
tüm siyah yazılar matbaaya giderken 
gönderilmiyor.
Atılım �rması basıyor



.This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions 

  

  
  !לקוחות נכבדים

   
  .'ברימאג דיגיטל אייגאנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת 

ברימאג ידי חברת - עלים המיובאים והיוקרתיבמדיחי הכלים החדישים
יצועים המעניקות ב מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר, 'דיגיטל אייג

  .בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש, מעולים

רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת ללא , 'ברימאג דיגיטל אייגחברת 
  .הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה המוענקת לכם

כי   ואנו משוכנעיםמדיח הכלים תקנתנא קראו את ההוראות בעיון רב טרם ה
  .ו ואמינותורצון מביצועיתפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי 

  .מדיח הכלים להתקנתמספקת מידע מדויק באשר , חוברת זו
  
  

  באיחולי הנאה והצלחה                                                                 

  'חברת ברימאג דיגיטל אייג

  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הסברים על הסמלים
הסמלים הבאים משמשים לאורך המדריך למשתמש הזה:

מידע חשוב או עצות שימושיות לגבי השימוש  
אזהרה לגבי מצבים מסוכנים שעלולים לפגוע בחיי אדם וברכוש  

אזהרה מפני התחשמלות  
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מדיח כלים1

סקירה כללית

1. משטח שולחני )תלוי דגם( 
2. מדחף עליון

3. סלסלה תחתונה
4. מדחף תחתון

5. מסננים
6. לוח בקרה

7. דלת 
8. תא למילוי תכשיר ניקוי

9. חריץ המדחף התחתון 
10. סלסלה לסכו«ם

11. מכסה מכל המלח 
12. מסילת הסלסלה העליונה
13. סלסלה עליונה עם מדף 

14. מאוורר / מערכת ייבוש )תלוי דגם(
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מפרט טכני

מכשיר זה מתאים להנחיות הבאות של האיחוד האירופי:
שלבי הפיתוח, הייצור והמכירות של מוצר זה מתאימים לכללי הבטיחות הכלולים בכל התקנות 

הרלוונטיות של הקהילייה האירופית.
2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC, IEC 60436, EN 50242

V, 50 Hz 220-240הספק כניסה

W 1800-2100צריכת חשמל כוללת

1800 ואטצריכת החשמל של גוף החימום

זרם כולל
A 10)תלוי דגם(

30 ואטצריכת החשמל של משאבת הניקוז

0.3 – 10 ברים )= N/cm² = 0.03-1.0 Mpa 100 – 3(לחץ המים

המפרט הטכני עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת לשם שיפור איכות המוצר.  C
הנתונים המספריים המופיעים במדריך זה נועדו להמחשה בלבד וייתכן שלא יתאימו בדיוק למוצר   C

שרכשת. 
הערכים המסומנים על תוויות המוצר או במסמכים המצורפים למוצר התקבלו בתנאי מעבדה בהתאם   C

לתקנים המתאימים. הערכים עשויים להיות שונים בהתאם לתנאים התפעוליים והסביבתיים של המוצר.

הודעה למוסדות הבדיקה:
הנתונים הדרושים לבדיקות ביצועים יסופקו על פי בקשה. את הבקשות ניתן לשלוח בדוא«ל לכתובת הבאה:

זכור לכתוב בהודעת הבקשה, שאתה שולח בדואר האלקטרוני, את קוד המוצר, את מספר המלאי ואת 
המספר הסידורי של המוצר בנוסף לפרטי איש הקשר. קוד המוצר, מספר המלאי והמספר הסידורי של 

המוצר ממוקמים בתווית הנתונים הנמצאת בצד הדלת. 

dishwasher@standardloading.com
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הוראות בטיחות חשובות2

פרק זה מכיל הוראות בטיחות שיעזרו לך 
להישמר מפני סיכון לגרימת נזק גופני או נזק 

לרכוש. אי ציות להוראות אלה יגרור ביטול 
תוקף של כל סוגי האחריות.

בטיחות כללית
אין להציב את המוצר על רצפה מכוסה   ·

בשטיח, מכיוון שהיעדר זרימת אוויר 
מתחתיו עלול לגרום להתחממות יתר של 
החלקים החשמליים, והדבר עלול לגרום 

לבעיות במוצר.
אין להפעיל את המוצר אם כבל החשמל   ·

או התקע פגומים! פנה לנציג שירות 
מוסמך.

חבר את המוצר לשקע מוארק המוגן   ·
על ידי נתיך המתאים לערכים הנקובים 

בטבלה »מפרטים טכניים«. יש להקפיד 
על התקנת כבל הארקה על ידי חשמלאי 
מוסמך. היצרן לא יישא באחריות לנזקים 
כלשהם שייגרמו עקב שימוש במוצר ללא 

הארקה, בהתאם לתקנות המקומיות.
על צינור אספקת המים וצינור הניקוז   ·
להיות מהודקים היטב ולהישאר ללא 

פגם.
נתק את המוצר מהחשמל כשאינו   ·

בשימוש.
אין לשטוף את המוצר על ידי התזת מים   ·

מעליו או הרטבתו במים! קיימת סכנת 
התחשמלות!

אין לגעת בתקע בידיים רטובות! אין   ·
להוציא את התקע מהשקע על ידי משיכת 

הכבל, אלא תמיד על ידי משיכת התקע 
מהשקע.

יש לנתק את המוצר מהחשמל במהלך   ·
פעולות התקנה, תחזוקה, ניקוי ותיקון.

הקפד שפעולות ההתקנה והתיקון יבוצעו   ·
על ידי נציג שירות מוסמך. היצרן לא 

יישא באחריות לנזקים שעלולים להיגרם 
כתוצאה מפעולות שנעשו על ידי גורמים 

בלתי מוסמכים.
אין לעשות שימוש בממסים כימיים   ·

במוצר. הם מגבירים את הסיכון 

להתפוצצות. 
כאשר אתה מושך החוצה לחלוטין   ·

את הסלסלה העליונה ואת הסלסלה 
התחתונה, דלת המוצר נושאת את 

המשקל הכולל של שתי הסלסלות. אין 
להעמיס על הדלת פריטים נוספים, שכן 

המוצר עלול לנטות.
אין להשאיר את דלת המוצר פתוחה,   ·

אלא רק בעת הכנסה והוצאה של כלים.
אין לפתוח את דלת המוצר כאשר הוא   ·

מופעל, אלא אם כן הדבר הכרחי. היזהר 
מפליטת אדים כאשר אתה צריך לפתוח 

את הדלת.
שימוש מיועד

המוצר נועד לשימוש ביתי.  ·
יש להשתמש בו להדחת כלים ביתיים   ·

בלבד.
יש להשתמש אך ורק בתכשירי ניקוי,   ·

עזרי שטיפה ותוספים הבטוחים לשימוש 
במדיחי כלים.

היצרן מתנער מכל אחריות עקב שימוש   ·
או הובלה לא נכונים.
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חיי השירות של המוצר הם 10 שנים.   ·
במהלך תקופה זו יהיו חלקי חילוף 

מקוריים זמינים להפעלת המכשיר בצורה 
נכונה.

מוצר זה לא נועד לשימוש על ידי בני   ·
אדם )בכלל זה גם ילדים( בעלי לקויות 

פיזיות חישתיות או שכליות או חסרי ידע 
או ניסיון, אלא אם כן ישגיח עליהם אדם 

שיהיה אחראי לבטיחותם או שינחה 
אותם בהתאם כיצד להשתמש במוצר.

בטיחות ילדים
מוצרי חשמל מסוכנים לילדים. הרחק   ·
ילדים מהמוצר כאשר הוא פועל. אין 

להרשות להם לטפל במוצר.
אל תשכח לסגור את דלת המוצר כאשר   ·

אתה יוצא מהחדר שבו הוא ממוקם.
אחסן את כל תכשירי הניקוי והתוספים   ·

במקום בטוח הרחק מהישג ידם של 
הילדים.
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התקנה3

להתקנת המוצר פנה לנציג השירות המוסמך 
הקרוב למקום מגוריך. להכנת המוצר לשימוש, 

ודא שמערכת החשמל, מערכת אספקת מי הברז 
ומערכת הניקוז תקינות לפני שתקרא לנציג שירות 

מוסמך. אם הן אינן תקינות, הזמן טכנאי או שרברב 
מוסמכים לביצוע התיקונים הדרושים.

הכנת המיקום למתקני החשמל, מי הברז ומי   C
השפכים במקום ההתקנה היא באחריות הלקוח.

ההתקנה והחיבורים לחשמל יבוצעו אך ורק   B
על ידי נציג שירות מוסמך. היצרן לא יישא 

באחריות לנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה 
מפעולות שנעשו על ידי גורמים בלתי מוסמכים.
לפני ההתקנה בדוק אם אין פגמים במוצר. אם   B

יש, דאג שהמוצר לא יותקן. מוצרים פגומים 
מהווים סכנה לבטיחותך.

ודא שצינור כניסת המים וצינור פליטת המים   A
אינם מקופלים, מעוכים ושלא מופעל עליהם 

לחץ בעת דחיפת המוצר למקומו לאחר פעולות 
ההתקנה והניקוי.

