
)AquaStop מתבטלת במדיחים ללא(  AquaStop אחריות

נציע שירות בתנאים הבאים, בנוסף לתביעות הקשורות באחריות נגד המוכר בהתאם לחוזה הקנייה 
ובנוסף לאחריות שלנו על המדיח:

אם נגרמו נזקי מים כתוצאה מתקלה במערכת AquaStop שלנו, הרי שנפצה על הנזקים שנגרמו . 1
לצרכן הפרטי. יש לחבר את המדיח לחשמל על מנת להבטיח את האטימות למים.

אחריות זו תקפה רק למשך חיי המדיח.. 2

תנאי לאחריות הוא שהמדיח יוצב ויחובר, כולל AquaStop בהתאם להוראות ההפעלה שלנו. בכך . 3
נכלל גם מאריך AquaStop המורכב בצורה הנכונה )ציוד מקורי(. האחריות שלנו אינה מכסה 

כבלים או חלקים פגומים של חיבור AquaStop לברז המים.

אין צורך בפיקוח על מדיחים המצוידים ב-AquaStop בזמן ההפעלה ואין צורך לאבטחם אחר כך . 4
באמצעות סגירת ברז המים. יש לסגור את ברז המים רק במקרה של היעדרות לתקופה ארוכה 

מהדירה, לדוגמה לחופשה של מספר שבועות.

9001113259 
9001113259 he )9506( 550EA

*9000917430*
9000917430 de (9310) 550EA

הזמנת תיקון וייעוץ במקרה של תקלות
תוכלו למצוא את פרטי הקשר ברשימת תחנות השירות במסמכי המדיח.
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לחצו על המנוף ימינה ומשכו את ידית הדלת 
לפתיחה.

סגרו את דלת המדיח תמיד במלואה עם עזיבת המדיח. רק כך תוכלו להגן על ילדיכם מסכנות 
אפשריות.
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חיבור מי שתייה
רתחו יה צאנוח כנאסה תמאם לתחז תתהים   1

לתוחיוה תתהקנת ותעזחה תרלקאם 
תמצוחפאם.

תקפאדו שצאנוח כנאסה תמאם לי אתאת מכופף, 
מכווץ יו מקופל.

כישח תנכם מרלאפאם יה תמדאר, תשהמשו   2
המאד תצאנוח יספקה מאם רדש.

לחץ המים:
 MPa 1 0.5  תח(, מקסאמום( MPa 0.05 מאנאמום

)10 תח(. כישח לרץ תמאם גתות אוהח, רתחו 
למדאר שסהום תקונה לרץ.

ספיקת כניסה:
מאנאמום 10 לאוח/דקת.

טמפרטורת המים:
25°C תומפחווחת תמקסאמלאה

חיבורי החשמל
רתחו יה תמדאר למקוח זחם ראלופאן של 220 	 

וולו עד 240 וולו, 50 תחץ יו 60 תחץ דחך 
שקע תעל תיחקת שתוהקן לפא תרוק. עאאנו 

תלוראה תנהונאם של תמדאר 1b עתוח תנהאך 
תדחוש.

תשקע ראאת לתאוה ממוקם תקחתה תמדאר 	 
ולתאוה נגאש תקלוה לירח תהקנה תמדאר.

תמאדת ותהקע לי נגאש תקלוה לירח תתחכתת, 
אש לתהקאן נהאך חת קותא תעל פהר מגע של 

מאנאמום 3 מ"מ לצוחך מאלוא תוחיוה 
תתוארוה תהקפוה.

שאנואאם תראתוח אהתצעו חק ע"א רשמליא.	 
מוהח לחכוש מיחאך לכתל תרשמלא חק 	 

תימצעוה שחוה תלקורוה.
תשאמוש תממסח פרה מוהח לתשהמש חק תדגם 	 

תמסומן תסאמון ‚. חק מהקן זת מתואר יה 
מאלוא דחאשוה תהקן.

תמדאר מצואד תמנגנון תגנת מפנא נזקא מאם. 	 
שאמו לת לכך שתמנגנון אפעל רק כישח קאאמה 

יספקה רשמל.

פירוק המדיח

תקפאדו על שלתא תעתודת לפא תסדח תמצואאן כין.
נהקו יה תמדאר מתרשמל.  1
סגחו יה תחז תמאם.  2
נהקו יה צאנוחוה כנאסה תמאם ותנאקוז.  3
משכו יה תמדאר תרוצת, הוך כדא משאכת   4

זתאחת של תצאנוחוה.

הובלה

חוקנו יה תמדאר ויתורו רלקאם חפואאם.
רוקנו את המים מהמדיח לפי השלבים הבאים:

פהרו יה תחז תמאם.  1
סגחו יה תדלה.  2
תפעאלו יה מהג ) תפעלת/כאתוא.  3
תרחו תהכנאה תתדרת תעלה דחגה   4

תומפחווחת תגתותת תאוהח.
5  .START 8 לרצו על תלרצן

חצף תהכנאה אהראל.
6   START לירח כ-4 דקוה, לרצו על לרצן

8 עד שכל תהצוגוה אאכתו.
לירח כדקת תמדאר אהחוקן מתמאם תמלויו.

כתו מהג תפעלת/כאתוא ).  7
סגחו יה תחז תמאם, שרחחו יה צאנוח תיספקת   8

ותנארו למאם לזחום תרוצת.
תותאלו יה תמדאר חק כישח תוי נאצת תמיונך.

)תדתח מונע זחאמת של שיחאוה מאם להוך תקחה 
תמדאר ופגאעת תסדח תהכנאה(.

הגנה מקרה

תמקחאם תתם תמדאר מוהקן תרדח תו קאאמה סכנה 
קחת )תאה נופש לדוגמת(, חוקנו יה תמדאר 

לרלוואן )חיו "תותלת"(.

בכפוף לשינויים טכניים.
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תכולת האריזה
תמקחת של הלונוה, פנו לסוכן יצלו חכשהם יה 

תמדאר יו לשאחוה תלקורוה שלנו.
מדאר כלאם	 
תוחיוה תפעלת	 
תוחיוה תהקנת	 
ירחאוה*	 
יתאזחא תחכתת	 
לוראה לתגנת מידאם*	 
כתל רשמלא	 

* תתהים לדגם

הוראות בטיחות
שאמו לת לתוחיוה תתוארוה תמופאעוה תפחק 

"תהקנת". 

אספקה
מדאר תכלאם נתדק תמפעל תיופן אסודא ונמצי 

כפועל תיופן הקאן. נוהחו כהמא מאם קונאם הוך 
כדא כך. תם אאעלמו לירח פעולה תשואפת 

תחישונת.

מפרטים טכניים

משקל:
מקסאמום 24 ק"ג

מתח:
220 - 240 V, 50/60 Hz

הספק:
2.0 - 2.4 kW

נתיך:
10/16 A )UK 13A(

הספק כניסה:
)Po(* 0.10 W תמצת כתוא

)Pl(* 0.10 W תמצת מופעל
*תתהים להקנוה )EU( מס' 1016/2010 

ו-1059/2010
תיפשחואוה תנוספוה ותתגדחוה עשואוה לתגדאל 

יה תספק תכנאסת.

לחץ המים:
 MPa 1 0.5  תח(, מקסאמום( MPa 0.05 מאנאמום

)10 תח(. כישח לרץ תמאם גתות אוהח, רתחו 
למדאר שסהום תקונה לרץ.

ספיקת כניסה:
מאנאמום 10 לאוח/דקת.

טמפרטורת המים:
25°C ומפחווחה מקסאמלאה

התקנה

עאאנו תתוחיוה תתהקנת לקתלה מאדוה תתחכתת 
תדחושוה. תצאתו יה תמדאר תמיוזן. תקפאדו על 

מחוור תוארוהא.
נאהן לתחכאת יה תמדאר ללי תעאוה תמותר 	 

תאן קאחוה עץ יו פלסואק. 

חיבור לביוב
עאאנו תתוחיוה תתהקנת לקתלה תפעולוה   1

תדחושוה, תחכאתו תעה תצוחך סאפון תכולל 
הומכא תאות. 

רתחו יה צאנוח נאקוז תמאם לראתוחא תסאפון   2
תעזחה תרלקאם תמצוחפאם.

תקפאדו שצאנוח תנאקוז לי אתאת מקופל, 
מכווץ יו מסותת ושלי אתאת מכסת על פהר 

תתאות שאמנע מתמאם מלזחום תרוצת!
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פתרון מוצעסיבהתקלה
חעש נקאשוה של שסהומא 

תמאלוא.
הלוא תתהקנת תתאה, יאן הקלת 

תמדאר. יאן לכך תשפעת על 
הפקוד תמדאר.

לי נאהן לתצאע פהחון.

כישח מוכנסאם מעו כלאם חעש נקאשוה יו דפאקוה.
פוגעאם סאלונא תתהזת אשאחוה 

תמאכל תשואפת.

תכנאסו אוהח כלאם למדאר יו רלקו יה 
תכלאם תיופן שות תמדאר.

סדחו יה תכלאם תקלאם תיופן אצאת.כלאם קלאם נעאם תזמן תשואפת.
רומח לתדרה כלאם תאד תמאכל אצאחה קצף תלהא חגאלת.

נוזל תשואפת.
מליו יה מאכל נוזל תשואפת תתקדם 

תנוזל שואפת.
סלקו יה נוזל תשואפת תימצעוה מולאה.נשפך נוזל שואפת.

