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 לקוח נכבד
 מבית "קופר יבוא".אנו מברכים אותך על שרכשת מכשיר 

 אנא קרא הוראות אלו כדי שתוכל ליהנות מהמוצר לאורך שנים.
 

 שימו לב:
ידי -ההוראות הינן כלליות ויש להתייחס רק למדיח שברשותכם. יכול להיות שכפתור או פונקציה ישונו וישופרו על

העיצוב הפנימי של המוצר  היצרן ללא התראה מוקדמת. כמו כן, היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר ולשנות את
 ללא הודעה מראש.

 
 קראו את כל ההוראות לפני השימוש - הוראות בטיחות חשובות

 
 לפני השימוש יש לנקוט בכל צעדי הבטיחות הבאים: -אזהרה

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החלפתו תעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן מסכנה, עאם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנ

להתקין מייצב מתח ומגן ברקים, על מנת למנוע פגיעה במערכות הדיגיטליות. פגיעה אשר אינה מכוסה רצוי מאוד 
 בתעודת האחריות .
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 המתאימים למדיחכלים 

 
 יש לשים לב שכלים מתאימים למדיח כלים מסומנים בסימן הבא        
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 )מנעול הדלת( נעילת ילדים

 .אריזהבחלק האחורי של הנעילת הילדים מופיע תיאור 

 תלוי במודל המדיח.* 

 

 (נעילת לחצנים) נעילת ילדים

 של ילדים( מכוונתפעולה לא על ידי )למשל, כיבוי או שינוי שלא במתכוון  מפנימדיח ניתן לאבטח את ה

 הפעלת נעילת המקשים:

 את התוכנית הדרושה. וליהפע .1

 תצוגה הדיגיטלית.מוצג ב עד שהחיווי  שניות 4-למשך כ  לחיצה ממושכת על הלחצןלחצו  .2

לסיים  יהיה לא ניתן הדיגיטלית.בתצוגה יוצג  החיווי אם לחצן כלשהו נלחץ בזמן שהתוכנית פועלת, 
 אפס( את התוכנית.ל)

 

 הלחצניםביטול נעילת 

 יעלם. עד שהחיווי  שניות 4-למשך כ לחיצה ממושכת על הלחצןלחצו  -

יש הפסקת ו במידה מבוטלת. לחצניםעל התצוגה הדיגיטלית(, נעילת המוצג  כאשר התוכנית מסתיימת )
מופעלת מחדש, יש להפעיל מחדש את נעילת  תכנית השטיפהבכל פעם ש .תישמרחשמל, נעילת הכפתור 

 .לחצניםה

  

 המכשיר שלךהכר את  

 םמיקומים ספציפיי בחזית. תוויתחלק הפנימי של המכשיר ניתן למצוא באיור של הדיאגרמות של לוח הבקרה ו
 נוספים מוזכרים בגוף הטקסט.

 לוח הבקרה

 מתג הפעלה / כיבוי

 כפתורי תכנות **

 דלתפתיחת 

 תכנות טיימר *

 אופציות נוספות **

 כפתור הפעלה

 חיווי "בדוק אספקת מים"

 חיווי מילוי מלח

 חיווי מילוי נוזל הברקה

 צג דיגיטלי

 * בהתאם לדגם המדיח

 ** המספר בהתאם לדגם המדיח



 

 7 

 המכשיר פנים

 מגירת סכו"ם

 סל עליון

 עליונה מים זרוע רסס

 טבליהלקליטת המגש 

 תחתונהרסס מים זרוע 

 מיכל מלח

 מסננים

 סל תחתון

 מיכל לנוזל הברקה

 מיכל לאבקת ניקוי

 נעילת מיכל לאבקת ניקוי

 תווית יצרן

  

 סקירה כללית של התפריט

 בהמשך.ם עבור כל פונקציה בפרקים הספציפיי ההגדרותניתן למצוא את 

  קשיות מים    

  ייבוש אינטנסיבי    

  הברקה    

  ים חמיםמ    

  יתאוטומטהפסקה     

  

 / שימוש במלח מערכת לריכוך מים 

במידה ויהיה ריכוז גבוה של אבנית . נמוכהריכוז אבנית  עםטובות, המדיח דורש מים  שטיפהלהבטיח תוצאות  כדיב
יש לבדוק את קשיות המים במקום מגוריכם, ובמידה והמים מכילים יותר מ  פנימי.המיכל צטבר בת אבניתה ,במים

1.2 mmol/L  .במערכת ריכוך המים של המדיח. מלח מיוחדבעזרת שימוש ב המים מתרככים, יש לרככם 

