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技术要求：

1.该手册印刷颜色均为黑色 :PANTONE BLACK C 

2.纸张规格为A5

3.如果供应商的排版需要加空白页，请加在封底

4. 装订方式：右边装订。

5.四周黑色框线无需印刷

6710030273
阿拉伯语用户手册ELBA 
BLACK 
1000（WQP12-7635K）ELBA
沙特阿拉伯
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 .األطباق غسالة استخدام قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى

 .املستقبل في إليه للرجوع الدليل هذاب احتفظ
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 :تنبيه

 بنفسك الشائعة املشكالت بعض حل في وإصالحها األعطال استكشاف بنصائح الخاص القسم مراجعة ستساعدك. 

 متخصص فني من املساعدة طلب فيرجى بنفسك، املشكالت حل من تتمكن لم إذا. 

  مسبق إشعار  إعطاء دون  تعديالت إجراء للمنتج، املستمر  والتحديث التطوير  سياسة باتباع املصنعة، للشركة يجوز. 

 قد إذا
ُ
 .املسؤول البائع أو  املصنعة الشركة من جديد مستخدم دليل على الحصول  يمكنك ،صالحيته انتهت أو  ف

 

 

  



 معلومات السالمة

 

  تحذير 

 :أدناه املذكورة االحتياطات اتبع بك، الخاصة األطباق غسالة استخدام عند

 

  مؤهل فني بواسطة إل  واإلصالح التركيب إجراء يمكن ل. 

 مثل املماثلة واألماكن املنزل  في لالستخدام مخصص الجهاز  هذا: 

 األخرى؛ العمل وبيئات واملكاتب املتاجر  في املوظفين مطبخ مناطق -

 ؛املزرعة منازل  -

 السكنية؛ البيئات من وغيرها واملوتيالت الفنادق في العمالء قبل من -

 .واإلفطار املبيت نوع من بيئاتال -

 القدرات ضعف من يعانون  الذين واألشخاص أكثر، أو  أعوام 8 أعمارهم تبلغ الذين األطفال قبل من الجهاز  هذا استخدام يمكن 

 آمنة بطريقة الجهاز  باستخدام املتعلقة التعليمات أو  اإلشراف منحهم تم إذا واملعرفة الخبرة نقص أو  العقلية أو  الحسية أو  الجسدية

 .عليها تنطوي  التي املخاطر  وفهم

  إشراف دون  صيانةبال املستخدم نا ل يقوم و  بالتنظيف األطفال يقوم أل  يجبو . بالجهاز اللعب لألطفال يجوز  ل( .لـ EN60335-1) 

 الحسية أو  الجسدية القدرات ضعف من يعانون  الذين( األطفال ذلك في بما) األشخاص قبل من لالستخدام مخصص غير  الجهاز  هذا

 عن مسؤول شخص قبل من الجهاز  باستخدام املتعلقة التعليمات أو  اإلشراف منحهم يتم لم ما واملعرفة، الخبرة نقص أو  العقلية، أو 

 .سالمتهم

 األطفال على خطرة التغليف مواد تكون  قد! 

 فقط الداخلي املنزلي لالستخدام الجهاز  هذا. 

 .آخر سائل أي أو  املاء في القابس أو  السلك أو  الوحدة تغمر  ل  كهربائية، لصدمة التعرض خطر  من للحماية

 الجهاز على الصيانة وإجراء التنظيف قبل الكهرباء فصل يرجى. 

 من مماثل مؤهل شخص أو  بها الخاص الخدمة وكيل أو  املصنعة الشركة قبل من استبداله يجب ،بالكهرباء اإلمداد سلك تلف حالة في 

 .الخطر تجنب أجل

 

 تعليمات التأريض 

 أقل مسار  توفير  خالل من كهربائية صدمة حدوث خطر  من التأريض سيقلل ،بعط أو  عطل حدوث حالة فيف. الجهاز هذا تأريض يجب 

 .تأريض موصل بقابس مزود الجهاز  هذا. الكهربائي للتيار  مقاومة

 املحلية واللوائح القوانين لجميع وفًقا وتأريضه تركيبه يتم مناسب بمخرج القابس توصيل يجب. 

 كهربائية لصدمة التعرض خطر  إلى الجهاز  تأريض ملوصل الصحيح غير  التوصيل يؤدي قد. 

 صحيح بشكل مؤرًضا الجهاز  كان إذا فيما تشك كنت إذا مؤهل خدمة ممثل أو  كهربائي مع تحقق. 

  املنفذ مع يتناسب ل  كان إذا الجهاز  مع املزود القابس بتعديل تقم ل. 

 مؤهل كهربائي بواسطة مناسب منفذ بتركيب قم. 

  عليه الوقوف أو  عليه الجلوس أو  األطباق غسالة في األطباق رف أو  الباب استخدام تس يء ل. 

  الصحيح مكانها في املغلقة األلواح جميع كانت إذا إل  األطباق غسالة بتشغيل تقم ل. 



 املياه تدفق خطر  فهناك تعمل، األطباق غسالة كانت إذا شديد بحذر  الباب افتح. 

  األمام إلى ينقلب أن للجهاز  يمكن. مفتوًحا يكون  عندما عليه تقف أو  الباب على ثقيلة أشياء أي تضع ل. 

 غسلها املراد العناصر  تعبئة عند: 

 الباب؛ مانع التسريب في تتلف أن يحتمل ل  بحيث الحادة العناصر  مكان حدد (1

 وضع في توضع أو  ألسفل متجهة نقاطها تكون  بحيث السلة في الحادة النقاط ذات األخرى  واألواني السكاكين تعبئة يجب: تحذير (2

 .أفقي

 األطفال وأبعد والعينين الجلد مالمسة تجنب. ابتلعت إذا للغاية خطيرة تكون  أن يمكن. القلوية شديدة الصحون  غسالة منظفات بعض 

 .مفتوًحا الباب يكون  عندما األطباق غسالة عن

 الغسيل دورة من النتهاء بعد منظف بقايا وجود عدم من تأكد. 

  يعادلها ما أو " األطباق غسالة في للغسل آمنة" عالمة وضع يتم لم ما البالستيكية املواد تغسل ل. 

 املصنعة الشركة توصيات من تحقق مميزة، عالمات تحمل ل  التي البالستيكية للعناصر  بالنسبة. 

 األوتوماتيكية األطباق غسالة في لالستخدام بها املوص ي الشطف وعوامل املنظفات فقط استخدم. 

  األطباق غسالة في اليدين غسل منظفات أو  الغسيل منظفات أو  الصابون  أبًدا تستخدم ل. 

  التعثر خطر  من يزيد قد ذلك ألن مفتوًحا، الباب ترك ينبغي ل. 

 خطير أو  مفرط بشكل الطاقة مصدر  تسطيح أو  ثني عدم يجب التركيب، أثناء. 

  بأدوات التحكم تعبث ل. 

 القديمة املجموعات استخدام إعادة ينبغي ل و . جديدة خراطيم مجموعات باستخدام الرئيس ي املياه بصمام الجهاز  توصيل يجب. 

  املستخدم جانب من تدخل أي دون  دقيقة 15 بعد تلقائًيا الجهاز  تشغيل سُيوقف الستعداد، وضع في الطاقة، لتوفير. 

 14 هو  غسلها املراد األماكن إعدادات لعدد األقص ى الحد. 

 باسكال ميجا 1 هو  الداخل املاء لضغط به املسموح األقص ى الحد. 

 باسكال ميجا 0.04 هو  الداخل املاء لضغط به املسموح األدنى الحد. 

  



 التخلص

 واجعل الطاقة إمداد كابل بقطع قم لذلك. التدوير إعادة مركز  إلى الذهاب يرجى والجهاز، العبوة من للتخلص 

  .لالستخدام قابل غير  الباب إغالق جهاز 

 إلعادة الورق نفايات مجموعة في منها التخلص ويجب تدويره معاد ورق من املقوى  الورق عبوات تصنيع يتم 

 .تدويرها

 على املحتملة السلبية اآلثار  منع في تساعد سوف صحيح، بشكل املنتج هذا من التخلص من التأكد خالل من 

 .املنتج لهذا املناسبة غير  النفايات مع التعامل عن ذلك بخالف تنتج قد والتي اإلنسان، وصحة البيئة

 وخدمة املحلي املدينة بمكتب التصال يرجى املنتج، هذا تدوير  إعادة حول  التفصيلية املعلومات من ملزيد 

 .املنزلية النفايات من التخلص

 منفصل بشكل النفايات هذه جمع الضروري  من، فمفروزة غير  بلدية كنفايات املنتج هذا من تتخلص ال : التخلص 

 .الخاصة ملعالجةجراء اإل 

 

  



نظرة عامة على املنتج

 هام: 

.مرة ألول  استخدامها قبل التشغيل تعليمات جميع اقرأ األطباق، لغسالة أداء أفضل على للحصول 

:تنبيه
.عن ذلك مختلفة األخرى  املوديالتفقد تكون  فقط، لإلشارة الصور ترد 

الرش العلوي  ذراع

الداخلي األنبوب

السفليالرش  ذراع

موزع

امللح وعاء املرشح مجموعة

املائدة أدوات رف العلوية سلةالسفليةال سلةال

الرش العلوي  ذراع  كواباأل رف



 استخدام غسالة األطباق خاصتك

 

 :األطباق غسالة استخدام قبل

 
 املاء منقي ضبطا .1

 املنقي في امللح ضع .2

 السلة تعبئةقم ب .3

 املنظفات موزع امأل  .4

 
 

 املنقي في امللح وضع
 

 
 :تنبيه

. األطباق غسالة في لالستخدام املخصص امللح دائًما استخدم. القسم هذا تخطي فيمكنك مياه، منقي أي على يحتوي  ل  بك الخاص املوديل كان إذا

 :يلي فيما موضح هو  كما ملؤها ويجب السفلية السلة أسفل امللح حاوية توجد

  تحذير 

 األطباق غساالت في لالستخدام خصيًصا املصمم امللح فقط استخدم! 

