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ك.ستساعدك مراجعة القسم الخاص بنصائح استكشاف األخطاء وإصالحھا على حل بعض المشاكل الشائعة بنفس• 

 إذا لم تتمكن من حل المشاكل بنفسك ، فیرجى طلب المساعدة من فني محترف.• 

 یجوز للشركة المصنعة ، باتباع سیاسة التطویر والتحدیث المستمر للمنتج ، إجراء تعدیالت دون إشعار مسبق.• 

أو البائع المسؤول. إذا فقدت أو انتھت صالحیتھا ، یمكنك الحصول على دلیل مستخدم جدید من الشركة المصنعة• 
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 تحذیر 
عند استخدام غسالة األطباق الخ

ة أدناه:
اصة بك ، اتبع االحتیاطات المذكور

 

 معلومات السالمة

 

 ال یمكن إجراء التركیب واإلصالح إال بواسطة فني مؤھل.• 

ھذا الجھاز مخصص لالستخدام في التطبیقات المنزلیة والتطبیقات المشابھة • 
 مثل:

 مناطق مطبخ الموظفین في المتاجر والمكاتب وبیئات العمل األخرى ؛ -
 بیوت المزرعة ؛ -
 من قبل العمالء في الفنادق والموتیالت والبیئات السكنیة األخرى ؛ -
  بیئات من نوع المبیت واإلفطار. -

 8یمكن استخدام ھذا الجھاز من قبل األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین • 

سنوات وما فوق واألشخاص ذوي القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة المنخفضة 
إذا تم منحھم اإلشراف أو التعلیمات المتعلقة باستخدام  رفةأو نقص الخبرة والمع

 الجھاز بطریقة آمنة وفھم المخاطر التي تنطوي علیھا.
یجب أال یلعب األطفال مع الجھاز. ال یجب أن یتم التنظیف وصیانة المستخدم • 

 )EN60335-1لـ(بالنسبة من قبل األطفال دون إشراف. 
من قبل األشخاص (بما في ذلك األطفال)  ھذا الجھاز غیر مخصص لالستخدام

ذوي القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة 
، ما لم یتم منحھم اإلشراف أو التعلیمات المتعلقة باستخدام الجھاز من قبل شخص 

 )IEC60335-1مسؤول عن سالمتھم. (بالنسبة لـ 
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 ن مواد التغلیف خطرة على األطفال!قد تكو• 
 ھذا الجھاز لالستخدام المنزلي في األماكن المغلقة فقط.• 

للحمایة من خطر الصدمة الكھربائیة ، ال تغمر الوحدة أو السلك أو القابس في 

 الماء أو سائل آخر.
 یرجى فصل الكھرباء قبل التنظیف وإجراء الصیانة على الجھاز.• 
ماش ناعمة مبللة بالصابون المعتدل ، ثم استخدم قطعة قماش استخدم قطعة ق• 

  جافة لمسحھا مرة أخرى.

 تعلیمات التأریض

 •

 

یجب تأریض ھذا الجھاز. في حالة حدوث عطل أو عطل ، سیقلل التأریض من
خطر حدوث صدمة كھربائیة من خالل توفیر مسار أقل مقاومة للتیار الكھربائي. 

 ھذا الجھاز مجھز بقابس موصل تأریض.
ا لجمیع القوانین •  ً یجب توصیل القابس بمنفذ مناسب یتم تركیبھ وتأریضھ وفق

 المحلیة.واللوائح 
قد یؤدي التوصیل غیر الصحیح لموصل تأریض المعدات إلى خطر حدوث • 

 صدمة كھربائیة.

 

•

 

الجھاز

 

كان

 

إذا

 

ما

 

في

 

تشك

 

كنت

 

إذا

 

خدمة

 

ممثل

 

أو

 

مؤھل

 

كھربائي

 

مع

 

تحقق
ا بشكل صحیح.  مؤرضً

 ب المخرج.ال تقم بتعدیل القابس المرفق مع الجھاز ؛ إذا كان ال یناس• 
 قم بتركیب مخرج مناسب بواسطة كھربائي مؤھل.• 
 ال تسيء استخدام أو تجلس أو تقف على باب غسالة األطباق.• 
ال تقم بتشغیل غسالة األطباق الخاصة بك إال إذا كانت جمیع لوحات العلبة في • 

 مكانھا الصحیح.
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فھناك خطر تسرب تعمل ،  غسالة األطباقافتح الباب بحذر شدید إذا كانت • 
المیاه للخارج.

 
ال تضع أي أشیاء ثقیلة على الباب أو تقف علیھ عند فتحھ. یمكن أن یمیل • 

األمام.

 

إلى

 

الجھاز

 عند تحمیل المواد المراد غسلھا:•  
 ) حدد موقع األشیاء الحادة بحیث ال یحتمل أن تتلف ختم الباب ؛1
رى ذات النقاط الحادة في السلة ) تحذیر: یجب تحمیل السكاكین واألدوات األخ2

 مع توجیھ نقاطھا ألسفل أو وضعھا في وضع أفقي.

قلویة للغایة یمكن أن تكون خطیرة للغایة إذا  غسالة األطباقبعض منظفات • 
عند فتح  غسالة األطباقتجنب مالمسة الجلد والعینین وإبعاد األطفال عن  ابتلعت.
 الباب.

 ارغ بعد االنتھاء من دورة الغسیل.تأكد من أن مسحوق التنظیف ف• 
" غسالة األطباقال تغسل المواد البالستیكیة ما لم یتم وضع عالمة "آمنة على • 

 أو ما یعادلھا.
بالنسبة لألصناف البالستیكیة غیر الممیزة ، لم تتحقق من توصیات الشركة • 

المصنعة.
 غسالة األطباقطف الموصى بھا لالستخدام في استخدم فقط مواد التنظیف والش•  

األوتوماتیكیة

 

ا الصابون أو منظفات الغسیل أو منظفات الغسیل الیدوي في •  ال تستخدم أبدً
 غسالة األطباق.

ا ، ألن ذلك قد یزید من خطر التعثر.•   یجب عدم ترك الباب مفتوحً

المصنعة أو وكیل  في حالة تلف سلك اإلمداد ، یجب استبدالھ من قبل الشركة

 الخدمة أو شخص مؤھل بالمثل لتجنب الخطر.
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أثناء التثبیت ، یجب أال یكون منحنى أو مسطح المداد الطاقة بشكل مفرط أو • 
 خطیر.

 ال تتالعب بالضوابط.• 
یجب توصیل الجھاز بصمام الماء الرئیسي باستخدام مجموعات خراطیم • 

عات القدیمة.جدیدة. ال یجب إعادة استخدام المجمو

لتوفیر الطاقة ، في وضع االستعداد ، سیتم إیقاف تشغیل الجھاز تلقائیًا أثناء •  

 دقیقة. 30عدم وجود أي عملیة خالل 

 .41الحد األقصى لعدد األماكن المراد غسلھا ھو • 

 میجا باسكال. 1الحد األقصى المسموح بھ لضغط المیاه ھو • 

  میجا باسكال. 0.04ط المیاه ھو الحد األدنى المسموح بھ لضغ• 
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التخلص

  لذھاب إلى مركز للتخلص من العبوة والجھاز ، یرجى ا• 

  إعادة التدویر. لذلك ، قم بقطع كبل إمداد الطاقة واجعل

جھاز إغالق الباب غیر صالح لالستخدام. 

یتم تصنیع عبوات الورق المقوى من الورق المعاد تدویره ویجب التخلص منھ • 

 في مجموعة نفایات الورق إلعادة التدویر.

بشكل صحیح ، سوف تساعد في  من خالل التأكد من التخلص من ھذا المنتج• 

منع العواقب السلبیة المحتملة على البیئة وصحة اإلنسان ، والتي یمكن أن تكون 

 ناتجة عن معالجة النفایات غیر المناسبة لھذا المنتج.

لمزید من المعلومات التفصیلیة حول إعادة تدویر ھذا المنتج ، یرجى االتصال • 

 التخلص من النفایات المنزلیة. بمكتب المدینة المحلي لدیك وخدمة

التخلص: ال تتخلص من ھذا المنتج كمخلفات بلدیة غیر مصنفة. من • 

الضروري جمع ھذه النفایات بشكل منفصل للمعالجة الخاصة.
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نظرة عامة على المنتج
ھامة:

للحصول على أفضل أداء من غسالة األطباق ، اقرأ جمیع تعلیمات التشغیل قبل استخدامھا 
 للمرة األولى.

