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  הוראות בטיחות 1

קנות הבטיחות מכשיר זה מותאם לתקנים ולטכנולוגיות המוכרות ולת
, לכן. שימוש נכון במוצר ימנע חשיפה לנזקי גוף ורכוש. הרלוונטיות

  .אנא פעלו בהתאם לכל הוראות הבטיחות המופיעות בחוברת זו

 IEC 60335-1:מכשיר זה עומד בדרישות הבטיחות של התקן הבינלאומי 

 לויות עם מוגב) כולל ילדים( אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם מדיח כלים זה
אלא אם הם נמצאים , או ללא ניסיון וידע, נפשיות או יכולות מנטליות, גופניות

  . בהשגחה ופיקוח של אדם בוגר האחראי לבטיחותם

  לפני השימוש בפעם הראשונה 1.1

  התקנת וחיבור המכשיר לרשת החשמל חייבת להיות מבוצעת בהתאם
יות מבוצעות על העבודות הנדרשות חייבות לה. להוראות ההתקנה הנפרדות

 .'ישפאר'רות שונותן השרות בארץ  מתקין מוסמך על ידי היצרן ידי
 סלקו את חומרי האריזה בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה. 
 ג של מלח " ק1 - ליטר לערך וב1.5 -מלאו את מיכל המלח של מרכך המים ב

 .לריכוך המים המיועד למדיחי כלים ביתיים
 עץערבבו היטב את התמיסה בכף  . 

מומלץ להשתמש במלח לריכוך המים אפילו כשהמים , ניותימסיבות היגי
  כשאתם משתמשים בטבליות משולבותוגם המסופקים למדיח רכים 

. 

  כדי ) תוכנית עם חומר הדחה (מומלץ להפעיל תוכנית הדחה ללא כלים
להסיר שאריות של שומנים העשויים להישאר במדיח לאחר סיום תהליך 

 .הייצור

ייתכן ועדיין , לכן. מדיח הכלים נבדק עם מים לפני שהוא נארז למשלוח
 .יישארו סימני מים בתוך המדיח
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   הוראות בטיחות1
  

  שימוש נכון 1.2
  ם עם "כלי אוכל וסכו, לשטיפת צלחותלשימוש ביתי אך ורק מכשיר זה מיועד

רות מדיח הכלים מתוכנן לשימוש בתוך הבית ולמט .מים וחומרי הדחה רגילים
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו . המפורטות לעיל בלבד

 .כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות ההפעלה

 במיוחד ברכיב חשמלי כלשהו, שינוי או ביצוע אלתור במוצר, תיקון כלשהו ,
היבואן או נותן השרות המוסמך שלהם ועל , חייב להיות מבוצע על ידי היצרן

עלול , תיקונים המבוצעים על ידי מי שלא הוסמך לכך.  ומורשהידי טכנאי מיומן
לגרום נזק למוצר או לריהוט המטבח שבו הוא מותקן כמו גם עלול להשפיע על 

במקרה של תקלה או פעולה לא תקינה של . פעולתו התקינה של המוצר
  . 'איתור תקלות': אנא פעלו בהתאם להנחיות שבפרק, המוצר

 .)עיינו ברשימה שבגב החוברת(לשרות התיקונים במידת הצורך אנא פנו 

 השתמשו בחלפים ואביזרים מקוריים בלבד.  

 אם אתם מוכרים או . שמרו על הוראות הפעלה אלו לעיון והתייחסות עתידית
אנא וודאו שחוברת זו מצורפת למוצר ביחד עם , מעבירים מוצר זה לצד שלישי
שים יוכלו ללמוד כיצד בדרך זו הבעלים החד. הוראות ההפעלה הנפרדות

 .להשתמש במכשיר ולהיות מודעים לכל דרישות הבטיחות
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   הוראות בטיחות1
  

  ילדים בבית 1.3
  עלולים להוות ) יריעות פוליסטירן  חלקי פלסטיק,כמו למשל(חומרי האריזה

הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ! סכנת היחנקות .סכנה לילדים
 . ילדים

 שימוש על ידי מבוגרים שקראו היטב הוראות הפעלה אלומוצר זה מיועד ל. 
 פקחו על ילדים ואל .ילדים בדרך כלל לא מודעים לסיכונים שבמכשירי החשמל

 . קיימת סכנה שהם יילכדו בתוכו- דיח תאפשרו להם לשחק עם המ

 שאריות חומרי הדחה במדיח עשויים . המים במדיח הכלים לא מיועדים לשתייה
 .הרחיקו ילדים מהמדיח הפתוח. ניים או לעורלגרום צריבה לעי

 ללשון ולגרון ואף לגרום לחנק, חומרי הדחה עשויים לגרום צריבה לעניים !
מלח לריכוך המים וחומרי הברקה הרחק מהישג ידם של , שמרו חומרי הדחה

  .ילדים

 השתמשו במנגנון הנעילה לילדים .  
  
  

   הערות לשימוש1.4

מל מונע את פעולת מערכת ההגנה ניתוק מדיח הכלים מרשת החש
  .המובנית מפני הצפה

 אל תשתמשו בו והתקשרו לתחנת , אם נראה נזק כלשהו למדיח או לחיבורים
 .השרות הקרובה למקום מגוריכם

 נתקו את המדיח מרשת , סגרו מיד את ברז המים, אם המכשיר אינו פועל כראוי
 .החשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם

  נתקו מיד את המדיח מרשת החשמל , מתגלה נזק כלשהו לכבל החשמלאם
החלפת כבל החשמל תתבצע על . ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם

 .ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד

  וודאו שכבלי החשמל של מכשירי חשמל אחרים לא באים במגע עם דלת
 .הבידוד החשמלי של כבלי החשמל עלול להינזק. המדיח
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   הוראות בטיחות1
  

 אל , לאחר טעינה או הוצאת כלים מהמדיח. אל תשבו או תשענו על דלת המדיח
 .תשאירו את דלת המדיח פתוחה כדי למנוע סכנת מעידה או חבלה

 ם "ם עם קצוות חדים בתוך סל הסכו"הניחו סכינים וסכו, כדי למנוע סכנת פציעה
  .כשהם מופנים כלפי מטה

 .להניח בשכיבה גם בסלסילה העליונהם תוכלו "סכינים וסכו

  סכנת תאונה - אל תשענו על הסלסילה העליונה ! 

 הרחיקו חיות מחמד מהמדיח. 

 עצות להדחה"קראו את הפרק , ם"כדי להגן על הכלים והסכו." 

 חומר הברקה ומלח המיועדים ומומלצים , השתמשו אך ורק בחומר הדחה
יטב בהוראות השימוש שעל גבי עיינו ה. במיוחד לשימוש במדיחי כלים ביתיים

 . האריזות

 אל תשתמשו במדיח ללא או בכמות קטנה מדי של חומר , כדי למנוע נזק
 .הדחה

 אל תשתמשו בנוזל לשטיפת כלים העלול לגרום להקצפת יתר ונזק למדיח. 

