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אנו מודים לכם על בחירתכם באחד ממוצרינו.
אנו ממליצים לקרוא את המדריך בעיון. המדריך מכיל את כל המידע שלו אתם זקוקים 

כדי להפעיל את מדיח הכלים בצורה נכונה ובטוחה.
כל אחד מהפרקים מכיל הוראות מפורטות לשימוש בפונקציות המכשיר. ההוראות קלות 

להבנה ומלוות בתרשימים.
המדריך מכיל המלצות בנוגע לשימוש הנכון בסלים, בזרועות הריסוס, במכלים, 

במסננים, בתוכניות הדחה ובפקדים.
יש לנקות את מדיח הכלים בהתאם להוראות הניקוי המפורטות במדריך זה כדי לשמר 

 את ביצועיו לאורך זמן. 
מדריך זה מכיל את כל המידע הנדרש לשימוש במדיח הכלים.

הוראות התקנה: הוראות אלו מיועדות לטכנאי המוסמך שמבצע את התקנת המכשיר, 
את חיבורו ואת בדיקתו.

הוראות למשתמש: ההוראות מכילות המלצות לשימוש במכשיר, תיאור של פקדי 
המכשיר ותיאור של נוהלי הניקוי והתחזוקה.
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הוראות בטיחות והפעלה  .1
מדריך זה הוא חלק בלתי נפרד מהמכשיר: יש לשמור עליו בשלמותו בצמוד למדיח 

הכלים. לפני השימוש במדיח הכלים, קראו את כל ההוראות שבמדריך זה.
על ההתקנה להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך ובהתאם לתקנות התקפות. מכשיר זה

מיועד לשימוש ביתי ותואם לתקנות EEC מספר 73/23, 89/336 )כולל 92/31 ו-93/68( 
שבתוקף כולל מניעה וביטול של הפרעות שמקורן בתדרי רדיו.

המכשיר מיועד למטרות הבאות: הדחה וייבוש של כלים; כל שימוש אחר ייחשב 
כשימוש בלתי מתאים. היצרן מתנער מכל אחריות עבור כל שימוש השונה מזה 

המתואר לעיל.

לוחית השם שמכילה את הנתונים הטכניים, המספר הסידורי והסימנים ממוקמת 
בחלקה הפנימי של הדלת. אין להסיר את לוחית השם שבחלקה הפנימי של הדלת.

אין להשאיר בבית ללא השגחה את חומרי האריזה שמיועדים להשלכה לפסולת. יש 
למיין את חומרי האריזה השונים לפי סוג ולמסור אותם כשהם ממוינים למרכז איסוף 

הפסולת באזורכם.

ודאו כי המכשיר מסופק עם מחבר הארקה בהתאם לתקנות הבטיחות בחשמל שבתוקף.
היצרן מתנער מכל אחריות לנזקים לאדם או לרכוש כתוצאה מהעדר הארקה של 

המכשיר או מהארקה לא תקינה.

אם המכשיר מותקן על שטיח או רצפה מכוסה, יש להקפיד שהפתחים שבחלקו 
התחתון אינם חסומים.

יש לכבות את מדיח הכלים בסיום השימוש כדי להימנע מבזבוז של חשמל.
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יש להוציא מכלל שימוש מכשירים המושלכים לפסולת. יש לחתוך את כבל החשמל 

לאחר ניתוקו משקע החשמל שבקיר ולאבטח את כל הרכיבים שעלולים להיות מסוכנים 
לילדים )מנעולים, דלתות וכדומה(.

מכשיר זה מסומן בהתאם להנחית האיחוד האירופי  EC/2002/96  בנושא פסולת ציוד 
.)WEEE( חשמלי ואלקטרוני

הקפדתכם על השלכת מכשיר זה לפסולת בצורה הנכונה תעזור למנוע נזק אפשרי 
לסביבה ולבריאות בני האדם. נזק שכזה עלול להיגרם כתוצאה מטיפול לא נכון במוצר 

בעת ההשלכה לפסולת.

הסמל  שמוטבע על המוצר או על מסמכי התיעוד הנלווים למוצר, מציין שאין לטפל 
במוצר זה כפסולת ביתית. במקום זאת יש למסור את המוצר בנקודת האיסוף למיחזור 
פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. יש להשליך את המוצר לפסולת בהתאם לתקנות הגנת 

הסביבה שבתוקף. למידע מפורט על הטיפול, על ההחזרה ועל המיחזור של מוצר 
זה, צרו קשר עם המועצה העירונית, השירות לטיפול בפסולת ביתית באזורכם או עם 

החנות שממנה רכשתם את המוצר.

במקרה של תקלה נתקו את מדיח הכלים משקע החשמל, וסגרו את ברז המים.

אין להשתמש במכשיר שניזוק במהלך ההובלה! אם יש ספק, צרו קשר עם המשווק 
באזורכם.

יש להתקין את המכשיר ולחברו בהתאם להוראות היצרן או על-ידי טכנאי מוסמך.

מדיח כלים זה מיועד לשימושם של מבוגרים.
אנשים בעלי יכולות מנטליות ו/או פיסיות מופחתות רשאים להשתמש במכשיר רק 

תחת השגחתו של אדם האחראי על בטיחותם.
יש לשמור את חומרי הניקוי והאריזה )יריעות פלסטיק, פוליסטירן וכו'( הרחק מהישג 
ידם של ילדים ואין לאפשר להם להתקרב אל מדיח הכלים או לשחק בו, מכיוון שהוא 
עלול להכיל שאריות חומר ניקוי שעלולות לגרום נזק בלתי הפיך לעיניים, לפה ולגרון, 

ואף להוביל לחנק.

אין להשתמש בממסים כגון אלכוהול או טרפנטין שעלולים לגרום לפיצוץ.

אין להכניס למדיח כלים שמלוכלכים בפיח, שעווה או צבעים.
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הישענות או ישיבה על דלת מדיח הכלים כשהיא פתוחה עלולה לגרום למכשיר 

להתהפך, וכתוצאה מכך לפצוע אנשים.
אין להשאיר את דלת מדיח הכלים כשהיא פתוחה. אנשים עלולים למעוד עליה.

אין לשתות את שאריות המים שייתכן שנמצאות בתוך הכלים או מדיח הכלים בסיום 
תוכנית ההדחה ולפני מחזור הייבוש.

יש למקם סכינים או כלי בישול חדים אחרים בסל הסכו"ם כאשר הלהב פונה כלפי 
מטה, או בסל העליון כשהם שוכבים. יש להיזהר כדי להימנע מחתכים ולהקפיד 

שהכלים החדים אינם בולטים מהסל.

AQUASTOP דגמי
 AQUASTOP-מונע הצפה במקרה של נזילת מים. כאשר התקן ה AQUASTOP-התקן ה
מופעל, צרו קשר עם טכנאי מוסמך כדי לאתר את התקלה ולתקנה. בדגמים המצוידים 

בהתקן ה-AQUSTOP קיים שסתום סולנואיד בתוך צינור אספקת המים. אין לחתוך 
את הצינור ואין להפעיל או לכסות את שסתום הסולנואיד במים. אם צינור אספקת 

המים ניזוק, נתקו את המכשיר משקע החשמל ומברז המים.

עם סיום התקנת מדיח הכלים, בצעו בדיקה מהירה על-פי ההוראות שלהלן. אם 
מדיח הכלים אינו עובד בצורה תקינה, נתקו אותו משקע החשמל וצרו קשר עם מרכז 

השירות באזורכם. אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמכם.