בעת הצבת המוצר, הקפד שלא לגרום נזק   
לרצפה, לקירות, לצנרת וכדומה. אין לאחוז את 
המוצר מהדלת או מלוח המתכת שבצדו לצורך 

הזזתו.

מיקום התקנה הולם
הצב את המוצר על רצפה מוצקה וישרה בעלת   ●
די שטח לנשיאת כלים! יש להתקין את המוצר 

על משטח שטוח כדי שניתן יהיה לסגור את 
הדלת בצורה נוחה ובטוחה.

אין להתקין את המוצר במקומות שבהם יכולה   ●
.-0ºCהטמפרטורה לרדת אל מתחת ל

הצב את המוצר במרחק של לפחות ס”מ אחד   ●
מקצותיהם של רהיטים אחרים.

הצב את המוצר על רצפה קשה. אין להציב אותו   ●
על שטיח עבה או על משטח דומה.

אין להציב את המוצר על כבל החשמל.  B
הקפד לבחור מיקום שיאפשר להכניס ולהוציא   ●

כלים במהירות ובנוחות.
התקן את המוצר במקום הקרוב לברז ולפתח   ●

הניקוז. בחר את מיקום ההתקנה בידיעה שהוא 
לא ישתנה לאחר ביצוע החיבורים.

חיבור המדיח למערכת אספקת המים
מומלץ לחבר מסנן לכניסת המים הראשית של   C

הבית/דירה, כדי להגן על המדיח מפני נזקים 
שעלולים להיגרם עקב מזהמים )חול, לכלוך, 

חלודה וכו’( המגיעים ממערכת אספקת המים 
העירונית או ממערכת המים הביתית שלך 

וכן כדי למנוע תופעות כמו הצהבת המים או 
הצטברות משקעים עם סיום ההדחה.
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חיבור למערכת הניקוז
את צינור פליטת המים ניתן לחבר ישירות לצינור 
הניקוז או לפתח הניקוז של הכיור. חיבור זה יש 

למקם במרחק של 50 ס”מ לכל הפחות ו100- ס”מ 
לכל היותר מהרצפה. 

1011

פתח את הברזים עד הסוף לאחר חיבור הצינור,   ●
כדי לבדוק אם קיימות נזילות.

לבטיחותך, סגור את ברז כניסת המים לחלוטין   A
לאחר שתוכנית ההדחה הסתיימה.
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25°C טמפרטורת מים מותרת: עד
אין לחבר את מדיח הכלים להתקני מים 

חמים פתוחים או לגופי חימום שזורמים 
דרכם מים.

במוצר החדש אין להשתמש בצינור ישן או   ●
משומש לכניסת מים. השתמש בצינור החדש 

לכניסת מים המגיע עם המוצר.
חבר את צינור כניסת המים ישירות לברז המים.   ●
על לחץ המים המגיעים מהברז להיות 0.3 ברים 

לכל הפחות ו10- ברים לכל היותר. אם לחץ 
המים עולה על 10 ברים, יש להתקין בין הברז 

למדיח שסתום להורדת לחץ.
השתמש במחבר צינור מתברג כדי לחבר   C

את צינור כניסת המים לברז המים באמצעות 
תברוגת חיצונית בקוטר ¾ אינץ<. אם יש 
צורך, השתמש במסנן כדי לסנן משקעים 

מהצינורות.

1009

צינור פליטה ארוך מ4- מטרים גורם לכלים 
מלוכלכים.

חבר את צינור פליטת המים לצינור הניקוז בלי 
לכופף אותו. קבע בחוזקה את צינור פליטת המים 
אל צינור הניקוז כדי למנוע את השתחררות צינור 

פליטת המים במהלך הפעלת המוצר. 
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את צינור הניקוז יש לחבר למערכת הביוב ולא   C
לכל מערכת אחרת של מים עיליים.

כוונון הרגליות
אם לא ניתן לסגור כהלכה את דלת המוצר או אם 

המוצר מתנדנד כאשר אתה דוחף אותו קלות, עליך 
לכוונן את רגליות המוצר. כוונן את רגליות המוצר 
כפי שמודגם במדריך ההתקנה המגיע עם המוצר.

+Aquasafe
)תלוי דגם(

הגן על מערכת ה-Aquasafe+ מפני נזילות מים 
שעלולות להתרחש בכניסת הצינור. יש למנוע מצב 

שבו המים יבואו במגע עם תיבת השסתומים של 
המערכת, כדי לא לגרום נזק למכלול החשמלי. אם 

מערכת ה-Aquasafe ניזוקה, נתק את המוצר 
מהחשמל ופנה לנציג שירות מוסמך. 

מאחר שמערכת הצינורות מכילה חיבורים   A
ומכלולים חשמליים, אין לקצר או להאריך את 

הצינור בעזרת צינורות הארכה.

1010

����

������

חיבור לחשמל
חבר את המוצר לשקע מוארק המוגן על ידי נתיך 

המתאים לערכים הנקובים בטבלה “מפרטים 
טכניים”. היצרן לא יישא באחריות לנזקים כלשהם 
שייגרמו עקב שימוש במוצר ללא הארקה, בהתאם 

לתקנות המקומיות.
בעת החיבור יש לציית לתקנות הלאומיות.  ●

על השקע שאליו מחובר כבל החשמל להיות   ●
נגיש בקלות לאחר ההתקנה.

נתק את המוצר מהחשמל לאחר סיום תוכנית   A
ההדחה.

המתח והגנת הנתיכים או מפסק הזרם המותרת   ●
מצוינים בפרק “מפרטים טכניים”. אם הערך 

הנוכחי של הנתיך או מפסק הזרם בבית נמוכים 
מ16- אמפר, הזמן חשמלאי מוסמך להתקנת 

נתיך או מפסק זרם 16 אמפר.
על המתח המצוין להיות שווה למתח מערכת   ●

החשמל.
אין לבצע חיבורים בעזרת כבלים מאריכים או   ●

מפצלים.
כבלי חשמל פגומים יוחלפו רק על ידי נציג   B

שירות מוסמך.
אם קיימת תקלה במוצר, יש להפעילו אך ורק   B

לאחר שתוקן על ידי נציג שירות מוסמך! קיימת 
סכנת התחשמלות!

שימוש ראשוני
לפני שתתחיל להשתמש במוצר, ודא שנעשו כל 

ההכנות בהתאם להוראות המופיעות בפרקים 
“הוראות בטיחות חשובות” ו”התקנה”.

כדי להכין את המוצר לקראת הדחת הכלים,   ●
בצע הפעלה ראשונה בתוכנית הקצרה ביותר 

עם תכשיר ניקוי כשהמדיח ריק. במהלך 
השימוש הראשוני, מלא את מכל המלח בליטר 

מים לפני שתמלא אותו במלח.
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ברשויות המקומיות כדי ללמוד אודות מרכזי 
איסוף אלה.

תאימות להנחיית RoHS )ההנחיה להגבלת 
חומרים מסוכנים(

 RoHS המוצר שרכשת תואם את הנחיית
של האיחוד האירופי )EU/2011/65(.  הוא 

אינו מכיל חומרים מזיקים או אסורים 
המצוינים בהנחיה.

ייתכן שנותרו מעט מים במוצר עקב תהליכי   C
בקרת איכות במהלך הייצור. מים אלה אינם 

מזיקים למוצר.

סילוק חומרי אריזה
חומרי האריזה מסוכנים לילדים. הנח את חומרי 

האריזה במקום בטוח הרחק מהישג ידם של ילדים.
פרטי האריזה

חומרי האריזה של המוצר מיוצרים מחומרים 
מתמחזרים בהתאם לתקנות איכות הסביבה 

הלאומיות .אין להשליך את חומרי האריזה ביחד עם 
הפסולת הביתית או כל פסולת אחרת .קח אותם 

לנקודות האיסוף של חומרי האריזה שהקצו לשם כך 
הרשויות המקומיות.

הובלת המוצר
אם עליך להזיז את המוצר, עשה זאת כאשר   A

הוא נמצא במצב אנכי ואחוז בו מאחור. הטיית 
המוצר קדימה עלולה לגרום להרטבת החלקים 

האלקטרוניים שבו ולגרום להם נזק.
נתק את המוצר מהחשמל לפני הובלתו.  .1

הסר את החיבור לצינור ניקוז המים ואת   .2
החיבור למערכת אספקת המים.

נקז לחלוטין את המים שנותרו במוצר.  .3

תאימות להנחיית WEEE )על פסולת 
של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים( 

וסילוק פסולת המוצר: 

מוצר זה מציית להנחיה WEEE של האיחוד 
האירופי )EU/2012/19(.  מכשיר זה נושא 
סמל מיון לפסולת של מכשירים חשמליים 

.)WEEE( ואלקטרוניים
מוצר זה יוצר עם חלקים וחומרים באיכות 

גבוהה, אשר ניתן לעשות בהם שימוש 
חוזר והם מתאימים למיחזור. אין לסלק את 

פסולת המוצר ביחד עם הפסולת הביתית 
ופסולת מסוגים אחרים בסוף חיי השירות 

שלו. כך את המוצר אל מרכז האיסוף 
למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. היוועץ 
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שטיפה מוקדמת4

עצות לחיסכון באנרגיה
המידע הבא יסייע לך להשתמש במוצר באופן 
ידידותי לסביבה ויעיל מבחינת צריכת אנרגיה.

הסר שאריות מזון גסות מהכלים לפני   ·
שתכניס אותם למוצר. 