 גושים בחומר . אחסנו חומרי הדחה ומלח לריכוך המים במקום קריר ויבש
 אנא עיינו בהוראות הבטיחות של יצרני חומרי .הדחה עלולים לגרום  לבעיות

 .ההדחה וההברקה

 במקרה . לעולם אל תמלאו את מיכל המלח למרכך המים בחומר הברקה
כדי למנוע נזק למערכת , ובטעות מלאתם חומר הברקה לתוך מיכל מרכך המים

אל תפעילו את המדיח ופנו מיד לתחנת השרות המוסמכת , ריכוך המים 
 .גוריכםהקרובה למקום מ

 הפעילו תוכנית שטיפה מוקדמת , לאחר מילוי מלח לריכוך המים. 

  קורוזיביים(אל תשטפו כלים מלוכלכים בתכשירים מתלקחים או משתכים( ,
או צמר פלדה העשוי להשאיר ) חומצות או בסיסים(כימיקלים , מסירי צבע

 .סיבים העשויים לגרום נזק למדיח

  או בתוספת , במקום) 'בנזין וכו, פנטיןטר, כמו למשל(אל תשתמשו בממיסים
 ! סכנת פיצוץ או התלקחות אש-למים שבמדיח 
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  הוראות בטיחות 1
  

 וודאו שלא נמצאים חפצים , לפני סגירת דלת המדיח והתחלת תוכנית הדחה
, סיכות,  זרים כמו למשל מתכתחפצי. זרים או חיות מחמד בתוך המדיח

 .לקי המדיח כמו גם לכלים לח חלודה עשויים לגרום,ומהדקי נייר

  לעולם אל תפעילו את המדיח מבלי שמערכת המסננים מותקנת היטב
 .במקומה

  השתמשו בכלי ניקוי רכים כדי לנקות את המשטחים שמתחת למערכת
 .לעולם אל תשתמשו בכלים מתכתיים. המסננים

 הכלים והמים עשויים להיות חמים . הימנעו מפתיחת הדלת בעת הפעולה– 
האדים הפורצים מהמדיח עשויים לגרום נזק לציפוי העץ ! יבות וכוויותסכנת צר

 .האדים עשויים להצטבר על משקפיים ולהסתיר את הראייה. של דלת המדיח

  כשהוא מופעל לפרקי זמן ארוכים ללא השגחהמדיחהאל תעזבו את . 

 נתקו את המדיח וסגרו תמיד את ברז המים , לפני היעדרות ארוכה מהבית
מל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר או הורדת הנתיך מרשת החש

לעולם אל תמשכו בכבל החשמל כדי להוציא . של קו החשמל המזין את המדיח
בדרך כלל שקע החשמל וחיבורי המים ממוקמים . את התקע מהשקע בקיר

 ).מאחורי פח האשפה, מתחת לכיור המטבח(ביחידת המטבח הסמוכה למדיח 

 ואל תשתמשו במכשירי ,  המשטחים החיצוניים של המדיחאל תרססו מים על
 .ניקוי באדים

 מפותל או מעוך וכו, בדקו וודאו שצינור הניקוז אינו מנוקב, מעת לעת' .  

 למשל(ולא חסומים  בדקו וודאו שפתחי האוורור בתחתית המדיח יישמרו נקיים ,
  .)על ידי שטיח
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  המדיח שלכם 2

  תיאור המדיח 2.1
 קיבולת :  

  )SMS 55( בינלאומיות  מערכות כלים12
 )EURO 60( מערכות כלים בינלאומיות 13

 5 תוכניות  
  »יומי- שימוש יום«
  »פריטי זכוכית/הדחה מהירה«
  »מוגברת«
  »שטיפה מוקדמת«
 »תוכנית חסכונית«

 פעולות נוספות  
  »חסכון באנרגיה«
 »השהיית התחלה«

 1 -  בלוהכ « משולב חומר הדחה« 

 צליל אקוסטי 

 מים חמיםחיבור ל 
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  המדיח שלכם 2
  

   המדיחמבנה 2.2

  
  

  דלת המדיח  1

  ידית הדלת  2

  צג פעולות ורכיבי התצוגה  3

  סלסילה  4

  מערכת הסינון  5

  מיכל המלח  6

  תא חומרי הדחה  7

  מיכל חומר הברקה  8

  מדריך הדחה מהיר  9

  ם"סלסילת הסכו 10

  זרוע התזה 11
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  המדיח שלכם 2
 

  התצוגה רכיבי ההפעלה ו 2.3

  

  לחצני בחירת תוכניות
  בורר תוכניות  

  חסכון באנרגיה    

        סיום תוכנית הדחה   

   

   
  

   
   ההדחהתוכניות חיוויי 

  יומית-הדחה יום  

  מוגברת 

  פריטי זכוכית/ מהירה  

  שטיפה מוקדמת 

  

 )סימנים(חיוויים /פעולות נוספות
  

   חסכון באנרגיה

  »1 - ול בהכ« תכשירי הדחה 

  חיווי מילוי חומר הברקה 

  חיווי מילוי מלח 
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  המדיח שלכם 2
 

   )צג דיגיטאלי(תצוגה 

 
ובעת  התוכנית במהלך בחירת  בתצוגהיםמופיע שונים מידעפריטי 

  :פעולת תוכנית ההדחה

 השהיית התחלת תוכנית הדחה  
 הודעת תקלה.  
  

  
  צליל אקוסטי

 ובמקרה של פעולה לא תקינה של  בסיום תוכנית הדחהצליל אקוסטי נשמע
    .המדיח
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  הכרת תוכניות ההדחה 3
  

  סימן/ תוכנית 
  

  סוג הלכלוך

 יומית- הדחה יום
 

לא מתאימה להדחת כלים עם . לרמת לכלוך רגילה
  .שאריות לכלוך שנשרפו או התייבשו

פריטי /מהירה
   זכוכית

' אפריטיף'כלים להגשת תקריבי , לרמת לכלוך קלה
לא מתאים לטבליות המתמוססות . וספלי קפה
  .באיטיות

    מוגברת

מחבתות וכלים , לרמת לכלוך גדולה ולהדחת סירים
, להקרמה  עם שאריות מזון שהתייבשו או נשרפו

מחית , כמו למשל(מתאימה להדחת למזון שנקרש 
  ).'אורז וכו, תפוחי אדמה

שטיפה 
    מוקדמת

למניעת התייבשות שאריות מזון בכלים המיועדים 
  .להדחה בשלב מאוחר יותר

 תוכנית חסכונית
  

  תוכנית הדחה חסכונית לכלים ברמת לכלוך רגילה
  ).תוכנית מוצהרת לבדיקת סיווג אנרגטי(
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  הכרת תוכניות ההדחה 3
  