שרות לקוחות  4
תמקחאם תתם יאנכם מצלאראם לפהוח יה תתעאת 
תעצמכם, פנו לשחוה תלקורוה. שחוה תלקורוה 

אאמצי המאד פהחון מהיאם, גם על מנה למנוע 
תאקוחא וכניאם מאוהחאם. יה פחוא תקשח של 
שחוה תלקורוה תסמוך ילאכם הוכלו למצוי 

תמסמכא תמדאר. צאאנו תזמן אצאחה תקשח יה 
 מספח תמדאר )E -Nr. = 1( ויה מספח תאאצוח 

 1b תמופאעאם על לוראה תנהונאם ,)FD = 2(
שעל דלה תמדאר.

סמכו על מומחיות היצרן. פנו ילאנו. כך הוכלו 
לתתואר, שתהאקון אהתצע על אדא וכניאם מאומנאם 

תמצואדאם תרלפאם מקוחאאם עתוח תמדאר שלכם. 
* תתהים לדגם

התקנה וחיבור  5
אש לרתח יה תמדאר כחיוא לצוחך פעולת הקאנת 
שלו. מפחוא כנאסה ואצאיה תמאם, כמו גם זחם 
תרשמל תמרותח למדאר ראאתאם לתאוה תתהים 

לקחאוחאונאם תדחושאם כפא שתם מופאעאם 
תפחקאם תתיאם יו תתוחיוה תתהקנת.

שמחו על תסדח תנכון של תפעולוה תזמן תתהקנת:
תדאקה תמדאר עם קתלהו  1
תהקנת  2
ראתוח לתאות  3
ראתוח מא שהאאת  4
ראתוח רשמל  5
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פתרון מוצעסיבהתקלה
תסכו"ם יאנו עמאד מספאק סאמנא רלודת על תסכו"ם.

לרלודת. לתתא תסכאנאם 
מושפעאם מכך לעאהאם קחותוה 

אוהח.

תשהמשו תסכו"ם עמאד מפנא רלודת.

תסכו"ם מרלאד גם כישח 
מודראם רלקאם מרלאדאם )אדאוה 

סאחאם, סלסאלוה כלאם שנזוקו 
וכו'(.

יאן לתדאר רלקאם מרלאדאם.

חאכוז תמלר תמא תתדרת גתות 
מדא, תאוה ומכסת מאכל תמלר 
לי סגוח תאות יו שמלר נשפך 

תזמן מאלוא תמלר מרדש.

סגחו תאות יה מאכל תמלר יו סלקו יה 
תמלר שנשפך.

תדקו יה תנהאך.תנהאך תתאה נשחף.תמדאר לי מהראל לפעול.
וודיו, שכתל תרשמל אוכנס למקומו כתל תרשמל לי מרותח.

תמלויו תדופן תירוחאה של תמדאר 
ותשקע. תדקו יה הפקוד תשקע.

סגחו יה תדלה.דלה תמדאר לי סגוחת תאות.
הכנאה תתדרת מהראלת 

מעצמת.
תצעו יאפוס. סאום תהכנאה לי צפוא לתהחרש.

)חיו "תפסקה תהכנאה תמתלכת"(.
לי נאהן לתצע תגדחוה 
תמדאר )קשאוה, תדרת 

סופאה, ...(.

תמדאר נמצי תהכנאה. נאהן 
לתצע תגדחת חק תהראלה 

תהכנאה.

תצעו יאפוס )חיו "תפסקה תהכנאה 
תמתלכת"( ותצעו יה תתגדחת תתהים 

לתוחיוה תתפעלת.
תולו יה פעולה תנעאלת מפנא אלדאם. תנעאלת מפנא אלדאם מופעלה.תדלה נפהרה חק תקושא.

)חיו תתוחיוה תתפעלת מירוח.(
סגחו יה תדלה תכור חת.נעאלה תדלה תופעלת.לי נאהן לסגוח יה תדלה.

נעאלה תדלה נמנעה עקת יופן 
תתחכתת.

תדקו יה יופן תחכתה תמכשאח: על רלקא 
תדלה ותתהקנת לי לתהנגש תזמן 

תסגאחת.
לי נאהן לסגוח יה מכסת 

הי רומח תתדרת.
הי רומח תתדרת יו מסאלה 

תמכסת רסומאם עקת שיחאוה 
רומח תדרת שנדתקו.

סלקו יה שיחאוה רומח תתדרת.

שיחאוה רומח תדרת תהי 
רומח תתדרת.

הי רומח תתדרת תאת חוות תזמן 
תמאלוא.

מליו רומח תדרת חק כישח הי רומח 
תתדרת אתש.

תהכנאה נהקעת יו 
מפסאקת לפעול.

סגחו יה תדלה.תדלה לי סגוחת לגמחא.
תסלסאלת תעלאונת לורצה על 
תדלה מתפנאם ומונעה סגאחת 

תוורת של תדלה.

תדקו תים תדופן תירוחאה נלרצת 
לדוגמת תגלל תשקע תרשמלא.

יספקה תרשמל ו/יו תמאם 
תופסקת.

רדשו יה יספקה תרשמל ו/יו תמאם.
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פתרון מוצעסיבהתקלה
משקעאם צתעונאאם )כרול, 
צתות, רום(, קשאם עד לי 
יפשחאאם לסאלוק תמדאר 

יו על כלאם מפלדה יל 
רלד.

תאווצחוה שכתת מאחקוה 
)לדוגמת, מכחות, סלחא, הפורא 
ידמת, פסות, ...( יו ממא תתחז 

)לדוגמת, מנגן(.

נאהן לסלקם רלקאה תימצעוה רומח 
לנאקוא מכונוה יו תנאקוא מכינא. 
תמשקעאם יאנם פוגעאם תתחאיוה.

תאווצחוה שכתוה על כלא כסף 
וילומאנאום שנגחמו מכלא 

מהכה.

נאהן לסלקם רלקאה תימצעוה רומח 
לנאקוא מכונוה יו תנאקוא מכינא.

משקעאם צתעונאאם )צתות, 
כהום, רום( קלאם לסאלוק 

תרלל תפנאמא )תעאקח 
תיאזוח תחאצפת(.

תאווצחוה שכתת משיחאוה מזון 
וממא תתחז )יתנאה(, תדומת 

לסתון.

תדקו יה פעולה מעחכה חאכוך תמאם 
)מאלוא מרדש של מלר מאורד( יו שאמוש 

תרומחא תדרת משולתאם )ותלאוה(. 
תפעאלו יה חאכוך תמאם )חיו פחק 

"מעחכה חאכוך תמאם/מלר מאורד"(.
תופעה כהמא צתע על רלקא 

פלסואק.
תרחו תהכנאה תעלה ומפחווחה תדרת ומפחווחה תדרת נמוכת מדא.

גתותת אוהח.
תכלאם עתחו נאקוא מוקדם רזק 

מדא, לכן תראאשנאם מרלאואם על 
מתלך הכנאה רלש. לי נאהן 

לתסאח לכלוך חת תיופן מלי.

תכלאם לי עתחו שואפת מוקדמה. סלקו 
חק יה שיחאוה תמזון תגדולוה. 

.Eco 50° תהכנאה תמומלצה

פסאם תנאהנאם לתסחת על 
כוסוה, כוסוה וסכו"ם 

תעלא מחית מהכהא.

תגדאחו יה כמוה נוזל תשואפת על דחגת שאמוש תאוהח מדא נוזל שואפת.
נמוכת אוהח.

לי מולי נוזל שואפת יו 
שתתגדחת נמוכת מדא.

מליו נוזל שואפת ותדקו יה תמאנון 
)תדחגת תמומלצה 5-4(.

שיחאוה רומח תדרת תשלת 
שואפת עאקחאה של תהכנאה. 

מכסת הי רומח תתדרת רסום 
ע"א כלאם )תמכסת לי נפהר 

תמלויו(.

יסוח שמכסת הי רומח תתדרת אארסם ע"א 
כלאם. 

תכלאם עתחו נאקוא מוקדם רזק 
מדא, לכן תראאשנאם מרלאואם על 

מתלך הכנאה רלש. לי נאהן 
לתסאח לכלוך חת תיופן מלי.

תכלאם לי עתחו שואפת מוקדמה. סלקו 
חק יה שיחאוה תמזון תגדולוה. 

.Eco 50° תהכנאה תמומלצה

עכאחוה כלאם שתהראלת 
יו שכתח קאאמה, שיאנת 

תפאכת )לי נאהן לסלקת(.

תכוסוה יאנן עמאדוה לתדרת 
תמדאר.

תשהמשו חק תכוסוה תעמאדוה לתדרת 
תמדאר.

תמנעו משלת ידאם יחוך )זמן תתמהנת 
עם סאום תשואפת(.

תשהמשו תהכנאה תדרת תעלה ומפחווחת 
נמוכת אוהח.

תגדאחו יה מעחכה חאכוך תמאם תתהים 
לקשאוה תמאם )דחגת נמוכת אוהח תעה 

תצוחך(.
תשהמשו תרומח תדרת תעל חכאתאם 

לתגנת על זכוכאה.
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משקעאם תנאהנאם לנאגות 

יו לתמסת תמאם תמאכל יו 
על תדלה.

חכאתא רומח תתדרת מצותחאם. 
לי נאהן לסלק יה תמשקעאם 

תילת תעזחה כאמאקלאם )רומח 
לנאקוא מדאר, ...(.

תרלאפו יה סוג רומח תתדרת. 
נקו יה תמדאר תיופן מכינא.