הפעל את המוצר לאחר שתמלא אותו   ·
לגמרי. 

בעת בחירת תוכנית, עיין ב«טבלת   ·
התוכניות«.

אין להכניס למוצר תכשיר ניקוי בכמות   ·
הגדולה מזו המומלצת באריזת התכשיר.

מערכת לריכוך מים
למדיח הכלים דרושים מים רכים. אם קשיות   C
המים גבוהה מ6°dH-, יש לרכך את המים 
ולהסיר מהם את האבנית. ללא ריכוך המים 

והסרת האבנית, היונים היוצרים את הקשיות 
יצטברו על גבי משטח הכלים והם עלולים 

לפגום בביצועי ההדחה, ההברקה והייבוש של 
המוצר.

במוצר מותקנת מערכת לריכוך מים המפחיתה 
את קשיות המים הנכנסים. מערכת זו מרככת את 
מי הברז עד לרמה המאפשרת את שטיפת הכלים 

באיכות הדרושה.
כוונון המערכת לריכוך המים

ביצועי ההדחה ישתפרו אם המערכת לריכוך מים 
תכוונן בצורה נכונה.

השתמש בפס הבדיקה המגיע עם המוצר, כדי 
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לקבוע מהי קשיות מי הברז במטרה לכוונן את 
המערכת.

הוספת מלח
יש לחדש את המערכת לריכוך המים כדי שהמוצר 

יפעל ברציפות באותה רמת ביצועים. המלח במדיח 
הכלים משמש למטרה זו.

במוצר שלך השתמש אך ורק במלחי הריכוך   C
המיוחדים המיוצרים במיוחד לשימוש במדיחי 

כלים. 
אנו ממליצים להשתמש במלחי ריכוך במרקם   C

של גרגרים או אבקה. בעת הפעלת המוצר 
אין להשתמש במלחים המכילים חומרים לא 

מסיסים כמו מלח שולחן או מלח בישול. רמת 
ביצועי המערכת לריכוך המים עלולה לרדת עם 

הזמן. 
מכל המלח יתמלא במים בעת שתפעיל   C
את המוצר. לכן, הוסף את מלח הריכוך 

לפני שתפעיל את המכשיר.
ראשית, הוצא את הסלסלה התחתונה כדי   .1

להוסיף מלח ריכוך.
סובב את מכסה מכל המלח נגד כיוון   .2

השעון כדי לפתוח אותו )א, ב(. 
לפני השימוש הראשון מלא את המערכת   C

לריכוך המים בליטר מים )ג(.
מלא את מכל המלח במלח בעזרת משפך   .3

מלח )ד(. כדי להאיץ את קצב המסת 
המלח במים, בחש את התערובת בכף.

ניתן להכניס למכל המלח כ2- ק«ג מלח   C
ריכוך.

החזר את המכסה למקומו והדק אותו   .4
בחוזקה כאשר המכל מלא.
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הפעלת המכשיר, כפי שמודגם באיור.
דחף את הסגר ימינה כדי לפתוח את התא   .1

המיועד לתכשיר הניקוי )א(.

אם אינך מפעיל את תוכנית ההדחה מייד   .5
לאחר הוספת המלח, הפעל את המכשיר 

כשהוא ריק, בתוכנית הקצרה ביותר, 
כדי להמיס ולשטוף את המלח שהתפזר 

במכשיר.
מאחר שלמותגי מלח שונים בשוק גודל   C

גרגרים שונה ומאחר שקשיות המים 
עשויה להיות שונה, קצב המסת המלח 

במים יכולה להימשך כשעתיים. לכן, מחוון 
המלח נשאר דולק לפרק זמן מסוים לאחר 

הוספת המלח למדיח.

תכשיר הניקוי
במדיח הכלים ניתן להשתמש באבקה או בטבלית.

יש להשתמש במכשיר בתכשירי ניקוי   C
המיוצרים במיוחד עבור מדיחי כלים. מומלץ 

שלא להשתמש בתכשירי ניקוי המכילים כלור 
וזרחה, מכיוון שהם מזיקים לסביבה. 

פנה ליצרן התכשיר אם הכלים יוצאים רטובים   C
ו/או אם אתה מבחין בנקודות אבנית, במיוחד 

על הכוסות, עם סיום תוכנית ההדחה.

הוספת תכשיר ניקוי
עיין ב«טבלת התוכניות« כדי לקבוע   C

מהי כמות התכשיר המדויקת לתוכנית 
שנבחרה.

אין להכניס חומרים ממיסים בתא המיועד   B
לתכשיר הניקוי. קיימת סכנת התפוצצות!

הכנס את תכשיר הניקוי לתא המיועד לו ממש לפני 

הכנס את הכמות המומלצת של אבקה או   .2
טבליות לתא המיועד להן. 

בתוך תא תכשיר הניקוי, קיימים סימוני   C
גובה העוזרים במדידת הכמות המתאימה 
של תכשיר הניקוי. כשתא התכשיר מלא, 

הוא מכיל תכשיר בכמות של 0 סמ«ק. 
מלא תכשיר עד סימוני גובה של 15 סמ«ק 

או 25 סמ«ק בתא התכשיר בהתאם 
לכמות הכלים במדיח ו/או למידת הלכלוך 

שלהם )1(.
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אם הכלים המתינו זמן ממושך להדחה   C
ושאריות המזון שעליהם התייבשו, מלא 

גם את התא בקיבולת 5 סמ«ק )5(.
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מידע אודות המקומות המתאימים )תא   C
תכשיר הניקוי, סלסלה וכו‹(  במדיח 
הכלים להנחת הטבלייה ניתן למצוא 

בהוראות השימוש שבאריזות של טבליות 
הניקוי.

להלן טבליות ניקוי שניתן למצוא בקלות בשוק:
2 ב1-:אריזה מסוג זה מכילה תכשירי ניקוי, חומר 

שטיפה או מלח לריכוך מים.
3 ב1-:אריזה מסוג זה מכילה תכשירי ניקוי, חומר 

שטיפה ומלח לריכוך מים.
4 ב1-:אריזה מסוג זה מכילה חומרי הגנה על 

זכוכית בנוסף לתכשיר הניקוי, לחומר השטיפה 
ולמלח לריכוך המים.

5 ב1-:אריזה מסוג זה מכילה חומרים להגנה על 
זכוכית ועל פלדת אל-חלד בנוסף לתכשיר הניקוי, 

לחומר השטיפה ולמלח לריכוך המים.
לפני השימוש בטבלית, עיין בהוראות   C

היצרן של תכשיר הניקוי המופיעות על 
האריזה. 

כאשר אתה עובר מטבלית לאבקה:
ודא שמכלי המלח וחומר השטיפה מלאים.  .1

כוון את קשיות המים לרמה הגבוהה   .2
ביותר והפעל את מדיח הכלים פעם אחת 

כשהוא ריק.
לאחר סיום מחזור ההדחה הריק, עיין   .3

במדריך למשתמש וכוונן מחדש את דרגת 
קשיות המים כך שתתאים לאספקת 

המים.
קבע את הגדרות חומר השטיפה   .4

המתאימות.
בהתאם לדגם, יש להפעיל את מחוון   C

המלח ו/או מחוון חומר השטיפה, אם הם 
לא היו מופעלים לפני כן.

חומר שטיפה

סגור את מכסה תא התכשיר על ידי   .3
לחיצה קלה עליו. תישמע »נקישה« עם 

סגירת המכסה.
בתוכניות בעלות שטיפה מוקדמת   C

וטמפרטורה גבוהה, שבהן אתה משתמש 
בטבליות, ודא שמכסה תא תכשירי הניקוי 

סגור הרמטית.
השתמש באבקה בתוכניות קצרות   C

ללא שטיפה מוקדמת, מכיוון שמסיסות 
הטבלית מתשנה בהתאם לטמפרטורת 

המים ולמשך התוכנית.
שימוש בכמות רבה מדי של אבקה יגרום   A

למצב שבו האבקה לא תימס לחלוטין 
ויגרום גם לשריטות בכלי הזכוכית.

