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 פאנל הבקרה
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :)איפוס" (ביטול תכנית/בחירה"כפתור 
. תכנית הדחהניתן לבחור ) Programme selection/cancel button(באמצעות כפתור זה 

 . תהבהבתכניתסיום רת תאו. אם לתכנית ההדחה הרצויה יוארלחצו עליו עד שהאור התו
 . התכנית תתחיל באופן אוטומטי, סגרו את דלת המדיח, לאחר קביעת תכנית ההדחה

 
 :באמצעות כפתור זה ניתן גם

 .לבטל תכנית הדחה במהלך עבודתה -
 .לקבוע את דרגת קשיות המים -
 .יםקוליהלהפעיל את האותות /לכבות -

 
 : אורות מחוונים

 .ההדחהבסיום תכנית תואר : תכניסיום ת
 :לתאורה זו פונקציות נוספות לאיתות ויזואלי כגון

 .יםקוליהפעלה של האותות ה/כיבוי -
 . מכשירהפעלת אזעקה כתוצאה מתפקוד לקוי של ה -
 . תואר כשיגמר המלח: תאורת מילוי מלח: מלח

   
 יםקוליאותות 
 :ים עוזרים בסימון פעולת ההדחה המתבצעתקוליהאותות ה

 .סיום תכנית ההדחה -
 .מכשירתפקוד לקוי של ה -

 
 יםקוליהפעלת האותות ה/כיבוי

  .ים מופעליםקוליאותות : קביעת היצרן
 

 תהבהב סיום תכניתתאורת . On/Offל כפתור לחצו ע, כאשר מדיח הכלים כבוי .1
 ).מצב תכנות(

 .  האור התואם יואר,במקרה וישנו צורך במילוי מלח או ערכת הדחה
יש . מראה כי תוכנתה תכנית הדחה כלשהי, תאור מואר של תכנית הדחה מסוימ

האור ;  שניות3 -למשך כ ביטול תכנית/בחירתלחצו על כפתור : כנות זהלבטל ת
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 לסמן כי תכנית  תהבהבסיום תכניתהמחוון של תכנית ההדחה יכבה ותאורת 
   .  כעת במצב תכנותמכשיר נמצאההדחה שנקבעה בוטלה ושה

יהבהב  1תכנית  לחוץ עד אשר אור ול תכניתביט/בחירה לחצו והחזיקו את כפתור .2
 .  יואר בתאורה קבועה2ואור תכנית 

 יואר בתאורה קבועה 1אור תכנית , בשנית ביטול תכנית/בחירה לחצו על כפתור
 . יהבהב 2ואור תכנית 

 סיום תכנית ימשיך להבהב ותאורת 2אור תכנית ,  יכבה1המתינו עד שאור תכנית 
 .יםקוליהפעלת האותות ה/רמז על הפעלת פונקצית כיבויזה מ. תואר בתאורה קבועה
 . ים מופעליםקולי שהאותות המשמעוסיום תכנית אור קבוע של תאורת 

,  בשניתביטול תכנית/בחירהלחצו על כפתור , יםקוליבכדי לכבות את האותות ה .3
 . ים אינם בתפעולקולי תכבה ובכך תסמן כי האותות הסיום תכניתתאורת 

 באמצעות לחיצה על כפתור מכשירכבו את ה, ת התכנות לזיכרוןבכדי להכניס א .4
On/Off למצב תכנות באופןמכשירחזור הי  שניות שלאחריהן60 -או המתינו כ  
 . אוטומטי

 
עקבו אחר הוראות התפעול המוצגות מעלה עד , ים מחדשקוליבכדי לתפעל את האותות ה

 . תוארסיום תכניתשתאורת 
 
 

 ראשוניה השימושלפני 
 
 אלקטרוניוונון כ

 . 5י היצרן לדרגה "מדיח הכלים מכוון ע
 

 תהבהב סיום תכניתתאורת . On/Offלחצו על כפתור , כאשר מדיח הכלים כבוי .1
 ).מצב תכנות(

 . האור התואם יואר, במקרה וישנו צורך במילוי מלח או ערכת הדחה
 יש .מראה כי תוכנתה תכנית הדחה כלשהי, אור מואר של תכנית הדחה מסוימת

האור ;  שניות3 -למשך כ ביטול תכנית/בחירתלחצו על כפתור : כנות זהלבטל ת
 תהבהב לסמן כי תכנית סיום תכניתהמחוון של תכנית ההדחה יכבה ותאורת 

 .    כעת במצב תכנותמכשיר נמצאההדחה שנקבעה בוטלה ושה
בהב  יה1 לחוץ עד אשר אור תכנית ביטול תכנית/בחירה לחצו והחזיקו את כפתור .2

 .  יואר בתאורה קבועה2ואור תכנית 
 ימשיך להבהב ובאותה העת תאורת 1אור תכנית ,  יכבה2המתינו עד אור תכנית 

 . תתחיל להבהבסיום תכנית 
 .זה מראה כי פונקצית הכוונון האלקטרונית של ריכוך המים הופעלה

 סדרת, סיום תכניתהדרגה הנוכחית תצוין באמצעות רצף הבהובים של תאורת 
 . ים קטועים והפוגה של מספר שניותקוליאותות 
ים קולי אותות 5/  הבהובים5+ הפוגה + ים קולי אותות 5/  הבהובים5 :לדוגמא

  .5דרגה ... = 'וכו
בכל פעם שתלחצו . ביטול תכנית/בחירהלחצו על כפתור , בכדי לשנות את הדרגה .3

