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DAILY REFERENCE 
GUIDE

THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT. 
In order to receive a more complete assistance, please 
register your appliance on:
www.whirlpool.eu/register

You can download the Safety Instructions and the Use 
and Care Guide, by visiting our website 
http://docs.whirlpool.eu and following the Instructions 
on the back of this booklet.

Before using the appliance carefully read Health and Safety guide.

PRODUCT DESCRIPTION

APPLIANCE
1. Upper rack
2. Foldable flaps
3. Upper rack height adjuster
4. Upper spray arm
5. Lower rack
6. Cutlery basket
7. Lower spray arm
8. Filter Assembly
9. Salt reservoir
10. Detergent and Rinse Aid dispensers
11. Rating plate
12. Control panel
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CONTROL PANEL

1. On-Off/Reset button with indicator light
2. Program selection button with indicator light
3. Half Load button with indicator
4. Salt refill indicator light
5. Rinse Aid refill indicator light

6. Program indicator lights
7. Delay indicator light
8. Delay button with indicator light
9. Tablet (Tab) button with indicator light
10. Start/Pause button with indicator light / Drain out
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FIRST TIME USE
SALT, RINSE AID AND DETERGENT
ADVICE REGARDING THE FIRST TIME USE
After installation, remove the stoppers from the racks and the retaining 
elastic elements from the upper rack.

FILLING THE SALT RESERVOIR
The use of salt prevents the formation of LIMESCALE on the dishes and 
on the machine’s functional components.
• It is important that the salt reservoir be never empty (except when 

the water hardness is set to - 1 “Soft”).
• It is important to set the water hardness.
The salt reservoir is located in the lower part of the dishwasher (see 
PROGRAMS DESCRIPTION) and should be filled when the SALT REFILL 
indicator light  in the control panel is lit.

1.Remove the lower rack and unscrew the 
reservoir cap (anticlockwise).
2.Position the funnel (see figure) and fill the salt 
reservoir right up to its edge (approximately 1 kg); 
it is not unusual for a little water to leak out.
3.Remove the funnel and wipe any salt residue 
away from the opening.

Make sure the cap is screwed on tightly, so that no detergent can get 
into the container during the wash program (this could damage the 
water softener beyond repair).
Whenever you need to add salt, we recommend carrying out the 
procedure before the washing cycle is started.

SETTING THE WATER HARDNESS
To allow the water softener to work in a perfect way, it is essential that 
the water hardness setting is based on the actual water hardness in 
your house. This information can be obtained from your local water 
supplier.
The factory setting is for average (3) water hardness.
1. Switch on the appliance by pressing the ON/OFF button.
2. Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.
3. Hold down button START/PAUSE  for 5 seconds, until you hear a 

beep.
4. Switch on the appliance by pressing the ON/OFF button.
5. The program indicator light of the current set level flashes.
6. Press button P to select the desired hardness level (see Water 

Hardness Table).

7. Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.
Setting is complete!
As soon as this procedure is complete, run a program without loading.
Only use salt that has been specifically designed for dishwashers.
After the salt has been poured into the machine, the SALT REFILL 
indicator light switches off.
If the salt container is not filled, the water softener and the heating 
element may be damaged as a result (except when the water 
hardness is set to - 1 “Soft”).

FILLING THE RINSE AID DISPENSER
Rinse aid makes dish DRYING easier. The rinse aid dispenser A should 
be filled when the RINSE AID REFILL indicator light  in the control 
panel is lit.

1. Open the dispenser B by pressing and pulling up the tab on the lid.
2. Carefully introduce the rinse aid as far as the maximum (110 ml) 

reference notch of the filling space - avoid spilling it. If this happens,
clean the spill immediately with a dry cloth.

3. Press the lid down until you hear a click to close it.
NEVER pour the rinse aid directly into the tub.

ADJUSTING THE DOSAGE OF RINSE AID
If you are not completely satisfied with the drying results, you can ad-
just the quantity of rinse aid used.
• Switch the dishwasher on using the ON/OFF button.
• Switch it off using the ON/OFF button.
• Press button P three times - a beep will be heard.
• Switch it on using the ON/OFF button.
• The program indicator light of the current set level flashes.
• Press button P to select the level of rinse aid quantity to be 

supplied.
• Switch it off using the ON/OFF button
Setting is complete!
If the rinse aid level is set to ZERO (ECO), no rinse aid will be supplied. The 
LOW RINSE AID indicator light will not be lit if you run out of rinse aid.
A maximum of 4 levels can be set according to the dishwasher model. 
The factory setting is for a medium level.
• If you see bluish streaks on the dishes, set a low number (1-2).
• If there are drops of water or limescale marks on the dishes, set a 

high number (3-4).

FILLING THE DETERGENT DISPENSER
To open the detergent dispenser 
use the opening device A. 
Introduce the detergent into the 
dry dispenser B only. Place the 
amount of detergent for pre-
washing directly inside the tub.
1.When measuring out the 
detergent refer to the (see 
PROGRAMS TABLE) to add the 
proper quantity. Compartment B 
comprises a level showing the 

maximum quantity of liquid or powder detergent that can be added 
to each cycle.

2. Remove detergent residues from the edges of the dispenser and 
close the cover until it clicks.

3. Close the lid of the detergent dispenser by pulling it up until the 
closing device is secured in place.

The detergent dispenser automatically opens up at the right time 
according to the program. If all-in-one detergents are used, we 
recommend using the TABLET button, because it adjusts the program so 
that the best washing and drying results are always achieved.

Water Hardness Table
Salt 

neededLevel °dH
German degrees

°fH
French degrees

1 Soft 0 - 6 0 - 10 NO

2 Medium 7 - 11 11 - 20

YES
3 Average 12 - 17 21 - 30

4 Hard 17 - 34 31 - 60

5 Very hard 35 - 50 61 - 90

MAX

MAX

AB

A

B
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PROGRAMS TABLE

ECO program data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 50242.
*) Not all options can be used simultaneously.
**) The duration of the program shown on the display or in the booklet is an estimate calculated on standard conditions. The actual time may vary 
depending on many factors such as temperature and pressure of the incoming water, room temperature, amount of detergent, quantity and type of load, 
load balancing, additional selected options and sensor calibration. The sensor calibration can increase program duration up to 20 min.
Standby consumption: Left-on mode consumption: 5 W - Off mode consumption: 0.5 W

Program

D
ry

in
g Available options *)

Detergent 
container Duration of 

wash program 
(h:min)**)

Water con-
sumption 

(litres/cycle)

Energy con-
sumption 

(kWh/cycle)Tub B 

1. Eco 50° 03:10 11 1,04

2. Intensive 65° 02:30 16,5 1,65

3. Normal 55° - 02:00 16 1,35

4. Rapid 30’ 50° - - 00:30 8,5 0,5

5. PreWash - - - - 00:10 4 0,01

PROGRAMS DESCRIPTION
Instructions on wash cycle selection.

ECO 50°
Normally soiled crockery. Standard program, the most efficient in terms 
of its combined energy and water consumption.

INTENSIVE 65°
Program recommended for heavily soiled crockery, especially suitable 
for pans and saucepans (not to be used for delicate items).

NORMAL 55°
Normally soiled crockery. Everyday cycle, that ensures optimal cleaning 
performance in shorter time.

RAPID 30’ 50°
Program to be used for lightly-soiled dishes with no dried food 
residues. (Ideal for 2 place settings).

PRE-WASH
Crockery to be washed later. No detergent to be used with this 
program.

Notes:
Optimum performance levels when using the “Rapid” program can be 
achieved by observing the maximum amounts of specified place 
settings.
To reduce consumption even further, only run the dishwasher 
when it is full.
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OPTIONS AND FUNCTIONS
OPTIONS can be selected directly by pressing the corresponding 
button (see CONTROL PANEL).

HALF LOAD
If there are not many dishes to be washed, a half load 
cycle may be used in order to save water, electricity and 
detergent. Select the program and press the HALF LOAD 
button: the indicator light will light up. Press the HALF 
LOAD button to deselect this option.
Remember to halve the amount of detergent.

TABLET (Tab)
This setting allows you to optimize the performance of 
the program according to the type of detergent used.
Press the TABLET button (the indicator light will light up) 
if you use combined detergents in tablet form (rinse aid, 
salt and detergent in 1 dose). 
If you use powder or liquid detergent, this option 
should be off.

DELAY
It is possible to delay the start time of the program by 2, 4 
or 8 hours:
1.After selecting the desired program and any other 

options, press the DELAY button. The indicator light will 
go on.

2.Select the desired delay time by pressing the DELAY 
button repeatedly. The 2 hours, 4 hours and 8 hours 
indicator lights will go on in succession. If the DELAY 
button is pressed again, the option is deselected and the 
indicator light goes off.

3.After the selection process, the countdown will begin if 
the START/PAUSE button is pressed. The selected delay-
period indicator light is on and the START/PAUSE button 
lights up (fixed light).

4. Once this time has elapsed, the DELAY indicator light
goes off and the program begins.

The DELAY function cannot be set once a program has 
started.

DRAIN OUT
To stop and cancel the active cycle, the Drain Out 
function can be used.
A long press of START/PAUSE button, will activate the 
DRAIN OUT function. The active program will be stopped 
and the water in the dishwasher will be drained out.

If an option is not compatible with the selected program see
PROGRAMS TABLE, the corresponding LED flashes rapidly 3 times
and beeps will sound. The option will not be enabled.
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DAILY USE
1. CHECK WATER CONNECTION

Check that the dishwasher is connected to the water supply and 
that the top is open.

2. SWITCH ON THE DISHWASHER
Press the ON/OFF button.

3. LOAD THE RACKS 
(see LOADING THE RACKS)

4. FILLING THE DETERGENT DISPENSER
(see PROGRAMS TABLE).

5. CHOOSE THE PROGRAM AND CUSTOMISE THE CYCLE
Select the most appropriate program in accordance with the type 
of crockery and its soiling level (see PROGRAMS DESCRIPTION) by 
pressing the P button.
Select the desired options (see OPTIONS AND FUNCTIONS).

6. START
Start the wash cycle by pressing the START/PAUSE button. When 
the program starts you hear a beep.

7. END OF WASH CYCLE
The end of the wash cycle is indicated by beeps and by the flashing 
of the indicator light of the selected program. Open the door and 
switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.
Wait for a few minutes before removing the crockery - to avoid 
burns.
Unload the racks, beginning with the lower one. 

The machine will switch off automatically during certain extended 
periods of inactivity, in order to minimise electricity consumption.
If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with 
water before being placed in the dishwasher, reduce the amount 
of detergent used accordingly.

MODIFYING A RUNNING PROGRAM
If a wrong program was selected, it is possible to change it, provided 
that it has only just begun: press and hold the ON/OFF button, the 
machine will switch off. Switch the machine back on using the ON/OFF 
button and select the new wash cycle and any desired options; start the 
cycle by pressing the START/PAUSE button. 

ADDING EXTRA CROCKERY
Without switching off the machine, open the door (be ware of HOT 
steam!) and place the crockery inside the dishwasher. Close the door 
and press the START/PAUSE button the cycle will begin from the point 
at which it was interrupted.

