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دستورالعمل های ایمنی

FA

دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی پیش بینی نشده یا
آسیب هایی است كه نتيجه استفاده نادرست یا غیرایمن از دستگاه است.
این دستورالعمل ها به بخش های ‘هشدار’ و ‘احتیاط’ تقسیم شدهاند که در زیر توصیف شده
اند.
این نماد برای عملکردها و اقداماتی به کار می رود که ممکن است خطرهای احتمالی
ایجاد کنند .بخش های همراه با این نماد را با دقت مطالعه کنید و دستورالعمل ها را
دنبال کنید تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.
هشدار
این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحت
های جدی یا مرگ را به همراه داشته باشد.
احتیاط
این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحت
های جزئی یا آسیب به دستگاه را به همراه داشته باشد.

دستورالعمل های ایمنی مهم
هشدار
برای جلوگيري از انفجار ،آتش سوزی ،مرگ ،برق گرفتگی ،جراحت یا سوختگی افراد
در هنگام استفاده از این دستگاه ،موارد زير را رعايت كنيد:

کودکان حاضر در خانه
این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که قابلیت های فیزیکی ،حسی
یا ذهنی محدودی دارند ساخته نشده است ،همچنین برای کسانی که تجربه و دانش کافی را
ندارند ،مگر اینکه هنگام استفاده از دستگاه تحت نظارت یا راهنمایی فردی باشند که مسئول
حفظ ایمنی آنها است .مراقب كودكان باشيد تا با دستگاه بازی نكنند.
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نصب

••اگر دستگاه آسیب دیده است ،خراب است ،بخشی از آن باز شده است یا قطعات معیوب یا
ناقص از جمله کابل یا سیم آسیب دیده دارد هرگز آن را روشن نکنید.
••اگر کابل برق آسیب دیده است یا پریز دیواری شل است ،از کابل برق استفاده نکنید و با
شركت مشتريان گلديران تماس بگیرید.
••در سیم برق ارائهشده با دستگاه هیچگونه تغییری ایجاد نکنید .لطفا ً برای اعالم هرگونه
مغایرت آن ،با مرکز اطالعات شركت مشتريان گلديران تماس بگیرید.
••این دستگاه باید تنها توسط دو یا چند نفر در حالیکه آن را محکم گرفته اند حمل شود.
••دستگاه را در مکان مرطوب و دارای گرد و خاک نصب نکنید .دستگاه را در هوای آزاد ،یا
محلی که در معرض شرایط آب و هوایی قرار دارد مانند تابش مستقیم آفتاب ،باد یا باران یا
دمای زير نقطه انجماد نصب یا نگهداری نکنید.
••این دستگاه را به سه راهی برق ،سه شاخه یا آداپتور متصل نكنيد.
••قبل از نصب یا سرویس دستگاه ،سیم برق و فیوز خانه یا مدارشکن را قطع نمایید.
••هنگام جابجایی یا نصب محصول در مکانی دیگر ،با پرسنل خدماتی ماهر برای نصب و
سرویس تماس بگیرید.
••شيلنگ تخلیه را به درستي در محل نصب کنید.
••این دستگاه برای استفاده روی دریا یا محلهای نصب سیار مانند کاروانهای مسافرتی،
تریلرها یا هواپیما طراحی نشده است.
••این دستگاه باید در نزدیکی پريز برق قرار داده شود.
••هنگام نصب یا جابجایی دستگاه مراقب باشید سیم برق له نشود ،زیر پا قرار نگیرد یا آسیب
نبیند.
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••از شیلنگ نو یا شيلنگ ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید .استفاده از شیلنگ های کهنه
ممکن است موجب نشتی آب و در نتیجه خسارت مالي شود.
••اتصال نامناسب هادی مجهز به اتصال زمین می تواند منجر به برق گرفتگی شود .اگر در
مورد اینکه اتصال زمین دستگاه درست انجام شده است شک دارید با برق كار يا تكنسين
مركز خدمات مشورت كنيد.
••این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد .در صورت بد کار کردن یا خرابی ،اتصال زمین
خطر برق گرفتگی را با ایجاد یک مسیر دارای حداقل مقاومت در برابر جریان الکتریکی
کاهش خواهد داد.
••این دستگاه مجهز به کابل برق دارای هادی اتصال زمین و یک دوشاخه است .دوشاخه
برق باید مطابق قوانین و مقررات شركت برق منطقه نصب شده و دارای اتصال زمین باشد.
••پس از نصب ،اتصال شيلنگ را به لحاظ داشتن هرگونه نشتی بررسی کنید و از قرارگیری
دستگاه در فضای خالی کابینت اطمینان حاصل نمایید.
••به سیم برق دستگاه آسیب نزنید و وسایل سنگین روی آن قرار ندهید.
••این دستگاه تنها برای استفاده خانگی و داخلی طراحی شده است ،استفاده از آن برای
کاربردهای تجاری مجاز نیست.
••در صورت نصب دائمی ماشین ظرفشویی :این دستگاه باید به یک سیستم سیمکشی دائمی
و فلزی اتصال به زمین متصل شود؛ یا رسانای تجهیزات اتصال به زمین باید با رساناهای
مدار اجرا شود و به پایانه تجهیزات اتصال به زمین متصل گردد ،یا به دستگاه منتهی شود.
••سیم اتصال به زمین را به رابط سبز اتصال به زمین در جعبه پایانه متصل کنید.
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عملکرد

••اگر صدا یا بوی عجیبی احساس کردید یا دود از دستگاه بیرون آمد فورا دوشاخه را از پريز
خارج نماييد و با مرکز اطالعات شركت مشتريان گلديران تماس بگیرید.
••هیچ کدام از قطعات دستگاه را تعمیر یا تعويض نکنید .همه تعمیرات و خدمات باید توسط
پرشركت مشتريان گلديران انجام شوند مگر اینکه در این دفترچه راهنما توصیه شده باشد.
تنها از قطعات مجاز کارخانه استفاده کنید.
••دستگاه را با درب باز رها نکنید .ممکن است کودکان از درب آویزان شوند یا به داخل
دستگاه بروند و باعث آسیب دیدگی یا جراحت شود.
••از گازهای قابل اشتعال و مواد محترقه (بنزن ،بنزين ،تینر ،نفت ،الکل و غیره) در نزدیکی
دستگاه استفاده نکنید.
••سعی نکنید هیچ کدام از قسمت ها یا قطعات دستگاه را باز کنید .برای فشار دكمه ها از اشياء
نوك تيز استفاده نكنيد.
••کابل برق را بیش از حد تا نکنید یا جسم سنگین بر روی آن قرار ندهید.
••از قرار دادن حیوانات مانند حیوانات خانگی در این دستگاه خودداری کنید.
••با دستان خیس به کابل برق یا دكمه های دستگاه دست نزنید.
••در صورت نشتی گاز (ایزوبوتان ،پروپان ،گاز طبیعی ،غیره) به دستگاه یا کابل برق دست
نزنید و محل را فورا تهویه کنید.
••در صورت وقوع سیل ،دوشاخه را از برق بکشید و با مرکز اطالعات شركت مشتريان
گلديران تماس بگیرید.
••در شرایط خاص ممکن است در سیستم آب گرمی که به مدت دو هفته یا بیشتر مورد
استفاده قرار نگرفته باشد ،گاز هیدروژن ایجاد شود .گاز هیدروژن خاصیت انفجاری دارد.
درصورتیکه سیستم آب گرم برای چنین مدتی بدون استفاده بوده است؛ قبل از استفاده از
دستگاه همه شیرهای آب گرم را باز کنید و اجازه بدهید آب به مدت چند دقیقه از هريك از
شيرها جاری بشود .این اقدام هرگونه گاز هیدروژن انباشته را تخلیه میکند .از آنجایی که
این گاز قابل اشتعال است ،طی این مدت سیگار نکشید و از شعله بدون محافظ استفاده نکنید.
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••محدوده زیر و اطراف دستگاههای خود را خالی از مواد قابل اشتعال مانند ضایعات پنبه،
کاغذ ،تکههای پارچه ،مواد شیمیایی و غیره نگهدارید.
••برخی از مواد پاککننده ماشین ظرفشویی بسیار قلیایی هستند .بنابراین در صورت بلعیده
شدن میتوانند بسیار خطرناک باشند .از تماس آنها با پوست و چشم خودداری کنید؛ و
هنگامیکه درب ماشین ظرفشویی باز است اطفال را از آن دور نگهدارید .مطمئن شوید
محفظه مواد پاککننده پس از اتمام چرخه شستشو خالی باشد.
ب همه محفظهها بهدرستی در جای خود قرار
••قبل از راهاندازی دستگاه مطمئن شوید در 
گرفته باشند.
••فقط از مواد پاککننده یا مواد مرطوبکننده توصیهشده جهت استفاده در دستگاه استفاده کنید
و آنها را در دسترس اطفال قرار ندهید.
••از شستشو و خشک کردن ظروفی که در مواد دارای خاصیت انفجاری مانند بنزین ،حاللها
و مواد حالل خیس شدهاند ،جدا ً خودداری نمایید.
••هنگام قرار دادن ظروفی که باید شسته شوند:
− −وسایل تیز را طوری قرار بدهید که به واشر درب صدمه نزنند.
− −چاقوهای تیز را در حالتی که دستههای آنها به سمت باال باشند در دستگاه قرار بدهید
ت و زخمهای برش مانند را کاهش بدهید.
تا خطر صدما 
••ظروف پالستیکی را نشویید ،مگر اینکه با نماد «مناسب ماشین ظرفشویی» یا معادل آن
مشخص شده باشند .در مورد ظروف پالستیکی که به این صورت مشخص نشدهاند از
توصیههای سازنده پیروی کنید.
••هرگونه المنت گرمایی (که بدون پوشش است) را طی مدت زمان استفاده از دستگاه یا
بالفاصله پس از آن لمس نکنید.
••از دستگاه به شکل نامناسب استفاده نکنید و از نشستن یا ایستادن روی درب یا سبد ظروف
ماشین ظرفشویی خودداری نمایید.
••پس از تمیز کردن ظروف ،شیر را ببندید .دوباره شیر را باز کنید و وضعیت اتصاالت
شلنگ ورودی آب را قبل از شستشو بررسی نمایید.
••هنگامی که دستگاه در حال کار است ،درب را باز نکنید .آب بيرون میریزد و ممکن است
خطر لغزش ایجاد نماید.
••هنگام بستن درب دستگاه مراقب باشید دست خود را بین آن قرار ندهید.
••از شستشو و خشک کردن ظروفی که در مواد دارای خاصیت انفجاری مانند بنزین ،حاللها
و مواد حالل خیس شدهاند ،جدا ً خودداری نمایید.
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••هیچ خروجی بخار تعبیه شدهای را لمس ننمایید.
••قطعات کوچک مانند نگه دارندههای قفسه و نگه دارندههای جایگاه فیلتر در صورت جدا
شدن از ماشین ظرفشویی میتوانند برای اطفال خطر خفگی ایجاد کنند .آنها را دور از
دسترس اطفال قرار دهید.
••چاقوها و سایر وسایل آشپزخانه نوک تیز باید در حالتی که نوک آنها به سمت پایین باشد در
سبد قرار داده شوند ،یا در حالت افقی قرار بگیرند.
••درب نباید در حالت باز باقی بماند ،چرا که ممکن است خطر گير كردن پا و افتادن را ایجاد
نماید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

••هنگام خارج كردن دوشاخه از پريز هرگز کابل را نکشید .همیشه دوشاخه را محکم بگیرید
و آن را بطور مستقیم از پریز خارج کنید.
••بعد از برطرف کردن کامل هر گونه رطوبت و گرد و خاک کابل برق را محکم به پریز
بزنید.
••از پاشیدن آب به بیرون یا داخل دستگاه برای تمیز کردن آن خودداری کنید.
••قبل از تمیز کردن دستگاه ،برق آن را قطع کنید .قرار دادن دستگاه در حالت خاموش یا
وضعیت آماده بکار باعث قطع شدن برق دستگاه نمی شود.