  נתוני צריכה/ תהליך התוכנית 

  שטיפה
 מוקדמת

  ניקוי
]C0[ 

שטיפת 
 ביניים

שטיפה עם 
 נוזל הברקה

]C0[  
זמן  ייבוש

 אנרגיה  מים  מחזור

  1.20  13 ' ד15'  ש1  כן  70  כן 55  כן

  0.85  11  ' ד45 כן  60  כן  45  לא

במידת 
 הצורך

  1.40  21 'ד 40'  ש1 כן 70  כן  65

  0.05  4 ' ד7'  ש0 לא לא  לא  לא  כן

  10'' ד30'  ש2 כן 65  כן  50  לא
1.03  

-  
1.04  
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  הכרת תוכניות ההדחה 3
 

  אפשרויות נוספות 3.1

  שימוש    פעולה

  באנרגיהחסכון
 

אפשרות זאת מפחיתה את הטמפרטורה בשלב 
 -מפחיתה את צריכת האנרגיה ב, C50 - ההדחה ב

  .     ומבצעת שטיפה עדינה של כלי זכוכית10%

  השהיית התחלה

השהיית התחלת תוכנית הדחה מאפשרת לכם 
, להשתמש בשעות שפל מוזלות של תעריפי החשמל

ום שבין ולהשהות את התחלת תוכנית ההדחה בתח
זמן ההשהיה הקודם .  שעות9 שעה ועד 1

  .שהגדרתם יופיע בצג כהמלצה
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  הגדרות המשתמש  4
התהליך . ניתנות לשינוי רק כאשר לא מופעלת תוכנית הדחההמשתמש הגדרות 

  .בדרך כלל זהה בכל ההגדרות

     המשתמשהגדרות שינוי

  . שניות5 -  במשך כהחזיקו לחוץ את לחצן  
  .הדיגיטאליג  יופיע בצ -

  ).חיוויהימן ס(עד שההגדרה הרצויה תואר  לחצו לסירוגין על לחצן  
  .הדיגיטאלי יופיע בצג  -

  .ההגדרהי לשנות את כד לחצו על לחצן  
  .חיווי לחצן תוכנית ההדחה שנבחרה יהבהב -
  )דוגמא( יופיע בצג הדיגיטאלי  -
  . ההגדרה אושרה-

  

    הגדרותיציאה ממצב 

  .שהתצוגה הדיגיטאלית תיכבה עד  לסירוגין על לחצן  לחצו

התצוגה הדיגיטאלית ,  שניות15 -אם לא תלחצו על לחצן כלשהו במשך כ
   .ההגדרה החדשה תישמר בזיכרון. תיכבה
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  הגדרות המשתמש 4
  

  .התרשים הבא מעניק מבט על הגדרות המשתמש האפשרויות

  . שניות5 -משך כ בלחצו והחזיקו לחוץ את לחצן 
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   הגדרות המשתמש4
  

   צליל אקוסטי4.1
צליל אקוסטי יישמע בסיום תוכנית הדחה במקרה של פעולה לא תקינה של מדיח 

  .הכלים
  

יישמע צליל אקוסטי אפילו אם הוא מוגדר , במקרה של פעולה תקינה
  .במצב כבוי

  שמע הצליל האקוסטי לא יי, אם הגדרתם השהיית התחלת תוכנית הדחה
  .            בסיום תוכנית הדחה

  
  הגדרת הצליל האקוסטי

  . שניות5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 
  . יופיע בצג -

  . יואר עד שחיווי  על לחצן לסירוגין לחצו 
  הגדרת , »מופעל« יופיע בצג כדי לחוות שהצליל האקוסטי : (לדוגמא

  )            ברירת המחדל

  .צו על לחצן לח,  לשינוי
 ).»כבוי« יופיע בצג כדי לחוות שהצליל האקוסטי : ( לדוגמא-

  .שהצג ייכבה עד לחצו לסירוגין על לחצן ,  ליציאה מהגדרות המשתמש
  
  



 22

   הגדרות המשתמש4
  

     »1 -  בהכול«חומר הדחה  4.1

מתאימה את התוכניות לשימוש מיטבי בחומר הדחה  »1 -  הכול ב«הגדרת 
  .לח ותכשיר הברקהעם ממשולב 

  אם . עד דרגות קשיות מים מסוימות  »1 -ב הכול «ניתן להשתמש בתכשירי
יש למלא את , מוארות  או מילוי חומר הברקה נוריות החיווי למילוי מלח 

 . מיכל המלח לריכוך המים ואת מיכל חומר ההברקה

 ל מן ההתמוססות שזזמן ההדחה של תוכניות קצרות מאד מתארך מכיוון ש
 .ארוך יותר  1 - בהכול כביסה תכשיר

  

  »1 -  בהכול«הגדרת המדיח לחומר הדחה 

  . שניות5 -  במשך כהחזיקו לחוץ את לחצן   
  . יופיע בצג -

  . יואר עד שחיווי על לחצן  לסירוגין לחצו  
  הגדרת ברירת , »כבוי« 1 - יופיע בצג כדי לחוות שהכול ב: ( לדוגמא-
  ).המחדל  

    .לחצו על לחצן , נוי ההגדרהלשי  
  ).»מופעל« 1 - יופיע בצג כדי לחוות שהכול ב: ( לדוגמא-
    .ההגדרה התקבלה -

  .שהצג ייכבה עד לחצו לסירוגין על לחצן ,  מהגדרות המשתמש ליציאה 
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   הגדרות המשתמש4
  

   מינון חומר הברקה4.3

מצב (מינון נוזל ההברקה תוכלו לכבות את , אם איכות הייבוש אינה משביעת רצון
  .   דרגות9או להגדיר אחת מתוך ) »כבוי«

 כוונו את מינון חומר , אם הכלים עדיין לחים או עדיין נשארות טיפות מים
 .  או גבוהה יותר6ההברקה לדרגה 

 3כוונו את מינון חומר ההברקה לדרגה , אם מופיעים פסים על הכלים .  
    