ACCIDENTAL INTERRUPTIONS
If the door is opened during the wash cycle, or if there is a power cut, 
the cycle stops. Once the door has been closed or the electricity supply 
is restored, to start again the cycle from where it was interrupted, press 
the START/PAUSE button. 

For more information about the functions, you can request or download 
from the WEB a Use & Care Guide by following the instructions on the last 

page.  

ADVICE AND TIPS
TIPS
Before loading the baskets, remove all food residues from the crockery 
and empty the glasses. You do not need to rinse beforehand under 
running water. 
Arrange the crockery so that it is held in place firmly and does not tip 
over; and arrange the containers with the openings facing downwards 
and the concave/convex parts placed obliquely, thus allowing the 
water to reach every surface and flow freely. 
Warning: lids, handles, trays and frying pans do not prevent the 
sprayer arms from rotating.
Place any small items in the cutlery basket.
Very soiled dishes and pans should be placed in the lower basket 
because in this sector the water sprays are stronger and allow a higher 
washing performance.
After loading the appliance, make sure that the sprayer arms can rotate 
freely.

HYGIENE
To avoid odour and sediment which can be accumulated in the 
dishwasher please run a high temperature program at least one a 
month. Use a tea spoon of detergent and run it without the loading to 
clean your appliance.

UNSUITABLE CROCKERY
• Wooden crockery and cutlery.
• Delicate decorated glasses, artistic handicraft and antique

crockery. Their decorations are not resistant.
• Parts in synthetic material which do not withstand high 

temperatures.
• Copper and tin crockery.
• Crockery soiled with ash, wax, lubricating grease or ink.
The colours of glass decorations and aluminium/silver pieces can 
change and fade during the washing process. Some types of glass (e.g. 
crystal objects) can become opaque after a number of wash cycles too.

DAMAGE TO GLASS AND CROCKERY
• Only use glasses and porcelain guaranteed by the manufacturer as 

dishwasher safe.
• Use a delicate detergent suitable for crockery
• Collect glasses and cutlery from the dishwasher as soon as the 

wash cycle is over.
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LOADING THE RACKS

UPPER RACK
Load delicate and light dishes: glasses, cups, saucers, low salad bowls..

(loading example for the upper rack)

ADJUSTING THE HEIGHT OF THE UPPER RACK
The height of the upper rack can be adjusted: high position to place 
bulky crockery in the lower basket and low position to make the most 
of the tip-up supports by creating more space upwards and avoid 
collision with the items loaded into lower rack.
The upper rack is equipped with a 
Upper Rack height adjuster 
(see figure), without pressing the 
levers, lift it up by simply holding the 
rack sides, as soon as the rack is stable 
in its upper position. 
To restore to the lower position, press 
the levers A at the sides of the rack and 
move the basket downwards.

We strongly recommend that you do not adjust the height of the 
rack when it is loaded.
NEVER raise or lower the basket on one side only.

FOLDABLE FLAPS WITH ADJUSTABLE POSITION
The side foldable flaps can be positioned 
at three different heights to optimize the 
arrangement of crockery inside the rack.
Wine glasses can be placed safely in the 
foldable flaps by inserting the stem of 
each glass into the corresponding slots.
For optimum drying results incline the 
foldable flaps more. To change the 
inclination, pull up the foldable flap, slide 
it slightly and position it as you wish.

LOWER RACK
For pots, lids, plates, salad bowls, cutlery etc. Large plates and lids 
should ideally be placed at the sides to avoid interferences with the 
spray arm.

(loading example for the lower rack)

CUTLERY BASKET
The modular basket is equipped with top grilles for improved cutlery 
arrangement. The cutlery basket should be positioned only at the front 
of the lower rack.

Knives and other utensils with sharp edges must be placed in the 
cutlery basket with the points facing downwards or they must be 
positioned horizontally in the tip-up compartments on the upper 
rack.
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CARE AND MAINTENANCE

CLEANING THE FILTER ASSEMBLY
Regularly clean the filter assembly so that the filters do not clog and 
that the waste water flows away correctly.
The filter assembly consists of three filters which remove food residues 
from the washing water and then recirculate the water: to obtain the 
best washing results, you need to keep them clean.
The dishwasher must not be used without filters or if the filter is 
loose.
After several washes, check the filter assembly and if necessary clean it 
thoroughly under running water, using a non-metallic brush and 
following the instructions below:
1. Turn the cylindrical filter A in an anti-clockwise direction and pull it 

out (Fig 1).
2. Remove the cup filter B by exerting a slight pressure on the side 

flaps (Fig 2).
3. Slide out the stainless-steel plate filter C (Fig 3).
4. Inspect the trap and remove any food residues. NEVER REMOVE the 

wash-cycle pump protection (black detail) (Fig 4).

After cleaning the filters, re-place the filter assembly and fix it in 
position correctly; this is essential for maintaining the efficient 
operation of the dishwasher.

CLEANING THE SPRAY ARMS
On occasions, food residue may become encrusted onto the spray arms 
and block the holes used to spray the water. It is therefore 
recommended that you check the arms from time to time and clean 
them with a small non-metallic brush..

To remove the upper spray arm, turn the plastic locking ring in an anti-
clockwise direction. The upper spray arm should be replaced so that 
the side with the greater number of holes is facing upwards.

The lower spray arm may be removed by pulling it upwards.

CLEANING THE WATER INLET HOSE
If the water hoses are new or have not been used for an extended 
period of time, let the water run to make sure it is clear and free of 
impurities before performing the necessary connections. If this 
precaution is not taken, the water inlet could become blocked and 
damage the dishwasher.

A
A

B

C

1 2

3 4
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TROUBLESHOOTING

MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING GUIDE
For more information, maintenance procedures and troubleshooting,
see the Use and Care Guide. 
The Use and Care Guide can be obtained by:
• After-Sales Service; phone number see in warranty booklet.
• download from website: http://docs.whirlpool.eu
• use QR code:

TECHNICAL DATASHEET
The technical data containing the energy consumption data can be 
downloaded from the website:
http://docs.whirlpool.eu

Whirlpool® is a registered trademark of Whirlpool, USA.

CONTACTING AFTER-SALES SERVICE
When you contact the After-Sales Service, 
you must provide the codes shown on 
the rating plate attached to the left or 
right side inside the door of the 
dishwasher. The phone number is listed 
in the warranty booklet or on the website: 
http://www.whirlpool.eu

Your dishwasher may not work properly. 
Before contacting the Service Centre check if the problem can be solved by going through the following list. 

PROBLEMS POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS

The dishwasher 
won’t start or does 
not respond to 
commands.

The appliance has not been plugged in 
properly. 

Insert the plug into the socket.

Power outage. The dishwasher starts automatically when the power returns.

The dishwasher door is not closed. Vigorously push the door until you hear the “click”.

It does not respond to commands. Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button, switch it back on 
after approximately one minute and reset the program.

The dishwasher 
won’t drain.

The wash cycle has not finished yet. Wait until the wash cycle finishes.

The drain hose is bent. Check that the drain hose is not bent (see INSTALATION INSTRUCTION).

The sink drain pipe is blocked. Clean the sink drain pipe.

The filter is clogged up with food residues Clean the filter (see CLEANING THE FILTER ASSEMBLY).

The dishwasher 
makes excessive 
noise.

The dishes are rattling against each. Arrange the crockery correctly (see LOADING THE RACKS).

An excessive amount of foam has been 
produced.

The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for 
use in dishwashers (see FILLING THE DETERGENT DISPENSER). Reset dish-
washer by pressing the DRAIN button (see OPTIONS AND FUNCTIONS) and 
run new program without detergent.

The dishes are not 
clean.

The crockery has not been arranged 
properly.

Arrange the crockery correctly (see LOADING THE RACKS).

The spray arms cannot rotate freely, 
being hindered by the dishes.

Arrange the crockery correctly (see LOADING THE RACKS).

The wash cycle is too gentle. Select an appropriate wash cycle (see PROGRAMS TABLE).

An excessive amount of foam has been 
produced.

The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for 
use in dishwashers (see FILLING THE DETERGENT DISPENSER).

The cap on the rinse aid compartment 
has not been shut correctly.

Make sure the cap of the rinse aid dispenser is closed.

The filter is soiled or clogged. Clean the filter assembly (see CARE AND MAINTENANCE).

There is no salt. Fill the salt reservoir (see FILLING THE SALT RESERVOIR).

IEC 436

:

195140386.00
02/2016 as - Xerox Fabriano

001
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ WHIRLPOOL. Με σκοπό να λάβετε πιο 
πλούσια βοήθεια, παρακαλώ να εγγραφείτε τη συσκευή 
στη εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.whirlpool.eu/register

Μπορείτε να λάβετε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και τις 
οδηγίες χρήσης και συντήρησης όταν επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα μας 
http://docs.whirlpool.eu και να παρακολουθήσετε τις 
συστάσεις που βρίσκονται στο τέλος του παρόντος 
φυλλαδίου..

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ
1. Επάνω καλάθι
2.  Πτυσσόμενα ράφια
3. Ρυθμιστής ύψους του επάνω καλαθιού
4. Πάνω βραχίονας
5. Κάτω καλάθι
6. Καλάθι για μαχαιροπηρούνα
7. Κάτω βραχίονας
8. Φίλτρα
9. Δοχείο αλατιού
10. Θήκη απορρυπαντικού και  λαμπρυντικού
11. Ονομαστική πινακίδα
12. Πάνελ χειρισμού

Πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας.
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ΠΑΝΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

1. Πλήκτρο ON/OFF/Reset με τη λυχνία ελέγχου
2. Πλήκτρο επιλογή προγραμμάτων με λυχνία ελέγχου
3. Πλήκτρο προγράμματος  μέσου φορτωμένου πλυντηρίου με τη 

λυχνία ελέγχου
4. Λυχνία ελέγχου της στάθμης αλατιού
5. Λυχνία ελέγχου  της στάθμης του λαμπρυντικού 

6. Λυχνίες ελέγχου προγραμμάτων
7. Λυχνία ελέγχου καθυστερημένης εκκίνησης
8. Πλήκτρο καθυστερημένης εκκίνησης με λυχνία ελέγχου
9. Πλήκτρο παστίλιας με λυχνία ελέγχου
10. Πλήκτρο εκκίνηση/παύση/εκροής νερού

1 2 43 5 6 7 8 9 10
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ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΛΑΤΙ, ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μετά από εγκατάσταση πρέπει αν αφαιρέσετε τα προστατευτικά από τα 
καλάθια και τα υπολειπόμενα φύλλα του επάνω καλαθιού.

ΓΕΜΙΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ
Χρησιμοποιώντας το αλάτι προστατεύετε τις σκευές και τα εξαρτήματα 
της συσκευής από ιζήματα.
• Το δοχείο αλατιού ποτέ  δεν επιτρέπεται να είναι κενό (εκτός από τις 

περιπτώσεις οπότε προγραμματισμένος βαθμός της σκληρότητας 
νερού είναι 1 "μαλακό νερό").

• Σημαντικό ρόλο παίζει προγραμματισμός κατάλληλης σκληρότητας 
νερού.