 (.בהמשך הכמות הנדרשת של מלח תלויה במידת הקשיות של מי הברז )ראה טבלהת הגדר

 

 הגדרות מערכת לריכוך מים:

 . עד   מ המלח השימוש כמותניתן להגדיר את 

 . והערך הנקבע הואאין צורך בשימוש במלח במידה 

 את הנתון. לכם יכולה לעזור ולספקהמקומית חברת המים  .באזורכם ברזהמי  קשיות בררו את רמת .1

 .)בהמשך( טבלת קשיות המיםע"פ את ערך קשיות המים  דירוהג .2

 המדיח. דלתאת  רוגס .3
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 . ON/OFFהדליקו את המדיח בעזרת מתג  .4

  עד ש  START -לחצו על כפתור ה ותוך כדי   לחצו והחזיקו את כפתור התכנית הרצויה .5

 מופיע בתצוגה הדיגיטלית. 

 שחררו את שני הלחיצים. .6

 .)כבוי( יראה את ברירת המחדל  תהבהב והצג הדיגיטלי  של הלחצן  LEDנורית ה 

 כדי לשנות את ההגדרה:ב

 כאשר הערך. ברמה אחת יעלהשהלחצן נלחץ, הערך שהוגדר . בכל פעם  וכניתהת על כפתור צולח .1

 (.כבוי)  יגיע )הערך המקסימלי(, לחיצה נוספת תקפיץ את הערך חזרה ל 

 ,הערך הרצוי יקבע.  STARTלחצו על הלחצן  .2

 

 

  

 שימוש במלח מיוחד

פתרון שנותן שהפעולה זו תבטיח  הפעלת המכשיר.עבור מדיח( טרם ייעודי המיוחד ) מלחהקפידו לעשות שימוש ב
 יגרום לקורוזיה למיכל השטיפה. לאושטף מיד החוצה יי המיוחד מלחה

 . התא בעזרת הברגה פתח את מכסה .1

 מלאו את המיכל במים )נדרש רק בעת הפעלת המכשיר בפעם הראשונה( .2

 יעברו עיקור ויזרמו החוצה. המים (.ניקוי מלח למדיח )לא מלח שולחן או טבליותהוסיפו לאחר מכן  .3

 יאיר בתצוגה, מלא את המלח עד לקצה.  שמחוון מילוי המלח ברגע
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 * תלוי במודל המדיח

  

 מרכיב מלחאבקת ניקוי עם שימוש ב

, אין צורך להשתמש במלח מיוחד. אפשר אבקה או טבליה( בשילוב מלח)במידה ועושים שימוש בחומר ניקוי 
אם  dH (37 ° fH  ,26  °Clarke ,3.7 mmol  /l.) ° 21קשיות מים של  רמת , עדלהסתפק בחומר ניקוי המכיל מלח

 מלח מיוחד.יש לעשות שימוש ב,  dH ° 21קשיות המים היא מעל 

 

 לריכוך מים תמחוון מילוי מלח מיוחד / מערככיבוי 

 ניתן לכבותו.משולבים המכילים מרכיב מלח(, חומרי ניקוי )למשל בעת שימוש ב נחלש מילוי המלח אם מחוון 

מערכת ריכוך המים .  את הערך ל וכמתואר תחת "התאמת מערכת ריכוך מים" והגדיר יכוהמש -
 כבויה כעת.ומחוון מילוי מלח 

 

 ! זהירות 

 ! הרוס את מערכת ריכוך המיםפעולה זו עלולה ל אין למלא את מתקן המלח עם חומר ניקוי.

 

 שימוש בנוזל הברקה

סבבי  1-2מות חומר הברקה שמספיקה ל נדלק, המדיח מתריע שנשארה כ  ברגע שמחוון מילוי נוזל ההברקה
 ניקוי בלבד, ויש למלא את מיכל נוזל ההברקה.

עשות שימוש בנוזל יש ל .בסיום תהליך ההדחהללא כתמים יגרום לכוסות להיות שקופות ו שימוש בנוזל הברקה
 הברקה מקומי בלבד, שמתאים למדיח שלכם.

 ,dH (37 ° fH  ,26  °Clarke ° 21, עד לקושי מים של הברקהמשולבים עם מרכיב  קויבחומרי ניניתן להשתמש 
3.7 mmol  /l.21אם קשיות המים היא מעל  ( בלבד ° dH יייעודנוזל הברקה , יש להשתמש ב. 

