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وصف الخيارات والشاشات

دليل المرجع السريع

باردغسيل أولي

40 ْمأكواب

45 ْمغسيل سريع

50 ْم2)اقتصادي

70 ْمشطف مكثف

البرامج

األواني المطلوب غسلها في
وقت الحق.

األواني قليلة االتساخ، مثل
األكواب والفناجين.

أواني خفيفة االتساخ وبدون
بقايا طعام جافة.

األواني عادية االتساخ.
برنامج توفير الطاقة.

يوصى به لألواني شديدة
االتساخ، مناسب بوجه خاص
ألواني الطهي وأواني القلي.

ال

الضوء

ال

ممتلئ

ممتلئ

1)  بيانات البرنامج تم الحصول عليها وفقاً للمعيار األوروبي EN 50242 وفي الظروف العادية (بدون خيارات إضافية) وقد تختلف حسب 
الظروف. االختالفات حتى 20 دقيقة ممكنة مع برامج جهاز اإلحساس نتيجة لنظام المعايرة اآللية للجهاز.

2)  برنامج مرجعي لبطاقة الطاقة متوافق مع لوائح EN 50242؛- مالحظة لمعاهد االختبار: للحصول على معلومات تفصيلية عن اختبار 
."nk_customer@whirlpool.com" :وغيره من االختبارات اتصل بالعنوان التالي EN/Standard مقارنة التحميل

Whirlpool USA عالمة تجارية مسجلة لـ Whirlpool

قبل استخدام الجهاز للمرة األولى قم بعناية بقراءة دليل المرجع السريع هذا وتعليمات التركيب!

لوحة التحكم لغسالة األطباق هذه تقوم بتنشيط دفع أي زر ماعدا زر اإللغاء/ اإلطفاء.
لتوفير الطاقة، تقوم لوحة التحكم بإيقاف التشغيل تلقائياً بعد 30 ثانية إذا لم يتم بدء أي دورة.

-1-عربي

مرحلة
التنشيف

جدول البرامج
المنظف

االستهالك

1)دقيقةك.و.سلتر

تأخير

تأخير

تأخير

تأخير
تنظيف

بالمسحوق
تأخير
تنظيف

بالمسحوق

الخيارات
إرشادات التحميلالمتاحة

زر اإللغاء/ اإلطفاء
ادفع هذا الزر إلطفاء لوحة التحكم. إذا تم الضغط عليه 

عندما يكون برنامجاً ما يعمل فإنه يلغي التصريف 
المستمر للماء لمدة دقيقة واحدة. إذا تم الضغط عليه 

عندما تكون غسالة األطباق مطفأة فإنه يقوم بتصريف 
السوائل من غسالة األطباق (لمدة دقيقة واحدة).

إذا كان المؤشر يومض بصورة متكررة، انظر صفحة 
6 - الفصل "ماذا تفعل إذا...".

زر البدء/ االستئناف
ادفع هذا الزر لبدء البرنامج المحدد: يضاء المؤشر 

وينطفئ في نهاية البرنامج.
عند فتح الباب أثناء دورة غسيل يتم إيقاف الدورة 

مؤقتاً: يومض مؤشر البدء. إلعادة بدء الدورة أغلق 
الباب وادفع زر البدء مرة أخرى. 

زر اختيار البرنامج
ادفع زر "البرامج" (بصورة 

متكررة) حتى يضاء البرنامج 
المطلوب (انظر "جدول البرامج" 

أدناه).

مؤشر الملح
عندما يضاء (في نهاية الدورة) 

يجب إعادة ملء خزان الماء.

مؤشر مساعد الشطف
عندما يضاء (في نهاية الدورة) 
يجب إعادة ملء حوض مساعد 

الشطف.

زر البدء المتأخر
يمكن برمجة دورة الغسيل 
لكي تبدأ بعد 2 أو 4 أو 8 

ساعات. بعد ذلك يتم 
الضغط على زر البدء.

يبدأ برنامج الغسيل بعد 
الوقت المحدد.

ضبط األقراص
هذا الضبط يحقق أفضل أداء للدورة حسب نوع المسحوق 

المستخدم. ادفع زر األقراص لمدة 3 ثواٍن (حتى يضاء 
المؤشر) إذا كنت تستخدم مجموعة من المنظفات في القرص 

(مساعد الشطف والملح والمنظف في جرعة واحدة). إذا 
كنت تستخدم منظف بوردة أو منظف سائل يجب إطفاء 

المؤشر الموجود على لوحة التحكم.

