانید تا 
واشر باالی دسته های آب پاش را باز کنید و و آنها را بیرون بیاورید. دسته های آب پاش را در صابون و آب ولرم 

شسته و با یک برس نرم سوراخ ها را بشویید. بعد از اینکه دسته های آب پاش را کامال آبکشی کردید آنها را سر 
جای خود قرار دهید.

نگهداری از ماشین ظرفشویی
برای تمیز کردن صفحه کنترل، از یک پارچه مرطوب استفاده کرده و بعد کامال آن را خشک کنید.

برای تمیز کردن بدنه خارجی ماشین ظرفشویی از یک واکس وسایل برقی استفاده کنید. هرگز از اشیاء تیز، دستمال های خشن یا مواد پاک کننده قوی بر روی هر 
کدام از اجزاء ظرفشویی استفاده نکنید.

در مقابل یخ زدگی از ماشین ظرفشویی محافظت کنید.
اگر ماشین ظرفشویی در قسمت بدون گرمازایی در طول مدت زمستان قرار گرفت، از تکنیسین خدمات پس از فروش بخواهید: 

 7.   اتصال الکتریسته ماشین ظرفشویی. 
2.   شیر آب ولوله آب را از شیر آب جدا کند. 

3.   آب درون لوله آب و مخزن را خالی کنید. از یک قابلمه برای ریختن آب درون لوله استفاده کنید.
1.   لوله آب را دوباره به شیر آب وصل کنید.

5.    فیلتر را در ظرفشویی گذاشته و با کمک یک اسفنج باقی مانده آب را جمع کنید.

تمیز کردن درب
برای تمیز کردن حاشیه های درب ماشین ظرفشویی باید از یک پارچه نرم و مرطوب استفاده کنید. برای مانع شدن ورود آب به در و قسمت الکتریکی ماشین 

 ظرفشویی، از به کار بردن هر گونه اسپری شوینده خود داری کنید.
همچنین، از به کار بردن شوینده  های قوی و دستمال های خشن برای تمیز کردن قسمت خارجی ماشین ظرفشویی خود داری کنید زیرا باعت خش افتادن ماشین 

می شوند. بعضی از دستمال کاغذی های آشپزخانه نیز می توانند باعث خش افتادن یا لکه انداختن سطح بیرونی ماشین ظرفشویی شود.

  اخطار: هرگز از اسپری شوینده برای تمیز کردن در استفاده نکنید زیرا اسپری شوینده می تواند به قفل در و قسمت الکتریکی آن را صدمه برساند. مجاز نیست 
که از مواد پاک کننده قوی یا بعضی دستمال کاغذی های آشپزخانه استفاده کنید زیرا امکان خراش دادن یا لکه انداختن بر روی استیل ضد زنگ سطح بیرون 

می شود.

نگهداری و تمیزی ماشین ظرفشویی _32
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نگهداری و تمیزی ماشین ظرفشویی
چطور از قالب ماشین ظرفشویی تان محافظت کنید

بعد از هر بار استفاده 	
بعد از هر بار استفاده، شیر آب را ببندید و درب ماشین ظرفشویی را مقداری باز بگذارید تا بخار و بوها در داخل آن باقی نمانند.

پریز را از برق بیرون بکشید. 	
قبل از تمیز کردن ماشین ظرفشو یی همیشه آن را از پریز بکشید. کار خطرناک انجام ندهید

از وسایل ساییدن سطوح و یا حالل استفاده نکنید	 
برای تمیز کردن بخشهای خارجی و یا الستیکی ماشین ظرفشویی، از حالل و یا وسایل سابیدن سطوح استفاده نکنید تنها از یک کهنه نرم به همراه آب گرم و 
صابون استفاده کنید برای برطرف کردن لکه های روی سطوح داخلی از یک کهنه مرطوب آغشته به آب و سرکه و یا شوینده اختصاصی ماشین ظرفشویی 

استفاده کنید
زمانی که به تعطیالت می روید 	

زمانی که به تعطیالت می روید، پیشنهاد می شود که یک بار ماشین ظرفشویی را به صورت خالی راه اندازی کرده و سپس از برق بکشید و در ماشین را به 
حالت نیمه باز قرار دهید این کار باعث میشود تا عمر آب بندی ماشین افزایش یافته و بوی بد داخل آن ایجاد نگردد

حرکت دادن وسیله 	
چنانچه قصد حرکت دادن وسیله را دارید، سعی کنید آنرا در حالت ایستاده خود حفظ کنید در صورت لزوم می توانید آن را از سمت پشت آن نیز قرار دهید

آب بندی 	
از عواملی که منجر به تولید بوی بد میشود، مواد غذایی که در میان درزهای ماشین گیر می کند شستشوی دوره ای با یک اسفنج مرطوب از این امر جلوگیری 

می کند

10_نگهداری و تمیزی ماشین ظرفشویی
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دستورالعمل نصب
 هشدار: خطر شوک الکتریکی

پیش از نصب ماشین ظرفشویی، اتصال برق آن را قطع کنید خودداری از انجام این کار می تواند منجر به مرگ و یا شوک الکتریکی شود.