טבליות ניקוי
טבליות ניקוי מרככות את המים ו/או פועלות 

כחומר שטיפה בנוסף לפעולתן כתכשיר ניקוי. חלק 
מתכשירי ניקוי אלה מכילים גם חומרים כימיים 

המיועדים למטרות מיוחדות כמו הגנה על זכוכית או 
על פלדת אל-חלד.
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טבליות ניקוי מניבות תוצאות משביעות   C
רצון רק בתנאי שימוש מסוימים. ניתן 

להגיע לביצועי ההדחה הטובות ביותר 
במדיחי כלים על ידי שימוש בכל אחד 

מהחומרים הבאים: תכשיר ניקוי, חומר 
שטיפה ומלח לריכוך מים. 
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redaksiyon_1013

redaksiyon_1013

חומר השטיפה המשמש במדיחי כלים הוא   C
שילוב מיוחד המשמש להגברת יעילות 

הייבוש ולמניעת כתמי מים או אבנית על 
הכלים שהודחו. לכן יש להקפיד לשים 

את חומר השטיפה במכל חומר השטיפה 
ולהשתמש בחומרי שטיפה המיוצרים 

במיוחד למדיחי כלים בלבד.
בדוק את מחוון חומר השטיפה כדי לקבוע אם יש או 
אין צורך להוסיף חומר שטיפה )בדגמים מסוימים 

בלבד3 (. אם נורית המחוון כהה, פירוש הדבר 
שקיימת בתא כמות מספקת של חומר שטיפה. אם 

צבע המחוון בהיר, הוסף חומר שטיפה.
פתח את המכסה של מכל חומר השטיפה   .1

סובב ידנית את מכוונן כמות חומר בלחיצה על הסגר שלו )ב(.  .4
השטיפה למצב בין 1 ל6- )4(. אם יש 
כתמים על הכלים לאחר ההדחה, יש 

להגדיל את כמות חומר השטיפה ואם 
נוצר סימן כחול לאחר ניגובם בידיים, יש 

להקטין את הכמות. המכוונן מוגדר למצב 
4 כהגדרת ברירת המחדל של היצרן.
פריטים שאינם מתאימים לשטיפה במדיח כלים

אין לשטוף במדיח הכלים כלים   ·
המלוכלכים מאפר סיגריות, שאריות של 

נרות, כלים המרוחים בחומר הברקה, 
כלים הצבועים בחומרי צבע, מוצרים 

המיוצרים בתהליכים כימיים וכו‹.
אין לשטוף במדיח כלים פריטים העשויים   ·

מסגסוגת ברזל. הם עלולים להחליד או 
להשאיר כתמים על פריטים אחרים.

אין לשטוף במדיח כלים סכו«ם מכל סוג   ·
עם ידיות עץ או עצם, כלים מודבקים 

בדבק או כלים שאינם עמידים בחום, כמו 
גם כלי נחושת ומכלים מצופים במתכת.

הדפסים דקורטיביים של כלי חרסינה   C
וכלי אלומיניום וכסף עלולים לדהות או 

להתכסות בכתמים לאחר ההדחה במדיח 
הכלים כפי שיכול לקרות גם בשטיפת 

כלים ידנית. קיימים סוגי זכוכית עדינים 
וכלי בדולח שעלולים לקבל עם הזמן 

מראה עמום. אני ממליצים מאוד לבדוק 

�

�

�

�

�

�

מלא את המכל עד לגובה המרבי   .2
.»MAX«

סגור את מכסה המכל בלחיצה קלה עליו.  .3
נקה חומר שטיפה כלשהו שנשפך מחוץ   C

למכל. חומר שטיפה שנשפך בטעות 
יגרום לקצף ובסופו של דבר יגרע מביצועי 

ההדחה.
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אם כלי המטבח שאתה מתכוון לקנות 
מתאימים במיוחד למדיח כלים.

הכנסת הכלים למדיח הכלים
תוכל להשתמש במדיח הכלים ברמה המיטבית בכל 

הנוגע לצריכת החשמל ולביצועי השטיפה והייבוש 
רק אם תניח את הכלים בצורה מסודרת.

הסר שאריות מזון גסות )עצמות, גרעינים   ·
וכו‹( מהכלים לפני שתכניס אותם למדיח 

הכלים.
אם אפשר, הנח כלים דקים וצרים בחלק   ·

האמצעי של הסלסלה.
קיימות שתי סלסלות נפרדות שבהן תוכל   ·

להניח את הכלים במדיח הכלים. הנח 
את הכלים הגדולים ובעלי הלכלוך הכבד 

בסלסלה התחתונה ואילו את הכלים 
העדינים והקטנים יותר הנח בסלסלה 

העליונה.
הנח במהופך במדיח הכלים כלים בעלי   ·
חללים, כמו קערות, כוסות וסירים. כך 
תמנע הצטברות מים בחללים עמוקים.

למניעת פציעות אפשריות, הנח את   A
הכלים החדים והמחודדים, כמו מזלג 
הגשה, סכין ללחם וכו‹, במהופך, כך 

שהקצה המחודד שלהם יפנה כלפי מטה, 
או הנח אותם בצורה אופקית על סלסלות 

הכלים.
בעת הוצאת הכלים מהמדיח, הוצא אותם   ·
מהסלסלה התחתונה תחילה ולאחר מכן 

מהסלסלה העליונה. 
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דוגמאות למיקומי סלסלות חלופיים

סלסלה תחתונה

סלסלה עליונה

מיקומים לא נכונים

מיקומים לא נכונים
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2555

4-3ב סלסלת סכו«ם עם קערה גבוהה.

redaksiyon_1029

�

�

סלסלה לסכו«ם
)תלוי דגם(

סלסלת הסכו«ם נועדה להדחת כלים כמו מזלגות, 
כפות וכו‹ בצורה נקייה יותר. 

יחידת סלסלת הסכו«ם
)תלוי דגם(

ניתן להניח את המזלגות, הכפות וכו‹ בסלסלה 
העליונה בעלת היחידה הנוספת, כפי שמודגם 

באיור.

סלסלת סכו«ם ניידת
)תלוי דגם(

מאחר שניתן להזיז את סלסלת הסכו«ם )א, ב(, 
ניתן ליצור מרחב גדול יותר בעת הנחת הכלים 

בסלסלה התחתונה ולפנות מקום לכלים בגדלים 
שונים.
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1054

4000_euro2_altsepet_
birlesik_altyatar_mandal

4000_euro2_altsepet_
birlesik_altyatar_mandal_

DETAY

סלסלה תחתונה בעלת סורגים מתקפלים
)2 חלקים(
)תלוי דגם(

הסורגים המתקפלים של היחידה בת שני החלקים 
הממוקמים בסלסלה התחתונה של המכשיר נועדו 

לאפשר הנחה נוחה יותר של כלים גדולים כמו 
סירים, קערות וכו‹ )1, 2(. 

תוכל ליצור מקום גדול יותר על ידי קיפול כל אחד 
מהסורגים בנפרד או על ידי קיפול כל הסורגים יחד 

בבת אחת. השכב את הסורגים המתקפלים בלחיצה 
על הסגר )א(.

סלסלה תחתונה בעלת סורגים מתקפלים
)4 חלקים(
)תלוי דגם(

הסורגים המתקפלים של היחידה בת ארבעת 
החלקים הממוקמים בסלסלה התחתונה של 

המכשיר נועדו לאפשר הנחה נוחה יותר של כלים 
גדולים כמו סירים, קערות וכו‹ )1, 2, 3, 4(. 

תוכל ליצור מקום גדול יותר על ידי קיפול כל אחד 
מהסורגים בנפרד או על ידי קיפול כל הסורגים יחד 

בבת אחת. השכב את הסורגים המתקפלים בלחיצה 
על הסגר )א(.

�

�

�

�

�
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סלסילה תחתונה בעלת סורגים מתקפלים 
)6 חלקים( 
)תלוי דגם(

הסורגים המתקפלים )א( של היחידה בת החלקים 
הממוקמים בסלסילה התחתונה של המכשיר נועדו 

לאפשר הנחה נוחה יותר של כלים גדולים כמו 
סירים, קערות וכו‹. תוכל ליצור מקום גדול יותר על 

ידי קיפול כל אחד מהסורגים בנפרד או על ידי קיפול 
כל הסורגים יחד בבת אחת.

כדי להביא את הסורגים המתקפלים למצב אופקי, 
תפוס את הסורג מהמצב האמצעי ודחף אותו לכיוון 
החצים )ב(. כדי להחזיר את הסורגים למצב אנכי, 

פשוט הרם אותם. סורגים מתקפלים יינעלו שוב 
בסגר בנקישה.

 הבאת הסורגים למצב אופקי על ידי תפיסתם 
מהקצוות עלולה לגרום לכיפופם. לכן, יהיה 
זה נכון להביא את הסורגים שבאמצע למצב 

אופקי או אנכי על ידי תפיסתם מהגזעים שלהם 
ודחיפתם בכיוון החץ.

5000_eu2_altsepet_elle_
yatartel_ayrı

3 4

6
5
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סלסילה תחתונה בעלת סורגים מתקפלים 
)4 & 8 חלקים( 

)תלוי דגם(
הסורגים המתקפלים )א( של היחידה בת החלקים 
הממוקמים בסלסילה התחתונה של המכשיר נועדו 

לאפשר הנחה נוחה יותר של כלים גדולים כמו 
סירים, קערות וכו‹. תוכל ליצור מקום גדול יותר על 

ידי קיפול כל אחד מהסורגים בנפרד או על ידי קיפול 
כל הסורגים יחד בבת אחת.

כדי להביא את הסורגים המתקפלים למצב אופקי, 
תפוס את הסורג מהמצב האמצעי ודחף אותו לכיוון 
החצים )ב(. כדי להחזיר את הסורגים למצב אנכי, 

פשוט הרם אותם. סורגים מתקפלים יינעלו שוב 
בסגר בנקישה.

 הבאת הסורגים למצב אופקי על ידי תפיסתם 
מהקצוות עלולה לגרום לכיפופם. לכן, יהיה 
זה נכון להביא את הסורגים שבאמצע למצב 

אופקי או אנכי על ידי תפיסתם מהגזעים שלהם 
ודחיפתם בכיוון החץ.

9000_eu2_altsepet_
grundig_mkz_4&8yatar

33 44
55

77

88

66

BB
CC

11 22 33 44
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1019

� �
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�

�

� �

�

מדף שירות רב-תכליתי / בעל גובה מתכוונן 
של הסלסלה התחתונה

)תלוי דגם(
אביזר זה הממוקם בסלסלה התחתונה של המכשיר 

מאפשר להדיח בקלות כלים כמו כוסות נוספות 
מצקות ארוכות וסכיני לחם.