 

مالحظة:
قط ، قد تكون نماذج مختلفة. یرجى الغلبة العینیة.الصور ھي لإلشارة ف

ياألنبوب الداخل

حاویة الملح

موزع

ذراع الرش السفلي

تجمیع الفلتر

السلة العلویة السلة السفلیة

ذراع الرش العلوي رف كوب
 السكاكین والشوك  



.  .
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الخاصة بك غسالة األطباقاستخدام 
قبل استخدام غسالة األطباق:

قم بتعیین جھاز تنقیة الماء .1

 . تحمیل الملح في المنقي2

 تحمیل السلة .3

الجھاز4 امأل

تحمیل الملح في المنقي

مالحظة:
موذج الخاص بك یحتوي على أي منقي للمیاه ، فیمكنك تخطي ھذا القسم.إذا لم یكن الن

ا الملح المخصص ل ً  .غسالة األطباقاستخدم دائم

 توجد حاویة الملح أسفل السلة السفلیة ویجب تعبئتھا كما ھو موضح في ما یلي:

تحذیر 

ا الستخدام غساالت•  األطباق! استخدم فقط الملح المصمم خصیصً

ا لالستخدام في غسالة األطباق ، وخاصة ملح الطعام ، سوف یتسبب كل نوع آخر   من الملح غیر مصمم خصیصً

  تقدم في إتالف منقي الماء. في حالة األضرار الناجمة عن استخدام الملح غیر المناسب ، فإن الشركة المصنعة ال 

أي ضمان وال تتحمل أي أضرار ناتجة. 

 .امأل فقط بالملح قبل تشغیل الدورة• 

  سیمنع ذلك أي حبیبات من الملح أو الماء المالح ، والتي قد تكون انسكبت ، تبقى على الجزء السفلي من الماكینة

التآكل. تسبب قد والتي ، زمنیة فترة ألي

طھر الماء."مطھر المیاه" من الجزء الثاني: إصدار خاص ، إذا كنت بحاجة إلى ضبط م 1رجى مراجعة القسم ی

لح
م

في داخل  في الخارج
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:قغسالة األطبایرجى اتباع الخطوات التالیة إلضافة ملح 

 . قم بإزالة السلة السفلیة وفك غطاء الخزان.1

 .غسالة األطباقكجم من ملح  1.5. ضع نھایة القمع (مرفق) في الحفرة واسكب حوالي 2

 لى أقصى حد لھا بالماء ، فمن الطبیعي أن تخرج كمیة صغیرة من الماء من حاویة الملح.. امأل حاویة الملح إ3

 . بعد ملء الحاویة ، قم بلف الغطاء بإحكام.4

 . سوف یتوقف ضوء تحذیر الملح عن العمل بعد امتالء حاویة الملح بالملح.5

یل (نقترح استخدام برنامج قصیر). وإال فقد یتلف .على الفور بعد ملء الملح في وعاء الملح ، یجب البدء في برنامج غس6

 نظام المیاه أو المضخة أو األجزاء المھمة األخرى من الماكینة بسبب المیاه المالحة. ھذا خارج الضمان.

 مالحظة:

ا على مدى جودیجب إعادة ملء حاویة الملح فقط عند إضاءة ضوء تحذیر الملح (•  ة تذویب ) في لوحة التحكم. اعتمادً

 الملح ، قد یظل ضوء تحذیر الملح مضاءً حتى لو كانت حاویة الملح مملوءة.

إذا لم یكن ھناك ضوء تحذیر من الملح في لوحة التحكم (لبعض المودیالت) ، یمكنك تقدیر وقت ملء الملح في المنقي من 

 خالل الدورات التي یتم تشغیل غسالة األطباق بھا.

، قم بتشغیل برنامج نقع أو سریع إلزالتھ.في حالة انسكاب الملح • 
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نصائح سلة باستخدام

تعدیل السلة العلویة
:1النوع 

یمكن تعدیل ارتفاع السلة العلویة بسھولة الستیعاب األطباق الطویلة في السلة العلویة أو السفلیة.

 لضبط ارتفاع الرف العلوي ، اتبع الخطوات التالیة:

سفلموقف أ

ة العلویة.قم بإزالة السل .2اسحب السلة العلویة. .1

  . أعد تركیب السلة العلویة إلى األسطو3

 انات العلویة أو السفلیة.

العلوي موقف

. ادفع في السلة العلویة.4
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للخلف ارفع ألعلى  طوى  

طي رفوف الكوب
 إلفساح مكان لألشیاء األطول في السلة العلویة ، ارفع رف الكوب ألعلى.

ب لالستخدام.یمكنك مطلوبًا یكون ال عندما إزالتھ ا أیضً ضدھا. یمكنك الطویلة النظارات إمالة ذلك عد

طي أرفف الرفوف
یتم استخدام المسامیر في السلة السفلیة لحمل األطباق والطبق.

 یمكن خفضھا لتوفیر مساحة أكبر للعناصر الكبیرة.
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الصیانة والتنظیف
عنایة الخارجیةال

الباب وختم الباب
 واسب الطعام.قم بتنظیف أختام الباب بانتظام بقطعة قماش مبللة ناعمة إلزالة ر

، قد تتساقط بقایا الطعام والشراب على جوانب باب غسالة األطباق. ھذه األسطح خارج خزانة  غسالة األطباقعند تحمیل 

 الغسل وال یمكن الوصول إلیھا عن طریق المیاه من أذرع الرش. یجب مسح أي رواسب قبل إغالق الباب.

التحكم لوحة
إذا كان التنظیف مطلوبًا ، فیجب مسح لوحة التحكم بقطعة قماش مبللة ناعمة فقط.

 لتجنب اختراق المیاه في قفل الباب والمكونات الكھربائیة ، ال تستخدم منظف الرذاذ من أي نوع.• 

ً المنظفات•   ال تستخدم أبدا

 تخدش بعض

الكاشطة أو منصات التنظیف على األسطح الخارجیة ألنھا قد تخدش النھایة. قد

السطح. على عالمات تترك أو ا أیضً الورقیة المناشف

تحذیر 

العنایة الداخلیة

ظام الترشیحن
یحتفظ نظام الترشیح في قاعدة خزانة الغسیل بالحطام الخشن من دورة الغسیل. قد یتسبب الحطام الخشن الذي تم جمعھ في 

األمر تحت الماء الجاري. اتبع الخطوات أدناه لتنظیف  ات بانتظام ونظفھا إذا لزمالفلترات. تحقق من حالة الفلترانسداد 

 ات في خزانة الغسیل.الفلتر

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

مالحظة: 
.الصور لإلشارة فقط ، قد تختلف النماذج المختلفة لنظام الترشیح وأذرع الرش
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。。。。。。。。

  یمكن سحب الفلتر الناعم من أسفل مجموعة الفلتر .2

  . یمكن فصل الفلتر الخشن عن الفلتر الرئیسي

ا. بالضغط برفق على األلسنة في األعلى وسحبھ بعیدً

  أعد تجمیع الفالتر بالترتیب العكسي للتفكیك .4

  ، واستبدل إدخال الفلتر ، وقم بالتدویر في اتجاه 

عقارب الساعة إلى السھم المغلق. 

  الخشن وقم بتدویره عكس اتجاه عقار الفلترامسك  .1

  ب الساعة لفتح الفلتر. ارفع الفلتر إلى أعلى وإلى

.غسالة األطباقخارج  

  یمكن تنظیف بقایا الطعام الكبیرة عن طریق شطف .3

 الفلتر تحت الماء الجاري. 

لتنظیف أكثر شموالً ، استخدم فرشاة تنظیف ناعمة.

تحذیر 
  ال فقد تتسبب الحطام الخشنة فيال تفرط في شد المرشحات. أعد وضع الفالتر بشكل متسلسل بإحكام ، وإ• 

ا.   دخول النظام وتسبب انسدادً

ا بدون وجود فالتر. قد یقلل االستبدال غیر الصحیح للمرشح من مستوى أداء•    ال تستخدم غسالة األطباق أبدً

الجھاز ویضر باألطباق واألواني. 

افتح

رئیسيالفلتر

خشنالفلتر 

الفلتر الناعم
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  أذرع الرش

د الكیمیائیة في الماء العسر سوف تسد طائرات ومحامل ذراع الرش.من الضروري تنظیف أذرع الرش بانتظام ألن الموا

 لتنظیف أذرع الرش ، اتبع التعلیمات أدناه:

  إلزالة ذراع الرش العلوي ، أمسك الجوز في .1

  المنتصف وثبّت ذراع الرش عكس اتجاه عقارب 

الساعة إلزالتھ.

. إلزالة ذراع الرش السفلي ، اسحب ذراع الرش ألعلى.2

  غسل الذراعین بالماء الدافئ والصابون واستخدام .