توجه نصب لوله ها و تجهیزات الکتریکی باید توسط افراد حرفه ای انجام شود

 دستورالعمل را در جایی امن برای مراجعه آتی نگه دارید در صورت فروش، تحویل و یا انتقال ماشین ظرفشویی، اطمینان حاصل کنید که 	 
دستورالعمل همراه آن باشد تا دارنده آتی آن بتواند از توصیه های مندرج در آن بهره مند شود.

دستورالعمل را با دقت بخوانید: این دستورالعمل شامل اطالعات مهم در خصوص نصب ایمن و تعمیرات ماشین ظرفشویی می باشد.	 
در صورت نیاز به انتقال دستگاه، آن را در حالت ایستاده قرار دهید. در صورت نیاز می تواند آن را به پشت قرار داد.	 

نحوه قراردهی و ارتفاع
7. ماشین ظرفشویی را از بسته بندی آن خارج کرده و مطمئن شوید که در حین انتقال آسیب ندیده باشد در صورت آسیب دیدگی، با فروشگاه تماس گرفته و سعی در 

نصب آن نکنید
2. ماشین ظرفشویی را بررسی کنید به نحوی که پنل جانبی یا روبروی آن در تماس با کابینتهای مجاور و یا دیوار باشند این دستگاه را می توان در زیر یک میز 

مجزا نیز قرار داد )به برگه آموزش سرهم بندی دستگاه رجوع کنید(
3. ماشین ظرفشویی را بر روی یک سطح محکم و در ارتفاع معین قرار دهید در صورت صاف نبودن سطح، می بایست قسمت روبرویی دستگاه را به گونه ای 

تنظیم کرد که در حالت افقی قرار گیرد )شیب نباید بیش از 2 درجه باشد( در صورت قراردهی صحیح، ماشین ظرفشویی به شکلی پایدار قرار خواهد گرفت و 
احتمال حرکت آن و یا لرزش و سر و صدا در حین کار کمتر می شود.

اتصال انشعابات آب و برق
 اتصال به منبع آب و برق باید تنها توسط یک شخص حرفه ای انجام شود	 
ماشین ظرفشویی نباید بر روی شلنگ آب و یا کابل برق قرار گیرد	 
ماشین ظرفشویی باید از طریق لوله های نو به منبع آب متصل شود از لوله های قدیمی استفاده نکنید	 

اتصال شلنگ ورودی آب
شلنگ آب سرد را به یک اتصال ¾ اینچی وصل کرده و از محکم بودن این اتصال اطمینان حاصل کنید اگر لوله های آب نو بوده و یا مدت زیادی 

استفاده نشده اند، اجازه دهید آب مدتی جاری باشد تا شفاف وعاری از ناخالصی باشد اگر در این امر دقت نکنید، این خطر وجود دارد که ورودی 
آب بسته شده و به دستگاه آسیب برسد

دستورالعمل نصب_17
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دستورالعمل نصب
ماشین ظرفشویی توکار

شلنگ تخلیه ماشین خود را بدون آنکه خم شود به لوله تخلیه متصل کنید 
شلنگ تخلیه ماشین خود را بدون آنکه خم شود به لوله تخلیه متصل کنید

اگر طول شلنگ کافی نیست، با نمایندگی مجاز تعمیر تماس گرفته تا شلنگی بلندتر با جنس همان ماده اولیه تحویل 
بگیرید. به یاد داشته باشید که طول شلنگ حتی با وجود لوله تکمیلی نباید بیش از 1 متر باشد

اگر طول شلنگ تخلیه بیش از 1 متر باشد ظرفها به خوبی تمیز نخواهند شد. شلنگ را محکم به لوله تخلیه متصل 
کنید تا در طول فرآیند شستشو جدا نگردد.