غسيل قوي
بفضل النافورات القوية 

اإلضافية يقدم هذا الخيار 
غسيالً أكثر حساسية وأكثر قوة 

في الرف السفلي في المنطقة 
المحددة. هذا الخيار ينصح به 

لغسل األواني والكسروالت 
(انظر صفحة 4). اضغط على 

هذا الزر لتنشيط زر الغسيل 
القوي (يضاء المؤشر).



االستخدام للمرة األولى

مقترحات الستخدام المنظف2-  ... أدخل هذه القيمة في غسالتك1-  استفسر من شركة المياه عن مستوى ملوحة الماء...

ألماني
dH° درجة

فرنسية
fH° درجة

إنجليزية
eH° درجة

ملوحةالماء
المستوى

3 شاشات البرامج الثالثة األولى
تضاء على لوحة التحكم
(انظر جدول البرامج)

P1     P2     P3

الجل أو المسحوق 
(مساعد الشطف

 والملح) 
األقراص

1عذب6.3 - 90 - 50 - 0

اذهب إلى الخطوة
1 ("الفحص
اليومي")

2متوسط12.6 - 187 - 1010 - 6

11 - 1519 - 2713.3 - 18.93

4ًمتوسط العذوبة25.9 - 3719.6 - 2128 - 16 إذا كان الماء عذبا
 يجب إضافة المزيد

من الملح
اذهب إلى الخطوة

1، "الفحص
اليومي")

5مالح35 - 5026.6 - 2838 - 22

6مالح جدا44.1ً - 6335.7 - 3551 - 29

7شديد الملوحة62.4 - 9044.8 - 5064 - 36

1

(حسب الموديل).
مؤشر الملح على غطاء خزان الملحمؤشر الملح على لوحة التحكم

يضاء مصباح المؤشر عندما تكون هناك
حاجة إلى إضافة الملح.

شفاف: يجبأخضر: موافق.
إضافته

الفحص اليومي ملء خزان الملح - قم بإذابة القشور الجيرية (ليس ضرورياً في حالة ضبط مستوى الملوحة على "عذب"!)

عند االستخدام في المرة األولى، يجب ملء خزان الملح بصورة منفصلة عن مستوى ملوحة الماء (انظر الوصف التالي في الخطوة 1 "الفحص اليومي").

طريقة ضبط ملوحة الماء لضمان أفضل نتائج تنظيف دائماً

1- خزان ملح
2-  موزع مساعد الشطف

3- علبة المنظف
4- نظام األرفف

5، 6، 7، 8- الوظائف المتاحة على اللوحة
9- فالتر

10- أذرعة البخاخ

-   اضغط واستمر في الضغط على زر البرامج و اإللغاء/ اإلطفاء لمدة 3 ثواٍن على األقل.
-   شاشات البرامج تشير إلى ضبط ملوحة المياه.

-   اضغط زر البرامج لزيادة الضبط (عندما يصل إلى المستوى 7 تؤدي الضغطة التالية للمفتاح إلى إعادة ضبط المستوى على 1.
-   انتظر 30 ثانية (تنطفئ لوحة التحكم) أو اضغط زر بدء/استئناف لحفظ اإلعداد.

يجب عدم ضبط مستوى ملوحة الماء إال 
بعد الغسلة األولى أو إذا تم تغيير ملوحة 

الماء

متوسط

مستوى ملوحة المياه مضبوط في المصنع 
على المستوى المتوسط (المستوى 4).

حتى إذا استخدمت األقراص التي بها ملح 
يجب أن تضيف ملح إعادة التجديد ألن هذه 
المنظفات ليست فعالة بدرجة كافية في تقليل 

ملوحة الماء.

فك الغطاء. يم 
تدويره على الغطاء. 

يجب إزالة بقايا 
الملح التي حول 
الغطاء. بعض 

خزانات الملح بها 
مؤشر للمستوى 

مدمج في الغطاء 
(انظر طريقة 
الفحص أدناه).

إضافة الملح (ال تضف الملح أبداً!)
kg 1 .الحد األدنى. 0.8 كجم/ الحد األقصى

امأل خزان الملح بالماء قبل الغسيل األول فقط.

المؤشر المرئي 
(حسب الموديل).

فك الغطاء.

قد يظل مؤشر مستوى الملح مضاًء في نهاية 
دورات الغسيل المختلفة. إذا كان مستوى ملوحة 
الماء في حدود فئة (العذب) لن يكون هناك ملح 

مطلوب.
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الفحص اليومي

3

تأكد من مؤشر مساعد الشطف للتأكد
من مستواه في الحوض.

حسب الموديل)
مؤشر مساعد الشطف على الحوضمؤشر مساعد الشطف على لوحة التحكم

يضاء مصباح المؤشر عندما
شفاف: يجب إضافتهغامق: موافق.تكون هناك حاجة إلى مساعد الشطف.