  שינוי מינון חומר ההברקה

  . שניות5 -  במשך כו לחוץ את לחצן  החזיק
  . יופיע בצג -

  . יואר עד שחיווי   לחצו לסירוגין על לחצן 
  ).הגדרת ברירת המחדל, 4 יופיע בצג כדי לחוות את דרגה : ( לדוגמא-

 הרצויה תופיע המינוןעד שדרגת  על לחצן לסירוגין לחצו ,   לשינוי ההגדרה
  .  בצג

  .)6 דרגה : ( לדוגמא-
  .   ההגדרה התקבלה-

  .שהצג ייכבה עד לחצו לסירוגין על לחצן ,   ליציאה מהגדרות המשתמש
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  הגדרות המשתמש 4
  

  דרגת קשיות המים 4.4
. מרכך המים המובנה מסיר אבנית מהמים כדי לאפשר פעולת ניקוי ללא תקלות

. לותוריכוך אוטומטי של המים מתבצע במרווחים רגילים כדי להבטיח את יעי
לכן נדרשת הגדרת דרגת , מדיח הכלים שלכם מצויד עם חיישן אבנית אוטומטי

המדיח יתחיל לרכך את המים באופן . קשיות המים המסופקים למדיח הכלים
 של מי בניקוזהתוכנית הבאה תתחיל , לאחר ריכוך המים. אוטומטי בזמן הנכון

  .יתוניקוזם החוצה בו זמנ, המרכך באמצעות שאיבת מים דרכו

מומלץ להשתמש במלח לריכוך המים בעת שימוש בחומר , מסיבות היגייניות
  .או כשהמים המסופקים למדיח הכלים רכים  1 - בהכולהדחה משולב 

. יש להגדיר את דרגת קשיות המים כדי להתאימם למצב המים המסופקים למדיח
 הייצור המדיח מוגדר בעת.  דרגות קשיות מים זמינות9במדיח הכלים קיימות 
  . 5לדרגת ברירת מחדל 

אנו פנו למחלקת אספקת , למידע נוסף לגבי דרגת קשיות המים באזורכם
בארצנו קשים  בדרך כלל המים(המים ברשות המקומית במקום מגוריכם 

  )מאד

   דרגת קשיות המיםהגדרת

  . שניות5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 
  . יופיע בצג -

  . יואר עד שחיווי צן   לחצו לסירוגין על לח
  ).הגדרת ברירת המחדל, 5 יופיע בצג כדי לחוות את דרגה : ( לדוגמא-

עד שדרגת הקשיות הרצויה  על לחצן לסירוגין לחצו ,   לשינוי ההגדרה
  .  תופיע בצג

  ).6 דרגה : ( לדוגמא-
  .   ההגדרה התקבלה-

  .שהצג ייכבהעד  לחצו לסירוגין על לחצן ,   ליציאה מהגדרות המשתמש
   

. מבוטלת בדרגה פעולת מרכך המים
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   הגדרות המשתמש4
  

  דרגות קשיות המים
דרגות  (0dH  - ו)דרגות צרפתיות (0fH - ב האפשריות דרגת קשיות המיםהגדרות
  ).  גרמניות

  9  8  7  6  *5  4  3  2  1  0 דרגה

0fH 
0  
-  
5  

6  
-  

10  

11  
-  

15  

16  
-  

20  

21  
-  

25  

26  
-  

30  

31  
-  

40  

41  
-  

50  

51  
-  

70  

71  
-  

120 

0dH 
0  
-  
3  

4  
-  
6  

7  
-  
9  

10  
-  

12  

13  
-  

14  

15  
-  

16  

17  
-  

22  

23  
-  

27  

28  
-  

38  

39  
-  

65  
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   הגדרות המשתמש4
  

  חיבור למים חמים 4.5
הנכנסים למדיח  המים אם .מיטביתבצורה נים זמי חמים מיםהמדיח משתמש ב

 ההדחה שלבע  ורק לאחר מכן מתבצמתבצעת שטיפה מוקדמת , מדייםקר עדיין
 מתחממים המים ,לחיסכון באנרגיה נוספתה בחרתם באפשרות אם. עם מים
צריכת נוסף בצמצום כדי לאפשר , המינימאלית טמפרטורהרק עד ה חשמלית
 .האנרגיה

  הגדרת המים החמים

  . שניות5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 
  . יופיע בצג -

  .יוארו  -  ו עד שחיווי   לחצו לסירוגין על לחצן 
  הגדרת, »כבוי« יופיע בצג כדי לחוות שחיבור למים חמים : ( לדוגמא-
  ). ברירת המחדל 

  .  על לחצן לסירוגין לחצו ,   לשינוי ההגדרה
  ).»מופעל« יופיע בצג כדי לחוות שחיבור למים חמים : ( לדוגמא-
  .   ההגדרה התקבלה-

  .שהצג ייכבה עד ן על לחצן לחצו לסירוגי,   ליציאה מהגדרות המשתמש
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  הפעלה 5

  הכנת המדיח 5.1

  פתחו את דלת המדיח

    . דלת המדיח ידית אתקדימהמשכו  
     כל תוכנית שבפעולה תפסיק לפעול -

  .  אוטומטית

  

   

  לפני השימוש בפעם הראשונה

  .הפעילו את המדיח 

  .פתחו את ברז המים 

ג מלח לריכוך " ק1 - לערך וב מיםטר לי1.5 - מלאו את מיכל מרכך המים ב 
  .מים

  .ערבבו את התמיסה בעזרת כף מעץ 

מומלץ להשתמש במלח לריכוך המים בעת שימוש , מסיבות היגייניות
או כשהמים המסופקים למדיח   1 - בהכולבחומר הדחה משולב 

  .רכים הכלים

  .מלח שגלשו מחוץ למיכל המלחה נגבו היטב את שאריות 

  .יכל חומר ההברקה בנוזל הברקה למדיחי כלים ביתיים מלאו את מ

לגרום ,  כדי למנוע משאריות מלח כלשהן שגלשו הריצו תוכנית הדחה 
  . להיווצרות כתמי חלודה בתוך המדיח

 במשך מספר מואר עשוי להישאר  חיווי מילוי מלח, בהפעלה ראשונה
  . מחזורי הדחה
   מיכל המרכך יתפזר בצורהמלח שבתוך כאשר התיכבה נורית החיווי 

  ). מחזורי הדחה10 -לאחר כ( אחידה           
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  הפעלה 5
  

  כלים במדיח הטענת 5.2

למידע נוסף : ם עמידים לשטיפה במדיח כלים"לא כל הכלים והסכו
  ".עצות להדחה"עיינו בעצות שבפרק 

 שאריות מזון גדולות או חלקיקים  קשים הנשארים על הצלחות או הסירו 
 .ם"סכוה

קסמי שיניים עשויים לנקב את . וודאו שקסמי שיניים לא יוכנסו לתוך המדיח 
 .עדין/המסנן הגס

יש להסיר , ות עם שאריות מזון שנשרפו או נדבקותסירים או מחב, צלחות 
 .תחילה במים

 .בדקו וודאו שזרועות ההתזה נעות בחופשיות,  לאחר הטענת הכלים

 עצות שיסייעו לכם להשיג את מיטב תוצאות בעמודים הבאים תוכלו למצוא
  .ההדחה



 29

  הפעלה 5
  

   הכלים בסלסילה העליונההטענתעצות ל 5.3

וטענו אותה בפריטים קטנים ככל שניתן החליקו החוצה את הסלסילה העליונה   
  .ספלים וצלוחיות, כוסות, קעריות, כמו למשל

ם כך שהמים הניחו את הפריטי, 1 אם אתם משתמשים במדפים המתקפלים 
 .יוכלו להגיע בקלות למשטחים המלוכלכים