 منقيب الضرر  الطعام، ملح ول سيما األطباق، غسالة في لالستخدام خصيًصا مصمم غير  امللح من آخر  نوع سيلحق أي

 تتحمل ول  ضمان أي املصنعة الشركة تقدم ل  مناسب، غير  ملح استخدام عن ناتجة أضرار  حدوث حالة وفي املاء

 .ناتجة أضرار  أي مسؤولية

  الدورة تشغيل قبل فقط بامللح امل. 

 ألي املاكينة قاع في وتبقى انسكبت، قد تكون  ربما التي املالح، املاء أو  امللح من حبيبات أي منع إلى ذلك سيؤدي

 .تآكل حدوث في يتسبب قد مما زمنية، فترة

  

 الخارج الداخل

 منقي ضبط إلى بحاجة كنت إذا خاص،ال صدار اإل : الثاني الجزء من" املياه منقي" 1 القسم مراجعة يرجى

 .املياه



 :األطباق غسالة ملح إلضافة التالية الخطوات اتباع برجاء

 
 .الخزان غطاء وفك السفلية السلة بإزالة قم .1

 .األطباق غسالة ملح من كجم 1.5 حوالي واسكب الفتحة في( موجودا كان إذا) القمع نهاية ضع .2

 .امللح وعاء من املاء من قليلة كمية تخرج أن الطبيعي فمن باملاء، لها حد أقص ى إلى امللح حاوية امأل  .3

 .بإحكام الغطاء بلف قم الحاوية، ملء بعد .4

 .بامللح امللح حاوية ملء بعد امللح تنبيه ضوء ينطفئ سوف .5

 أو  املضخة أو  املرشح نظام يتلف فقد وإل (. قصير برنامج استخدام نقترح) غسيل برنامج في البدء يجب امللح، وعاء في امللح ملء بعد مباشرة .6

 .الضمان خارج هذايقع و . املالحة املياه بسبب املاكينة من أخرى  مهمة أجزاء

 

 
 :تنبيه

 قد امللح، ذوبان جودة مدى على اعتماًدا. التحكم لوحة في( ) امللح تنبيه ضوء يض يء عندما فقط امللح حاوية تعبئة إعادة يجب 

 ،(وديالتامل لبعض) التحكم لوحة في امللح من تنبيه ضوء هناك يكن لم إذا. امللح حاوية ملء من الرغم على مضاءً  امللح تنبيه ضوء يظل

 .األطباق غسالة في تشغيلها جرى  التي الدورات خالل من املنقي في امللح ملء وقت تقدير  يمكنك

 إلزالته سريعبرنامج  أو  نقع برنامج بتشغيل قم امللح، انسكاب حالة في. 

 

 

  



 نصائح لتعبئة السلة
 

 العلوية السلة تعديل

 :1 النوع

 . السفلية أو  العلوية السلة في الطويلة األطباق لستيعاب بسهولة العلوية السلة ارتفاع تعديل يمكن

 :التالية الخطوات اتبع العلوي، الرف ارتفاع لضبطو 

 
 

 

  

 املوضع السفلي

 املوضع العلوي 

 .العلوية السلة اسحب

 أو  العلوية بالبكرات العلوية السلة تركيب أعد

 .السفلية

 .العلوية السلة بإزالة قم

 .للداخل العلوية السلة ادفع



 :2النوع 

 

 للخلف األكواب رفوف طي

 .الطويلة األذرع على تستند أن ذلك بعد يمكنك. ألعلى األكواب رف ارفع العلوية، السلة في األطول  لألشياء املجال إلفساح

 
 

 للخلف األطباق رفوف طي

 .الكبيرة للعناصر  أكبر  مساحة لتوفير  خفضها يمكنو . الكبير والطبق األطباق لتثبيت السفلية السلة مسامير  تستخدم

 
 

  

 العلوية السلة رفع سوى  عليك ما العلوية، السلة لرفع

 في مكانها في السلة تستقر  حتى جانب كل منتصف في

 مقبض رفع الضروري  من ليس. العلوي  املوضع

 .الضبط

 كل على الضبط مقابض ارفع العلوية، السلة لخفض

 .السفلي الوضع إلى واخفضها السلة لتحرير  جانب

 طي للخلف ألعلى رفع



 الصيانة والتنظيف

 

 العناية الخارجية
 

 الباب ومانع التسرب في الباب

 الطعام بقايا تتساقط قد األطباق، غسالة تعبئة عند. الطعام رواسب إلزالة مبللة ناعمة قماش بقطعة بانتظام الباب مانع التسرب في نظف

 أي محو  يجب. الرش أذرع من املاء بواسطة إليها الوصول  يتم ول  الغسيل خزانة خارج األسطح هذه. األطباق غسالة باب جوانب على والشراب

 .الباب إغالق قبل رواسب

 التحكم لوحة

 .فقط ورطبة ناعمة قماش بقطعة التحكم لوحة مسح فيجب مطلوًبا، التنظيف كان إذا

  تحذير 

 نوع أي من بالرش منظًفا تستخدم ل  الكهربائية، واملكونات الباب قفل في املاء تغلغل لتجنب. 

  تخدش قد. السطح تخدش قد ألنها الخارجية األسطح على جلي وسادات أو  كاشطة منظفات أبًدا تستخدم ل 

 .السطح على عالمات تترك أو  أيًضا الورقية املناشف بعض
 

 العناية الداخلية
 

 نظام الترشيح

 أو  األسنان قطع مثل الغريبة األجسام ذلك في بما الغسيل، دورة من الخشنة باملخلفات الغسيل خزانة قاعدة في املوجود الترشيح نظام يحتفظ

قم و  بعناية الغريبة األجسام بإزالة وقم بانتظام، املرشحات حالة افحص. املرشحات انسداد في املتجمع الخشن الحطام يتسبب قدو  القشور 

 .املرشح لتنظيف أدناه الخطوات اتبع. األمر لزم إذا باملاء الترشيح نظام أجزاء تنظيفب

 

 
 :تنبيه

 .مختلفة تكون  قد الرش وأذرع الترشيح لنظام املختلفة املوديالت فقط، لإلشارة الصور 

 

  



 
  تحذير 

  إلى يدخل قد الخشن الحطام فإن وإل  آمن، تسلسل في املرشحات وضع أعد. املرشحات إحكام ربط في تفرط ل 

 .انسداًدا ويسبب النظام

  مستوى  تقليل إلى للمرشح الصحيح غير  الستبدال يؤدي قد. املرشحات وجود بدون  األطباق غسالة تستخدم ل 

 .واألواني األطباق وإتالف الجهاز  أداء

  

 اتجاه عكس بتدويره وقم الخشن املرشح امسك

 وخارج ألعلى املرشح ارفع. املرشح لفتح الساعة عقارب

 .األطباق غسالة

 خشن مرشح

 الرئيس ي رشحامل

 ناعم مرشح

 افتح

 مجموعة أسفل من الناعم املرشح سحب يمكن

 املرشح عن الخشن املرشح فصل يمكنو . املرشح

 األلسنة على برفق الضغط طريق عن الرئيس ي

 .بعيًدا وسحبها األعلى في املوجودة

 شطف طريق عن الكبيرة الطعام بقايا تنظيف يمكن

 .الجاري  املاء تحت املرشح

، أكثر  لتنظيف
ً
 .ناعمة تنظيف فرشاة استخدم شموال

 واستبدل للفك، العكس ي بالترتيب املرشحات تجميع أعد

 إلى الساعة عقارب اتجاه في بتدويره وقم املرشح، إدراج

 .اإلغالق سهم



 الرش أذرع

 .واملحامل الرش ذراع نفاثات سدي سوف العسر  املاء كيماويات ألن بانتظام الرش أذرع تنظيف الضروري  من

 :التالية التعليمات اتبع الرش، أذرع لتنظيف

 

 

  

 املنتصف في الصامولة أمسك العلوي، الرش ذراع إلزالة

 .إلزالته الساعة عقارب اتجاه عكس الرش ذراع بتدوير  وقم

 .ألعلى الرش ذراع اسحب السفلي، الرش ذراع إلزالة

 واستخدم الدافئ واملاء بالصابون  الذراعين اغسل

 .النفاثات لتنظيف ناعمة فرشاة



 العناية بغسالة األطباق
 

 الصقيع احتياطات

 :التالية الخطوات اتباع يرجى الغسيل، دورات بعد مرة كل وفي. الشتاء في األطباق غسالة على الصقيع من الحماية تدابير  اتخاذ يرجى

 .اإلمداد مصدر  من األطباق غسالة عن الكهربائية الطاقة افصل .1

 .املياه صمام عن املاء إدخال أنبوب وافصل املياه مصدر  تشغيل بإيقاف قم .2

 (املاء لتجميع طست استخدم. )املاء وصمام املدخل أنبوب من املاء قم بتصريف .3

 .املاء بصمام املاء إدخال أنبوب توصيل أعد .4

 .الحوض في املاء لمتصاص إسفنجة واستخدم الحوض قاع في املوجود املرشح بإزالة قم .5

 غسلة كل بعد

  مفتوًحا الباب واترك للجهاز  املياه مصدر  تشغيل بإيقاف قم غسلة، كل بعد
ً
 .بالداخل والروائح الرطوبة تحبس ل  حتى الوقت من لفترة قليال

 القابس بإزالة قم

 .املقبس من القابس بإزالة دائًما قم الصيانة، إجراء أو  التنظيف قبل

 كاشطة منظفات أو  مذيبات ال 

 والصابون  الدافئ املاء مع قماش قطعة استخدم. الكاشطة املنظفات أو  املذيبات تستخدم ل  األطباق، لغسالة واملطاطية الخارجية األجزاء لتنظيف