معدوم نمودن دستگاه

••قبل از دور انداختن یک دستگاه قدیمی آن را از برق بکشید .برای جلوگیری از استفاده
نادرست کابل را مستقیما از پشت دستگاه قطع کنید.
••همه لوازم بسته بندی (مانند کیسه های پالستیکی و یونولیت) را از دسترس کودکان خارج
کنید .لوازم بسته بندی می توانند موجب خفگی شوند.
••قبل از دور انداختن یا رها کردن این دستگاه درب آن را جدا کنید تا از خطر گیر افتادن
کودکان یا حیوانات کوچک در آنها جلوگیری شود.
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احتیاط
به منظور کاهش خطر آتشسوزی ،شوک الکتریکی یا صدمه دیدن افراد هنگام استفاده از
دستگاه؛ موارد ایمنی احتیاطی ازجمله موارد زیر باید پیروی شوند:

نصب

••محصول را بر روی سطحی محکم و صاف نصب کنید.
••هنگام نصب ،شيلنگ تخلیه را زیر ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

عملکرد

••درصورتیکه قرار است دستگاه برای مدت زمان طوالنی مانند دوره تعطیالت مورد استفاده
قرار نگیرد ،شیر آب را ببندید و دستگاه را از برق بکشید.
••اشیاء را روی دستگاه قرار ندهید.
••سطح محصول را با مواد پاککننده مایع یا سفیدکننده (سفیدکننده کلر ،سفیدکننده اکسیژن و
غیره) پاک نکنید؛ همچنین مواد فوق الذکر را روی سطح آن نکشید .عدم پیروی از این
دستورالعملها ممکن است به خوردگی یا تغییر رنگ بدنه منجر شود.
••به آب تخلیهشده از دستگاه دست نزنید ،زیرا ممکن است داغ باشد.
••درصورتیکه شيلنگ تخلیه و شيلنگ ورودی آب در فصل زمستان یخ زدند ،قبل از استفاده
آنها را یخ زدایی کنید.
••دستها ،پاها و اشیاء فلزی را زیر یا پشت دستگاه قرار ندهید.
••از شستن ظروف آغشته به محصوالت شیمیایی مانند روغن ،کرم یا لوسیونهای موردا
ستفاده در سالن ماساژ ،فروشگاه لوازم بهداشتی پوست ،فروشگاه لوازمآرایشی و زیبایی یا
آرایشگاه خودداری نمایید.

۹
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مشخصات

1
5

1
2
3
4

6

2

5
6
7

7

صفحه کنترل و دستگیره درب
روکش جلویی
پوشش تحتانی
پایه قابل تنظيم
شيلنگ تخلیه آب
شیلنگ آب ورودی
سیم برق

3
4

1

1

2
3

2

4
5
6

8

3
4
5

7
8
9

آب فشان فوقانی
بازوی آبپاش فوقانی
بازوی آبپاش تحتانی
درپوش مخزن نمک
سیستم تصفیه
سبد قاشق و چنگال
محفظه مواد شوينده و مواد جالدهنده
قفسه فوقانی
سبد تحتانی

6

9

7

•
•
•
•
•
•
•

۱۰

•منبع تغذیه ۲۴۰-۲۲۰ :ولت ~  ۵۰هرتز
 ۸۵۰ Xمیلیمتر (ارتفاع)
 ۶۰۰ Xمیلیمتر (عمق) 
•اندازه ۶۰۰ :میلیمتر (عرض) 
•وزن محصول ۴۷ :کیلوگرم
•حداکثر ظرفیت :تنظیمات  ۱۴بخشی
•فشار آب ورودی 0.6 – 0.05 :مگا پاسکال
•مصرف برق ۱۶۰۰ - ۱۸۰۰ :وات
•ممکن است ظاهر و مشخصات به منظور بهبود کیفیت دستگاه بدون اطالع قبلی تغییر پیدا کند.
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لوازم جانبی

نوار صداگير سفيد (جلو)

قیف
(در همه مدل ها)

آمادهسازی فضای کابینت

احتیاط
• •بهمنظور جلوگیری از بادکردگی چوب ،تمام سطوح چوبی فاقد
پوشش در اطراف دستگاه باید با رنگ ضد آب یا عامل درزگیر
پوشیده شوند.
• •ماشین ظرفشویی را با احتیاط داخل فضای خالی کابینت قرار
دهید .اطمینان حاصل کنید شيلنگ تخلیه پشت دستگاه و داخل
کابینت پیچ نخورده باشد یا کشیده نشده باشد.

توجه
Min. 600 mm

75 mm

100 mm

• •نصب باید توسط شركت مشتريان گلديران انجام شود تا از نصب
صحیح اطمینان حاصل شود.
• •دستگاه را با استفاده از دسته آن هل ندهید و آن را بلند نکنید؛
چنین کاری میتواند به درب و لوالها آسیب برساند .بهمنظور
جابجایی یا بلند کردن دستگاه ،درب را باز کنید و قاب چارچوب
و فضای جلویی و فوقانی داخل دستگاه را بگیرید.

820 - 870 mm
600 - 605 mm

•
•
•
•

•

•در هر دو سمت ،جای شلنگها و کابلهای برق را دربیاورید.
 ۷۵ Xمیلیمتر)
(تقریبا  ۱۰۰میلیمتر 
•بهمنظور راحتی اتصال به لوله آب و لوله تخیله ،نزدیکترین
محل به سینک را انتخاب نمایید.
•جهت اطمینان از تخلیه مناسب آب ،دستگاه نباید بیش از  ۱متر
دورتر از سینک نصب شود.
•درصورتیکه دستگاه در گوشه نصب شده است ،حداقل فاصله
 ۵۰میلیمتری بین دستگاه و کابینت یا دیوار مجاور را رعایت
نمایید.
•قبل از قرار دادن دستگاه در فضای نصب ،باید تمام تنظیمات
الزم ارتفاع با استفاده از آچار انجام شده باشند.

• •درب ماشین ظرفشویی را با زانو فشار ندهید.

۱۱
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چسباندن نوار زیر دستگاه

4

بهمنظور کاهش صدا ،نوار را زیر دستگاه بچسبانید.

1

پوشش پایینی
دستگاه را بخوابانید و هر دو قالب واقع در زیر
ِ
را بکشید.

2

بهمنظور جداسازی آن ،پوشش تحتانی را بکشید.

3

نوار چسب دوطرفه را از نوار جلو جدا كنيد.

نوار سفید جلویی را به باالی پوشش زیرین بچسبانید.
• •طول نوار جلویی بلندتر از پوشش پایینی است .نوار جلویی
را طوری وصل کنید که قسمت های اضافه در هر دو طرفِ
پوشش پایینی به یک اندازه باشند.

نوار سفيد جلو

5

۱۲

پوشش تحتانی را با نوار به دستگاه بچسبانید.

FA

جداسازی پوشش فوقانی

تراز کردن دستگاه

درصورتیکه ارتفاع فضای کابینت کمتر از  ۸۵۰میلیمتر است ،از
این دستورالعملها پیروی کنید.

تراز کردن دستگاه ،از نشت غیرضروری و شستشوی ضعیف
جلوگیری میکند .دستگاه را روی سطحی محکم و مسطح قرار بدهید.
دستگاه را روی سطوح مرتفع نصب نکنید.
درصورتیکه دستگاه بهدرستی تراز نشده است ،تمام پایههای آن را
بسته به ضرورت تنظیم کنید.
برای افزایش ارتفاع ،آنها را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید و
برای کاهش ارتفاع آنها را خالف عقربههای ساعت بچرخانید .تنظیم
پایهها را تا زمانی که دستگاه دیگر تکان نخورد ادامه بدهید؛ تکان
خوردن حرکت جلو به عقب ،طرفی به طرف دیگر و گوشه به گوشه
را شامل میشود.

1

 ۲پیچ واقع در پشت را باز کنید.

2

پس از برداشتن دو پیچ ،پوشش باالیی را به سمت باال بکشید و
سپس بلند کنید تا آن را بردارید.

3

با استفاده از پیچگوشتی چهارسو ،پینهای نگهدارنده روی
دستگاه را باز کنید.

تراز کردن پایهها

تراز کردن پایهها

توجه
• •درصورتیکه هنگام باز کردن درب صدای مالش یا حالت
چسبندگی شنیده و مشاهده شود ،دستگاه تراز نیست.

توجه
• •درصورتی که دستگاه بهطور صحیح تراز شده باشد ،هنگام
باز کردن درب هیچگونه شیب ،چسبندگی یا صدای مالشی نباید
مشاهده یا شنیده شود.

۱۳
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مورد  .۱درب به سمت راست کج شده است

1

پیچ پایه پشت سمت چپ را (خالف جهت عقربههای ساعت)
بچرخانید و ارتفاع را تراز نمایید.

2

فضای باز درب را بررسی کنید ،و در صورت لزوم این کار
را تا زمانی تکرار کنید که درب به درستی باز و بسته شود.

نصب شیلنگ تخلیه
درصورتی که انتهای شلنگ تخلیه بهدرستی در لوله تخلیه جا نمیرود،
از لوازم تسهیل تخلیه (اختیاری) استفاده کنید که نسبت به گرما و مواد
پاککننده مقاوم هستند.
این لوازم باید در فروشگاه لوله کشی یا فروشگاه ابزاری در دسترس
باشند.

اتصال به خروجی فاضالب
هنگام نصب اولیه ،خروجی فاضالب را بررسی کنید .درصورتی که
خروجی فاضالب زیر سینک بهدرستی ایجاد نشده است ،ممکن است
خطای  OEرخ بدهد .بهمنظور اتصال شلنگ تخلیه ،قبل از وصل
کردن و محکم کردن شلنگ؛ سوراخی به قطر حداقل  ۱۵میلیمتر در
خروجی فاضالب ایجاد کنید.

شیب به سمت راست

مورد  .۲درب به سمت چپ کج شده است

خروجی فاضالب

1

پیچ پایه پشت سمت را (خالف جهت عقربههای ساعت)
بچرخانید و ارتفاع را تراز نمایید.

2

فضای باز درب را بررسی کنید ،و در صورت لزوم این کار
را تا زمانی تکرار کنید که درب به درستی باز و بسته شود.

شیب به سمت چپ

احتیاط
• •اطمینان حاصل کنید تکههای پالستیک بعد از ایجاد سوراخ در
داخل خروجی باقی نمانده باشند.
• •سعی نکنید سوراخ فاضالب را با پیچگوشتی و چکش باز کنید.
این کار باعث میشود تکههای پالستیک گیر کنند و اختالل ایجاد
نمایند.
• •باید هنگام عبور شيلنگها از سوراخهای کابینت احتیاط نمود،
چرا که ممکن است لبههای تیزی داشته باشند و به شيلنگها
آسیب برسانند .لبهها را صاف کنید یا سمباده بزنید تا از آسیب
دیدن شيلنگها تخلیه یا شيلنگها ورودی جلوگیری شود.

• •اطمینان حاصل کنید لوله پیچ نخورده است یا بيش از حد خم
نشده است.

۱۴

FA
ب ه منظور جلوگیری از تخلیه آب ،یکی از روشهای زیر باید مورد
استفاده قرار بگیرد.

وصل کردن شیلنگ تامین آب
شيلنگ ورودی آب را به شیر آب وصل کنید.

روش ۱
هنگامیکه شيلنگ تخلیه به خروجی فاضالب وصل است ،شيلنگ باید
در قسمت تحتانی سطح میز نصب شود و بهدرستی در آنجا قرار
بگیرد.

شیر آب

سطح میز

شيلنگ ورودی آب
770 mm – 1000 mm

300 mm Min.

هشدار

روش ۲
هنگامیکه شيلنگ تخلیه به لوله ایستاده جداگانهای متصل است،
ضروری است که اتصال بدون هوا ایجاد شود .در غیر این صورت،
بو منتشر خواهد شد.
اتصال بدون هوا

• •شيلنگ ورودی آب را کوتاه نکنید و به آن آسیبی نزنید ،چرا
که قطعات الکتریکی در آن به کار رفته است .هنگام نصب و
راهاندازی نمیتوان آن را جدا کرد یا از دستگاه حذف نمود.
• •دستکاری نشدن ،بریده نشدن ،جدا نشدن ،کشیده نشدن و پیچ
نخوردن شيلنگ ورودی آب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است .این شيلنگ در داخل خود دارای سیم کشی برقی است و
اگر آسیب دیده باشد ،میتواند خطر الکتریکی ایجاد کند.

احتیاط

300 mm Min.

700 mm Min.
1000 mm Max.

• •از آب گرم یا سرد میتوان در این دستگاه استفاده نمود .اگر
اتصال آب را نمیتوان زیر  ۶۵ºCحفظ کرد ،دستگاه باید به آب
سرد وصل شود.
• •بهمنظور جلوگیری از نشت آب ،از نوار درزگیر یا ماده آببندی
روی شیارهای شیر آب استفاده نمایید.
• •اطمینان حاصل کنید لوله پیچ نخورده است یا بيش از حد خم
نشده است.

حداقل قطر  ۴۰میلیمتری لوله ایستاده

توجه
• •قبل از اتصال شيلنگ ورودی آب به شیر ،شیر را بهمنظور
تخليه مواد خارجی (خاک ،شن یا خاک اره) موجود در لوله آب
باز بگذارید .اجازه دهید آب در داخل سطلی بریزد.
• •این اقدام برای اولین چرخه آب ورودی حدود  ۳تا  ۴دقیقه وقت
میبرد.