מדיח הכלים תואם לכל התקנות התקפות בנושא בטיחות וציוד חשמלי. כל הבדיקות 
שצריכות להתבצע על-ידי טכנאי יבוצעו על-ידי טכנאי מוסמך ומורשה בלבד: תיקונים 
שיבוצעו על-ידי טכנאים שאינם מורשים יובילו לביטול האחריות, והם חושפים את 

המשתמש לסכנות אפשריות.

היצרן מתנער מכל אחריות לנזק לאדם או לרכוש כתוצאה מאי ציות להוראות הבטיחות שלעיל, 
מניסיון לטפל ברכיב/ים של המכשיר, או משימוש בחלקי חילוף לא מקוריים.
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התקנה וחיבור  .2
הסירו את הרצועות מיריעת הפוליסטירן.

מקמו את המכשיר במיקום הרצוי. ניתן להציב את מדיח הכלים כאשר חלקו האחורי 
או אחד מצדדיו צמוד לקיר או לפריטי ריהוט אחרים. אם מתקינים את מדיח הכלים 

בקרבת מקור חום, יש להתקין את לוח הבידוד המיוחד כדי למנוע חימום יתר ותפקוד 
לא תקין של המכשיר. כדי לשמור על יציבותם, יש להתקין מדיחי כלים המותקנים 

בתוך גומחות או מתחת למשטחי עבודה רק מתחת למשטחי עבודה רציפים, ולאבטח 
אותם בהברגה ליחידות סמוכות. כדי לסייע לתהליך ההתקנה ניתן למקם את צינורות 

האספקה והניקוז בכל כיוון. אולם, יש לוודא שהצינורות אינם מפותלים, מעוכים או 
מתוחים יתר על המידה. לאחר שהצינורות מוקמו בכיוון הרצוי יש לוודא שאום הנעילה 

מהודק כפי הנדרש. כדי להעביר את כבל החשמל והצנרת נדרש חור בקוטר של 8 
ס"מ.

יש לאזן את המכשיר על הרצפה באמצעות הרגליות המתכווננות. איזון מדיח הכלים 
היא פעולה חיונית להבטחת פעילותו התקינה.

התקנת מדיח כלים מתחת לכיריים מחרסינה אסורה בתכלית האיסור.
ניתן להתקין את מדיח הכלים מתחת לכיריים רגילות בתנאי שלא קיים מרווח במשטח 
העבודה שמעליו ובתנאי שמדיח הכלים והכיריים מותקנים ומאובטחים בצורה תקינה 

כך שלא קיימת סכנה.
במהלך התקנת מדיח הכלים בתוך גומחה שבה נמצא לפחות מכשיר אחד נוסף, חובה 

לציית לכל המלצות היצרן )מרחק מינימלי, נוהלי התקנה וכו'(.

חלק מהדגמים מצוידים ברגל מתכווננת אחת, הנמצאת בחלקם האחורי. ניתן לכוונן 
רגל זו באמצעות סיבוב הבורג בחלקו הקדמי-תחתון של מדיח הכלים.

2.1 חיבור לאספקת מים
מניעת סכנת סתימה או נזק: אם צינור המים חדש או שלא נעשה בו שימוש במשך 

זמן ממושך, יש לבדוק שהמים שיוצאים ממנו נקיים לפני חיבורו למקור אספקת המים, 
כדי למנוע נזק למכשיר.

יש לחבר את מדיח הכלים למערכת המים באמצעות צינורות חדשים. אין 
להשתמש בצינורות ישנים או משומשים.
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חיבור לאספקת המים
חברו את צינור אספקת המים, לברז אספקת מים קרים עם תבריג של 

3/4 אינץ' בשילוב עם המסנן A שסופק עם מדיח הכלים. הקפידו להדק 
את הצינור לברז, תחילה בעזרת הידיים, ולאחר מכן סיימו להדק 

אותו כרבע סיבוב נוסף בעזרת פלייר.
במדיחי כלים המצוידים בהתקן ACQUASTOP, המסננים כבר 

מותקנים בתוך הטבעת המתברגת.

ניתן לחבר את מדיח הכלים גם לברז המים החמים בתנאי שטמפרטורת המים אינה 
גדולה מ- 60°C. אספקת מים חמים למכשיר מקצרת את זמן מחזור ההדחה בכ- 20 

דקות, אך מפחיתה מעט את יעילות הניקוי. תהליך חיבור צינור האספקה לברז המים 
החמים זהה לתהליך החיבור לברז המים הקרים.

חיבור צינור הניקוז
הכניסו את צינור הניקוז של מדיח הכלים 

לתוך צינור ניקוז בקוטר של לפחות 4 ס"מ 
או לחלופין מקמו אותו בתוך כיור המטבח 
באמצעות תושבת הפלסטיק המסופקת. 
הקפידו לא למעוך או לכופף את הצינור 

יתר על המידה. חשוב לאבטח את הצינור 
כך שלא יוכל להשתחרר וליפול. כדי למנוע 

מהצינור ליפול ולהשתחרר ממקומו, יש 
להשתמש בתושבת הפלסטיק המסופקת. 

בתושבת יש חור שדרכו ניתן לאבטח אותה 
לקיר או לברז המים.

"מ
 ס

10
ם 

מו
סי

מק

"מ
 ס

30
ם 

מו
יני

מ

קוטר מינימום 4 ס"מ

את הקצה החופשי יש למקם בגובה שבין 30 ו- 100 ס"מ כך שהוא לא יימצא מתחת 
לגובה פני המים. אם משתמשים בהארכה מאוזנת לצינור הניקוז )עד לאורך של 3 

מטרים לכל היותר(, ניתן למקם את צינור הניקוז בגובה מרבי של 85 ס"מ מהקרקע.
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2.2 חיבור לחשמל ואמצעי זהירות
בדקו שהמתח ותדר רשת החשמל תואמים לנתונים שמופיעים בלוחית השם של 

המכשיר. את לוחית השם ניתן למצוא בחלקה הפנימי של הדלת.

על התקע של כבל החשמל ושקע החשמל בקיר להיות מסוג זהה ולעמוד בדרישות 
תקנות החשמל התקפות.

לאחר ההתקנה על תקע החשמל להיות נגיש.
אין לנתק את תקע החשמל על-ידי משיכתו דרך כבל החשמל.

אם נגרם נזק לכבל החשמל, יש לפנות ליצרן או למרכז שירות טכני מורשה כדי 
להחליפו.

אין להשתמש במתאמים או מפצלים כדי להימנע מאפשרות של התחממות יתר או 
שריפה.

אם המכשיר מסופק עם כבל חשמל ללא תקע:

יש להתקין התקן ניתוק של כל הקטבים כאשר בין המגעים יש מרווח של לפחות 3.5 מ"מ. 
בסיום ההתקנה על התקן הניתוק להיות נגיש בקלות.

החיבור לרשת החשמל יתבצע על-ידי טכנאי מוסמך בלבד, בהתאם לתרשים שלהלן 
ובהתאם לתקנות התקפות.

L
N

L = חום
N = כחול

 = צהוב-ירוק

20 מ"מ

אם כבל החשמל ניזוק יש לפנות ליצרן או למרכז שירות טכני מורשה כדי להחליפו.
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עבור בריטניה בלבד:

יש לחבר מכשיר זה לשקע הכולל הארקה.