 . הדרגה תשתנה, על הכפתור
 : דוגמאות

תבחר  ביטול תכנית/בחירהלחיצה אחת על כפתור , 5במידה והדרגה הנוכחית היא 
 . 6דרגה את 

 ביטול תכנית/בחירהלחיצה אחת על כפתור , 10במידה והדרגה הנוכחית היא 
 . 1תבחר את דרגה 

 תישאר כבויה למספר שניות ולאחר מכן תתחיל להבהב לציון  סיום תכניתתאורת 
 . קביעת הבחירה החדשה
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 באמצעות לחיצה על כפתור מכשירכבו את ה, בכדי להכניס את התכנות לזיכרון .4
On/Off למצב תכנות באופן מכשירחזור ה שניות שלאחריהן י60 -או המתינו כ 
 . אוטומטי

 
 

 תכשירי ניקוי
 

 1- ב3: תכשיר ניקוי משולב
 עצה כללית

  .מלחהה והדחהפונקציות של ערכת אחר ההניקוי המשולבים ממלאים גם תכשירי 
 

דרגת קשיות המים במכשירכם לפני השימוש בתכשירים אלו עליכם לוודא כי  .1
 .המופיעות על האריזה, תואמת את הוראות היצרן לשימוש בתכשיר

 .יש להשתמש בתכשירים אלו אך ורק בהתאם להוראות היצרן .2
, במידה והינכם נתקלים בבעיות בשימוש בתכשיר הניקוי המשולב בפעם הראשונה .3

 ). המספר מופיע על האריזה( קשר עם שירות הלקוחות של היצרן צרו
 

  עצה מיוחדת
כוונון האפשרי הנמוך ביותר של קשיות  בחרו ב1- ב3רי ניקוי משולבים בשימוש בתכשי

 .המים
 

 :ייעציםמבמידה והינכם מעוניינים לחזור ולהשתמש בתכשירי ניקוי סטנדרטיים אנו 
 . כל ערכת ההדחהמלאו מחדש את מיכל המים ואת מי •
 תכניות הדחה 3- ל1 והריצו בין כוונון האפשרי הגבוה ביותר של קשיות המיםבחרו ב •

 . כליםכאשר המדיח ריק מרגילות 
 . התאימו מחדש את כוונון קשיות המים בהתאם לדרגת קשיות המים באזורכם •

 
 
 

 הדחהההתחלת תכנית 
ירת תכנית בבח. העליון של הדלתכפתורי הבקרה ממוקמים בחלקה , במכשיר אינטגרלי מלא
   .   קמעה פתוחההדחה על הדלת להיות

 
 יכולות  הממטרהזרועותאו שהכלים הוטענו בצורה נכונה ושווד .1

 .להסתובב
 .פתחו את ברז המים .2
 כוונון והפעלת תכנית ההדחה .3

 . On/Offלחצו על כפתור 
 .תהבהבסיום תכנית תאורת 

סגרו את . ו את תכנית ההדחה הרצויה ובחרביטול תכנית/בחירה לחצו על כפתור
 . התכנית תתחיל באופן אוטומטי, דלת המדיח

עד אז תוכלו לשנות את , רק לאחר סגירת הדלת תופעלתכנית ההדחה  :הערה
 . הבחירה שנבחרה

 תהליך עבודהזמן הפסקה או ביטול תכנית הדחה ב .4
 !הפסיקו או בטלו תכנית הדחה בתהליך עבודה אך ורק אם זה הכרחי

 .פתחו את הדלת בזהירות.  לצאת עם פתיחת הדלתאדים חמים יכולים! שימו לב
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 תהליך עבודהזמן הפסקת תכנית הדחה ב

התכנית תתחיל ; סגרו את הדלת. התכנית תופסק; פתחו את דלת מדיח הכלים
 . מחדש מהנקודה בה הופסקה

 
 תהליך עבודהזמן  תכנית הדחה בביטול

 3- למשך כביטול תכנית/בחירה על כפתור לחצו; פתחו את דלת מדיח הכלים
תהבהב סיום תכנית עד שהאור התואם לתכנית המופעלת יכבה ותאורת , שניות

 .  למצב תכנותמכשיר חזרלציון העובדה שתכנית ההדחה בוטלה ושה
 . כעת ניתן לבחור תכנית הדחה אחרת
 . בדקו שמיכל תכשיר הניקוי מלא, במידה ובחרתם בתכנית הדחה חדשה

 
אם דלת המדיח תפתח ותישאר פתוחה למשך יותר , שלב הייבושבאך ורק  :הערה

 .התכנית המופעלת תבוטל באופן אוטומטי והמכשיר יחזור למצב תכנות,  שניות30-מ
או כאשר המכשיר יכובה באמצעות לחיצה על ,  בשלב הייבושרקאופציה זו אפשרית 

 .  שניות30- ויישאר כבוי למשך יותר מOn/Offכפתור 
 

 סיום תכנית ההדחה .5
יודיע על סיום תכנית אות קולי . מדיח הכלים יפסיק את פעולתו באופן אוטומטי

השאירו אותה פתוחה קמעה והמתינו מספר , פתחו את דלת מדיח הכלים. ההדחה
כך יהיו הכלים קרירים יותר והייבוש יתבצע בצורה ; דקות לפני שתוציאו את הכלים

 .טובה יותר
 .  תוארכניתסיום תתאורת 

 .אור התכנית שזה עתה סיימה את פעולתה יואר
             .  On/Offכבו את מדיח הכלים באמצעות לחיצה על כפתור 
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