فرشاة ناعمة لتنظیف الطائرات. استبدلھا بعد شطفھا 

ا.  جیدً

3
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ب األطباقالعنایة غسالة
 

 احتیاطي الصقیع
في فصل الشتاء. في كل مرة بعد دورات الغسیل ، یرجى العمل على  غسالة األطباقیرجى اتخاذ تدابیر حمایة الصقیع في 

 النحو التالي:

 في مصدر اإلمداد. غسالة األطباققطع التیار الكھربائي ل .1

 لمیاه.قم بإیقاف تشغیل مصدر المیاه وافصل أنبوب مدخل المیاه من صمام ا. 2

 . استنزاف المیاه من أنبوب المدخل وصمام المیاه (استخدم مقالة لجمع المیاه)3

 أعد توصیل أنبوب مدخل المیاه بصمام الماء. .4

 قم بإزالة الفلتر الموجود أسفل الحوض واستخدم إسفنجة المتصاص الماء في الحوض. .5

 
 بعد كل غسلة

ا قلیالً حتى ال تحاصر الرطوبة والروائح في الداخل.بعد كل غسلة ، أوقف تزوی  د المیاه بالجھاز واترك الباب مفتوحً

 

 انزع القابس
ا بإزالة القابس من المقبس. ً  قبل التنظیف أو إجراء الصیانة ، قم دائم

 
 ال مذیبات أو تنظیف جلخ

رجیة والمطاطیة لغسالة األطباق ، ال تستخدم المذیبات أو منتجات التنظیف الكاشطة. استخدم فقط قطعة لتنظیف األجزاء الخا

 قماش بالماء الدافئ والصابون.

إلزالة البقع أو البقع من على السطح الداخلي ، استخدم قطعة قماش مبللة بالماء مع القلیل من الخل ، أو منتج تنظیف مصمم 

ا لغساالت  .اقاألطبخصیصً

 

 عندما ال تكون قید االستخدام لفترة طویلة
فارغة ثم إزالة القابس من المقبس وإیقاف إمداد المیاه واترك باب الجھاز  غسالة األطباقیوصى بتشغیل دورة غسیل مع غسل 

. سیساعد ذلك أختام الباب على البقاء لفترة أطول ویمنع ت ا قلیالً  كون الروائح داخل الجھاز.مفتوحً

 
 الجھاز نقل

  إذا كان یجب نقل الجھاز ، فحاول إبقائھ في الوضع الرأسي. إذا لزم األمر ، یمكن وضعھ على ظھره.

 
 األختام

ا في السد غسالة األطباقأحد العوامل التي تتسبب في تكوین الروائح في  ادات. التنظیف الدوري ھو الطعام الذي یبقى محاصرً
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 تعلیمات التثبیت

 خطر الصدمة الكھربائیة

 افصل الطاقة الكھربائیة قبل تركیب غسالة األطباق.

 قد یؤدي عدم القیام بذلك إلى الوفاة أو الصدمة الكھربائیة.

 االنتباه
 یتم تركیب األنابیب والمعدات الكھربائیة من قبل المتخصصین.یجب أن 

 حول توصیل الطاقة 

 للسالمة الشخصیة:
ال تستخدم سلك تمدید أو قابس محول مع ھذا الجھاز.• 

  •
 من سلك

ال تقم ، تحت أي ظرف من الظروف ، بقطع أو إزالة وصلة التأریض
 الطاقة.

 تحذیر 

 تحذیر 

 متطلبات كھربائیة
صیل غسالة األطباق بمصدر الطاقة المناسب. استخدم یرجى إلقاء نظرة على ملصق التصنیف لمعرفة جھد التصنیف وتو

، أو منصھر التأخیر الزمني أو قاطع الدائرة الموصى بھ وتوفیر دائرة منفصلة تخدم  A / 13A / 16A10المصھر المطلوب 

 ھذا الجھاز فقط.

 
 الربط الكھربائي

جودة على لوحة التصنیف. فقط أدخل القابس في مقبس كھربائي مؤرض تأكد من أن جھد وتردد الطاقة یتوافق مع تلك المو

ً من  بشكل صحیح. إذا كان المقبس الكھربائي الذي یجب توصیل الجھاز بھ غیر مناسب للقابس ، فاستبدل المقبس ، بدال

 استخدام محوالت أو ما شابھ ذلك ألنھا قد تسبب ارتفاع درجة الحرارة والحروق.

لتأریض المناسب قبل االستخدامتأكد من وجود ا  
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 خرطوم تورید عادي

 خرطوم تورید آمن

 إمدادات المیاه والصرف الصحي

 توصیل الماء البارد
قم بتوصیل خرطوم تورید الماء البارد بموصل ملولب

  

(بوصة) وتأكد من أنھ مثبت بإحكام في مكانھ. 4/3 
 

  إذا كانت أنابیب المیاه جدیدة أو لم یتم استخدامھا

لفترة طویلة من الزمن ، دع المیاه تجري للتأكد من 
  

تجنب خطرخلو المیاه منھا. ھذا االحتیاط ضروري ل 
  

 انسداد مدخل المیاه وإتالف الجھاز. 
 

 
 

 

 حول خرطوم تورید السالمة
یتكون خرطوم تورید السالمة من الجدران المزدوجة. یضمن نظام الخرطوم تدخلھ عن طریق منع تدفق المیاه في حالة كسر 

 وعندما تكون المساحة الھوائیة بین خرطوم اإلمداد نفسھ والخرطوم المموج الخارجي ممتلئة بالماء. خرطوم اإلمداد

 

ًا على نفس خط المیاه الموجود في   یمكن أن ینفجر الخرطوم الذي یعلق برذاذ الحوض إذا كان مثبت

 وصیل الثقب.غسالة األطباق. إذا كان الحوض بھ واحد ، فمن المستحسن فصل الخرطوم وت 

 كیفیة توصیل خرطوم تورید السالمة
 اسحب خراطیم إمداد السالمة بالكامل من حجرة التخزین الموجودة خلف غسالة األطباق. .1

 بوصة. 4/3أحكم ربط مسامیر خرطوم اإلمداد بالحنفیة باستخدام الخیط  .2

 .غسالة األطباقتشغیل  . شغل الماء بالكامل قبل3

 كیفیة فصل خرطوم تورید السالمة
 . قم بإیقاف تشغیل الماء.1

 . فك خرطوم تورید السالمة من الصنبور.2



 B

 A
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توصیل خراطیم الصرف
سم ، أو اتركھ یغرق في الحوض ، مع التأكد من تجنب ثنیھ  4أدخل خرطوم التصریف في أنبوب التصریف بقطر ال یقل عن 

مم. یجب عدم غمر النھایة الحرة للخرطوم في الماء لتجنب  1000صریف أقل من أو تجعیده. یجب أن یكون ارتفاع أنبوب الت

 التدفق الخلفي لھا.

 یرجى إصالح خرطوم الصرف بإحكام في الموضع أ أو الموضع ب 

 كیفیة تصریف المیاه الزائدة من الخراطیم
باشرة إلى الحوض. ، فال یمكن تصریف المیاه الزائدة في الخراطیم م 1000إذا كان الحوض أعلى من األرضیة بمقدار 

 سیكون من الضروري تصریف المیاه الزائدة من الخراطیم إلى وعاء أو وعاء مناسب یتم االحتفاظ بھ خارج الحوض وأقل.

  
 مخرج المیاه

قم بتوصیل خرطوم تصریف المیاه. یجب تركیب خرطوم الصرف بشكل صحیح لتجنب تسرب المیاه. تأكد من أن خرطوم 

 تصریف المیاه غیر ملتوي أو ممرود.

 
 خرطوم التمدید

إذا كنت بحاجة إلى ملحق خرطوم تصریف ، فتأكد من استخدام خرطوم تصریف مماثل.
 

 .غسالة األطباقلأمتار ؛ وإال یمكن تقلیل تأثیر التطھیر  4یجب أال یزید طولھ عن 

 اتصال سیفون 
سم (كحد أقصى) من أسفل الطبق.  100یجب أن یكون توصیل النفایات على ارتفاع أقل من 

 یجب إصالح خرطوم تصریف المیاه.

الجزء الخلفي من غسالة األطباق

كابل التیار الكھربائي

مدخل المیاه
أنبوب التصریف

خرطوم الصرف

 عداد

س
ماك

10
00

مم
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 ضع الجھاز

ضع الجھاز في الموقع المطلوب. یجب أن یستقر الظھر على الحائط خلفھ ، وعلى الجانبین 
بخراطیم إمداد المیاه والصرف التي یمكن وضعھا إم غسالة األطباقعلى طول الخزانات أو الجدران المجاورة. تم تجھیز 

 على الجانب األیمن أو األیسر لتسھیل التركیب الصحیح.

 تسویة الجھاز
 غسالة األطباقبمجرد وضع الجھاز لالستواء ، یمكن تعدیل ارتفاع 

عن طریق تعدیل مستوى الشد للقدم. على أي حال ، یجب 

 أال یمیل الجھاز أكثر من درجتین.

 مالحظة: 

 القائمة بذاتھا. غسالة األطباقتنطبق فقط على 

 
ركیب قائم بذاتھت

 

 یتناسب بین الخزائن الموجودة
  مم ، للسماح 845،  غسالة األطباق تم تصمیم ارتفاع

  بتركیب الماكینة بین الخزائن الموجودة بنفس االرتفاع في 

  المطابخ الحدیثة المجھزة. یمكن تعدیل القدمین للوصول إلى 

 االرتفاع الصحیح. 