החלפת נתיך
אם כבל החשמל של מכשיר זה מצויד בתקע עם נתיך 

מסוג BS 1363A 13amp, כדי להחליף את הנתיך בתקע 
 BS מאושר לסוג  A.S.T.A.  מסוג זה יש להשתמש בנתיך

1362 ולהמשיך באופן הבא:

.B ואת הנתיך A הסירו את מכסה הנתיך  .1
התקינו נתיך 13A במכסה הנתיך.  .2

הרכיבו את שני הרכיבים בחזרה לתוך התקע.  .3

במהלך החלפת נתיך יש להרכיב בחזרה את מכסה הנתיך. אם מכסה הנתיך אובד 
אין להשתמש בתקע עד להרכבת מכסה נתיך חדש.

ניתן לוודא שההתקנה בוצעה באופן תקין באמצעות לשונית הצבע או שם הצבע 
המוטבע במילים על בסיס התקע.

מכסי נתיך חלופיים זמינים בחנויות לציוד חשמל ואספקה טכנית.
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3. תיאור הפקדים
3.1 לוח קדמי

כל פקדי מדיח הכלים ממוקמים בלוח הקדמי. ניתן להגדיר פעולות ולבחור באפשרויות רק כאשר דלת 
המכשיר סגורה.

לחצן הפעלה/כיבוי1

לחצן הפעלה/השהיה2

לחצן לבחירת תוכניות3

נוריות התוכניות4

לחצן אפשרות "3/1" )בדגמים מסוימים בלבד( 5

נורית אפשרות "3/1" )בדגמים מסוימים בלבד(6

לחצן השהיית תוכנית )בדגמים מסוימים בלבד( 7

נוריות השהיית תוכנית )בדגמים מסוימים בלבד(8

9

נורית מחוון התאמת קשיות המים פועל
הנורית מהבהבת כדי לציין שהמכשיר נמצא במצב "התאמת

קשיות המים".
נורית התראת מלח )בדגמים מסוימים בלבד(

כאשר הסמל  מופיע בתצוגה, הנורית הדולקת מתריעה על
רמת מלח בלתי מספיקה.

נורית עזר שטיפה חסר )בדגמים מסוימים בלבד(10

שקע ידית הדלת11



10

הוראות למשתמש he
הגדרת תוכנית ההדחה

עיינו בטבלה שלהלן שתסייע לכם לבחור את התוכנית המתאימה ביותר לשטיפת הכלים. בטבלה מוצגת 
התוכנית המתאימה בהתאם לסוג הכלי ולדרגת הלכלוך.

סוג הלכלוך סמלתוכנית
שלבי התוכניתודרגתו

משך 
נתוני צריכההזמן

 דקות 
)2(

ליטר 
 מים
)1(

צריכת 
חשמל 

בקו"ש )2(

השריה
מחבתות וכלים 

הממתינים 
לשטיפה וייבוש

155.50.02שטיפה מוקדמת במים קרים

ניקוי קל
כלים עדינים 
בדרגת לכלוך 

קלה

 45°C הדחה בטמפרטורה של 
 שטיפה במים קרים 

 70°C שטיפה בטמפרטורה של 
ייבוש 

70131.20

 BIO )*(
EN 50242

כלים בדרגת 
לכלוך רגילה, 

גם עם שאריות 
מזון יבשות

השריה מוקדמת במים קרים 
 50°C הדחה בטמפרטורה של 

 66°C שטיפה בטמפרטורה של 
ייבוש

180****

תוכנית 
רגילה 
IEC/DIN

סירים וכלים 
בדרגת לכלוך 
רגילה, גם עם 
שאריות מזון 

יבשות

השריה מוקדמת במים קרים 
 65°C  הדחה בטמפרטורה של 

שטיפה במים קרים 
 70°C בטמפרטורה של 

ייבוש

113181.55

SUPER

סירים וכלים 
מלוכלכים מאוד, 
גם עם שאריות 

מזון יבשות

השריה מוקדמת במים חמים 
 70°C הדחה בטמפרטורה של 

שטיפה במים קרים )3( 
 70°C שטיפה בטמפרטורה של 

ייבוש

150211.90

יש לבחור בתוכנית ההשריה כאשר מדיח הכלים מלא עד חציו בלבד.
לא ניתן להשתמש באפשרויות יחד עם תוכנית ההשריה.

.EN 50242 תוכנית להשוואה בהתאם לתקן  )*(
יש לעיין בתווית צריכת החשמל.  )**(

צריכת חשמל ממוצעת כאשר מערכת ריכוך המים מכוונת לדרגה 2.  )1(
משך הזמן וצריכת החשמל עשויים להשתנות בהתאם לטמפרטורת המים והחדר ולסוג הכלים ומספרם.  )2(

שטיפה אחת או שתי שטיפות במים קרים בהתאם לדגם.  )3(

 מחזור ההדחה לא יופעל אם דלת מדיח הכלים פתוחה 
או שהיא אינה סגורה כהלכה.
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3.2 תוכניות הדחה
מדיח הכלים מצויד בלוח בקרה, המתואר בפרק "3. תיאור הפקדים", שבאמצעותו ניתן להפעיל ולכבות 

את מדיח הכלים ולהפעיל את התוכנית הרצויה.

לפני הפעלת תוכנית הדחה יש לוודא כי:
ברז אספקת המים פתוח.	 
כמות נכונה של חומר הניקוי הוספה לתא חומר הניקוי.	 
הסלים הונחו בצורה הנכונה.	 
זרועות הריסוס מסוגלות להסתובב באופן חופשי ואין עצמים 	 

שחוסמים את תנועתן או מפריעים לה.
דלת מדיח הכלים סגורה היטב.	 

הפעלת מדיח הכלים
מדיח הכלים מופעל לאחר לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי )1(. נוריות המחוון יציגו את 

המצב שבו נמצא מדיח הכלים.

תוכניות
ניתן להפעיל תוכנית רק כאשר דלת המכשיר סגורה. כל עוד הדלת פתוחה, נוריות 

מחוון התוכניות )4( יישארו כבויות.

בחירת תוכנית
לחצו מספר פעמים על הלחצן לבחירת תוכנית 

)3( עד שתידלק נורית התוכנית הרצויה.

הפעלת תוכנית
כדי להתחיל את פעולתו של מדיח הכלים, לחצו למשך מספר שניות על הלחצן 

להפעלה/השהיה )2( עד שהנורית של התוכנית הרצויה תתחיל להבהב )צליל אישור(.
הנורית תהבהב כל עוד התוכנית פועלת, כדי לציין שהיא פועלת.
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סיום תוכנית
בסיום התוכנית יישמע צליל צפצוץ קצר ונוריות 4 ו- 5 של התוכנית )המסומנות במילה 

end( יהבהבו.

הפסקת פעילות תוכנית
לצורך הפסקת פעילות תוכנית:

 לחצו על הלחצן להפעלה/השהיה )2(. נורית התוכנית הפועלת תישאר דולקת 	 
)צליל אישור(.

ניתן להמשיך את פעולתה של התוכנית באמצעות לחיצה נוספת על הלחצן )2( עד 	 
שהתוכנית תתחיל לפעול, או באמצעות שינוי תוכנית או ביטולה )עיינו בפרק "שינוי 

תוכנית" או "ביטול תוכנית"(.

שינוי תוכנית
לצורך שינוי תוכנית פועלת יש לבצע את הפעולות הבאות:

הפסיקו את פעולתה של התוכנית )עיינו בפרק "הפסקת פעילות תוכנית"(;	 
בחרו תוכנית חדשה; 	 
הפעילו את התוכנית )עיינו בפרק "הפעלת תוכנית"(.	 