  . 2 בתומך הכוסות ייןהניחו היטב כוסיות  
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  הפעלה  5
  

  מחזיק כוסות

מתאימים במיוחד לכוסות  1  הכוסותי מחזיק
וגביעים ארוכים וניתן לקפלם מעלה או 

  .מטה

 משכו את תומכי הכוסות בעדינות כלפי 
ם מטה עד לחילופין דחפו אות, מטה או

  .שייתפסו בסלסילה

  
  

  מדפים
  .כתומכי כוסות 1 במדפים ב ניתן להשתמש

הסירו את המדפים כדי לאחסן כוסות 
  .  גבוהים

  
  

  כיוון גובה המדפים/פירוק

   .גובה המדפים ניתן לכוונון

  .2 לווים 1דחפו מעלה את המדף . 1

  .לחצן את המדף כלפי פנים והחוצה. 2

  .3 המדף במצב  במידת הצורך תלו את
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  הפעלה 5
  

  יתדות

  ניתן להניח מעל הסריגים1את היתדות 
  .בכל מקום בסלסילה העליונה

ניתן להניח , באמצעות השימוש ביתדות
, בקבוקי תינוקות, כוסות משקה רגילות

צנצנות וכדים בכל מקום , בקבוקי ספורט
  .בסלסילה העליונה

  .השתמשו בשתי יתדות לכלים גדולים
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  הפעלה 5

  הסלסילה העליונה המתכווננת

  -בגובה מרבי של כ  מפלסי גובה שונים3 -לגובה הסלסילה העליונה ניתן לכוונון 
   את הסלסילה ניתן להטות בדרכים שונות.מ" ס4

 

  הרמת הסלסילה העליונה

הסלסילה  של 1ידית הצד  אחזו את 
  .והרימו אותה למצב הרצויהעליונה 

   

  

  

  

  

  

  

  

  כת הסלסילה העליונההנמ

 של הסלסילה 1 אחזו את ידית הצד 
  .העליונה

 הסלסילה העליונה  את מעטהנמיכו 
  .2ובו זמנית לחצו על הלחצן 

  . מנגנון הנעילה ישתחרר-

 הסלסילה העליונה למצב את הנמיכו 
שחררו את הלחצן כדי לנעול , הרצוי

  .את הסלסילה
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  הפעלה 5

  לה התחתונההטענת כלים בסלסיעצות ל 5.4

  .וטענו את הכלים בתוכה, החליקו את הסלסילה התחתונה ככל שניתן החוצה 

 .ותתסירים ומחב, מגשים, קערות, טענו פריטים גדולים כמו צלחות 

 של  בחלק האחורי)'וכו, מכסים, צלחות למרק( טענו צלחות גדולות 
  ..הסלסילה

  

  
חו אותם בסלסילה אם תני. הניחו קערות מפסטיק בסלסילה העליונה

  הם עשויות להתרומם מלחץ המים ולבוא במגע עם זרוע, התחתונה
.ההתזה המסתובבת
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  הפעלה 5

  יתדות

    ,בכל מקוםניתן להציב  1את היתדות 
  .בסלסילה התחתונה שמעל הסריגים

כוסות , באמצעות השימוש ביתדות
בקבוקי , בקבוקי תינוקות, שתייה רגילות

תן להניח בכל צנצנות וכדים ני, ספורט
  .מקום בסלסילה התחתונה

השתמשו בשתי יתדות לפריטים 
  . גדולים

  שטיפת מגשי אפייה

את הסלסילה העליונה יש להסיר כדי 
  .לשטוף מגשי אפייה גדולים

 החליקו את הסלסילה העליונה ככל  
  .שניתן החוצה

 הסירו את נועלי הבטיחות של 
באמצעות משיכתם כלפי  2הסלסילה 

  .מעלה
את , משכו החוצה מתוך המסילות 

  .הסלסילה העליונה

  

  עליכם להרכיב חזרה את נועלי , בעת החזרת הסלסילה העליונה
  .2הבטיחות 

  

  . סדרו את מגשי האפייה
   היתדות מתפקדות כתומכים למניעת-    

   .     התהפכות מגשי האפייה

  



 35

  הפעלה 5

  ם"סלסילת הסכו

ם עם קצוות חדים כשהם "נים וסכוהניחו סכי, כדי למנוע סכנת פציעה
  . או כך שהם לא יגרמו לדקירהמופנים כלפי מטה

ם עם קצוות חדים ניתן גם להניח אופקית בסלסילה "סכינים וסכו
  .העליונה

 . ם תוכלו למקם בכל מקום מעל היתדות שבסלסילה התחתונה"את סלסילת הסכו

ם " הניחו בחופשיות את הסכו 
דיות מכוונות כשהי, ם"הסכו בסלסילת
ות לא תידבקנה פוודאו שכ .כלפי מטה

  .האחת לשנייה

ם " מונעים מפריטי סכו1התותבים 
לטיפות מים , להידבק האחד לשני

ולפריטים , להישאר לאחר הייבוש
) למשל כפיות קטנות למוקה(קטנים 

  . להחליק דרך הסלסילה

בסלסילת התותבים  התאימו את 
  .ם"הסכו

   

  

וודאו , יחבעת סגירת דלת המד
ם לא יבלטו לתוך "שפריטי סכו

האגן התחתון או יילכדו בין 
כדי להבטיח , הדלת למשקוף

את אטימות המדיח ומניעת 
  .דליפת מים

  
  



 36

  הפעלה 5
  

  הוספת חומר הדחה 5.5

  אבקה
פתחו את תא חומר ההדחה בלחיצה על  

   .התפס בכיוון החץ

  

  

  

  . חומר הדחה לתא חומר ההדחהוסיפוה 

 עיינו בהוראות היצרן ,  המינוןלקביעת
 .שעל גבי האריזה

  1הבחינו בסימני מפלס הגובה   
»20 ml«30« - ו ml«. 