לסגירת המדפים:
קפל את המדף )א(.  .1

החלק את המדף כלפי מעלה )ב(.  .2
הנח אתה המדף במצב אנכי )ג(.  .3

החלק את המדף כלפי מטה ונעל אותו בעזרת   .4
הלשוניות.

 בצע את אותן פעולות בסדר הפוך, כדי לפתוח את 
המדפים.

לכוונון גובה המדפים:
קפל את המדף )ה(.  .1

החלק את המדף כלפי מעלה )ו(.  .2
פתח את המדף בגובה הרצוי )ז(.  .3

ודא שהמדחף אינו נוגע בכלים שהנחת על   
המדפים.
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1020
מדף בעל גובה מתכוונן 

סורגי הבקבוקים בסלסלה התחתונה
)תלוי דגם(

סורגי הבקבוקים נועדו להקל את הדחתם של 
כלים גבוהים בעלי פתחים רחבים. תוכל להוציא 

מהסלסלה את סורגי הבקבוקים כשאינם בשימוש 
על ידי משיכתם החוצה משני הצדדים )ח(.

�

Lower Basket Glass Holder
)حسب الموديل(

بفضلLower Basket Glass Holder الموجود 
في السلة السفلية للجهاز يمكنك غسل الكؤوس الطويلة 

أو ذات الحجم الكبير بشكل سليم و آمن.

SoftTouch Accessory
)حسب الموديل(

بفضلSoftTouch Accessory الموجود في السلة 
السفلية للجهاز يمكنك غسل الكؤوس الطويلة أو ذات 

الحجم الكبير بشكل سليم و آمن. 
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1025

1026

1023

בסלסלה העליונה
)תלוי דגם(

השתמש בחלק התחתון ובחלק העליון של המדפים 
בעלי הגובה המתכוונן בסלסלה העליונה של 

המכשיר על ידי החלקתם כלפי מטה או מעלה 
בהתאם לגובה הכוסות, הספלים וכו‹ )א, ב, ג(.

מגירת הסלסלה העליונה
)תלוי דגם(

ניתן להניח בקלות את כפיות הקינוח הנוספות ואת 
המזלגות והסכינים הקטנים הנוספים בתוך מגירת 
הסלסלה המותקנת בסלסלה העליונה שבמכשיר.

תומך הכוסות בסלסלה העליונה
)תלוי דגם(

בעת הנחת כוסות או כוסיות יין בעלות צוואר ארוך, 
אין להשעין אותן על כלים אחרים, אלא על קצה 

הסלסלה או המדף )1(. אין להשעין כוסות גבוהות 
זו על גבי זו. הן עלולות לזוז ולהינזק במהלך 

ההדחה. 
אם ברצונך להניח כלים גדולי נפח על הסלסלה 
העליונה, שחרר את הלשונית של תומך הכוסות 
מסורגי הסלסלה העליונה שעליהם היא תלויה. 

בדרך זו תוכל לקבל שטח גדול יותר.
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 4-9A Ust sepet Katlanan
teller

סלסלה עליונה בעלת סורגים מתקפלים
)תלוי דגם(

כדי להביא את הסורגים המתקפלים שבסלסלה 
העליונה של המדיח למצב אופקי, לחץ על הסגר 
)1(. הנח את הכלים הגדולים יותר באזור שנוצר 
)2(. כדי להחזיר את הסורגים למצב אנכי, פשוט 

הרם אותם.

�

�

תומך הכוסות בסלסלה העליונה
)תלוי דגם(

בעת הנחת כוסות או כוסיות יין בעלות צוואר ארוך, 
אין להשעין אותן על כלים אחרים, אלא על קצה 

הסלסלה או המדף )1(. אין להשעין כוסות גבוהות 
זו על גבי זו. הן עלולות לזוז ולהינזק במהלך 

ההדחה. 
אם ברצונך להניח כלים גדולי נפח על הסלסלה 
העליונה, שחרר את הלשונית של תומך הכוסות 
מסורגי הסלסלה העליונה שעליהם היא תלויה. 

בדרך זו תוכל לקבל שטח גדול יותר.
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6000_eu2_üstsepet_
full_yatar_sepet

סלסלה עליונה בעלת סורגים מתקפלים
)תלוי דגם(

בסלסילה העליונה של המכשיר קיימים סורגים 
מתקפלים שבאפשרותך להשכיב אם אתה צריך 

מרחב גדול יותר לכלים גדולים. 
בסלסילה העליונה קיימים שני סוגי סורגים 

מתקפלים, והם מערכת לפריסה מלאה )א( ומערכת 
לפריסה הדרגתית )ב(. כדי להביא את הסורגים 

המתקפלים למצב אופקי, דחף את הסורגים בכיוון 
החץ על ידי תפיסתם מהאמצע. תוכל להניח את 
הכלים הגדולים יותר באזור שנוצר. כדי להחזיר 

את הסורגים למצב אנכי, פשוט הרם אותם. סורגים 
מתקפלים יינעלו שוב בסגר בנקישה. 

תפיסת הסורגים מהקצוות כדי להניחם במצב    
שכיבה עשויה לגרום לכיפוף הסורגים. לכן, 

יהיה זה נכון לתפוס את הסורגים באמצע 
מתחתיתם ולדחוף אותם בכיוון החץ כדי 

להשכיב אותם או להביא ואתם למצב אנכי.
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eps 1021

כוונון הגובה של הסלסלה הגבוהה כשהיא 
מלאה בכלים

)תלוי דגם(
מנגנון הכוונון של הסלסלה העליונה של המדיח נועד 

לאפשר ליצור אזורים רחבים יותר בחלק העליון או 
התחתון של המכשיר על פי דרישותיך, על ידי כוונון 
הגובה של הסלסלה המלאה בכלים כלפי מעלה או 

מטה מבלי להסיר את הכלים מהמדיח. 

להגבהת הסלסלה:
תפוס את אחד הסורגים של הסלסלה העליונה   .1

)ימני או שמאלי( והרם אותו )א(.
חזור על אותן פעולות לצורך הרמת הצד השני   .2

של הסלסלה.
ודא ששני הצדדים של מנגנון כוונון הגובה של   .3

הסלסלה יהיו באותו גובה )למטה או למעלה(.
להנמכת הסלסלה:

לחץ על הסגר במנגנון הכוונון של הסלסלה   .1
)ימני או שמאלי( כדי להנמיך את הסלסלה )ב(.
חזור על אותן פעולות לצורך הנמכת הצד השני   .2

של הסלסלה. 
ודא ששני הצדדים של מנגנון כוונון הגובה של   .3

הסלסלה יהיו באותו גובה )למטה או למעלה(.

�

�
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eps 1065

�

�

כוונון הגובה של הסלסלה הגבוהה כשהיא 
מלאה בכלים

)תלוי דגם(
מנגנון הכוונון של הסלסלה העליונה של המדיח נועד 

לאפשר ליצור אזורים רחבים יותר בחלק העליון או 
התחתון של המכשיר על פי דרישותיך, על ידי כוונון 
הגובה של הסלסלה המלאה בכלים כלפי מעלה או 

מטה מבלי להסיר את הכלים מהמדיח. 

להגבהת הסלסלה:
תפוס את אחד הסורגים של הסלסלה העליונה   .1

)ימני או שמאלי( והרם אותו )א(.
חזור על אותן פעולות לצורך הרמת הצד השני   .2

של הסלסלה.
ודא ששני הצדדים של מנגנון כוונון הגובה של   .3

הסלסלה יהיו באותו גובה )למטה או למעלה(.
להנמכת הסלסלה:

לחץ על הסגר במנגנון הכוונון של הסלסלה   .1
)ימני או שמאלי( כדי להנמיך את הסלסלה )ב(.
חזור על אותן פעולות לצורך הנמכת הצד השני   .2

של הסלסלה. 
ודא ששני הצדדים של מנגנון כוונון הגובה של   .3

הסלסלה יהיו באותו גובה )למטה או למעלה(.
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כוונון הגובה של הסלסלה הגבוהה כשהיא 
ריקה

)תלוי דגם(
באפשרותך לכוונן את גובה הסלסלה העליונה 

בהתאם לגודל הכלי שיש להדיח. השתמש 
בגלגליות הסלסלה לשינוי גובה הסלסלה. 

סובב את המגופות שבקצות המסילות של   .1
הסלסלה העליונה על ידי סיבובן הצידה )א(. 