ביטול תוכנית
כדי לבטל תוכנית, לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן להפעלה/השהיה )2(

עד שהתוכנית תפסיק לפעול )הנורית דולקת ונשמע צליל אישור(.

לחצו שוב על הלחצן )2( לחיצה ארוכה עד 
שהנוריות 4 ו- 5 )המסומנות במילה end( נדלקות.

המים שבמכל יישאבו החוצה והתוכנית תסיים את פעולתה בנקודה שבה הופסקה.
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אם הדלת נפתחה במהלך פעולת התוכנית, יש להפעיל את התוכנית על פי 
השלבים שבפרק "הפעלת תוכנית". התוכנית תמשיך את פעולתו מהנקודה 

שבה היא הופסקה.
אם הטמפרטורה שבמדיח הכלים גבוהה מ- 50°C, התוכנית תתחיל לפעול 

באיחור של 30 שניות.

 לחצן אפשרות "3/1"
)זמין בעת הפעלת כל התוכניות למעט תוכנית ההשריה(

לאחר שתלחצו על הלחצן )5( כדי להפעיל את האפשרות "3/1", הנורית המתאימה 
תידלק ותאשר את ההפעלה. אפשרות זו מיועדת עבור חומרי ניקוי למדיח בצורת אבקה 

או טבליות שמכילים מלח ונוזל הברקה המוכרים בשם "3 ב- 1", "פעולה משולשת" 
או שמות דומים. כאשר האפשרות הזו פעילה, מדיח הכלים לא ישתמש במלח ונוזל 

הברקה אלא בחומר ניקוי זה, גם אם במדיח הכלים כבר נמצאים חומרי ניקוי המכילים 
מלח וחומרי הברקה.

שימו לב: בעת לחיצה על הלחצן "3/1", יידלקו נוריות החיווי המורות על הוספת ''מלח/
נוזל הברקה" אם המכלים האלה ריקים.

 השהיית תוכנית
)זמין בעת הפעלת כל התוכניות למעט תוכנית ההשריה(

לחצו על לחצן השהיית התוכנית )7( כדי להשהות את תחילת תוכנית ההדחה ב- 3, 
6 או 9 שעות. פונקציה זו מאפשרות לכם להגדיר את תחילת פעולת התוכנית לשעה 
הרצויה. לאחר בחירת ההשהיה הרצויה, הפעילו את התוכנית )עיינו בפרק המתאים(.

מדיח הכלים ישרה את הכלים, ולאחר מכן השהיית התוכנית תיכנס לתוקף )נורית 
8 מציינת את הזמן שנותר עד לתחילת תוכנית ההדחה ואחת מהנוריות המסומנות 

במספר 4 מהבהבת ומציינת את התוכנית שנבחרה(.
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חיסכון באנרגיה!... ושמירה על הסביבה
השתדלו להפעיל את מדיח הכלים רק כשהוא מלא לגמרי.	 
אל תשתפו כלים מתחת למים זורמים.	 
השתמשו בתוכנית ההדחה המתאימה ביותר לסוג הכלים שבמדיח הכלים.	 
אל תשטפו את הכלים לפני הכנסתם למדיח הכלים.	 
 	.60°C אם ניתן, חברו את מדיח הכלים לאספקת מים חמים עד לטמפרטורה של

הפחתת כמות חומר הניקוי שבה נעשה שימוש!... ושמירה על 
הסביבה

הזרחן שנמצא בחומר הניקוי של מדיח הכלים מזיק לסביבה. כדי להימנע 
משימוש בכמות עודפת של חומר ניקוי ולחסוך בחשמל, הקפידו על הפעולות 

הבאות:
הפרידו את הכלים העדינים מכלים שעמידים יותר לחומרי ניקוי שוחקים 	 

ובטמפרטורות גבוהות;
אין לשפוך את חומר הניקוי ישירות על הכלים.	 

הוצאת הכלים
בסיום תוכנית ההדחה, המתינו לפחות 20 דקות לפני הוצאת הכלים כדי לאפשר להם 

להתקרר. כדי להימנע ממצב שבו טיפות מים מטפטפות מהסל העליון על הכלים שבסל 
התחתון, מומלץ להוציא תחילה את הכלים מהסל התחתון ורק לאחר מכן את הכלים 

שבסל העליון.
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4. הוראות הפעלה
לאחר שמדיח הכלים הותקן על פי ההוראות, יש לבצע את פעולות ההכנה הבאות:

כווננו את מערכת ריכוך המים;	 
הוסיפו מלח למדיח הכלים;	 
הוסיפו נוזל הברקה וחומר ניקוי.	 

שימוש במערכת ריכוך המים  4.1
כמות האבנית שבמים )מדד קשיות המים( עלולה 
לגרום להופעת כתמים לבנים על הכלים היבשים, 

וכך צבעם דוהה עם הזמן. מדיח הכלים מצויד 
במערכת ריכוך אוטומטית שמשתמשת במלח 

מיוחד כדי להקטין את דרגת הקשיות של המים.
מדיח מהכלים יוצא מהמפעל כשהוא מוגדר לדרגה 

 3 של קשיות מים )דרגת קשיות ממוצעת
.)41-60°dF - 24-31°dH

SALT 

אם דרגת הקשיות של המים היא בינונית, יש למלא את מכל המלח מחדש לאחר כ-20 
מחזורי הדחה. מכל המלח יכול לאחסן כ-1.7 ק"ג של גרגרי מלח. המכל ממוקם בחלקו 
התחתון של מדיח הכלים. לאחר הוצאת הסל התחתון, הבריגו החוצה את מכסה המכל 

על-ידי סיבובו נגד כיוון השעון, ושפכו את המלח לתוך המכל דרך המשפך שסופק עם 
מדיח הכלים. לפני שתרכיבו את המכסה מחדש, הסירו את כל שאריות המלח מסביב 

לפתח.

 בהפעלה הראשונה של מדיח הכלים, יש להוסיף למכל המלח גם ליטר אחד 	 
של מים.

 בכל פעם שממלאים מחדש את מכל המלח יש לוודא שהמכסה סגור היטב. 	 
אסור שתערובת של מים וחומר ניקוי תחדור למכל המלח מכיוון שהיא עלולה לפגוע 

בפעילותה של מערכת ריכוך המים. חדירה של תערובת מים וחומר ניקוי למכל 
המלח תביא לפקיעת תוקף האחריות.

יש להשתמש רק במלח שמיועד עבור מדיחי כלים ביתיים. אם נעשה שימוש 	 
בטבליות מלח, אין למלא את המכל עד הסוף.
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אין להשתמש במלח שולחן מכיוון שהוא מכיל חומר בלתי מסיס שעם הזמן עלול 	 
לגרום נזק למערכת ריכוך המים.

בעת צורך, מלאו מחדש את מכל המלח לפני הפעלת תוכנית ההדחה. כך תמיסת 	 
המלח העודפת תוסר מיד על-ידי המים. נוכחות ממושכת של מי מלח בתוך המכל 

עלולה לגרום להיווצרות חלודה.

הקפידו לא לבלבל בין אריזות המלח וחומר הניקוי; הוספת חומר ניקוי למכל המלח 
תגרום נזק למערכת ריכוך המים.