Το δοχείο αλατιού βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων (see 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) και πρέπει να πληρωθεί όταν λάμπει  
λυχνία ελέγχου ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ   πάνω στο πάνελ χειρισμού.

1.Βγάλτε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε την τάπα του 
δοχείου αλατιού (αριστεροστρόφως).
2.Επομένως πρέπει να βάλετε ένα χωνί (βλ. εικόνα) και 
να γεμίσετε το δοχείο αλατιού μέχρι την άκρη του 
(περίπου 1 kg). Πολύ συχνά λίγο νερό εκρέει τότε.
3.Μετά να βγάλτε το χωνί πρέπει να λουστράρετε 
την άκρη και να αφαιρέσετε το υπόλοιπο αλάτι.
Επιβεβαιωθείτε ότι η τάπα  είναι σφιχτά βιδωμένη 

έτσι ώστε το απορρυπαντικό να  μην διαπεράσει στο δοχείο κατά τη 
διάρκεια πλυσίμου (αυτό μπορεί να βλάψει αμετάκλητα την 
εγκατάσταση αποσκλύρυνσης νερού).
Κάθε φορά οπότε υπάρχει ανάγκη να συμπληρώσετε το αλάτι 
προτείνεται να εκτελέσετε τη προαναφερόμενη διαδικασία πριν 
από την εκκίνηση πλυσίμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Με σκοπό την ιδανική λειτουργία της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης νερού 
απαραίτητο είναι να προγραμματίσετε τη σκληρότητα νερού ανάλογα στη 
σκληρότητα νερού στο σπίτι σας. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για ατό το 
θέμα από τον προμηθευτή νερού σας. Βαθμίδα σκληρότητας νερού 
προγραμματισμένη από το εργοστάσιο είναι 3 (μέση).
1. Η συσκευή ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο ON/OFF 
2. Η συσκευή απενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο ON/OFF
3. Κρατήστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ   ατά 5 δευτερόλεπτα 

μέχρι να ακούσετε το ακουστικό σήμα.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο ON/OFF
5. Θα ανάψει η λυχνία ελέγχου της τρέχουσας προγραμματισμένης 

βαθμίδας 
6. Προκειμένου να επιλέξετε την κατάλληλη βαθμίδα της σκληρότητας νερού 

πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο P (βλέπε ΠΊΝΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΎ).

7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο ON/OFF
Προγραμματισμός τελείωσε!
Άμεσα μετά να τελειώσετε  αυτή τη διαδικασία πρέπει να ενεργοποιήσετε 
το πρόγραμμα  χωρίς τη φόρτωση.
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά το αλάτι  προορισμένη 
ειδικά για τα  πλυντήρια πιάτων.
Αφού χύσετε το αλάτι στη συσκευή θα ανάψει η ΛΥΧΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ.
Αν το δοχείο αλατιού δεν είναι πληρωμένο η εγκατάσταση 
αποσκλήρυνσης νερού και το εξάρτημα θερμότητας μπορεί να 
χαλάσουν    (εκτός από την κατάσταση όπου η προγραμματισμένη 
σκληρότητα νερού είναι 1 "μαλακό”).

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΊΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ
Το λαμπρυντικό διευκολύνει ΣΤΕΓΝΩΜΑ πιάτων. Το δοχείο 
λαμπρυντικού A πρέπει να πληρωθεί όταν ανάψει λυχνία ελέγχου ΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ  .

1. Επομένως ανοίξτε το δοχείο C, πατώντας και τραβώντας το πλήκτρο 
πάνω στην τάπα.

2. Πρέπει να χύσετε προσεκτικά το λαμπρυντικό μέσα στο δοχείο, σε 
μέγιστη ποσότητα 110 ml και αποφεύγοντας να το χύσετε έξω από το 
δοχείο. Σε περίπτωση που χύσετε έξω το λαμπρυντικό αμέσως πρέπει 
να το λουστράρετε με στεγνό ύφασμα.

3. Πίεστε την τάπα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
ΠΟΤΕ μην χύσετε το λαμπρυντικό άμεσα στο εσωτερικό χώρο του 
θαλάμου.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΟΣΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα στεγνώματος μπορεί-
τε να προσαρμόσετε την ποσότητα λαπμρυντικού που χρησιμοποιείτε.
• Ενεργοποιείτε το πλυντήριο πιάτων πατώντας το  πλήκτρο ON/OFF
• Απενεργοποιείτε το πλυντήριο πιάτων πατώντας το  πλήκτρο ON/OFF
• Πρέπει να πατήσετε τρεις φορές το πλήκτρο P – θα ακούσετε 

ακουστικό σήμα..
• Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων ή πατώντας το πλήκτρο ON/OFF
• Θα ανάψει η λυχνία ελέγχου της τρέχουσας προγραμματισμένης 

βαθμίδας
• Πατήστε το πλήκτρο P με σκοπό να επιλέξετε τη στάθμη ποσότητας 

λαμπρυντικού.
• Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων ή πατώντας το πλήκτρο ON/OFF
Προγραμματισμός τελείωσε!
Όταν η στάθμη λαμπρυντικού είναι προγραμματισμένη στην τιμή ZERO 
(EKO), το λαμπρυντικό δε θα εφαρμοστεί.. Μετά να τελειώσει το λαμπρυντι-
κό θα ανάψει η λυχνία ελέγχου NΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ.
Στην εξάρτηση από το μοντέλο πλυντηρίου διαθέτονται μέχρι τέσσερις 
βαθμίδες ποσότητας λαμπρυντικού. Η συσκευή είναι προγραμματισμένη 
από το εργοστάσιο σε μέση δόση του λαμπρυντικού.
• 'Αν πάνω στα πιάτα δείτε μπλε λουρίδες, επιλέξτε τη χαμηλή 

βαθμίδα (1–2).
• 'Α πάνω στα πιάτα δείτε σταγόνες νερού ή ίχνη ιζημάτων, επιλέξτε 

την υψηλή βαθμίδα (3-4).

ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Γι άνοιγμα του δοχείου 
απορρυπαντικού 
χρησιμοποιείται η λειτουργία A
Πρέπει να βάλετε το 
απορρυπαντικό μόνο σε στεγνό 
δοχείο Β.
Το απορρυπαντικό για 
προκαταρκτικό πλύσιμο πρέπει 
να εφαρμοστεί άμεσα στο 
εσωτερικό χώρο του θαλάμου.
1.Όταν μετράτε το απορρυπαντικό 
πρέπει να παρακολουθήσετε τις 
συστάσεις σχετικές με ποσότητα 

που αναφέρονται σε (see PROGRAMS TABLE). Θάλαμος B περιέχει το 
δείκτη μέγιστης ποσότητας απορρυπαντικό σε μορφή υγρού ή 
σκόνης η οποία μπορεί να προστεθεί σε κάθε κύκλο..

2. Πρέπει να αφαιρέσετε υπόλειμμα απορρυπαντικού από τις άκρες δοχείου 
και επομένως να βάλετε την τάπα έτσι ώστε να ακούσετε ένα κλικ.

3. Κλείνετε την τάπα δοχείου απορρυπαντικού τραβώντας την μέχρι να 
φτάσει την κατάλληλη θέσης μέσα στο μηχανισμό κλεισίμου.

Το δοχείο απορρυπαντικού ανοίγει αυτομάτως σε κατάλληλο χρόνο, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό τύπου "όλα σε 
ένα"  προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ΠΑΣΤΙΛΙΟ, γιατί 
αυτό προκαλεί προσαρμογή του προγράμματος έτσι, ώστε να λάβετε τα 
καλύτερα αποτελέσματα πλυσίμου και στεγνώματος.

Προγραμματισμός σκληρότητας νερού
Έλλειψη 
αλατιούΒαθμίδα °dH

Γερμανικές βαθμίδες
°fH

Γαλλικές βαθμίδες

1. Μαλακό 0–6 0-10 ΟΧΙ

2. Μέσο 7-11 11-20

ΝΑΙ
3. Κανονικό 12-17 21-30

4. Σκληρό 17-34 31-60

5. Πολύ σκληρό 35-50 61-90

MAX

MAX

AB

A

B
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στοιχεία του προγράμματος EKO μετρούνται σε συνθήκες εργαστηρίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50242.
*) Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες ταυτόχρονα.
**) Χρόνος διάρκειας του προγράμματος προβάλλεται πάνω στην οθόνη και αναφέρεται στο φυλλάδιο.. Ο χρόνος αυτός εκτιμάται με΄βάση τους 
υπολογισμούς που διεξάχθηκαν σε στάνταρ συνθήκες. Πραγματικός χρόνος διάρκειας του προγράμματος μπορεί να διαφέρει στην εξάρτηση από πολλές 
συνθήκες όπως η θερμοκρασία και η πίεση του εισαγόμενου νερού, η θερμοκρασία δωματίου, η ποσότητα απορρυπαντικού, η ποσότητα και ο τύπος 
φόρτωσης, η ισορρόπηση  φόρτωσης, οι πρόσθετες επιλεγμένες επιλογές και  βαθμονόμηση του αισθητήρα. Η βαθμονόμηση του αισθητήρα μπορεί να 
αυξήσει τη διάρκεια του προγράμματος ανά 20 λεπτά.
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην κατάσταση αναμονής. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην κατάσταση λειτουργίας (αγγ. "left-on mode”): 5 
W - Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην κατάσταση αναμονής: 0,5 W

Πρόγραμμα

Φ
άσ

η

Διαθέσιμες επιλογές*)

Δοχείου 
απορρυπαντι-

κού
Διάρκεια

προγράμματος 
πλυσίμου 
(h:min)**)

Κατανά-
λωση νερού 

(l/κύκλος)

Κατανάλωση 
ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(kWh/κύκλος)

Εσωτε-
ρικός 

χώρος 
του 

θαλά-
μου 

B 

1. Eko 50° 03:10 11 1,04

2. Εντατικό 65° 02:30 16,5 1,65

3. Κανονικό 55° - 02:00 16 1,35

4. Ταχύ 30’ 50° - - 00:30 8,5 0,5

5. Προκαταρκτικό
πλύσιμο - - - - 00:10 4 0,01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οδηγίες επιλογής του κύκλου πλυσίμου.

EKO 50°
Κανονικός βαθμός βρομιάς πιάτων. Το στάνταρ πρόγραμμα το οποίο 
είναι το πιο αποδοτικό από την  άποψη σχέσης μεταξύ της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και της κατανάλωσης νερού.

ΕΝΤΑΤΙΚΟ 65°
Το πρόγραμμα προτείνεται για πολύ βρομερά πιάτα, είναι κατάλληλο 
ειδικά για τηγάνια και κατσαρόλες (μην τ χρησιμοποιήσετε για πλύσιμο 
ευαίσθητων σκευών).

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 55°
Κανονικός βαθμός βρομιάς πιάτων. Ο κύκλος πλυσίμου για καθημερινή 
χρήση, διασφαλίζει ιδανικό πλύσιμο σε κοντό χρόνο.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ 45°
Το πρόγραμμα για λεπτές σκευές, ευαίσθητες σε υψηλές θερμοκρασίες 
παραδείγματος χάριν για ποτήρια και φλιτζάνια.