מעחכה חאכוך תמאם כוונת על 
עחך גתולא תמאדת ועל קחקעאה 
תמאכל נמציאם משקעאם לתנאם.

תגדאלו יה תגדחה חאכוך תמאם ותרלאפו 
תעה תצוחך יה רומח תתדרת.

מכסת מאכל תמלר 12 לי 
סגוח.

סגחו כחיוא יה מכסת מאכל תמלר.

חק תכוסוה: נאהן לנגת יה 
קוחוזאאה תזכוכאה תהראלהת חק 

תיופן רלקא.

חיו "נזקאם לזכוכאה ולכלאם".

יתנאה, משקעאם לתנאם 
קשאם לנאקוא על תכלאם, 

תמאכלאם יו תדלה.

חכאתא רומח תתדרת מצותחאם. 
לי נאהן לחות לתסאח יה 

תמשקעאם תילת תימצעוה 
כאמאקלאם )רומח לנאקוא מדאר, 

.)...

תרלאפו יה סוג רומח תתדרת.
נקו יה תמדאר תיופן מכינא.

הרום תקשאוה תוגדח תיופן שגוא 
יו שקשאוה תמאם גדולת 

.35°dH )6.2 mmol/l(-מ

תגדאחו יה מעחכה חאכוך תמאם תתהים 
לתוחיוה רותחה תתפעלת יו מליו מלר 

מרדש.
רומח תתדרת 3 ת-1 יו רומח 

תתדרת תיקולוגא/תאולוגא יאנו 
אעאל מספאק.

תגדאחו יה מעחכה חאכוך תמאם תתהים 
למופאע תתוחיוה תתפעלת יו תשהמשו 

תרומח נפחד )רומח תדרת של מוהג מוכח, 
מלר, נוזל שואפת(.

תגדאלו יה מאנון רומח תתדרת יו תרלאפו מאנון מופרה של רומח תתדרת.
רומח תדרת.

תרחו תהכנאה שואפת רזקת אוהח.נתרחת הכנאה תדרת רלשת מדא.
שיחאוה הת יו שפהון על 

תכלאם.
תרחו תהכנאה תעלה ומפחווחה תדרת ומפחווחה תדרת נמוכת מדא.

גתותת אוהח.
רומח תדרת מועו מדא יו לי 

מהיאם.
מליו רומח תדרת מהיאם תמאנון נכון.

תכלאם עתחו נאקוא מוקדם רזק 
מדא, לכן תראאשנאם מרלאואם על 

מתלך הכנאה רלש. לי נאהן 
לתסאח לכלוך חת תיופן מלי.

תכלאם לי עתחו שואפת מוקדמה. סלקו 
חק יה שיחאוה תמזון תגדולוה. 

.Eco 50° תהכנאה תמומלצה
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תכלאם סודחו תיופן צפוף מדא, שיחאוה מזון על תכלאם.

סלסאלה תכלאם מלית מדא.
סדחו יה תכלאם כך שאתאת קאאם דא רלל 

רופשא ושסאלונא תתהזת אוכלו לתגאע 
למשורא תכלאם. תאמנעו ממגע תאן 

תכלאם.
סדחו יה תכלאם כך שסאתות זחוע תתהזת נמנע סאתות זחוע תתהזת.

לי אאמנע.
נקו יה פאוה זחועוה תתהזת.פאוה זחוע תתהזת סהומאם.

)חיו "נאקוא והרזוקת"(.
נקו יה תמסנן )חיו "נאקוא והרזוקת"(.תמסנן *1 מלוכלך.

תמסנן *1 תוחכת תיופן שגוא 
ו/יו לי נכנס למקומו.

תחכאתו יה תמסנן תיופן נכון ותכנאסו 
יוהו למקומו.

תרחו תהכנאה שואפת רזקת אוהח.הכנאה שואפת רלשת מדא.
תכלאם נוקו אוהח מדא תנאקוא 

מוקדם, לכן תראאשנאם תרלאוו 
לתצע מתלך הכנאה רלש אוהח. 

לי נאהן לתסאח לכלוך חת תיופן 
מלי.

תכלאם לי עתחו שואפת מוקדמה. סלקו 
חק יה שיחאוה תמזון תגדולוה. 

תמלצת על הכנאה תתדרת Eco 50° יו 
מוגתחה.

מאכלאם גתותאם וצחאם לי 
נשופאם מספאק תיאזוח תפאנוה.

יאן לתצאת מאכלאם גתותאם וצחאם תזוואה 
גדולת מדא ולי תיאזוח תפאנוה.

מכסת הי רומח תתדרת רסום שיחאוה רומח תדרת.
תכלאם, לכן תמכסת לי נפהר 

תמלויו. 

יסוח שמכסת הי רומח תתדרת אארסם ע"א 
כלאם.

מכסת הי רומח תתדרת נרסם 
ע"א תותלאה.

על תותלאה לתאוה מונרה תמיוזן ולי 
תמיונך.

תשהמשו תותלאוה תהכנאה 
תמתאחת יו תקצחת. 

זמן תמסה רומח תתדרת לי 
מושג תהכנאה תקצחת שנתרחת.

זמן תמסה תותלאוה יחוך מדא עתוח 
הכנאה מתאחת יו קצחת. 

תשהמשו תיתקה רומח תדרת יו תהכנאה 
רזקת אוהח.

אכולה תנאקוא ויופן תתמסת 
פורהאם עקת זמן ירסון יחוך יו 

שרומח תתדרת תפך לגושאם.

תרלאפו יה רומח תתדרת.

כהמא מאם על רלקא 
פלסואק.

תופעה ואפוה על משורא 
תפלסואק תאי תלהא נמנעה 

מסאתוה פאזאקלאוה. כהמא מאם 
נחיאם לירח תאאתוש.

תשהמשו תהכנאה תדרת רזקת אוהח )אוהח 
תרלפוה מאם(.

תקפאדו על תעמדת תזוואה תזמן תכנסה 
תכלאם. 

תשהמשו תנוזל שואפת.
תגדאלו תעה תצוחך יה תגדחה חאכוך 

תמאם.
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יאן נוזל שואפת יו שאש מעו תכלאם לי אתשאם.

מדא נוזל שואפת תמאכל.
מליו נוזל שואפת מרדש.

תרחו הכנאה תכוללה אאתוש )חיו "סקאחה תהכנאה נתרחת ללי אאתוש.
תהכנאוה", "מתלך תהכנאה"(.

תצותחוה מאם תגומרוה תכלאם 
ותסכו"ם.

תקפאדו על זוואה משופעה תזמן תכנסה 
תכלאם למדאר, סדחו יה תכלאם 

תמדותחאם תמאדה תיפשח תזוואה 
משופעה.

לרומח תתדרת תמשולת אש 
הוציה נאקוא גחועת.

תשהמשו תרומח תדרת משולת ירח תעל 
אכולה אאתוש וותת אוהח. שאמוש נוסף 

תנוזל שואפת מגדאל יה אכולה תאאתוש.
תאאתוש תמוגתח לתגדלה תאאתוש 

לי מופעל.
תפעאלו יה תאאתוש תמוגתח )חיו "תפעלה 

תמדאר"(.
תכלאם תוציו מוקדם מדא יו 

שתלאך תאאתוש עדאאן לי 
תסהאאם.

תמהאנו לסאום תהכנאה יו תוצאיו יה 
תכלאם חק 30 דקוה לירח סאום תהכנאה.

לנוזל תשואפת תיקולוגא אש 
אכולה אאתוש גחועת.

תשהמשו תנוזל שואפת של מוהג מוכח. 
מוצחאם יקולוגאאם תאנם תעלא תאצועאם 

פרוה וותאם.
לפלסואק אש אכולה נמוכת אוהח של הכונוה מאורדוה של פלסואק.כלא תפלסואק לי אתשאם.

שמאחה רום ולכן תוי מהאאתש תיופן 
פרוה וות.

תסכו"ם סודח תיופן לי מאותא תסכו"ם לי אתש.
תסלסאלה תסכו"ם.

סדחו יה תסכו"ם תמאדה תיפשח תנפחד, 
תאמנעו ממגע.

תדפנוה תפנאמאוה תמדאר 
חוותוה לירח סאום 

תתדרת.

ואפוה תמאם תמאכל נשיחוה עקת סאתוה יאן הקלת תמדאר.
פאזאקלאוה, זתו עקחון תאאתוש "אאתוש 
תתהעתוה". תלרוה תיוואח מהעתת על 
תדפנוה תפנאמאוה של תמדאר, מנוקזה 

ונשיתה.
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מופאע קוד הקלת ירח 

תהצוגת תדאגאולאה.
)‚›:“ עד ›„:“(

כתו יה תמדאר תימצעוה מהג תפעלת/כנחית שיאחעת הקלת וכנאה.
כאתוא ). תדלאקו יה תמדאר מרדש 

לירח זמן קצח.
תמאדת ותתעאת מופאעת שות, סגחו יה 

תחז תמאם, שלפו יה הקע תרשמל. 
קחיו לשאחוה תלקורוה ומסחו יה קוד 

תהקלת.
סגחו יה תדלה. שאמו לת לכך, שרפצאם תדלה לי סגוחת לגמחא.תצג מתתתת.

)כלאם, מותח יוואח( לי אתלוו 
מתסלסאלת ואמנעו יה סגאחה תדלה.

הצוגה תמאלוא מרדש 
למלר X ו/יו נוזל 
תשואפת P דולקה.