כוונון מערכת ריכוך המים
מדיח הכלים מצויד בהתקן שמאפשר לשנות את הגדרת דרגת הריכוך בהתאם לדרגת 
הקשיות של המים. את דרגת הקשיות ניתן לכוונן באמצעות הלחצן לבחירת התוכנית 
)3(. כדי להגדיר את דרגת הקושי יש ללחוץ על הלחצן במשך 15 שניות. נורית החיווי 

"כוונון דרגת קשיות המים" )9( מהבהבת בזמן שנוריות החיווי "התוכניות שנבחרו" 
 )4( יציגו את ההגדרה הנוכחית. כל לחיצה על הלחצן משנה את ההגדרה 

על-פי הסדר שמוצג בטבלה הבאה:

שניות



17

heהוראות למשתמש

טבלת דרגת קשיות המים

דרגת קשיות המים
הגדרה מעלות גרמניות 

)°dH(
מעלות צרפתיות 

)°dF(

כל הנוריות כבויות 0 - 07 - 4
)אין מלח(

נורית אחת דולקת8 - 525 - 15

שתי נוריות דולקות26 - 1640 - 23

שלוש נוריות דולקות41 - 2460 - 31

ארבע נוריות דולקות61 - 3280 - 47

חמש נוריות דולקות81 - 48100 - 58

צרו קשר עם חברת המים באזורכם לקבלת מידע בנוגע לדרגת קשיות המים.
לאחר בחירת ההגדרה הרצויה או הצגתה, המתינו מספר שניות מבלי ללחוץ על 

הלחצנים עד שמדיח הכלים ייצא באופן אוטומטי ממצב הכוונון ויחזור למצב הרגיל.

שימוש בתאי נוזל ההברקה וחומר הניקוי  4.2
התאים עבור חומר הניקוי ונוזל הברקה 

ממוקמים בחלקה הפנימי של הדלת: תא 
חומר הניקוי ממוקם בצד שמאל ותא נוזל 

ההברקה ממוקם בצד ימין.

לפני כל מחזור הדחה, למעט במהלך תוכנית ההשריה, יש להוסיף את הכמות הדרושה 
של חומר הניקוי לתוך מכל חומרי הניקוי. את נוזל ההברקה, לעומת זאת, יש להוסיף 

רק אם קיים צורך.



18

הוראות למשתמש he

הוספת נוזל הברקה
נוזל ההברקה גורם לכלים להתייבש מהר יותר 
ומונע היווצרות של משקעי אבנית וכתמים על 

הכלים. נוזל ההברקה נוסף למים באופן אוטומטי 
במהלך מחזור השטיפה האחרון מתוך התא 

שממוקם בחלקה הפנימי של הדלת.

כדי להוסיף נוזל הברקה:
פתחו את הדלת.	 
סובבו את מכסה התא כרבע סיבוב כנגד כיוון השעון והסירו אותו.	 
הוסיפו את נוזל ההברקה עד שהתא מלא )כ- 140 סמ"ק(. החלונית השקופה שבצד 	 

המכסה צריכה להיות אטומה לגמרי. מלאו מחדש את תא נוזל ההברקה בכל פעם 
שהחלונית הופכת לשקופה או כאשר נורית האזהרה של נוזל ההברקה דולקת.

הרכיבו את המכסה בחזרה וסובבו אותו עם כיוון השעון.	 
השתמשו במטלית כדי לנקות שאריות של נוזל הברקה שנשפך שעלולות לגרום 	 

להיווצרות כמות גדולה מדי של קצף.

כוונון הגדרת חלוקת נוזל ההברקה
מדיח הכלים עוזב את המפעל כשהוא מוגדר לדרגת קשיות מים בינונית. אולם, ניתן 

לשנות את ההגדרה באמצעות סיבוב בורר התא להגדרה הרצויה: כמות נוזל הברקה 
שבה ייעשה שימוש תלויה במצב הבורר.

כדי לכוונן את הגדרת נוזל ההברקה, סובבו את מכסה התא כרבע סיבוב נגד כיוון 	 
השעון והסירו אותו.

לאחר מכן השתמשו במברג כדי לסובב את בורר נוזל ההברקה למיקום הרצוי.	 
הרכיבו את המכסה חזרה וסובבו אותו עם כיוון השעון.	 

הגדילו את כמות נוזל ההברקה אם הכלים נראים דהויים או שהם מוכתמים 	 
בכתמים עגולים.

אם הכלים דביקים או שמופיעים עליהם פסים לבנים, הקטינו את כמות נוזל 	 
ההברקה.
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הוספת חומר ניקוי
  .P כדי לפתוח את מכסה תא חומר הניקוי, לחצו על הלחצן

הוסיפו את חומר הניקוי וסגרו היטב את המכסה.
במהלך מחזור ההדחה התא ייפתח באופן אוטומטי.

  

כאשר נבחרה תוכנית עם השריה מוקדמת במים חמים )ראו "טבלת התוכניות"(, יש 	 
להכניס לתא G/H כמות גדולה יותר של חומר ניקוי )בהתאם לדגם(.

השתמשו רק בחומרי ניקוי שמיועדים למדיחי כלים. לתוצאות הדחה מיטביות חשוב 	 
להשתמש בחומר ניקוי באיכות טובה.

על אריזת החומר הניקוי להיות אטומה ויש לאחסן אותה במקום יבש כדי למנוע 	 
היווצרות של גושים שעלולים לפגוע ביעילות הניקוי. לאחר פתיחת אריזת חומר 

הניקוי אין לאחסן אותה למשך פרק זמן ארוך מדי, אחרת חומר הניקוי מאבד 
מיעילותו.

אין להשתמש בחומרי ניקוי שמיועדים להדחת כלים ידנית מכיוון שהם עשויים ליצור 	 
כמות גדולה מדי של קצף. כמות גדולה מדי של קצף עלולה לשבש את התפקוד 

התקין של מדיח הכלים.
הוסיפו כמות מתאימה של חומר ניקוי. כמות נמוכה מדי של חומר ניקוי תוביל להסרה 	 

חלקית של הלכלוך מהכלים, בעוד שכמות עודפת של חומר ניקוי היא בזבזנית ולא 
משפרת את יעילות הניקוי.

בשוק קיימים נוזלי ניקוי ואבקות ניקוי עם הרכבים כימיים שונים. ייתכן שהמוצרים 	 
מכילים זרחן וייתכן שהם אינם מכילים זרחן אך מכילים אנזימים טבעיים.

-  חומרי ניקוי שמכילים זרחן יעילים יותר לניקוי שומן ועמילן בטמפרטורות שגבוהות 
.60°C -מ

 )55°C חומרי ניקוי שמכילים אנזימים יעילים יותר בטמפרטורות נמוכות )מ- 40 עד  -
ומתפרקים מבחינה ביולוגית בצורה טובה יותר. בעזרת חומרי ניקוי שמכילים 

אנזימים ניתן להשיג בטמפרטורות נמוכות יותר תוצאות ניקוי מקבילות לאלה שניתן 
להגיע אליהן רק בטמפרטורה של 65°C עם חומרי ניקוי שגרתיים.

לצורך הגנה על הסביבה אנו ממליצים להשתמש בחומרי ניקוי שאינם מכילים זרחן 
או כלור.
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 מוצרי "3/1"	 
אם ברצונכם להשתמש בחומרי ניקוי שכבר מכילים מלח ונוזל הברקה, בדקו אם 

מדיח הכלים שלם מצויד בלחצן האפשרות "3/1" בדף "תיאור הפקדים", ולאחר 
מכן פנו לפרק המתאים כדי ללמוד כיצד להשתמש בפונקציה זו. אם מדיח הכלים 

שברשותכם לא מכיל את הלחצן הזה, אנו ממליצים להשתמש במוצרים רגילים 
)חומר ניקוי, מלח ונוזל הברקה נפרדים( מכיוון שבמחזורי ההדחה הרגילים, מוצרי 
"3/1" עלולים לספק ביצועי ניקוי נחותים בצורה של משקעים לבנים, תוצאות ייבוש 

שאינן משביעות רצון ושאריות לכלוך על הכלים.