  ال یتطلب الجزء العلوي الرقائقي من الماكینة أي عنایة خاصة

 ألنھ مقاوم للحرارة والخدش ومقاوم للبقع. 
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 تحت رأس العمل الموجود
 (عند التركیب تحت سطح العمل)

  في معظم المطابخ الحدیثة المجھزة ، یوجد سطح عمل واحد فقط

  یتم بموجبھ تركیب الخزائن واألجھزة الكھربائیة. في ھذه الحالة  

  المسامیر عن طریق فك غسالة األطباق، قم بإزالة الجزء العلوي من 

 تحت الحافة الخلفیة للجزء العلوي (أ). 

 انتباه

 العلوي (ب). أن تكون المسامیر ملولبة مرة أخرى تحت الحافة الخلفیة للجزءبعد إزالة سطح العمل ، یجب 

 

ا ISOمم ، كما ھو مقرر في اللوائح الدولیة ( 815سیتم بعد ذلك خفض االرتفاع إلى  ً ) وستكون غسالة األطباق مناسبة تمام

 أسفل سطح عمل المطبخ.

 
 ثبیت المدمج (للنموذج المتكامل)الت

 غسالة األطباق. تحدید أفضل موقع ل1الخطوة 
 خراطیم الصرف وسلك الطاقة.الماء والمدخل بالقرب من  غسالة األطباقیجب أن یكون موضع تركیب 

 .غسالة األطباقالرسوم التوضیحیة ألبعاد الخزانة وموقع التثبیت ل

 المحاذاة للخزانة. والخزانة والباب الخارجي غسالة األطباقمم بین الجزء العلوي من  5. أقل من 1

مداخل خطوط الكھرباء
  والصرف الصحي 
 وإمدادات المیاه 

مسافة بین قاع وأرضیة
 الخزانة 

 سم) 60مم (لطراز  600

 سم) 45مم (لطراز  450
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BA

 غسالة األطباق. إذا تم تثبیت 2

الباب.

 

فتح

 

عند

 

المساحة

 

بعض

 

ھناك

في زاویة الخزانة ، یجب أن یكون 

 مالحظة:
ا على مكان مأخذ التیار الكھربائي ، قد تحتاج إلى قطع فتحة في الجانب المقابل للخزانة. ً  اعتماد

 . أبعاد اللوحة الجمالیة وتركیبھا2الخطوة 

ًا لرسومات التثبیت.  یمكن معالجة اللوحة الخشبیة الجمالیة وفق

 

 نموذج شبھ متكامل
 Bلى اللوح الخشبي الجمالي ، المقرب السحري ع A، المقرب السحري  Bوال المقرب السحري  Aیتم فك المقرب السحري 

). بعد وضع اللوحة ، قم بتثبیت اللوحة على الباب الخارجي بواسطة A(انظر الشكل  غسالة األطباقالملبس للباب الخارجي ل

 ).Bالبراغي والمسامیر (انظر الشكل 

المقرب السحري

المقرب السحري

القصیرة.1 األربعة المسامیر . خذ

قم بتثبیت المسامیر األربعة الطویلة. .2

 خزانة غسالة أطباق

باب غسالة األطباق

مم 50مساحة ال تقل عن 
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 نموذج متكامل
). A(انظر الشكل  األطباق غسالةقم بتثبیت الخطاف على اللوحة الخشبیة الجمالیة وضع الخطاف في فتحة الباب الخارجي ل

 ).Bبعد وضع اللوحة ، قم بتثبیت اللوحة على الباب الخارجي بواسطة البراغي والمسامیر (انظر الشكل 

 . تعدیل التوتر اللباب الربیع3الخطوة 

  م تعیین نوابض الباب في المصنع على التوتر المناسب للباب. یت1

الخارجي. إذا تم تركیب لوحة خشبیة جمالیة ، فسیتعین علیك ضبط 
  

 
 

شد نابض الباب. قم بتدویر برغي التعدیل لدفع المكیف إلجھاد الكابل
  

 الفوالذي أو استرخاءه.

ا عندما یظل الباب أفقیًا في .2 الوضع یكون ضغط زنبرك الباب صحیحً
  

 المفتوح بالكامل ، ولكنھ یرتفع إلى نھایتھ مع رفع بسیط لإلصبع. 

 . خذ المسامیر األربعة القصیرة.1

الطویل2 األربعة المسامیر بتثبیت ة.قم
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 غسالة األطباق. خطوات تركیب 4الخطوة 
 

 یرجى الرجوع إلى خطوات التثبیت المحددة في رسومات التثبیت.

 

 )2لصق شریط التكثیف تحت سطح العمل للخزانة. یرجى التأكد من تدفق شریط التكثیف مع حافة سطح العمل. (الخطوة  .1

 مدادات المیاه الباردة.قم بتوصیل خرطوم المدخل بإ .2

 قم بتوصیل خرطوم الصرف. .3

 قم بتوصیل سلك الطاقة ... .4

  )4ضع غسالة األطباق في مكانھا. (الخطوة  .5

من خالل تحویل فیلیبس  غسالة األطباققم بغسل غسالة األطباق. الطعام الخلفیة یمكن تعدیلھا من الجزء األمامي من  .6

استخدام وفیلیبس المسمار. لضبط القدمین األمامیة ، استخدم مفك براغي مسطح  ألطباق المسمار في منتصف قاعدة غسالة

  )6إلى الخطوة  5وقلب القدمین األمامیین حتى تستقر غسالة األطباق. (الخطوة 

 )10إلى الخطوة  7قم بتثبیت باب األثاث إلى الباب الخارجي لغسالة األطباق (الخطوة  .7

. قم بضبط شد نوابض الباب باستخدام مفتاح ألین في حركة باتجاه عقارب الساعة إلحكام نوابض الباب الیسرى والیمنى. قد 8

 )11یتسبب عدم القیام بذلك في إتالف غسالة األطباق. (الخطوة 

 في مكانھا. ھناك طریقتان للقیام بذلك:طباق یجب تأمین غسالة األ .9

 ع خطاف التثبیت في فتحة المستوى الجانبي وثبتھ على سطح العمل باستخدام مسامیر خشبیة.أ. سطح العمل العادي: ض

 ب. سطح عمل من الرخام أو الجرانیت: أصلح الجانب باستخدام برغي.
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UP

DOWN

 
 غسالة األطباق. تسویة 5الخطوة 

 یجب أن تكون غسالة األطباق في المستوى المستوي لتشغیل رف األطباق بشكل صحیح وأداء الغسیل.

 مستویة. غسالة األطباقالحوض كما ھو موضح للتحقق من أن . ضع مستوى الروح على باب ومسار الرف داخل 1

 قم برفع مستوى غسالة األطباق عن طریق تعدیل أرجل التسویة الثالثة بشكل فردي. .2

 طباق.، یرجى االنتباه إلى عدم ترك طرف غسالة األ غسالة األطباق. عند تسویة 3

 مالحظة

 مم. 50الحد األقصى الرتفاع الضبط للقدم 

تحقق من المستوى من
الخلفاألما إلى م

  تحقق من المستوى من
 جانب إلى آخر 
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\نصائح استكشاف األخطاء وإصالحھا  

 قبل االتصال بالخدمة
 مراجعة الرسوم البیانیة على الصفحات التالیة قد تنقذك من االتصال للحصول على الخدمة.

\ 

  حلولال  األسباب المحتملة  مشاكلال

  

  

  

  

  

  

  

  غسالة األطباقال تبدأ 

انفجر الصمامات ، أو تعطل انقطاع 

  الدائرة.

 
استبدال الصمامات أو إعادة تعیین قاطع

 الدائرة. قم
 
بإزالة أي أجھزة أخرى تشترك في

  .غسالة األطباقنفس الدائرة مع 

  لم یتم تشغیل مصدر الطاقة.
 
تأكد من تشغیل غسالة األطباق وإغالق الباب
 
بإحكام. تأكد من توصیل سلك الطاقة بشكل

  صحیح بمقبس الحائط.

  ضغط الماء منخفض
 
تحقق من توصیل إمدادات المیاه بشكل صحیح

  ه.وتشغیل المیا

غیر مغلق بشكل  غسالة األطباقباب 

  صحیح.

تأكد من إغالق الباب بشكل صحیح وإغالقھ.
  

غسالة ال یتم ضخ المیاه من 

  األطباق

خرطوم الصرف الملتوي أو 

  المحاصر.

  تحقق من خرطوم الصرف.

  تحقق من المرشح الخشن.  انسداد المرشح.

تحقق من حوض المطبخ للتأ  انسداد بالوعة المطبخ.
 