۱۵
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آمادهسازی سیمکشی برق

بررسی نهایی

مطابق با قوانین و مقررات سیمکشی فعلی ،دستگاه را به پریز دارای
اتصال ارت وصل کنید؛ این پریز باید توسط مدارشکن حداقل ۱۵
آمپری یا فیوز تأخیر زمان محافظت شده باشد.
سیمکشی با احتساب سیم ارت باید دارای دو سیم باشد.
سیم برق نباید طوری تعبیه شود که پشت دستگاه قرار بگیرد ،بلکه باید
در عرض  ۱٫۲متری آن سمتی از دستگاه باشد که دوشاخه به راحتی
در دسترس قرار دارد.

1

دستگاه را روشن کنید.

2

ورودی آب خانگی را باز کنید.

3

درصورتیکه دستگاه بهدرستی تراز شده باشد ،درب باید به
راحتی باز و بسته شود و هیچگونه صدای نامتناسبی شنیده نشود.

4

بهمنظور تأیید کارکرد صحیح و بررسی عدم وجود هیچگونه
نشتی ،چرخه آبکشی دستگاه را اجرا نمایید.

هشدار
•
•
•
•

•

•قبل از نصب ،برای ایمنی شخصی فیوز خانه را بردارید،
مدارشکن را قطع کنید یا اینکه دوشاخه برق را بیرون بیاورید.
•دستگاه را بر روی سطح صاف و محکم نصب کنید.
•دوشاخه باید به یک پریز مناسب كه مطابق اصول سيم كشی و
دارای اتصال زمين است متصل شود.
•تعمیرات دستگاه باید توسط پرسنل خدمات ماهر انجام شود.
تعمیرات انجامشده توسط افراد بیتجربه ممکن است موجب
صدمه جسمی یا اختالل جدی در عملکرد دستگاه شود .با مرکز
خدمات محلی ما تماس بگیرید.
•بهمنظور جلوگیری از اضافهبار الکتریکی ،به یک مدار برق
مجاز ،محافظت شده و متناسب ازنظر اندازه متصل شوید.

کد خطا

خطای OE

خطای IE

۱۶

علت و راهحل احتمالی
شيلنگ تخلیه پیچ خورده است یا له شده است.
شيلنگهای تخلیه آب و ورودی آب را در سوراخ
تعبیهشده زیر سینک قرار دهید .سپس درحالیکه
شيلنگهای زیر سینک را همچنان میکشید تا هر
نوع فاصله را از بین ببرید؛ ماشین ظرفشویی را
به آرامی داخل کابینت قرار دهید .این کار باعث
میشود از پیچ خوردن شيلنگها یا جا ماندن آنها
زیر ماشین ظرفشویی جلوگیری شود.
خروجی فاضالب زیر سینک ،گرفته است.
خروجی فاضالب زیر سینک را خالی نمایید.
لوله ورودی آب زیر ماشین ظرفشویی ،پیچ
خورده است.
شيلنگهای تخلیه آب و ورودی آب را در سوراخ
تعبیهشده زیر سینک قرار دهید .سپس درحالیکه
شيلنگهای زیر سینک را همچنان میکشید تا هر
نوع فاصله را از بین ببرید؛ ماشین ظرفشویی را
به آرامی داخل کابینت قرار دهید .این کار باعث
میشود از پیچ خوردن شيلنگها یا جا ماندن آنها
زیر ماشین ظرفشویی جلوگیری شود.
ورودی آب خانه باز نیست.
شیر آب را باز کنید .ممکن است فشار آب
بیشازحد زیاد یا کم باشد.

عملکرد

FA

قبل از استفاده از دستگاه

بررسی سطح سختی آب

در این مدل سختي گير آب آب بهمنظور نرم کردن آب سخت تعبیه
شده است.

روش ۱

توجه
• •در صورت لزوم می توان بدون نمک ماشین ظرفشویی از آن
استفاده نمود ،با این حال ،سطح سختی آب باید روی  H02تنظیم
شود تا آيكن آن روشن باقی نماند.
• •به منظور حاصل شدن نتایج رضا یتبخش از شستشو ،ماشین
ظرفشویی نیاز به آب نرم حاوی آهک کم یا بدون آهک دارد؛ در
غیر این صورت لکههای آب بر روی ظروف و قسمت داخلی
دستگاه باقی خواهند ماند.
• •چنانچه آب شیر از لحاظ سختی از حد مجاز فراتر رود ،باید
نرم شود )سختی آب گرفته شود( .این کار را می توان با اضافه
کردن نمک ماشین ظرفشویی به نرم کننده آب داخل دستگاه انجام
داد .مقدار نمک موردنیاز با توجه به سختی آب تعیین می گردد.

1
2

سختی آب منطقه خود را بررسی کنید .شرکت آب میتواند در
این کار به شما کمک کند.
سطح سختي گير دستگاه را با توجه به سطح سختی آب تنظیم
کنید.

روش ۲
شما میتوانید با استفاده از نوار آزمایشی ارائهشده همراه محصول
سختی آب را بررسی نمایید.

1

همه قسمتهای چاپي نوار آزمایشی را برای حدود یک ثانیه در
آب غوطهور کنید .این کار را در آب جاری انجام ندهید.

2

مایع اضافی را از روی نوار پاک کنید و حدود  ۱دقیقه منتظر
بمانید.

3

رنگ سختی آب روی نوار را بررسی نمایید .به جلد نوار
مراجعه نمایید.

جدول سختی آب
محدوده سختی
مقدار سختی
0
۷۵
۱۲۵
۲۵۰
۳۷۵

d°

e°

f°

<۴
۴-۷
۷ - ۱۴
۱۴ - ۲۱
>۲۱

<۵
۵-۹
۹ - ۱۷.۵
۱۷.۵ - ۲۶
>۲۶

<۷
۷ - ۱۳
۱۳ - ۲۵
۲۵ - ۳۸
>۳۸

میلیمول/لیتر
(کلسیم+منیزیم)
<۷/۰
۰.۷ - ۱.۳
۱.۳ - ۲.۵
۲.۵ - ۳.۸
>۸/۳

میلیگرم/لیتر
کلسیم
<۲۹
۲۹ - ۵۰
۵۰ - ۱۰۰
۱۰۰ - ۱۵۰
>۱۵۰

کیفیت آب
نرم

سخت

سطح سیستم
نرمکننده
H0
H1
H2
H3
H4
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تنظیم سیستم نرمکننده آب

پر کردن با نمک ماشین ظرفشویی

برای عملکرد شستشوی مؤثر ،تنظیمات مربوطه را مطابق با سطح
سختی آب ورودی استفادهشده انجام دهید .نرمکننده آب دارای ۵
سطح تنظیمات است ،و دستگاه در کارخانه بر روی سختی آب H2
برنامهریزی شده است .شما میتوانید مقدار انتخابی را در تنظیمات
پیشفرض بررسی کنید و آن را از طریق مراحل زیر تغییر بدهید:

مخزن نمک ماشین ظرفشویی باید قبل از شروع برنامه شستشو پر
شود .درصورتی که نمک به اندازه کافی موجود نباشد ،آيكنن پُر کردن
روی صفحهنمایش نشان داده میشود؛ مگر اینکه
دوباره نمک
سطح سختی روی  H0تنظیم شده باشد.

1

دکمههای روشن/خاموش و  Half Loadرا به صورت
همزمان فشار بدهید.
• •مقدار تنظیم شده فعلی نمایش داده میشود.

2

دکمه  Delay Startرا فشار دهید؛ سپس مقدار مورد نظر
را تنظیم کنید.
• •محدوده مقدار تنظیمی بین  H0تا  H4است.

3

دکمه  Startرا فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شود.
• •دستگاه پس از ذخیره تنظیمات خاموش میشود.

احتیاط

• •وقتی نمک ماشین ظرفشویی را پر کردید ،باید فورا ً برنامه
شستشو را اجرا کنید تا نمک و آب نمک اطراف کف دستگاه را
تخلیه نمایید و بدین ترتیب از خوردگی آن جلوگیری کنید.

1

سبد تحتانی را بیرون بیاورید و درپوش محفظه نمک واقع در
سمت چپ فیلترها را بردارید.

2

درصورت ی که قصد استفاده از سیستم نرم کننده آب را دارید،
قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار الزم است  1کیلوگرم
نمک و  ۱لیتر آب را به صورت همزمان در آن بریزید .هنگام
پر کردن نمک از یک قیف استفاده کنید .به بخش قبل از استفاده
از دستگاه مراجعه نمایید.

۱۸

Salt

W
at
er

توجه
• •درصورتیکه نمک ماشین ظرفشویی در سیستم نرم کننده قرار
در صفحهنمایش
نداشته باشد ،آيكن پُر کردن دوباره نمک
روشن میشود.
• •اگر تنظیم سختی آب روی  H0تنظیم شده باشد ،حتی با نبود
نمک هیچگونه آيكنی نمایش داده نمیشود.

3

درپوش را به درستی ببندید.

4

برنامه شستشو را بدون قرار دادن ظروف اجرا نمایید.

FA

زمان پر كردن مجدد محفظه نمك ( 1كيلوگرم براي هر بار پر
كردن)

برنامه

H1

H2

H3

H4

130

50

20

10

• •این جدول اطالعات مربوط به برنامه خودکار را شرح می دهد.
• •برنامه ها ممکن است در مقدار پر کردن نمک تفاوت داشته
باشند.

افزودن مواد براقکننده
نشانگر مايع براق كننده هنگامیکه مواد براق کننده بیشتری مورد نیاز
باشد ،در صفحهنمایش نشان داده میشود.
استفاده از مواد براقکننده بهمنظور جلوگیری از ایجاد لکههای آب بر
روی ظروف و افزایش عملکرد خشک کردن دستگاه توصیه میشود.

1

با باال بردن دریچه ،درب محفظه مواد براق کننده را باز کنید.

احتیاط
•
•
•

•

•هیچ مواد پاککنندهای را در نرمکننده آب نریزید .این کار باعث
اختالل در عملکرد آن خواهد شد.
•هرگونه نمک ریختهشده در اطراف درپوش نرمکننده آب را
پاک کنید.
•با تراز کردن درپوش بهصورت افقی و چرخاندن آن در جهت
عقربههای ساعت ،آن را بهدرستی محکم کنید .درپوشی که
بهدرستی محکم نشده باشد ممکن است باعث نشت محلول نمک
از محفظه به کف دستگاه بشود و باعث خوردگی گردد.
•پس از پر کردن نمک ماشین ظرفشویی ،باید یک برنامه شستشو
را بدون ظروف اجرا نمایید؛ چرا که باقی ماندن هرگونه نمک
در داخل دستگاه و عدم شستشوی به موقع آن ممکن است باعث
زنگ زدگی یا آسیب دیدگی دستگاه شود.

توجه
• •نمک را میتوان از توزیع کنندگان نمک خریداری کرد.

2

مواد براقکننده مایع را تا آخرین حد پر کنید .مواد براقکننده
باید هنگام پر شدن در مخزن توزیع قرار بگیرند ،در غیر این
صورت ممکن است حبابهای هوا منجر به عملکرد ضعیف
خشک کردن بشوند .از پر کردن بیشازحد گنجایش مخزن
توزیع اجتناب کنید.

3

درب را ببندید تا مخزن توزیع قفل شود .مواد براقکننده به
طور خودکار طی برنامه شستشوی نهایی اضافه میشود.

۱۹
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احتیاط
• •درصورتیکه استفاده از قرصهای شستشوی ظروفی که در
خود حاوی مواد براقکننده هستند ،نباید مواد براقکننده اضافه
بشود.
• •به منظور جلوگیری از لکه ،هرگونه جای پاشیده شدن مواد
براقکننده را پاک کنید.

توجه
• •فقط از مواد براقکننده مایع در دستگاه استفاده نمایید.
• •مخزن مواد براقکننده را بیشازحد گنجایش آن پر نکنید.
• •مواد براقکننده بیشازحد یا خیلی کم میتواند عملکرد خشک
کردن را تحت تأثیر قرار دهد.

تنظیم سطح مواد براقکننده
مخزن توزیع دارای پنج سطح تنظیمات است .این دستگاه در کارخانه،
روی سطح  ۲مخزن توزیع مواد براقکننده برنامهریزی شده است .این
تنظیمات را میتوان با استفاده از دکمههای صفحه کنترل بررسی کرد
و تغییر داد.

1

اطمینان حاصل کنید دستگاه خاموش است.

2

بهمنظور بررسی تنظیمات فعلی ،دکمههای روشن/خاموش و
 Dual Zoneرا بهصورت همزمان فشار بدهید.

3

دكمه  Delay Startرا فشار دهید تا تنظیمات پخش کننده
مایع کمکی آبکشی را عوض کنید .هر بار فشار دادن دكمه
تنظیمات را یک گام از (L0خاموش) به  L4تغییر می دهد.