 הוסיפו כף , לכלים מאד מלוכלכים
של חומר הדחה לתא שטיפה  שטוחה

 .2מוקדמת 

  

  .סגרו את המכסה 

  

  

  

  

  טבליות

 לתא חומר 3 ההכניסו טבלית שטוח 
  .ההדחה
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  הפעלה 5

  בחירת חומר ההדחה

וכתוצאה מכך , על תשתמשו בנוזל כלים העלול לגרום להקצפת יתר
  .לפעולה לא תקינה של מדיח הכלים

. עקבו אחר הוראות השימוש המופיעים על גבי אריזות חומרי ההדחה
  .שימוש במינון קטן מדי של חומר הדחה עשוי לגרום נזק למדיח

 . ביתיהשתמשו אך ורק בחומר הדחה המיועד במיוחד למדיח כלים 

  פנו למרכז המידע של יצרן חומר ההדחה במקרה של ספק או בעייה כלשהי
 ).המינון המומלץ, למשל(

  טבליות הדחה אינן מתמוססות כראוי בטמפרטורת הדחה שלC550 או נמוכה 
  .יותר ובכך משפיעות לרעה על ביצועי ההדחה

  
  ) 1 - בהכולאבקה / טבליות (שימוש בחומר הדחה משולב

 אשר מיועד לבטל את 1 - בהכולאם אתם משתמשים בחומר הדחה משולב 
אנא עקבו אחר ההמלצות , הצורך בשימוש בחומר הברקה ומלח לריכוך המים

  : הבאות

 חומר  להצגאת התוכניות והתאים לכדי   השתמשו בהגדרת המשתמש
 .ההדחה

  יש למלא , מוארות  או מילוי חומר הברקה אם נוריות החיווי למילוי מלח
 . את מיכל המלח לריכוך המים ואת מיכל חומר ההברקה

 חזרו להשתמש בחומר , אם תוצאות ההדחה והייבוש אינן משביעות את רצונכם
מלאו מלח במיכל מרכך המים והוסיפו נוזל הברקה לתא נוזל , הדחה רגיל
כבוי  למצב  1 - ב הכולשנו את הגדרת המשתמש לחומר הדחה. ההברקה

 .פנו לייצרן תכשיר ההדחה המשולב, תלתלונו. 
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  הפעלה 5

   הדחהבחירת תוכנית 5.6

  . יהבהב תוכנית ההדחה הרצויהחיוויעד ש לחצו לסירוגין על לחצן  

  

  . סגרו את דלת המדיח
  .  תוכנית ההדחה תתחיל מיד-  

 שניות לאחר בחירת תוכנית 15אם לא תסגרו את דלת המדיח בתוך 
יישמע צליל . בחרה תתבטל והתצוגה תיכבההתוכנית שנ, ההדחה

  .לאחר מכן עליכם יהיה לבחור את תוכנית ההדחה מחדש. אקוסטי כפול
  . כדי לבטל את תוכנית ההדחה שנבחרהלחצו בכל עת על לחצן 

  
  

  חסכון בחירת תוכנית 5.7

  . לחצו על לחצן , כאשר המדיח כבוי 
  . יהבהב חיווי -

  

  . סגרו את דלת המדיח
  .  תוכנית ההדחה תתחיל מיד-  
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  הפעלה 5

  בחירת אפשרויות נוספות 5.8
ובעוד חיווי תוכנית ההדחה  שניות 15בתוך  -תוכלו , לאחר בחירת תוכנית הדחה

  .   לבחור אפשרויות נוספות- מהבהב

  .. לחצו על לחצן הפעולות הנוספות 
  . יהבהב חיווי -

  

  . סגרו את דלת המדיח
  . ה תתחיל מיד תוכנית ההדח-  

  . עם תוכנית השטיפה המוקדמת תוכלו לבחור הפעולה הנוספת 

  

  חסכון באנרגיה
  . 10% -אפשרות נוספת זו מיועדת להפחת צריכת האנרגיה ב

  .מהבהבתתוכנית ההדחה שנורית חיווי בעת  לחצו על לחצן   
  . יהבהב חיווי -

  .פת שנבחרה כדי לבטל אפשרות נוסלחצו לסירוגין על לחצן   
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   הפעלה5

  שמירת פעולות נוספות 5.9
היא מופעלת אוטומטית בעת בחירת תוכנית , אפשרות נוספתכאשר נשמרת 

  .  ההדחה

   שניות 5 -במשך כ לחצו על לחצן הפעולות הנוספות  
  . הבחירה תישמר-

  . שניות5 -על הלחצן במשך כחזרה לחצו ,   כדי לאפס את הפעולה שנשמרה

מתאים יהבהב לזמן קצר ויישמע צליל אקוסטי כדי לאשר החיווי ה
  .שהפעולה הנוספת נשמרה או נמחקה
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  הפעלה 5

  השהיית התחלה 5.10
השהיית התחלה מאפשרת לכם להדיח את הכלים בשעות בהן תעריפי החשמל 

בצג .  שעות9 - ל1את השהית ההתחלה ניתן להגדיר לפרק זמן שבין . זולים יותר
  . שהייה הנותר לתחילת תוכנית ההדחהההזמן יופיע 

  הגדרת השהיית ההתחלה

  .»השהיית התחלה«ת ו הנוספיותבחרו את התוכנית ואת האפשרו 

 5( ,  לדוגמא. עד שזמן ההשהיה הרצוי יופיע בצגלחצו לסירוגין על לחצן  
  ).שעות

  .סגרו את דלת המדיח 
   .כנית ההדחה בצג תתחיל ספירה לאחור של זמן השהיית  התחלת תו-

  .ניתן להוסיף בכל עת בזמן ההשהיה', סירים וכו, ם"סכו, צלחות

   .תוכנית ההדחה שנבחרה תתחיל אוטומטית, לאחר שזמן ההשהיה הסתיים

בסיום זמן השהיית התחלת תוכנית ההדחה לא יישמע צליל אקוסטי כדי 
  .לא להפריע את מנוחתכם בשעות הקטנות של הלילה

  

  לביטול

  .ת דלת המדיחפתחו א 

  .בצג יתאפס ההשהיהזמן  עד שלחצו לסירוגין על לחצן  

  .סגרו את דלת המדיח 
  . תתחיל מיד תוכנית ההדחה-
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  הפעלה 5

  הפסקת תוכנית 5.11

   ! סכנת כוויות- הכלים והמים עשויים להיות חמים מאד 

  .את דלת המדיחבזהירות פתחו  

  .פעולה זו תפסיק את תוכנית ההדחה -
  . תהבהבההדחהורית החיווי של תוכנית  נ-

ייתכן ויישמע  -  אם טמפרטורת המים גבוהה -בעת שדלת המדיח סגורה 
 עם הפוגות  פעמים5הפעלת וכיבוי משאבת המים עד הנגרם מרעש 
  . תתבצע השוואת הטמפרטורה, בשלב זה. קצרות

  

  ביטול תוכנית הדחה 5.12

  ! סכנת כוויות - הכלים והמים עשויים להיות חמים מאד 

  .פתחו בזהירות את דלת המדיח   

  . פעולה זו תפסיק את תוכנית ההדחה-

  . תהבהבההדחה נורית החיווי של תוכנית -

  . על לחצן  שניות 2 - במשך כלחצו    

   . המים ינוקזו מהמדיח-

  .יופיע בצג  -

    . יישמעו חמישה צלילים אקוסטיים-

  . הצג והחיוויים ייכבו-
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  עלההפ 5

  בסיום תוכנית הדחה 5.13
  :סיום תוכנית הדחהב

  .   צלילים אקוסטיים5יישמעו   -

  .ארוךיישמע צליל אקוסטי , ) דקות30 -כ(הייבוש לאחר  -

אל תפתחו את דלת המדיח עד , להשגת תוצאות ייבוש טובות יותר
מדיח הכלים עובר למצב , לאחר הייבוש. שיישמע הצליל האקוסטי הארוך