ΓΡΗΓΟΡΟ 30’ 50°
Το πρόγραμμα για λίγο βρομερές σκευές, χωρίς στεγνά υπολείμματα 
φαγητού. (ιδανικό για 2 σετ σκευών.)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
Για σκευές οι οποίες πρόκειται να πλυθούν αργότερα. Σε περίπτωση 
τέτοιου προγράμματος μην χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό.

Παρατηρήσεις:
Με σκοπό να λάβετε ιδανικό βαθμό λειτουργίας ορισμένων 
προγραμμάτων "Γρήγορο” πρέπει να παρακολουθήσετε τις 
αναφερόμενες μέγιστες ποσότητας των σετ σκευών.
Με σκοπό να περιορίσετε ακόμη κατανάλωση πρέπει να 
ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων μόνο όταν είναι γεμάτο.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Μπορείτε να επιλέξετε τις ΕΠΙΛΟΓΕΣ άμεσα πατώντας το κατάλληλο 
πλήκτρο  σε (see ΠΑΝΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ).

ΜΕΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ
Αν δεν υπάρχουν πολλές σκευές για να πλυθούν μπορείτε 
να εφαρμόσετε τον κύκλο μέσης φόρτωσης με σκοπό να 
εξοικονομήσετε το νερό, την ενέργεια και το 
απορρυπαντικό. Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα και 
ενεργοποιήστε το πλήκτρο ΜΕΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: θα 
ανάψει κατάλληλη λυχνία ελέγχου. Προκειμένου να 
ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή πατήστε ξανά το 
πλήκτρο ΜΕΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ.
Να θυμηθείτε να μειώσετε τη δόση απορρυπαντικό σε 
μισή.

ΠΑΣΤΙΛΙΑ
Αυτός ο προγραμματισμός επιτρέπει να βελτιώσετε 
λειτουργία προγράμματος στην εξάρτηση από τον τύπο 
χρησιμοποιούμενου απορρυπαντικού.
Πατήστε το πλήκτροΠΑΣΤΙΛΙΑ iκαι κρατήστε το 
πατημένο  (θα ανάψει η λυχνία ελέγχου θα ανάψει 
σχετικό σύμβολο). Αν χρησιμοποιήσετε συνδυασμό 
απορρυπαντικών σε μορφή μιας παστίλιας (λαμπρυντικό, 
αλάτι και απορρυπαντικό σε μια δόση). 
Σε περίπτωση χρήσης απορρυπαντικού σε σκόνη η σε 
υγρό αυτή η επιλογλη πρέπει να είναι 
απενεργοποιημένη.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Μπορείτε να καθυστερήσετε την ώρα εκκίνησης του 
προγράμματος ανά 2, 4 ή 8 ώρες.
1.Με σκοπό να το κάνετε μετά να επιλέξετε ορισμένο 

πρόγραμμα πατήστε το πλήκτρο ΚΑΘΥΣΕΤΡΗΜΕΝΗΣ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. Θα ανάψει η λυχνία ελέγχου.

2.Επιλέξτε το χρόνο καθυστέρησης πατώντας πολλές 
φορές το πλήκτρο ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. Εν 
σειρά θα προβληθούν δυνατοί χρόνοι καθυστέρησης: 2 
ώρες, 4 ώρες ή 8 ώρες. Μετά να πατήσετε ξανά το 
πλήκτρο ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ η επιλογή 
αυτή θα απενεργοποιηθεί και η λυχνία ελέγχου θα 
σβήσει.

3.Μετά να επιλέξετε τη διαδικασία αυτή θα αρχίσει 
μέτρηση χρόνου αν πατήσετε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/
ΠΑΥΣΗΣ. Θα ανάψει η λυχνία ελέγχου του επιλεγμένου 
χρόνου καθυστέρησης και θα  ανάψει το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ (συνεχές φως).

4.Μετά από πέρασμα επιλεγμένου χρόνου καθυστέρησης 
η λυχνία ελέγχου θα σβήσει και το πρόγραμμα θα 
ξεκινήσει.

Δεν δύναται να προγραμματίσετε την επιλογή 
ΚΑΘΥΣΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ όταν το πρόγραμμα 
έχει ήδη ξεκινήσει.

ΕΚΡΟΗ ΝΕΡΟΥ
Με σκοπό να σταματήσετε και να ακυρώσετε τον ενεργό 
κύκλο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
εκροής νερού.
Πατώντας και κρατώντας αρκετό καιρό το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ  ενεργοποιείτε τη λειτουργία 
ΕΚΟΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ. Το τρέχον ενεργό πρόγραμμα τότε 
σταματάει και το νερό εκρέει από το πλυντήριο πιάτων.

Αν ορισμένη επιλογή είναι συμβατή με (βλέπε ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) τότε η κατάλληλη λυχνία LED αναβοσβήνει
τρεις φορές σε μικρά χρονικά διαστήματα και εκπέμπεται
ακουστικό σήμα Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Πρέπει να ελέγξετε αν το πλυντήριο πιάτων είναι συνδεδεμένο στην 
πηγή νερού και το επάνω μέρος της είναι ανοιχτή.

2. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Πατήστε το πλήκτρο ΟΝ/OFF

3. ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 
(see LOADING THE RACKS)

4. ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
(see PROGRAMS TABLE).

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΩΝ ΚΥΚΛΟΥ
Επιλέξτε πιο κατάλληλο πρόγραμμα σε ορισμένο τύπο σκευών και 
την ένταση βρομιάς τους, (see ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ), 
πατώντας το πλήκτροP.
Σημειώστε προτιμώμενες επιλογές (βλέπε ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ).

6. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Ενεργοποιήστε τον κύκλο πλυσίμου,  πατώντας το 
πλήκτροΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗ . Μετά να ξεκινήσει το πρόγραμμα 
θα ακούσετε ένα ακουστικό σήμα.

7. ΤΕΛΣΟ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΟΥ
Τέλος του κύκλου πλυσίμου επισημαίνεται με ακουστικό σήμα και 
πάνω στην οθόνη και ανάβει η λυχνία ελέγχου επιλεγμένου 
προγράμματος. Ανοίξτε την πόρτα και απενεργοποιήστε τη 
συσκευή πατώντας το πλήκτρο ON/OFF
Με σκοπό να αποφύγετε εγκαύματα περιμένετε λίγα λεπτά πριν να 
βγάλετε τις σκευές από το πλυντήριο πιάτων.
Βγάλτε τις σκευές αρχίζοντας από το κάτω καλάθι. 

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτομάτως κατά τη διάρκεια 
μεγάλων χρονικών διαστημάτων οπότε δεν χρησιμοποιείται με 
σκοπό να μειώσει κατανάλωση. 
Αν πι σκευές είναι μόνο λίγο βρομερές ή έχουν ξεπλυθεί με το νερό 
πριν τις βάλετε στο πλυντήριο πιάτων πρέπει να μειώσετε ανάλογα 
την ποσότητα απορρυπαντικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αν επιλέξετε ακατάλληλο πρόγραμμα μπορείτε να το αλλάξετε υπό τον 
όρο ότι τό πρόγραμμα μόλις άρχισε. , πατήστε και κρατήστε το 
κουμπίΟΝ/OFF, και το πλυντήριο πιάτων θα απενεργοποιηθεί.
Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά πατώντας το πλήκτρο ΟΝ/OFF 
και επιλέγοντας καινούριο κύκλο πλυσίμου με προτιμώμενες επιλογές. 
Ο κύκλος θα ξεκινήσει αφού και πατήσετε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/
ΠΑΥΣΗΣ. 

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΙΑΤΩΝ
Μην απενεργοποιώντας τη συσκευή ανοίξτε την πόρτα (προσοχή στο 
ΖΕΣΤΟ υδρατμό!) και προσθέστε τις σκευές στο πλυντήριο πιάτων. 
Κλείστε την πόρτα και πατήστε το πλήκτροΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ και ο 
κύκλος θα αρχίσει από τη στιγμή οπότε σταμάτησε πριν.

ΤΥΧΑΙΕΣ ΠΑΥΣΕΙΣ
Αν  κατά τη διάρκεια κύκλου πλυσίμου ανοίξει η πόρτα του πλυντηρίου 
πιάτων ή γίνει διακοπή της ηλεκτρική ενέργειας ο κύκλος θα 
σταματήσει. Με σκοπό να ενεργοποιήσετε ξανά τον κύκλο μετά να 
κλείσετε την πόρτα ή να επιστραφεί η ηλεκτρική ενέργεια πατήστε το 
πλήκτρο ΕΚΚΙΝΣΗΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ. 

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη λειτουργία του 
πλυντηρίου πιάτων ζητώντας τις Οδηγίες χρήσης και συντήρησης ή 
λαμβάνοντάς τες από την ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που 

αναφέρονται στο τέλος του παρόντος φυλλαδίου . 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Πριν αν φορτώσετε τα καλάθια πρέπει αν αφαιρέσετε όλα τα 
υπολείμματα φαγητού  από τα πιάτα και να αδειάστε τα ποτήρια. Δεν 
υπάρχει ανάγκη να ξεπλύνετε τα πιάτα στο τρεχούμενο νερό 
προγενέστερα. 
Τοποθετήστε τις σκευές σταθερά ώστε να μην πέσουν και βάλτε τα 
δοχεία με τα ανοίγματά τους προς τα κάτω, στραβά πάνω σε  κοιλά/
κυρτά εξαρτήματά τους έτσι ώστε το νερό να φτάσει εύκολα σε κάθε 
επιφάνεια και να έχει ελεύθερη πρόσβαση. 
Προειδοποίηση: τα καλύμματα, οι λαβές, οι δίσκοι και οι τηγανιές δεν 
επιτρέπονται να μπλοκάρουν περιστροφές των βραχιόνων.
Βάλτε όλες τις λεπτές σκευές μέσα στο καλάθι για μαχαιροπήρουνα
Βάλτε πολύ βρομερές σκευές και τηγανιές στο κάτω καλάθι γιατί αυτό 
πιτσιλίζεται  το πιο δυνατόν με το νερό και το πλύσιμο σε αυτό το χώρο 
είναι το πιο εντατικό,
Μετά να βάλετε τις σκευές μέσα στη συσκευή επιβεβαιωθείτε ότι οι 
βραχίονες μπορούν να περιστρέφονται εύκολα.

ΥΓΙΕΙΝΟ
Με σκοπό να  αποφύγετε δυσάρεστη οσμή και ιζήματα μέσα στο 
πλυντήριο πιάτων, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα με υψηλή 
θερμοκρασία τουλάχιστον μαι φορά κάθε μήνα. Χρησιμοποιήστε το 
απορρυπαντικό σε ποσότητα ίσια με ένα κουταλάκι και ενεργοποιήστε 
το πλυντήριο πιάτων χωρίς φόρτωση με σκοπό να το καθαρίσετε.

ΑΚΑΤΕΛΛΗΛΑ ΠΙΑΤΑ
• Ξύλινα πιάτα και μαχαιροπήρουνα.
• Λεπτά διακοσμημένα ποτήρια, χειροτεχνία και σκευές-μνημεία. 