מליו נוזל שואפת מרדש.רסח נוזל שואפת.
מליו מלר מאורד מרדש.רסח מלר.

תראאשן לי מזתת יה ותלאוה 
תמלר.

תשהמשו תמלר מאורד מסוג ירח.

הצוגה תמאלוא מרדש 
למלר X ו/יו לנוזל 

שואפת P יאנת דולקה.

תפעלת/תאוול )חיו פחק "מעחכה לחאכוך הצוגה תמאלוא מרדש כתואאת.
תמאם/מלר מאורד" יו "נוזל שואפת"(.

קאאם עדאאן דא מלר מאורד/נוזל 
שואפת.

מליו מרדש, תדקו יה מצת תמאלוא.

עם סאום תהכנאה נשיחאם 
מאם תמדאר.

מעחכה תמסננאם יו תיאזוח 
שמהרה למסננאם *1 סהומאם.

נקו יה תמסננאם ויה תיזוח שמהרהאתם 
)חיו פחק "משיתה תנאקוז"(.

הכנאה תתדרת עדאאן לי 
תסהאאמת.

תמהאנו לסאום תהכנאה יו תצעו יאפוס 
)חיו פחק "תפסקה הכנאה תתדרת 

תמתלכת"(.



he   תופאעת הקלת, מת עושאםה

19

טבלת תקלות

פתרון מוצעסיבהתקלה
תהצוגת "תדקו יה יספקה 

תמאם"̀  דולקה.
אאשחו יה צאנוח תיספקת.צאנוח תיספקת מקופל.

פהרו יה תחז תמאם.תחז תמאם סגוח.
פהרו יה תחז תמאם.תחז תמאם רסום ומלי יתנאה.

כמוה תזחאמת כישח יספקה תמאם 
פהורת צחאכת לתאוה לפרוה 10 לאוח/

דקת.
תמסנן תצאנוח יספקה תמאם 

סהום.
כתו יה תמדאר ותוצאיו יה תהקע. סגחו 
יה תחז תמאם. תתחאגו תרוצת יה צאנוח 

ראתוח תמאם. 

נקו יה תמסנן תצאנוח יספקה תמאם. 
תתחאגו מרדש יה צאנוח ראתוח תמאם. 

תדקו יה תיאוום. רתחו מרדש יה תמדאר 
לרשמל. תפעאלו יה תמכשאח.

נקו יה תמסנן.תמסנן *1 מלוכלך יו סהום.קוד תהקלת ƒƒ:“ דולק.
)חיו פחק "נאקוא והרזוקת"(.

רתחו יה תצאנוח כשתוי לי מקופל, סלקו צאנוח תתאות סהום יו מקופל.קוד תהקלת …ƒ:“ דולק.
תעה תצוחך יה תשיחאוה.

תדקו יה תראתוח תסאפון ופהרו יוהו ראתוח תסאפון עדאאן סגוח.
תעה תצוחך.

תמכסת שעל משיתה תנאקוז 
חופף.

תכנאסו יה תמכסת תיופן הקאן למקומו.
)חיו פחק "משיתה נאקוז"(

משיתה תנאקוז סהומת יו מכסת קוד תהקלת †ƒ:“ דולק.
משיתה תנאקוז לי נכנס למקומו.

נקו יה תמשיתת ותכנאסו יה תמכסת 
תיופן הקאן למקומו. )חיו פחק "משיתה 

נאקוז"(
ƒ:“ דולק. לי קאאמה הקלת תמדאר, תדקו יה מהר מהר תרשמל נמוך מדא.קוד תהקלת̂ 

תרשמל ויה ראתוחא תרשמל.
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זרוע התזה
יתנאה ולכלוך תמא תשואפת עלולאם לסהום יה 
פאוה תתהזת ותמאסתאם של זחוע תתהזת "1.

תדקו תים יאן סהאמוה תפאוה תתהזת של זחוע   1
תתהזת.

משכו יה זחוע תתהזת כלפא מעלת.  2

נקו יה זחוע תתהזת תמאם זוחמאם.  3
תכנאסו יה זחוע תתהזת רזחת למקום.  4

איתור תקלות  3
יה מחתאה תהקלוה שעלולוה לתהחרש תתפעלת 
תשוופה של תמדאר הוכלו לפהוח תעצמכם. דתח 
זת מתואר שתמדאר אתאת זמאן תמתאחוה לשאמוש 
רוזח. תהאיוח דלתלן אסאאע תאדכם ליאהוח מקוח 

תתעאת ואצאע לכם פהחון עתוחת.

מידע
תמקחאם תתם תמדאר מפסאק לפעול תמתלך תתדרת 
ללי סאתת נחיאה לעאן, תפעאלו הראלת יה הכנאה 

תפסקה תפעולת תמתלכת )יאפוס(. 
)חיו פחק "תפעלה תמדאר"(.

m  אזהרה – זכחו: האקונאם אתוצעו חק ע"א ינשא
מקצוע. תמקחת של צוחך תתרלפה רלק, תקפאדו 

שאורלף תרלק ראלוף מקוחא תלתד. האקון לי חיוא 
יו שאמוש תרלק שיאנו מקוחא עלולאם לגחום נזק 

נאכח ולסכן יהכם.

משאבת ניקוז
שיחאוה גדולוה של מזון תמא תשואפת שלי נעצחו 

על אדא תמסננאם, עלולוה לסהום יה משיתה 
תנאקוז. עקת כך מא תשואפת מכסאם יה תמסנן. 

m !אזהרה – סכנת חתכים
שאמו לת תזמן נאקוא משיתה תנאקוז לכך שלי 

האפצעו כהוצית משתחא זכוכאה יו מרפצאם רדאם.
תמקחת כזת:

הראלת, נהקו יה תמדאר מתרשמל.  1
תוצאיו יה תמסננאם *1.  2
חוקנו יה תמאם, תשהמשו תמאדה תצוחך   3

תספוג.
שרחחו יה תתחגאם תמכסת תמשיתת   4

)Torx T 20( ושלפו יוהם כלפא מעלת.

תדקו יה תרלל תפנאמא ותוצאיו רפצאם זחאם   5
תעה תצוחך.

תרזאחו יה מכסת תמשיתת למצתו תמקוחא,   6
לרצו כלפא מות ורזקו יוהו.

תחכאתו יה תמסננאם.  7
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ניקוי ותחזוקה  2
תדאקת והרזוקת סדאחוה של תמדאר מסאאעוה 

תמנאעה הקלוה. תכך הרסכו זמן והאמנעו מתעאוה.

מצב כללי של המדיח
תדקו ים קאאמוה תצותחואוה של שומנאם יו 	 

יתנאה תרלל תפנאמא.
ים קאאמוה תצותחואוה כילת:

מליו יה מאכל רומח תתדרת תרומח תדרת. 	 
תפעאלו יה תמדאר ללי כלאם תהכנאה עם 

ומפחווחה תשואפת תגתותת תאוהח.
נקו יה תמדאר תעזחה רומחא נאקוא תמהיאמאם 

לשאמוש תמדאר כלאם.
נקו תיופן סדאח יה יום תדלה תעזחה מולאה 	 

לרת ומעו רומח נאקוא על מנה שיום תדלה 
אאשיח המאד נקא ותאגאאנא.

אש לתשיאח יה תדלה פהורת לזמן תשתהת 	 
יחוך, על מנה שלי אווצח חאר לי נעאם.

לעולם יל השהמשו תמכשאח נאקוא תקאווח לנאקוא 
תמדאר. לי הרול על תאצחן ו/יו תאתוין רתוה 

כלשתא תגאן נזקאם שאאגחמו עקת כך.
נגתו תיופן סדאח יה רזאה תמדאר ויה לור תתקחת 

תעזחה מולאה לרת; נאהן לתשהמש תמאם ומעו 
נוזל לשואפה כלאם. יל השהמשו תספוג עם משור 

מרוספס יו תרומחא נאקוא שוחואם, משום שתם 
עלולאם לתשיאח שחאווה.

מדאראם מפלדה יל רלד: למנאעה קוחוזאת, תאמנעו 
משאמוש תמולאוה ספוג יו חרצו יוהן תאות מספח 

פעמאם לפנא תשאמוש תתן תפעם תחישונת.

m אזהרה - סכנה לבריאות
לעולם יל השהמשו תרומח נאקוא תאהא תמכאל 

כלוח! 

מלח מיוחד ונוזל שטיפה

תדקו יה הצוגוה תמאלוא X ו-P. מליו 	 
תמאדה תצוחך מלר ו/יו נוזל שואפת.

מסננים
תמסננאם *1 מונעאם מלכלוך חת תמא תשואפת 

לתגאע למשיתת. לכלוך זת עלול לסהום יה 
תמסננאם.

מעחכה תסאנון מוחכתה ממסנן גס, מסנן עדאן 
שוור ומסנן זעאח.

תדקו שיחאוה תמסננאם לירח כל מרזוח   1
תדרת.

שרחחו תתתחגת יה גלאל תמסנן כמהויח   2
ותוצאיו יה מעחכה תסאנון.

סלקו לכלוך ונקו יה תמסננאם מהרה למאם   3
זוחמאם.

תחכאתו יה מעחכה תסאנון מרדש תסדח תפוך   4
ותקפאדו שסאמנא תראצאם נמציאם זת מול זת 

לירח סגאחה מעחכה תסאנון.
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מידע
- הפעלה ידידותית לסביבה של המדיח:

תכנית Eco 50° הינה תכנית ידידותית במיוחד 
לסביבה. המדובר ב"תכנית סטנדרטית" 

בהתאם לתקנת האיחוד האירופי 1016/2010, 
שהיא מחזור הדחה סטנדרטי להדחת כלים עם 

לכלוך רגיל וצריכה משולבת של חשמל ומים 
לניקוי של כלים באופן היעיל ביותר.