 על ידי לחיצה והרמת המכסה. מיכל המתאים פתחו את ה .1
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 שפכו בזהירות נוזל הברקה עד לגובה המקסימלי. .2

 

 סגרו את המכסה עד להישמע קליק. .3

לא רצוי תוך כדי תהליך ההדחה, נקו שאריות שנשפכו בסמוך למיכל נוזל  ףעל מנת למנוע היווצרות קצ .4
 ההברקה טרם ההפעלה.

 

 הגדרת כמות חומר ההברקה

במטרה  . הגדירו את הכמות על עד   חומר ההברקה מהשימוש ב כמותניתן להגדיר את 

 היא הגדרת ברירת המחדל(. תוצאות ייבוש טובות. )הגדרת ערך להגיע ל

יש לשנות את הגדרת כמות חומר ההברקה רק במידה ונשארים פסים על הכלים )בחרו בערך נמוך יותר( או כתמי 
 מים )בחרו בערך גבוה יותר(.

 המדיח. דלתאת  רוגס .1

 . ON/OFFהדליקו את המדיח בעזרת מתג  .2

: עד ש  START -לחצו על כפתור ה ותוך כדי  לחצו והחזיקו את כפתור התכנית הרצויה  .3

 מופיע בתצוגה הדיגיטלית. 

 שחררו את שני הלחיצים. .4

 .יראה את ברירת המחדל  תהבהב והצג הדיגיטלי  של הלחצן   LEDנורית ה 

 .על הצג הדיגיטלי  עד שיוצג ערך ברירת המחדל   לחצו על כפתור הגדרת התכנית .5
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 כדי לשנות את ההגדרה:ב

 כאשר הערך. ברמה אחת יעלהשהלחצן נלחץ, הערך שהוגדר . בכל פעם  וכניתהת על כפתור צולח .3

 (.כבוי)  יגיע )הערך המקסימלי(, לחיצה נוספת תקפיץ את הערך חזרה ל 

 ,הערך הרצוי יקבע. STARTלחצו על הלחצן  .4

  

 לריכוך מיםמחוון מילוי מלח מיוחד / מערכת כיבוי 

(, חומר הברקהמשולבים המכילים חומרי ניקוי )למשל בעת שימוש ב נחלש  מילוי נוזל ההברקהאם מחוון 
 ניתן לכבותו.

מילוי חומר  מחוון.  את הערך ל ו" והגדירגדרת כמות חומר הברקהכמתואר תחת "ה יכוהמש -

 כבוי עכשיו.  ההברקה

 

 )חומר הדחה( בחומרי ניקוישימוש  

נוזל לשטיפת כלים השתמש ב. אין למדיחי כליםלטבליות, כמו גם אבקות או חומרי ניקוי נוזלי ניתן לעשות שימוש ב
טבליות יש לציין ש מידת הלכלוך.לפי העדפותיך, בהתאם ל )כמות חומר הניקוי( המינוןידנית. ניתן להתאים את 

חומרי ניקוי מודרניים ורבי עוצמה  חומרים פעילים עבור כל משימות ניקוי.להכיל כמות מספקת של עשויות 
פוספטים מקשרים את  פוספט ואנזימים., בשילוב חומרי נמוךתרכובות עם אחוז אלקליין ב משתמשים בעיקר

 םומרילח .נפוציםפוספט הם פחות  יםנטולחומרי ניקוי  חלבון.מסירים עמילן ושוברים את האנזימים  מים.לאבנית ה
)כגון  צבעוניים כתמים כדי להסירב מינון גבוה יותר.שימוש ב דורשיםלהקשר עם אבנית והם  החלשיכולת אלה יש כ

 מבוססי חמצן. הלבנהיש לעשות שימוש בחומרי ניקוי עם רכיבי  תה, רוטב עגבניות(,

 

 הערה

שאלות  כםאם יש ל ! אריזת הניקויהרשומות על פי ההוראות  תמיד עלו , פעלניקויכדי להבטיח תוצאה טובה של 
 הניקוי. חומר של יצרנישירות הלקוחות נוספות, מומלץ ליצור קשר עם 

 ! אזהרה 

 של חומרי הניקוי.בטיחות והוראות לשימוש על גבי האריזה  יאת המידע בנושאובחנו היטב קראו 

  

 וספת חומר ניקויה

 בשביל לפתוח אותו.  המנעולסגור, לחצו על  במידה ומכסה מיכל חומר הניקוי  .1

)במידה ואתם עושים שימוש בטבליה, השכיבו את   מיכל חומר הניקוי את חומר הניקוי ל יסוהכנ
 הטבליה ואל תעמידו אותה על צידה(.