4

هنگامیکه تنظیمات موردنظر مخزن توزیع مواد براقکننده
انتخاب گردید ،دکمه  Startرا برای ذخیره تنظیمات فشار
بدهید.
• •دستگاه پس از ذخیره تنظیمات خاموش میشود.

احتیاط
• •اگر درب مواد براقکننده بهدرستی بسته نشود ،مقدار زیادی
مواد براقکننده در کف دستگاه ریخته میشود و موجب بروز
اختالالتی در شستشو میگردد.

توجه
•
•
•
•
•

۲۰

هنگامیکه مواد
•آيكن پُر کردن دوباره مایع کمکی آبکشی
براقکننده بیشتری مورد نیاز است ،روشن میشود.
•اگر بعد از شستشو شاهد لکههای تیره و رد آب روی ظروف
شیشهای بودید ،سطح تنظیمات را افزایش بدهید.
•تنظیم کنترل روی سطحی بسیار باال میتواند باعث ایجاد کف
بشود ،که منجر به عملکرد ضعیف شستشو میگردد.
•درصورتیکه لیوان شیشهای لکه دار است یا کف روي آن وجود
دارد ،سطح تنظیمات را کاهش دهید.
•تنظیم کنترل روی سطحی بسیار پایین میتواند باعث ایجاد لکه
و رد روی ظروف بشود و به عملکرد ضعیف خشک کردن
منتهی گردد.
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استفاده از دستگاه
1

5

دکمه روشن کردن را فشار دهید.
دستگاه روشن میشود .نشانگرها را بررسی کنید.

2

مطمئن شوید مواد براق کننده و نمک ماشین
ظرفشویی موجود باشد.
اگر آيكنهای مربوطه روشن شوند ،مواد براقکننده و نمک را
دوباره پر کنید .جهت کسب اطالعات بیشتر به قسمت پر کردن
مراجعه کنید.
• •  :آيكن پر کردن دوباره نمک
• •  :آيكن پر کردن دوباره مواد براقکننده

3

ظروف را در سبد قرار بدهید.
اطمینان حاصل کنید که هیچ ظرف و وسیله آشپزخانهای در
مسیر بازوهای آبپاش وجود ندارد.
ظروف را روی یکدیگر قرار ندهید.

6

مقدار مناسبی پودر پاککننده را به مخزن توزیع
اضافه نمایید.
در صورت استفاده از قرصها ،میتوان آنها را به راحتی و به
صورت مستقیم روی کف دستگاه یا قسمت تحتانی درب داخلی
قرار داد.

درب را باز کنید و فیلترها را بررسی نمایید.
همیشه پس از شستشو یا قبل از شستشو ،فیلتر را تمیز کنید تا
عملکرد شستشو را مختل نکند.

25
15

4

اطمینان حاصل کنید بازوهای آبپاش میتوانند بدون
مشکل بچرخند.
اطمینان حاصل کنید بازوهای آبپاش فوقانی و بازوهای آبپاش
تحتانی به درستی میچرخند .درصورتی که بازوی آبپاش
نمیچرخد ،آن را جدا کنید و تمیز نمایید.

7

برنامه شستشو را انتخاب كرده و آن را آغاز نماييد.
چرخه به صورت خودکار  ۴ثانیه پس از انتخاب هر تنظیم
شروع خواهد شد.

هشدار
•

•
•

•

•هنگام که سبد تحتانی بیرون کشیده شده است و ظروف روی آن
قرار داده شده است ،هیچ ظرفی را روی سبد فوقانی قرار ندهید.
عدم انجام این کار ممکن است به آسیب دیدن دستگاه منجر
شود ،چرا که ممکن است دستگاه تعادل خود را از دست بدهد و
واژگون گردد.
•سبد فوقانی را بهصورت کامل ببندید.
•ابتدا سبد تحتانی را خالی کنید ،سپس سراغ سبد فوقانی بروید.
این کار از چکیده شدن آب سبد فوقانی بر روی ظروف پایین
جلوگیری میکند.
•هنگام کار دستگاه یا بالفاصله پس از تکمیل برنامه شستشو،
درب را باز نکنید؛ چرا که به دلیل باز بودن درب ،بخار آب
ممکن است منجر به سوختگی گردد.

توجه
• •هرگز از مواد پاککننده مایع ظرفشویی در دستگاه استفاده نکنید.

۲۱
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صفحه کنترل
1

2

4
3

• •بسته به مدل ،لوگوی

و

ممکن است در جلوی دستگاه یا روی در قرار گرفته باشد.

( Power 1روشن /خاموش)
• •دكمه روشن/خاموش را فشار دهید تا دستگاه را روشن و
خاموش کنید.
• •مطابق با اهداف ایمنی و اقتصادی ،دستگاه پس از پايان شستشو
خاموش ميشود.
• •در صورت وقوع افزایش ناگهانی در جریان برق یا قطعی برق،
یا هرگونه اختالل دیگری؛ برق دستگاه به منظور ایمنی بهطور
خودکار قطع میگردد.
• •هنگامیکه برق دوباره وصل شود ،دستگاه به طور خودكار
روشن شده و برنامه از سر گرفته ميشود.
 2صفحه نمایش
 :صفحه نمایش دیجیتال
••
− −صفحه نمایش دیجیتال روی صفحه کنترل زمان تخمینی
برنامه را نشان میدهد .هنگامی که برنامه و گزینهها
انتخاب شدند ،صفحه نمایش زمان تخمینی کل را برای
تکمیل آن انتخابها نشان میدهد .در طول زمان اجرا،
صفحهنمایش زمان تخمینی باقیمانده را نشان میدهد.
− −زمان تخمینی نشان داده شده روی صفحه نمایش ،تأخیرهای
زمانی از جمله گرم کردن آب و غیره را شامل نمیشود.
− −اگر  Delay Startانتخاب شده باشد ،صفحهنمایش مدت
زمان تأخیر را به ساعت نمایش میدهد.
− −زمان برنامه  Autoممکن است بسته به ميزان كثيفي
ظروف شما متفاوت باشد.
• •  :آيكن مواد براقکننده
− −وقتي ميزان مواد براق كننده كم شود اين آيكن چشمك مي
زند .وقتي محفظه مواد براق كننده پر شود يا ميزان آن بر
روي  0تنظيم شود  LEDبه طور خودكار خاموش مي
شود.

۲۲

••
−
−
••
−
••
−

 :آيكن تمیزکاری ماشین
−پس از  30بار استفاده از دستگاه اين آيكن چشمك مي زند.
−برای فعال یا غیرفعال کردن این آيكن ،دکمه Delicate
را فشار دهید و به مدت  ۳ثانیه نگهدارید.
 :آيكن قفل کنترل
−این آيكن زمانی روشن میشود که قابلیت قفل کنترل فعال
شده باشد.
 :آيكن پر کردن دوباره نمک
−وقتي ميزان نمك كم شود ،اين آيكن چشمك مي زند .وقتي
محفظه نمك دوباره پر شود  LEDبه طور خودكار خاموش
مي شود.

 3لغو برنامه
• •پمپ تخلیه فعال میشود ،و برنامه لغو میگردد .هنگامیکه
دستگاه تخلیه آب را تمام کند ،خاموش میگردد.
• •بهمنظور فعال کردن عملکرد لغو ،دکمه  Startرا فشار دهید و
برای  ۳ثانیه نگهدارید.
 4شروع
• •برای راه اندازی دستگاه ،در را ببندید و دكمه  Startرا فشار
دهید.
• •اگر دکمه  Startبرای شروع برنامه در عرض  4دقیقه فشار
داده نشود ،دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

روشن/خاموش کردن زنگ
• •بهمنظور فعال یا غیرفعال کردن صدای دکمهها ،دکمههای
 Dual Zoneو  Energy Saverرا بهطور همزمان
فشار دهید و به مدت  ۳ثانیه نگهدارید .صدای هشدار خطا را
نمیتوان قطع کرد.
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برنامه
( Autoخودکار)
این برنامه مقدار کثیفی ظروف و تمیزی آب را تشخیص میدهد و
شستشو را برای دستیابی به بهترین کیفیت شستشو بهینه سازی مینماید.
زمان شستشو ممکن است بسته به درجه کثیفی متفاوت باشد.

( Intensiveمتمرکز)
این برنامه برای ظروف بسیار کثیف و ظروفی که کثیفی محکم به آنها
چسبیده باشد ،در نظر گرفته شده است .برنامه سنگین بهصورت پیش
فرض قویترین شدت آبپاشی را داراست و از آن برای شستن ظروف
بسیار کثیف استفاده میکند.

( Delicateظروف ظریف)
از این برنامه برای شستشوی ظروف ظریف مانند چینی و ظروف
پایهدار استفاده نمایید.

( Download Cycleدانلود برنامه ها)
از یک چرخه اختصاصی که از طریق  NFCقابل دانلود است استفاده
کنید.

توجه
• •تنها کد برنامه دانلودشده فعلی روی دستگاه نمایش داده میشود.
جهت اطالع از کد ،نام و اطالعات بیشتر در مورد برنامههای
موجود ،به برنامه گوشی مراجعه کنید.
−
−برنامه پیشفرض .P1 :قابلمه و تابه

( Machine Cleanتمیزکاری ماشین)
این برنامه برای تمیز کردن داخل دستگاه در نظر گرفته شده است .از
برنامه بدون قرار دادن ظروف در دستگاه استفاده کنید .این برنامه
کثیفی ،بو ،لکههای سفید و سایر موارد مشابه را از بین میبرد .اسید
سیتریک یا ماده تمیزکننده دیگری را برای دستیابی به نتایج بهینهتر
اضافه نمایید.
• •بهمنظور فعال کردن آن ،دکمه  Intensiveرا فشار دهید و به
مدت  ۳ثانیه نگهدارید.

( Ecoاکو)

( Rinseآبکشی)

• •این برنامه بهینهترین میزان مصرف انرژی و آب را برای یک
کردن باری با درجه کثیفی معمولی
عملکرد شستشو و خشک
ِ
فراهم می کند و مصرف انرژی آن بسیار پایین است.
• •برنامه  Ecoو قابلیت صرفهجویی انرژی برای یک بار ظروف
کثیف و معمولی مناسب است.

این برنامه ،یک مرحله سریع آبکشی برای ظروفی است که بالفاصله
شسته نخواهند شد .این برنامه ،ظروفی را آب میکشد که کثیفی زیادی
برای نرم کردن دارند ،و این کثیفی به شکل سختشده روی آنها باقی
مانده است .آب کشیدن ظروف به جلوگیری از ایجاد بو در دستگاه
کمک میکند .با عملکرد آبکشی ،از شوینده استفاده نکنید.
• •این برنامه قابلیت خشک کردن ندارد.
• •بهمنظور فعال کردن آن ،دکمه  Ecoرا فشار دهید و به مدت ۳
ثانیه نگهدارید.

( Turboتوربو)
این برنامه ،ظروفِ دارای درجه کثیفی متوسط را با میزان انرژی و
آب کمی بیشتر خواهد شست.
• •دکمه  Extra Dryبه عنوان پیشفرض روی حالت روشن
تنظیم می شود .درصورتی که نمیخواهید پس از شستشو
ظروف را خشک کنید ،گزینه  Extra Dryرا خاموش نمایید.
خشک نکردن ظروف باعث كوتاه تر شدن زمان شستشو خواهد
شد.

( Expressسریع)
این چرخه ،ظروف نه چندان کثیف را به سرعت تمیز خواهد کرد.
• •این برنامه قابلیت خشک کردن ندارد .گزینه Extra Dry
کردن بهتر انتخاب نمایید.
یا برنامه دیگری را برای خشک
ِ
 Extra Dryبه زمان کلی برنامه اضافه خواهد کرد.
• •بهمنظور فعال کردن آن ،دکمه  Turboرا فشار دهید و به مدت
 ۳ثانیه نگهدارید.
• •قرص های شوینده برای استفاده در برنامه  Expressتوصیه
نمی شوند .اگر از قرص های شوینده استفاده می شود ،ممکن
است به دلیل دماهای نسبتا پایین آبکشی ،رسوبات شوینده روی
ظرف ها باقی بمانند.

۲۳
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گزینه های برنامه

( Extra Dryبسیار خشک)

دکمه برنامه مورد نظر را انتخاب کنید ،سپس گزینههای آن برنامه را
انتخاب کنید .برای اطالعات بیشتر درباره گزینه های برنامه ،به بخش
گزینه های موجود نگاه کنید.

براي بهتر شدن عملكرد خشك كن ،گزينه  Extra Dryرا انتخاب
كنيد .اين گزينه زمان خشك شدن بيشتري به برنامه افزوده و دماي
آبكشي را افزايش مي دهد.
• •هنگامیکه مخزن مواد براقکننده خالی باشد ،گزینه Extra
 Dryبه صورت خودکار انتخاب میشود.