Διακοσμήσεις σε αυτές σκευές δεν είναι ανθεκτικές στη δράση του 
πλυντηρίου.

• Οι σκευές που περιέχουν εξαρτήματα κατασκευασμένα από 
τεχνητά υλικά που δεν είναι ανθεκτικά στη υψηλή θερμοκρασία.

• Σκευές από μέταλλο ή χαλκό.
• Σκευές με βρομιά από στάχτη, κηρό,  λιπαντικό ή λίπος.
Κατά πλύσιμο τα χρώματα των διακοσμήσεων των σκευών 
κατασκευασμένων από γυαλί αλουμίνιο ή άργυρο μπορεί να 
αποχρωματίσουν και να  τροποποιηθούν. Ορισμένοι τύποι γυαλιού 
(π.χ. κρύσταλλο) μπορεί να γίνουν ματ μετά από αρκετούς κύκλους 
πλυσίμου.

ΒΛΑΒΕΣ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
• Στο πλυντήριο πιάτων πρέπει να πλύνετε αποκλειστικά τέτοιες 

γυάλινες και πορσελάνινες σκευές τις οποίες διαβεβαίωσε ο 
κατασκευαστής του ότι είναι κατάλληλες για πλυντήριο πιάτων.

• Για πλύσιμο τέτοιων σκευών πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικό, 
απαλό απορρυπαντικό.

• Πρέπει να βγάλετε γυάλινες σκευές και μαχαιροπηρούνα από το 
πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά από το τέλος κύκλου.
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ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ

ΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙ
Στο πάνω καλάθι πρέπει να βάλετε λεπτές και ελαφριές σκευές: 
ποτήρια, φλιτζάνια, μικρά πιάτα, χαμηλά κύπελλα.

(παράδειγμα διάθεσης σκευών στο πάνω καλάθι)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να προσαρμοστεί΅μπορείτε να το 
βάλετε πιο επάνω προκειμένου να χωρέσετε στο κάτω καλάθι μεγάλες 
κατσαρόλες ή να το τοποθετήσετε πιο επάνω προκειμένου να 
χρησιμοποιήσετε όσο δυνατόν αποτελεσματικά τις υποστηρίξεις και να 
αφήσετε μεγαλύτερο χώρο επάνω για να αποφύγετε σύγκρουση με τις 
σκευές από το πάνω καλάθι.
Πάνω καλάθι είναι εξοπλισμένο με το 
ρυθμιστή ύψους του πάνω καλαθιού 
(βλέπε εικόνα). Για να ανυψώσετε το 
καλάθι δεν χρειάζεται να πατήσετε το 
μοχλό, αλλά απλώς να το τραβήξετε 
κρατώντας το από δύο πλευρές μόνο 
όταν έχει σταθερή θέση επάνω. 
Με σκοπό να το βάλετε πίσω πιο κάτω 
πρέπει να πατήσετε τους μοχλούς A 
που βρίσκονται από πλευρές του 
καλαθιού και να μεταφέρετε το καλάθι 
προς τα κάτω.
Έντονα προτείνουμε να μην αλλάξετε το ύψος του καλαθιού όταν 
είναι φορτωμένο.
ΠΟΤΕ μην ανυψώσετε ή να κατεβάσετε το καλάθι μόνο από μια 
πλευρά.

ΡΥΘΜΙΣΟΜΕΝΑ ΠΡΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ
τα ράφια συναρμολογημένα από πλευρές 
μπορεί να τοποθετηθούν σε τρία 
διαφορετικά ύψη με σκοπό τη βελτίωση 
της διάθεσης σκευών μέσα στο καλάθι.
Τα ποτήρια κρασιού μπορεί να 
τοποθετηθούν  ασφαλώς σε πτυσσόμενα 
ράφια βάζοντας τα πόδια ποτηρίων  
κρασιού σε κατάλληλα ανοίγματα.
Με σκοπό να βελτιώσετε τη διαδικασία 
στεγνώματος τοποθετήστε τα ποτήρια 
κρασιού πάνω στα πτυσσόμενα ράφια με 
ακόμη μεγαλύτερη γωνία. Για να αλλάξετε 
τη γωνία κλίσης τραβήξτε τα πτυσσόμενα 
ράφια προς τα επάνω, να τα σύρετε τα 
λίγο και τοποθετήστε τα κατά προτίμησή 
σας.

ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΘΙ
Είναι το καλάθι για κατσαρόλες, καλύμματα, πιάτα, κύπελλα, 
μαχαιροπηρούνα κλπ. Το καλύτερο να τοποθετήσετε μεγάλα πιάτα και 
καλύμματα κατσαρολών από πλευρές να μη εμποδίσουν κίνηση των 
βραχιόνων

(παράδειγμα διάθεσης σκευών στο κάτω καλάθι)

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
Το καλάθι είναι σαν μονάδα και είναι εξοπλισμένο με σχάρες από επάνω 
με σκοπό την εύκολη τοποθέτηση των μαχαιροπηρούνων. Πρέπει να 
τοποθετήσετε το καλάθι για μαχαιροπηρούνα αποκλειστικά εμπρός 
από το κάτω καλάθι

Μαχαίρια και άλλα μαχαιροπηρούνα με κοφτερές άκρες πρέπει να 
τοποθετηθούν με τη μύτη προς τα κάτων μέσα στο καλάθι για μα ή 
επίπεδα μέσα στα υποστηρίγματα του π'ανω καλαθιού.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΤ ΦΙΚΛΤΡΑΡΙΣΜΑΣΤΟΣ
Πρέπει αν καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα με σκοπό να μην  βουλώσουν 
και να υπάρξει ελεύθερη ροή νερού.
Το σετ φίλτρων περιλαμβάνει τρία φίλτρα που σταματούν υπολείμματα  
φαγητού που εισρέουν μαζί με το νερό και ξανά ρέουν πίσω με το νερό. 
Για να λάβετε τα καλύτερα αποτελέσματα  πρέπει να διατηρήσετε τα 
φίλτρα καθαρά.
Αν οποιοδήποτε φίλτρο είναι χαλαρό μην χρησιμοποιήστε το 
πλυντήριο πιάτων.
Μετά από αρκετά πλύσιμα πρέπει να ελέγξετε κατάσταση των φίλτρων  
και αν υπάρξει ανάγκη πρέπει να τα πλύνετε στο τρεχούμενο νερό με 
χρήση τη μεταλλική βούρτσα, παρακολουθώντας τις παρακάτω 
οδηγίες.
1. Περιστρέψτε το κυλινδρικό φίλτρο A αριστεροστρόφα και βγάλτε

το (Εικ.1).
2. Επομένως βγάλτε έξω το φίλτρο με σχήμα κούπας B, πατώντας λίγο 

τα πτερύγια (Εικ. 2).
3. Βγάλτε το φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα C (Εικ. 3).
4. Πρέπει να ελέγξετε την κατάσταση του σιφονιού και να αφαιρέσετε 

όλα τα υπολείμματα φαγητού.
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ  το προστατευτικό της αντλίας του κύκλου 
πλυσίμου (μαύρο εξάρτημα) (Εικ΄. 4).

Μετά να καθαρίσετε τα φίλτρα πρέπει να τα βάλετε πίσω στη θέση τους 
προσέχοντας την κατάλληλη τοποθέτησή τους. Έτσι θα σώσετε την 
απόδοση του πλυντηρίου πιάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ
Μερικές φορές τα υπολείμματα φαγητού μπορεί να συγκολληθούν 
στους βραχίονες και να μπλοκάρουν τα ανοίγματα ροής νερού. Για 
αυτό το λόγο προτείνεται η περιοδική επιθεώρηση των βραχιόνων  και 
ο καθαρισμός τους με χρήση τη μικρή βούρτσα η οποία δεν είναι 
μεταλλική.

Με σκοπό να βγάλετε το επάνω βραχίονα πρέπει να περιστρέψετε το 
πλαστικό δακτύλιο μπλοκαρίσματος αριστεροστρόφα. Τοποθετήστε 
το πάνω βραχίονα έτσι ώστε η πλευρά με μεγαλύτερο αριθμό 
ανοιγμάτων να βρεθεί προς τα επάνω.

Βγάλτε το κάτω βραχίονα τραβώντας το προς τα επάνω.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ
Αν οι σωλήνες νερού είναι καινούριοι ή δεν χρησιμοποιήθηκαν πολύ 
καιρό πρέπει να τους ξεπλύνετε με τι νερό πριν από τη σύνδεσή τους με 
σκοπό να  επιβεβαιωθείτε ότι είναι διαπερατοί και χωρίς βρομιά. Το να 
μην εφαρμόσετε τέτοια μέσα προστασίας μπορεί να προκαλέσει 
μπλοκάρισμα εισόδου νερού και βλάβη του πλυντηρίου πιάτων.

A
A

B

C

1 2

3 4
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Μπορεί να εμφανιστεί ότι το πλυντήριο πιάτων δε θα λειτουργήσει σωστά. Πριν να επικοινωνήσετε με την τεχνική
υπηρεσία πρέπει να ελέγξετε αν μπορείτε να επιλύσετε πρόβλημα χρησιμοποιώντας τον παρακάτω κατάλογο. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ
Το πλυντήριο πιά-
των δεν ενεργοποι-
είται και δεν 
απαντάει στις εντο-
λές.

Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σωστά 
στην πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Βάλτε το φις στην πρίζα.

Έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας. Το πλυντήριο πιάτων θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως μετά να επιστραφεί η 
ηλεκτρική ενέργεια.

Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων εν είναι 
κλειστή.

Πιέστε την τάπα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Το πλυντήριο πιάτων δεν απαντάει στις 
εντολές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο ΟΝ/OFF και επομέ-
νως ενεργοποιήστε την ξανά μετά από ένα λεπτό και εκτελέστε επανα-
φορά του προγράμματος.

Το νερό δεν εκρέει 
από το πλυντήριο 
πιάτων.

Ο κύκλος πλυσίμου δεν έχει τελειώσει ήδη. Περιμένετε να τελειώσει ο κύκλος.

Ο σωλήνας εκροής νερού είναι τυλιγμένο. Παρακαλώ ελέγξτε αν ο σωλήνας εκροής μην είναι τυλιγμένος (βλέπε 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ).

Ο σωλήνας εκροής του νεροχύτη είναι 
μπλοκαρισμέμο.

Καθαρίστε το σωλήνα εκροής του νεροχύτη.

Τα υπολείμματα φαγητού βούλωσαν το 
φίλτρο.

Καθαρίστε το φίλτρο (βλέπε ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ)

Το πλυντήριο πιά-
των λειτουργεί 
πάρα πολύ δυνατά.

Οι σκευές χτυπούν  μια την άλλη. Τοποθετήστε τις σκευές κατάλληλα (βλέπε ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ).

Μέσα στο πλυντήριο πιάτων δημιουργή-
θηκε  υπερβολικός αφρός.

Μετρήθηκε ακατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήθηκε 
το απορρυπαντικό ακατάλληλο για πλυντήριο πιάτων (see ΠΛΗΡΩΣΗ 
ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ). Εκτελέστε επαναφορά του πλυντηρίου πιά-
των πατώντας το πλήκτρο ΕΚΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ  (βλέπε ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ) και εκκινήστε το νέο πρόγραμμα χωρίς το απορρυπαντικό.