יכווין  . מיכל מילוי חומר הניקוי כמות: ראו את הוראות השימוש המודפסות על אריזת חומר הניקוי
 ת הנכונה.בת הוספת הכמואתכם לטו

. במידה ואתם עושים לכלוך רגיל. כמות זו מתאימה לניקוי מ"ל 25עד  מ"ל 20 יש לעשות שימוש ב בדרך כלל
 .תספיקבליה אחת שימוש בטבליות, ט
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 לנעילתו )ישמע קליק(.ידי החלקתו עד  -ניקוי על מיכל חומר המכסה את  רוסג .2

 

ת הניקוי או נוזל אבק .הניקוי שנבחרה בהתאם לתוכניתח אוטומטית בזמן האופטימלי דלת מיכל הניקוי תפת
, היא תיפול ברגע הנכון הבטבלייהניקוי יתפזרו בתוך המדיח לטובת פעולת הניקוי. במידה ותעשו שימוש 

 לסל הטבליה הייעודי ותתפרק באופן מדורג תוך כדי תהליך הניקוי.

 עצה

 .מהכמות המומלצתחומר ניקוי פחות ניתן להסתפק בהכלים רק מלוכלכים קלות,  אם

 שירות הלקוחות.בעזרת חומרי ניקוי וחומרי מדיח נוספים בצורה מקוונת דרך אתר האינטרנט או ניתן לרכוש 

  

 חומרי ניקוי משולבים

מלבד חומרי ניקוי סטנדרטיים )עם רכיב ניקוי רגיל בלבד(, ישנם מספר מוצרים המציעים חומרי ניקוי בעלי תרכובות 
או  4(. ישנם אפילו מוצרים המשלבים 1מוצרים ב  3המכילות גם נוזל הברקה או מלח מיוחד לריכוך המים ) משולבות

 הגנה על זכוכית או נירוסטה.רכיבים לטובת רכיבים נוספים כגון רים במוצר אחד כאשר הם מכילים בנוסף גם צמו 5

 21)בדרך כלל קשיות המים היא עד רמה מסוימת של קשיות  רניתן לעשות שימוש בחומרי ניקוי משולבים כאש
° dH .) ומרוכזים יותר םהברקה ייעודיימלח ו חומרי להוסיף מעבר לרמת קשיות זו יש. 

כנית השטיפה מותאמת באופן אוטומטי כדי להבטיח את השטיפה הטובה , תבחומרי ניקוי משולביםבעת השימוש 
 .הכלים ייבוש כולל רהטובה ביות ביותר ואת התוצאה

 ! אזהרה 

. פעולה זו תמנע הטבליה להתפזר ולהתפרק  ניקוי על מגש איסוף הטבליהקטנים לאו כלים אל תניחו חלקים 
 באופן תקין.
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 ! אזהרה 

כידית   במגש איסוף הטבליה תיעזרואל החלה,  הניקוי כבר תכניתשאחרי  ם לניקוילהוסיף עוד כלי תרצואם 
הכלים העליונה. יתכן שהטבליה כבר נמצאת על המגש ואתם עלולים לגעת בחומר הניקוי שכבר  מגירתמשיכת ל

 החל להתפרק.

  

 הערות

ניקוי, הברקה וריכוך מים מיטביות אם תשתמשו בחומר ניקוי בנפרד בתוספת חומר להשיג תוצאות  ותוכל -
 הברקה ומלח מיוחד )בנוסף(.

ים את תהליך ההתמוססות. יתכן ובגמר יוטבלית הניקוי לא תסבמידה ומופעלת תכנית שטיפה קצרה, יתכן  -
 שיירי טבליה שלא התפזרו. בתכניות קצרות שכאלה עשו שימוש באבקה. והניקוי יישאר

ניקוי,  אבקתבבעת שימוש דורשת שימוש בטבלייה בודדת. בדגמים מסוימים( קיימת התוכנית האינטנסיבית ) -
 אפשר לפזר מעט מהאבקה בתוך המדיח.

חיווי נוזל ההברקה / מלח לריכוך מים דולק, תכנית ההברקה תפעל כראוי גם בשימוש בחומר ניקוי  ם אםג -
 .משולב

ם יבידי ס במים )טבליה נוזלית( יש לגעת בטבלייהר מסיבמידה ואתם עושים שימוש בנוזל ניקוי עטוף חומ -
קיים סיכוי שהטבליה הנוזלית יבשות בלבד. יש למקמו בתא נוזל הניקוי כאשר התא יבש לחלוטין, אחרת 

 תדבק.