كد من تصریفھ
 
ا. إذا كانت المشكلة في حوض المطبخ الذي ً جید

 
ً من لم یتم تصریفھ ، فقد تحتاج إلى سباك بدال

  .األطباقجندي لغساالت

 غسالة األطباقاستخدم فقط منظف   منظف خاطئ.  حوض الرغوة الصابون في 
 
الخاص

لتجنب الرغوة. إذا حدث ذلك ، افتح 
 
غسالة

 1ف واتركھا تتبخر. أض األطباق
 
غالون من

غسالة األطباقالماء البارد إلى قاع 
 
. أغلق باب

 غسالة األطباق
 ، 
، ثم حدد أي دورة. في البدایة

 غسالة األطباقستقوم 
 
بتصریف المیاه. افتح
ا 
الباب بعد اكتمال مرحلة التصریف وتحقق مم

إذا كانت الرغوة قد اختفت. كرر إذا لزم األمر
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  حلولال  المحتملةاألسباب   مشاكلال

ا انسكابات مساعد الشطف   مساعد الشطف المسكوب.   ً امسح دائم

ا. ً   فور

  تأكد من أن المنظف لیس لھ لون.  ربما تم استخدام منظف ملون.  الداخلیة الحوض الملون

لتنظیف الداخل ، استخدم اسفنجة رطبة   معادن الماء العسر.  فیلم أبیض على السطح الداخلي

وارتد  األطباقغسالة مع منظف 

ا أي  ً قفازات مطاطیة. ال تستخدم أبد

غسالة منظف آخر بخالف منظفات 

  ، فقد یتسبب في الرغوة األطباق

تجنب غسیل المواد التي ال تقاوم التآكل   العناصر المصابة لیست مقاومة للتآكل.  ھناك بقع صدأ على أدوات المائدة

  .غسالة األطباقفي 

د إضافة ملح لم یتم تشغیل البرنامج بع

. دخلت آثار الملح في غسالة األطباق

  دورة الغسیل.

ا بتشغیل برنامج غسیل بدون أي  ً قم دائم

أواني بعد إضافة الملح. ال تحدد وظیفة 

Turbo  (إن وجدت) بعد إضافة ملح

  .غسالة األطباق

  تحقق من أن غطاء المنقي آمن.  غطاء اللیونة فضفاض.

قاطع البرنامج وأعد ترتیب العناصر   یطرق ذراع الرش على عنصر في سلة  غسالة األطباقطرق الضجیج في 

  التي تعیق ذراع الرش.

قاطعوا البرنامج وأعدوا ترتیب األواني   .غسالة األطباققطع الفخار في   غسالة األطباقضجیج قعقعة في 

  الفخاریة.

قد یكون ھذا بسبب التثبیت في الموقع   طرق الضجیج في أنابیب المیاه

  و المقطع العرضي لألنابیب.أ

غسالة ھذا لیس لھ تأثیر على وظیفة 

. إذا كنت في شك ، اتصل األطباق

  بسباك مؤھل.

انظر الجزء الثاني "تحضیر األطباق   لم یتم تحمیل األطباق بشكل صحیح.  األطباق لیست نظیفة

  وتحمیلھا".

ا أكثر كثافة.  لم یكن البرنامج قویًا بما یكفي.   حدد برنامجً
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  حلولال  األسباب المحتملة  مشاكلال

لم یتم االستغناء عن كمیة كافیة   األطباق لیست نظیفة.

  من المنظفات.

استخدم المزید من المنظفات أو قم بتغییر 

  المنظف.

أعد ترتیب العناصر بحیث یمكن أن یدور   العناصر تمنع حركة أذرع الرش.

  الرش بحریة.

غیر نظیفة أو  مجموعة المرشح

غیر مثبتة بشكل صحیح في قاعدة 

خزانة الغسیل. قد یتسبب ذلك في 

  انسداد فتحات ذراع الرش.

قم بتنظیف و / أو تركیب المرشح بشكل 

 صحیح.

  قم بتنظیف فتحات ذراع الرش.

مزیج من الماء الطري والكثیر   التغیم على األواني الزجاجیة.

  من المنظفات.

ًا أقل إذ ا كان لدیك ماء ناعم استخدم منظف

واختر دورة أقصر لغسل األواني الزجاجیة 

  وتنظیفھا.

تظھر بقع بیضاء على األطباق 

  والنظارات.

یمكن أن تتسبب منطقة الماء 

  العسر في ترسبات الكلس.

  أضف المزید من المنظفات.

فرك أواني األلومنیوم ضد   عالمات سوداء أو رمادیة على األطباق

  األطباق

ً إلزالة تلك استخدم م ا معتدال ً ًا كاشط نظف

  العالمات.

  إعادة تحمیل األطباق بشكل صحیح.  مانعة لصابون المنظفات ألطباق  ترك المنظف في الوعاء

  

  

  

  لیس جاف األطباق

كما ھو موضح في  غسالة األطباققم بتحمیل   تحمیل غیر صحیح

  التوجیھات.

تتم إزالة األطباق في وقت مبكر 

ا   جدً

مباشرة بعد الغسیل.  الة األطباقغسال تفرغ 

افتح الباب قلیالً حتى یخرج البخار. أخرج 

األطباق حتى تصبح درجة الحرارة الداخلیة 

ً لمنع  آمنة للمس. قم بتفریغ السلة السفلیة أوال

  سقوط المیاه من السلة العلویة.
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  حلولال  األسباب المحتملة  مشاكلال

مع برنامج قصیر ، تكون درجة حرارة   تحدید برنامج خاطئ.تم   لیس جاف األطباق

الغسیل أقل ، مما یقلل من أداء التنظیف. 

ا ذا وقت غسیل طویل.   اختر برنامجً

استخدام أدوات المائدة مع طالء 

  منخفض الجودة.

تصریف المیاه أكثر صعوبة مع ھذه 

العناصر. أدوات المائدة أو األطباق من ھذا 

ة للغسیل في غسالة النوع غیر مناسب

  األطباق.
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EN 50242تحمیل السالل حسب 

سلة علویة: .1

 رقم البند

أكواب 1 

الصحنات 2 

زجاج 3 

وعاء تقدیم صغیر 4 

وعاء تقدیم متوسط 5 

وعاء تقدیم كبیر 6 

. سلة منخفضة:2

 رقم البند
أطباق الحلوى 7 
أطباق عشاء 8 
أطباق الشوربة 9 
طبق بیضاوي 10 

33

33
33

11

11

11

55

6622

22
22

22

44

77

88

99 99

88771111

101077

77

22

99

السكاكین والشوك 11 
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1 32 6444 5 7 8

ت المائدة:سلة أدوا .3

 رقم البند
مالعق حساء 1 

الشوكات 2 
سكاكین 3 

مالعق صغیرة 4 
مالعق حلوى 5 
مالعق التقدیم 6 
شوكات التقدیم 7 
مغارف المرق 8 

ً للمواصفة  EN 50242معلومات الختبارات المقارنة طبقا

 ن لإلعدادمكا 41سعة: ال

موضع السلة العلویة: وضعیة منخفضة

 ECOالبرنامج: 

 6إعداد مساعد الشطف: 

 H3إعداد المنقي: 

22
3

66 66

4. السكاكین والشوك:

44

77

11

1111

11

22

33

44

44

55

88

55555555555555

5555

55 55

44444444

44 44 4411

111111

4444 11

11

11

11

222222

33 33 33

11

44

55 55

44 11

•



 طباقاألغسالة 
 

 لالستخدام تعلیمات
 

 الجزء الثاني: إصدار خاص



 المحتویات
 

              4استخدام غسالة األطباق الخاصة بك
                                   4لوحة التحكم
                                    7مطھر میاه

                          8تحضیر األطباق وتحمیلھا
                     11وظیفة مساعد الشطف والمنظفات

                         12تعبئة خزان مساعد الشطف
                             13تعبئة موزع المنظف

 
                      14برمجة غسالة األطباق

                              14دورة غسیل جدول
                                15بدء دورة غسیل

                        15تغییر منتصف دورة البرنامج
                           16ھل نسیت إضافة طبق؟

 

                            17رموز الخطأ

 

                           18معلومات فنیة

 مالحظة:
 إذا لم تتمكن من حل المشاكل بنفسك ، فیرجى طلب المساعدة من فني محترف.• 
 یجوز للشركة المصنعة ، باتباع سیاسة التطویر والتحدیث المستمر للمنتج ، إجراء تعدیالت دون إشعار مسبق.• 

 إذا فقدت أو انتھت صالحیتھا ، یمكنك الحصول على دلیل مستخدم جدید من الشركة المصنعة أو البائع المسؤول.• 
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دلیل المستخدم السریع
یرجى قراءة المحتوى المقابل في دلیل التعلیمات لطریقة التشغیل التفصیلیة.

 غسالة األطباققم بتثبیت  .1

"تعلیمات التثبیت للجزء األول: إصدار عام.) 5(یرجى مراجعة القسم 

تحمیل السالل .3. إزالة أكبر بقایا أدوات المائدة2

داخل في في الخارج

غسالة األطباق. اختیار برنامج وتشغیل 5. تعبئة الوعاء4



1

3

2

5

6

4

4

الخاصة بك غسالة األطباقاستخدام 
لوحة التحكم

عملیة (زر)
  اضغط على ھذا الزر لتشغیل غسالة األطباق.الطاقة 

اضغط على الزر لتحدید السلة العلویة أو السلة السفلیة المحملة ، وستضيء مؤشرات البدیل 

  االستجابة.