 .األطباق لغسالت خصيًصا مصمم تنظيف منتج أو  الخل، من والقليل باملاء مبللة قماش قطعة استخدم الداخلي، السطح من البقع إلزالةو . فقط

 طويلة لفترة االستخدام قيد تكون  ال  عندما

  مفتوًحا الجهاز  باب وترك املياه مصدر  تشغيل وإيقاف املقبس من القابس إزالة ثم فارغة األطباق وهي غسالة مع غسيل دورة بتشغيل يوص ى
ً
. قليال

 .الجهاز داخل الروائح تكون  ويمنع أطول  لفترة الباب موانع التسريب في بقاء على ذلك سيساعد

 الجهاز تحريك

 .ظهره على وضعه يمكن األمر، لزم إذاو  الرأس ي الوضع في إبقائه فحاول  الجهاز، تحريك من بد ل  كان إذا

 ب يالتسر  موانع

 سيمنع رطبة بإسفنجة الدوري التنظيف. بيالتسر  موانع في عالًقا يظل الذي الطعام هو  األطباق غسالة في الروائح ظهور  تسبب التي العوامل أحد

 .ذلك حدوث

 



 ركيبالت تعليمات

 

 تحذير

 

 الصدمات الكهربائية خطر 

 .األطباق غسالة تركيب قبل الكهربائية الطاقة افصل

 .كهربائية صدمة حدوث أو  الوفاة إلى بذلك القيام عدم يؤدي قد

 

 

 انتباه 

 .متخصصين بواسطة الكهربائية واملعدات األنابيب تركيب يلزم

 الطاقة توصيل حول 

 

 تحذير

 :الشخصية لسالمةحرًصا على ا

 .الجهاز هذا مع محول  قابس أو  تمديد سلك تستخدم ل 

 .الظروف من ظرف أي الطاقة تحت سلك منأو تزيلها  التأريض وصلة تقطع ل 

 

 الكهربائية املتطلبات

أمبير  10 املطلوب املصهر  استخدمو  املناسب الطاقة بمصدر  األطباق غسالة وتوصيل التصنيف جهد ملعرفة التصنيف ملصق على نظرة إلقاء يرجى

 .فقط الجهاز  هذا تخدم منفصلة دائرة بتوفير  وقم به ياملوص  الكهربائية الدائرة قاطع أو  الوقت تأخير  فيوز /فتيل أو  أمبير  16أمبير /  13 /

 

 الكهربائي التوصيل

 بشكل املؤرض الكهربائي املقبس في فقط القابس أدخل. التصنيف لوحة على املوجود ذلك مع يتوافق الكهربائي لتيار ا ترددو  جهد أن من تأكد

  ،هفاستبدل للقابس، مناسب غير  به الجهاز  توصيل يجب الذي الكهربائي املقبس كان إذاف ،صحيح
ً
 ذلك، شابه ما أو  محولت استخدام من بدل

 .والحروق الحرارة درجة ارتفاع في ذلك يتسبب قد حيث

 .االستخدام قبل مناسب تأريض وجود من تأكد 

 



 والصرف املياه إمدادات

 

 البارد املاء توصيل

 ملولب بموصل البارد املاء إمداد خرطوم بتوصيل قم

 .مكانه في بإحكام تثبيته من وتأكد( بوصة) 3/4

ستخدم لم أو  جديدة املياه أنابيب كانت إذا
ُ
 لفترة ت

 أن من للتأكد نسابي املاء اترك الوقت، من طويلة

 اضروريً  جراء الحترازي اإل  هذا ، حيث ُيعدنظيفة املياه

  .الجهاز وتلف املياه مدخل انسداد خطر  لتجنب
 

 عادي إمداد خرطوم
 

 

 مناآل  مداداإل  خرطوم

 

 منال  مداداإل  خرطوم حول 

 كون ت وعندما اإلمداد خرطومتلف  حالة في املياه تدفق منع طريق عن تدخله النظام يضمن ، حيثمزدوجة جدران من مناآل  مداداإل  خرطوم يتكون 

 .باملياه ممتلئة الخارجي املموج والخرطوم نفسه اإلمداد خرطوم بين اتالفراغ

 تحذير

 :الشخصية لسالمةحرًصا على ا

 إذاف ،األطباق غسالةب الخاص املياه خط نفس على تثبيته تم إذا بالصنبور  توصيله جرى يُ  الذي الخرطوم ينفجر  أن يمكن

  .الفتحة وتوصيل الخرطوم فصل املستحسن فمن واحد، على يحتوي  بك الخاص الحوض كان

 

 منال  مداداإل  خرطوم توصيل كيفية

 .األطباق غسالة من الخلفي الجزء في املوجودة التخزين حجرة من مناآل  مداداإل  خراطيم اسحب .1

  .بوصة 3/4 بخيط بالصنبور  مناآل  مداداإل  خرطوم مسامير  اربط .2

 .األطباق غسالة تشغيل بدء قبل بالكامل ياهاملصنبور  شغل .3

 

 منال  مداداإل  خرطوم فصل كيفية

  .املاءصنبور  أغلق .1

 .الصنبور  من اآلمن مداداإل  خرطوم بفك قم .2



 فيصر تال خراطيم توصيل

 

 أن تموج، علىال أو  النحناء تجنب من التأكد مع الحوض، في يمر  اتركه أو  سم، 4 عن يقل ل  بقطر  التصريف أنبوب في فيصر تال خرطوم أدخل

 .له الخلفي التدفق لتجنب املاء في للخرطوم الحر  الطرف غمر  عدم يجبو  مم 1000 من أقل التصريف أنبوب ارتفاع يكون 

 ب. أو  أ املوضعين من أي في بإحكام فيصر تال خرطوم تثبيت يرجى 

 

 

 الخراطيم من الزائدة املياه تصريف كيفية

 تصريف الضروري  من سيكون و  فيصر تال خرطوم في الزائد املاء يبقى فقد مم، 1000 من أعلى ارتفاع على التصريف بأنبوب الوصلة وضع في حالة

 .الحوض ومنسوب اقل ارتفاًعا منه خارج كون ت ةمناسب حاوية أو  وعاء في الخرطوم من الزائدة املياه

 املياه مخرج

 تصريف خرطوم التواء عدم من تأكد ، ثماملياه تسرب لتجنب صحيح بشكل فيصر تال خرطوم تركيب ، معاملياه تصريف خرطوم بتوصيل قم

 .تكومه أو  املياه

 التمديد خرطوم

 تأثير  يقل فقد وإل  أمتار، 4 عن طوله يزيد أل ، على مماثل تصريف خرطوم استخدام من فتأكد الصرف، خرطوم تمديد إلى بحاجة كنت إذا

 .األطباق لغسالة التنظيف

 السيفون  توصيل

  .األطباق غسالة أسفل من( أقص ى كحد) مم 1000 من أقل ارتفاع على النفايات وصلة تكون  أن يجب

 طاولة

 األطباق غسالة ظهر 

 كابل الكهرباء

 خرطوم تصريف

 أنبوب تصريف

 أنبوب تصريف

 مدخل املياه



 تحديد موضع الجهاز

 األطباق غسالة. املجاورة الجدران أو  الخزانات طول  على والجوانب، خلفه، الحائط على الخلفي الجزء يستقر  أن ، علىاملطلوب املكان في الجهاز  ضع

 .املناسب التركيب لتسهيل األيسر  أو  األيمن الجانب على إما وضعها يمكن التي فيصر توال املياه إمداد بخراطيم مزودة

 الجهاز ضبط منسوب

 خالل من األطباق غسالة ارتفاع تغيير  يمكن للتسوية، الجهاز  تهيئة بمجرد

 2 من أكثر  الجهاز  يميل أل  يجب حال، أي فيو القدمين غيبر  مستوى  ضبط

 .درجة

 

 

 

 

 التركيب الحر

 املوجودة الخزانات بين ثبيتالت

 للسماح مم، 845 طباق على ارتفاعاأل  غسالة ُصممت

 الرتفاع بنفس املوجودة الخزانات بين الغسالة ثبيتبت

 العلوي  الجزء يتطلب ول  املجهزة الحديثة املطابخ في

 مقاوم ألنه خاصة عناية أي الغسالة من املصفح

 .ومضاد للبقع ومقاوم للخدش للحرارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املوجودة العمل طاولة أسفل

 (العمل طاولة أسفل ثبيتالت عند)

، حيث فقط ةواحد عمل طاولة وجدت املجهزة، الحديثة املطابخ معظم في

ثبت 
ُ
 بإزالة قم الحالة، هذه فيو أسفلها الكهربائية واألجهزة الخزاناتت

 أسفل املوجودة البراغي فك طريق عن األطباق غسالة من العلوي  الجزء

 (.أ) العلوي  للجزء الخلفية الحافة

 

 

 

 انتباه 

 (.ب) العلوي  للجزء الخلفية الحافة أسفل أخرى  مرة البراغي ربط يجب ،العملطاولة  إزالة بعد

 

 (املتكاملموديل لل) املدمج ركيبالت

 األطباق لغسالة مكان أفضل اختيار . 1 الخطوة

 .الحاليين الطاقة ومقبس التصريف وخرطوم مدخل من بالقرب األطباق غسالة تركيب موضع يكون  أن يجب

 .األطباق غسالة تركيب وموضع الخزانة ألبعاد التوضيحية الرسوم

 .للخزانة املحاذي الخارجي والباب والخزانة األطباق غسالة من العلوي  الجزء بين مم 5 من أقل .1

 

 خطوط توصيل

 الكهرباء

 واملياه والصرف

 الخزانةأسفل  بين مسافة

 واألرضية

 سم( 60مم )للموديل  600

 سم( 45مم )للموديل  450



 بعض هناك يكون  أن يجب الخزانة، زاوية في األطباق غسالة كانت إذا .2

 .الباب فتح عند املساحة

 