ال تستخدم سوى مساعدات الشطف الموصى بها لالستخدام في الغساالت المنزلية. قم على الفور بمسح أي مساعد شطف ينسكب بطريق الخطأ. يؤدي هذا إلى منع تكون أي رغوة زائدة قد تسبب خلالً في
وظائف الجهاز.

إذا كانت هناك خطوط: قلل الكمية بتدوير القرص إلى ضبط أقل (3-1). إذا لم تكن األواني جافة تماماً: قم بزيادة الكمية بتدوير القرص إلى ضبط أعلى (6-5). األطباق البالستيكية تجف بصعوبة أكثر كما أن
ضبط مساعد الشطف على مستوى أعلى ال يؤدي إلى تحسين الموقف.

المنظفات التي تحتوي على مساعد شطف قد تكون فعالة فقط مع البرامج الطويلة. في حالة البرامج األقصر مدة قد تمثل بقايا المنظف مشكلة (إذا لزم األمر، يمكن استخدام منظف بودرة). المنظفات التي بها
مساعد شطف قد تعمل على تكوين رغوة زائدة.

االستخدام اليومي إضافة المنظف –  ال تستخدم سوى المنظف المحدد خصيصاً لغساالت األطباق وفقاً لتوصيات المزود
A افتح الغطاء

إذا كان ذلك مطلوباً (اضغط الزر المخصص).
أغلق الغطاء

بالضغط على الروافد المخصصة.
أضف المنظف: أقرص/ بودرة/ سائل

في العلبة الكبيرة

امأل فقط درج
المنظف قبل بدء

أي برنامج غسيل.

 

ال تستخدم سوى قرص واحد لكل دورة،
ويوضع في حوض المنظف.

يمكن استخدام جميع أنواع األقراص،
ولكن يعتبر إضافة الملح ضرورياً

بالنسبة لنوع 2 في 1.

2
إضافة مساعد الشطف (غير ضروري عند استخدام األقراص). طريقة ضبط منظم كمية مساعد الشطف

يمكن ضبط كمية مساعد الشطف حسب 
المنظف المستخدم. كلما كان الضبط 

منخفضاً كلما قل مساعد الشطف المطلوب 
(ضبط المصنع: الموضع 4). اضغط الزر 
لفتح الغطاء B. باستخدام عملة معدنية أو 
شيء مماثل قم بتدوير السهم إلى الضبط 

المطلوب. بعد ضبط إعداد مساعد الشطف 
أغلق الغطاء مرة أخرى.

مؤشر بصري

 B  افتح الغطاء
إذا كان ذلك 

مطلوباً (اضغط 
الزر 

المخصص).

أضف مساعد 
الشطف إلى خط  
الحد األقصى ~ 

150 ملل

-3-عربي
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C)  

A
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D

G
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E
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H

A B
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B- سلة أدوات المائدة: يمكن وضعها في الرف العلوي 
عند اختيار خيار "نصف حمولة/منطقة متعددة 

.(F) األغراض". يجب خلع الشبكة

طريقة تحميل األرفف الرف العلوي - حسب الموديل 

كيفية ضبط ارتفاع الرف العلوي (إن وجد). قد يكون 
من المفيد رفع الرف العلوي لتوفير مزيد من المساحة 

في الرف السفلي أو خفضه ألسفل لتحميل األواني 
الزجاجية ذات السيقان الطويلة.

- أمسك واسحب المقبضين الخلفيين (C) (يحب أن يكونا 
على نفس المستوى) وارفع أو اخفض الرف العلوي.

كيفية خلع الرف العلوي (إن وجد)
قد يكون من المفيد خلع الرف العلوي لتحميل األشياء الكبيرة الحجم في الرف السفلي. افتح 
الحاجزين (D) لخلع الرف العلوي (عندما يكون الرف العلوي في مكانه يجب دائماً إغالق 

الحاجزين).

قم بترتيب الشوك والسكاكين والمالعق بحيث ال يتجمع الماء في التجاويف، مع التأكد من أن أذرعة البخاخ تدور بحرية. ال تستخدم سوى األطباق واألواني الفخارية التي يمكن غسلها في غسالة األطباق. ال تستخدم غسالة األطباق لغسيل األشياء المصنوعة 
من الخشب أو الشوك والسكاكين والمالعق المصنوعة من األلمونيوم أو الصفيح أو الفضة أو األواني الفخارية المزخرفة (غير المصقولة). في السالل يجب وضع األواني (مثل األطباق واألدوات والقدور) في االتجاه الصحيح حتى يتدفق الماء ألسفل!

-4-عربيتشغيل الجهاز. اضغط أي زر (ماعدا زر اإللغاء/ اإلطفاء) لتشغيل لوحة التحكم وبدء البرمجة.