טיימר *

* תתהים לדגם
תיפשחוהכם לדרוה יה הראלה תהכנאה ת-3, 6 יו 

9 שעוה.
תפעאלו יה מהג ) תפעלת/כאתוא.  1
לרצו על לרצן ואאמח @ עד שהדלק   2

.9h 6 יוh, 3h תהצוגת תמהיאמת
לרצו על תלרצן START 8, תואאמח   3

מופעל.
כדא לתול יה הכנוה תואאמח, לרצו על תלרצן   4

ואאמח @ עד שיף ירה מתהצוגוה 
תדאגאולאוה 6h, 3h יו 9h לי הדלק אוהח.

תיפשחוהכם לשנוה יה הכנאה תתדרת תכל 
עה עד שתהכנאה מהראלת.

סיום תכנית

תהכנאה תסהאאמת, כישח יף ירה משהא תהצוגוה 
h יו "( לי דולקה.

מידע
כדא לרסוך תינחגאת, תמדאר כתת תיופן יווומוא 

לירח סאום תהכנאה.

הפסקת התכנית במהלכה

כתו מהג תפעלת/כאתוא ).  1
הצוגוה תהיוחת אאכתו. הכנאה תתדרת נשמחה 

תזאכחון. 
תמקחאם תתם תדלה נפהרת תמדאר תמרותח 

למקוח של מאם רמאם יו לירח שתמאם 
תהרממו, תשיאחו הראלת יה תדלה פהורת 

למספח דקוה ולירח מכן סגחו יוהת. ירחה 
תלרץ שתהוך תמדאר עלול לגחום לדלה 
לתאפהר תכור יו למאם לציה מתמדאר.

לתמשך הכנאה תתדרת, תדלאקו שות יה מהג   2
תפעלת/כאתוא ).

סיום תכנית )איפוס(

לרצו על לרצן START 8 למשך כ-3   1
שנאוה עד שכל תהצוגוה אאכתו.

אהח שלתא תהכנאה לשיאתה שיחאה תמאם יוחך   2
כדקת.

שינוי תכנית הדחה

לירח לראצת על לרצן START 8 לי נאהן 
לשנוה אוהח יה הכנאה תתדרת.

תדחך תאראדת לשאנוא הכנאה תתדרת תאי על אדא 
תאוול תהכנאה )יאפוס(.

ייבוש מוגבר
תתדרת תסופאה משהמשה תומפחווחת גתותת 

אוהח כדא לשפח יה הוציוה תאאתוש. זמן תפעולת 
עלול לתהיחך מעו. )תאזתחו עם כלאם עדאנאם(.

סגחו יה תדלה.  1
תפעאלו יה מהג ) תפעלת/כאתוא.   2

הצוגה תדרת "( מתתתתה.
לרצו על תלרצן START 8 ותרזאקו יוהו   3

לרוץ.
סותתו יה תוחח תהכנאוה 0, עד שהצוגה   4

"תדקו יה יספקה תמאם"̀  התתתת.
שרחחו יה תלרצן.  5

שינוי ההגדרה:
תסאתות תוחח תהכנאוה 0 נאהן לתדלאק יה   1

תאאתוש תמוגתח )הצוגה אאתוש h דולקה( 
יו לכתוה יוהת )הצוגה אאתוש h לי 

דולקה(.
2  .START 8 לרצו על תלרצן

תתגדחת נשמחת תזאכחון.
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בחירת תכנית הדחה
תיפשחוהכם לתרוח תהכנאה תדרת מהיאמת 
תתהים לסוג תכלאם ולדחגה תלכלוך שלתם.

מידע עבור מכוני בדיקה

מכונא תדאקת אכולאם לתקש יה תהניאם לתאצוע 
תדאקוה תשוויהאוה )לדוגמת לפא הקן 

 .)EN60436
תמדותח כין תהניאם לתאצוע תתדאקת, יך לי 

תהוציוהאת יו תעחכא שאמוש. 
שילוה נאהן לשלור לדויח ילקוחונא:

dishwasher@test-appliances.com
 )E-Nr.( תפנאאהכם יני צאאנו יה מספח תמכשאח
ויה היחאך תאאצוח שלו )FD(, יוהם נאהן למצוי 

על לוראה תנהונאם 1b שעל דלה תמדאר. 

אפשרויות נוספות  0
* תתהים לדגם

נאהן לתגדאח יפשחואוה נוספוה תימצעוה 
.H תלרצנאם

* )VarioSpeed( תכנית חסכונית Ÿ
פעולה "תתדרת תמתאחת" אכולת לקצח יה זמן 
פעולהו של תמדאר תכ-20% עד 50% תתהים 
להכנאה תשואפת שנתרחת. כדא לקתל הוציוה 

תדרת מאותאוה תזמן תדרת מופרה, מוגתח 
תשאמוש תרשמל ומאם.

· היגיינה *

תומפחווחת העלת תזמן תלאך תתדרת. תיופן זת 
הושג דחגה תאגאאנת מוגתחה. יפשחוה נוספה זו 
יאדאילאה עתוח תדרת של למשל לור ראהוך יו 

תקתוקא האנוקוה.

¿ ייבוש נוסף *

ומפחווחת מוגתחה תזמן תתדרת תסופאה ושלת 
אאתוש נוסף מתואראם שגם רלקא תפלסואק 

אהאאתשו תאות. אשנת עלאאת קלת תצחאכה תרשמל.

הפעלת המכשיר  1

נתוני התכנית
נאהן למצוי יה נהונא תהכנאה )עחכא צחאכת( תסוף 

תרותחה. תם מהאארסאם להניאם חגאלאם ולדחגה 
קשאוה תמאם 2. קאאמאם גוחמאם משפאעאם שונאם, 

כמו לדוגמת ומפחווחה תמאם יו לרץ תמאם, 
שעלולאם לגחום לסואוה.

חיישן צלילות המים *

* תתהים לדגם
ראאשן צלאלוה תמאם תוי מהקן יופוא )ראאשן 

יוחוה( תמודד יה עכאחוה מא תשואפת.
תראאשן צלאלוה תמאם משהמשאם תתהים להכנאה 

תתדרת שנתרחת. כישח ראאשן צלאלוה תמאם 
פעאל, נאהן לתעתאח מא שואפת "נקאאם" לשואפת 

תתית ולרסוך 2 - 4 לאוח תצחאכה תמאם. תמקחאם 
תתם עכאחוה תמאם גתותת אוהח, תמאם מנוקזאם 
ומורלפאם תמאם וחאאם. תהכנאוה תיווומואוה 

נאהן לכוון תנוסף לכך גם יה תומפחווחת וזמן 
תפעולת תתהים לדחגה תלכלוך.

הפעלת המדיח

פהרו יה תחז תמאם תמלויו.  1
סגחו יה תדלה.  2
תפעאלו יה מהג ) תפעלת/כאתוא.   3

הצוגה תדרת "( מתתתתה.
סותתו יה תוחח תהכנאוה 0 להכנאה   4

תחצואת.
5   .START 8 לרצו על תלרצן

הצוגה תדרת "( הדלק. תהכנאה מהראלת 
לפעול.
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סקירת תכניות  /
בסקירה זו מוצג המספר המירבי האפשרי של תכניות. ניתן למצוא את התכניות המתאימות והסידור 

שלהן על לוח הבקרה.

אפשרויות תכניתדרגת הלכלוךסוג הכלים
נוספות

שלבי התכנית

סאחאם, מרתהוה, 
כלאם וסכו"ם 

שיאנם חגאשאם

שיחאוה מזון דתאקוה 
מיוד, שחופוה יו 
אתשוה תמכאלוה 
עמאלן יו רלתון

± / °
מוגתחה 70°

תכל

שואפת מוקדמה
תדרת 70°

שואפה תאנאאם
תדרת סופאה 65°

אאתוש

Ù / Ø
חגאלת 65°

תכל

שואפת מוקדמה
תדרת 65°

שואפה תאנאאם
תדרת סופאה 65°

אאתוש

כלאם וסכו"ם 
מעוחתאם

שיחאוה חגאלוה של 
מזון תאהא, אתשוה 

תרלקן

Ù / Ø
חגאלת 65°

תכל

שואפת מוקדמה
תדרת 65°

שואפה תאנאאם
תדרת סופאה 65°

אאתוש

â / à
Eco 50°

תכל

שואפת מוקדמה
תדרת 50°

שואפה תאנאאם
תדרת סופאה 65°

אאתוש

כלאם חגאשאם, 
סכו"ם, כלא 

פלסואק וזכוכאה 
חגאשאם לרום

שיחאוה של מזון 
וחא, דתאקוה מעו

é / è
עדאנת 40°

יאזוח תדרת 
מוגתחה

הכנאה רסכונאה
אאתוש נוסף

שואפת מוקדמה
תדרת 40°

שואפה תאנאאם
תדרת סופאה 55°

אאתוש

ñ / ð
מתאחת 45°

אאתוש נוסף
תדרת 45°

שואפה תאנאאם
תדרת סופאה 55°

שואפת קחת, תדרה כל סוגא תכלאם
תאנאאם

ù / ø
שואפת מוקדמה

שואפת מוקדמהיאן
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הוספת חומר הדחה
ים מאכל רומח תתדרת 1R עדאאן סגוח, לרצו   1

על מנוף תנעאלת 1Z, כדא לפהור יוהו.
מליו רומח תדרת אתש למאכל רומח תתדרת 

1R )תכנאסו יה תותלאוה תשכאתת, ולי על 
צאדן(. מאנון: חיו תוחיוה תאצחן שעל 

תיחאזת. 
 1R תוחיוה תמאנון שעל מאכל רומח תתדרת
אסאאעו לכם תמאלוא תכמוה תנכונת של רומח 

תתדרת תצוחה יתקת יו תצוחה נוזל.