 

 

 

 

 

 

 :تنبيه

 .للخزانة املقابل الجانب في ثقب عمل إلى تحتاج قد لديك، الكهربائي التيار  نفذم مكان على اعتماًدا

 وتركيبها الجمالية اللوحة أبعاد. 2 الخطوة

 .الجمالية الباب لوحة لتثبيت املحددة التركيب تعليمات اتبع

 

 املتكامل شبه املوديل

 ، ثم اربطالجمالية للوحة الداخلي الجانب علىأ  فيلكرو الالصق  شريطال اربطو  ب فيلكرو الالصق  شريطوال أ فيلكرو الالصق  شريطال افصل

 براغي بواسطة الخارجي الباب على هاثبت اللوحة، وضع بعدو  (أ الشكل انظر ) األطباق لغسالة الخارجي الباب على املوجود ب فيلكرو الالصق  شريطال

 .(ب الشكل انظر ) ومسامير 

 

 غسالة األطباق خزانة

 عن تقل ل  مساحة

 مم 50

باب غسالة 

 األطباق

 الطويلة األربعة لبراغيا ثبت .2

 القصيرة األربعة البراغي فك/انزع .1

لصق  شريط

 فيلكرو 

لصق  شريط

 فيلكرو 



 التام املتكامل املوديل

 على اللوحة ثبت اللوحة، وضع بعدو  (أ الشكل انظر ) األطباق لغسالة الخارجي الباب فتحة في الخطاف وضع الجمالية اللوحة على الخطاف ثبت

 (.ب الشكل انظر ) ومسامير  براغي بواسطة الخارجي الباب

 

 

 الباب زنبرك شد تعديل. 3 الخطوة

1.  
ُ
 املناسب لشدل املصنع حسب ضبط الباب زنبرك/نوابض ضبطت

 عليك فسيتعين الجمالية، اللوحة تثبيت وفي حالة الخارجي للباب

 لدفع الضبط برغي بتدوير  قم وبعد ذلك، الباب زنبرك شد ضبط

 .الفولذي الكابل إرخاء أو  إلجهاد الضبط أداة

 وضع في أفقًيا الباب يظل عندما صحيًحا الباب زنبرك شد يكون  .2

 طفيف برفع اإلغالقوضع  إلى يرتفع ،ذلك ومع الكامل الفتح

 .صبعلإل 

 

 

 

 الطويلة األربعة لبراغيا ثبت .3

 القصيرة األربعة البراغي فك/انزع .1



 األطباق غسالة تركيب خطوات. 4 الخطوة

 .ركيبالت رسومات في ركيبالت خطوات إلى الرجوع يرجى

 

 (2 الخطوة. )كاونتر املطبخ حافة مع متدفق التكثيف شريط أن من التأكد يرجى. الخزانة كاونتر  أسفل التكثيف شريط ثبت .1

 .البارد املاء إمداد بمصدر  اإلدخال خرطوم بتوصيل قم .2

 .فيصر تال خرطوم بتوصيل قم .3

 .الطاقة سلك بتوصيل قم .4

 .الخزانة في طباقاأل  غسالة ضع .5

 منتصف في فيليبسربط برغي  طريق عن الصحون  لغسالة األمامي الجزء من الخلفية القدم تعديل يمكن. طباقاأل  غسالةمنسوب  اضبط .6

 األماميتين القدمين بتدوير  وقم مسطح مفك برغي استخدم األماميتين، القدمين لضبطمفك فيليبس و  مااستخدب ،األطباق غسالة قاعدة

 (6 الخطوة إلى 5 الخطوة. )مستوية األطباق غسالة تصبح حتى

 (10 الخطوة إلى 7 الخطوة. )األطباق لغسالة الخارجي الباب على األثاث باب ثبت .7

 القيام عدم يؤدي قد. واليسرى  اليمنى الباب نوابض ربطل الساعة عقارب اتجاه في لفيمفك فيليبس  باستخدام الباب نوابض شد اضبط .8

 (11 الخطوة. )األطباق غسالة تلف إلى بذلك

 :بذلك للقيام طريقتان هناك. مكانها في األطباق غسالة تأمين يجب .9

 .البراغي باستخدام وثبته على كاونتر املطبخ الجانبي املستوى  فتحة في التثبيت خطاف ضع: العادي كاونتر املطبخ .أ

  .براغيالاستخدام ب الجانب ثبت: الجرانيت أو  الرخام من كاونتر املطبخ .ب

 

 



 األطباق غسالة ضبط منسوب. 5 الخطوة

 .صحيح بشكل الغسيل وأداء األطباق رف لتشغيل مستوية األطباق غسالة تكون  أن يجب

 .مستوية األطباق غسالة أن من للتحقق موضح هو  كما الحوض داخل الرفو  البابمسار  على ميزان ماء ضع .1

 .فردي بشكل الثالثة التسوية أقدام ضبط طريق عن األطباق غسالة مستوى  ضبطا .2

 .تنقلبتتأرجح/ األطباق غسالة ترك عدم إلى النتباه يرجى األطباق، غسالة تسوية عند .3

 

 

 :تنبيه

 .مم 50 قداماأل لضبط ارتفاع أقص ىيبلغ 

 

 

 

 نسوبامل فحص

 الخلف إلى األماممن 

 نسوبامل فحص

 من جانب إلى جانب



 وإصالحها عطالاأل  استكشاف نصائح

 

 بخدمة الصيانة. االتصال قبل

 .الصيانة خدمةب التصال عن التالية الصفحات في املوجودة املخططات مراجعة غنيكت قد

 اإلجراءات الواجب اتخاذها املحتملة األسباب املشكلة

. الدائرة قاطع ضبط أعد أو  املصهر  استبدل .الدائرة قاطع تعثر  أو  املصهر  انفجار  العمل تبدأ ل  طباقاأل  غسالة

 الدائرة نفس في تشترك أخرى  أجهزة أي أزل 

 .األطباق غسالة مع

 وإغالق األطباق غسالة تشغيل من تأكد .الطاقة مصدر  تشغيل عدم

 .بإحكام الباب

 صحيح بشكل الطاقة سلك توصيل من تأكد

  .الحائط بمقبس

 صحيح بشكل املياه مصدر  توصيل من تأكد .منخفض املاء ضغط

 .ياهامل صنبور  وتشغيل

وتثبيته  صحيح بشكل الباب إغالق من تأكد .صحيح بشكل مغلق غير  طباقاأل  غسالة باب

 .باملزلج

 .فيصر تال خرطوم افحص .عالق أو  لتوي م فيصر تال خرطوم طباقاأل  غسالة من املاء ضخيُ  ل 

 الفلتر./التصفية افحص نظام انسداد الفلتر.

 تصريفه من للتأكد املطبخ حوض افحص . املطبخ حوض انسداد

 املطبخ حوض أن هي املشكلة كانت إذاو  جيًدا

 سباك إلى تحتاج فقد ،قوم بالتصريفي ل 

 
ً
 غسالتصيانة  خدمة عامل من بدل

 .طباقاأل 

 األطباق غسالة منظف فقط استخدم .س يء منظف الحوض في رغوةوجود 

 حالة فيو رغوةتكوين ال لتجنب الخاص

 واترك األطباق غسالة افتح ذلك، حدوث

 البارد املاء من لتر  1 أضف ، ثمتتبخر رغوةال

 غسالة باب أغلقو  األطباق غسالة قاع إلى

 البداية، في. دورة أي حدد ثم األطباق،

 ، ثماملياه بتصريف األطباق غسالة ستقوم

 التصريف مرحلة اكتمال بعد الباب افتح

 .اختفت قد الرغوة كانت إذا مما وتحقق

 .األمر لزم إذااإلجراء  كرر 



 اإلجراءات الواجب اتخاذها املحتملة األسباب املشكلة

 .دائًما الفور  على النسكابات امسح .املنسكب الشطف مساعد

ستخد ربما الداخل من بقع/ملوثم حوضال
ُ
 مادة على يحتوي ل  املنظف أن من تأكد امللونة املنظفات تما

 .ملونة

 قطعة استخدم الداخلي، الجزء لتنظيف  .العسر املاء معادن الداخلي السطح على أبيض فيلمغشاء/

 األطباق غسالة بمنظف مبللة ناعمة قماش

 أي أبًدا تستخدم ل و  مطاطية قفازات وارتد

 وإل  األطباق غسالة منظف غير  آخر  منظف

  .اوي رغ أو  رغوة تكوين في يتسبب فقد

 في للتآكل املقاومة غير  املالبس غسل تجنب .للتآكل مقاومة ليست املتضررة العناصر  املائدة أدوات على صدأ بقع توجد

  .األطباق غسالة

 غسالة ملح إضافة بعد البرنامج لشغيُ  لم

 .الغسيل دورة في امللح آثار  ول دخ ، معاألطباق

 أي بدون  الغسيل برنامج بتشغيل دائًما قم

 دتحد ل و  امللح إضافة بعد فخارية أواني

 ملح إضافة بعد ،(وجدت إن) التوربو  وظيفة

  .األطباق غسالة

 محكم املياه نقيم غطاء أن من تحقق .مفكوك منقي املياه غطاء

 .اإلغالق

 ترتيب وأعد البرنامج إيقاف/تعطيلب قم سلةال فيما  عنصر  على يطرق  رش ذراع طباقاأل  غسالة في طرق ضجيج ال