الرف العلوي - حسب الموديل

A- أغطية يمكن تعديلها (2 أو 4): في وضع أفقي 
لألكواب/األواني الطويلة/الزجاجات بعنق.  

 D - مغلق  D - مفتوح

كيفية استخدام التنظيف القوي
1- اضبط منطقة التنظيف القوي (G) مع طي 

حوامل األطباق الخلفية لتحميل األواني.
2- قم بتحويل األواني والكسروالت بحيث تكون 

رأسية في منطقة التنظيف القوي. يجب أن 
تكون األواني مائلة نحو نافورات الماء القوية. التنظيف القوي يستخدم نافورات 

ماء خاصة في التجويف الخلفي 
لغسل األشياء الشديدة االتساخ 

بكثافة أكبر.

A - مغلق لفتح A :A - مفتوح

قم بتدوير الغطاء في
اتجاه عقارب الساعة
والمشبك الذي على

الرف

E- سلة الشوك والمالعق والسكاكين 
F- الشبكة: تساعد على الحفاظ على الشوك والمالعق والسكاكين منفصلة من أجل نتائج غسيل أفضل. 

G- حوامل األطباق الرأسية: يمكن طيها لتحميل األواني. 
H- مسند خلفي بأغطية يمكن طيها (إن وجدت): يمكن استخدام األرفف لوضع األدوات الطويلة أو األكواب. 

يمكن خلع المسند الخلفي: اسحب المسند إلى السلة من األمام وارفعه لخلعه. 
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اختيار برنامج

دورة الغسيل

قم بإطفاء الجهاز. كل شيء على ما يرام...

الصيانة والعناية

إصالح األخطاء البسيطة بنفسك...

الصيانة والعناية

فكرة عامة عن البرامج
أقصى عدد ممكن من البرامج موضح في هذا الفصل الخاص بـ "الجدول". يمكنك أن تجد البرامج المناسبة لجهازك على اللوحة األمامية (صفحة 1).

اختر البرنامج حسب جدول البرامج المرفق (صفحة 1).
تتوقف مدة البرنامج على الظروف الخارجية في الشقة ودرجة الحرارة والضغط.

إليقاف البرنامج مؤقتاً (إذا أردت إدخال قطعة غسيل مثالُ):
-   افتح الباب بحذر (يتوقف البرنامج مؤقتاً) وأدخل قطع الغسيل،

(احترس من البخار الساخن) !).
-   أغلق الباب واضغط على زر بدء مرة أخرى إلعادة بدء الدورة (البرنامج 

يبدأ الدورة من حيث توقف). 

إللغاء استمرار البرنامج:
-   اضغط زر إلغاء/إطفاء.

-   (يبدأ تصريف الماء حتى 1 دقيقة ثم ينطفئ 
الجهاز).

لتغيير البرنامج الذي يعمل:
-   اضغط زر إلغاء/ إطفاء إللغاء استمرار البرنامج.  
-   (يبدأ تصريف الماء حتى 1 دقيقة ثم ينطفئ الجهاز).

-   اضغط على أي زر ماعدا زر إلغاء/إطفاء لتشغيل الجهاز.
-   اختر برنامجاً جديداً.

-   اضغط زر البدء.

يجب إغالق باب غسالة األطباق وصنبور المياه مفتوح.

المرشحات
افحصها

ونظفها عند
الضرورة

أذرعة الشاشات
اخلع االنسدادات

/ الترسبات.

فك المرشح
المصغر (1)،
واخلعه (2) 

وانزع الشبكة (3)...

فك
واخلع

الذراع السفلي...

فك
واخلع

الذراع العلوي...

نظف فتحات البخاخ 
تحت ماء الصنبور

(استخدام أعواد تنظيف 
األسنان إذا لزم 

األمر)...

يشطف تحت
ماء الصنبور...

أدخل

يتم إدخالها ولفها على األذرعة العلوية والسفلية بإحكام.

اربط المرشح المصغر، يجب مالحظة العامة!

بعد انتهاء البرنامج يتحول الجهاز إلى وضع االستعداد تلقائياً. تنطفئ جميع مصابيح المؤشر.
يجب توخي الحذر عند فتح الباب: احترس من البخار الساخن.

قم بتفريغ الجهاز، مع البدء بالرف السفلي لكي تتجنب سقوط أي نقط من الماء المتبقي على األواني من أسفل.
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ماذا تفعل إذا…
إذا حدث خلل، افحص األشياء التالية لتحاول حل المشكلة قبل االتصال بخدمة ما بعد البيع.