 24لمتأخرة للغسیل. یمكنك تأخیر بدء الغسیل حتى اضغط على ھذا الزر لضبط الساعات اتأخیر 

  ساعة. تؤدي ضغطة واحدة على ھذا الزر إلى تأخیر بدء الغسیل بساعة واحدة.

حتى ال  -باستثناء زر الطاقة  -یتیح لك ھذا الخیار قفل األزرار الموجودة على لوحة التحكم قفل الطفل 

ن طریق الخطأ بالضغط على األزرار ع طباقیتمكن األطفال من بدء تشغیل غسالة األ

الموجودة على اللوحة. لقفل أو إلغاء قفل األزرار الموجودة على لوحة التحكم ، اضغط مع 

ٍ في نفس الوقت. 3تأخیر لمدة الاالستمرار على زر البدیل + زر    ثوان

  بل.اضغط على ھذا الزر لتحدید برنامج الغسیل المناسب ، وسیضيء المؤشر المقا برنامج 

  اضغط على الزر لتحدید وظیفة ، وسیضيء المؤشر المقابل. وظائف 

ا عند بدء تشغیل الجھاز أم ال. بدء / إیقاف مؤقت  ً 7  لبدء برنامج الغسیل المحدد أو إیقاف برنامج الغسیل مؤقت

1 2 3 4 57

8 9 106
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9

8

عرض

  مؤشر بدیل 

 العلوي 
  فقط. الفوھة السفلیة لن تعمل.عند تحدید "علوي" ، یتم تنشیط فوھة الرف العلوي 

  السفلي 

  عند تحدید السفلى، یتم تنشیط فوھة الرف السفلي فقط. لن تعمل الفوھة العلویة.

  مؤشر البرنامج 

 تلقائي 

غسیل تلقائي لألواني الفخاریة ، بخفة أو بشكل طبیعي أو شدید االتساخ ، مع أو بدون 

  طعام جاف.

 1الكل في  

  ال المتسخة عادة ، استخدم منظف متعدد الوظائف.بالنسبة لألحم

 مكثف 

ألثقل األواني الفخاریة ، واألواني المتسخة ، والمقالي ، واألطباق وما إلى ذلك مع الطعام 

  المجفف.

ECO

ھذا ھو البرنامج القیاسي ، وھو مناسب لتنظیف أدوات المائدة المتسخة بشكل طبیعي وھو

من حیث استھالك الطاقة والماء المشترك لھذا النوع من أدوات البرنامج األكثر كفاءة

  المائدة.

 دقیقة 90

  لألحمال المتسخة عادة التي تحتاج إلى غسیل سریع. 

 سریع 

  غسیل أقصر لألحمال شدیدة االتساخ التي ال تحتاج إلى التجفیف.

 نقع  

الی ذلك من الحق وقت في لغسلھا تخطط التي األطباق وم.لشطف

األ التنظیف الذاتي   لغسالة ً فعاال ا ً تنظیف البرنامج ھذا نفسھا.طباقیوفر
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12

10

11

عرض

مؤشر الوظیفة 

 غسیل آلي 

لغسل األطباق القذرة ، التي یصعب تنظیفھا. (یمكن استخدامھ فقط مع تلقائي ، الكل في 

  دقیقة ، سریع)) ECO  ،90واحد ، مكثف ، 

 تجفیف إضافي 

للحصول على نتیجة تجفیف أفضل. (یمكن استخدامھ فقط مع تلقائي ، الكل في واحد ، 

  دقیقة ، سریع)) ECO  ،90مكثف ، 

التعبیر 

،  ECOتقلیل وقت البرنامج. (یمكن استخدامھ فقط مع تلقائي ، الكل في واحد ، مكثف ، 

  دقیقة ، سریع)) 90

مؤشر التحذیر 

  

مساعد الشطف 

" ، فھذا یعني أن غسالة األطباق منخفضة في مساعد شطف مؤشر "إذا أضاء ال
  غسالة األطباق وتتطلب إعادة التعبئة.

ملح 

" ، فھذا یعني أن غسالة األطباق منخفضة في ملح غسالة األطباق إذا أضاء المؤشر "
  وتحتاج إلى إعادة تعبئتھا.

 صنبور المیاه 

  صنبور المیاه مغلق.، فھذا یعني أن "" إذا أضاء المؤشر
  شاشة 

  إلظھار وقت التذكیر ووقت التأخیر ورمز الخطأ وما إلى ذلك. 
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مطھر میاه
 یجب ضبط منقي الماء یدویًا باستخدام قرص عسر الماء.

تم تصمیم جھاز تنقیة المیاه إلزالة المعادن واألمالح من الماء ، مما قد یكون لھ تأثیر ضار أو ضار على تشغیل الجھاز.

 كلما زادت كمیة المعادن ، كلما كانت المیاه أصعب.

ا ً  لصالبة الماء في منطقتك. یجب ضبط المنقي وفق

 یمكن أن تنصحك ھیئة المیاه المحلیة حول صالبة المیاه في منطقتك.

تعدیل استھالك الملح
للسماح بتعدیل كمیة الملح المستھلكة بناءً على صالبة الماء المستخدم. ھذا یھدف إلى تحسین  غسالة األطباقتم تصمیم 

 وتخصیص مستوى استھالك الملح.

 یرجى اتباع الخطوات أدناه لتعدیل استھالك الملح.

 . التبدیل على الجھاز وإغالق الباب ؛1

ٍ لبدء طراز مجموعة منقي الماء في  5اضغط على زر البدء / اإلیقاف المؤقت ألكثر من  .2 ثانیة بعد تشغیل  60غضون ثوان

 الجھاز ؛

ا لبیئتك المحلیة ، وستتغیر المجموعات بالتسلسل 3 ً . اضغط على زر البدء / اإلیقاف المؤقت لتحدید المجموعة المناسبة وفق

 ؛ H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6التالي: 

 وضع اإلعداد.ثوان أو اضغط على زر الطاقة إلكمال اإلعداد والخروج من  5. بدون عملیة في 4

استھالك الملح (جرام /   مستوى الماء المنقي  تصلب الماء

  ألمانیة  دورة)

°dH  

  فرنسي

°fH  

  بریطاني

°Clarke 

  ملیمول / لتر

0-50-90-60-0.94H1  0  

6-1110-207-141.0-2.0  H2  9  

12-1721-3015-212.1-3.0  H3  12  

18-2231-4022-283.1-4.0  H4  20  

23-3441-6029-424.1-6.0  H5  30  

35-5561-9843-696.1-9.8  H6  60  

1°dH =1.25°Clarke=1.78°fH=0.178 ملیمول / لتر 

 H3اإلعداد المصنع: 

اتصل بلوحة المیاه المحلیة للحصول على معلومات حول صالبة إمدادات المیاه الخاصة بك.
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ي" من الجزء األول: إصدار عام ، إذا كانت"تحمیل الملح في المنق 3یرجى التحقق من القسم    

.غسالة األطباق الخاصة بك تفتقر إلى الملح 

 

 إذا لم یكن النموذج الخاص بك یحتوي على أي منقي للمیاه ، فیمكنك تخطي ھذا القسم.

 مطھر میاه

  ، ستتشكل رواسب على غسالة األطباقالعسر في  تختلف صالبة الماء من مكان إلى آخر. إذا تم استخدام الماء

 األطباق واألواني. 

ا للتخلص من الجیر والمعادن من الماء. نعم خاص یستخدم حاویة ملح مصممة خصیصً ُ تم تجھیز الجھاز بم

تحضیر األطباق وتحمیلھا
 .غسالة األطباقضع في اعتبارك شراء أواني محددة بأنھا مقاومة ل• 

ا بأقل درجة حرارة ممكنة.•   بالنسبة لعناصر معینة ، حدد برنامجً

مباشرة بعد انتھاء البرنامج. غسالة األطباقخذ الزجاج والسكاكین من لمنع التلف ، ال تأ• 

لغسل أدوات المائدة / األطباق التالیة
لیست مناسبة

أدوات مائدة بمقابض خشبیة من القرن الصیني أو من عرق اللؤلؤ• 

 مواد بالستیكیة غیر مقاومة للحرارة• 

أدوات مائدة قدیمة ذات أجزاء ملتصقة غیر مقاومة لدرجة الحرارة• 

 األطباق أدوات المائدة أو• 

 مواد البیوتر أو النحاس• 

زجاج كرستال •

 المواد الفوالذیة المعرضة للصدأ• 

 خشبیة ألطباق• 

األصناف المصنوعة من األلیاف االصطناعیة• 

 ذات مالءمة محدودة

یمكن أن تصبح بعض أنواع النظارات باھتة بعد غسل عدد كبیر منھا• 

ء الفضة واأللمنیوم إلى تغییر اللون أثناء الغسیلتمیل أجزا• 

 قد تتالشى األنماط الزجاجیة إذا تم غسلھا بشكل متكرر• 

مالحظة:
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غسالة األطباقتوصیات لتحمیل 
  ن الضروري شطف األطباقاكشط أي كمیات كبیرة من الطعام المتبقي. تلیین بقایا الطعام المحترق في المقالي. لیس م

تحت الماء الجاري. 