 .الرش ذراع تعيق التي العناصر 

 غسالة في ةمفكوك الفخارية األواني قطع طباقاأل  غسالة في قعقعة صوت

 .األطباق

 ترتيب وأعد البرنامج إيقاف/تعطيلب قم

  الفخارية األوانيعناصر 

 املقطع أو  كانامل في التركيب بسبب هذا يكون  قد املياه نابيبأ في طرق ضجيج ال

 .لألنابيب العرض ي

 غسالة وظيفة على تأثير  أي له ليس هذا

 بسباك فاتصل شك، في كنت إذاو  طباقاأل 

 .متخصص

عبأ لم  نظيفة ليست األطباق
ُ
 ".عبئتهاوت األطباق تحضير " الثاني الجزء انظر  .صحيح بشكل األطباق ت

 .تركيًزا أكثر  برنامًجا حدد .الكفاية فيه بما فعال  يكن لم البرنامج

ستخدم لم
ُ
 بتغيير  قم أو  املنظفات من املزيد استخدم .املنظفات من كافية كمية ت

 الذي تستخدمه املنظف

 لرشذراع ال يمكن بحيث العناصر  ترتيب أعد .الرش أذرع حركة تمنع العناصر 

 .طالقةب يدور  أن

ركب لم أو  نظيفة غير  الفلتر مجموعة 
ُ
 بشكل ت

 يتسبب قدو  الغسيل خزانة قاعدة في صحيح

  .الرش ذراع نفاثاتفتحات/ انسداد في ذلك

 .صحيح بشكل الفلتر  برك أو /  و  نظف

 .الرش ذراع نفاثاتفتحات/ نظف



 اإلجراءات الواجب اتخاذها املحتملة األسباب املشكلة

 كان إذا املنظفات من أقل كمية استخدم .الزائدة واملنظفات سر الع املاء من مزيج .الزجاجية األواني على غيوم

 لغسل أقصر  دورة واختر  عسر  ماء لديك

 .وتنظيفها الزجاجية األواني

 ترسبات العسر  املاء منطقة تسبب أن يمكن .كوابواأل األطباق على بيضاء بقع تظهر 

 .كلسية

 حالة أو  املياه منقي إعدادات من تحقق

 .امللح حاويةعلبة/ تعبئة

 للتخلص خفيف كاشط منظف استخدم باألطباق األلومنيوم أواني احتكاك األطباق على رمادية أو  سوداء عالمات

 .العالمات تلك من

 أعد تعبئة األطباق بشكل صحيح. األطباق تعوق موزع املنظفات املوزع في متبقية املنظفات

 العثور  املمكن من كان إذا القفازات استخدم التعبئة غير صحيحة  تجف ل  األطباق

 تهيج لتجنب األطباق على املنظفات بقايا على

  .الجلد

زال 
ُ
. الغسيل بعد مباشرة األطباق غسالة تفرغ ل  جًدا قريب وقت في األطباق ت

 ، ثمالبخار يخرج حتى برفق الباب افتح

 الحرارة درجة تصبح حتى األطباق أخرج

 بتفريغ قم وبعد ذلك، للمس آمنة الداخلية

  السفلية السلة
ً
 من املاء تسرب ملنع أول

  .العلوية السلة

 حرارة درجة تكون  قصير، برنامج باستخدام .خاطئ برنامج اختيار  

. التنظيف أداء من يقلل مما أقل، الغسيل

  .طويل غسيل وقت هديل برنامًجا اختر 

 منخفض طالء ذات مائدة أدوات استخدام 

  .الجودة

 هذه مع صعوبة أكثر  املياه تصريف يصبح

عدالعناصر
ُ
 األطباق أو  املائدة أدوات ، حيث ت

 غسالة في للغسيل مناسبة غير  النوع هذا من

 .األطباق

 



 تحذير

 

 .الضمان وتأثير  الجهاز  مستخدم سالمة على جسيمة مخاطر حدوث  في الحترافي غير  اإلصالح أو  الذاتي اإلصالح يتسبب قد

 

 

 غيارال قطع توافر 

 

  السوق  في املوديل من وحدة آخر  طرح من سنوات سبع عقب مرور: 

 ذات واملعدات واألنابيب( مجمعة أو  منفصلة) الحرارية املضخات من بينها التسخين، وعناصر  والسخانات فيصر توال الدوران ومضخة محرك

 أو  ةمنفصل) األبواب بتجميعات املتعلقة والداخلية الهيكلية واألجزاء املاء وموقفات واملرشحات والصمامات الخراطيم جميع ذلك في بما الصلة

 الثابتة والبرامج ياتمجوالبر  الستشعار  وأجهزة الحرارة منظماتو  الضغط ومفاتيح اإللكترونية العرض وشاشات املطبوعة الدوائر  لوحاتو ( مجمعة

 .ضبطال إعادة برامج ذلك في بما

 

  السوق  في املوديل من وحدة آخر  طرح من سنوات عشر  عقب مرور: 

 .واألغطية السالل مثل البالستيكية وامللحقات الداخلية واألرفف التصريف وفالتر  الرش وأذرع األخرى  التسرب وموانع قفالواأل األبواب مفصالت



  السالل عبئةت

ا
ً
 :EN50242 للمواصفة وفق

 

 .واملياه الطاقة توفير  في طاقتها بكامل األطباق غسالة تعبئة ساهمست

 العلوية السلة .1

 

 العنصر رقم

  كؤوس 1

 أطباق 2

 أكواب 3

 ةصغير  تقديم سلطانية 4

 ةمتوسط تقديم سلطانية 5

  ةكبير  تقديم سلطانية 6

 

 

 سفليةال السلة .2

 

 العنصر رقم

 حلويات أطباق 7

 عشاء أطباق 8

 الشوربة/الحساء أطباق 9

  ةبيضاوي قاطبأ 10

 

 

 



املائدة أدوات رف .3

 ملقارنةلمتعلقة بال علوماتامل

EN50242 لمواصفةلـ وفًقا الختبارات

 مجهزمكان  14: السعة

 السفلي الوضع: العلوية السلة موضع

 إيكو: البرنامج

 حد أقص ى: الشطف مساعد وضع

 H3: املياه منقي وضع

العنصررقم

شوربة/حساء مالعق1

شوك2

سكاكين3

الشاي مالعق4

حلوى  مالعق5

الخدمة مالعق6

التقديم شوكة7

املرق  مغرفة8



 املائدة أدوات رفاستخدام نصائح 

.مسطحتان واليمنى اليسرى  السلتانوكلتا  ألعلى، اليمنى السلة ارفع

بحيث تصبح السلتان  اليسار، إلى اليمين من اليمنى السلة حرك

 .متداخلتين

.اليسرى  السلة فقط وجدبحيث ت الدرج، من اليمنى السلة أخرج



 دليل تعليمات

غـــــسالة األطباق

الجزء الثاني: اإلصدار الخاص

ELBA 1100

استخدام غسالة األطباق يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل 

 واالحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في املستقبل.



 املحتويات
 

01 

 استخدام غسالة األطباق 4

 لوحة التحكم 4

 منقي املياه 7

 األطباق تعبئةتحضير و  8

 وظيفة مساعد الشطف واملنظف 11

 ملء خزان مساعد الشطف 12

 تعبئة موزع املنظفات 13

   

02 

 اختيار البرنامج 14

 جدول دورة الغسيل 14

 توفير الطاقة 16

 برنامجالبدء  16

 منتصف الدورةفي برنامج التغيير  16

 هل نسيت إضافة طبق؟ 17

 تلقائيالفتح ال 17

   

 رموز حاالت الخطأ 18 03

   

 املعلومات الفنية 19 04

 

 

 

 

 

 

 :تنبيه

  املشكالت بنفسك، فيرجى طلب املساعدة من فني متخصص.إذا لم تتمكن من حل 

  إجراء تعديالت دون تقديم إشعار مسبق. –اتباعا لسياسة التطوير والتحديث املستمر للمنتج  –يجوز للشركة املصنعة 

  املسؤول.في حال فقدان أو انتهاء صالحية الدليل، فيمكنك الحصول على دليل مستخدم جديد من الشركة املصنعة أو البائع 

 

  



 دليل املستخدم السريع
 

 يرجى قراءة املحتوى التالي في دليل التعليمات ملعرفة طريقة التشغيل بشكل مفصل.

 

 
 قم بتركيب غـسالة األطباق .1

 "تعليمات التثبيت" من الجزء األول: )اإلصدار العام.( 5)يرجى مراجعة القسم 
 

 
 قم بإزالة بقايا الطعام الكبيرة  .2

 وتجنب الشطف األطباقمن على 

 
 ملء السالل .3

  

 
 بوسائل التنظيف والشطف  تعبئة املوزع .4

 
 اختيار البرنامج وتشغيل  .5

 غـسالة األطباق

 

 

 

 

 

 

 



 استخدام غسالة األطباق
 

 لوحة التحكم

 

 

 

 العملية )الزر(

 اضغط على هذا الزر لتشغيل غسالة األطباق، ستالحظ إضاءة الشاشة. تشغيل الطاقة .1

  لختيار برنامج الغسيل التلقائي. تلقائي .2

 لغسيل زجاجات األطفال. رعاية الطفل .3

 البرنامج .4
 البرنامج التالي  

 البرنامج السابق

 / + -التأخير  .5
يمكن تحديد حيث " لتقليل وقت التأخير، -اضغط على زر "+" إلضافة وقت التأخير أو اضغط على زر "

 ساعة كحد أقص ى. 24 ملدة تأخير ال

 اضغط على الزر لتحديد وظيفة، ستالحظ إضاءة املؤشر الدال على ذلك. الوظيفة .6

 قفل األطفال .7

حتى ل يتمكن  -باستثناء زر الطاقة  -يتيح لك هذا الخيار قفل األزرار املوجودة على لوحة التحكم 

لقفل و  اللوحةاألطفال من تشغيل غسالة األطباق عن طريق الخطأ بالضغط على األزرار املوجودة على 

 أو إلغاء قفل األزرار املوجودة على لوحة التحكم، اضغط 
ً

 في نفس الوقت. Alt+ على زر  مطول



 (. ) مؤشرات الستجابةئ ضيتاضغط على الزر لتحديد السلة العلوية أو السفلية املحملة وس (Altتبديل ) .8

 إيقافه مؤقًتا أثناء عمل غسالة األطباقيستخدم لبدء برنامج الغسيل املحدد أو  ؤقتامليقاف اإل بدء / ال .9

 

 شاشة العرض

 مؤشر التحذير .10

 
 مساعد الشطف

" مضيًئا، فهذا يعني أن مستوى مساعد الشطف منخفض بغسالة األطباق إذا كان املؤشر "

 ويتطلب إعادة تعبئة

 

 
 امللح

األطباق ويحتاج إلى " مضيًئا، فهذا يعني أن مستوى امللح منخفض في غـسالة إذا كان املؤشر "

 إعادة تعبئته.