סגחו יה מכסת מאכל רומח תתדרת תימצעוה   2
דראפהו כלפא מעלת, עד שתסגח אאכנס תקלוה 

למקומו.

קליק

מאכל רומח תתדרת נפהר תיופן יווומוא 
תזמן תמהיאם תתהים להכנאה תתדרת. רומח 

תתדרת תצוחה יתקת יו נוזל מפוזח תהוך 
תמדאר ונמס. תותלאה נופלה להוך תמדאר שם 

תאי נמסת.

טיפ
תמקחאם תתם דחגה תלכלוך שעל תכלאם קלת 
תלתד, תשהמשו תכמוה קונת אוהח של רומח 

תתדרת תמצואן. 
רומח תדרת ומוצחא הרזוקת נאהן לחכוש תיהח 
תיאנוחנו שלנו יו תהרנוה תשאחוה )מפוחווה 

תמסמכא תמדאר(. 

חומר הדחה משולב

פחו לרומחא תדרת חגאלאם )סולו( מוצעאם גם 
מוצחאם עם פעולוה נוספוה. מוצחאם ילת מכאלאם 
לי חק רומח תדרת, ילי גם רומח שואפת והרלאף 
מלר )3 ת-1( ותתהים לתחכת )4 ת-1, 5 ת-1 וכו'( 

גם חכאתאם נוספאם כמו רומח לתגנת על זכוכאה יו 
רומח לנאקוא פלדה יל רלד. רומחא תדרת 

משולתאם פועלאם עד דחגת מסואמה של קשאוה 
תמאם )תדחך כלל 21°dH(. מעתח לגתול זת אש 

לתוסאף מלר ונוזל שואפת. 
כישח תנכם משהמשאם תרומח תדרת משולת, 
הכנאה תשואפת מוהימה תיופן יווומוא כדא 
לתתואר יה תשואפת ותאאתוש תוותאם תאוהח 

תיפשחאאם.

מידע
הקתלו הוציוה מאותאוה של שואפת ואאתוש על 	 

אדא שאמוש תרומח תדרת סולו ותוספה מלר 
ונוזל שואפת תנפחד.

תמקחאם של הכנאוה קצחוה, יפשח שלותלאוה 	 
לי התאת תשפעה נאקוא מלית עקת תתדלאם 
תמסאסוה ועלולוה לתאשיח גם שיחאוה של 

רומח תדרת. מומלץ לתשהמש תיתקה תדרת 
עתוח תהכנאוה תילת.

תהכנאה ת"מוגתחה" )תדגמאם מסואמאם( זקוקת 	 
לותלאה ירה תלתד. כישח תנכם משהמשאם 

תיתקה תדרת, תאכולהכם לשפוך רלק מתרומח 
על תצד תפנאמא של דלה תמדאר.

גם ים תראוואאם על תוספה תמלר ו/יו נוזל 	 
תשואפת דולקאם, הכנאה תשואפת הפעל נכון 

עם רומחא תדרת משולתאם.
ים תנכם משהמשאם תרומחא תדרת עם כאסוא 	 

תנמס תמאם: תרזאקו תכאסוא תאדאאם אתשוה 
תלתד ושפכו יה רומח תתדרת להוך מאכל אתש 

לרלוואן תלתד, ירחה רומח תתדרת עלול 
לתאדתק.

כישח תנכם עותחאם מרומח תדרת משולת 	 
לרומח תדרת סולו, וודיו שמעחכה חאכוך 
תמאם ומאנון נוזל תשואפת אתאו מכוונאם 

לעחכאם תנכונאם.
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יתדות מתקפלים *

* תתהים לדגם
תאהדוה נאהנאם לקאפול, על מנה ליפשח יחגון 

וות אוהח של תסאחאם, תקעחוה ותכוסוה.

גובה הכלים

תגותת תמקסאמלא של תכלאם תוי 28 ס"מ.

.  חומר הדחה
נאהן לתשהמש תותלאוה וכן תיתקת יו תרומח 
תדרת נוזלא תמדאר, יאן לתשהמש תשום יופן 

תרומח שואפת לכלאם. נאהן לתהיאם יה מאנון 
תיתקת יו רומח תתדרת תנוזלא תיופן 

יאנדאתאדוילא תתהים לדחגה תלכלוך. תותלאוה 
מכאלוה כמוה מספקה של רומח פעאל עתוח כל 

משאמוה תתדרת. רומחא תדרת מודחנאאם אעאלאם 
עושאם שאמוש תנוסרת תעלה מעו רומחאם 

תסאסאאם עם פוספיו וינזאמאם. תפוספיו קושח 
יה תיתנאה שתמאם. תינזאמאם מפחקאם עמאלן 

ומסלקאם רלתונאם. רומחא תדרת ללי פוספיו תם 
רומחאם נדאחאם אוהח. לרומחאם ילת אכולה קאשוח 
נמוכת אוהח ליתנאה ותם דוחשאם מאנון גתות אוהח. 

לתסחה כהמאם צתעונאאם )למשל הת, קושופ(, 
משהמשאם תדחך כלל תרומחא תלתנת מתוססא 

רמצן.

מידע
כדא לתתואר הוציוה תדרת וותוה, תקפאדו המאד 

על תתוחיוה שעל יחאזה רומח תתדרת!
ים אש לכם שילוה נוספוה, פנו יל תאצחן של 

רומח תתדרת.

m  אזהרה – קחיו ותקפאדו על תוחיוה תתוארוה
ותשאמוש שעל יחאזוה רומחא תתדרת ותשואפת.
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נזק לכוסות ולכלים

הגורמים:
סוג תזכוכאה ותלאכא תאאצוח שלת.	 
תתחכת תכאמא של רומח תתדרת.	 
ומפחווחה תמאם תהכנאוה תתדרת.	 

המלצה:
תשהמשו חק תכלא זכוכאה ופוחצלן שתאצחן 	 

סאמן יוהם כעמאדאם לתדרת תמדאר.
תשהמשו תרומח תדרת שסומן כמגן על 	 

תכלאם.
תוצאיו יה תכוסוה ותסכו"ם מתמדאר תמאדה 	 

תיפשח מאד עם סאום הכנאה תתדרת.

הכנסת הכלים למדיח

סלקו שיחאוה מזון גדולוה. יאן צוחך תשואפה   1
תכלאם מהרה למאם זוחמאם.

תנארו יה תכלאם כך  2
שאתאו אצאתאם ולי אוכלו לתהתפך.	  
שתפהראם של תסאחאם אופנו כלפא מות.	  
 שרלקאם עם תלאווה יו מגחעוה אעמדו	  

 תזוואה על מנה שתמאם אוכלו לתהחוקן.
כישח סאתות זחוע תתהזת "1 לי נמנע.	  

יל הדארו תמדאר כלאם פחאואם קונאם מיוד, תאוה 
.1B ותם עלולאם לאפול תקלוה מסלסאלה תכלאם

הוצאת הכלים מהמדיח

כלאם רמאם חגאשאם למכוה! לפאכך, עם סאום 
הכנאה תתדרת, תשיאחו יה תכלאם תמדאר עד 

שנאהן אתאת לופל תתם.

מידע
לירח סאום תהכנאה נאהן אתאת לחיוה עדאאן ואפוה 

מאם תרלל תפנאמא. יאן לתן תשפעת על אאתוש 
תכלאם.

1B סלסילת הכלים

סלסילת הסכו"ם

תנארו יה תסכו"ם לי ממואאן כישח תרודאם פונאם 
כלפא מות. 

תנארו יה תרלקאם תרדאם תיחוכאם ויה תסכאנאם 
על מגאחה תסכאנאם על מנה למנוע פצאעוה.
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סגחו יה תמכסת, עד שהאשמע נקאשת.  3
סלקו תעה תצוחך יה נוזל תשואפת שגלש   4

תימצעוה מולאה, על מנה שלי אווצח קצף חת 
מדא תפעולה תשואפת תתית.

הגדרת כמות נוזל השטיפה
נאהן לתגדאח יה כמוה נוזל תשואפת ת-4 דחגוה. 
תהצוגוה 0, 1, 2 יו 3 אדלקו תתהים )חיו ותלה 

קשאוה תמאם(. 
תמפעל מוגדחה תחאחה תמרדל: 2.

שנו יה כמוה נוזל תשואפת חק ים נשיחאם על 
תכלאם פסאם )תגדאחו דחגת נמוכת אוהח( יו כהמא 

מאם )תגדאחו דחגת גתותת אוהח(.
סגחו יה תדלה.  1
תפעאלו יה מהג ) תפעלת/כאתוא.   2

הצוגה תדרת "( מתתתתה.
לרצו על תלרצן START 8 ותרזאקו יוהו   3

לרוץ.
סותתו יה תוחח תהכנאוה 0, עד שהצוגה   4

מאלוא נוזל תשואפת P התתתת.
שרחחו יה תלרצן.  5

הצוגה מאלוא נוזל תשואפת P התתתת 
ותהצוגוה h ו-` אאדלקו )= דחגת 2(.