این گزینه ب ه طور خودکار شدت آبپاشی بازوی فوقانی را روی حالت
نرم و شدت آبپاشی بازوی تحتانی را روی حالت قوی تنظیم میکند.
بهمنظور دستیابی به بهترین نتایج ،ظروف بسیار کثیف مانند بشقابها
و کاسهها را در سبد تحتانی قرار دهید و ظروف نه چندان کثیف مانند
فنجانها و بشقابهای کوچک را روی سبد فوقانی بگذارید.

( Delay Startشروع با تأخیر)

( Dual Zoneدو بخشی)

( Half Loadظرفيت نيمه پر)
این گزینه با انتخاب سبد فوقانی و تحتانی ،آنها را به طور متمركز
شستشو میدهد .برای بارهای کم حجم ،بهمنظور صرفهجویی در
مصرف انرژی و زمان فقط از سبد فوقانی یا تحتانی استفاده نمایید.
,
با فشار دادن دکمه  ،Half Loadتنظیمات (فوقانی)
(تحتانی) و لغو گزینه ظرفيت نيمه پر در دسترس هستند.

( Energy Saverصرفهجویی انرژی)
این گزینه با کاهش دمای شستشو و آبکشی ،در مصرف انرژی
صرفهجویی میکند .زمان شستشو بهمنظور حفظ عملکرد بهینه شستشو
افزایش مییابد .از این برنامه برای ظروف بسیار کثیف استفاده نکنید.

( High Tempدمای باال)
بهمنظور بهینه سازی شستشو ،دمای برنامه شستشوی اصلی یا آبکشی
گرم را افزایش میدهد.
• •صدایی شنیده خواهد شد تا نسبت به هر گونه دماهای باقیمانده در
کردن در ،صبر کنید تا
دستگاه به شما هشدار دهد .پیش از باز
ِ
دستگاه کامال سرد شود.

۲۴

قابلیت شروع با تأخیر ،شروع برنامه انتخابی را به تأخیر میاندازد.
هر بار که دکمه  Delay Startفشرده شود ،زمان تأخیر یک ساعت
افزایش مییابد .زمان تاخیر را میتوان بین  ۱تا  ۱۲ساعت و در
فواصل زمانی یک ساعته تنظیم کرد.
• •برای لغو آغاز تاخیری ،دستگاه را خاموش کنید.
• •برای عوض کردن برنامه و گزینه برنامه ،در را باز کنید و
سپس برنامه و گزینه برنامه دیگری را انتخاب کنید .شمارش
معکوس ادامه خواهد داشت.

( Control Lockقفل کنترل)
قابلیت قفل کنترل از تغییر تنظیمات طی برنامه جلوگیری میکند.
انتخاب این قابلیت ،تمام دکمههای روی صفحه کنترل به غیر از دکمه
روشن/خاموش را قفل میکند .این قابلیت درب را قفل نمیکند.
• •در مدلهای دارای صفحهنمایش خارجی ،بهمنظور فعالسازی
یا غیرفعالسازی قفل کنترل ،هنگام اجرای برنامه دکمههای
 Half Loadو  Energy Saverرا بهطور همزمان فشار
دهید و به مدت  ۳ثانیه نگهدارید .در مدلهای دارای صفحه
نمایش پنهان ،درب را هنگام اجراي چرخه دستگاه باز کنید و از
دستورالعمل مشابه پیروی نمایید.
بر روی
• •هنگامی که قابلیت قفل کنترل ،فعال است ،کد
صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.
• •برای شروع برنامه جدید ،قفل کنترل را غیرفعال کنید.
• •دکمه قفل کنترل را میتوان در هر زمانی فقط با روشن کردن
دستگاه تنظیم نمود.
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راهنمای برنامه
برنامه

سطح کثیفی

( Autoخودکار)

همه مراحل

Intensive
(متمرکز)

خيلي كثيف

Delicate
(ظروف ظریف)

كمي كثيف

( Ecoاکو)

نسبتا كثيف

( Turboتوربو)

نسبتا كثيف

Express
(سریع)

كمي كثيف

( Rinseآبکشی)

كمي كثيف

Machine
Clean
(تمیزکاری ماشین)

شستشو
شستشوی اصلی
شستشوی اولیه

آبکشی
آبکشی

آبکشی گرم

(°C )۵۰ - ۵۵

(°C )۷۰

(°C )۷۵

(°C )۷۰

(°C )۴۵

(°C )۶۰

(°C )۴۲

(°C )۶۶

(°C )۶۵

(°C )۶۵

(°C )۴۵

(°C )۶۰

(°C )۵۰

خشک کردن

(°C )۷۰

• •زمان اجرا بستگي به دماي آب  ،دماي محيط ،فشار آب و ولتاژ دارد.

۲۵
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گزینههای موجود
برنامه

Dual Zone
(دو بخشی)

Half Load
(نيمه پر)

گزینه ها
Energy Saver
(صرفهجویی انرژی)

High Temp
(دمای باال)

( Autoخودکار)
Intensive
(متمرکز)
Delicate
(ظروف ظریف)
( Ecoاکو)
( Turboتوربو)
Express
(سریع)
( Rinseآبکشی)
Machine
Clean
(تمیزکاری
ماشین)
Download
( Cycleدانلود
برنامه ها)
• •گزینه  Energy Saverهمراه با گزینه  High Tempیا  Extra Dryدر دسترس نیست.

۲۶

Extra Dry
(بسیار خشک)

Delay Start
(شروع با تأخیر)
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اطالعات آزمایش انرژی ()EN50242

قفسه فوقانی

دستگاه مطابق با مشخصات استاندارد بارگیری شده است.
•
•
•
•
•

•ظرفیت :تنظیمات  ۱۴بخشی
•برنامه مطابقEco :
•تنظیمات مواد براقکنندهL4 :
•تمیز کننده مرجع 35 :گرم ماده شوینده در داخل سطحِ در.
•موقعیت سبد  Uدارای قابلیت تنظیم ارتفاع :موقعیت فوقانی

سبد قاشق و چنگال

a
b
c
d
e
f
g

لیوانها
فنجانها
نعلبکیها
كاسه بزرگ
كاسه متوسط
كاسه كوچك
دسرخوري

سبد تحتانی

 gدسرخوري
 hبشقابهای غذاخوري
 iبشقابهای سوپخوری
 jديس

۲۷
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قرار دادن ظروف در ماشین ظرفشویی
بهمنظور عملکرد شستشوی بهینه ،همیشه از دستورالعملها پیروی کنید.
• •قبل از قرار دادن ظروف ،قطعات بزرگ باقیمانده موادغذایی
از جمله استخوان و غیره را از روی بشقابها بردارید .همیشه
هنگام قرار دادن ظروف و درصورتی که آنها بالفاصله شسته
نمیشوند ،بشقابها را آب بکشید.
• •ظروف حاوی موادغذایی سوخته باید قبل از قرار گرفتن در
دستگاه مرطوب شوند.
• •ظروف عميق باید به صورت وارونه قرار داده شوند.
• •ظروف پالستیکی در مقایسه با ظروف دیگر به خوبی خشک
نخواهند شد.
• •اطمینان حاصل کنید که ظروف با یکدیگر برخوردی نداشته
باشند.

قرار دادن ظروف روی سبد تحتانی
موارد استفاده روزمره
سبد تحتانی مناسب استفاده برای بشقابهای شامخوری ،کاسه سوپ،
ظروف ،قابلمه ،تابه ،درپوش و حتی کبابپز دستی است.
بشقابها باید در حالت عمودی و رو به مرکز سبد قرار بگیرند و
قابلمهها ،تابهها و ظروف بزرگ باید رو به پایین قرار داده شوند.
بهمنظور تسهیل قرارگیری ظروف بزرگتر ،ردیف جلو حفاظ سبد را
میتوان پایین آورد.

ظروف غیرقابل استفاده در دستگاه به دالیل ایمنی
ترکیب دمای آب باال و مواد پاککننده دستگاه ممکن است در برخی
ظروف تغییراتی ایجاد نماید .ظروف زیر را نشویید:
• •مس یا آلومینیوم آنادايزينگ شده
• •ظروف گلی نقرهای یا طالیی رنگشده بهصورت دستی
• •وسایل آشپرخانه دستهچوبی یا دستهاستخوانی
• •وسایل آشپرخانه آهنی و فاقد ضد زنگ
• •ظروف پالستیکی که برای استفاده در دستگاه ایمن نیستند
• •ظروف گران قیمت مانند نقره و ظروف طالکاریشده
• •ظروف شکننده مانند لیوانهای کریستال

احتیاط
• •قابلمه یا تابه دارای دسته پالستیکی را در دستگاه قرار ندهید
زیرا ممکن است دستهشان در اثر گرما و استفاده از مواد
پاککننده از بین بروند.
• •لکههای رژلب ضد آب یا دارای دوام طوالنی مدت روی لیوانها
ممکن است حین شستشو پاك نشوند.

۲۸

احتیاط
• •در مسیر چرخش بازوهای آبپاش مانعی قرار ندهید.
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پایین آوردن حفاظ سبد
بهمنظور جا دادن ظروف بزرگتر حفاظها را پایین بیاورید؛ و برای
جا دادن ظروف کوچکتر دوباره حفاظها را باال ببرید.

سبدهای فنجان ،جایگاهی مناسب لیوانها و گیالسهای بلند ارائه
میکند.

ردیف سمت چپ حفاظها یا سبدهای فنجان را میتوان برای جا دادن
ظروف سفالی بلند پایین آورد.

قرار دادن ظروف در سبد فوقانی
موارد استفاده روزمره
سبد فوقانی مناسب ظروف ظریف مانند بشقابهای کوچک ،قاشق و
چگالها فنجان ،لیوان و وسایل پالستیکی ایمن است.
فنجان ،لیوان و کاسهها باید رو به پایین قرار داده شوند.
روی بشقاب باید به سمت باال قرار داشته باشد.

احتیاط
• •در مسیر چرخش بازوهای آبپاش مانعی قرار ندهید.

۲۹
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برداشتن و جایگزین کردن قفسه های فنجان ها

سبد فوقانی و دارای قابلیت تنظیم ارتفاع

سبدهای فنجان چپ و راست قابل تعویض هستند و میتوانند برداشته
شوند.

هنگامی که لیوان های بلند یا ظروف سفالی بلندی را می خواهید در
دستگاه قرار دهید ،ارتفاع قفسه فوقانی را می توان تنظیم نمود.
سه موقعیت مختلف برای سبد فوقانی جهت تنظیم ارتفاع در نظر گرفته
شده است تا فضای بیشتری را ایجاد نماید.

1

سبد فنجان را پایین بیاورید و در حالت بسته قرار بدهید.

2

جایگاه نصب سبد فنجان را بیابید ،و میله محافظ سبد در آن
سمت را محکم بکشید.
• •سبد سمت چپ به سمت عقب آزاد میشود .سبد سمت راست
به سمت جلو آزاد میشود.

3

میله محافظ سبد فنجان را به طرف مقابل هل بدهید.

4

بهمنظور قرار دادن سبد فنجان ،دستورالعملها را بهصورت
معکوس انجام دهید.

3
2
1

3
2
1

۳۰

پایین آوردن سبد
سبد را از دو طرف و از ناحيه وسط بگيريد تا تحمل وزنش را داشته
باشد .سپس ،دکمههای هر دو طرف را فشار بدهید تا سبد آزاد گردد و
به جایگاه پایینتر آورده شود.

باال بردن سبد
سبد را از دو طرف و از ناحيه وسط بگيريد و باال ببريد تا قفل هاي
سبد در موقعيت باال قفل شوند .برای باال بردن سبد الزم نیست اهرمهای
قفل را بلند کنید.
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اندازه سینی ممکن با توجه به جایگاه سبد فوقانی
جایگاه سبد فوقانی
فوقانی
میانی
پایین آوردن

اندازه سینی (میلیمتر)
قفسه فوقانی

سبد تحتانی

۲۱۵
243
271

۳۰۰
272
244

هشدار
• •قبل از تنظیم ،اطمینان حاصل کنید که سبد خالی از هرگونه
ظرف است .در غیر این صورت ممکن است ظروف آسیب
ببینند یا شما زخمی شوید.

توجه
• •قبل از قرار دادن سبد فوقانی در دستگاه ،اطمینان حاصل کنید
که ارتفاع سبد در هر دو طرف یکسان است .اگر ارتفاع هر
دو طرف یکسان نیست ،درب دستگاه بسته نخواهد شد و بازوی
آبپاش فوقانی نیز به ورودی آب متصل نمیگردد.
• •بدون فشار دادن دکمههای هر دو سمت ،سبد فوقانی را باال
بیاورید .فشار دادن دکمهها هنگام باال بردن سبد ،از قفل شدن
سبد در جای خود جلوگیری میکند.
• •بهمنظور قرار دادن سبد در موقعیت میانی ،پایین آوردن سبد
بهصورت کامل و سپس باال بردن هر دو طرف بهصورت
جداگانه تا زمانی که در جای خود قفل شوند؛ ممکن است آسانتر
باشد.