 

 
 صنبور املياه

 " مضيًئا، فهذا يعني أن صنبور املياه مغلق.إذا كان املؤشر "

 

 الشاشة .11

 اختياره ودرجة الحرارة في الوقت الفعلي والوقت املتبقي وما إلى ذلك. جرى إلظهار البرنامج الذي  

 البرنامج:

 
 تلقائي

في غسل األواني الفخارية ذات الستشعار التلقائي، بشكل خفيف، عادي أو شديد التساخ، 

  .هبدونأو طعام جاف  وجود

 

 
 عناية الطفل

 لغسيل زجاجات األطفال.

 

 

 قوي 

ألثقل األواني الخزفية واألواني واملقالي واألطباق املتسخة بشكل طبيعي مع وجود بقايا الطعام 

  الجاف.

 

 
 شامل

.
ً
، مثل األواني واأللواح واألكواب واملقالي املتسخة قليال

ً
 لألحمال املتسخة عادة

 

 
 اقتصادي

هذا هو البرنامج القياس ي، وهو مناسب لتنظيف أدوات املائدة املتسخة بشكل طبيعي وهو البرنامج 

 النوع من أدوات املائدة.األكثر كفاءة من حيث إجمالي استهالك الطاقة واملياه لهذا 



  شاشة العرض

 الشاشة .11

 البرنامج: 

 

 زجاجي

 لألواني الخزفية والزجاج قليل التساخ.

 

 

 دقيقة 90

 تحتاج إلى غسيل سريع. ألدوات املائدة املتسخة بشكل طبيعي والتي

 

 

 سريع

 غسيل بمدة أقصر لألطباق قليلة التساخ التي ل تحتاج إلى تجفيف.

 

 

 النقع

 لشطف األطباق التي تنوي غسلها في وقت لحق لذلك اليوم.

 مؤشر الوظيفة .12

 

 علوي 

 اختيار الزر علوي عند 
ُ
 الفوهة السفلية. ولن تعمل نشط فوهة الرف العلوي فقط، ت

 

 
 سفلي

 اختيار الزر سفليعند 
ُ
 .علويةالفوهة ال ولن تعمل فقط سفلينشط فوهة الرف ال، ت

 

 
 الغسيل القوي 

لغسل األطباق شديدة التساخ وصعبة التنظيف. )يمكن استخدامه فقط مع البرامج التالية: قوي 

  دقيقة.( 90واقتصادي وزجاجي ووشامل 

 

 

 تجفيف إضافي

قوي رعاية الطفل و يمكن استخدامه فقط مع البرامج التالية: ) لتجفيف األطباق بشكل كامل.

 دقيقة.( 90واقتصادي وزجاجي ووشامل 

 

 
 التعبير

يمكن )للحصول على نفس تأثير الغسيل في وقت أقصر، تحتاج إلى مزيد من الطاقة واملياه. 

 دقيقة.( 90واقتصادي وزجاجي ووشامل استخدامه فقط مع البرامج التالية: قوي 

 

 

 توفير الطاقة

يمكن استخدامه فقط مع )عندما يكون لديك عدد أقل من األطباق لغسلها، يمكنك اختياره. 

  دقيقة.( 90واقتصادي وزجاجي ووشامل البرامج التالية: قوي 

 



 منقي املياه

 

 يجب ضبط منقي املياه يدوًيا باستخدام قرص املاء العسر.

 واألمالح من املاء، والذي قد يكون له تأثير ضار أو سلبي على تشغيل الجهاز.تم تصميم جهاز تنقية املياه إلزالة املعادن 

 كلما زادت املعادن، زاد عسر املاء.

 يجب ضبط املنقي وفًقا لنسبة عسر املاء في منطقتكم.

 يمكن استشارة شركة املياه املحلية الخاصة بكم لتقديم املشورة بشأن نسبة عسر املاء في املنطقة.

 

 ك امللحضبط استهال

تحسين وتخصيص مستوى  ذلك الى املياه املستخدمة. يهدفنسبة عسر غسالة األطباق للسماح بتعديل كمية امللح املستهلكة بناًء على  ُصممت

 استهالك امللح.

 

 يرجى اتباع الخطوات التالية لتعديل استهالك امللح.

 أغلق الباب، قم بتشغيل الجهاز؛ .1

 ثواٍن للدخول إلى وضع إعداد منقي املاء. 5الجهاز، اضغط على زر البرنامج ألكثر من ثانية بعد تشغيل  60في غضون  .2

 لديك، سيتغير اإلعداد بالتسلسل التالي: لظروف البيئة املحيطةاضغط على زر البرنامج مرة أخرى لتحديد اإلعداد املناسب وفًقا  .3

H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6 ؛ 

 اإلعداد. اضغط على زر الطاقة إلنهاء وضع .4

 

مستوى عسر  عسر املاء

 املاء

 التجديد يحدث

برنامج إكس  كل

 (1تسلسل 

 امللح استهالك

 درجة عسر املاء  (دورة/  رامج)

 النظام األملاني

 درجة عسر املاء 

 النظام الفرنس ي

 درجة عسر املاء 

 النظام البريطاني

 لتر لكل مول  ملي

0 – 5  0 – 9 0 – 6 0 – 0.94 H1  0 تجديد ل 

6 – 11  10 – 20 7 – 14 1.0 – 2.0 H2 15 9 

12 – 17  21 – 30 15 – 21 2.1 – 3.0 H3 5 12 

18 – 22  31 – 40  22 – 28 3.1 – 4.0 H4 3 20 

23 – 34  41 – 60 29 – 42 4.1 – 6.0 H5 2 30 

35 – 55  61 – 98  43 – 69 6.1 – 9.8 H6 1 60 

 ملي مول لكل لتر 0.178درجة بالنظام الفرنس ي =  1.78درجة بالنظام البريطاني =  1.25درجة بالنظام األملاني =  1 -

 H3إعدادات املصنع الفتراضية: 

ــتهلك كل دورة مع عملية إعادة  .1 ــ ــ ــافًيا من املاءلتًرا  2.0التجديد تسـ ــ ــ ــــتهالك الطاقة بمقدار إضـ ــ ــــاعة  0.02، ويزيد اسـ ــ ــــتغرق كيلو وات في السـ ــ ويسـ

 دقائق. 4البرنامج مقدار 



، إذا كانت اإلصدار العام :األول امللح في املنقي" من الجزء إضافة "الثالث يرجى مراجعة القسم 

 إلى امللح.تحتاج  خاصتك غسالة األطباق

 

 :تنبيه

 ، فيمكنك تخطي هذا القسم.ى أي منقي مياهإذا كان الطراز الخاص بك ال يحتوي عل

 

 املياه منقي

 ، فستتكون رواسب على األطباق واألواني.ام املاء العسر في غسالة األطباقآلخر. إذا تم استخداملاء من مكان عسر ختلف ي

 الجهاز مزود بمنقي خاص يستخدم وعاء ملح مصمم خصيًصا للتخلص من الجير واملعادن من املاء.

 

 األطباق تعبئةو  تحضير 

 

  األطباق.قابلة للغسل في غسالة أن تكون شراء األواني عند ضع في اعتبارك 

  حدد برنامًجا بأدنى درجة حرارة ممكنة.من األواني معينةإذا كلن هناك نوعيات ، 

 ل تقم بإخراج الزجاج وأدوات املائدة من غسالة األطباق فور انتهاء البرنامج.ملنع التلف ، 

 

 :لغسل أدوات املائدة / األطباق

 

 :مناسبةاألنواع التالية غير 

  من عرق اللؤلؤاملصنوعة قرنية أو الخشبية أو القابض املائدة ذات املأدوات 

  قاومة للحرارةاملبالستيكية غير الغراض األ 

 أدوات املائدة القديمة ذات األجزاء الالصقة غير املقاومة للحرارة 

  أدوات املائدة أو األطباق املستعبدة 

  بيوتر أو كوبرماركة أدوات 

  كريستالالزجاج 

  للصدأالقابلة املواد الفولذية 

  خشبيةالطباق األ 

  املصنوعة من األلياف الصطناعيةاألدوات 

 



 :بشكل محدودلكن مناسبة األنواع التالية 

  باهتة بعد عدد كبير من عمليات الغسيلاملواد الزجاجية يمكن أن تصبح بعض أنواع. 

  إلى تغير اللون أثناء الغسيللديها قابلية األجزاء الفضية واأللومنيوم. 

  غسلها في الغسالة بشكل متكرر  في حالةاألجزاء الزجاجية الالمعة قد تتالش ى. 

 



 غـسالة األطباقعند تعبئة توصيات 

 الضروري شطف األطباق تحت املاء الجاري.بقايا الطعام املحروق في املقالي. ليس من قم بإذابة كميات كبيرة من بقايا الطعام.  ةأيقم بإزالة 

 .التالية تعبئة، اتبع إرشادات الول على أفضل أداء لغسالة األطباقللحص

 

 السالل وسالل أدوات املائدة عن املوديل الخاص بك.(خصائص وشكل )قد تختلف 

 

 غسالة األطباق بالطريقة التالية:في األدوات ضع 

  واألواني واملقالي وما إلى ذلك متجهة ألسفل.والزجاجات مثل األكواب األدوات يجب أن تكون 

  خاللها. جريان املاءيساعد في حتى بشكل مائل املنحنية أو ذات التجاويف األدوات يجب تعبئة 

  بحيث ل تنقلب بالداخلجميع األواني بشكل آمن يجب تعبئة. 