במידה ואתם מחליפים מחומר ניקוי משולב לחומר ניקוי בסיסי, וודאו כי ערכי ריכוך המים וההברקה מכוונים  -
 לערכים הנכונים.
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 הניקוי תכניות לשסקירה 

 והסידור שלהם מופיע על גבי המכשיר.המספר המקסימלי האפשרי של תכניות מוצג בסקירה זו. התכניות התואמות 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 15 

הניקוי מתבצע תוך  .מאודמלוכלכים  םכליהגם אם  מצוינותמציעה תוצאות ניקוי  Intensive Smart 45°תכנית ה 
כדי להפיק תועלת מהיתרונות האלה, ב .Intensive Smart 70°תכנית ה לעומת  25%חיסכון באנרגיה של עד כדי 

 45מתחילים את תהליך הניקוי המלא כאשר הטמפרטורה מגיעה ל מודרניים אשר חומרי ניקוי אנא השתמשו ב
 מעלות צלסיוס. חומרי ניקוי אלו יסומנו על ידי היצרנים לטובת זיהוי.

 

 בחירת תכנית

 ניתן לבחור את התכנית המתאימה והיעילה ביותר בהתאם למצב הכלים ולכמות הלכלוך.

 

 אפשרויות נוספות 

 המדיח בהתאם לדגם*

 . באמצעות הלחצנים רהלהגד נותאפשרויות נוספות נית

 * VarioSpeedשטיפה מהירה / ספיד פרפקט /  

השינוי בזמן  בהתאם לתוכנית השטיפה שנבחרה. 50%עד  20% -ב  שטיפהלה להקטין את זמן היכופונקציה זו 

מופחת, צריכת המים  שטיפהכדי להשיג תוצאות ניקיון אופטימליות בזמן ב.  הדיגיטלית בתצוגה מצוין שטיפהה
 .והאנרגיה גדלה

 * מדיח חצי מלא 

 פעולה. "חצי מלא" מדיח מצב, ספלים, צלחות( ניתן לעבור לכוסות)למשל ברצונכם לשטוף מספר כלים בודדים  םא
 מזו הרגילה )כאשר המדיח מלא(.חומר ניקוי עשות שימוש בכמות פחותה של מומלץ ל .חסוך מים, אנרגיה וזמןתזו 

 * היגיינה 

אופציה זו היא  .ההיגיינה רמתאת שפר היגיינה הטמפרטורה מוגברת במהלך תהליך הניקוי, דבר המבמצב 
 קבוקים לתינוקות.בומזון לוחות חיתוך אידיאלית כאשר מנקים 

 * אזור אינטנסיבי 

תכנית מושלמת כאשר המדיח מלא בכלים מסוגים שונים. ניתן לנקות לכלוך שומני ועקשן מסירים ומחבתות שמונחים 
רסיסי המים בסל התחתון חזק יותר, וטמפרטורת לחץ בסל התחתון, וכלים רגילים עם לכלוך סטנדרטי בסל העליון. 

 השטיפה מוגברת מעט.

 )ייבוש נוסף( * ייבוש אקסטרה 

יתייבשו פלסטיק החלקי  אפילושושלב ארוך יותר שלב הייבוש יבטיחו מוגברת במהלך השטיפה הסופית  הטמפרטור
 עלייה קלה בצריכת האנרגיה.במצב זה תהיה  טוב יותר.
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 המדיחהפעלת  

תנאים ראות ההפעלה. הנתונים מתייחסים לנתוני התכניות השונות )ערכי הצריכה( בסיכום הו ניתן למצוא את

. עבור גורמי השפעה שונים כמו טמפרטורת המים ולחץ קו סטנדרטיים כאשר ערך קשיות המים מכוון ל 
 המים יכולים להיות סטיות.

 * חיישן המים

 * בהתאם לדגם המדיח

 מי השטיפה.העכירות של  רמת אשר מודד אתחיישן המים הוא מכשיר מדידה אופטי 

מי שטיפה "נקיים" יכולים להיות מועברים לתא פעיל, המים אם חיישן  .הנבחרתחיישן המים מופעל בהתאם לתכנית 
אם העכירות גדולה יותר, המים מתרוקנים ומוחלפים במים  ליטרים של מים. 6 -ל 3השטיפה הבא ובכך לחסוך בין 

 למידת הלכלוך.שטיפה ניתן גם להתאים את הטמפרטורה ואת זמן ה האוטומטיות .בתוכניותנקיים 

 

 המכשירלקת דה

 המים במלוא עוצמתו.ברז הפעילו את  .1

תהבהב על התצוגה. תכנית זו תישאר התכנית  Eco 50°כנית ת. ה / כיבוי הפעלהלחצו על מקש ה .2