يمكن إصالح معظم األعطال عن طريق اتخاذ الخطوات التالية واستعادة الجهاز إلى وضع التشغيل العادي.

الجهاز...

الحلول...األسباب المحتملة...األواني والشوك والمالعق والسكاكين...

... ال يعمل/ لن يبدأ

... مصباح المؤشر يومض 6 مرات

... ال يعمل/ لن يبدأ مصباح المؤشر يومض 8 مرات

... ليست نظيفة تماماً /بها بقايا طعام

... مصباح مؤشر اإللغاء/ اإلطفاء  يومض 6 مرات 
وبرنامج الغسيل ينتهي في وقت مبكر جداً (األطباق 

متسخة ومبللة)

-   يجب تشغيل الجهاز.
-   باب غسالة األطباق ال يغلق.   

-   خيار تأخير البدء يعمل.

-   صنبور الماء مغلق.

-   المرشحات متسخة أو مسدودة.
-   الماء الموجود في نظام الماء في غسالة األطباق قليل جداً.

-   خرطوم التصريف تم تثبيته بطريقة غير صحيحة.

-   مستوى الرغوة بالداخل مرتفع جداً.
-   مرشحات متسخة.

-   خرطوم التصريف ملتوي.

-   االستخدام المتكرر لبرنامج اقتصادي 50 ْم.

-   أذرعة البخاخ معاقة بواسطة األواني أو الشوك والمالعق والسكاكين.

-   أذرعة البخاخ مسدودة أو المرشحات متسخة أو غير مثبتة 
بالطريقة الصحيحة.

-   يجب أن ال تكون أذرعة البخاخ مسدودة ويجب تركيبها بالطريقة الصحيحة (انظر صفحة 5، الصيانة والرعاية).

-   يجب أن تكون أذرعة البخاخ قادرة على الدوران ويجب أن ال تعوقها األواني أو الشوك والمالعق والسكاكين.

-   وصلة خرطوم السيفون مغلقة.

-   درجة الحرارة ليست مرتفعة بما فيه الكفاية بالنسبة لألواني 
شديدة االتساخ.

-   تحميل غسالة األطباق باستخدام الرف السفلي والعلوي في نفس 
الوقت مع خيار "نصف الحمولة/المنطقة المتعددة".

-   إذا اخترت وظيفة "نصف الحمولة/المنطقة المتعددة" (إن وجدت) تذكر ضرورة تحميل فقط الرف العلوي أو فقط الرف 
السفلي لزيادة قوة الغسيل وبالتالي الحصول على نتائج غسيل مثلى.

-   في حالة االستخدام المتكرر لبرنامج اقتصادي 50 ْم (إن وجد)، قم من وقت آلخر باختيار البرنامج المكثف 70 ْم (إن 
وجد).

-   المنظف قليل جداً؛ المنظف قديم جداً أو تم حفظه بطريقة غير 
صحيحة.

-   يوجد فراغ بسيط جداً بين األطباق (الترتيب غير الصحيح 
لألشياء المقعرة في الرف).

-   قم بترتيب األواني بحيث ال تلمس األشياء بعضها البعض. األشياء المقعرة (مثل األواني والفناجين) يجب ترتيبها بحيث 
تكون متجهة ألسفل في الرف.

-   إذا لزم األمر، استخدم مزيداً من المنظف، مع مراعاة تعليمات جهة الصنع بشأن الكمية. يجب دائماً تخزين المنظف في 
مكان جاف وعدم تخزينه لفترات طويلة جدا من الوقت.

-   بالنسبة لألواني شديدة االتساخ اختر برنامج غسيل بدرجة حرارة أعلى (انظر جدول البرامج -  صفحة 1).

-   يجب خلع قرص الغلق الخاص بوصلة خرطوم السيفون.
-   خرطوم التصريف يجب أن ال يكون ملتوياً.

-   نظف المرشحات.
-   يكرر ذلك باستخدام المنظف أو يتم االنتظار حتى تختفي الرغوة.

-   األشياء المقعرة (مثل األواني والفناجين) يجب ترتيبها بحيث تكون متجهة ألسفل في الرف.
-   يجب أن ال تكون المرشحات متسخة أو مسدودة.

-   خرطوم دخول الماء ملتوي أو مرشحات دخول الماء مسدودة.

-   يجب أن يكون صنبور الماء مفتوحاً تماماً أثناء دخول الماء (أقل سعة: 0.5 لتر في الدقيقة).-   ضغط الماء منخفض جداً.

-   يجب أن يكون صنبور الماء مفتوحاً.

-   تأكد أن باب غسالة األطباق مغلق.
-   تأكد مما إذا كان قد تم اختيار خيار "تأخير البدء" (إن وجد). إذا كان به هذه الوظيفة فإنه لن يبدأ إال بعد انتهاء الوقت 

المحدد. إذا لزم األمر، اضبط تأخير البدء على "0" (إعادة ضبط الجهاز).