 .יסכון באנרגיההמתנה לח
  

 הוצאת הכלים מהמדיח

  .או לחילופין השאירו אותם בתוך המדיח עד שתזדקקו להם, הוציאו את הכלים 

  .הוציאו את הכלים מתוך הסלסילה התחתונהתחילה 

.בדקו את המסנן ונקו אותו במידת הצורך, מעת לעת 
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  ניקוי ותחזוקה 6

  החלל הפנימיניקוי  6.1
נימי של פל חומר הדחה ינקה אוטומטית את החלל השימוש במינון הנכון ש

 אנו ממליצים לכם לנקות את המדיח פעמיים בשנה באמצעות תכשיר .המדיח
   . לניקוי מדיחי כלים

מרבית . בצעו בזהירות את ההנחיות שבתכשיר לניקוי מדיח הכלים
אנו , לכן. תכשירי הניקוי למדיחי כלים יעילים יותר בטמפרטורות גבוהות

  . לניקוי מדיח הכלים יצים להשתמש בתוכניתממל

  

  המשטחים החיצונייםניקוי  6.2
  .  אל תשתמשו בתכשירי ניקוי חריפים או בחומרים המכילים חומצות

 העשויים לגרום נזק למשטחי -' וכו, צמר פלדה,   אל תשתמשו בכריות קרצוף
  .המדיח

  .חומר הדחהשאריות נגבו מיד לכלוך כלשהו או   
 ו להשתמש למטרה זו בנוזל כלים עדין או בתכשיר לניקוי זכוכיתתוכל.  

 נקו את משטחי המדיח במטלית רכה לחה הטבולה בתמיסת מים פושרים  
). שפשפו בכיוון קווי המרקם,  משטחים מתכתיים-ומעט נוזל כלים עדין 

  .הבריקו ויבשו במטלית רכה

  . במטלית רכה ויבשה  נקו את לוח הבקרה במטלית לחה ולאחר מכן יבשו
 תוכלו להשתמש למטרה זו בנוזל כלים עדין או בתכשיר לניקוי זכוכית.  

  . במטלית לחה רכהנקו את האטם ואת קצוות דלת המדיח, מעת לעת 
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  ניקוי ותחזוקה 6
  

  מערכת הסינוןניקוי  6.3

 למערכת מתחתש כדי לנקות את החלל  רכיםבכלים  רקהשתמשו
  .הסינון

  .כדי לנקות את מערכת הסינון חפצי מתכתב שתמשולעולם אל ת
דיח במ תקלהל  לגרוםהעלולסינון המערכת התקנה שגויה של 

 .הכלים

על  ולהשפיע לא מספקות ניקוי לגרום לתוצאות עלולה סינון מלוכלכת מערכת
  .מערכת הסינון את מעת לעתבדקו ונקו  ,לכן .ניקוז המים

  אתשלפוו המדיח  את דלתופתח 
  .נההתחתו ילהסהסל

 1 עדיןה במסנן מערכת הסינון אתסובבו  
  . נגד כיוון השעון והסירו אותה

על  לחיצה ב2 גסה מסנןה פתח את 
 מערכת הסינון  אתנקוו 3 הנעילה לוחית

  .תחת מים זורמיםבעזרת מברשת 

  .גסה פסולת ו שאריותריהס 

 סובבוו מערכת הסינון  אתהרכיבו חזרה 
 בכיוון ככל שניתן 1העדין  מסנןה את

 .השעון
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  ניקוי ותחזוקה 6
  

  ניקוי זרוע ההתזה 6.4
ייתכן , אם תוצאות ההדחה אינן משביעות רצון או אם חומר הדחה נשאר מאחור

  .ופתחי הריסוס בזרוע ההתזה סתומים

 זרוע ההתזה העליונה
   .הוציאו את הסלסילה העליונה 

נגד כיוון השעון  1 את האום  סובבו
  . אותהוהסירו

מהציר  2 הסירו את זרוע ההתזה 
ושטפו אותה היטב מתחת למים 

  .זורמים

  .בדקו את פתחי הריסוס 

  זרוע ההתזה התחתונה 

 3אחזו במרכז את זרוע ההתזה  
  .ומשכו אותה בחוזקה כלפי מעלה

שטפו היטב את זרוע ההתזה במים  
  .זורמים

  .בדקו את פתחי הריסוס 
  

למידע נוסף עיינו  . הסינון ואת המסנן הגסמערכתאת מעת לעת נקו 
  ".ניקוי מערכת הסינון"בפרק 
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  ניקוי ותחזוקה 6

  מילוי מלח לריכוך המים 6.5

  !אין להכניס חומר הדחה למיכל ריכוך המים

תואר בעת בחירת  נורית חיווי מילוי מלח , כשמיכל המלח לריכוך המים מתרוקן
  .הסתיימהפעולת תוכנית ההדחה ולאחר ש

פתחו את דלת המדיח ומשכו החוצה או הסירו את  
  .הסלסילה התחתונה

  .פתחו את פתח מילוי המלח בהרמת תפס הנעילה 
   - מלאו כ, לפני השימוש במדיח בפעם הראשונה 

 1 -לאחר מכן הכניסו כ.  ליטר מים לתוך המיכל1.5
. ג של מיכל רגיל לריכוך מים במדיחי כלים"ק

  .ז תיכנס לפעולהמשאבת הניקו
   נגבו וסלקו שאריות מלח שגלשו מסביב לפתח

  .  המילוי
 . סגרו את המכסה ונעלו את תפס הנעילה

 כדי להגן על המדיח מפני הריצו תוכנית הדחה  
  .היווצרות חלודה משאריות מלח שנותרו במדיח

 להאיר תמשיך  ייתכן ונורית חיווי מילוי מלח, בשימוש הראשוני במדיח
   נורית החיווי. ערבבו את המלח באמצעות כף עץ. מספר מחזורי הדחה

   מחזורי10 -לאחר כ( כאשר המלח במיכל יתפזר בצורה אחידה תיכבה
  ).הדחה

  צריכת משוערת של המלח לריכוך המים 
0fH 0-5  6-10  11-15 16-20 21-25 

 0dH 0-3  4-6  7-9  10-12 13-14  קשיות המים

מחזורים ' מס
ג מלח "ק 1לצריכת 

 -  680  360  250  150  

0fH 26-30 31-40 41-50 51-70 71-120 
 0dH 15-16 17-22 23-27 28-38 39-65  קשיות המים

מחזורים ' מס
ג מלח " ק1לצריכת 

125 90  60  40  20  
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  ניקוי ותחזוקה 6