 للحصول على أفضل أداء لغسالة األطباق ، اتبع إرشادات التحمیل ھذه.

(قد تختلف میزات ومظھر السالل وسالل أدوات المائدة عن المودیل الخاص بك.)

ضع األغراض في غسالة األطباق بالطریقة التالیة:

 ارات ، واألواني / المقالي ، وما إلى ذلك إلى أسفل.تواجھ األشیاء مثل الكؤوس ، والنظ• 

 یجب تحمیل المواد المنحنیة ، أو تلك التي بھا تجاویف ، بشكل منحرف بحیث یمكن تشغیل المیاه.• 

 جمیع األواني مكدسة بشكل آمن وال یمكن أن تنقلب.• 

 یتم وضع جمیع األواني في طریقة دوران أذرع الرش بحریة أثناء الغسیل.• 

قم بتحمیل األغراض المجوفة مثل األكواب ، والنظارات ، والمقالي ، وما إلى ذلك ، مع فتح الفتحة ألسفل حتى ال تتجمع• 

 المیاه في الوعاء أو قاعدة عمیقة.

 یجب أال تكون أطباق وأدوات المائدة داخل بعضھا البعض أو تغطي بعضھا البعض.• 

 ت بعضھا البعض.لتجنب التلف ، یجب أال تلمس النظارا• 

ً مثل النظارات والقھوة وأكواب الشاي.•  تم تصمیم السلة العلویة لحمل أطباق أكثر دقة وأخف وزنا

 •! ا محتمالً تشكل السكاكین ذات الشفرات الطویلة المخزنة في وضع رأسي خطرً

 ي السلة العلویة.یجب وضع أدوات تناول الطعام الطویلة و / أو الحادة مثل سكاكین النحت بشكل أفقي ف• 

یُرجى عدم تحمیل غسالة األطباق بشكل زائد. ھذا مھم للحصول على نتائج جیدة واستھالك معقول للطاقة.• 

ا في  ألنھا قد تسقط بسھولة من السلة. غسالة األطباقال یجب غسل األشیاء الصغیرة جدً

إزالة األطباق
ً ، تلیھا السلة العلویةلمنع تساقط  .المیاه من السلة العلویة إلى السلة السفلیة ، نوصیك بتفریغ السلة السفلیة أوال

  لمنع الضرر ، ال تأخذ الزجاج والسكاكین من غسالة األطباق لمدة البنود ستكون ساخنة!

.دقیقة تقریبًا بعد انتھاء البرنامج 15 

تحذیر 

مالحظة:
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تحمیل السلة العلویة
  تم تصمیم السلة العلویة لتحمل المزید من أطباق األطباق الخفیفة والخفیفة

  ، باإلضافة إلى األطباق ألطباقمثل النظارات وأكواب القھوة والشاي وال 

  واألوعیة الصغیرة والمقالي الضحلة (طالما أنھا لیست متسخة للغایة). 

 تتحرك بواسطة رذاذ الماء. ضع األطباق وأدوات الطھي حتى ال 

تحمیل السلة السفلیة
  نقترح أن تضع أشیاء كبیرة وأن أصعب العناصر یجب وضعھا في السلة

  السفلیة: مثل األواني والمقالي واألغطیة وأطباق التقدیم واألوعیة ، كما 

  جانبھو موضح في الشكل أدناه. یفضل وضع األطباق واألغطیة على  

  الرفوف لتجنب عرقلة دوران ذراع الرش العلوي. یبلغ الحد األقصى للقطر 

 سم ، وھذا ال یعوق فتحھ. 19الموصى بھ لأللواح أمام موزع المنظف  

تحمیل سلة أدوات المائدة
ع المناسبة ، وتأكد من أن األدوات ال یجب وضع أدوات المائدة في رف أدوات المائدة بشكل منفصل عن بعضھا في المواض

ا ، فقد یتسبب ذلك في أداء سیئ.  تتداخل معً

 ال تدع أي عنصر یمتد من األسفل.

ا بتحمیل أواني حادة مع توجیھ النقطة الحادة ألسفل! ً قم دائم

  قیاسیة في القسمللحصول على أفضل تأثیر للغسیل ، یرجى تحمیل السالل الرجوع إلى خیارات التحمیل ال

األخیر من الجزء األول: إصدار عام 

تحذیر 
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وظیفة مساعد الشطف والمنظفات
مما یتم تحریر مساعد الشطف أثناء الشطف النھائي لمنع الماء من تكوین قطرات على أطباقك ،

ا وشرائط. كما أنھ یحسن التجفیف من خالل السماح للماء بتدحرج األطباق. تم تصمیم غسالة األطباق الخاصة بك  قد یترك بقعً

.  الستخدام مساعد شطف السائل

ا موزع مساعد الشطف بأي مواد أخرى (مثل عامل استخدم فقط مساعد الشطف لغسالة األطباق. ال تمأل أبدً

الجھاز. إتالف إلى ذلك سیؤدي السائلة). والمنظفات األطباق غسالة تنظیف

متى یجب إعادة تعبئة موزع مساعد الشطف
ا تقدیر المبلغ من لون مؤشر المستوى ن ضوء تحذیر مساعد الشطف (ما لم یك ً ) على لوحة التحكم قید التشغیل ، یمكنك دائم

ا بالكامل. یقل حجم النقطة  ً البصري الموجود بجوار الغطاء. عندما تكون حاویة مساعد الشطف ممتلئة ، سیكون المؤشر داكن

 .4/1مستوى مساعد الشطف أقل من  المظلمة مع تناقص مساعد الشطف. یجب أال تدع

  مع تقلص مساعد الشطف ، یتغیر حجم النقطة السوداء على مؤشر مستوى مساعد الشطف ، كما ھو موضح أدناه.

ممتلئ  ممتلئ 4/3  ممتلئة 2/1  ممتلئ 4/1    فارغة  

وظیفة المنظف
. معظم غسالة األطباقمنظف ضروریة إلزالة وسحق وصرف جمیع األوساخ خارج المكونات الكیمیائیة التي یتكون منھا ال

 المنظفات التجاریة ذات الجودة مناسبة لھذا الغرض.

 االستخدام الصحیح للمنظفات• 

ا. ً ا وجاف ً ا الستخدام غساالت األطباق. حافظ على منظفك نظیف استخدم المنظفات المصممة خصیصً

ا منظف   ً ا لغسل األطباق.ال تضع مسحوق  ا في الوعاء حتى تصبح جاھزً

ا عن متناول األطفال.  منظفات غسالة األطباق آكلة! احتفظ بمنظف غسالة األطباق بعیدً

تحذیر 

تحذیر 



12

亚威科翻盖

تعبئة خزان مساعد الشطف

تعدیل خزان مساعد الشطف
  قم بتدویر قرص مؤشر مساعد الشطف إلى رقم. كلما زاد الرقم ، زادت مساعدة

 .غسالة األطباقتخدمھا الشطف التي تس 

  إذا كانت األطباق ال تجف بشكل صحیح أو تم رصدھا ، فاضبط القرص على الرقم

  األعلى التالي حتى تصبح أطباقك خالیة من البقعة. قللیھا إذا كانت ھناك بقع بیضاء 

الصقة على أطباقك أو فیلم مزرق على األواني الزجاجیة أو شفرات السكین. 

قم بإزالة غطاء خزان مساعد الشطف .1

عن طریق تدویره عكس اتجاه عقارب 

الساعة. 

سكب بعنایة في مساعد الشطف في .2

موزعھ ، مع تجنب تجاوزه. 

أغلق غطاء خزان مساعد الشطف عن .3

طریق تدویره في اتجاه عقارب الساعة. 

قم بتنظیف أي مساعد شطف مسكوب بقطعة قماش

ماصة لتجنب الرغوة المفرطة أثناء الغسیل التالي. 

مالحظة:
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亚威科翻盖

 تعبئة موزع المنظف

  . أضف المنظفات في التجویف األكبر2

 )A.لدورة الغسیل الرئیسیة ( 

ا بعض ا ، أضف أیضً   ألحمال الغسیل األكثر اتساخً

  ) لدورةBالمنظفات في التجویف األصغر ( 

المسبق الغسیل

أغلق الغطاء واضغط علیھ حتى یستقر .3
 .  في مكانھ

لفتحھ المزالج ادفع

التحریر فياضغط على ماسك  .1

.موزع المنظف لفتح الغطاء 

 اعلم أنھ قد یختلف الوضع باختالف تلوث المیاه.• 

 یرجى مراعاة توصیات الشركة المصنعة بشأن عبوة المنظفات.• 

 مالحظة:
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 غسالة األطباقبرمجة 
 دورة غسیل جدول 

یوضح الجدول أدناه البرامج األفضل لمستویات بقایا الطعام علیھا ومقدار كمیة المنظفات المطلوبة. كما تعرض معلومات

 مختلفة حول البرامج.