הכנסת חומר ניקוי, אפילו נוזלי, לתוך תא נוזל ההברקה תגרום נזק למדיח הכלים.

אזהרות והמלצות כלליות  4.3

לפני השימוש במדיח הכלים בפעם הראשונה, מומלץ לקרוא את ההמלצות הבאות 
בנוגע לסוגי הכלים שניתן להכניס למדיח ובנוגע לאופן טעינתם.

בדרך כלל אין מגבלות על הדחת כלים ביתיים, אך במקרים מסוימים ייתכן שיהיה צורך 
לקחת בחשבון את סוג ומבנה הכלים.

לפני טעינת הכלים לתוך הסלים:
הסירו שאריות מזון גסות כגון עצמות, אדרות וכו' שעלולות לסתום את המסנן או 	 

לגרום נזק למשאבה.
השרו סירים ומחבתות עם שאריות מזון קרוש כדי לסייע בהסרתן. לאחר מכן טענו 	 

אותם לסל התחתון.

אין צורך לשטוף את הכלים שטיפה מהירה מתחת למים זורמים לפני הטענתם לסלים, 
מכיוון ששטיפה זו גורמת לבזבוז מים ואינה משפרת את תוצאות הניקוי.

טעינה נכונה של הכלים עוזרת לקבל תוצאות ניקוי מיטביות.
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אזהרה!
ודאו שהכלים מונחים במקומם בצורה בטוחה כך שהם אינם יכולים להתהפך או 	 

למנוע מזרועות הריסוס להסתובב.
אין להכניס לסלים חפצים קטנים מאוד מכיוון שהם עלולים ליפול ולחסום את זרועות 	 

הריסוס או המשאבה.
יש להניח כלי קיבול כגון כוסות, קערות וצנצנות כאשר הפתח פונה כלפי מטה. אם 	 

קיימים בכלי חריצים נוספים יש למקם את הכלי בזווית שתאפשר לכל המים להתנקז.
אין לערום כלים באופן שהם מכסים זה את זה.	 
אין להניח כוסות קרוב מדי זו לזו מכיוון שהן עלולות להתנגש ולהישבר או שעלול 	 

להיווצר כתם בנקודת המגע ביניהן.

ודאו שכל הכלים מתאימים להדחה במדיח כלים.
פריטים שאינם מתאימים להדחה במדיח כלים:

צלחות, מחבתות או סירים מעץ: כלים אלו עלולים להינזק כתוצאה מהטמפרטורה 	 
הגבוהה.

כלים שנעשו במלאכת יד: רק לעיתים נדירות כלים אלו מתאימים להדחה במדיח 	 
הכלים. טמפרטורת המים הגבוהה יחסית וחומרי הניקוי עלולים לפגוע בהם.

כלי פלסטיק: יש למקם כלי פלסטיק העמידים בחום בסל העליון.	 
כלים וחפצים עשויים נחושת, פח, אבץ או פליז: הם נוטים להכתמה.	 
כלי אלומיניום: פריטים מצופים באלומיניום עלולים לאבד את צבעם.	 
כלי כסף: כלים עשויים כסף עלולים לצאת מוכתמים.	 
זכוכית ובדולח: לרוב, ניתן להדיח במדיח הכלים פריטים העשויים מזכוכית ובדולח. 	 

אולם, סוגים מסוימים של זכוכית ובדולח עלולים לאבד את צבעם ושקיפותם לאחר 
מספר רב של הדחות. לכן, מומלץ להדיח את הפריטים האלה באמצעות אחת 

מהתוכניות הפחות שוחקות.

פריטים מעוטרים: פריטים מעוטרים בדרך כלל עמידים בהדחה במדיח הכלים, 	 
אולם ייתכן שלאחר מספר רב של הדחות חלק מהצבעים יידהו. במקרה של ספק 

בנוגע לעמידותם של הצבעים, מומלץ להדיח רק מספר קטן של פריטים במשך חודש 
ולבדוק את התוצאות.
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השימוש בסלים  4.4
למדיח הכלים יש קיבולת של 12 מערכות אוכל, כולל צלחות הגשה.

סל תחתון

הסל התחתון מקבל את עוצמתה המלאה של זרוע הריסוס התחתונה, ולכן יש למקם בו 
את הפריטים העמידים והמלוכלכים ביותר.

ניתן לטעון בו את כל שילובי הכלים. זאת, בתנאי 
שהכלים, המחבתות והסירים מסודרים כך שכל 

המשטחים המלוכלכים חשופים לסילוני המים 
שיוצאים מהחלק התחתון.

עם תמוכה קבועה

כדי לנצל את שטחו המלא של הסל כאשר טוענים 
פריטים גדולים, חלק מהדגמים מצוידים בתמוכה 

הניתנת להטיה שמיועדת לצלחות ב- 2 או 4 חלקים.

עם תמוכה הניתנת להטיה

חוצצים לסל התחתון
חלק מהדגמים מצוידים בחוצצים עבור הסל התחתון. החוצצים משפרים את תהליך 

הייבוש של הכלים. החוצצים מסופקים בשק האביזרים. כדי להשתמש בהם יש 
להרכיבם כפי שמוצג בתרשים.
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טעינת הסל התחתון
טענו בזהירות צלחות שטוחות, צלחות מרק, צלחות הגשה וקינוח כשהן אנכיות. יש 

לטעון סירים, מחבתות ומכסים כשהפתח פונה כלפי מטה. במהלך טעינת צלחות מרק 
וקעריות קינוח, הקפידו להשאיר ביניהן מרווח.

דוגמאות לטעינה:

סל לסכו"ם

הסל מכיל רשת עליונה לסכו"ם כדי לשמור על מרווח מספיק בין הפריטים ולאפשר 
למים לעבור ביניהם בצורה יעילה.

התמוכות לסכו"ם והמכסה המרכזי נמצאים בשק האביזרים. המכסה המרכזי מיועד 
לשמש ככיסוי בלבד: אין להכניס אליו את הסכו"ם. בהתאם לדגם ייתכן שצורת 

הרשתות תהיה שונה. 
יש לסדר את הסכו"ם בתוך הסל כאשר הידיות פונות כלפי מטה. במהלך הטעינה יש 

להיזהר שלא להיחתך מלהבי הסכינים. הסל מתאים לכל סוגי הסכו"ם, למעט פריטים 
ארוכים מדי שעלולים להפריע לסיבוב זרוע הריסוס העליונה. ניתן למקם מצקות, כפות 
עץ וסכיני בישול בסל העליון תוך הקפדה על כך שלהבי הסכינים לא בולטים החוצה 

מהסל.
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הסל העליון

מומלץ לטעון את הסל העליון בפריטים קטנים או בינוניים כגון כוסות, צלחות קטנות, 
ספלי קפה או תה, קערות שטוחות וחפצים קלים שעשויים מפלסטיק שעמיד בחום. אם 
נעשה שימוש בסל העליון במצב הנמוך ביותר, ניתן לטעון אותו גם בכלי הגשה בתנאי 

שהם מלוכלכים בצורה קלה בלבד.