اتصال الکتریکی
پیش از اتصال به برق اطمینان حاصل کنید که:

پریز اتصال زمین شده و مطابق با مقررات روز می باشد	 
 پریز می تواند حداکثر بار ماشین ظرفشویی را که بر روی صفحه اطالعات درب داخلی ماشین درج شده  تحمل کند )به توضیحات ماشین ظرفشویی 	 

توجه کنید(
ولتاژ منبع تغذیه همواره در محدوده درج شده بر بر روی صفحه اطالعات درب داخلی ماشین است.	 
 پریز منطبق با سیم اتصال ماشین ظرفشویی است در غیر این صورت، از متخصص مجاز برای تعویض سیم اتصال کمک بگیرید )به بخش کمکها 	 

مراجعه کنید(. از کابل افزایش طول برای پریزهای متعدد استفاده نکنید
 وقتی ماشین ظرفشویی نصب گردید، دسترسی به سیم اتصال و همچنین پریز باید به سادگی برقرار باشد	 
کابل نباید فشرده و یا خمیده شود	 
 اگر کابل منبع تغذیه آسیب دیده است، باید آن را توسط سازنده و یا با کمک خدمات فنی آنها تعویض کرد تا از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری 	 

شود )به بخش کمکها رجوع کنید(
در صورت عدم رعایت مقررات و وقوع حادثه، مسئولیتی متوجه کارخانه نمی شود.	 

12_دستورالعمل نصب
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توصیه ها در خصوص اولین دور شستشو
پس از نصب ماشین و بالفاصله قبل از اولین دور شستشو  کامال نمک پاش را پر کنید و 7.2کیلوگرم نمک اضافه کنید )مشاهده راهنما و نک تصفیه شده( احتمال سر 

ریز شدن آب وجود دارد: این اتفاق طبیعی است و جای نگرانی نیست همچنین طبیعی است که چراغ "کم نمک" تا چند دور اول پس از اضافه کردن نمک همچنان 
چشمک بزند

قرار دادن ماشین ظرفشویی 
قرار دادن ماشین ظرفشویی در مکان مدنظر پشت ماشین ظرفشویی می بایست رو به دیوار و طرفین آن در مجاورت کابینت یا یک دیوار باشد ماشین ظرفشویی 

مجهز به منبع آب و شلنگ تخلیه بوده که می تواند برای نصب هر چه راحت تر در سمت راست یا چپ قرار گیرد.

همسطح سازی ماشین ظرفشویی
وقتی ماشین ظرفشویی در جای خود قرار داده شد، ارتفاع پایه های آن را با پیچ تنظیم کنید تا ماشین بر روی سطح صاف قرار گیرد در هر صورت، ماشین 

ظرفشویی نباید در شیب بیش از 2 درجه قرار گیرد

حداکثر تنظیم ارتفاع پایه ها  میلیمتر است 

نحوه تخلیه آب اضافی شلنگها 
چنانچه سینک در ارتفاع بیش از 7000 میلیمتر از سطح زمین قرار گیرد، آب اضافی شلنگها مستقیماً به داخل سینک تخلیه نخواهد شد الزم است تا آب اضافی 

شلنگها داخل یک کاسه و یا ظرف مناسب تخلیه شود ظرفی که بیرون از سینک و در ارتفاع پایینتر از آن قرار داده شده است 

خروجی آب 
شلنگ تخلیه آب را وصل کنید شلنگ تخلیه باید به درستی وصل شده تا از نشتی آب جلوگیری شود اطمینان حاصل کنید که شلنگ ورودی آب خم و یا فشرده نشده 

باشد

شلنگ افزایش دهنده طول
اگر نیاز به شلنگ افزایش دهنده طول دارید، دقت کنید که جنس آن مشابه با شلنگ تخلیه باشد

طول آن نباید بیش از 1 متر باشد. در غیر این صورت اثر پاک کنندگی ماشین ظرفشویی کاهش می یابد.

اتصال سیفونی
اتصال ضایعات باید در ارتفاعی بین 50 سانتیمتر )حداقل( و 700 سانتیمتر )حداکثر( از کف ماشین ظرفشویی باشد شلنگ تخلیه آب باید توسط یک بست نگهدارنده 

در محل خود محکم گردد

دستورالعمل نصب_13
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دستورالعمل نصب
اتصال شلنگ خروجی آب

هشدار: خطر شوک الکتریکی
پیش از نصب ماشین ظرفشویی، اتصال برق آن را قطع کنید 

خودداری از انجام این کار می تواند منجر به مرگ و یا شوک الکتریکی شود.

توجه  لوله آب و وسیله الکترکی باید توسط افراد حرفه ای نصب گردند

مرحله اول قبل از نصب
 مشخصات محل قرارگیری ماشین ظرفشویی پشت ماشین ظرفشویی باید رو به دیوار بوده و ماشین دارای لوله ورود و خروج است که می تواند به راحتی به 	 

سمت راست یا چپ متصل شود
 برای محافظت کابینت از بخار، صفحه محافظ زیر کابینت را همانطور که نشان داده شده وصل کنید	 

ابعاد کابینت نصب	 

اتصال سیم برق و 
شلنگ ورودی/خروجی

نصب ماشین ظرفشویی در داخل 
کابینت

580

-00

87
0-

88
0

11_دستورالعمل نصب
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 میلیمتر
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لیم

