
ARدليل مرجعي سريع 

:toكيفية استخدام غسالة األطباق الخاصة بك

• قم بفتح صنبور المياه .قم بفتح صنبور المياه.	
• قم بتوصيل الماكينة بمصدر الطاقة الرئيسي.	
• افتح الباب وقم بتحميل غسالة األطباق .قم بفحص ما إذا كان كال ًمن ذراعي الرش 	

العلوي والسفلي يعمل بحرية.
• قم بملء وعاء التنظيف بكمية كافية من المادة المنظفة ثم أغلق الباب.	
• زر اختيار البرنامج/ تشغيل/إيقاف   إيقاف مقبض اختيار البرامج الماكينة.	
• افحص مصابيح مؤشر مستوى مساعد الشطف والمسحوق) حسب الموديل (في حالة 	

الضرورة ،أعد ملء مساعد المسحوق و/أو الشطف.
• استخدم مقبض اختيار البرامج الختيار برنامج الغسيل الخاص بك.	
• ابدأ البرنامج باستخدام زر بدء / إيقاف:	

تنبيه
تجنب فتح الباب أثناء عملية الغسيل .فهذا يؤدي إلى قطع عملية الغسيل ،ويسبب فقدان البخار 

الساخن .عند إغالق الباب ،يستمر عمل البرنامج.

• استخدم زر تشغيل/ إيقاف التشغيل لغلق الماكينة مرة أخرى  .عند إضاءة مصباح مؤشر 	
التقدم» انتهاء البرنامج ،«يكون البرنامج قد اكتمل.

• أغلق صنبور المياه .افصل القابس.	
• اترك األطباق لتبرد لمدة 15 دقيقة ،بفتح الباب .قم بتنزيل األطباق .ابدأ بالسلة السفلية.	

! تنبيه: يرجى قراءة دليل التشغيل قبل بدء تشغيل الماكينة للمرة األولى.
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مصباح مؤشر مستوى 
المسحوق

”ON” مصباح 

LED مصابيح مؤشر تقدم

1 2 3 4 5

Eco * شديد يوميي صغير صغير30

50 ºC 70 ºC 65 ºC 70 ºC 35 ºC

أكثر البرامج من حيث التوفير 
لألطباق اليومية متوسطة 
االتساخ التي توضع فيه.

مناسب أيضا لألطباق شديدة 
االتساخ واألوعية واألواني.

برنامج الغسيل اليومي لألطباق 
المتسخة بشكل عادي.

برنامج الغسل اليومي الذي يتم 
وضع األطباق متوسطة 

االتساخ فيه يتم غسلھا بأسرع 
الطرق.

مناسب لألطباق قليلة االتساخ 
والتي تم حكھا أو تنظيفھا 

مسبقا.

متوسط عالي متوسط متوسط قليلة
+ + - - -

+ + + + +

+ + + + -

192 124 90 58 30

14 17,6 11,8 11,8 11,8

1,02 1,70 1,24 1,32 0,79

جدول البرامج

تم تحديد قيم االستھالك المعروضة في ھذا الجدول تحت ظروف قياسية. قد تقع بعض الخالفات في بعض الظروف العملية. * البرنامج المرجعي لالختبار يشكل
يجب إجراء االختبارات طبقاً للمعيار EN 50242 باستخدام موزع ممتلئ بمسحوق منعم والماء بالكامل، وخزان مساعد الشطف وبرنامج االختبار.

رقم البرنامج

اسم البرنامج

درجة حرارة التنظيف

منسب لألنواع التالية

الطاقة (ك. وات.س)

قبل الغسيل

غسيل

تجفيف

المدة (دقيقة)

(I) المياه



ARدليل مرجعي سريع 

زر بدء / إيقاف مؤقت
يمكنك استخدام هذا الزر لبدء البرنامج الذي تم اختياره؛ يضيء المصباح الموجود على الزر.
قم بإيقاف تشغيل البرنامج باستخدام زر بدء / إيقاف مؤقت إذا أردت فتح الباب أثناء تشغيل 

برنامج الغسيل الخاص بغسالة األطباق.

 LEDمصابيح مؤشر تقدم
يمكن مراقبة تقدم البرنامج طوال عملية الغسيل من خالل 

مصابيح مؤشر التقدم الموجودة على لوحة التقدم.
مهم 	 

وعقب مرحلة الغسيل، ولصرف المياه من داخل الغسالة تماما، 
ستتوقف الغسالة بشكل مؤقت لمدة 35 دقيقة تقريبا. وال داعي 
للقلق فهذا ليس عيبا بالغسالة. سيضيء مصباح مؤشر انتهاء 

البرنامج.

مهم 	 
ال توقف تشغيل الغسالة قبل أن يضيء المصباح.

طريقة إلغاء برنامج الغسيل
إللغاء البرنامج أثناء عمل الغسالة: 

اضغط على زر بدء/إيقاف لمدة 3 ثوان .ٍستقوم الغسالة بصرف المياه الموجودة داخلها لمدة45  
ثانية .عند انطفاء مصباح الغسيل ،يكون قد تم إلغاء البرنامج .ثم ،يمكنك اختيار وبدء تشغيل 

برنامج جديد.

مهم:	 
يمكن أن توجد بقايا من المنظف أو مساعد الشطف داخل الغسالة حسب مرحلة البرنامج الذي تم 

إلغائه وحمولة الغسالة .تأكد من أن العناصر الموجودة في غسالة األطباق لم يسبق استخدامها قبل 
الغسيل كما ينبغي.

زر التشغيل/إيقاف التشغيل
ادفع زر تشغيل/إيقاف تشغيل وافحص ما إذا كانت مصباح المؤشر يعمل.

مصباح مؤشر مستوى مساعد الشطف
يجب إعادة ملء مساعد الشطف في حالة إضاءة مصباح المؤشر هذا 

)إن أمكن(.

يمكن أيضاً معرفة ما إذا كان البد من إعادة ملء مساعد الشطف 
بالنظر في وعاء مساعد الشطف. عندما يكون مؤشر الملء المرئي 

مظلم، يكون هناك مساعد شطف كافي في الوعاء.

زر اختيار البرنامج
يستخدم لتشغيل/إيقاف اآللة وتحديد برامج الغسيل.

ON/OFF تشغيل/إيقاف
سيتم تشغيل اآللة عندما تنقل زر اختيار البرنامج إلى الوضع «1«. سيومض ضوء «تشغيل«.

سيتم إيقاف اآللة عندما تقوم بنقلها إلى الوضع «إيقاف«. ستنطفئ جميع األضواء.

زر اختيار البرنامج/ تشغيل/إيقاف
يستخدم لتشغيل/إيقاف اآللة وتحديد برامج الغسيل.

dishware سوء التحميل من

زر نصف الحمولة )1/2(
قم بالضغط على هذا الزر في حالة وجود عدد قليل من األطباق بعد الضغط على زر اختيار 

البرنامج. عند تشغيل غسالة األطباق، سيضيء مصباح المؤشر الموجود على الزر. تساعد هذه 
الوظيفة في توفير المياه والطاقة.

��������

������

��������

���

��������

������

��������

���

زر "بدء التشغيل/اإليقاف 
المؤقت/اإللغاء"

زر بدء / إيقاف مؤقت

مقبض /off/on اختيار البرامج

4

5

6

1

2

3

مصباح مؤشر مستوى 
المسحوق

”ON” مصباح 

LED مصابيح مؤشر تقدم

6

مؤشر ضوئى
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