טעינת הסל העליון
יש לטעון צלחות כשהן פונות קדימה. יש לטעון ספלים, קערות וכו' כשהפתח פונה כלפי 

מטה. בצד השמאלי של הסל ניתן לטעון כוסות וספלים בשתי קומות. בחלק המרכזי 
ניתן לטעון צלחות וצלוחיות אל התמוכות המסופקות כשהן אופקיות.

דוגמאות לטעינה:

דוגמאות לטעינת כלים מלוכלכים מאוד:
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בהתאם לדגם, ייתכן שהסל מכיל את כל האביזרים הבאים או חלק מהם:

-  את התמוכות לכוסות או לפריטים ארוכים )מצקות, כפות ועוד( שבצד שמאל ניתן 
להטות למצב אנכי כאשר הן אינן בשימוש.

-  מחזיק כוסות בעל זרוע ארוכה בצד שמאל. כדי להשתמש בו יש להרימו ולקבע 
אותו לתוך הווים המסופקים.

-  משטחים לסכו"ם בצד ימין. מיועדים לסכינים וכפיות. לטעינת כפיות משכו החוצה 
את התמוכה הניתנת להזזה. ניתן להטות את המשטחים למצב אנכי כאשר הם 

אינם בשימוש.
-  המשטחים הקבועים או הניתנים להזזה שבמרכז. את התמוכות הניתנות להזזה 

ניתן לקבע בצורה אנכית כך שהן נשענות על חלקו התחתון של הסל כאשר הן אינן 
בשימוש, או לקבע אותן במצב ביניים, לפי הצורך.
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כוונון הסל העליון
ניתן לכוונן את גובהו של הסל העליון כדי לאפשר טעינה של צלחות או מחבתות גדולות 

בסל התחתון.
ניתן לכוונן את גובהו של הסל באופן א או ב, כתלות בדגם מדיח הכלים.

אפשרות א: משיכה החוצה עם כוונון בשתי נקודות.
משכו החוצה את שני מוליכי הסל.	 
שחררו את המעצורים ולאחר מכן הסירו אותם כפי שמוצג בתרשים.	 
משכו את הסל החוצה.	 
הרכיבו את צמד הגלגלים העליון או התחתון בתוך המוליך, בהתאם לגובה הרצוי;	 
החזירו את המעצורים למקומם.	 

על הצד הימני והשמאלי של הסל להיות תמיד בגובה זהה.

אפשרות ב: עם כוונון בשלוש נקודות בשני הצדדים. על שני צידי הסל להיות תמיד 
בגובה זהה.

הגביהו את הסל באמצעות משיכת הקצה העליון )1(, אל המגרעת הראשונה או 	 
השנייה בהתאם לגובה הרצוי.

כדי להנמיך את הסל, תחילה שחררו אותו באמצעות משיכת ידית השחרור )2(. ניתן 	 
לכוונן את גובה הסל גם כאשר הוא עמוס בכלים. במקרה כזה יש לאחוז בסל ביד 

אחת במהלך הנמכתו, ולוודא שהוא יציב כדי למנוע מהכלים להתנגש זה בזה.



27

heהוראות למשתמש

5. ניקוי ותחזוקה

לפני תחילת העבודה יש לנתק את המכשיר משקע החשמל או לכבות את התקן 
הניתוק.

אזהרות והמלצות כלליות  5.1
יש להימנע משימוש בחומרי ניקוי מבוססי חומצה או שוחקים.

נקו את המשטחים החיצוניים ואת חלקה הפנימי של דלת מדיח הכלים באופן שגרתי 
בעזרת מטלית רכה ולחה במים או חומר ניקוי רגיל שמתאים למשטחים צבועים. נקו 

את אטמי הדלת בעזרת ספוג לח. באופן תקופתי )פעם או פעמיים בשנה( מומלץ לנקות 
את המכל והאטמים באמצעות מטלית לחה ומים כדי להסיר משקעים כלשהם.

ניקוי מסנן אספקת המים
יש לנקות באופן תקופתי את מסנן אספקת המים A שממוקם במוצא של ברז אספקת 

המים.
לאחר שסגרתם את ברז אספקת המים, הבריגו החוצה את קצה צינור אספקת המים, 

הסירו את המסנן A ונקו אותו בעדינות תחת מים זורמים. הרכיבו את המסנן A בחזרה 
לתושבת שלו והבריגו את צינור אספקת המים בחזרה למקומו.

ניקוי זרועות הריסוס
ניתן לפרק בקלות את זרועות הריסוס לצורך ניקוי תקופתי של הפיות כדי למנוע 

אפשרות של סתימה. יש לשטוף את זרועות הריסוס מתחת למים זורמים ולאחר מכן 
להרכיב אותן ואת האטמים שלהן בחזרה למקומם. בסיום ההרכבה יש לבדוק שהן 

מסתובבות בצורה תקינה.

 	.R כדי להסיר את זרוע הריסוס העליונה הבריגו החוצה את טבעת הנעילה

כדי להסיר את זרוע הריסוס התחתונה הרימו אותה כלפי מעלה תוך שאתם אוחזים 	 
בחלקה המרכזי.
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ניקוי יחידת המסנן
מומלץ לבדוק באופן תקופתי את המסנן המרכזי C ולנקותו במידת הצורך. כדי להסיר 	 

את המסנן, אחזו בלשוניות, סובבו אותן כנגד כיוון השעון והרימו אותן כלפי מעלה;
דחפו את המסנן המרכזי D מחלקו התחתון כדי לפרקו מהמיקרו-מסנן;	 
הפרידו את שני החלקים שמרכיבים את מסנן הפלסטיק באמצעות לחיצה על גוף 	 

המסנן באזור שמסומן בחצים;
הסירו את המסנן המרכזי על-ידי הרמתו כלפי מעלה.	 

אזהרות והמלצות כלליות לתחזוקה נכונה:
יש לנקות את המסננים תחת מים זורמים ובאמצעות מברשת קשיחה.	 
במהלך פירוק המסנן הקפידו שאין עליו שאריות מזון. אם שאריות כלשהן נופלות 	 

לתוך שקע השטיפה הן עלולות לחסום את מערכת המים או לגרום נזק לפיות של 
זרועות הריסוס.

חשוב מאוד לנקות את המסננים באופן יסודי על פי ההוראות שלעיל: תפקודו של 	 
מדיח הכלים בלתי אפשרי אם המסננים סתומים.

הרכיבו בזהירות את המסננים בחזרה לתושבות שלהם, כדי להימנע מפגיעה 	 
במשאבה.

כאשר לא מתוכנן שימוש במדיח הכלים למשך תקופה ארוכה:
הפעילו את תוכנית ההשריה פעמיים ברציפות.	 
נתקו את כבל החשמל משקע החשמל.	 
השאירו את הדלת פתוחה מעט כדי למנוע הצטברות של ריחות בלתי נעימים בתוך 	 

מכל ההדחה.
מלאו את תא נוזל ההברקה.	 
סגרו את ברז אספקת המים.	 
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לפני הפעלת מדיח הכלים לאחר שלא השתמשו בו תקופה ארוכה:
בדקו שאין משקעים של רפש או חלודה בתוך צינור המים. אם קיימים משקעים מעין 	 

אלה, אפשרו למים מברז אספקת המים לזרום דרך הצינור במשך מספר דקות.

חברו את כבל החשמל בחזרה לשקע החשמל.	 
חברו מחדש את צינור אספקת המים ופתחו שוב את הברז.	 