 مساعد الشطف.یعني: الحاجة إلى ملء الشطف في موزع  
شطف 

 المساعدة

 الطاقة )Lالماء (

 (كیلووات)

وقت التشغیل 

 (دقیقة)

المنظف 

الرئیسي / 

 ئیسيالر

 البرنامج وصف الدورة

 11-15 0.9-1.3 

دقیقة  015

ساعة  2(

30(  

 غ 5/30

_________ 

 قطعة) 2أو  1(

 )℃ 45(المسبق الغسیل

 )℃ 55-45تلقائي ( غسیل

 اشطف

 )℃ 65(شطف

 تجفیف

  تلقائي 

 11 1.05 

دقیقة  215

ساعة  3(

35(  

 غ 35

_________ 

 قطعة) 2أو  1(

 )℃ 50(اغسل

 اشطف

 )℃ 65(شطف

 جفیفت
 

 

1الكل في   

 17.5 1.6 

دقیقة  175

ساعة  2(

55(  

 غ 5/30

_________ 

 قطعة) 2أو  1(

 )℃ 50(المسبق الغسیل

 )℃ 60(اغسل

 اشطف

 اشطف

 )℃ 70(شطف

 تجفیف

 

 مكثف

 10 0.93 

دقیقة  195

ساعة  3(

15(  

 غ 5/30

_________ 

 قطعة) 2أو  1(

 غسل مسبق

 )℃ 45( اغسل

 )℃ 65( شطف

 تجفیف

ECO 

(* EN50242) 

 12.5 1.35 
 1دقیقة ( 90

  )30ساعة 
 غ 35

 )℃ 65( اغسل

 اشطف

 )℃ 65( شطف

 تجفیف

 قةدقی90
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شطف 

 المساعدة

 الطاقة )Lالماء (

 (كیلووات)

وقت 

التشغیل 

 (دقیقة)

المنظف 

الرئیسي / 

 یسيالرئ

 البرنامج وصف الدورة

 11 0.75 
 0دقیقة ( 30

  )30ساعة 
 غ 25

 )℃ 55( اغسل

 )℃ 55( شطف

 )℃ 55( شطف
  سریع

 غسل مسبق   8 0.02 4 
  نقع  

 12.5 1.5 
 1دقیقة ( 90

  )30ساعة 
 غ 25

 )℃ 45(اغسل

 اشطف

   )℃ 70شطف(
 

  الذاتيالتنظیف

 

EN 50242 للمواصفة ً  .EN 50242: ھذا البرنامج ھو دورة االختبار. معلومات اختبار المقارنة طبقا
 

 بدء دورة غسیل

ً ، ثم السلة . اسحب السلة السفلیة والعلویة ، وقم بتحمیل األطباق وادفعھا للخلف. من ا1 لمستحسن تحمیل السلة السفلیة أوال

 العلویة.

 في المنظفات. .2

المنتج". تأكد من أن إمدادات المیاه قید التشغیل  fiche. أدخل القابس في المقبس. یشیر مصدر الطاقة إلى الصفحة األخیرة "3

 لضغط كامل.

 . أغلق الباب ، اضغط على زر الطاقة ، لتشغیل الجھاز.4

ا ، سیتم تشغیل ضوء االستجابة. ثم اضغط على زر البدء / اإلیقاف المؤقت ، وستبدأ  . اختر5  بدورتھا. غسالة األطباقبرنامجً

 

 تغییر منتصف دورة البرنامج

غسالة ال یمكن تغییر دورة الغسیل إال إذا كانت تعمل لفترة قصیرة وإال ، فقد یكون قد تم تحریر المنظف بالفعل وقد تكون 

ادة ضبط غسالة األطباق ویجب إعادة تعبئة موزع قد استنزفت بالفعل ماء الغسیل. إذا كانت ھذه ھي الحالة ، یجب إع األطباق

 المنظف. إلعادة ضبط غسالة األطباق ، اتبع التعلیمات أدناه:

 مالحظة:
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ا. Start / Pauseاضغط على زر  .1 ً  إلیقاف الغسیل مؤقت

ٍ  3اضغط على زر البرنامج ألكثر من  .2  سیتم إلغاء البرنامج. -ثوان

 البرنامج المطلوب.. اضغط على زر البرنامج لتحدید 3

ٍ ، ستبدأ غسالة األطباق في العمل. 10اضغط على زر البدء / اإلیقاف المؤقت ، بعد  .4  ثوان

ثوانى3

ثوان 5بعد 

 ھل نسیت إضافة طبق؟
 یمكن إضافة طبق منسي في أي وقت قبل فتح موزع المنظفات. إذا كان األمر كذلك ، فاتبع اإلرشادات أدناه:

ا. Start / Pauseاضغط على زر  .1 ً  إلیقاف الغسیل مؤقت

 ثوان ثم افتح الباب. 5. انتظر 2

 ألطباق المنسیة.أضف ا .3

 . أغلق الباب.4

ٍ ، وستبدأ غسالة األطباق في العمل. 10.اضغط على زر البدء / اإلیقاف المؤقت بعد 5  ثوان

 

 من الخطر فتح باب منتصف الدورة ، ألن البخار الساخن قد یحرقك.

 تحذیر 
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 رموز الخطأ
 ، فستعرض غسالة األطباق رموز الخطأ لتحدید ما یلي: إذا كان ھناك خلل

 
 الرموز معاني  األسباب

ال یتم فتح الحنفیات ، أو یتم تقیید تناول 

المیاه ، أو أن ضغط المیاه منخفض 

ا.   جدً

 E1 .وقت دخول أطول

عدم الوصول إلى درجة الحرارة   خین.خلل في عنصر التس

 .المطلوبة

E3 

 E4 .تجاوز  .غسالة األطباقبعض عناصر تسرب 

 E8  فشل توجیھ الصمامات التوزیعیة.  فتح الدائرة أو كسر الصمام التوزیعي.

فتح دائرة كھربائیة أو قطع األسالك 

  لالتصال..

الرئیسي مع  PCBفشل االتصال بین 

  .PCBشاشة 

Ed 

 

 

 في حالة حدوث تجاوز ، أوقف تشغیل مصدر المیاه الرئیسي قبل االتصال بالخدمة.• 

  إذا كان ھناك ماء في وعاء القاعدة بسبب الملء الزائد أو التسرب الصغیر ، فیجب إزالة الماء قبل• 

 إعادة تشغیل غسالة األطباق. 

 تحذیر 



WWWD1D1D1

HHH

18

D2D2D2

 معلومات فنیة

 
 )Hاالرتفاع( مم 845

 (W)العرض مم 598

 (D1)العمق (مع إغالق الباب)مم   610

 (D2)العمق درجة) 90(مع فتح الباب مم  1175
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مالحظة

ملف المنتج

ا لتوجیھ االتحاد األوروبي  غسالة األطباقورقة  ً :1059/2010و  1016/2010المنزلیة وفق

ELBA الصانع

ELBA 445 النوع / الوصف

14 إعدادات المكان القیاسیة

A+++ فئة كفاءة الطاقة
188 كیلو واط ساعة استھالك الطاقة السنوي

كیلو واط ساعة 0.93 استھالك الطاقة لدورة التنظیف القیاسیة

واط 0.45 استھالك الطاقة في وضع اإلیقاف

واط 0.49 تشغیلاستھالك الطاقة في الوضع ال

2380 لتر استھالك المیاه السنوي

A فئة كفاءة التجفیف
ECO 45℃ دورة التنظیف القیاسیة

مدة برنامج دورة التنظیف القیاسیة  )15ساعة  3دقیقة ( 195

44dB(A) re 1pW مستوى الضوضاء

بذاتھاقائمة  تصاعد

نعم یمكن أن تكون مدمجة

  استھالك الطاقة واط1760

الفولطیة / التردد فولت / 60 ھرتز220

0.04-1.0MPa=0.4-10 bar ضغط الماء (ضغط التدفق)

A   (أعلى كفاءة) إلى +++D (أدنى كفاءة)

ة باستخدام تعبئة الماء البارد واستھالك أوضاع الطاقة المنخفضة. دورة تنظیف قیاسی 280یعتمد استھالك الطاقة على 
 سیعتمد استھالك الطاقة الفعلي على كیفیة استخدام الجھاز.

دورة تنظیف قیاسیة. سیعتمد االستھالك الفعلي للمیاه على كیفیة استخدام الجھاز. 280یعتمد استھالك المیاه على 

A   (أعلى كفاءة) إلىG ة)(أدنى كفاء

ھذا البرنامج مناسب لتنظیف أدوات المائدة المتسخة عادة المتسخة وأنھ البرنامج األكثر كفاءة من حیث استھالك الطاقة 

 والماء المشترك لھذا النوع من أدوات المائدة.
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