-   يجب أن ال يكون خرطوم دخول الماء ملتوياً ويجب أن ال يكون مرشح الدخول المناسب الموجود في موصل صنبور 
الماء متسخاً أو مسدوداً.

-   يجب تركيب خرطوم التصريف بالطريقة الصحيحة (بالنسبة لألجهزة المثبتة على ارتفاع عاٍل يجب ترك. 400-200 مم 
على األقل من الحافة السفلية للجهاز) - انظر تعليمات التركيب.

-   افحص فيوز دائرة المنزل إذا لم يكن هناك تيار كهربي.
األسباب المحتملة...

إعادة ضبط:
بعد اتخاذ الخطوات السابقة يجب إعادة ضبط رسالة الخطأ. في معظم الحاالت يتم حل المشكلة.

الحلول...

اضغط زر إلغاء/إطفاء.
أغلق باب الغسالة.

يتم تصريف المياه تلقائياً لمدة تصل إلى 1 دقيقة.
الجهاز جاهز اآلن إلعادة التشغيل.
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ماذا تفعل إذا…
الحلول... األسباب المحتملة...

... مؤشر الملح مضاء

... ليست جافة

... بها أجزاء بالستيكية تغير لونها

... ترسبات على األواني الزجاجية يمكن إزالتها

... األواني الزجاجية غير المتأللئة

... عالمات الصدأ

... عالمات أخرى

…خطوط

...الرغوة

... ترسبات دائمة على األواني الزجاجية

...فناجين الشاي يصبح لونها داكناً وال تختفي األوساخ 
بعد غسلها في غسالة األطباق

... أكواب معتمة...الخ.

... به ترسبات: قايا ملح إعادة التجديد

األواني والشوك والمالعق والسكاكين...
-   استخدم أقراصاً للماء العذب.

-   الماء مالح جداً.

-   غطاء خزان الملح مفتوح.

-   مساعد الشطف غير كاٍف.

-   األواني البالستيكية تجف بطريقة سيئة.

-   الترتيب غير الصحيح لألشياء المقعرة في الرف.

-   االستخدام غير الصحيح لمساعد الشطف.

-   اختيار البرنامج السريع.

-   عصير الطماطم/الجزر.

-   استخدام برامج غير صحيحة لألكواب الزجاجية.

-    تأثير قوس قزح.

-   غير معلوم.

-   برنامج الغسيل األولي غير مستخدم.

-   كمية مساعد الشطف منخفضة جداً.

-   كمية مساعد الشطف مرتفعة جداً.

-   ال تستخدم سوى كمية المنظف/مساعد الشطف المطلوبة ألن الكميات الزائدة من الممكن أن تتسبب في رغوة زائدة.-   كمية غير مناسبة من مساعد الشطف/المنظف.

-   هذه الظاهر البد منها. لكافيين يغير األلوان بصفة دائمة.

-   عدم مالءمة األواني الزجاجية للغسيل في غسالة األطباق 
(البورسلين).

-   ال تستخدم سوى األطباق واألواني الفخارية التي يمكن غسلها في غسالة األطباق.-   األطباق غير المناسبة للغسيل في غساالت األطباق (البورسلين)،

-   بعض أنواع الزجاج ال يمكن غسلها في غسالة األطباق.

-   زيادة كمية مساعد الشطف – (انظر صفحة 3، الفصل "إضافة مساعد الشطف").

-   قم بترتيب األواني بحيث ال يتجمع الماء في الفجوات.

-   انظف األطباق المتبقية في غسالة األطباق لمدة طويلة بعد نهاية 
الدورة (كما هو الحال عند استخدام خيار "تأخير البدء").

-   في هذه الحالة، يعد وجود قطرات ماء على األطباق وعلى جوانب غسالة األطباق أمراً عادياً. اول تحرير الباب لمدة 5 
دقائق قبل إخراج األطباق.

-   الهدف من البرنامج السريع 40 ْم / 45 ْم هو غسل األطباق المتسخة اتساخاً خفيفاً بسرعة. في حالة استخدامه للحمولة 
الكاملة لألطباق المتوسطة/الشديدة االتساخ قد ال تجف األطباق تماماً. إذا كان األمر كذلك، اختر برنامجاً بزمن قياسي. 

للحصول على أفضل النتائج افتح الباب بعد انتهاء البرنامج وانتظر 15 دقيقة قبل تفريغ غسالة األطباق.
-   صلصة الطماطم، مثالً، قد تؤدي إلى تغير لون األجزاء البالستيكية. يوصى بالمنظف المسحوق ألنه يسمح باستخدام 

كميات أعلى بقليل لتحسين التبييض. يجب استخدام برامج ذات درجات حرارة غسيل أعلى.