 . הדיגיטלית תצוגהיהבהב על ההמתוכנן שטיפה משך ה. הנבחרת אם לא נבחר תכנית אחרת 

 . (Startלחץ על כפתור ההתחלה ) .3

 הערה:

 ידידותית לסביבה של מדיח הכלים: לפעולה

נדלק. בחירת תכנית זו כברירת מחדל מוגדרת מראש כאשר המכשיר  Eco 50° מסיבות אקולוגיות, תכנית
 , ואף חוסכת עבורכם כסף.משאבים סביבתייםמשמרת 

תכנית  1016/2010 היא ידידותית ביותר לסביבה. בהתאם לתקן של האיחוד האירופי Eco 50°תכנית ה
עבור יעיל ביותר לניקוי הניקוי המחזור  היא התכנית שנקבעה כברירת מחדל משום שהיא מקיימת אתזו 

 יעילה וחסכונית. צריכת המיםואנרגיה חסכון בבמונחים של  כיםמלוכל םכלי

  

 נותר לשטיפהתצוגת זמן 

 . הדיגיטלית בתצוגה הנותר של התוכנית מצויןשטיפה שר התוכנית נבחרת, זמן הכא

. זמן השטיפה עשוי  טמפרטורת המים, מספר הכלים וכן מידת הלכלוךבהתחשב בנקבע בזמן התוכנית שטיפה הזמן 
 להשתנות )בהתאם לתוכנית שנבחרה(.

 * טיימרה תכנות

 המדיח * בהתאם לדגם

 שעות בצורה מתכוננת. 24-שטיפה בין שעה ללעכב את תחילת ה ניתן

 .המדיח דלתאת  רוסג .1

 . ON/OFFהדליקו את המדיח בעזרת מתג  .2

 .תראה   תצוגה הדיגיטליתהעד ש + לחצו על כפתור  .3

 יגיב בהתאם. תצוגה הדיגיטליתהזמן המוצג בעד ש -או  + לחצו על כפתור  .4
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 , הטיימר יופעל. STARTלחצו על לחצן ה  .5

 .תראה   תצוגה הדיגיטליתהעד ש -או  + על מנת לבטל את הטיימר, לחצו על כפתור  .6

 ניתן לשנות את הזמן שקבעתם עבור הטיימר בכל שלב, עד שהתכנית האמורה מתחילה.

 כנית השטיפהתסיום 

 . על הצג הנומרי תכנית השטיפה הסתיימה כאשר התצוגה תציג את הערך 

  

 כיבוי אוטומטי לאחר סיום התוכנית *

 המדיח * בהתאם לדגם

 אחת לאחר סיום תכנית השטיפה )הגדרת ברירת מחדל(.לטובת חסכון בחשמל, המדיח יכבה דקה 

 (ל  ניתן לשנות את הגדרת הכיבוי האוטומטי על ידי קביעת הערך המתאים )בין 

 המדיח לא יכבה אוטומטית כלל – 

 המדיח יכבה אוטומטית לאחר דקה אחת. – 

 דקות. 120המדיח יכבה אוטומטית לאחר  – 

 .המדיח דלתאת  רוסג .1

 . ON/OFFהדליקו את המדיח בעזרת מתג  .2

: עד ש  START –לחצו על כפתור ה ותוך כדי  לחצו והחזיקו את כפתור התכנית הרצויה  .3

 מופיע בתצוגה הדיגיטלית. 

 שחררו את שני הלחיצים. .4

 .יראה את ברירת המחדל  תהבהב והצג הדיגיטלי  של הלחצן   LEDנורית ה 

 .על הצג הדיגיטלי  עד שיוצג ערך ברירת המחדל   התכניתלחצו על כפתור הגדרת  .5

 כדי לשנות את ההגדרה:ב

 כאשר הערך. ברמה אחת יעלהשהלחצן נלחץ, הערך שהוגדר . בכל פעם  וכניתהת על כפתור צולח .5

 )כבוי(.  יגיע )הערך המקסימלי(, לחיצה נוספת תקפיץ את הערך חזרה ל 

 הרצוי יקבע.,הערך  STARTלחצו על הלחצן  .6

 

 כיבוי המדיח

 זמן קצר לאחר תום התכנית

 . ON/OFFכבו את המדיח בעזרת מתג  .1

 סגרו את ברז המים )לא רלוונטי באם הותקן מגנון עצירת מים אוטומטי(. .2

 פנו את הכלים מהמדיח לאחר שהם התקררו. .3
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 הערה:

להיפלט מהמדיח קיטור מהשאירו את המכשיר להתקרר מעט לפני שתפתחו אותו, דבר שימנע בתום תכנית הניקוי, 
 )בטווח הארוך זה עלול לפגוע בריהוט המטבח המובנה שלכם(.