 می
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71
5

-5
1

521 558

80
5

52-

52

22

مرحله 2 ابعاد صفحه روبرویی مخصوص وسایل زینتی

75

   2

510

2-

521

-5
8

22
70

8

سوراخ به عمق 10 مرت

کثر
اقلحدا
حد

1x11-1پیچهای 
چوبی  

مرحله 3 ثابت کردن صفحه وسایل زینتی

①

②

دو شاخه T شکل

1-02-2پیچ چوبی

صفحه وسایل زینتی )3-8 کیلوگرم(

1-1 110پیچ چوبی

2-ST1X70 را جدا کنید 
 ST 1-1011 پیچ چوبی

دستورالعمل نصب_15
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دستورالعمل نصب
مرحله 4 تنظیم تنش فنر درب

پس از قرار دادن تابلوی روی ماشین ظرفشویی، سعی کنید درب آن را باز و بسته کنید تا تعادل آن را بررسی کرده تا مطمئن شوید که درب در جای خود ثابت باقی 
می ماند  در غیر این صورت، پیچ را در جهت ساعتگرد و یا پاد ساعتگرد تنظیم کنید تا تعادل درب برقرار گردد یا تنظیم شده است

+
-

ابزار مخصوص پیچ شش ضلعی 
سی-آر.وی 1 میلیمتر

3 تا 8 کیلوگرم

تعادل 30 تا 20 
درجه

مرحله 5 اتصال شلنگ آب ورودی )برای آب سرد(
پس از قرار دادن تابلوی روی ماشین ظرفشویی، سعی کنید درب آن را باز و بسته کنید تا تعادل آن را بررسی کرده تا مطمئن 
شوید که درب در جای خود ثابت باقی می ماند در غیر این صورت، پیچ را در جهت ساعتگرد و یا پاد ساعتگرد تنظیم کنید تا 

تعادل درب برقرار گردد یا تنظیم شده است
شلنگ منبع تغذیه را به یک اتصال ¾ اینچ وصل کنید و مطمئن شوید که اتصال محکم شده است.

اگر شلنگهای آب نو بوده و یا مدت زیادی استفاده نشده اند، جریان آب را برقرار کرده و مطمئن شوید که آب شفاف و عاری از 
ناخالصی است. در صورت عدم رعایت این موارد خطر گرفتگی ورودی آب و آسیب دیدگی ماشین ظرفشویی وجود دارد.

مرحله 5-1 اتصال الکتریکی
مطمئن شوید که پریز با دوشاخه ماشین ظرفشویی همخوانی دارد. پریز باید دارای سیم اتصال زمین بوده و تا 250 ولت و 70 

آمپر را تحمل کند. در غیر این صورت آسیب به دستگاه وارد می شود. سایر وسایل برقی با توان باال را نباید با پریز ماشین 
ظرفشویی استفاده کرد. 

-1_ دستورالعمل نصب
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مرحله 6 اتصال شلنگ خروجی آب
شلنگ را در داخل سینک یا شلنگ تخلیه ای که قطر آن بیش از 10 میلیمتر است قرار دهید و در هر دو حالت مطمئن شوید که لوله خروجی صاف و مستقیم بوده و 

ارتفاع انتهای لوله کمتر از 7000 میلیمتر باشد

یادداشت: اتصال لوله خروجی باید محکم باشد

قالب شلنگ تخلیه

حداقل: 10 میلیمتر

شلنگ خروجی

تر
لیم

 می
70

00
ر: 

اکث
حد

تر
لیم

 می
10

0 
ل:

داق
ح

مرحله 7 تنظیم سطح
شیب مجاز برای کل ماشین ظرفشویی 2 درجه می باشد. برای اطمینان از همسطح بودن ماشین ظرفشویی، ارتفاع پایه های آن را با چرخاندن تنظیم کنید

+ -
+ - + -

تنظیم پایه های جلویی

تنظیم پایه های عقبی

دستورالعمل نصب_17
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دستورالعمل نصب
مرحله 8 نصب قرنیز

پس از قرار دادن تابلوی روی ماشین ظرفشویی، سعی کنید درب آن را باز و بسته کنید تا تعادل آن را بررسی کرده تا مطمئن شوید که درب در جای خود ثابت باقی 
می ماند در غیر این صورت، پیچ را در جهت ساعتگرد و یا پاد ساعتگرد تنظیم کنید تا تعادل درب برقرار گردد یا تنظیم شده است