Οι σκευές δεν είναι 
καθαρές.

Οι σκευές δεν ήταν κατάλληλα τοποθετημένες. Τοποθετήστε τις σκευές κατάλληλα (βλέπε ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ).

Ο βραχίονες δεν είναι δυνατές να περι-
στραφούν ελεύθερα γιατί στο χώρο τους 
υπάρχουν σκευές.

Τοποθετήστε τις σκευές κατάλληλα (βλέπε ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ).

Ο κύκλος πλυσίμου είναι πάρα πολύ ευαί-
σθητος.

Επιλέξτε κατάλληλο κύκλο πλυσίμου (βλέπε ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)

Μέσα στο πλυντήριο πιάτων δημιουργή-
θηκε  υπερβολικός αφρός.

Μετρήθηκε ακατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήθηκε 
το απορρυπαντικό ακατάλληλο για πλυντήριο πιάτων (see ΠΛΗΡΩΣΗ 
ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ)

Τάπα του δοχείου λαμπρυντικού δεν ήταν 
σωστά κλειστή.

Επιβεβαιωθείτε ότι η τάπα του δοχείου λαμπρυντικού είναι κλειστή.

Το φίλτρο είναι βρομερό ή βουλωμένο. Καθαρίστε τα φίλτρα (βλέπε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Έλλειψη αλατιού Πληρώστε το δοχείο αλατιού (see ΓΕΜΙΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες συντήρησης και την 
επίλυση  προβλημάτων αναφέρονται στις Οδηγίες χρήσης και 
συντήρησης.
Μπορείτε να λάβετε τις Οδηγίες χρήσης και συντήρησης :
• ζητώντας τες από την τεχνική υπηρεσία της οποίας τηλέφωνο 
αναφέρεται στο δελτίο εγγύησης,
• λαμβάνοντάς τες από τη ιστοσελίδα: http://docs.whirlpool.eu
• χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τα τεχνικά στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας είναι διαθέσιμα 
για κατέβασμα στη εξής ιστοσελίδα: http://docs.whirlpool.eu

Whirlpool® is a registered trademark of Whirlpool, USA.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Όταν επικοινωνήσετε με την τεχνική 
υπηρεσία πρέπει να παρουσιάσετε τους 
κωδικού που βρίσκονται στην 
ονομαστική πινακίδα η οποία βρίσκεται 
από αριστερά ή από δεξιά της πόρτας του 
πλυντηρίου πιάτων . Το τηλέφωνο 
αναφέρεται στο δελτίο εγγύησης στην 
ιστοσελίδα: http://www.whirlpool.eu IEC 436
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حهاخطاء وإصال استكشاف األ

حهاخطاء وإصالدليل الصيانة واستكشاف األ
ستخدام والعناية.حها انظر دليل االخطاء وإصالعلومات حول إجراءات الصيانة واستكشاف األللمزيد من امل

:ستخدام والعناية يف دليل االكن الحصول عىلمي

ن. كتيب الضام• خدمات ما بعد البيع، انظر رقم الهاتف يف

http://docs.whirlpool.euوقع: • التحميل من امل

:QR• استخدم رمز 

ورقة البيانات الفنية
وقع:ك الطاقة من امل بيانات استهالكن تحميل البيانات الفنية التي تحتوي عىلمي

http://docs.whirlpool.eu

Whirlpool® is a registered trademark of Whirlpool, USA

تصال بخدمة ما بعد البيعاال
 بينة عىلتصال بخدمات ما بعد البيع، يجب أن تعطي الرموز املعند اال

ن من الجهة الداخلية مي أو األيرس الجانب األوجودة عىلالصفيحة امل

 ن أو عىل كتيب الضاملباب غسالة الصحون. أرقام الهواتف مدرجة يف

http://www.whirlpool.euوقع: امل

 تعمل غسالة الصحون بشكل صحيح.قد ال
تصال بمركز الخدمة تحقق من إمكانية حل المشكلة عن طريق اتباع القائمة التالية.قبل اال

الحلحتملالسبب املشكلةامل

  تعمل أو الغسالة الصحون ال
وامر األتستجيب إىل

قبس. املضع القابس يفناسب.قبس بالشكل امل يتم الوصل باململ

جرد عودة الطاقة الكهربائية.غسالة الصحون تبدأ بالعمل تلقائيا مبانقطاع الكهرباء.

. أن تسمع صوت “طقطقة”قم بدفع الباب بقوة إىلباب غسالة الصحون ليس مغلقا.

  دقيقة واحدة وأعد تعينيوقم بإعادة التشغيل بعد انقضاء حوايل ON/OFF زر قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط عىلوامر.ستجابة لألعدم اال
نامج.الرب

انتظر حتى تنتهي دورة الغسيل. تنته دورة الغسيل بعدملاءف امل ترصغسالة الصحون ال

.اء ليس ملويا (انظر إرشادات التثبيت)يف املتحقق من أن خرطوم ترصاء ملوييف املخرطوم ترص

غسلة.يف املقم بتنظيف أنبوب ترصغسلة مسدود املاء يفيف املأنبوب ترص

رشح)رشح (انظر تنظيف مجمع املقم بتنظيف املرشح مسدود ببقايا الطعامامل

غسالة الصحون تصدر صوتا 
ضوضاء عالية

 بطريقة صحيحة (انظر تحميل الرفوف).واينرتب األب بعضها بعضا.طباق ترضاأل

ت الصحون (انظر تعبئة موزع  غساالستخدام يف مناسب لالنظف غرينظف بالشكل الصحيح أو أن امل يتم قياس كمية اململتم إنتاج كمية زائدة من الرغوة.
نظف (انظر يف وتشغيل برنامج جديد دون استخدام امل زر الترص غسالة الصحون بالضغط عىلنظف). قم بإعادة تعينيامل

الخيارات والوظائف). 

 بشكل صحيح (انظر تحميل الرفوف)واينرتب األطباق بصورة صحيحة يتم ترتيب األملطباق ليست نظيفةاأل

طباق بشكل صحيح (انظر تحميل الرفوف)رتب األطباق تعوق حركتهان األذرع الرش أن تدور بحرية، ألكن أل ميال

امج).(انظر جدول الربناسبة قم باختيار دورة الغسيل املدورة الغسيل لطيفة للغاية

ت الصحون (انظر تعبئة موزع  غساالستخدام يف مناسب لالنظف غرينظف بالشكل الصحيح أو أن امل يتم قياس كمية اململتم إنتاج كمية زائدة من الرغوة
نظف)امل

تحقق من أن غطاء موزع سائل التلميع مغلق.ق غطاء حجرة سائل التلميع بشكل صحيح يتم إغالمل

.رشح (انظر العناية والصيانة)قم بتنظيف مجمع املرشح متسخ أو مسدودامل

لح).لح (انظر تعبئة خزان امللء خزان املقم مب يوجد ملحال
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AR
العناية والصيانة

رشحتنظيف مجمع امل
ت بعيدا بالشكل رشحات وتدفق مياه الفضالن عدم انسداد املرشح بشكل دوري من أجل ضامقم بتنظيف مجمع امل

الصحيح.

ياه: من أجل ثة مرشحات تقوم بإزالة بقايا الطعام من ماء الغسيل ومن ثم إعادة تدوير املرشح من ثاليتألف مجمع امل

 أفضل النتائج، يجب أن تحافظ عليه نظيفا.الحصول عىل

 مثبت جيدا.رشح غريرشحات أو إذا كان املنع استخدام غسالة الصحون دون املمي

اء الجاري وريا قم بتنظيفه باملرشح وإن كان ذلك رضبعد القيام بعدة مرات من الغسيل، قم بالتحقق من مجمع امل

 معدنية وفقا للخطوات التالية:بغزارة، واستخدام فرشاة غري

).1 بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة واسحبه (الشكل A الشكل سطواينرشح االقم بتدوير امل.1

).2لواح الجانبية (الشكل  األ عىل بالضغط قليالBرشح  قم بإزالة امل.2

).3(الشكل  Cقاوم للصدأ عدن املصنوع من املرشح املقم بزلق امل.3
تحقق من الشبكة وقم بإزالة أي بقايا للطعام..4

.)4سود) (الشكل  األية مضخة دورة الغسيل (العنرصبإزالة حام تقم أبدا ال

 حافظة عىلوري من أجل امل موقعه بشكل صحيح. هذا رضرشح وضعه يفرشحات، قم باستبدال مجمع املبعد تنظيف امل

فعالية عمل غسالة الصحون.

تنظيف ذراع الرش
ستحسن اء. ولذلك من امل ذراع الرش وأن تسبب انسداد فتحاتها التي ترش املكن أحيانا لبقايا الطعام أن تتوضع عىلمي

 معدنيةة وغريخر والقيام بتنظيفها بفرشاة صغري واآل الحنيالتحقق من ذراع الرش بني

ستكية بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة. يجب استبدال ذراع من أجل فك ذراع الرش العلوية، قم بتدوير الحلقة البال

 أعىل عدد من الثقوب موجها إىل أكربالرش العلوية بحيث يكون الجانب الذي يحتوي عىل

. أعىلكن إزالة ذراع الرش السفلية بسحبها إىلمي

ياهتنظيف خرطوم مدخل امل
ياه ء بالتدفق وتحقق من أن املة طويلة من الزمن، اسمح للام يتم استخدامها لفرتياه جديدة أو ملإذا كانت خراطيم امل

ياه أن دخل املكن ملحتياطات، فإنه مي يتم اتخاذ هذه االزمة. إذا ملت الالنقية وخالية من الشوائب قبل القيام بالتوصيال

 قد يسبب التلف لغسالة الصحون.تنسد مام

A
A

B

C

1 2

3 4
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تحميل الرفوف

الرف العلوي
. العميقة..قداح وأوعية السلطة غريطباق الخفيفة والرقيقة، والكؤوس، واألحمل األ

 تحميل الرف العلوي)(مثال عىل

ضبط ارتفاع الرف العلوي
نخفضة للحصول  السلة السفلية والوضعية املة يف الكبريواينرتفعة لوضع األكن ضبط ارتفاع الرف العلوي: الوضعية املمي

. الرف السفيلشياء التي وضعت يفصطدام باألل إضافة مساحة أمامية وتجنب االساحة من خال قدر من امل أكربعىل

الرف العلوي مجهز بضابط ارتفاع للرف العلوي (انظر الشكل) 

مساك بجوانب  الروافع، قم برفعها ببساطة باإلدون الضغط عىل
 وضعيته العلوية.جرد أن يصبح الرف ثابتا يفالرف. مب

  الوضعية السفلية، قم بالضغط عىلمن أجل إعادة الرف إىل

سفل. جوانب الرف وتحريك السلة نحو األ عىلAالرافعة  

  تقوم بتعديل ارتفاع الرف عندما يكون محمالننصح بشدة بأال

.واينباأل

 تقم أبدا برفع أو خفض السلة من جانب واحد فقط.ال

لواح القابلة للطي والوضعية القابلة للتعديلاأل
ثة ارتفاعات مختلفة  ثاللواح الجانبية القابلة للطي يفكن وضع األمي