 

 הפרעה למדיח בזמן עבודה

 )הנוריות יכבו(, התכנית הקיימת תישמר.  ON/OFFכבו את המדיח בעזרת מתג  .1

הדלת פתוחה למשך  או כאשר המדיח חם, יש להשאיר מים חמיםבזמן פתיחת הדלת במדיח שמחובר לזרם 
 חולהיפתלקפוץ  לגרום לדלת המכשירשינויי הלחץ עלולים אחרת,  אותה. סגורללאחר מכן רק מספר דקות ו

 או למים לצאת החוצה מהמדיח.

  . ON/OFFלהפעילו שוב בעזרת מתג  , ישהמדיחעל מנת להמשיך בפעולת  .2

 

 הפסקה מוחלטת של פעולת המדיח )אתחול(

 .יציג את הספרות  הצג  שניות לערך. 3למשך   START לחץ על כפתור ה .1

יוצגו המספרים  לערך עד שתיפסק. על הצג נוספת הנוכחית תפעל במשך דקה  פעולת המדיח .2

. 

 . ON/OFFכבו את המדיח בעזרת מתג  .3

 

 שינוי התוכנית

הדרך היחידה שבה ניתן לשנות תכנית היא על  , לא ניתן לשנות את התוכנית. על לחצן התחל לאחר לחיצה
 .איפוס(ידי ביטול התוכנית )

 

 ייבוש אינטנסיבי

עשוי לעלות  שטיפהזמן ה חום גבוה יותר אשר משפר את תוצאת הייבוש.נעשה שימוש בהסופית  השטיפהבתהליך 
 (להיזהר במידה וישנם כלים עדיניםיש ) מעט.

 המדיח. דלתאת  רוסג .1

 . ON/OFFהדליקו את המדיח בעזרת מתג  .2

: עד ש  START -לחצו על כפתור ה ותוך כדי  לחצו והחזיקו את כפתור התכנית הרצויה  .3

 . מופיע בתצוגה הדיגיטלית 

 שחררו את שני הלחיצים. .4

 .יראה את ברירת המחדל  תהבהב והצג הדיגיטלי  של הלחצן   LEDנורית ה 

 .על הצג הדיגיטלי  עד שיוצג ערך ברירת המחדל   לחצו על כפתור הגדרת התכנית .5

 כדי לשנות את ההגדרה:ב

 .)כבוי( ל  על מנת לשנות את מצב הייבוש האינטנסיבי מ   על כפתור צולח .7

 ,הערך הרצוי יקבע. STARTלחצו על הלחצן  .8
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 ניקוי ותחזוקת המדיח 

פעולות התחזוקה יחסכו לכם זמן וימנעו בעיות לאורך זמן,  יעזרו למנוע תקלות. מדיחבדיקה סדירה של הו התחזוק
 ותקלות.

 

 מדיחשל ה כלליו המצב

 רסס המים וחפש שאריות גריז או אבנית. ותבדוק את זרוע -

 במידה ונמצא:

את המדיח ללא כלים ובתענית עם הטמפרטורה הגבוהה מלא את מיכל חומר הניקוי בחומר ניקוי. הפעל  -
 ביותר.

 נקה את המדיח בחומרי ניקוי מתאימים המיועדים במיוחד לניקוי מדיחי כלים.

מטלית לחה  יש להקפיד לנקותו באופן קבוע בעזרתנקי והיגייני, יישאר הדלת תמיד אוטם להבטיח כי  כדיב -
 עם מעט נוזל ניקוי.

 עלהימנח יישאר כבוי במשך זמן רב, השאירו את הדלת מעט פתוחה בשביל מדיקיים צפי שהבמידה ו -
 מהצטברות ריחות לא נעימים במדיח.