•
•
•

•
•
•

•در صورتیکه سبد فوقانی به سمت پایین جابجا شود ،ارتفاع ۵۶
میلیمتر افزایش مییابد.
•پس از تنظیم سطوح سبد ،مطمئن شوید امکان چرخش بازوهای
آبپاش به راحتی وجود داشته باشد.
•در حالتی که سبد فوقانی در موقعیت پایین قرار دارد ،مطمئن
شوید ته سبد فوقانی از جمله بازوی آبپاش با ظروف روی سبد
تحتانی برخوردی نداشته باشد.
•هنگامی که سبد فوقانی در جایگاه پایین قرار دارد ،ابتدا سبد
فوقانی را به سمت داخل فشار دهید؛ سپس آن را پایین بیاورید.
•ابتدا سبد تحتانی را بیرون بیاورید؛ سپس سبد فوقانی را جدا
نمایید.
•بدون فشار دادن دکمههای هر دو سمت ،سبد فوقانی را باال
بیاورید .فشار دادن دکمهها هنگام باال بردن سبد ،از قفل شدن
سبد در جای خود جلوگیری میکند.

۳۱
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قرار دادن قاشق چنگال در سبد مربوطه
موارد استفاده روزمره
براي موارد بزرگي چون هم همزن ،درب سبد را باز بگذاريد.
چنگال و قاشق را در حالتی که دستههای آنها به سمت پایین باشد ،در
سبد قرار بدهید.

افزودن مواد شوينده در محفظه مربوطه
افزودن مواد پاك كننده به محفظه مربوطه
• •ميزان مواد شوينده مورد نياز بستگي به برنامه ،مقدار ظروف و
ميزان كثيفي ظروف دارد.
• •پيش از شروع هر برنامه اي  ،بجز برنامه خيس خوردن ،ابتدا
مواد شوينده را داخل محفظه مربوطه بريزيد.

1

براي باز كردن درب محفظه شوينده ،دكمه روي آن را فشار
دهيد.

2

مواد شوينده ظرفشویی را به محفظه اصلی شستشو اضافه کنید
بهطوری که سطح آن بین خطوط  ۱۵و  ۲۵مشخص شود.
• •هنگام استفاده از آب سخت یا قرار دادن ظروف بسیار کثیف،
تا باالتر از خط  25مواد شوينده بريزيد.
• •هنگام استفاده از آب نرم یا قرار دادن ظروف نه چندان
کثیف ،مقدار مواد شوينده را تا خط  15بريزيد.

هشدار
• •بهمنظور جلوگیری از آسیبدیدگی ،چاقو و سایر ظروف
نوکتیز را در سبد قاشق و چنگال قرار دهید.
• •چاقو و موارد نوك تيز را به صورت رو به پايين در سبد قاشق
و چنگال بگذاريد.

25
15

احتیاط

Max. 18cm

• •در مسیر چرخش بازوهای آبپاش مانعی قرار ندهید.
• •كارد و چنگال نبايد بلندتر از  18سانتيمتر باشند.

۳۲

3

درب محفظه شوينده را فشار دهيد تا بسته شده و كليك كند.
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4

اگر مرحله شستشوی اولیه موردنیاز است ،محفظه پشتی
شستشوی اولیه در قسمت درپوش را با مواد پاک کننده پر کنید.

برنامه
( Autoخودکار)
Intensive
(متمرکز)
( Delicateظروف
ظریف)
( Ecoاکو)
( Turboتوربو)
Download
( cycleدانلود
برنامه)
Machine clean
(تميز كردن ماش)
( Rinseآبکشی)
( Expressسریع)

مقدار مواد پاککننده
شستشوی اصلی
شستشوی اولیه
(مخزن توزیع)
(روی درپوش)
 ۲۰گرم
 ۵گرم
 ۵گرم

 ۳۰گرم

 ۵گرم

 ۲۰گرم

 ۵گرم

 ۲۵گرم
 ۲۰گرم

 ۵گرم

 ۲۰گرم

 ۵گرم

 ۲۰گرم

-

 ۲۰گرم

هشدار
• •مواد پاککننده و مواد براقکننده ماشین ظرفشویی مانند سایر
مواد پاککننده خانگی حاوی مواد شیمیایی هستند .بنابراین باید
دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

احتیاط
• •تنها از مواد پاککننده مناسب ماشین ظرفشویی استفاده کنید .مواد
پاککننده نامناسب ممکن است باعث شوند دستگاه هنگام اجرای
برنامه کف کند .کف زیاد ممکن است عملکرد شستشو را کاهش
دهد و باعث نشت دستگاه شود.
• •بهمنظور جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه ،برای بستن درب
دستگاه نباید مخزن توزیع را باال بکشید.

• •درصورتیکه قرصهای پاککننده حاوی مواد براقکننده هستند،
از مواد براقکننده مایع استفاده نکنید.
• •استفاده از مواد پاککننده و مواد براقکننده نامناسب ممکن است
به آسیب دیدگی ،خوردگی ،عملکرد ضعیف شستشو ،عملکرد
ضعیف خشک کردن یا نشتی منجر شود.
• •فقط از مواد شوينده و مواد براق كننده داراي نشان استاندارد
استفاده كنيد .استفاده از مواد شوينده و مواد براق كننده متفرقه
و نامرغوب احتمال خرابي دستگاه ،پوسيدگي ،نامناسب شدن
عملكرد شستشو ،نامناسب خشك شدن ظروف و نشتي را افزايش
مي دهند.

توجه
•

•
•

•
•

•مواد پاککننده میتوانند بر روی ظروف و داخل دستگاه ردی
از خود به جای بگذارند ،که منجر به عملکرد ضعیف شستشو
بشود.
•پس از شستشو ،مطمئن شوید مواد پاککننده بهطور کامل شسته
شده باشند.
•بعضی از قرصهای پاککننده دستگاه ممکن است به علت اندازه
بیشازحد بزرگشان در مخزن توزیع گیر کنند .قبل از شروع
چرخه ،میتوان قرصها را روی کف دستگاه و کنار فیلتر قرار
داد.
•هرگز از مواد پاککننده مایع ظرفشویی در دستگاه استفاده نکنید.
•قرص های شوینده برای استفاده در برنامه  Expressتوصیه
نمی شوند .اگر از قرص های شوینده استفاده می شود ،ممکن
است به دلیل دماهای نسبتا پایین آبکشی ،رسوبات شوینده روی
ظرف ها باقی بمانند.

۳۳
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پر کردن دوباره
بهمنظور حفظ عملکرد بهینه شستشوی دستگاه ،بهطور منظم نمک
ماشین ظرفشویی را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را دوباره پر
نمایید.
بهمنظور حفظ عملکرد بهینه خشک کردن دستگاه ،بهطور منظم مواد
براقکننده را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را دوباره پر نمایید.

بررسی مواد براقکننده
روشن است،
هنگامی که آيكننپُر کردن دوباره مامايع جالدهنده،
یعنی مواد براق کننده تقریبا ً خالی است .در صورت لزوم ،محفظه مواد
براق کننده را دوباره پر کنید.

بررسی نمک ماشین ظرفشویی
پس از پر کردن نمک ماشین ظرفشویی ،باید یک برنامه شستشو را
بدون ظروف اجرا نمایید؛ چرا که باقی ماندن هرگونه نمک در داخل
دستگاه و عدم شستشوی به موقع آن ممکن است باعث زنگ زدگی یا
آسیب دیدگی دستگاه شود.
روشن است ،یعنی نمک
هنگامیکه آيكن پُر کردن دوباره نمک
تقریبا ً خالی است .در صورت لزوم ،محفظه نمک را دوباره پر کنید.

احتیاط
• •مواد پاک کننده یا هرگونه محلول دیگری را به جز نمک ماشین
ظرفشویی در داخل محفظه نرم کننده آب اضافه نکنید .انجام
این کار باعث ایجاد اختالل در عملکرد سیستم نرم کننده آب
می شود.

۳۴

خشك كردن
• •ظروف پالستیکی در مقایسه با ظروف دیگر ممکن است باعث
کاهش عملکرد خشک کردن بشوند.
• •به منظور كمك به روند خشك شدن ظروف ،پس از اتمام برنامه
شستشو به جاي آنكه بگذاريم حالت  Cdبرنامه را به پايان ببرد
مي توان درب دستگاه را براي مدت زمان كوتاهي باز كرد.

توجه
• •اطمینان حاصل کنید که ظروف با یکدیگر برخوردی نداشته
باشند.
• •اگر عملکرد خشک کردن مناسب نیست یا لکههای آب باقی
میمانند ،قابلیت بسیار خشک را اضافه کنید یا سطح آبکشی را
تنظیم نمایید.
• •در صورت استفاده از قرصهای پاککننده نوع ( ۲در  ۳ ،۱در
 ،)۱با توجه به حجم ظروف ،ممکن است به آبکشی بیشتری نیاز
باشد؛ در این صورت از گزینه بسیار خشک استفاده کنید یا سطح
آبکشی را تنظیم نمایید.

قابلیت های هوشمند
استفاده از برنامه كاربردي LG
SmartThinQ
نصب LG SmartThinQ
از طریق یک گوشی هوشمند ،برنامه كاربردي LG SmartThinQ
را در  Google Play Storeیا  Apple App Storeجستجو
کنید .راهنمایی های دانلود و نصب را اجرا کنید.

توجه
• •اگر ورود ساده را برای دستیابی به برنامه كاربردي LG
 SmartThinQانتخاب کنید ،هر بار که تلفن هوشمند خود را
عوض می کنید و یا برنامه كاربردي را دوباره نصب می کنید،
باید فرایند ثبت دستگاه خود را انجام دهید.
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™Smart Diagnosis
این قابلیت اطالعات مفیدی در رابطه با تشخیص و حل مشكل دستگاه
بر اساس الگوی مصرف ارائه می دهد.

تنظیمات
قابلیت های مختلفی موجود هستند.

توجه
•

•

قابلیت Tag On
• •برای دستگاههای داراي نماد
• •قابلیت  Tag Onتنها با اغلب تلفن های هوشمندی قابل استفاده
است که دارای قابلیت ( NFCارتباط حوزه نزدیک) و بر پایه
(سیستم عامل)  Android OSباشند.

( Download Cycleدانلود برنامه ها)

•

•

را در برنامه کاربردی  LG Smart ThinQفشار
•دكمه
دهید تا راهنمای مفصل تری در زمینه نحوه استفاده از قابلیت
 Tag Onمشاهده کنید.
•مکان ماژول  NFCگوشی هوشمند ممکن است بسته به نوع
گوشی متفاوت باشد ،و ممکن است استفاده از  NFCدر بعضی
از گوشیهای هوشمند به دلیل تفاوتهای ناشی از روشهای
انتقال محدود شده باشد .به دلیل ویژگیهای  ،NFCاگر فاصله
 NFCبسیار زیاد باشد یا اگر برچسب فلزی یا یک قاب محافظ
بر روی تلفن قرار داشته باشد؛ انتقال خوب نخواهد بود .در
برخی موارد ،تلفنهای مجهز به  NFCممکن است قادر به
انتقال موفقیت آمیز نباشند.
•محتوای یافت شده در این کتابچه راهنما ممکن است با نسخه
فعلی برنامه كاربردي  LG Smart ThinQتفاوت داشته باشد
و ممکن است نرمافزار بدون اطالع مشتریان اصالح شود.
•قابلیت  NFCدر تلفنهای هوشمند مختلف تفاوت خواهد داشت.

برنامههاي جدید و مخصوصی که در برنامههاي اصلی دستگاه موجود
نیستند را دانلود نمایید.
دستگاههايي که با موفقیت ثبت شده باشد ميتواند انواع مختلفی از
برنامههاي مخصوص دستگاه را دانلود کنند.
در آن واحد فقط یک برنامه قابل ذخیرهسازی روی دستگاه است.
هنگامیکه برنامه برنامه تکمیل شود ،دستگاه تا زمان دانلود برنامه
جدید آن را در خود ذخیره میکند.

یادآوری تمیزكردن دستگاه
این عملکرد نشان میدهد تا زمان اجرای برنامه تميز كاري ماشین چه
تعداد برنامه شستشو باقیمانده است.