הוצא את הסלסלה )ב(.   .2
שנה את מיקום הגלגליות, הנח את הסלסלה על   .3

המסילה וסגור את המגופות )ג(.

eps 1022

�

�

�
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5

חיי	השירות	של	המוצר	מתארכים	ובעיות	
נפוצות	מתמעטות	אם	מנקים	אותו	במרווחי	

זמן	קבועים.	
זרבה תא רוגסו למשחהמ רצומה תא קתנ   A

.יוקינה תולועפב ליחתתש ינפל
םימרוגה יוקינ ירמוחב שמתשהל ןיא   C

.תוטירשל
תוחפל םיפחדמה תאו םיננסמה תא הקנ   C

.עובשב םעפ

ניקוי המשטח החיצוני של המוצר
נקה בעדינות את המשטח החיצוני ואת אטמי 

הדלת של המוצר בחומר ניקוי עדין ומטלית 
לחה. נקה את לוח הבקרה במטלית לחה 

בלבד.
ניקוי החלקים הפנימיים של המוצר

תאו רישכמה לש ימינפה קלחה תא הקנ   ●
המידקמה הפיטשה תלעפה ידי לע לכמה 
הכורא החדה תינכות וא יוקינ רישכת אלל 

.ךולכלה תמר יפל יוקינ רישכת תרזעב
ידי לע םתוא זקנ ,רישכמב םימ ורתונ םא   ●
.“תינכות לוטיב” קרפבש תולועפה עוציב 

תא הקנ ,םימה תא קלסל ןתינ אל םא 
רישכמה תיתחתב ורבטצהש תובכשה 

.םימה רבעמ תא תומסוחו 

תחזוקה	וניקוי

ניקוי המסננים
נקה את המסננים לפחות פעם בשבוע כדי 
שהמכשיר יפעל ביעילות. בדוק אם נשארו 

שאריות מזון במסננים. אם נשארו במסננים 
שאריות מזון, הוצא אותן ונקה את המסננים 

במים זורמים.
סובב את מכלול המסנן הזעיר )1( והמסנן   .1

הגס )2( נגד כיוון השעון ומשוך אותו 
.)A( החוצה מהתושבת שלו

)3( יטסלפ / יתכתמה ןנסמה תא אצוה   2.
)B(.

סגה ןנסמה יספת ינש תא המינפ ץחל   3.
.)C( לולכמהמ סגה ןנסמה תא דרפהו

זרב ימב םיננסמה תשולש לכ תא הקנ   4.
.תשרבמ תרזעב
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.ומוקמל יטסלפ/יתכתמה ןנסמה תא רזחה  5.
.ריעזה ןנסמה לא סגה ןנסמה תא סנכה   6.
תא בבוס .הנוכנ הרוצב חנומ אוהש אדו 

לילצ עמשייש דע ןועשה ןוויכב סגה ןנסמה 
.השיקנ 

.ןנסמ אלל םילכ חידמב שמתשהל ןיא  A
תיחפת הנוכנ אל הרוצב םיננסמה תחנה   C

.החדהה תוליעי תא

ניקוי מסנן הצינור
נזקים במכשיר, שעלולים להיגרם על ידי 

מזהמים המגיעים ממערכת אספקת המים 
העירונית או ממערכת המים הביתית שלך 
)כמו חול, לכלוך, חלודה וכו’(, ניתן למנוע 
באמצעות המסנן המותקן על צינור כניסת 

המים. בדוק בקביעות את המסנן ואת הצינור 
ונקה אותם אם יש צורך.

.רוניצה תא רסהו זרבה תא רוגס  1.
זרב ימב ותוא הקנ ,ןנסמה תאצוה רחאל   2.

.םימרוז
.רוניצב ומוקמל יקנה ןנסמה תא רזחה  3.

.זרבל רוניצה תא רבח  4.
)תלוי דגם(

ניקוי המדחפים
נקה את המדחפים לפחות פעם בשבוע כדי 

שהמכשיר יפעל ביעילות. 
מדחף תחתון

בדוק אם הפתחים במדחף התחתון )1( 
נסתמו. אם הם נסתמו, הסר אותם ונקה את 

המדחף. משוך את המדחף התחתון כלפי 
מעלה כדי להסירו )א, ב(.
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מדחף עליון
בדוק אם הפתחים במדחף העליון )2( נסתמו. 
אם הם נסתמו, הסר אותם ונקה את המדחף. 

סובב את האום של המדחף העליון שמאלה 
כדי להסירו )ג, ד(.

ודא שהאום מהודק היטב בעת התקנת 
המדחף העליון. 
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איתור תקלות

המכשיר אינו מתחיל לפעול.
.למשחל	רבוחמ	למשחה	לבכ	םא	קודב	<<<	.למשחל	רבוחמ	וניא	למשחה	לבכ  •

.ךתיבב	םיכיתנה	תא	קודב <<< .ףרשנ ךיתנה  •
.חותפ	םימה	תסינכ	זרבש	אדו <<< .םימ ןיא  •

.רישכמה	תלד	תא	תרגסש	אדו <<< .החותפ רישכמה תלד  •
/הלעפה	ןצחלה	לע	הציחלב	רישכמה	תא	תלעפהש	אדו <<< .ץחלנ אל יוביכ/הלעפה ןצחלה  •

.יוביכ
הכלים אינם מתנקים בהדחה

ךירדמב	ראותמש	יפכ	םילכה	תא	חנה	<<<	.רישכמב	תרדוסמ	הרוצב	םיחנומ	םניא	םילכה   •
.שמתשמל

רוזחמ	ןמזבו	רתוי	ההובג	הרוטרפמטב	תינכות	רחב <<< .המיאתמ הניא הרחבנש תינכותה   •
.רתוי	ךורא

ןותחתה	ףחדמה	תא	תינדי	בבוס	,תינכותה	תא	ליעפתש	ינפל <<< .םיעוקת םיפחדמה   •
.תוישפוחב	םיבבותסמ	םהש	אדוול	ידכ	ןוילעה	ףחדמהו

ומתסנ	ןותחתה	ףחדמה	יחתפו	ןוילעה	ףחדמה	יחתפש	ןכתיי	<<< .ומתסנ ףחדמה יחתפ   •
יוקינ"	קרפב	םגדומש	יפכ	םיפחדמה	תא	תועיבקב	הקנ	.ןומיל	ינצרח	ומכ	ןוזמ	תויראש	ידי	לע 

."לופיטו
תכרעמ	תא	תועיבקב	הקנ	.הייקנ	םיננסמה	תכרעמ	םא	קודב <<< .ומתסנ םיננסמה   •

."לופיטו	יוקינ"	קרפב	םגדומש	יפכ	םיננסמה
תנקתומ	איהש	אדוו	םיננסמה	תכרעמ	תא	קודב <<< .הנוכנ אל הרוצב םינקתומ םיננסמה   •

.הנוכנ	הרוצב
.ןהלש	תלוביקל	רבעמ	תולסלסה	תא	סימעהל	ןיא <<<  .הדימה לע רתי תוסומע תולסלסה  •

לא	,יוקינ	תקבאב	שמתשמ	התא	םא <<< .םימיאתמ אל םיאנתב ןסחואמ יוקינה רישכת   •
תוחונ	םשל	.רשפא	םא	רוגס	לכמב	ותוא	רומש	.חל	םוקמב	רישכתה	תזירא	תא	ןסחאת 

.יוקינ	תוילבטב	שמתשהל	ץלמומ	,ןוסחאה
תומכ	תא	םאתה	,יוקינ	תקבאב	שמתשמ	התא	םא <<< .קיפסמ וניא יוקינה רישכת   •

ץלמומ	,תוילמיטפוא	תואצות	תלבקל	.תינכותה	תורדגהל	וא/ו	םילכב	ךולכלה	תמרל	הקבאה 
.יוקינ	תוילבטב	שמתשהל

םא	הפיטש	רמוח	ףסוהו	הפיטשה	רמוח	ןווחמ	תא	קודב <<<  .קיפסמ וניא הפיטשה רמוח   •
לש	תקפסמ	תומכ	רישכמב	תמייק	םא	הרדגהב	הפיטשה	רמוח	תומכ	תא	לדגה	.ךרוצ	שי 

.הפיטש	רמוח
תיטמרה	רוגס	יוקינה	רישכת	את	הסכמש	אדו <<< .חותפ ראשנ יוקינה רישכת את הסכמ   •

.רישכתה	תפסוה	רחאל

6
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הכלים אינם יבשים בסיום המחזור.
ורבטצי	אלש	ןפואב	םילכה	תא	חנה	<<<	.רישכמב	תרדוסמ	הרוצב	םיחנומ	םניא	םילכה   •

.םימ	םהילע
םא	הפיטש	רמוח	ףסוהו	הפיטשה	רמוח	ןווחמ	תא	קודב <<<  .קיפסמ וניא הפיטשה רמוח   •

לש	תקפסמ	תומכ	רישכמב	תמייק	םא	הרדגהב	הפיטשה	רמוח	תומכ	תא	לדגה	.ךרוצ	שי 
.הפיטש	רמוח

רישכמהמ	םילכה	תא	תונפל	ןיא <<< .תינכותה םויס רחאל דיימ רישכמהמ ונופ םילכה   •
.רישכמהמ	םידאה	תאיציל	המ	ןמז	ןתמהו	טעמ	תלדה	תא	חתפ	.החדהה	םויס	רחאל	דיימ 

תעגל	ןתינש	וזכ	המרל	העיגה	םילכה	תרוטרפמטש	רחאל	קר	רישכמהמ	םילכה	תא	הנפ 
ורתונש	םימ	לש	ףוטפט	ענמנ	וז	ךרדב	.הנותחתה	הלסלסהמ	םילכה	תא	תונפל	לחה	.םהב 

.הנותחתה	הלסלסב	םילכה	לע	הנוילעה	הלסלסב
תוינכותב	הכומנ	הפיטשה	תרוטרפמטש	רחאמ <<< .המיאתמ הניא הרחבנש תינכותה   •

שוביי	יעוציב	תלבקל	רתוי	תוכורא	תוינכות	רחב	.םיכומנ	םה	םג	ויהי	שובייה	יעוציב	,תורצק 
.רתוי	םיהובג

ילכב	םייוצר	החדה	יעוציב	גישהל	ןתינ	אל  <<< .הכומנ לושיבה ילכ לש חטשה ינפ תוכיא   •
לושיב	ילכב	שמתשהל	ינייגיה	הז	ןיא	,ןכ	ומכ	;הכומנ	םהלש	חטשה	ינפ	תוכיאש	לושיב 

הז	ןיא	.הכומנ	תוכיאב	םיחטשמ	לע	תולקב	םורזל	םילוכי	םניא	םימ	,תאזמ	הרתי	.הלאכ 
.םילכ	חידמב	הז	גוסמ	חבטמ	ילכ	חידהל	ץלמומ

.ןולפטה הנבמל תורושק ןה .הליגר העפות ןה ןולפט םייושע חבטמ ילכ שוביי לע תונולת   C
תויומד תונטק םימ תופיט ,םימה לש םינפה חתממ הנוש ןולפטה לש םינפה חתמש רחאמ 

.ןולפטה חטשמ לע וראשיי םיזורח
כתמי תה, קפה או אודם נשארים על הכלים.