 داخل الرف.واينمثل لألتيب األوذلك من أجل الرت

لواح القابلة للطي وذلك بإدخال  األكن وضع كؤوس النبيذ بأمان يفمي

قابلة لها. الفتحات املساق كل كأس يف

لواح القابلة  أفضل النتائج للتجفيف قم بإمالة األمن أجل الحصول عىل

يل، قم بسحب اللوح نحو  درجة امل. من أجل تغيريللطي بدرجة أكرب

 ومنحه الوضعية التي ترغب بها. وزلقه قليالعىلاأل

الرف السفيل
  عىلواينة وأغطية األوعية العميقة وأدوات الطعام، الخ. يجب وضع الصحون الكبريطباق واأل وأغطيتها واألواينلأل

 ذراع الرش عىلالجوانب لتجنب التأثري

) تحميل الرف السفيل(مثال عىل

سلة أدوات الطعام
 مقدمة الرف . يجب وضع سلة أدوات الطعام يفتيب أدوات الطعام بطريقة مثىلالسلة مزودة بفتحات علوية لرت

..السفيل

 عقب سفل رأسا عىلواجهة األ سلة أدوات الطعام مبخرى ذات النهايات الحادة يجب أن توضع يف األواين واألالسكاكني

 الحجرة العلوية من الرف العلوي.أو يجب أن توضع أفقيا يف
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AR
ستخدام اليومياال

اءتحقق من وصلة امل.1

اء وبأن الصنبور مفتوح.أخذ املتحقق من أن غسالة الصحون موصولة مب

قم بتشغيل غسالة الصحون.2

 زر التشغيل/إيقاف التشغيل.اضغط عىل

قم بتحميل الرفوف .3

(انظر تحميل الرفوف).
نظفتعبئة موزع امل.4

امج).(انظر جدول الرب
نامج وضبط الدورةقم باختيار الرب.5

.P زر  امج) بالضغط عىل ودرجة اتساخها (انظر وصف الربوايننسب وفقا لنوع األنامج األقم باختيار الرب

حدد الخيارات التي ترغب بها (انظر الخيارات والوظائف).

ابدأ.6

.نامج ستسمع صوت طننيعندما يبدأ الرب زر ابدأ/توقف.بالضغط عىلإبدأ دورة الغسيل 

نهاية دورة الغسيل.7

  الضويئؤرشووميض امل END شاشة العرض كلمة وتظهر عىلت  انتهاء دورة الغسيل بإصدار نغاميتم التنويه إىل

.ON/OFF زر  افتح الباب وأطفئ الجهاز بالضغط عىلختار.نامج املللرب

صابة بالحروق. لتجنب اإلواينانتظر لبضعة دقائق قبل إزالة األ

.قم بتفريغ حمولة الرفوف وابدأ بالرف السفيل

ك الطاقة ات طويلة محددة من عدم العمل، وذلك من أجل الحد من استهالل فرتنطفاء تلقائيا خاللة باالستقوم اآل

الكهربائية.

 غسالة الصحون، فقم بتقليل كمية اء قبل وضعها يف متسخة بدرجة قليلة أو إذا كانت مشطوفة باملواينإذا كانت األ

ستخدمة وفقا لذلك.نظف املامل

تعديل برنامج قيد التشغيل
 نامج قد بدأ للتو: اض أن هذا الرب افرت ذلك، عىلمكن تغيري حال تم اختيار برنامج ما عن طريق الخطأ، فإنه من امليف

 بشكل مستمر، وسيقوم الجهاز بالتوقف عن التشغيل.ON/OFF زر اضغط عىل

 دورة الغسيل الجديدة وأي خيارات أخرى ترغب بها.   واخرتON/OFFقم بإعادة تشغيل غسالة الصحون باستخدام زر 

.START/PAUSE زر  والضغط عىلإبدأ الدورة 

 إضافيةإضافة أواين
 داخل غسالة الصحون. واين وضع األ(احذر البخار الساخن!)دون القيام بإيقاف تشغيل غسالة الصحون قم بفتح الباب 

ستبدأ دورة الغسيل من النقطة التي توقفت فيها. START/PAUSE زر اضغط عىلأغلق الباب و

فاجئحوداث التوقف امل
ق الباب أو عودة جرد إغالمب فإن الدورة ستتوقف.  حال انقطاع التيار الكهربايئإذا تم فتح الباب أثناء دورة الغسيل، أو يف

/START زر، ومن أجل بدء دورة الغسيل مجددا من النقطة التي توقفت عندها، قم بالضغط عىلالتيار الكهربايئ

PAUSE. 

نت باتباع نرت شبكة االستخدام والعناية عربعلومات حول الوظائف القيام بطلب أو تحميل دليل االللمزيد من امل
ة. خري الصفحة األوجود عىلرشادات املاإل

نصائح وإرشادات
نصائح

 واينليس هناك حاجة لشطف األ وإفراغ الكؤوس من السوائل. واينل قم بإزالة أي بقايا للطعام من األقبل تحميل السال

اء قبل الغسيل.بامل

 أسفل وتكون وعية بحيث تكون متجهة إىلتيب األ تنقلب. وقم برت مكانها وال بحيث تكون ثابتة يفواينتيب األقم برت

ا يسمح بتدفقه بحرية.سطح ومب جميع األاء إىل يعيق وصول املحدبة منها بشكل التقعرة/املجزاء املاأل

 تعيق دوران ذراع الرش.يات القال، واملقابض، والصواينغطية واملتحقق من أن األتحذير: 

 سلة أدوات الطعام.ة يفشياء الصغريقم بوضع األ

اء أقوى وتسمح ساحة تكون مرشات امل هذه املنه يف السلة السفلية ألتسخة بشدة يفيات املقاليجب وضع الصحون وامل

.بأداء الغسيل بدرجة أعىل

كنها الدوران بحرية.بعد تحميل غسالة الصحون، تأكد من أن ذراع الرش مي

النظافة
 غسالة الصحون، قم رجاء بتشغيل برنامج بدرجة حرارة عالية مرة اكم يفكن لها أن ترتلتجنب الرائحة والرواسب التي مي

 من وايننظفات وتشغيل غسالة الصحون دون تحميلها باألقل. قم باستخدام ملعقة شاي من امل األ الشهر عىلواحدة يف

أجل تنظيفها جيدا.

ةمئال امل غريوايناأل
 وأدوات الطعام الخشبية.وايناأل•

 مقاومة.ة. الزخرفة غري القدميواين والصناعات اليدوية واألواينزخرف بلطف، واألالزجاج امل•

 تتحمل درجات الحرارة العالية.صطناعية التي الواد االأجزاء امل•

صنوعة من القصدير. النحاسية واملوايناأل•

.تسخة بالرماد والشمع وشحوم التشحيم أو الحرب املوايناأل•

 أو تبهت أثناء عملية الغسيل. بعض أنواع الزجاج كن لها أن تتغرينيوم/الفضة ميملألوان الزخارف الزجاجية وقطع األ

كن لها أن تفقد بريقها بعد عدة مرات من الغسيل.) مي(كالكريستال مثال

 الخزفيةواين الزجاج واألتكرس
 غسالة الصحون.ستخدام يفنتج فقط بأنه آمن لالضمون من قبل امل املل الزجاج والبورسلنيقم باستعام•

 الخزفيةواينل منظف لطيف ومناسب لألقم باستعام•

جرد انتهاء دورة الغسيل. الخزفية من غسالة الصحون مبواينقم بجمع الزجاج واأل•
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الخيارات والوظائف

قابل (انظر لوحة التحكم) الزر املة بالضغط عىلكن تحديد الخيارات مبارشمي

نصف الحمولة
كن استخدام دورة غسيل لنصف الحمولة  من الصحون لغسيلها فإنه مي يكن هناك الكثريإذا مل

 HALF زرنامج ومن ثم اضغط عىل الربنظفات. اخرتاء، والكهرباء، وامل املوذلك بهدف توفري

LOADزر . اضغط عىل الضويئؤرشء امل: سييض HALF LOADلغاء هذا الخيار. إل

نظفات.تذكر أن تقوم باستخدام نصف كمية امل

)Tab(مكعبات 
ستخدمة.نظفات املنامج وفقا لنوع املة أداء الربمئاليسمح هذا الضبط مب

 حال كنت تستعمل عدة  يف) الضويئؤرشء امل(سييض ثوان 3دة مل TABLET زر اضغط عىل

 حرعة واحدة). لح يفنظف واملمنظفات بشكل مكعبات (سائل التلميع وامل

نظفات السائلة، فإنه يجب أن يكون هذا الخيار نظفات أو امل حال كنت تستخدم مساحيق امليف

مطفأ.

التأخري
 ساعات:8 أو 4، 2دة نامج مل بدء الربمكن تأخريمن امل

 ؤرشء امل. سييضDELAY زر، قم بالضغط عىلطلوب وأي خيار إضايفنامج املبعد اختيار الرب.1

.الضويئ

  الضويئؤرشء امل تكرارا. سييضDELAY زر طلوبة بالضغط عىل املقم بتحديد مدة التأخري.2

 مجددا، سيتم إلغاء DELAY زر  حال تم الضغط عىل ساعات. يف8 و 4، 2 ا إىلقابل مشريامل

. الضويئؤرشتحديد الخيار وسينطفئ امل

ء . سييضSTART/PAUSE زر  حال الضغط عىل يفختيار، سيبدأ العد العكيسبعد عملية اال.3

 (ضوء ثابت).Start/Pauseء زر حددة وسييض املدة التأخري مل الضويئؤرشامل

نامج. وسيبدأ الرب الضويئؤرشعند انقضاء هذا الوقت، سينطفئ امل.4

نامج.جرد أن يبدأ الرب مبكن ضبط وظيفة التأخري ميال

اءيف املترص
اء.يف املكن استخدام وظيفة ترصمن أجل وقف وإلغاء الدورة النشطة، مي

يف. سيتم وقف ، سيقوم بتفعيل وظيفة الترص مطوالSTART/PAUSE زر  الضغط عىل

 غسالة الصحون خارجا.وجود يفاء امليف املنامج الفعال وسيتم ترصالرب

عةء برسقابل سييض، فإن الضوء املامجانظر جدول الربحدد نامج امل متوافق مع الرب حال كان أحد الخيارات غرييف

. لن يكون الخيار متاحا. مرات وسيسمع صوت طنني3
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AR
امججدول الرب

.EN 50242 ورويبعملية وفقا للمعيار األ الظروف امل يفECOتم قياس بيانات برنامج 
 ذات الوقت.كن استخدام جميع الخيارات يف مي*) ال

نظفات  الشبكة، ودرجة حرارة الغرفة، وكمية املياه يف عدة عوامل كدرجة الحرارة وضغط املدا عىل أن يختلف اعتامكن للوقت الفعيل الكتيب هي تقديرية وتم حسابها وفقا للظروف القياسية. مي الشاشة أو يفعروضة عىلنامج امل**) مدة الرب
 دقيقة.20 ا يصل إىلنامج مبستشعرات أن تزيد من مدة الربعايرة املكن ملستشعرات. ميحددة ومعايرة املضافية املستخدمة، وكمية ونوع التحميل وتوازن الحمل، والخيارات اإلامل