  ُالغسيل. وضع جميع األواني بطريقة تسمح ألذرع الرش بالدوران بحرية أثناءت 

  هاباتجاه األسفل حتى ل يتجمع املاء فيبحيث تكون الفتحة ، واملقالي وما إلى ذلك والزجاجات، جوفة مثل األكواباألدوات املقم بتعبئة. 

  أو أن تغطي بعضها البعض.وأدوات املائدة داخل بعضها البعضيجب أل توضع األطباق ، 

 بعضها البعض.مع  الزجاجيةاملواد تتالمس ، يجب أل لتجنب التلف 

  مثل أكواب أطباق أكثو أواني لكي يوضع بها تم تصميم السلة العلوية 
ً
 القهوة وأكواب الشاي.ر نعومة وأخف وزنا

  املوضوعة السكاكين ذات الشفرات الطويلة تشكل قد!
ً
 محتمال

ً
  في وضع عمودي خطرا

 في السلة العلوية.بوضع أفقي سكاكين الالحادة مثل أو /يجب وضع أدوات املائدة الطويلة و 

  للطاقة.جيد لحصول على نتائج جيدة واستهالك من أجل ا بشكل ذائد عن الحدتعبئة غسالة األطباق برجاء عدم 

 

 :تنبيه

 أن تسقط بسهولة من السلة.حيث من املمكن الصغيرة جًدا في غسالة األطباق  األدواتيجب عدم غسل 

 

 

 طباقاأل إزالة 

 ، السلة العلوية إلى السلة السفليةملنع تساقط املاء من 
ً
 ، ثم السلة العلوية.نوص ي بإفراغ السلة السفلية أول

 

  تحذير 

 

دقيقة تقريًبا  15ملنع التلف، ل تخرج الزجاج وأدوات املائدة من غسالة األطباق ملدة ستكون ساخنة!  األدوات

 بعد انتهاء البرنامج.



 العلويةتعبئة السلة 
 مثل  ُصممت

ً
السلة العلوية لتحمل املزيد من األطباق الرقيقة واألخف وزنا

 عن األطباق واألوعية والصحون األكواب وأكواب القهوة والشاي 
ً
، فضال

ضع األطباق  ،(شديدة التساخ)طاملا أنها ليست املسطحة الصغيرة واملقالي 

 املاء.نتيجة رش وأواني الطهي بحيث ل تتحرك 

 

 

 تعبئة السلة السفلية
يصعب تنظيفها في السلة السفلية: مثل التي كبيرة و األوعية النقترح أن تضع 

، كما هو موضح في الشكل. األغطية وأطباق التقديم واألوعيةالقدور واملقالي و 

يفضل وضع أطباق التقديم واألغطية على جانب الرفوف لتجنب إعاقة دوران 

 ذراع الرش العلوي.
 

، سم 19 املنظفات أمام موزع املوص ى بهاألطباق يبلغ الحد األقص ى لقطر 

 ل يعيق فتحه.بحيث 

 

 

 تعبئة سلة أدوات املائدة
حدوث . تجنب تداخل أدوات املائدة ملنع لها يجب وضع أدوات املائدة في سلة أدوات املائدة منفصلة عن بعضها البعض في املواضع املناسبة

 .لها التنظيف غير الكافي

 
  تحذير 

 

 القاع.ش يء يخرج من السلة ليصل إلى ل تدع أي 

 قم دائًما بتعبئة األواني الحادة مع توجيه النقطة الحادة ألسفل!
 

 

 

الجزء  من األخير  القسم في موضح هو  كما السالل تعبئة يرجى األمثل، التنظيف أداء على للحصول 

 العام اإلصدار  األول:

 

 

 

 

 

 



 واملنظف الشطف مساعد وظيفة

 

ا. كما أنه طباقاأل املاء من تكوين قطرات على الشطف األخير ملنع شوط يتم تحرير مساعد الشطف أثناء 
ً
يعمل ، والتي يمكن أن تترك بقًعا وخطوط

وسائل استخدام هذه بحيث يمكن تم تصميم غسالة األطباق كما األطباق. من على ملاء بتصريف االتجفيف من خالل السماح على تحسين عملية 

 .معها الشطف السائلة

 

  تحذير 

سائل ل تقم أبًدا بملء موزع مساعد الشطف بأي مواد أخرى )مثل فقط استخدم ادوات شطف معروفة و  

 الجهاز.حيث من املمكن أن يضر ذلك بتنظيف غسالة األطباق واملنظفات السائلة(. 
 

 

 يجب إعادة ملء موزع مساعد الشطف متى

 على عدد املرات التي  لءانتظام حاجة املوزع إلى إعادة امليعتمد 
ُ
 غسل األطباق وإعداد مساعد الشطف املستخدم.ت

 ( عند الحاجة إلى مزيد من مساعد الشطف.مساعد الشطف املنخفض )تحذير مؤشر  ومضسي  

 .ل تمأل موزع مساعد الشطف أكثر من الالزم 

 وظيفة املنظف

ودة يتكون منها املنظف ضرورية إلزالة وسحق وتوزيع جميع األوساخ من غسالة األطباق. معظم املنظفات ذات الجاملكونات الكيميائية التي 

 التجارية مناسبة لهذا الغرض.

  تحذير 

 

 

 

 

 

 

 االستخدام السليم للمنظفات 

سائل استخدم فقط املنظفات املعدة خصيًصا لالستخدام في غسالت األطباق. حافظ على 

االتنظيف 
ً
 .وفي حالة جديدة جاف

 ل تمأل املنظف في املوزع حتى تكون جاهًزا لبدء تشغيل غسالة األطباق

 

 بعيًدا عن متناول األطفال.تحفظ ! مواد خطرةمنظفات غـسالة األطباق 

 
  



 

 الشطف مساعد خزان ملء

 

 

 
 قم بإزالة غطاء خزان الشطف عن طريق رفع املقبض. .1

 
املوزع، مع الحرص على عدم اسكب مساعد الشطف في  .2

 امللء الزائد.

 
 في النهاية. أغلق الغطاء .3

 

 

 ضبط خزان مساعد الشطف

 غسالة األطباق لضبط استهالك املستخدم. اتبع الخطوات أدناه. ُصممتشطف محدود،  لتحقيق أداء تجفيف أفضل مع مساعد

 قم بتشغيل الجهاز. .1

"+" للدخول  Delay" زيادة التأخير  ثوان، ثم اضغط على زر  5" ألكثر من البرنامج " ، اضغط على زر 1ثانية بعد الخطوة  60في غضون  .2

 هرتز. 1املحدد، يومض مؤشر مساعد الشطف بتردد  وديلإلى امل

 <-D3-> D4" لتحديد املجموعة املناسبة وفًقا لعاداتك في الستخدام، ستتغير املجموعات بالتسلسل التالي: اضغط على زر البرنامج " .3

D5-> D1-> D2-> D3.  

 مساعد الشطف في غسالة األطباق. استخدام كلما زاد العدد، زاد

 املحدد. وديلثواٍن أو الضغط على زر الطاقة للخروج من امل 5 غضون  تشغيل فيالبدون نجح الضبط ي .4



 املنظفات موزع تعبئة

 

 
 يرجى اختيار طريق مفتوح وفًقا للوضع الفعلي. .1

 افتح الغطاء عن طريق تحريك منفذ التخريج. .1

 افتح الغطاء بالضغط على منفذ التخريج. .2

 
 . ـالرئيس ي للغسيل( A) األكبر  التجويف إلى املنظف أضف .2

للحصول على نتيجة تنظيف أفضل، خاصة إذا كانت لديك مواد 

سيتم و متسخة جًدا، اسكب كمية صغيرة من املنظف على الباب 

 تنشيط املنظف اإلضافي أثناء مرحلة ما قبل الغسيل.

 
ــــه  .3 ــــغط عليـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام ثم الضـ ــــه إلى األمـــ ــــاء عن طريق تحريكـــ أغلق الغطـــ

 ألسفل.