-   يجب وضع األطباق فوق بعضها لتجنب مالمستها لبعضها البعض. ال تضع األواني الزجاجية معاً في السالل. استخدم 
برنامجاً مناسباً للزجاج.

-   بقايا الطعام الملحية أو الحمضية من الممكن أن تسبب عالمات صدأ حتى على الشوك والمالعق والسكاكين المصنوعة 
من االستينلس. لتجنب ذلك، يجب دائماً استخدام برنامج الغسيل األولي إذا كان من الواجب غسل األطباق فيما بعد.

-   في حالة وجود عالمات قم بزيادة كمية مساعد الشطف (انظر صفحة 3، إضافة مساعد الشطف).
-   إذا استخدمت منظفاً موحداً جّرب إضافة المزيد منم مساعد الشطف.

-   في حالة وجود عالمات قم بتقليل كمية مساعد الشطف (انظر صفحة 3، إضافة مساعد الشطف). 
-   إذا استخدمت منظفاً متحد التأثير يشمل مساعد شطف ال تضف أي مساعد شطف إضافي.

-   هذه الظاهرة ال يمكن عكسها. إننا ننصح في المستقبل:
-   بتغيير التحكم في نظام كميات الملطف.

-   احترس – اتبع كميات المنظف الموصى بها.
-   بالنسبة ألقراص التأثير الموحد انظر توصيات منتج المنظف.

-   المواد الصناعية ال تجف جيداً؛ ذا كانت مبللة من أحد أطراف الدورة امسحها لكي تجف.
-   إذا استخدمت منظفاً موحداً جّرب إضافة المزيد منم مساعد الشطف.

-   أغلق غطاء خزان الملح جيداً.

-   ضبط خيار "القرص"؛ إذا لم يكن هذا الخيار متاحاً فمن المعتاد أن يضاء مؤشر الملح.
-   في المناطق التي تكون فيها ملوحة الماء شديدة يجب إضافة المزيد من ملح إعادة التجديد (انظر صفحة 2 "طريقة ضبط 

ملوحة الماء").
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ماذا تفعل إذا…

توصيات واحتياطات عاّمة

 
 

ال يسري الضمان إذا كان األعطال سببها االستخدام الخاطئ للجهاز.

افصل الغسالة عن مصدر التيار

نحتفظ بالحق في إجراء تعديالت فنية.

إذا استمر العطل بعد القيام بالفحوصات السابقة قم بفصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربي وقفل صنبور المياه. اتصل بخدمة ما بعد البيع. قبل االتصال بخدمة ما بعد البيع دون المالحظات التالية:
- وصف العطل،

- نوع وموديل الجهاز،
- رمز الخدمة (الرقم المبين على لوحة المعايرة الالصقة) داخل الباب على الجهة اليمنى:

1- التغليف
مادة التغليف قابلة للتدوير بنسبة %100، وتحمل رمز       إعادة التدوير.

2- إزالة التغليف وفحص المحتويات
بعد إخراج غسالة األطباق من صندوق التغليف، تأكد من أنه لم يلحق بها أي تلف، و أن الغطاء يغلق بالطريقة الصحيحة. 

إذا كان لديك شك، اتصل بفني مؤهل أو بالموزع المحلي.
3- قبل استخدام غسالة األطباق للمرة األولى

45 م. -    الجهاز مصمم لكي يعمل في درجات حرارة محيطة تتراوح بين 5 ْم وْ
-    تم اختبار غسالة األطباق بواسطة جهة التصنيع للتأكد من أنها تعمل بالطريقة الصحيحة. قد يؤدي هذا االختبار إلى 

ترك سائل بسيط/ عالمات ماء تختفي مع أول غسيل.
4- توفير الطاقة والماء

-    ال تشطف األواني تحت ماء الصنبور.
-    يجب دائماً تحميل غسالة األطباق بالكامل قبل تشغليها أو اختيار وظيفة "نصف حمولة/منطقة متعددة" (إن وجدت).

-    إذا كانت مصادر طاقة البيئة متوفرة مثل التسخين باأللواح الشمسية أو مضخات الحرارة أو أنظمة التدفئة المركزية 
يمكن توصيل الجهاز بمصدر اإلمداد بالماء الساخن حتى 60 ْم. تأكد أن خرطوم دخول الماء من النوع الصحيح (70 ْم 

بحد أقصى أو 90 ْم بحد أقصى).
5- قفل األطفال

-    أبعد مواد التغليف بعيداً عن متناول األطفال.
-    يجب أال يسمح لألطفال باللعب بغسالة األطباق.