איתור בעיות פשוטות ופתרונן

בחלק מהמקרים ניתן לפתור בעיות פשוטות ונפוצות באמצעות ההוראות הבאות:

אם התוכנית לא מתחילה, בדקו ש:

מדיח הכלים מחובר לשקע החשמל;	 

אין הפסקת חשמל;	 

ברז המים פתוח;	 

דלת מדיח הכלים סגורה היטב.	 

אם נשארים מים בתוך מדיח הכלים, בדקו ש:

צינור הניקוז אינו עקום או מעוות;	 

סיפון הניקוז אינו סתום;	 

מסנני מדיח הכלים אינם סתומים.	 

אם בתום ההדחה הכלים לא נקיים בצורה משביעת רצון, בדקו ש:

הוספה הכמות הנכונה של חומר הניקוי;	 

יש מספיק מלח בתוך מכל המלח;	 

הכלים הוטענו בצורה נכונה;	 

התוכנית שנבחרה מתאימה לסוגי הכלים ולדרגת הלכלוך שלהם;	 

כל המסננים נקיים ומורכבים בצורה תקינה;	 

פיות זרוע הריסוס אינן חסומות;	 

אין חפצים שמפריעים לזרוע הריסוס להסתובב.	 
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אם הכלים אינם יבשים או עכורים, בדקו ש:

יש מספיק נוזל הברקה בתא נוזל ההברקה;	 

כמות נוזל ההברקה מוגדרת לערך הנכון;	 

חומר הניקוי שבו נעשה שימוש הוא מאיכות טובה ולא איבד מיעילותו )לדוגמה, עקב 	 
תנאי אחסון לא נכונים, אחסון כאשר הקופסה פתוחה(.

אם בכלים מאותרים כתמים, או סימנים של פסים וכו', בדקו ש:

ערך הגדרת נוזל ההברקה אינו גבוה מדי.	 

אם יש שאריות ברורות של חלודה בתוך המכל:

המכל עשוי מפלדה ולכן מקורם של סימני חלודה כלשהם הוא ברכיב חיצוני )שאריות 	 
חלודה מצינורות המים, סירים, סכו"ם וכו'(. קיימים מוצרים מסחריים להסרת סימני 

חלודה שכאלה;

בדקו שנעשה שימוש בכמות הנכונה של חומר הניקוי. חומרי ניקוי מסוימים עלולים 	 
להיות מאכלים יותר מאחרים.

בדקו שמכסה מכל המלח סגור היטב ושנבחרה הגדרת ריכוך המים הנכונה.	 

אם הבעיה נמשכת גם לאחר ביצוע ההוראות הנ"ל, צרו קשר עם מרכז השירות 
באזורכם.

אזהרה: עבודות המבוצעות על המכשיר על-ידי אדם שאינו מוסמך אינן מכוסות 
במסגרת האחריות והן ישולמו מכיסו של המשתמש.
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6. איתור בעיות ופתרונן
מדיח הכלים עשוי להצביע על כמה מצבי תקלה באמצעות מספר נוריות שנדלקו 

 "Err" או "E" במקביל )ראו מקרא בהמשך(; בנוסף, במקרה של תקלה גם הכיתוב
)בהתאם לדגם( מופיע על הצג.

תיאורהתקלה

E1

Acquastop-תקלה ב
המערכת למניעת הצפות הופעלה )עבור הדגמים 

הרלוונטיים בלבד(. המערכת מופעלת במקרה של נזילת 
מים. צרו קשר עם מרכז השירות באזורכם.

E2

חריגה ממפלס הבטיחות של המים
המערכת שמגבילה את מפלס המים בתוך מדיח הכלים 

הופעלה. הפסיקו את התוכנית וכבו את מדיח הכלים. 
הפעילו שוב את מדיח הכלים, תכנתו אותו והפעילו תוכנית 

הדחה. אם הבעיה נמשכת, צרו קשר עם מרכז השירות 
באזורכם.

E3

תקלה בחימום המים
המים לא מחוממים או שמשתני החימום אינם נכונים. חזרו 

על תוכנית ההדחה, אם הבעיה נמשכת, צרו קשר עם מרכז 
השירות באזורכם.

E4

תקלה בניטור טמפרטורת המים
הפסיקו את התוכנית וכבו את מדיח הכלים. הפעילו שוב 

את מדיח הכלים, תכנתו אותו והפעילו תוכנית הדחה. אם 
הבעיה נמשכת, צרו קשר עם מרכז השירות באזורכם.

E5

תקלה באספקת המים
מדיח הכלים לא מקבל אספקת מים או שאספקת המים 

אינה תקינה. בדקו שחיבורי המים תקינים, שברז אספקת 
המים פתוח ושהמסנן אינו סתום. אם הבעיה נמשכת, צרו 

קשר עם מרכז השירות באזורכם.

E6

תקלה במשאבת הניקוז
מדיח הכלים לא מתרוקן ממים או שניקוז המים אינו תקין. 
בדקו שצינור הניקוז אינו עקום או חסום, ושהסיפון והמסנן 

אינם סתומים. אם הבעיה נמשכת, צרו קשר עם מרכז 
השירות באזורכם.
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תיאורהתקלה

E7

תקלה בטורבינת וסת הזרימה
)עבור הדגמים הרלוונטיים בלבד( מדיח הכלים אינו 

מצליח "למדוד" בצורה נכונה את כמות המים. הפסיקו 
את התוכנית וכבו את מדיח הכלים. הפעילו שוב את מדיח 

הכלים, תכנתו אותו מחדש והפעילו תוכנית הדחה. אם 
הבעיה נמשכת, צרו קשר עם מרכז השירות באזורכם.

E8

תקלה במערכת ההדחה החלופית
הפסיקו את התוכנית וכבו את מדיח הכלים. הפעילו שוב 

את מדיח הכלים, תכנתו אותו מחדש והפעילו תוכנית 
הדחה. אם הבעיה נמשכת, צרו קשר עם מרכז השירות 

באזורכם.

E9
תקלה במערכת אספקת המים

צרו קשר עם מרכז השירות באזורכם.

  הנורית מהבהבת  הנורית דולקת  הנורית כבויה

במקרה שזוהתה תקלה, מדיח הכלים מפסיק את התוכנית הפעילה ומתריע על תקלה.
התרעות E8 ,E4 ,E3 ,E2 ,E1 ו-E9 מפסיקות מיד את התוכנית הפעילה.	 
ההתרעות E5 ו-E6 מפסיקות את התוכנית. לאחר שהבעיה תוקנה התוכנית תופעל 	 

מחדש.
ההתרעה E7 מופיעה בסוף המחזור ומאפשרת לתוכנית להסתיים מכיוון שפעולת 	 

מדיח הכלים לא נמצאת בסכנה.

כדי לאפס התרעה:

פתחו וסגרו את הדלת או כבו והפעילו את מדיח הכלים. ניתן לתכנת מחדש את מדיח 	 
הכלים בכל עת.

אם התקלה ממשיכה, צרו קשר עם מרכז השירות באזורכם.
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נתונים טכניים
597 -  599 מ"מרוחב

העומק שנמדד מקצהו החיצוני של לוח 
550 מ"מהבקרה

 מ- 820 מ"מ עד 870 מ"מ גובה )בהתאם לדגם(
מ- 860 מ"מ עד 910 מ"מ

12 מערכות אוכל סטנדרטיותקיבולת

 MPa 0.05 מינימום - MPa 0.9 מקסימום לחץ אספקת מים
)0.5 בר מינימום - 9 בר מקסימום(

ראו לוחית שםנתונים חשמליים
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