 واط0,5يقاف:  حالة اإل واط، يف5 حالة التشغيل: ستعداد: يف وضعية االك الطاقة يفاستهال

نامجالرب

يفجتلا ةرتف
ف

*تاحةالخيارات امل

نظفحاوية امل
مدة برنامج الغسيل 

(س:د)**
اءك املاستهال
/دورة)(لرت

ك الطاقةاستهال
(كيلوواط/دورة)*

Tub B 

03:10111,04°50اقتصادي.1

02:3016,51,65°65مكثف.2

02:00161,35-°55طبيعي.3

00:308,50,5--°30،50يع رس.4

00:1040,01----غسيل.5

امجوصف الرب

ت تتعلق باختيار دورة الغسيل.تعليام

 درجة مئوية50اقتصادي 
اء.ك الطاقة وامل فعالية من حيث استهالكرث، األتسخة بدرجة طبيعية. برنامج قيايس املوايناأل

 درجة مئوية65مكثف 
شياء الرقيقة). يستخدم مع األ الصلصة (اليات وأواينتسخة بشدة، وهو مناسب خاصة للمقال املواين به لألبرنامج موىص

 درجة مئوية55طبيعي 
. وقت أقرصمثل للتنظيف ويفداء األتسخة بدرجة طبيعية. الدورة اليومية التي تضمن األ املوايناأل

 درجة مئوية30،50يع رس
).2عدادات التوضع  إلطعمة. (مثايلتسخة بدرجة قليلة مع عدم وجود بقايا جافة لألطباق املنامج لأليستخدم الرب

غسيل أويل
نامج. هذا الرب يتم استخدام منظفات يفحقا. ال الواينيتم غسيل األ

حظات:مال

كان  من إعدادات املقىصراقبة بالعدد األ” وذلك مبيعرسل برامج “داء عند استعامكن تحقيق أمثل مستويات لألمي

حدد.امل

، قم بتشغيل غسالة الصحون فقط عندما تكون مليئة.ك بقدر أكربستهالمن أجل خفض اال
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ول مرةالتشغيل أل
نظف واملواينلح وسائل تلميع األامل

ول مرةنصيحة عند التشغيل أل
رنة من الرف العلوي. املكيب قم بإزالة العوائق من الرفوف والعنارصبعد الرت

لحتعبئة خزان امل
جزاء الوظيفية لغسالة الصحون. األطباق وعىل األلح يقي من تشكل الكلس عىلإن استخدام امل

”طري”)1 الوضع -اء يف إذا تم ضبط قساوة امللح فارغا أبدا (إال يكون خزان املهم أالمن امل•

اء). املاء (عرسهم أن يتم ضبط مستوى قساوة املمن امل•

 إعادة مؤرشء  عندما ييضألنامج) ويجب أن مي من غسالة الصحون (انظر وصف الرب القسم السفيللح يفيوجد خزان امل

 لوحة التحكم.يف  لحتعبئة امل

 وفك غطاء الخزان (بعكس دوران عقارب الساعة).قم بإزالة الرف السفيل.1

 كلجم)، 1لح حتى الحافة (تقريبا قم بوضع القمع (انظر الشكل) وملء خزان امل.2

اء.ة من املعتاد أن تخرج كمية صغري املليس من غري

قم بإزالة القمع وإزالة أية بقايا للملح من الفتحة..3

 الحاوية أثناء كن للمنظفات الوصول إىل ميق الغطاء، بحيث التأكد من إحكام إغال

 قابل للتصليح).اء بشكل غريكن لذلك أن يتلف مطهر املتشغيل برنامج الغسيل (مي

. بالقيام بالعملية قبل بدء دورة الغسيللح، فإننا نويص إضافة امل كنت بحاجة إىلوقتام

اءتحديد قساوة امل
اء الفعلية  أساس قساوة املاء عىلوري أن يكون ضبط قساوة املاء بالعمل بطريقة مثالية، فإنه من الرضطهر املح ملللسام

ياه.كة توزيع املعلومات من رش هذه املكن الحصول عىل منزلك. مييف

اء.) من قساوة امل3صنع هو لدرجة متوسطة (إعداد امل

.ON/OFF زر قم بتشغيل الجهاز بالضغط عىل.1

.ON/OFF زر قم بإطفاء الجهاز بالضغط عىل.2

. ثوان، حتى تسمع صوت طنني5دة  مل START/PAUSE زر قم بالضغط باستمرار عىل.3

.ON/OFF زر قم بتشغيل الجهاز بالضغط عىل.4

.ختارنامج وفقا للمستوى امل للرب الضويئؤرشسيومض امل.5

اء).طلوب (انظر جدول قساوة املختيار مستوى القساوة امل الP الزر اضغط عىل.6

.ON/OFF زر قم بإطفاء الجهاز بالضغط عىل.7

تم الضبط بنجاح!

نتهاء من هذه العملية، قم بتشغيل برنامج دون حمولة.جرد االمب

ت الصحون.ستخدام مع غسااليا لالقم باستخدام ملح مصمم حرص

لح. الخاص بإعادة تعبئة امل الضويئؤرشلة، سينطفئ امل اآللح يفبعد القيام بتعبئة امل

 إذا كان مستوى إال أن تتلف نتيجة لذلك ( التسخنياء وعنارصطهر املكن مللح، فإنه مي يتم تعبئة خزان امل حال مليف

 “طري”).1اء قد تم تعيينه عند قساوة امل

واينملء موزع سائل تلميع األ
  الضويئؤرشامل عندما يكون Aطباق أسهل. يجب ملء موزع سائل التلميع  جعل تجفيف األيعمل سائل التلميع عىل

.. لوحة التحكم مشتعاليف عادة ملء سائل التلميع إل

. أعىل بضغط وسحب الغطاء إىلCوزع افتح امل.1

 حال حدوث ذلك قم  مل) وتجنب سكبه. يف110 (قىص الحد األقم بصب سائل التلميع بحذر حتى تصل إىل.2

ش.ة بقطعة جافة من القامبتنظيف ما سكب مبارش

ق.غال أسفل حتى تسمع صوت طقطقة اإل الغطاء إىلقم بالضغط عىل.3

 الحوض.ة يف تقم أبدا بصب سائل التلميع مبارشال

واينضبط جرعة سائل تلميع األ
ستخدمكنك تعديل كمية سائل التلميع املورا بنتائج التجفيف، مي تكن مرسإذا مل

قم بتشغيل غسالة الصحون باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.•

قم بإيقاف التشغيل باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.•

.ث مرات - ستسمع صوت طنني ثالP زر قم بالضغط عىل•

قم بالتشغيل باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.•

حدد. املنامج وفقا للمستوى الحايل للرب الضويئؤرشسيشتعل امل•

ختيار مستوى كمية سائل التلميع الذي يضاف. الP زر قم بالضغط عىل•

قم بإيقاف التشغيل باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.•

تم الضبط!

 للمستوى  الضويئؤرش صفر (اقتصادي)، فإنه لن يتم التزويد بسائل التلميع. امل مستوى سائل التلميع إىل حال تعينييف

 حال نفاذ السائل.ء يفنخفض لسائل التلميع لن ييضامل

توسط.صنعي هو للمستوى امل امل وفقا لنوع غسالة الصحون. التعينيقىص مستويات بالحد األ4 كن تعينيمي

).2-1 رقم منخفض (طباق، قم بتعيني األحظة خطوط زرقاء عىل حال ماليف•

).4-3 رقم عال (طباق، قم بتعيني األمات الكلس عىلاء أو عال حال وجود قطرات من امليف•

نظفملء موزع امل
..Aل أداة الفتح نظف قم باستعاملفتح موزع امل

 فقط.Bوزع الجاف  املنظف يفقم بوضع امل

ة. الحوض مبارش يفويلرحلة الغسيل األنظف ملقم بوضع كمية امل

 مستوى الكمية B الحجرة ناسبة. تبنيضافة الكمية املامج) إلراجعة (انظر جدول الربنظف قم مبعند قياس كمية امل.1

 كل دورة.كن إضافته يفالقصوى من مسحوق أو سائل التنظيف الذي مي

وزع وأغلق الغطاء حتى يثبت.نظف من حواف املقم بإزالة بقايا امل.2

 موضعه.ق يفغال حتى يصبح جهاز اإل أعىلنظفات بسحبه إىلأغلق غطاء موزع امل.3

نامج.ناسب وفقا للرب الوقت املنظفات بالفتح تلقائيا يفيقوم موزع امل

ا نامج للحصول دامئنه يقوم بتعديل الرب، ألTABLET باستخدام زر  واحد، فإننا نويص حال استخدام منظفات الكل يفيف

 أفضل النتائج للغسيل والتجفيف.عىل

اءجدول قساوة امل

الحاجة للملح
ستوىامل

°dH
انيةملالدرجات األ

°fH
الدرحات الفرنسية

ال10 - 60 - 0طري1

20 - 1111 - 7متوسط2

نعم
30 - 1721 - 12معتدل3

60 - 3431 - 17قاس4

90 - 5061 - 35شديد القساوة5

MAX

MAX

AB

A

B
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رجعي اليوميالدليل امل

 WHIRLPOOLكة ائكم منتجات رششكرا لكم لرش

 العنوان:ساعدة، الرجاء تسجيل الجهاز الخاص بك عىلزيد من امل املمن أجل الحصول عىل

www.whirlpool.eu/register

ستخدام والعناية، من مة ودليل االكنك تحميل إرشادات السالمي

 العنوان نت عىلنرت االل زيارة موقعنا عىلخال
. http://docs.whirlpool.eu خلفية هذا الكتيبوجودة عىلرشادات املواتباع اإل

مةقبل استخدام الجهاز قم بعناية بقراءة دليل الصحة والسال

نتجوصف امل

الجهاز
الرف العلوي.1

اللوحات القابلة للطي.2

رتفاع الرف العلوي القابل لتعديل اال.3

ذراع الرش العلوية.4

الرف السفيل.5

سلة أدوات تناول الطعام.6

ذراع الرش السفلية.7

رشحمجمع امل.8

لحخزان امل.9

نظفات والشطفموزعات امل.10

لوحة التصنيف.11

لوحة التحكم.12

0000 000 00000 
Service:
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2

3

4
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10

12

7

11

9
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لوحة التحكم

 الضويئؤرش مع امليقاف/ إعادة التعينيزر التشغيل واإل.1

 الضويئؤرشنامج مع املزر اختيار الرب.2

 الضويئؤرشزر نصف الحمولة مع امل.3

لح إعادة تعبئة املمؤرش.4

 إعادة تعبئة سائل التلميعمؤرش .5

امجات الربمؤرش.6

    التأخريمؤرش.7

 الضويئؤرش مع املزر التأخري.8

 الضويئؤرشزر مكعبات التنظيف مع امل.9

اءيف امل/ ترص الضويئؤرشؤقت مع املزر البدء/التوقف امل.10

1 2 43 5 6 7 8 9 10
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