15

70
8 

ثر
داک

ح
    -

58
قه 

دقی
 

یقه
 دق

75
72

5 
ثر

داک
ح

شماره
سلایر

ابعاد مرجع )کامالً توکار(

صفحه برای تزیین قرنیزصفحه وسایل زینتی

75 میلیمتر708 میلیمتر1

85 میلیمتر698 میلیمتر2

95 میلیمتر688 میلیمتر3

105 میلیمتر678 میلیمتر4

115 میلیمتر668 میلیمتر5

125 میلیمتر658 میلیمتر6

یادداشت: ارتفاع مورد نیاز قرنیز مطابق با اصول زیبایی شناختی و سهولت باز و بسته شدن درب ماشین می باشد. رجوع کنید به نمودارهای پیشنهادی

18_ دستورالعمل نصب
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مرحله 9 ثابت کردن ماشین ظرفشویی
7. ثابت کردن ماشین ظرفشویی به کابینت از طریق پیچها

2 چهار روکش سوراخ مربوطه را مطابق با نقشه بر روی سوراخها ثابت کنید.

ST4*26

روکش سوراخها

آستر ماشین ظرفشویی راست و چپ و چهار سوراخ باالیی، از پیچ های چوبی -ST1*2 برای ثابت کردن ماشین ظرفشویی در داخل کابینت استفاده کنید )پیچهای 
خود سوراخ کن با هم تطبیق داشتند(

شروع به کار ماشین ظرفشویی 
7. موارد زیر پیش از استفاده از ماشین ظرفشویی باید بررسی گردند:

2. آیا ماشین ظرفشویی همسطح و ثابت شده است
3. آیا شیر ورودی باز است

1. آیا در محل اتصاالت نشتی وجود دارد
5. آیا اتصال سیمها محکم است

-. آیا ماشین روشن است
7. آیا شلنگهای ورودی و یا تخلیه گره خورده اند

8. تمام مواد بسته بندی و راهنماهای چاپی باید از داخل ماشین ظرفشویی بیرون آورده شوند

 توجه  پس از نصب، این دستورالعمل را در کیسه کتابچه ها قرار دهید محتوای این دستورالعمل برای مصرف کننده بسیار مفید است

دستورالعمل نصب_12
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راهنمای رفع اشکال
کدهای اطالعات

( DW60M5060BB  DW147STS/DW147W  DW60M5040BB  DW142STS/DW142W )

علتهای احتمالیمعانیکدها

dCوقتی ماشین ظرفشویی کار می کند، در باز می شوددر باز

1Cسوءعملکرد ورودی آبورودی آب

5Cسوءعملکرد تخلیه آبتخلیه آب

سوءعملکرد حسگر دماگیرنده درجه حرارت

oCوقوع سرریز/وقوع نشتی آبسرریز/نشتی

LCوقوع نشتی آبنشتی آب

HCگرمایش غیر عادیعنصر گرمایی

)DW60M5030FS/W DW60M5010FS/DW60M5010FW(کدهای اطالعات
وقتی دستگاه به درستی کار نمی کند، پیامهایی برای هشدار نمایش می دهد

علتهای احتمالیمعانیکدها

LED1+LED2 وقتی ماشین ظرفشویی کار می کند، در باز می شوددر بازچشمک زدن

LED1+LED20 سوءعملکرد ورودی آبورودی آبچشمک زدن

LED2+LED20 سوءعملکرد تخلیه آبتخلیه آبچشمک زدن

LED18+LED25 سوءعملکرد حسگر دماگیرنده درجه حرارتچشمک زدن

LED19+LED25 وقوع سرریز/وقوع نشتی آبسرریز/نشتیچشمک زدن
چشمک زدن 

LED1+LED2+LED18وقوع نشتی آبنشتی آب

چشمک زدن 
LED1+LED2+LED19گرمایش غیر عادیعنصر گرمایی

LED7 LED2

LED3 LED20 LED78

LED7 LED8 LED77

LED72 LED27 LED71LED25

  اخطار: در صورت هرگونه سرریز، قبل از تماس با بخش خدمات، منبع آب را قطع کنید اگر در ظرف زیرین به علت سرریز و یا نشتی آب جمع شده بود، قبل 
از روشن کردن مجدد، آب را جدا کنیدماشین ظرفشویی

50_ راهنمای رفع اشکال
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قبل از درخواست خدمات
بررسی نمودارهای موجود در صفحات بعدی شما را از تماس با خدمات بی نیاز می کند

چه کاری باید انجام شودعلتهای احتمالیمشکل
 فیوز را عوض کنید یا قطع کننده مدار را دوباره روشن کنید. اگر 	 فیوز پریده یا مدار قطع شده است.	 ماشین ظرفشویی کار نمی کند

دستگاه دیگری از همین مدار که ماشین ظرفشویی به آن وصل 
است استفاده می کند، آن را قطع کنید.