 

 

 :تنبيه

 .اتاملنظف اتعبو يرجى مراعاة توصيات الشركة املصنعة على 

 

املزلج  اضغط على

 للفتح

 ألسفلاضغط 



 البرنامج اختيار 
 

 جدول دورة الغسيل

 

رامج. يوضح الجدول أدناه البرامج األفضل بالنسبة ملستويات بقايا الطعام عليها وكمية املنظفات املطلوبة. كما تظهر معلومات مختلفة حول الب

 .القتصاديبرنامج التعتبر قيم الستهالك ومدة البرنامج إرشادية فقط باستثناء 

 الشطف األخير.شوط الشطف في شير إلى أن البرنامج يستخدم مساعد هذه العالمة ت( )

 

 وصف الدورة البرنامج

 املنظف

التحضير للغسيل / 

 الغسيل الرئيس ي

وقت 

التشغيل 

 )بالدقيقة(

 الطاقة

)كيلو وات 

 ساعة(

كمية 

 املياه

 )باللتر(

مساعد 

 الشطف

 
 تلقائي

 م(° 45التحضير للغسيل )

 م°( 65-55الغسيل )

 شطف

 شطف

 م° (55-50شطف )

 تجفيف

 جرام 5/30

__________ 

 ملعقة( 2أو  1)

85 – 150 1.050-1.551 10.6-15.9  

 
رعاية 

 الطفل

 م(° 45التحضير للغسيل )

 م°( 70الغسيل )

 شطف

 شطف

 م° (70شطف )

 تجفيف

 جرام 5/30

__________ 

 ملعقة( 2أو  1)

180 1.760 13.5    

 
 قوي 

 م(° 50التحضير للغسيل )

 م(° 65الغسيل )

 شطف

 شطف

 م(° 60شطف )

 تجفيف

 جرام 5/30

__________ 

 ملعقة( 2أو  1)

205 1.509 16.5  

 
 شامل

 م(° 45التحضير للغسيل )

 م(° 55الغسيل )

 شطف

 شطف

 م(° 60شطف )

 تجفيف

 جرام 5/30

__________ 

 ملعقة( 2أو  1)

175 1.209 16.5  

 
 اقتصادي

(EN50242) 

 م(° 50الغسيل )

 شطف

 م(° 50شطف )

 تجفيف

 جرام 35

__________ 

 ملعقة( 2أو  1)

198 0.833 10.0  

 



 وصف الدورة البرنامج

 املنظف

التحضير للغسيل / 

 الغسيل الرئيس ي

وقت 

التشغيل 

 )بالدقيقة(

 الطاقة

)كيلو وات 

 ساعة(

كمية 

 املياه

 )باللتر(

مساعد 

 الشطف

 
 زجاجي

 م(° 40التحضير للغسيل )

 م(° 50الغسيل )

 شطف

 م(° 50شطف )

 تجفيف

 جرام 5/30

__________ 

 ملعقة( 2أو  1)

120 0.902 13.5  

 
 دقيقة 90

 م(° 55الغسيل )

 شطف

 م(° 50شطف )

 تجفيف

 جرام 35

__________ 

 ملعقة( 1)

90 0.891 10.3  

 
 سريع

 م(° 40الغسيل )

 م(° 40شطف )

 م(° 50شطف )

 جرام 15

__________ 

 ملعقة( 1)

30 0.781 11.0  

 
 النقع

 

  4.0 0.021 15  التحضير للغسيل

 

 

 :تنبيه

 .EN50242رقم ملواصفة ا وفقلمقارنة لختبار هذا ال معلومات وتخضع دورة اختبار. يعتبر هذا البرنامج  :(EN50242*)البرنامج االقتصادي 

 



 توفير الطاقة

 

 يؤدي الشطف املسبق ألدوات املائدة إلى زيادة استهالك املياه والطاقة ول يوص ى به. .1

ــــل أدوات املائدة في  .2 ــ ــتهلك غســ ــ ــ ــــل األطباق اليدوي عند عادة ما يســ ــ ــــتخدام من غســ ــ ــالة األطباق املنزلية طاقة وماء أقل في مرحلة الســ ــ ــ غســ

 استخدام غسالة األطباق املنزلية وفًقا للتعليمات.

 

 

 

 البرنامج بدء

 

 

،، وقم بتعبئة األطباق وادفعها للخلف. يوص ى بتعبئة السلة السفلية ةاسحب السلة العلوية والسفلي .1
ً
 ثم السلة العلوية. أول

 املنظف.قم بتعبئة  .2

". تأكد من تشــــغيل مصــــدر املياه بالضــــغط ـبطاقة املنتجالصــــفحة األخيرة " موضــــحة فيمصــــدر الطاقة تعليمات أدخل القابس في املقبس.  .3

 الكامل.

 الطاقةاضغط على زر  الباب،أغلق  .4

 ، ستبدأ غسالة األطباق في دورتها.إليقاف املؤقتالبدء/ ا الستجابة. ثم اضغط على زر مؤشر ء وسوف يض ي البرنامج،اختر  .5

 

 

 

 الدورة منتصففي  برنامجال تغيير 

 

املنظف بالفعل وربما تكون غسالة األطباق قد تم استخدام وإل فقد يكون على البدء فترة قصيرة مر  قد ن تغيير دورة الغسيل إل إذا كانل يمك

اتبع  األطباق،يجب إعادة ضبط غسالة األطباق وإعادة تعبئة موزع املنظفات. إلعادة ضبط غسالة  الحالة،بالفعل. في هذه  استنزفت مياه الغسيل

 التعليمات التالية:

 يقاف الغسيل مؤقًتا.إل  املؤقت اإليقاف /البدء اضغط على زر ل .1

 .غسالة الطباق في وضع التشغيل ستكون  –ثواٍن  3البرنامج ألكثر من  " "اضغط على زر  .2

  لتحديد البرنامج املطلوب. "" أو ""اضغط على زر  .3

 .من جديد وستبدأ غسالة األطباق املؤقت اإليقاف /البدءاضغط على زر  .4

 

 



 طبق؟ إضافة نسيت هل

 

 فاتبع اإلرشادات أدناه: الحالة،يمكن إضافة الطبق املنس ي في أي وقت قبل أن يفتح موزع املنظف. إذا كانت هذه هي 

 إليقاف الغسيل مؤقًتا. املؤقت اإليقاف /البدء اضغط على زر  .1

 .بعد توقف اذرع الرش عن العمل ، تستطيع فتح الباب بالكامل .2

 أضف األطباق املنسية. .3

 أغلق الباب. .4

 .في العمل ، ستبدأ غسالة األطباقثواٍن  10بعد املؤقت  اإليقاف /البدءاضغط على زر  .5

 

 

 

  تحذير 

  

 .يتسبب في إحراقك قد الساخن البخار حيث أن  الدورة منتصف في الباب تفتح أناحذر 

 

  

 

 تلقائيال فتحال

 

 

 .، مما يحسن نتائج التجفيفالغسيليفتح باب غسالة األطباق تلقائًيا في نهاية 

 

 :تنبيه

  باب غسالة األطباق عند ضبطه ليفتح تلقائًيا.إعاقة يجب عدم 

  الباب.وظيفة قفل في تعطيل هذا يتسبب أن من املمكن 

 

 



 الخطأ حاالت رموز 
 

 

 ، ستعرض غسالة األطباق رمز خطأ. يوضح الجدول التالي رموز الخطأ املحتملة وأسبابها.في حالة وجود عطل

 

 املحتملة األسباب املعنى الرموز 

E1 املاء ضغط أن أو  محدودة، املياه كمية أن أو  مفتوحة، غير  الحنفيات .للمياه أطول  إدخال وقت 

 .للغاية منخفض

E3  التسخين أداة في عطل .املطلوبة الحرارة درجة إلى تصل ل. 

E4 األطباق غسالةأدوات  بعضفي  بيتسر حدوث  فيضان املياه. 

E8  أو كسر الصمام التوزيعي.الكهربية  دائرةال فتح الصمام التوزيعي توجيهفشل  

Ed الكهرباء  لوحة بين التصال فشل 

 .العرض لوحة مع الرئيسية

 لتصالاملسئولة عن ا األسالك قطع أو الكهربية  دائرةال فتح

 

 

 

 

  تحذير 

  طلب خدمة الصيانةقم بإيقاف تشغيل مصدر املياه الرئيس ي قبل  ،فيضان للمياهفي حالة حدوث. 

 األطباق غسالة تشغيل إعادة قبل املاء إزالة يجبف طفيف،ال تسربال أو الزائد  امللء بسبب األساسية املقالة في ماء هناك كان إذا. 

 خدمة الصيانة الفنية، فيرجى طلب هإذا كان هناك رمز خطأ ل يمكن حل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املعلومات الفنية
 

 

 

 

 

 

 مم 845 (Hاالرتفاع )

 مم 598 (Wالعرض )

 مم )مع غلق الباب( 600 (D1العمق )

 90 بزاوية مم )مع فتح الباب 1175 (D2العمق )

 درجة(

 

 

 

 



( EN50242) بطاقة املنتج

ا لتوجيهات االتحاد األوروبي بطاقة 
ً
:1059/2010و 1016/2010غسالة األطباق املنزلية وفق

إلباالشركة املصنعة

ELBA 1100الوصف/  النوع

14القياسية املكان إعدادات

A +++(1) الطاقة كفاءة فئة

كيلو وات ساعة 237(2) السنوي  الطاقة استهالك

كيلو وات ساعة 0.833القياسية التنظيف لدورة الطاقة استهالك

وات 0.45اإليقاف وضع في الطاقة استهالك

وات 0.49الستعداد وضع في الطاقة استهالك

لتر  2800(3) السنوي  املياه استهالك

A(4) التجفيف كفاءة فئة

(5) قياسيةال تنظيفال دورة

دقيقة 198القياسية التنظيف دورة برنامج مدة

44مستوى الضوضاء

50° م

يمكن تركيبه قائم بذاتهالتركيب

نعمهل يمكن دمجه

وات 1760استهالك الطاقة

هرتز 60فولت /  220الجهد املقنن / التردد

بار 10 – 0.4ميجا باسكال =  1.0 – 0.04ضغط املياه 

 مالحظة:

)أدنى كفاءة(الذي يشير إلى  D الرمز  )أعلى كفاءة( إلىيشير إلى + + +  Aالرمز  (1)

دورة تنظيف قياسية باستخدام تعبئة املاء البارد واستهالك أوضاع الطاقة املنخفضة. يعتمد  280يعتمد استهالك الطاقة على  (2)

 .الجهاز بها ستخدميُ التي كيفية الاستهالك الطاقة الفعلي على 

الجهاز. بها ستخدميُ التي ية كيفالدورة تنظيف قياسية. يعتمد استهالك املاء الفعلي على  280يعتمد استهالك املياه على  (3)

)أدنى كفاءة(الذي يشير إلى  G الرمز  )أعلى كفاءة( إلىيشير إلى  Aالرمز  (4)

وهو البرنامج األكثر كفاءة من حيث استهالك الطاقة واملياه  بشكل طبيعييعد هذا البرنامج مناسًبا لتنظيف أدوات املائدة املتسخة  (5)

 لهذا النوع من أدوات املائدة.
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