-    قم بتخزين المنظف ومساعد الشطف والملح بعيداً عن متناول األطفال.
6- تحذيرات السالمة

-    هذا الجهاز ليس مصمماً لالستخدام من قبل األطفال أو المعاقين بدنياً أو عقلياً إال تحت إشراف شخص بالغ مسؤول 
قادر على أن يضمن االستخدام اآلمن للجهاز.

-    ال تقم بتشغيل الجهاز في الهواء الطلق.
-    ال تخزن المواد القابلة لالشتعال بالقرب من غسالة األطباق.

-    الماء الذي في غسالة األطباق ليس صالحاً للشرب.
-    ال تستخدم المذيبات داخل غسالة األطباق. خطر حدوث انفجار!

-    احترس عند فتح الباب: خطر التعثر أثناء السير!
-    باب غسالة األطباق وهو مفتوح من الممكن أن يدعم فقط وزن الرف المحمل عند سحبه للخارج. ال تجعل األشياء 

تستقر على الباب وهو مفتوح أو تجلس أو تقف عليه.
-    قد تتسبب األشياء الحادة (مثل السكاكين) في حدوث إصابات، لهذا يجب وضعها في سلة السكاكين مع جعل الطرف 

الحاد متجهاً ألسفل. يجب ترتيب األواني ذات األيدي الطويلة أفقياً في الرف العلوي مع جعل الطرف الحاد متجهاً بعيداً 
عن مقدمة الجهاز.

-    قبل تنظيف الجهاز أو صيانته افصله الجهاز عن مصدر التيار الكهربي وأغلق صنبور المياه. أيضاً في حالة وجود أي 
خلل.

-    يجب إجراء اإلصالحات والتعديالت الفنية على يد فني مؤهل فقط.
7- مقاومة الصقيع

إذا تم وضع الجهاز في أماكن معرضة لخطر الصقيع يجب تصريفه بالكامل. أغلق صنبور المياه واخلع خراطيم دخول 
وخروج الماء واترك الماء كله يتصرف. تأكد أن كمية ملح إعادة التجديد في خزان الملح ال تقل عن 1 كجم لحماية الجهاز 

من ارتفاع درجات الحرارة حتى 20 ْم. عندما يبدأ البرنامج قد يتم عرض رسالة خطأ (انظر صفحة 6).
مؤشر اإللغاء/اإلطفاء يومض 6 مرات – يجب أن يظل الجهاز في درجة حرارة محيطة ال تقل عن  5 ْم  لمدة 24 ساعة 

على األقل.
بعد إصالح هذه األعطال، أعد تشغيل الجهاز (انظر الفصل "ماذا تفعل...").

8- التخلص من الجهاز
-    تم تصنيع الجهاز باستخدام مواد قابلة للتدوير. إذا قررت التخلص من غسالة األطباق يجب أن تتخلص منها وفقاً للوائح 
المحلية للتخلص من النفايات. اجعل الجهاز غير صالح لالستعمال عن طريق قطع سلك التيار الكهربائي. لمنع حاالت 

الخطر المحتمل لألطفال (مثل االختناق) اكسر قفل الباب حتى ال يقفل.
-    هذا الجهاز مميز حسب النشرة األوروبية                   بشأن التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية 

(WEEE). من خالل التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة، يمكنك المساعدة في منع حدوث الضرر 
المحتمل للبيئة ولصحة اإلنسان. التخلص من جهاز من هذا النوع على أنه مخلفات منزلية قد يكون له 

آثار ضارة على البيئة. يشير الرمز       الموجود على الجهاز أو المستندات المرفقة إلى أن هذا الجهاز يجب عدم 
التعامل معه على أنه ضمن المخلفات المنزلية، ولكن يجب أخذه إلى نقطة تجميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير األجهزة 
الكهربائية واإللكترونية. الجهاز القديم طبقاً للوائح البيئية المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات يجب أن يتم التخلص 

من. لمزيد من التفاصيل عن معالجة هذا المنتج واسترداده وإعادة تدويره، يرجى االتصال بالجهة المحلية المختصة أو 
مركز خدمة التخلص من المخلفات المنزلية أو المحل الذي اشتريت منه الجهاز.

إقرار المطابقة للسوق األوروبية
هذا الجهاز تم تصميمه وصنعه وتوزيعه وفقاً الشتراطات السالمة والنشرة للمجموعة األوروبية التالية:

2006/95/CE، 89/336/CE، 93/68/CE،  2002/95/CE و (RoHS Directive).

سعة التحميل: 12 مكاناً.

-8-عربي

2002/96/CE