 اطمینان حاصل کنید که ماشین ظرفشویی روشن است و درب بسته 	 منبع برق قطع است.	 
است. اطمینان حاصل کنید که سیم برق بدرستی به پریز دیوار 

وصل است.

 بررسی کنید که آیا منبع آب بدرستی متصل شده است و آب باز 	 فشار آب پایین است.	 
است.

جریان	 پمپ تخلیه قطع نمی شود

 این سیستم برای شناسایی جریان طراحی شده است. زمانیکه باشد، 	 
پمپ مدار را قطع می کند و پمپ تخلیه روشن میشود

سر و صدا
صدای تکه های نرم غذا و بازشدن ظرف ماده شوینده.	 برخی صداها طبیعی است.	 
 ظرف ها در سبد، ایمن نیستند یا ظرف 	 

کوچکی به داخل سبد افتاد است.
تا اطمینان حاصل کنید که همه چیز در ماشین ظرفشویی امن است.	 

صدای وز وز موتور.	 
 ماشین ظرفشویی بطورمنظم کار نمی کند. اگر اغلب از آن استفاده 	 

نمی کنید، به یاد داشته باشید تا آنرا هر هفته پر و خالی کنید تا 
کمک کنید مرطوب بماند.

ماده شوینده نامناسب.	 کف در لوله
 فقط از پودر شوینده مخصوص استفاده کنید تا از کف کردن 	 

جلوگیری کنید.
 در اینصورت، ماشین ظرفشویی را باز کنید و بگذارید کف ها از 	 

بین بروند.
7  گالن آب سرد در لوله بریزید. ماشین ظرفشویی را ببندید و چفت 	 

کنید، سپس برنامه شستشوی "نم دار کردن" را انتخاب کنید. در 
صورت لزوم تکرار کنید.

مایع جال دهنده بریزید.	 
همیشه ماده جال را بالفاصله بریزید.	 

 ماده شوینده فاقد کلرانت مورد استفاده قرار 	 شستشوی داخلی
گرفته است.

مطمین شوید که ماده شوینده تان فاقد کلرانت است.	 

یک برنامه شستشوی کوتاه تر انتخاب کنید.	 برنامه نامناسب.	 ظرف ها و سینی ها تمیز نشده اند
گذاشتن روی قفسه نامناسب.	 

 مطمین شوید که ظرف های بزرگ جلوی آبفشان ها و پخش کننده 	 
ماده شستشو را نگرفته است.

راهنمای رفع اشکال_57
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راهنمای رفع اشکال
چه کاری باید انجام شودعلتهای احتمالیمشکل

خال ها و الیه روی لیوان ها و ظروف 
مسطح

آب خیلی سخت.  .7
دمای ورودی پایین.  .2

ماشین ظرفشویی بیش از حد پر شده   .3
است.

تنظیمات نامناسب.  .1
ماده شوینده کهنه یا مرطوب.  .5
جالی دستگاه تمام شده است.  .-

دوز ماده شوینده مناسب نیست.  .7

برای از بین بردن خال ها از روی لیوانهای شیشه ای.
تمام ظروف فلزی را از ماشین ظرفشویی خارج کنید.  .1

ماده شوینده اضافه نکنید.  .2
طوالنی ترین برنامه را انتخاب کنید.  .3

ماشین ظرفشویی را روشن کنید و بگذارید تقریبا 78 تا 22 دقیقه   .4
کار کند، سپس برنامه اصلی شستشو را بزنید.

درب را باز کنید تا 2 فنجان سرکه سفید در انتهای ماشین   .5
ظرفشویی بریزید.

درب ماشین ظرفشویی را ببندید و بگذارید برنامه بطور کامل   .6
انجام شود. اگر سرکه عمل نکرد: همانند باال تکرار کنید یا 4/1 

فنجان )0- میلی لیتر( اسید سیتریک یا سرکه بجایش استفاده کنید.
 ترکیب نرم کننده و مقدار زیادی ماده  کدر شدن لیوان ها

شوینده.
 اگر آب، سخت نیست، از ماده شوینده کمتری استفاده کنید و برنامه  

کوتاه تری برای شستن ظروف شیشه ای و تمیز کردنشان استفاده 
کنید.

 استفاده از نصف فنجان سفید کننده و چند فنجان آب گرم برای از  لک چای یا قهوه. الیه زرد یا قهوه ای روی سطح
بین بردن آلودگی ها.

 اخطار0 باید منتظر بمانید بمدت20 دقیقه پس از برنامه، بگذارید تا 
عناصر داغ قبل از شستشوی داخل، سرد شوند؛ عدم پیروی از این 

دستورالعمل میتواند باعث خطر سوختگی شود.

 رسوبات آهن در آب میتواند باعث ایجاد  
یک الیه شود.