שינוי ההגדרה:
סותתו יה תוחח תהכנאוה 0, עד שהוגדח   1

תדחגת תחצואת.
2  .START 8 לרצו על תלרצן

הצוגה מאלוא נוזל שואפת P הכתת. תדחגת 
תמוגדחה האשמח תזאכחון.

כיבוי תצוגת מילוי נוזל השטיפה
תמאדת והצוגה מאלוא נוזל תשואפת P מפחאעת 

)לדוגמת תשאמוש תרומחא תדרת תשאלות עם חכאתא 
נוזל שואפת(, נאהן לכתוה יוהת.

פעלו תתהים למהויח תפחק "תגדחה כמוה 	 
נוזל תשואפת" ותגדאחו יה תדחגת על 0.

.P תיופן זת הכותת הצוגה מאלוא נוזל תשואפת

כלי מטבח  -

לא מתאימים
סכו"ם וכלא מותר תעשואאם עץ. 	 
כוסוה דקוחואתאוה שתאחוה, דתחא ימנוה 	 

וכלאם עהאקאם. קאשוואם ילת יאנם עמאדאם 
לתדרת תמדאר.

רלקא פלסואק שיאנם עמאדאם תרום.	 
כלא נרושה ותדאל.	 
כלאם, תמלוכלכאם תיפח, שעוות, שומן יו 	 

צתע.
לקאשווא תכוסוה, כלא ילומאנאום וכסף אש נואאת 

לתאצתע ולדתוה תתדרת. גם סוגא זכוכאה מסואמאם 
)לדוגמת רפצא קחאסול( עלולאם לתאוה עכוחאם 

לירח תדרוה חתוה.
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השימוש במלח מיוחד
מאלוא תמלר ראאת לתהתצע מאד לירח תדלקה 

תמדאר. כך נאהן לתתואר שהמאסה תמלר שגלשת 
האשוף מאד ושלי הופאע קוחוזאת תמאכל תשואפת.

פהרו יה סגח תתתחגת של מאכל תמלר תמאורד   1
.12

מליו יה תמאכל תמאם )תצעו יה תפעולת חק   2
תתפעלת תחישונת(. 

מליו יה תמלר תמאורד )לא מלח בישול או   3
טבליות(. 

תמאם אאדרקו ואאנקזו תרוצת. 
מליו מלר מאורד מאד כישח הצוגה מאלוא תמלר 

X האדלק תלור תתקחת.

* תתהים לדגם

השימוש בחומר הדחה בשילוב רכיבי 
מלח

תשאמוש תרומחא תדרת תשאלות עם חכאתא מלר 
נאהן תיופן כללא לרסוך יה תשאמוש תמלר מאורד 

 21° dH תדחגוה קשאוה של 
 .)37° fH, 26° Clarke, 3.7 mmol/l( 

תדחגוה קשאוה מאם שמעל dH 21° אתאת גם צוחך 
תשאמוש תמלר מאורד.

כיבוי תצוגת מילוי המלח / הריכוך

כישח הצוגה מאלוא תמלר X מפחאעת )לדוגמת 
תשאמוש תרומחא תדרת משולתאם תחכאתא מלר( 

נאהן לכתוה יוהת.
פעלו תתהים למהויח ת"תגדחה מעחכה חאכוך 	 

תמאם" ותגדאחו יה תדחגת על 0.
תמצת זת אתאו מעחכה חאכוך תמאם והצוגה 

מאלוא תמלר כתואוה.
m זהירות

אל המליו רומח תדרת תמאכל תמלר תמאורד. יהם 
עלולאם לתחוס יה מעחכה חאכוך תמאם.

נוזל שטיפה  ,
 P מאד כישח הצוגה מאלוא נוזל תשואפת

האדלק תלור תתקחת, אתאת קאאם מליא נוזל שואפת 
עתוח 1 - 2 פעולוה שואפת נוספוה. אש למלי נוזל 

שואפת מרדש.
נוזל תשואפת נרוץ כדא שכלא תמותר אאציו ללי 

כהמאם ותכוסוה אתאו צלולוה. תשהמשו חק תנוזל 
שואפת עתוח מדאר כלאם תאהא.

נאהן לתשהמש תרומח תדרת משולת תחכאתא נוזל 
 21° dH שואפת חק תדחגה קשאוה של 

 .)37° fH, 26° Clarke, 3.7 mmol/l( 
תדחגוה קשאוה של מעל dH 21° אתאת צוחך גם 

תשאמוש תנוזל שואפת.
פהרו יה מאכל תמאלוא 1J, תימצעוה לראצה   1

ותחמה תלוראה תמכסת.

מליו תזתאחוה נוזל שואפת תפהר תמאלוא עד   2
לסאמון תמקסאמום.
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מערכת ריכוך המים/  +
מלח מיוחד

כדא לתתואר הוציוה תדרת וותוה, דחושאם למדאר 
מאם חכאם, כלומח מאם תמכאלאם כמואוה קונוה 

של יתנאה, ירחה אתאו על תכלאם ועל תרלל 
תפנאמא של תמדאר משקעאם לתנאם של יתנאה. 

אש לחכך מא תחז מעל דחגה קשאוה מסואאמה 
כלומח לתוצאי מתם יה תיתנאה לצוחך תשאמוש 

תתם תמדאר. תמאם מחוככאם תימצעוה מלר מאורד 
תמעחכה חאכוך תמאם של תמדאר.

תגדחה תחאכוך וכמוה תמלר תדחושת תתהים לת 
הלואוה תדחגה תקשאוה של מא תתחז שלכם )עאאנו 

תותלת תתית של קשאוה תמאם(.

ההגדרה
נאהן לתגדאח יה כמוה תמלר ת-4 דחגוה, תתהים 

לקשאוה תמאם. תתהים אדלקו תהצוגוה 0, 1, 2 יו 
3 )חיו תותלת(. תמפעל מוגדחה כתחאחה מרדל 

תדחגת: 1.
תחחו יה דחגה קשאוה מא תתחז יצלכם. נאהן   1

לתדוק זיה תחשוה תמאם.
נאהן למצוי יה תדחגת תותלה קשאוה תמאם   2

תמופאעת תתמשך.
סגחו יה תדלה.  3
תפעאלו יה מהג ) תפעלת/כאתוא.   4

הצוגה תדרת "( מתתתתה.
לרצו על תלרצן START 8 ותרזאקו יוהו   5

לרוץ.
סותתו יה תוחח תהכנאוה 0 עד שהצוגה   6

תוספה תמלר X התתתת.
שרחחו יה תלרצן.  7

הצוגה תוספה תמלר X התתתת והצוגה 
"תדקו יה יספקה תמאם̀  הדלק )= דחגת 

.)1
שינוי ההגדרה:

סותתו יה תוחח תהכנאוה 0 עד לתגדחה   1
תדחגת תחצואאת.

2  .START 8 לרצו על תלרצן
הצוגה תוספה תמלר X הכתת. תדחגת 

תמוגדחה האשמח תזאכחון.

טבלת קשיות המים

תחום 
הקשיות

mmol/l
דרגה

0
1
2
3

ערך קשיות 
 המים
dH°

0-6

7-16

17-21

22-35

רכים

בינוניים

קשים

קשים

0-1 1

1 2-2 9

3 0-3 7

3 8-6 2
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שמירה על הסביבה  7
תיחאזוה של מכשאחאם רדשאם ומכשאחאם 

משומשאם מכאלאם רומחאם אקחא עחך ורומחאם 
שנאהן למרזח.

פנו יה תרלקאם תשונאם לישפת לירח שתם עתחו 
מאון.

מאדע לגתא יופנא פאנוא תישפת תעדכנאאם נאהן 
לקתל יצל תסוכן יו תמועצת תמקומאה יו 

תעאחאאת.

האריזה
כל רלקא תפלסואק של תמכשאח מסומנאם תסמל 

הקן תאנליומא )לדוגמת, "PS" פולאסוחול(. תיופן 
זת נאהן תזמן תשלכה תמכשאח לישפת לתצע מאון 

לפא סוגא ישפת מפלסואק.
תקפאדו לצאאה לתוחיוה תתוארוה תמופאעוה 

תפחק "תזמן תיספקת".

מדיח ישן
תקפאדו על תוחיוה תתוארוה תמופאעוה תפחק 

"תזמן תתשלכת לישפת". 
מדאר זת מסומן על פא תקוואם תמנראם 

 EU/2012/19 של תהקנת תיאחופאה
)סאלוק מכשאחא רשמל וילקוחונאקת 

משומשאם - WEEE(. הקנת זו מספקה 
תנראוה תהקפוה תיארוד תיאחופא תנוגע 

לתרזחה מכשאחאם אשנאם ומרזוחם.

הכרת המדיח  *
המונוה חכאתא תתפעלת והמונה תרלל תפנאמא 

מצואוה תקדמה תרותחה.
תוקסו המציו תפנאוה לפחקאם תשונאם.

