
HEמדריך	מקוצר	למשתמש	

5 4 3 2 1ייחוס  * מספר תוכנית

שם תוכנית

טמפרטורת ניקוי

מתאים לכלים עם לכלוך קל הנמצאים 
בשימוש יומיומי שעוברים קרצוף וניקוי 

מוקדם.  

תוכנית הדחה יומית שבה כלים 
מלוכלכים במידה בינונית הממתינים 

להדחה מנוקים במהירות הרבה 
ביותר. 

תוכנית הדחה יומית לכלים עם לכלוך 
רגיל.

מתאים לכלים, מחבתות וסירים 
מלוכלכים מאוד.  

תוכנית ההדחה החסכונית ביותר 
לכלים מלוכלכים במידה בינונית 

הממתינים להדחה.  

דרגת לכלוך

נמוכה בינונית בינונית גבוהה בינונית  תכשירי ניקוי
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³A A+B A+B A+B A+B
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▼ 
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 רצף התוכניות
 )ללא אפשרויות נוספות(

30 58 90 124 190 משך ( דקות(

11,8 11,8 11,8 17,6 12 מים (ב רים(

0,79 1,32 1,24 1,7 1,05 אנרגיה )בקוו"ש(

 ערכי הצריכה המוצגים בטבלה נקבעו על-פי תנאים רגילים. לכן ייתכנו הבדלים בתנאים מסוימים.
* תוכניות ייחוס למכוני בדיקה. הבדיקות המתבצעות בהתאם ל-EN 50242 חייבות להתבצע כאשר תא המלח של מרכך המים ומכל חומר השטיפה מלאים באמצעות תוכנית הבדיקה.

! שים לב: קרא את מדריך ההפעלה לפני שתפעיל את המכשיר בפעם הראשונה.

םילכה חידמ תא ליעפהל דציכ:
• םימה זרב תא וחתפ  .למשחה תשרל חידמה תא ורבח. 	
• םילכה תא וסינכהו חידמה תלד תא וחתפ . תועורזש ואדווחתהו הנוילעה 	

הזתההתוישפוחב תובבותסמ הנות. 
• תא ורגסו החדהה ירמוח אתב החדה רמוח לש תקפסמ תומכ ומישתלדה. 	
• הלעפהה ןצחל לע וצחל/חידמה תא ליעפהל ידכ יוביכ. 	
• הקרבהה לזונו חלמה תמר תא וקדב . חלמ ופיסוה ךרוצה תדימבהקרבה 	

לזונ וא. 
• השתמש / כיבוי / כפתור בחירת תכנית לבחירת תכנית הכביסה שלך.	
• התא וליחת החדהה תינכותהלחתה ןצחל לע הציחלב/ הייהשה.	

בושח
החדהה תעב תלדה תחיתפמ וענמיה .העירפמ וז הלועפהצוחה ץורפל 

םילולע םימ ידאו החדהה ךילהתל .ורגסתשכלועפל ךישמת תינכותה תלדה 
תא.

• השתמש / כיבוי / מקש בחירת תכנית כדי לכבות את המכונה שוב. 	
כאשר“ סוף התכנית ”אור מחוון התקדמות נדלק ,התכנית היא להשלים.

• זרב תא ורגסםימה ריקב עקשהמ למשחה עקת תא ואיצוה. 	
• כ ךשמב ררקתהל םילכל וחינה15 -החותפ תלד םע תוקד. חידמהמ 	

םילכה תא ואיצוה .הליסלסב םילכהמ וליחתההנותחתה.

נורית מחוון גובה המלח
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חצי כמות  )1/2(
לחצן הפעלה/ביטול

 “ON”נורית מחוון
נוריות חיווי התקדמות 

התוכנית

67

נורית מחוון גובה חומר 
השטיפה

/On/Offכפתור בורר תוכניות

Quick&Clean Clean&Shine

50°C70°C 70°C65°C35°C

30 דקות



HEמדריך	מקוצר	למשתמש	  

לחצן הפעלה/כיבוי
לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי וודא שנורת המחוון נדלקת.

נורית מחוון גובה חומר השטיפה
אם נורית מחוון זה נדלקת, עליך למלא מחדש חומר 

שטיפה )אם ישים(.

תוכל להבחין אם יש למלא חומר שטיפה אם תסתכל בתא 
המיועד לחומר השטיפה. כאשר מחוון המילוי החזותי 

כהה, קיימת כמות חומר שטיפה מספקת בתא המיועד לו.

כאשר הצבע בהיר, פתח את התא ומלא אותו מחדש 
בחומר שטיפה.

ON/OFFהפעלה/כיבוי
המדיח יופעל כשתזיז את כפתור ברירת התוכניות למצב »1«. נורית 

ההפעלה תואר.
המדיח יכבה כשתזיז את הכפתור למצב »כיבוי« כל הנורות יכבו.

מקש ברירת התוכניות 
משמש להפעלה/כיבוי של המדיח ולבחירת תוכניות ההדחה.

מחוון חזותי

העמסה לא הולמת של מדיח הכלים

15 0257 23 00_AA

לחצן הפעלה/הפסקה
לחצן זה משמש להפעלת התוכנית שנבחרה.

עצור את התוכנית בלחצן הפעלה / הפסקה, אם ברצונך לפתוח את הדלת בעת 
פעולת ההדחה של מדיח הכלים.

נוריות מחווני התקדמות התוכנית
את רצף התוכנית לאורך תהליך ההדחה ניתן לנטר 
באמצעות נוריות מחווני התקדמות התוכנית שבלוח 

הבקרה.

! אזהרה
במהלך שלב ההדחה, מדיח הכלים יעצור לכ35- 

דקות כדי לנקז ולהסיר את כל המים מתוך המדיח. אל דאגה, זו אינה תקלה. 
לאחר מכן תדלוק נורית מחוון סיום ההתקדמות.

! אזהרה
אין לכבות את המדיח לפני שתדלוק נורית הסיום.

כיצד לבטל את תוכנית ההדחה
לביטול תוכנית בזמן שהמדיח מופעל: 

לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי ל3- שניות. מדיח הכלים ינקז את המים מתוך 
המכשיר במשך 45 דקות. התוכנית מבוטלת כאשר נורית ההדחה כובה.  לאחר 

מכן תוכל לבחור ולהפעיל תוכנית חדשה.

! חשוב:בהתאם לשלב שבו בוטלה התוכנית, ייתכן שנותרו בתוך המדיח ועל 
הכלים שאריות של תכשיר ניקוי או חומר שטיפה. ודא שלא ייעשה שימוש בכלים 

שבמדיח הכלים לפני שיישטפו כהלכה.
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לחצן חצי )1/2( כמות
כאשר קיימים מעט כלים, לחץ על לחצן זה לאחר לחיצה על לחצן ברירת 

תוכניות. בעת הפעלת מדיח הכלים, נדלקת נורית המחוון בלחצן. פונקציה זו 
מסייעת לך לחסוך מים וחשמל.