בקביעות את  ונגב היצרן אינו אחראי לכל נזק תוצאתי. כדי לנקות את המדיח.בלעולם אל תשתמשו במנקה אדים  
אין להשתמש בספוגים עם משטח  ניקוי.קצת נוזל ומים , עם מטלית לחה התצוגה החלק הקדמי של המכשיר ואת

 את המשטחים. שרוטיקוי שוחקים, שכן אלה עלולים למחוספס או חומרי נ

ים. בכל מקרה, יש לשטוף את הבדים מספר משימוש בבדים ספוג וכדי למנוע קורוזיה, הימנעבנירוסטה: דיחי מ
 פני השימוש בפעם הראשונה.פעמים וביסודיות ל

 

 בריאותימפגע  - אזהרה 

 מכילים כלור!ה לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי ביתיים

 

 נוזל הברקהו מלח מיוחד

 . במידה וחסר, אנא הוסיפו. ונוזל ההברקה  בדקו את מכווני מילוי המלח

 מסננים 

שאריות שכאלה עלולות גיעו למשאבות. או לכלוך לא י , שאריותהוא לשמור שחפצים  תפקידם של המסננים
 את המשאבות.לסתום 

 מערכת המסננים מכילה סנן גדול, סנן עדין ומיקרו סנן.

 לאחר כל שטיפה בדקו את המסננים וחפשו אחר שאריות לא רצויות. .1

 לצורך ניקוי המסנן, הבריגו את צילינדר המסנן החוצה כמתואר בתמונה והוציאו את המסנן החוצה. .2
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 ורמים.שטפו את המסננים תחת מים זשאריות והאת כל  ירוהס .3

שסימני החצים נמצאים זה מול זה לאחר סגירת וודאו . מחדש את מערכת המסנן ברצף הפוך התקינו .4
 מערכת הסינון.

  

 מים זרועות ריסוס

 ואת מסבי הזרועות.  שבזרועות הריסוס  המים חריריאת עשויים לחסום  הניקוי ומזהמים במי אבנית

 בדקו את חרירי המים וודאו שהם לא סתומים. .1

 . הבריגו החוצה את זרוע הריסוס העליונה .2

 על ידי משיכתה מעלה.  הוציאו את זרוע הריסוס התחתונה .3

 

 מתחת למים זורמים. המים זרועות ריסוסאת נקו  .4

 חברנו והבריגו מחדש את הזרועות. .5
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 פתרון תקלות עצמאי

 פעולה מידית שיש לנקוט הסיבה הבעיה

את נעילת הילדים )ראו  ונטרל מופעלתנעילת הילדים  קיים קושי בפתיחת הדלת
 הוראות בעמודים הקודמים(

 

 פתרון תקלות

   
 הערות:

 
 מעט טיפות מים יכולות להישאר במדיח. המדיח נבדק ביסודיות במפעל והופעל עם מים. 1

 לאחר הבדיקה.    
 (.built-in. המדיח נבנה במיוחד לבניה בתוך ארון )2
 

 תקלה                                                          גורם לתקלה        
 

 נורת הפעלה לא דולקת
 
 

 המדיח אינו פועל
 
 

 המים אינם יוצאים מהמדיח
 
 

 מיכל האבקה לא נסגרמכסה 
 
 

 זרוע התזה תחתונה מסתובבת בקושי
 
 

 משקע לבן נשאר על הכלים
 
 

 נשארים סימנים על כלי הזכוכית
 
 

 הכלים עדיין לחים אחרי הייבוש
 
 

 רעשי קשקוש מהמדיח
 
 

 ניקוי לא משביע רצון של הכלים
 
 
 
 
 
 

 כפתור הפעלה ראשי לא לחוץ. השקע החשמלי
 לא במקומו. הנתיך בלוח החשמלי קפץ, או שרוף.

 
 סגורה כהלכה. ברז המים סגור. דלת המדיח אינה

 פילטר כניסת המים סתום.
 

 צינור הניקוז מקופל ולא מאפשר יציאת המים.
 פילטר סתום.

 
 המדיח לא סיים את מחזור ההדחה, יש לסגור את 

 דלת המדיח, להפעילו ולהניח לו לסיים את ההדחה.
 

הוצא את הזרוע ממקומה, נקה אותה ואת התושבת 
 בלחיצה )"קליק"(.והחזר אותה למקומה 

 
כמויות לא נכונות של אבקת הדחה או נוזל הברקה, 

 חסר מלח במיכל המלח. מכסה המלח לא סגור היטב.
 

 יותר מדי נוזל הברקה, הקטן את המינון.
 
 

 מעט מדי נוזל הברקה, הגדל את המינון.
 
 

 הכלים לא מסודרים כהלכה.
 
 

 כמות לא נכונה של אבקת הדחה או נוזל הברקה.
 ם לא מסודרים כהלכה, או יותר מדי כלים במדיח.כלי

 זרוע ההתזה הופרעה ע"י כלים ולא הסתובבה.
 פילטרים סתומים, או חורים בזרוע ההתזה סתומים.

 כניותחום נמוך או תכנית לא מתאימה )תנבחרה 
 קצרה(.