לוח הבקרה

מהג תפעלת/כאתוא)
תוחח הכנאוה0
8START לרצן
ואאמח *@
H** יפשחואוה נוספוה
Pהצוגה מאלוא נוזל שואפת
Xהצוגה מאלוא מלר
הצוגה "תדקו יה יספקה תמאם"`
hהצוגה אאתוש
הצוגה נאקוא"(

* תתהים לדגם
** תמספח תתהים לדגם

פנים המדיח

זחוע תהזת"1
מסננאם*1
מאכל עתוח מלר מאורד12
סלסאלה סכו"ם:1
1Bסלסאלה תכלאם
1Jמאכל נוזל שואפת
1Rמאכל רומח תדרת
1Zאדאה נעאלת עתוח מאכל רומח תתדרת
1bלוראה נהונאם
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במקרה של נזקים

האקונאם תמדאר אתוצעו חק ע"א ינשא 	 
מקצוע. נהקו לשם כך יה תמדאר 

מתרשמל. תוצאיו יה הקע תרשמל 
מתשקע תקאח יו תוחאדו יה תנהאך 

תלור תרשמל תדאחהא. סגחו יה תחז 
תמאם.

יאן לתפעאל יה תמכשאח תמקחת של 	 
נזקאם, תמאורד ללור תתקחת 

)סדקאם, רוחאם, לרצנאם שתוחאם( יו 
נזקאם לפעולה תדלה. תוצאיו יה 

הקע תרשמל מתשקע תקאח יו תוחאדו 
יה תנהאך תלור תרשמל תדאחהא. 

סגחו יה תחז תמאם וקחיו לשאחוה 
תלקורוה.

בזמן ההשלכה לאשפה

תשתאהו מדאר אשן על מנה למנוע   1
היונוה. 

תצעו יה תתשלכת לישפת תתהים   2
לתוחיוה.

m אזהרה
סכנת פציעה!

סכאנאם יו יתאזחאם רדאם ירחאם אש 	 
לתנאר תסלסאלה תסכו"ם כישח 

תרודאם פונאם כלפא מות יו תמגאחה 
תסכאנאם* תמצת יופקא.

יאן לשתה יו לעמוד על תדלה 	 
תפהורת.

שאמו לת לכך שתסלסאלוה לי 	 
אמוליו אוהח מדא כישח תמדאר תוי 

מדאר עומד.
* תתהים לדגם

m אזהרה
סכנת פיצוץ!

יאן לשפוך המאסת תרלל תתדרת. קאאמה 
סכנה פאצוץ!

m אזהרה
סכנת כוויה!

פהרו יה תדלה תזתאחוה תמתלך 
תהכנאה. קאאמה סכנת, שמאם רמאם 

אוהזו מתמדאר.

m אזהרה
סכנה לילדים!

תשהמשו תנעאלת מפנא אלדאם ים 	 
קאאמה כזו. תסתח מדואק נאהן למצוי 

תסוף תרותחה.
יל החשו לאלדאם לשרק יו לתפעאל 	 

יה תמדאר.
תחראקו יה תאלדאם מרומח תנאקוא 	 

ומנוזל תתדרת. תם עלולאם לגחום 
לכוואוה תפת, תגחון ותעאנאאם יו 

לגחום לרנק.
תחראקו יה תאלדאם ממדאר פהור. 	 

תמאם תנמציאם תרלל תפנאמא יאנם 
מא שהאת, עלולאם לתאוה תתם 

שיחאוה של רומח תדרת.
תמקחת שתמכשאח מוהקן תגותת 	 

תעאנאאם, תקפאדו תזמן פהארה 
וסגאחה תדלה על כך, שתאלדאם לי 

אאלכדו ואאמרצו תאן דלה תמדאר 
ודלה תיחון תמצואת מהרהאת.

אלדאם עלולאם לתאנעל תהוך תמדאר 	 
)סכנה רנק( יו לתאוה תמצתא סאכון 

ירחאם. 
לכן כישח תמכשאחאם אוציאם מכלל 

שאמוש: שלפו יה הקע תרשמל, נהקו 
יה כתל תרשמל ותשלאכו יוהם 

לישפת. רתלו תנעאלה תדלה כך שלי 
נאהן אתאת לסגוח יה תדלה. 
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בזמן האספקה

תדקו מאד תים נגחמו נזקא תותלת   1
ליחאזת ולמדאר. יל הפעאלו מדאר 

פגום, ילי פנו מאד לספק.
תשלאכו יה רומח תיחאזת תתהים   2

להקנוה.
יל הנארו לאלדאם לשרק תיחאזוה   3

ותרלקאתן. סכנה רנק מקחוונאם 
מהקפלאם ומאחאעוה נאאלון.

ההתקנה

שאמו לת לכך שתדופן תירוחאה של 	 
תמדאר לי התאת נגאשת לירח 

תתהקנת )סכנה מגע תמשוראם 
רמאם(.

תצעו יה תתהקנת ותראתוח תתהים 	 
לתוחיוה תתהקנת ותתחכתת.

על מדאר תכלאם לתאוה מנוהק 	 
מתרשמל תזמן תתהקנת.

וודיו שמעחכה מולאך תמגן של חשה 	 
תרשמל תתאהאה תוהקנת נכון.

הניא ראתוח תרשמל ראאתאם להיום 	 
לנהונאם תמצואאם תלוראה תנהונאם 

1b של מדאר תכלאם.
תמקחת של נזק לראתוח תרשמל של 	 

תמדאר, אש לתרלאפו תכתל ראתוח 
מאורד.

על מנה למנוע סכנוה, אש לתצע זיה 
חק ע"א שאחוה תלקורוה.

ים תמדאר אוהקן תיחון גתות, אש 	 
לרזקו כחיוא.

ים תמדאר אוחכת מהרה למכשאחא 	 
מותר ירחאם, אש לעקות ירחא 

תתוחיוה תשאלות עם מדאר תנמציוה 
תתוחיוה תתפעלת של כל מכשאח.

תקפאדו גם על תוחיוה תתחכתת של 	 
תמדאר, על מנה לתתואר פעולת 

תוורת של כל תמכשאחאם.

ים לי מצואוה תוחיוה יו תמקחת 	 
שתוחיוה תתחכתת יאנן כוללוה יה 

תתוחיוה תמהיאמוה, אש לפנוה 
לאצחן של מכשאחאם ילת על מנה 
לוודי שנאהן לתהקאן יה תמדאר 

מעל יו מהרה למכשאחאם ילת.
יאן לתהקאן יה תמדאר מעל יו 	 

מהרה למכשאחאם ילת תמקחת 
שיאנכם אכולאם לקתל מאדע מתאצחן.

ים תמדאר אוחכת מעל מאקחוגל, 	 
עלול לתאגחם לו נזק.

יל ההקאנו יה תמדאר סמוך למקוח 	 
רום )גוף ראמום, הנוח, כאחאאם יו 
מכשאחאם ירחאם, תפולואם רום( 
ויל ההקאנו יוהו מהרה לכאחאאם 
ילי חק הוך תהרשתוה תמחוורא 

תתוארוה תקתועאם.
תשקע ראאת לתאוה נגאש תקלוה 	 

לירח תהקנה תמדאר.
)חיו "ראתוח רשמלא"(

תדגמאם מסואאמאם:	 
קופסה תפלסואק שעל תראתוח למאם 
מכאלת שסהום רשמלא, כתלא תראתוח 

מצואאם תהוך תצאנוח שלו. יל 
הרהכו יה תצאנוח ויל הותלו יה 

קופסה תפלסואק תמאם.

בהפעלה היומיומית

תקפאדו על תוחיוה תתוארוה ותתפעלת 
שעל יחאזוה נוזלא תנאקוא ותתדרת.

נעילה מפני ילדים )נעילת הדלת( *

תתסתח לנעאלת מפנא אלדאם נמצי תסוף 
תרותחה.

* תתהים לדגם
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שרות לקוחות                                  26  4

התקנה וחיבור                                 26  5
תכולת האריזה                                         27
הוראות בטיחות                                        27
אספקה                                                   27
מפרטים טכניים                                        27
התקנה                                                   27
חיבור לביוב                                             27
חיבור מי שתייה                                        28
חיבורי החשמל                                         28
פירוק המדיח                                            28
הובלה                                                    28
הגנה מקרה )ריקון המדיח(                         28

שימוש בהתאם לייעוד  8
מדאר זת מאועד לשאמוש תאהא 	 

תסתאתת תאהאה.
תשהמשו תמדאר חק תמשק תתאה וחק 	 

למוחת תמוגדחה: תדרה כלא מותר.

הוראות בטיחות  )
מכשאח זת אכול לתאוה מופעל ע"א 

אלדאם תרל מגאל 8 וע"א ינשאם תעלא 
מגתלוה פאסאוה, רושאוה יו מנולאוה יו 

ינשאם רסחא נסאון ואדע, כישח תם 
נמציאם הרה פאקור של ידם תירחיא 
לתורונם, יו ים עתחו תכשחת תקשח 
לתפעלת תוורת של תמכשאח, ותתאנו 

יה תסכנוה תנותעוה ממנת.
יסוח לאלדאם לשרק תמכשאח. יסוח 

לאלדאם לתצע עתודוה נאקאון והרזוקת, 
ילי ים תם תגאל 8 ואוהח ונמציאם הרה 

תשגרת.
אש לתחראק מתמדאר ומכתל תראתוח 

תרשמלא אלדאם תקונאם מגאל 8.

לפני הפעלת המדיח

קחיו תעאון יה תוחיוה תתפעלת 
ותתהקנת! תן מכאלוה מאדע רשות לגתא 

תהקנה תמדאר, תפעלהו והרזוקהו.
שמחו יה כל תמסמכאם כדא שהוכלו 
לתאעזח תתם תעהאד יו למסוח יוהם 

לידם ירח שאשהמש תמדאר.
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