 برای یک فیلتر خاص میتوانید با کارخانه نرم کننده آب تماس  
بگیرید.

آب معدنی سخت.	 الیه سفید روی سطح
 برای شستشوی داخل دستگاه، از یک اسفنج مرطوب با ماده شوینده  

ماشین ظرفشویی و با دستکش استفاده کنید. هرگز از هیچ پاک 
کننده دیگری بجز ماده شوینده ماشین ظرفشویی استفاده نکنید تا از 

خطر ایجاد کف جلوگیری کرده باشید.

درپوش قسمت ماده شوینده بدرستی 
بسته نمیشود

 ماده شوینده خشک شده محفظه را بسته  
است

 ماده شوینده را از روی دستگیره پاک کنید. 

ماده شوینده در قسمت ماده شوینده 
ظرف ها محفظه ماده شوینده را بسته اند. باقی مانده است

 چیدمان مجدد ظروف بطور مناسب. 

این اتفاق طبیعی است. بخار
 مقداری بخار از میان درز درب در طول مرحله خشک کردن  

ظرفها بیرون می آید.
مارک های مشکی یا خاکستری روی 

ظروف
 ظروف آلومینیومی به دیگر ظروف ساییده 	 

 از یک شوینده ساینده مالیم برای کندن مارک استفاده کنید. می شوند.
 میزان کمی از آب تمیز اطراف خروجی در انتهای لوله باقی مانده  این طبیعی است. آب در انتهای لوله مانده است

است.

بیش از حد پر کردن قسمت مخصوص جال.	 منفذ های ماشین ظرفشویی
دقت کنید قسمت مخصوص جال را بیش از حد پر نکنید. 
ممکن است بیش از حد جال بریزید یا استفاده کنید. 
 در صورت ریخته شدن مایع جال دهنده با دستمال مرطوب آن را  

پاک کنید.
 ماشین ظرفشویی در جای مسطح قرار  

نگرفته است.
مطمین شوید که ماشین ظرفشویی در جای مسطح قرار گرفته است. 
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ضمیمه
مشخصات

DW60M5060BBمدل
DW60M5040BB

ماشین ظرفشویی با نمای سادهماشین ظرفشویی توکارنوع

فقط                                 فقطبرق

Mpa 1.0 -0.04Mpa 1.0 -0.04فشار آب

2000W7750-2000W-7750میزان مصرف برق

حداکثر 0- درجه سانتیگرادحداکثر 0- درجه سانتیگراداتصال آب گرم

سیستم متراکم خشک کنسیستم متراکم خشک کننوع خشک

آبفشان گردانآبفشان گرداننوع شستشو

ابعاد )میلیمتر(
)عرض*عمق*ارتفاع(

596x558x805596x600x835

73 جایگاه )DW-0M5010BB)ظرفیت شستشو
(DW-0M50-0BB( 71 جایگاه

73 تنظیمات مکان
DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS/)

(DW60M5030FW/DW142STS/DW142W
(DW147STS/DW147W( 71 تنظیمات مکان

وزن )بدون بسته بندی(

37.5Kg
(DW-0M5010BB)

10Kg
(DW-0M50-0BB)

11.5Kg
DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS/)

(DW60M5030FW/DW142STS/DW142W
17Kg

(DW147STS/DW147W)

وزن )با بسته بندی(

13Kg
(DW-0M5010BB)

11.5Kg
(DW-0M50-0BB)

12Kg
DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS/)

(DW60M5030FW/DW142STS/DW142W
52.5Kg

(DW147STS/DW147W)

ابعاد محصول

DW-0M5010BBDW-0M50-0BB        

7775

52

22

52-
-00

835

52-

558

805

7750

52

22

ضمیمه_53

ضمیمه  02

50Hz AC / 200-240V 50Hz AC / 200-240V 

DW717W   DW717STS
DW712W   DW712STS
DW-0M5030FW   DW-0M5030FS
DW-0M5070FW    DW-0M5070FS

DW147STS    DW147W
DW141STS

DW67M27-7FW
DW67M2717FW

DW141W
  DW67M27-7FS
DW67M2717FS
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EU( No 1059/2010(  قوانین

SAMSUNGSAMSUNGSAMSUNGSAMSUNGتولیدكننده
DW67M2767BBنام مدل

DW147STS
DW147W

DW67M2747BB
DW141STS
DW141W

DW67M27-7FS
DW67M27-7FW

DW67M2717FS
DW67M2717FW

-1-1-141میزان ظرفیت )تنظیمات مکان(

A+A+A+A+رتبه بهره وری انرژی

مصرف ساالنه انرژی, )AE c( )کیلووات در ساعت/
199192192192سال(1(

-1.7-1.7-1.761.7مصرف استاندارد انرژی، )E t( )کیلووات در ساعت(

P o (W( انرژی مورد استفاده در حالت خاموش
7.497.497.477.47

)P l )W ،7.97.97.497.49مصرف برق در حالت آماده به کار

)2 )AW c( )L/year( ,917-67--67--67--مصرف ساالنه انرژی

 G بسیار کار آمد( تا(  A رتبه توانایی خشک کردن، از
AAAA)کمترین مقدار کار آمد بودن(