רוזחמ	ןמזבו	רתוי	ההובג	הרוטרפמטב	תינכות	רחב	<<<	.המיאתמ	הניא	הרחבנש	תינכותה   •
.רתוי	ךורא

עבצ	תודוקנ	וא	הפקו	הת	ימתכש	ןכתיי  <<< .הכומנ לושיבה ילכ לש חטשה ינפ תוכיא   •
ןתינ	אל	.םילכה	לש	םידוריה	חטשה	ינפ	תא	ורדחש	רחאל	םילכ	חידמב	וקנתי	אל	תורחא 

הז	ןיא	,ןכ	ומכ	;הכומנ	םהלש	חטשה	ינפ	תוכיאש	חבטמ	ילכב	םייוצר	החדה	יעוציב	גישהל 
.םילכ	חידמב	הז	גוסמ	חבטמ	ילכ	חידהל	ץלמומ	הז	ןיא	.הלאכ	לושיב	ילכב	שמתשהל	ינייגיה

לא	,יוקינ	תקבאב	שמתשמ	התא	םא <<< .םימיאתמ אל םיאנתב ןסחואמ יוקינה רישכת   •
תוחונ	םשל	.רשפא	םא	רוגס	לכמב	ותוא	רומש	.חל	םוקמב	רישכתה	תזירא	תא	ןסחאת 

.יוקינ	תוילבטב	שמתשהל	ץלמומ	,ןוסחאה
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סימני אבנית נשארים על הכלים וכלי הזכוכית מקבלים מראה עמום
םא	הפיטש	רמוח	ףסוהו	הפיטשה	רמוח	ןווחמ	תא	קודב	<<<	.קיפסמ	וניא	הפיטשה	רמוח   •
לש	תקפסמ	תומכ	רישכמב	תמייק	םא	הרדגהב	הפיטשה	רמוח	תומכ	תא	לדגה	.ךרוצ	שי 

.הפיטש	רמוח
הרוצב	דודמ <<< הקיפסמ הניא חלמה תמרש וא הכומנ הרדגהב העיפומה םימה תוישק   •

.םימה	תוישק	תרדגה	תא	קודבו	זרבה	ימ	תוישק	תא	תמלוה
תפסוה	ןמזב	חלמה	יולימ	חתפ	ביבס	חלמ	ךופשל	אלש	דפקה <<< .חלמ תפילד תמייק   •

הפיטשה	תינכות	תא	לעפה	.יולימה	ךילהת	םויס	םע	תיטמרה	רוגס	חלמה	לכמש	אדו	.חלמה 
וראשייש	חלמה	ירגרגש	רחאמ	.רישכמה	ךותב	ךפשנש	חלמה	תא	ריסהל	ידכ	תמדקומה 
ררחושמ	הסכמה	היהי	ךכמ	האצותכו	,תמדקומה	הפיטשה	ךלהמב	וסמוי	הסכמל	תחתמ 

.תינכותה	םויס	םע	תפסונ	םעפ	הסכמה	תא	קודב	,רתוי 
קיים במכשיר ריח שונה

.תוחדה יתש רובעכ ךעדי חירה .הנושמ חיר םייק שדח רישכמב  C
תכרעמ	תא	תועיבקב	הקנ	.הייקנ	םיננסמה	תכרעמ	םא	קודב <<< .ומתסנ םיננסמה   •

."לופיטו	יוקינ"	קרפב	םגדומש	יפכ	םיננסמה
ןווכתמ	ךניא	םא <<< .םימי 3 דע םיימוי ךשמב םילכה חידמב וראשנ םיכלכולמ םילכ   •

םילכהמ	ןוזמה	תויראש	תא	רסה	,םילכ	וכותל	תסנכהש	רחאל	דיימ	רישכמה	תא	ליעפהל 
לא	,הלאכ	םירקמב	.םיימויב	םעפ	יוקינ	רישכת	אלל	תמדקומה	הפיטשה	תינכות	תא	לעפהו 
םג	לכות	.רישכמב	םימיענ	אל	תוחיר	לש	תורבטצה	עונמל	ידכ	,תיטמרה	תלדה	תא	רוגסת 

.םילכ	יחידמ	לש	יוקינ	ירמוחב	וא	קושב	םיאצמנה	חיר	יריסמב	שמתשהל
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חלודה, דהיית צבע או ירידה באיכות הכלים
יחטשמ	תונצמחתהלו	םילכה	תוכיאב	הדיריל	םורגל	לולע	חלמה	<<<	.חלמ	תפילד	תמייק   •
לכמש	אדו	.חלמה	תפסוה	ןמזב	חלמה	יולימ	חתפ	ביבס	חלמ	ךופשל	אלש	דפקה	.תכתמה 
ידכ	תמדקומה	הפיטשה	תינכות	תא	לעפה	.יולימה	ךילהת	םויס	םע	תיטמרה	רוגס	חלמה 
הסכמל	תחתמ	וראשייש	חלמה	ירגרגש	רחאמ	.רישכמה	ךותב	ךפשנש	חלמה	תא	ריסהל 
תא	קודב	,רתוי	ררחושמ	הסכמה	היהי	ךכמ	האצותכו	,תמדקומה	הפיטשה	ךלהמב	וסמוי 

.תינכותה	םויס	םע	תפסונ	םעפ	הסכמה
ןוזמב	ךלכולמה	ם"וכסה	םא <<<  .ןמז ךרואל םילכה לע וראשנ חולמ ןוזמ לש תויראש   •

חידהל	שיש	וא	תמדקומ	הפיטש	תועצמאב	ךולכלה	תא	ריסהל	שי	,רישכמב	ןיתממ	חולמ 
.יוחיד	אלל	ותוא

וניא	םא	.ומצע	הקראהה	וקל	רבוחמ	רישכמה	םא	קודב<<< .תקראומ הניא למשחה תנקתה   •
חטשה	ינפ	לע	תותשק	תורצוויהל	םרוג	רצומב	רצונש	יטטסה	למשחה	,הקראה	וקל	רבוחמ 

עבצו	חטשה	ינפ	לעמ	ןגמה	יופיצ	רסומ	וז	ךרדב	;תויבובקנ	רצוי	ךכ	בקעו	תכתמה	ילכ	לש 
.ההוד	םילכה

סרהנ	תכתמ	יחטשמ	לע	ןגמה	יופיצ <<< .םיניבלמ ומכ םיקזח יוקינ ירמוחב שומיש השענ   •
ןיא	.םיניבלמ	ומכ	יוקינ	ירמוח	םע	עגמב	אב	אוה	רשאכ	,ןמז	ךרואל	ותוליעי	תא	דבאמו 

.םיניבלמ	םירמוחב	םילכ	חידהל
יופיצ <<<  .ודעונ ןהלש תורטמהמ תונוש תורטמל םישמשמ ,םיניכס דחוימב ,תכתמ ילכ   •

תואפסוק	תחיתפ	ךרוצל	םהב	םישמתשמ	רשאכ	סרהיהל	לולע	םיניכסה	תוצק	לע	ןגמה 
הרטמה	דבלמ	תרחא	הרטמ	לכל	תכתממ	לושיב	ילכב	שמתשהל	ןיא	.לשמל	םירומיש 

.ודעונ	המשלש
;תענמנ	יתלב	איה	הלא	םילכב	היזורוק <<< .הכומנ תוכיאב דלח-לא תדלפמ יושע ם"וכסה   •

.םילכ	חידמב	םתוא	ףוטשל	ןיא
רבעש	ילכ	לע	הדולח <<< .םילכ חידמב ףוטשל ןתינ היזורוק ורבע רבכש חבטמ ילכ   •

םיחטשמ	לע	םג	היזורוקל	םורגלו	םירחא	דלח-לא	תדלפ	יחטשמל	רובעל	הלוכי	היזורוק 
.םילכ	חידמב	הלא	םילכ	ףוטשל	ןיא	.הלא
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תכשיר הניקוי נשאר בתא תכשיר הניקוי.
שבי	יוקינה	רישכת	אתש	אדו	<<<	.יוקינה	רישכת	תפסוה	תעב	חל	היה	יוקינה	רישכת	את   •