۳۵
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استفاده از ™Smart Diagnosis
™ Smart Diagnosisاز طریق مرکز اطالعات
مشتری
اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید
یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطالعات شركت مشتريان گلدیران
انجام شود ،از این عملکرد استفاده کنید .از این عملکرد فقط برای تماس
با نماینده خدمات استفاده کنید ،نه در هنگام عملکرد عادی.

1

دگمه روشن/خاموش را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
هیچکدام از دگمه های دیگر را فشار ندهید.

2

هنگامی که از طرف مرکز تماس به شما گفته شد ،ميكروفن
گوشی تلفن تان را در نزدیکی عالمت
™ Smart Diagnosisنگه دارید.
x.
Ma
m
m
10

3

دگمه  Download Cycleرا فشار دهید و تا زمانی که
یک شمارش معکوس روی صفحه نمایش دستگاه ظاهر شود
نگه دارید.

4

تلفن را در محل موردنظر نگهدارید تا زمانی که انتقال صدا
پایان یابد.
• •برای گرفتن بهترین نتایج ،وقتی داده ها در حال انتقال هستند
تلفن را حرکت ندهید.
• •اگر کارمند مرکز تماس نتواند اطالعات را بطور دقیق ضبط
کند ،ممکن است از شما بخواهد که دوباره سعی کنید.

۳۶

5

وقتی شمارش معكوس تمام شد و صدای بوق متوقف شد،
مکالمه خود با کارمند مرکز تماس را ادامه بدهید .او پس از آن
با استفاده از اطالعات تحلیلی منتقل شده قادر خواهد بود تا به
شما کمک کند.

توجه
• •عملکرد ™ Smart Diagnosisبه کیفیت تماس محلی بستگی
دارد.
• •اگر از تلفن منزل استفاده کنید ،عملکرد ارتباطی بهبود پیدا می
کند و می توانید سرویس بهتری دریافت کنید.
• •اگر انتقال داده های ™ Smart Diagnosisبه دلیل کیفیت
ضعیف تلفن به خوبی انجام نشود،ممکن است شما بهترین
سرویس را برای ™ Smart Diagnosisدریافت نکنید.

™ Smart Diagnosisبا استفاده از یک تلفن
هوشمند
یا
• •برای دستگاه های دارای لوگوی
اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید
یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطالعات شرکت مشتريان گلدیران
انجام شود ،از این عملکرد استفاده کنید.
™ Smart Diagnosisرا نمی توان فعال کرد مگر اینکه دستگاه به
برق وصل شده باشد .اگر امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد ،در
اینصورت عیب یابی باید بدون استفاده از ™Smart Diagnosis
انجام شود.

مراقبت و نگهداری از دستگاه
برای حفظ عملکرد و جلوگیری از مشکالت ،خارج و داخل دستگاه از
جمله فیلترها و بازوهای آبپاش را بهطور منظم بررسی کنید.

هشدار
• •هنگام تمیز کردن داخل و خارج دستگاه ،از محلولهای حالل
مانند رقیقکنندهها یا استون استفاده نکنید .ممکن است باعث
آتشسوزی یا انفجار شود.
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تمیز کردن داخل ماشین
بهمنظور تخلیه باقیمانده موادغذایی و ذرات خاک ،بهطور منظم با
استفاده از یک پارچه نرم و مرطوب یا اسفنج؛ داخل دستگاه را تمیز
کنید.
پس از اتمام شستشو ،باقی مانده موادغذایی ممکن است در شکافهای
باریک داخل دستگاه گیر کرده باشد .همه باقیمانده موادغذایی را پاک
کنید.

توجه
• •اگر از دستگاه برای مدت زمان طوالنی استفاده نکردهاید؛ با
استفاده از برنامه سریع و خشک کردن بدون پاککننده ،داخل
آن را تمیز کنید .هنگامیکه چرخه به اتمام رسید ،داخل و خارج
دستگاه را طبق دستورالعملهای تعمیر و نگهداری تمیز کنید.
• •اجازه ندهید که حیوانات کابل برق یا شیلنگ آب را گاز بزنند.

تمیز کردن بدنه بيرونی
در اغلب موارد ،خارج دستگاه را میتوان با پارچه نرم یا اسفنجی تمیز
کرد؛ سپس آن را با پارچه نرم خشک نمود .اگر دستگاه دارای بدنه
خارجی از جنس فوالد ضد زنگ است ،از پاککننده فوالد ضد زنگ
استفاده کنید.

استفاده از اسید سیتریک
تمام ظروف ،سبد اسباب غذاخوری و نگهدارنده آن را از دستگاه بیرون
بیاورید .فقط سبدها باید در کف دستگاه باقی بمانند .بهمنظور دستیابی
به بهترین نتایج ،از پودر اسید سیتریک استفاده کنید (در بخش بستهبندی
قوطی بیشتر سوپرمارکتها یا فروشگاههای آنالین یافت میشود)۳ .
قاشق غذاخوری ( ۴۵گرم) پودر اسید سیتریک را اندازه گیری کنید.
محفظه شستشوی اصلی را با پودر اندازهگیری شده پر کنید.
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استفاده از سرکه سفید
اگر نمیتوانید پودر اسید سیتریک را پیدا کنید ،حدودا ً  4/ 1 - 4/فنجان
( ۳۰۰-۲۰۰میلیلیتر) سرکه سفید را در کاسهای کم عمق روی سبد
فوقانی قرار بدهید .برنامه خودکار را اجرا کنید .از مواد پاککننده
استفاده نکنید .هنگامیکه برنامه كاربردي به پایان رسید ،دستگاه را
راهاندازی مجدد کنید.
3

1

احتیاط

• •سرکه را مستقیما ً داخل قسمت تحتانی کف دستگاه نریزید.
• •استفاده بیشازحد از سرکه ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه
بشود.

تمیز کردن فیلترها
1

سبد تحتانی را بردارید و بازوی آبپاش تحتانی را طوری قرار
دهید که فضای وسیعتری در جلو وجود داشته باشد.

2

فیلتر داخلی را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید ،سپس این
فیلتر و فیلتر فوالد ضد زنگ را بیرون بیاورید.

3

فیلترها را با برس نرم در زیر آب شير تمیز کنید .قبل از نصب
دوباره ،فیلترها را در جای خود قرار دهید.

تعمیر و نگهداری فصلی و بستهبندی
• •اگر در طول ماههای گرم سال برای مدت زمان طوالنی حضور
ندارید ،دریچه آب را ببندید و سیم برق را از برق بکشید یا
مدارشکن را قطع نمایید .برای جلوگیری از ایجاد بو؛ فیلتر،
واشر و محفظه مواد تميز كننده را تمیز کنید.
• •اگر در طول ماههای سردتر سال برای مدت زمان طوالنی
حضور ندارید و احتمال وقوع دمای انجماد وجود دارد؛ خطوط
لوله آب و دستگاه خود را برای زمستان آماده کنید .آمادهسازی
برای زمستان باید توسط پرسنل خدمات ماهر انجام شود.

۳۸

4

برای جایگزینی فیلترهای آمادهشده ،بازوی آبپاش را طوری
قرار دهید که فضای وسیعتری در جلو وجود داشته باشد.
فیلترها را درون نگهدارنده فیلتر قرار بدهید و با چرخاندن فیلتر
داخلی در جهت عقربههای ساعت تا زمانی که صدای کلیک
بشنوید ،آنها را در جای خود محکم کنید.
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هشدار
• •هنگام آمادهسازی فیلتر فوالد ضد زنگ مراقب لبههای تیز آن
باشید.

احتیاط
• •پس از استفاده از دستگاه ،ذرات غذا توسط فیلترها جدا میشوند.
هر گونه باقیمانده غذا خارجنشده از دستگاه ممکن است باعث
بوجود آمدن بوی بد شود .عالوه بر این ،تخلیه آب ممکن است
به علت وجود موادغذایی که در فیلترها گیر کردهاند با اختالل
روبرو شود.

توجه
• •هنگام قرار دادن ،آن را طوری محکم بچرخانید که صدای کلیک
شنیده شود.

تمیز کردن بازوهای آبپاش
درصورتیکه سوراخهای بازوی آبپاش با هرگونه باقیمانده موادغذایی
مسدود شده باشد ،ممکن است ظروف به دلیل آبپاشی نامناسب تمیز
نشوند.
توصیه میشود هر دو هفته یکبار بازوهای آبپاش را تمیز کنید.

تمیز کردن بازوی آبپاش تحتانی

1

اطمینان حاصل کنید سوراخهای ورودی آب توسط ذرات
موادغذایی مسدود نشده باشند.

2

درصورتیکه هرگونه باقیمانده موادغذایی سوراخهای بازوی
آبپاش را مسدود کرده است ،آن را با یک سنجاق یا هر وسیله
تیز دیگری خارج کنید.

احتیاط
• •بهمنظور جلوگیری از شکستن زاویه متغیر بخشهای انتهایی
بازوهای آبپاش ،آنها را نکشید و بهصورت دستی نچرخانید.

۳۹
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تمیز کردن بازوی آبپاش فوقانی

1

سبد فوقانی را جلو بکشید .اطمینان حاصل کنید سوراخهای
ورودی آب توسط ذرات موادغذایی مسدود نشده باشند.

2

هنگامیکه تمیز کردن الزم است ،بازوی آبپاش فوقانی را
با چرخاندن مهره  8/1زیر بازوی آبپاش در جهت خالف
عقربههای ساعت و سپس پایین آوردن آن جدا نمایید.

3

ذرات موادغذایی را با شستشو یا تکان دادن بازوی آبپاش خارج
کنید.

4

درصورتیکه هرگونه باقیمانده موادغذایی سوراخهای بازوی
آبپاش را مسدود کرده است ،آن را با یک سنجاق یا هر وسیله
تیز دیگری خارج کنید.

5

پس از خارج کردن باقیمانده موادغذایی ،سوراخهای بازوی
آبپاش را زیر آب جاری تمیز کنید.

6

7

۴۰

پس از تمیز کردن بازوی آبپاش فوقانی ،آن را در محل خود
قرار دهید .مهره  ۸/۱را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید
تا مطمئن شوید که مهره در محل خود قرار گرفته است.

پس از قرارگیری دوباره ،مطمئن شوید بازوهای آبپاش
بهصورت آزادانه بچرخند.
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تمیز کردن فیلتر شيلنگ ورودی آب
1

دستگاه را از برق بکشید.

2

شیر آب را ببندید.

3

پیچ شيلنگ آب را باز کنید.

4

واشر و فیلتر پالستیکی را با یک جفت انبردست کوچک یا لبه
قیچی بیرون بیاورید.

5

فیلتر و واشر را دوباره در جای خود قرار بدهید و مطمئن
شوید که بهدرستی قرار گرفته باشند.

6

بهمنظور نصب و محکم کردن شيلنگ آب ،همین مراحل را
بهصورت معکوس انجام دهید .از هیچ دستگاه مکانیکی برای
سفت کردن شيلنگ استفاده نکنید .از یک پارچه نرم بهمنظور
تسهیل سفت کردن آن با دست استفاده نمایید.

توجه
•
•
•
•
•

•فیلتری در ابتدای شيلنگ ورودی آب قرار داده شده است.
•اگر آب به اندازه کافی به دستگاه وارد نشد ،مطمئن شوید فیلتر
مسدود نشده است.
•اگر نشتی وجود داشته باشد ،شيلنگ ورودی آب را باید بهمنظور
اطمینان از اتصال مناسب بررسی نمود.
•هرگز شیر آب را بیشازحد سفت نکنید و از دستگاههای
مکانیکی برای سفت کردن آن استفاده ننمایید.
•هنگام بستن دوباره واشر و فیلتر ،مطمئن شوید آنها عاری از
خاک ،شن و ماسهای هستند که ممکن است از لوله ورودی آب
آمده باشد.

۴۱

عیب یابی
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دستگاه به یک سیستم عیب یابی خودکار برای کشف و تشخیص اشکاالت در مراحل نخست ،مجهز است .اگر دستگاه به خوبی کار نکند یا اصال کار
نکند ،پیش از تماس با مرکزخدمات ،موارد زیر را کنترل کنید:

مشکالت عیب یابی
مشکل

علت احتمالی
ً
کامال بسته نیست.
درب
منبع تغذیه یا سیم برق وصل نیست.

دستگاه کار نخواهد کرد.

هنگامی که قابلیت قفل کنترل ،فعال
بر روی صفحه نمایش
است ،کد
نشان داده خواهد شد.

فیوز سوخته است یا مدارشکن قطع
شده است.
دستگاه در صورت باز بودن درب و طی محتویات دستگاه گرم هستند و هنگام
برنامه یا بعد از اتمام آن ،بهطور مداوم قرار دادن دستان خود در داخل آن باید
مراقب باشید.
بوق میزند.
شیلنگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است.
در صورت قطعی منبع تغذیه قبل از
آب بعد از اتمام برنامه ،در محفظه
پایان زمان طبیعی برنامه یا کشیدن سیم
شستشو باقی میماند.
برق دستگاه بهصورت دستی ،آب ممکن
است در آن باقی بماند.
سوراخهای بازوهای آبپاش با ذرات غذا
بازوهای آبپاش به راحتی نمیچرخند.
مسدود شدهاند.
سبد فوقانی کج است.