شستشوی اقتصادیشستشوی اقتصادیشستشوی اقتصادیشستشوی اقتصادیبرنامه استاندارد3(

111111111111مدت زمان برنامه استاندارد، )دقیقه(

نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودمدت زمان حالت آماده به کار، )T l( )دقیقه(
)dBAre 1pW( حذف اغتشاش صدای هوا

46484821

SAMSUNGSAMSUNGSAMSUNGSAMSUNGSAMSUNGSAMSUNGتولیدكننده

DW67M2767BBDW147STSنام مدل
DW147WDW67M2747BBDW141STS

DW141W
DW67M2717FS
DW67M27-7FW

DW67M2717FS
DW67M2717FW

نصب

---بله-بلهتو کار

بلهبلهبله-بله-رو کار

بلهبلهبله-بله-نمای ساده

1(  مطابق با 187 برنامه استاندارد شستشو با استفاده از آب سرد و مصرف در حالت مصرف کم برق مصرف واقعی انرژی بستگی به میزان استفاده از دستگاه 
دارد.

1( مطابق با 187 برنامه استاندارد شستشو. مصرف واقعی آب بستگی به میزان استفاده از دستگاه دارد.
-(  "برنامه استاندارد" نوعی برنامه استاندارد شستشو است که مناسب برای ظروف با میزان کثیفی طبیعی است و کارآمدترین برنامه از لحاظ مصرف 

انرژی و آب است.
4(  مدت زمان شستشو با توجه به فشار و دمای آب تغییر میکند.
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اصطالحات فنی ماشین ظرفشویی

اصطالحاتفنی ماشین ظرفشویی_55

موتوری که آب باقیمانده در کف ماشین ظرفشویی را می کشد و با فشار زیاد، آب داخل مجراهای پایینی و باالیی را 1. دور موتور
خارج می کند.

2. پمپ آب
پمپی که آب باقیمانده در لوله که در زمان کار ماشین ظرفشویی تولید شده را خشک میکند.

گرمکن در مجراهای داخل ماشین ظرفشویی قرار گرفته است. آن، آب در جریان را گرم میکند تا میزان کارآمدی 3. گرمکن
شستشو را افزایش دهد.

4. سنجش جریان
میزان آب ذخیره را با استفاده از شمارش پالس های IC که در سوپاپ ورودی قرار گرفته اند می سنجد.

5. توزیع کننده
در انتهای خروجی مخزن داخل ماشین ظرفشویی قرار گرفته است. آن، جریان آبی را که به قسمت انتهایی ماشین 

ظرفشویی میرود را روشن یا خاموش می کند.
)این مدل، این قسمت را ندارد(

6. توزیع کننده
ماده شوینده و جال در مکانی ذخیره میشوند تا ماشین ظرفشویی از آنها استفاده کند.

توزیع کننده بطور اتوماتیک، ماد شوینده و جال را در زمان نیاز به داخل ماشین ظرفشویی وارد میکند.

7. مونتاژ دیگ شستشو
قفسه داخلی از جنس استیل ضد زنگ که قسمت اصلی ماشین ظرفشویی را تشکیل می دهد.

8. مونتاژ مخزن
فضای داخل ماشین ظرفشویی که در آن آب جمع میشود. پس از گردش آب، آب باقیمانده در اینجا جمع میشود.

مونتاژ مخزن متصل به موتور گردان و پمپ آب.

9. مونتاژ دیگ شستشو باال
قفسه داخلی از جنس استیل ضد زنگ که قسمت داخلی درب باالیی را تشکیل می دهد.

قسمت پالستیکی که قالب زیرین را تشکیل می دهد.10. مونتاژ کف
قفسه های باال و پایین برای گذاشتن ظروف.11. مونتاژ سبد

12. لوله های باال/وسط/پایین
ظروف را بصورت گردان و با تزریق آب از طریق مجراهای آب با فشار زیاد میشوید.

مجرایی که فشار هوا را تنظیم میکند از طریق انتقال فشار هوای داخل که در دمای باال در زمان شستشو و جال دهی 13. عایق رویه
تولید شده به فشار هوای خارج.

ببینید که آیا درب ماشین ظرفشویی باز یا بسته است، اگر در زمان کار ماشین، درب آن باز باشد، برنامه فورا متوقف 14. کلید قفل درب
میشود.
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