.יוקינ	רישכתב	ותוא	אלמתש	ינפל	ויד
רצק	ןמז	יוקינ	רישכת	ףיסוהל	דפקה <<< .החדהה תלועפ ינפל בר ןמז ףסונ יוקינה רישכת   •

.החדהה	תלעפה	ינפל
תא	חנה <<< .החדהה ךלהמב תרשפאתמ הניא יוקינה רישכת את לש הסכמה תחיתפ   •

םימה	תמירז	תאו	יוקינה	רישכת	את	לש	הסכמה	תחיתפ	תא	ענמי	אלש	ןפואב	םילכה 
.חידמה	לא	םיפחדמהמ

לא	,יוקינ	תקבאב	שמתשמ	התא	םא <<< .םימיאתמ אל םיאנתב ןסחואמ יוקינה רישכת   •
תוחונ	םשל	.רשפא	םא	רוגס	לכמב	ותוא	רומש	.חל	םוקמב	רישכתה	תזירא	תא	ןסחאת 

.יוקינ	תוילבטב	שמתשהל	ץלמומ	,ןוסחאה
ומתסנ	ןותחתה	ףחדמה	יחתפו	ןוילעה	ףחדמה	יחתפש	ןכתיי	<<< .ומתסנ ףחדמה יחתפ   •

יוקינ"	קרפב	םגדומש	יפכ	םיפחדמה	תא	תועיבקב	הקנ	.ןומיל	ינצרח	ומכ	ןוזמ	תויראש	ידי	לע 
."לופיטו

העיטורים והקישוטים של כלי המטבח נמחקים.
.םילכ חידמב החדהל םימיאתמ םניא םיטושיק םע םיקירבמ הניסרח ילכו תוטשוקמ תוסוכ   C

.הז גוסמ חבטמ ילכ םג םילכ חידמב ףוטשל םיצילממ םניא הניסרחו תיכוכז ילכ ינרצי
הכלים נשרטו.

.םוינימולאמ םייושע וא םוינימולא םיליכמה חבטמ ילכ םילכ חידמב ףוטשל ןיא  C
תפסוה	ןמזב	חלמה	יולימ	חתפ	ביבס	חלמ	ךופשל	אלש	דפקה <<< .חלמ תפילד תמייק   •

םויס	םע	תיטמרה	רוגס	חלמה	לכמש	אדו	.תוטירשל	םורגל	לוכי	ךפשנש	חלמ	.חלמה 
ךותב	ךפשנש	חלמה	תא	ריסהל	ידכ	תמדקומה	הפיטשה	תינכות	תא	לעפה	.יולימה	ךילהת 

,תמדקומה	הפיטשה	ךלהמב	וסמוי	הסכמל	תחתמ	וראשייש	חלמה	ירגרגש	רחאמ	.רישכמה 
םויס	םע	תפסונ	םעפ	הסכמה	תא	קודב	,רתוי	ררחושמ	הסכמה	היהי	ךכמ	האצותכו 

.תינכותה
הרוצב	דודמ <<< הקיפסמ הניא חלמה תמרש וא הכומנ הרדגהב העיפומה םימה תוישק   •

.םימה	תוישק	תרדגה	תא	קודבו	זרבה	ימ	תוישק	תא	תמלוה
,םירחא	תיכוכז	ילכו	תוסוכ	תחנה	תעב <<< .רישכמב תרדוסמ הרוצב םיחנומ םניא םילכה   •
ךמות	לע	וא	הלסלסה	לש	םיפדמה	לע	וא	תווצקה	לע	אלא	,הז	יבג	לע	הז	םתוא	ןיעשהל	ןיא 
הלוכי החדהה ךלהמב םימה תמצוע בקע םירחא םילכב וא וזב וז תוסוכה תטבח	.תוסוכה 

.םילכה לש חטשה ינפ לע תוטירשל וא םירבשל םורגל
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נשאר כתם על הכוסות הדומה לכתם חלב שלא ניתן להסיר כשמנגבים ביד. נוצר מראה 
כחלחל / צבעי קשת כאשר הכוס מופנית לכיוון האור.

הקנ	.הרדגהב	הפיטשה	ירמוח	תומכ	תא	ןטקה<<<	.ידמ	בר	הפיטש	רמוחב	שומיש	השענ   •
.הפיטשה	רמוח	תפסוה	תעב	ךפשנש	הפיטשה	רמוח	תא

זרבה	ימ	תוישק	תא	המיאתמ	הרוצב	דודמ <<< .םיכר םימ לשב תיכוכזב היזורוק הרצונ   •
שמתשהל	ןיא	,(dH	5-מ	תוחפ)	םיכר	זרבב	םימה	םא	.םימה	תוישק	תרדגה	תא	קודבו 

.(סויזלצ	תולעמ	60-65	,לשמל)	רתוי	תוהובג	תורוטרפמטב	תוחידמש	תוינכות	רחב	.חלמב 
.קושב	םימייקה	,תיכוכז	לע	הנגהל	יוקינ	ירישכתב	םג	שמתשהל	ןתינ

נוצר קצף במכשיר.
םתוא	םיחינמש	ינפל	םימב	םיפטשנ	םניא	ךא	,די	תפיטשל	םילכ	לזונב	דיב	םיפטשנ	םילכה   •

ףוטשל	ךרוצ	ןיא	.ףצק	ידגונ	םיליכמ	םניא	תינדי	הפיטשל	יוקינ	ירישכת	<<<	.רישכמה	ךותב 
תרזעב	זרב	ימב	םילכהמ	סגה	ךולכלה	תא	ריסהל	יד	.רישכמל	םתסנכה	ינפל	דיב	םילכה	תא 

.גלזמ	וא	ריינ	תבגמ
ךופשל	אלש	דפקה <<< .הפיטש רמוח תפסוה תעב רישכמה ךותב ךפשנ הפיטש רמוח   •
/תטחממ	תרזעב	ךפשנש	הפיטשה	רמוח	תא	הקנ	.ויולימ	תעב	חידמה	ךותל	הפיטש	רמוח

.ריינ	תבגמ
הפיטשה	רמוח	לכמ	לש	הסכמהש	אדו <<< .חותפ ראשנ הפיטשה רמוח לכמ לש הסכמה   •

.הפיטשה	רמוח	תפסוה	רחאל	רוגס
כלי המטבח נשברו.

ךירדמב	ראותמש	יפכ	םילכה	תא	חנה	<<<	.רישכמב	תרדוסמ	הרוצב	םיחנומ	םניא	םילכה   •
.שמתשמל

.ןהלש	תלוביקל	רבעמ	תולסלסה	תא	סימעהל	ןיא <<<  .הדימה לע רתי תוסומע תולסלסה  •
נשארו מים במדיח הכלים בסוף התוכנית.

תכרעמ	תא	תועיבקב	הקנ	.הייקנ	םיננסמה	תכרעמ	םא	קודב	<<<	.ומתסנ	םיננסמה   •
."לופיטו	יוקינ"	קרפב	םגדומש	יפכ	םיננסמה

תא	רסה	,ךרוצ	שי	םא	.םימה	תטילפ	רוניצ	תא	קודב <<< .םסחנ/םתסנ םימה תטילפ רוניצ   •
.שמתשמל	ךירדמב	םגדומש	יפכ	רוניצה	תא	סנכהו	המיסחה	תא	ררחש	,םימה	תטילפ	רוניצ

,הז קרפב תועיפומה תולועפה לכ תא תעציבש רחאל םג ,היעבה תא רותפל לוכי ךניא םא   C
.ןיקת אל רצומ ךמצעב ןקתל הסנת לא .ךמסומ תוריש ןכוסב וא ךלש ץיפמב ץעוויה
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  שרותשרות
ל ידי ע י טכנאי שהוסמך"חייבת להיות מבוצעת ע, כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם

   . חברת 
 שתתקשרו בעת, מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר-על

  ). סוג ודגם( שברשותכם וצרהלקוח שלכם ופרטי המ' תתבקשו לציין את מס
  .וצרמופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המ, פרטים אלו

  לתשומת ליבכםלתשומת ליבכם
  . בתנאי עבודה ואחזקה נכוניםוצרחברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המ

 כתוצאה מתקלות והפרעות צרואין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למ
  .או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו, חיצוניות

ייעוץ , הדרכה, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, מחלקת השרות של חברת 
בין , ובימי שישי וערבי חג 17:00 עד 08:00 בין השעות 'ה – 'אבין הימים , ושרות בכל עת

  .12:00 עד 08:00השעות 
  

                      

  ::נא חייגונא חייגו, , ליצירת קשר עם כל מעבדות השרותליצירת קשר עם כל מעבדות השרות  
  11--700700--700700--909909  
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 !בכל עת                  לשירותכם
 

  03-5586196: פקס  ת חולון.א, 3הסדן   "דיגיטל סרוויס"  מרכז
  04-8424411: קספ  חיפה, 90ההסתדרות ' שד  "דיגיטל סרוויס"  צפון

  08-6232838: פקס  ש"ב, 4ון דרך חבר  "דיגיטל סרוויס"  דרום 
  02-6780022: פקס  ירושלים, תלפיות, 7הסדנה   "אל רם" ירושלים
  08-6339307: פקס  אילת, אזור התעשייה  "שרות אקספרס"  אילת
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