سبد بهدرستی تنظیم نشده است.

چراغها روشن نمیشوند.

برق وصل نیست.
از مواد پاککننده مخصوص دستگاه
استفاده نشده است.
مواد براقکننده بیشازحد زیاد هم ممکن
است باعث ایجاد کف بشود.

کف بیشازحد درون دستگاه وجود
دارد.

۴۲

راهحلها
•
•
•
•

•دستگاه را دوباره تراز کنید.
•منبع تغذیه یا سیم برق را بهدرستی وصل کنید.
•دكمهي  Control Lockرا غير فعال كنيد.
•براي فعال كردن يا غير فعال كردن قفل كنترل،
دكمه  Half Loadو  Energy Saverرا هم
زمان فشار داده و به مدت  3ثانيه نگهداريد.

• •فیوز را عوض کنید و مدارشکن را دوباره بزنید.
• •تا زمان خنک شدن دستگاه و ظروف درب را
ببندید .در صورت بسته شدن درب یا پایین آمدن
دمای داخلی ،صدای بوق متوقف خواهد شد.
• •شيلنگ را تنظیم کنید یا مسدودی را برطرف نمایید.
• •برنامه را دوباره شروع کنید.
• •سوراخهای بازوهای آبپاش را تمیز کنید.
• •به بخش ارتفاع قابل تنظیم سبد فوقانی مراجعه
نمایید.
• •منبع تغذیه را وصل کنید.
• •از مواد پاککننده مخصوص دستگاه استفاده کنید.
• •سطح موجودی مخزن توزیع مواد براقکننده را
کاهش دهید.
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مشکل

مواد پاککننده در مخزن مربوطه باقی
مانده است.

آب به خارج از دستگاه نشت میکند.

روی ظروف لکه ایجاد شده است.
عالمتهای سیاه یا خاکستری روی
ظروف مشاهده میشود.
رد زرد یا قهوهای روی سطوح داخلی
دستگاه مشاهده میشود.

علت احتمالی
سبد فوقانی نامتعادل است.
پاککننده ممکن است به دلیل نحوه
قرارگیری نامناسب ظروف بهدرستی
توزیع نشود ،چراکه از باز شدن خودکار
مخزن توزیع مواد پاککننده جلوگیری
شده است.
ممکن است به دلیل کج بودن دستگاه،
درب آن درست بسته نشود .در این
صورت ممکن است نشتی آب رخ دهد.
نصب نادرست شيلنگ تخلیه آب ممکن
است سبب نشت آب گردد.
اگر برق قطع است ،نشتی آب ممکن
است به دلیل اتصال نامناسب به شیر
باشد.

راهحلها
• •ارتفاع چپ/راست سبد فوقانی را تنظیم کنید.
• •ظروف را بهدرستی در دستگاه قرار بدهید و
همیشه قبل از اضافه کردن مواد پاککننده جدید،
مخزن مواد پاك كننده را خشک نمایید.
• •با تنظیم پایه از تراز بودن دستگاه مطمئن شوید.
• •بخش اتصال شيلنگ تخلیه را بررسی کنید.
• •اتصال شيلنگ ورودی آب را بررسی کنید.

دلیل آن ترکیبی از مواد پاککننده
بیشازحد زیاد و آب سخت است.

• •از مواد پاککننده کمتر استفاده کنید و از مواد
براقکننده بهمنظور برطرف کردن این مشکل
استفاده نمایید.
• •تنظیمات سیستم نرمکننده را بررسی کنید.

ظروف آلومینیومی طی برنامه به
ظروف کشیده میشوند.

• •محل قرار گرفتن ظروف را عوض کنید.

لکههای قهوه یا چای هستند.

• •بهمنظور از بین بردن لکه از یکی از محصوالت
مناسب لکهبر استفاده نمایید.

هنگام استفاده از دستگاه براي نخستين
آب زرد در داخل ماشین ظرفشویی باقی
بار ،ممکن است آب زرد در مخزن
میماند.
سختي گير آب ایجاد شود.

• •این شرایط عادی است و برای انسان بیضرر
است .پس از  ۱تا  ۳برنامه از بین میرود.

۴۳
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مشکل

علت احتمالی

راهحلها

مقدار نامناسبی از مواد پاککننده استفاده
شده است.
حجم زیادی از ظروف در دستگاه قرار
• •دستگاه را بیش از گنجایش آن پر نکنید.
داده شده است.
دستگاه متناسب با گنجایش پر نشده
• •به بخش اجرا مراجعه نمایید.
است.
• •فشار آب باید بین  ۲۰تا  ۸۰پاسکال باشد.
فشار آب کافی نیست.
• •مقدار توصیهشده مواد پاککننده را اضافه نمایید .به
مواد پاککننده کافی نیست.
بخش اجرا مراجعه نمایید.
مخزن توزیع مواد براقکننده خالی است• • .مخزن توزیع مواد براقکننده را دوباره پر کنید.
نرمکننده آب نمک ندارد یا نمک آن
• •مطمئن شوید نمک در نرمکننده آب وجود دارد.
کافی نیست.
سطح سختی آب ممکن است خیلی پایین
• •سطح سختی را روی مقدار بیشتری تنظیم کنید.
تنظیم شده باشد.
• •مواد براقکننده را دوباره پر کنید یا سطح توزیع را
لکه و رد روی ظروف مشاهده میشود .مواد براقکننده ممکن است ناکافی باشد.
افزایش بدهید.
• •تمام ظروف ،سبد قاشق و چنگالها و نگهدارنده
آن را از دستگاه بیرون بیاورید .فقط سبدها باید
در کف دستگاه باقی بمانند .بهمنظور دستیابی به
بهترین نتایج ،از پودر اسید سیتریک استفاده کنید
(در بخش بستهبندی قوطی بیشتر سوپرمارکتها
یا فروشگاههای آنالین یافت می شود) ۳ .قاشق
غذاخوری ( ۴۵گرم) پودر اسید سیتریک را
اندازهگیری کنید .محفظه شستشوی اصلی را با
وجود آب سخت در کف دستگاه
پودر اندازهگیری شده پر کنید .اگر نمیتوانید پودر
اسید سیتریک را پیدا کنید ،تقریبا ً ¾  ¼ 1 -فنجان
( ۳۰۰-۲۰۰میلیلیتر) سرکه سفید را در کاسهای
کم عمق روی سبد فوقای قرار دهید .برنامه
خودکار را اجرا کنید .از مواد پاککننده استفاده
نکنید .هنگامیکه برنامه اتمام یافت ،دوباره آن را
اجرا کنید.
• •دستگاه را روشن کنید ،گزینه لغو برنامه را اجرا
برنامه قبلی پیش از اتمام متوقف شد و
کنید تا آب باقیمانده تخلیه شود؛ سپس با استفاده از
مواد پاککننده و درحالیکه دستگاه خالی از ظروف
آب باقیمانده در دستگاه باقی است.
است ،برنامه سریع را اجرا نمایید.
• •فیلتر و داخل دستگاه را مطابق با بخش تعمیر و
موادغذایی در قسمت تحتانی دستگاه یا
بوي نامطبوع
نگهداری کتابچه راهنمای مالک تمیز نمایید.
داخل فیلتر وجود دارد.
• •برنامه را با یک فنجان سرکه سفید در لیوان ایمنی
یا کاسهای که روی سبد فوقانی دستگاه قرار گرفته
ظروف شسته نشده مدت زمان طوالنی
باشد ،اجرا نمایید( .سرکه یک اسید محسوب
در دستگاه قرار داشتهاند.
میشود و استفاده مداوم از آن میتواند به دستگاه
شما آسیب بزند).
• •از مقدار توصیهشده مواد پاککننده استفاده کنید.
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مشکل

علت احتمالی
برنامه نامناسب انتخاب شده است.
دمای آب خیلی پایین است.

کثیفی موادغذایی روی ظروف باقی
مانده است.

مواد پاککننده ماشین ظرفشویی استفاده
نشده است.
فشار آب ورودی پایین است.
سوراخهای ورودی آب روی بازوهای
آبپاش مسدود شدهاند.
ظروف بهطور مناسب در دستگاه قرار
داده نشدهاند.

سروصدا

فیلترها مسدود شدهاند.
موادغذایی زیادی روی ظروف موجود
هستند.
ایجاد صدا تا حدودی در حین اجرا
عادی است.
دستگاه تراز نیست.
بازوی نازل با ظروف تماس دارد.
فشار آب خیلی زیاد است.

راهحلها
• •برنامه صحیح را بر اساس سطح کثیفی و نوع
ظروف موردنیاز برای شستشو انتخاب نمایید.
• •اتصال ورودی آب یا تنظیمات آب گرمکن را
بررسی نمایید.
• •از مواد پاککننده توصیهشده استفاده کنید.
• •فشار آب باید بین  ۲۰تا  ۸۰پاسکال باشد.
• •بازوهای آبپاش را تمیز کنید.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

مخزن توزیع عامل شستشو خالی است.
•
ظروف خشک نمیشوند.

قرص هاي مورد استفاده فاقد ماده جال
دهنده هستند .اين موضوع موجب كاهش
عملكرد خشك كنندگي ميشود.
برنامه اي كه فاقد گزينه Extra Dry
است انتخاب شده است.

•

•اطمینان حاصل کنید ظروف در مسیر چرخش
بازوی آبپاش قرار نداشته باشند یا برای مخزن
توزیع مواد پاککننده اختاللی ایجاد نکنند.
•فیلترها را تمیز نمایید.
•ذرات موادغذایی باید قبل از شروع برنامه شستشو
از روی ظروف تمیز شوند.
•درپوش مواد پاککننده باز است.
•در ابتدای برنامه تخلیه ،تخلیه با پمپ انجام میشود.
•پایهها را تنظیم نمایید.
•محل قرار گرفتن ظروف را عوض کنید.
•فشار آب را تنظیم کنید.
•محفظه مواد جالدهنده را بررسي كنيد و در
صورت خالي بودن آن را پر كنيد .براي كسب
نتيجه بهتر خشك كن ،پس از پايان برنامه درب را
كمي باز بگذاريد.
•نوع قرص مورد استفاده را عوض كرده و از
قرصي كه داراي مواد آبكشي است استفاده كنيد
(در صورت ترديد با شركت سازنده تماس بگيريد).
اقدام ديگر اينست كه اگر قرص مورد استفاده فاقد
ماده آبكشي است ،مي توانيد مايع داراي عامل
آبكشي به داخل كشوي مواد شوينده بريزيد.
•برنامه اي را انتخاب كنيد كه گزينه Extra Dry
را به طور پيش فرض دارد.
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کد خطا
مشکل

علت احتمالی
لوله ورودی آب مشکل دارد.
مشکل تخلیه آب وجود دارد.
خروجی فاضالب مسدود شده است.
فیلترها مسدود شدهاند.

کف کردن بیش از حد در اثر ماده
شوینده نامناسب ،مانند صابون مایع
ظرفشویی.

دستگاه تراز نیست.

راهحلها
•
•
•
•
•
•

•

•

•مطمئن شوید شيلنگ ورودی آب گرفتگی ،پیچخوردگی یا
یخزدگی نداشته باشد.
•لوله ورودی آب را بررسی کنید.
•مطمئن شوید شيلنگ تخلیه گرفتگی ،پیچخوردگی یا
یخزدگی نداشته باشد.
•درپوش خروجی فاضالب را بردارید.
•تمیز کردن فیلترها
•از مایعات ظرفشویی دستی استفاده نکنید .تنها شوینده
هایی را به کار ببرید که برای استفاده در ظرفشویی های
خودکار طراحی شده اند.
•برای حذف بقیه مواد پاککننده کف دستگاه ،حدود  ۱۰۰تا
 ۲۰۰میلیلیتر شیر را در کاسهای کوچک بریزید ،آن را
در سبد فوقانی قرار دهید؛ سپس دستگاه را روی برنامه
 Autoاجرا نمایید.
•اطمینان حاصل کنید که دستگاه بهدرستی تراز شده باشد.

آب ورودی بیش از گنجایش دستگاه
است.
مشکل نشتی آب وجود دارد.
مدار هيتر (گرم كن) دچار اشكال شده
است
اختالل ترمیستور
موتور مشکل دارد.
اشكال موتور Vario

۴۶

• •اگر مشکلی مشابه دوباره رخ داد ،با شركت مشتريان
گلديران تماس بگیرید.

یادداشت

یادداشت

یادداشت

یادداشت