  מילוי חומר הברקה 6.6

של נגבו וסלקו . לעולם אל תמלאו חומר הדחה במיכל חומר ההברקה
  שלה לסירוגיןסכנה מהקצפת יתר והופע(ומר הברקה כלשהו שגלש ח

  עקבו תמיד אחר הוראות הבטיחות).  / ,  / קוד תקלה 
  . של יצרן חומר ההברקה           

שטיפה (חומר הברקה מונע הופעת כתמי טיפות מים לאחר השטיפה האחרונה 
 אוטומטית ממיכל המינון הנכון של חומר ההברקה מנופק). עם חומר הברקה

  .חומר ההברקה שבדלת המדיח

תואר בעת  נורית חיווי מילוי חומר הברקה , כאשר חומר ההברקה התרוקן
   .בחירת תוכנית הדחה ולאחר סיום תוכנית ההדחה

פתחו את מיכל חומר ההברקה בלחיצה  
  .על תפס השחרור בכיוון החץ

מלאו את מיכל חומר ההברקה עד סימן  
ל " מmax«   )130« המרבי מפלס הגובה
  ).  מחזורי הדחה לערך35 - מספיקים ל

  .סגרו את המכסה 

  נגבו שאריות חומר הברקה שנותרו   
  .מסביב לתא חומר ההברקה
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  ניקוי ותחזוקה 6
  

 ניקוי מסנן כניסת המים 6.7

במקרה של טיפול . פעולה זו חייבת להיות מבוצעת על ידי בעל מקצוע
  ! צפהקיימת סכנת ה, שגוי

  . חלודה וגופים זרים, המסנן המובנה עשוי להיחסם משאריות אבנית
   . בצגלסירוגין תופיע   / הודעת תקלה , כשהמסנן חסום

  .סגרו את ברז המים 

   . בעזרת פלייר משאבת המים1 שחררו את אום המחבר 

 באמצעות פלייר אף ארוך ונקו 2הסירו את מסנן כניסת המים  
  .תואו החליפו או

  .3נקו את האטם  

  . 3 ואת האטם 2הרכיבו חזרה את מסנן כניסת המים  
  . לברז המים1הדקו את המחבר 

  .פתחו את ברז המים וודאו שלא קיימת נזילת מים 
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  איתור תקלות

פרק זה מכיל רשימה של תקלות שתוכלו לפתור בכוחות עצמכם בקלות 
או  תקלה אחרת ה אם מופיע.באמצעות ההנחיות המתאימות הניתנות ברשימה

עיינו ברשימה  ('ישפאר'רות שפנו למוקד , במקרה ולא תוכלו לאתר ולפתור אותה
  ).שבגב החוברת

לפני הפנייה ) EN(אנא רשמו את קוד התקלה ואת המספר הסידורי 
  .לשרות התיקונים

  

  צליל אקוסטי המתריע על תקלה
 התרעה אקוסטי במשך כדקה אחתיישמע צליל , במקרה של תקלה.  
  הגדרות המשתמש התרעת תקלה תישמע באמצעות צליל אקוסטי אפילו אם

  . במצב כבויצליל אקוסטיל
  יופיע בצגהנוכחית מידע לגבי התקלה המסוימת.  

  

  ...מה לעשות אם 7.1

  לסירוגין  מופיע / ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  השתמשתם בתכשיר הדחה
 .הגורם להקצפת יתר

 גלש חומר הברקה. 

 השתמשתם בנוזל כלים.  

השתמשו במטלית ונגבו את שאריות נוזל  
  . ההברקה שגלש

  סלקו את הקצפת היתר באמצעות שימוש
   .חומץ'  ל1 -ב

  בטלו את קוד התקלה בלחיצה על לחצן
.  

  בחרו בתוכנית.  
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   איתור תקלות7

   מופיע לסירוגין / ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

 ערכת הסינון חסומהמ. 

 צינור הניקוז מכופף או מפותל. 
  משאבת הניקוז או הסיפון

 .חסומים
  הקצפת יתר כתוצאה מגלישת

  .חומר הברקה

  . פתרו את הבעיה 
בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן  

 .  
  .הפעילו מחדש את תוכנית ההדחה 
  

   מופיע לסירוגין / ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

 מים סגורברז ה. 
 צינור כניסת המים חסום. 
 הפסקת מים. 
 לחץ המים נמוך מדי.  

פתרו את הבעיה או המתינו עד שתתחדש  
  . אספקת המים

בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן  
.  

  .הפעילו מחדש את תוכנית ההדחה 

  

   מופיע לסירוגין /   /  ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

 ם טמפרטורת המים המסופקי
 C790 - למדיח גבוהה מ

במקרה של חיבור למים (
  )חמים

חייב להוריד את , שרברב מיומן ומורשה 
טמפרטורת המים החמים המסופקים 

  . למדיח
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  איתור תקלות 7

   מופיע לסירוגין  / ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  מצבים שונים עשויים לגרום
   .»F«להופעת הודעת תקלה 

בלחיצה על לחצן בטלו את הודעת התקלה  
.  

  :אז, אם לא ניתן לבטל את הודעת התקלה

 - נתקו את המדיח מרשת החשמל למשך כ 
  . דקה1

  .חברו את המדיח חזרה לרשת החשמל 

בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן  
.  

  .הפעילו חזרה את תוכנית ההדחה 

נתקו את , אם הודעת התקלה חוזרת 
ת ברז סגרו א, המדיח מרשת החשמל

רשמו את קוד התקלה ואת , אספקת המים
 ופנו ,)FN(המספר הסידורי של המדיח 

  .לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם
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   איתור תקלות7

   מופיע לסירוגין  / ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

 חיבורי חשמל שגויים. 

 מתח יתר .  

בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן  
.  

  :אז,  את הודעת התקלהאם לא ניתן לבטל

 - נתקו את המדיח מרשת החשמל למשך כ 
  . דקה1

  .חברו את המדיח חזרה לרשת החשמל 

בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן  
.  

  .הפעילו חזרה את תוכנית ההדחה 

נתקו את , אם הודעת התקלה חוזרת 
סגרו את ברז , המדיח מרשת החשמל

לאי והתייעצו עם חשמ, אספקת המים
  .מוסמך

רשמו ,  אם אספקת מתח החשמל תקינה
את קוד התקלה ואת המספר הסידורי של 

לתחנת השרות  ופנו ,)FN(המדיח 
  .הקרובה למקום מגוריכם

  

  



 54

  איתור תקלות 7

  המדיח אינו מתחיל לפעול... 

  .סגרו את דלת המדיח  
  .הכניסו את תקע החשמל לשקע בקיר 
  .שמל המזין את המדיחבדקו את הנתיך או את קו הח 

  

   כראויהמדיח אינו מנקה... 

  .בדקו את עוצמת תוכנית ההדחה 
והימנעו מקיום אזורים ריקים ,  טענו בצורה שונה את הכלים בסלסילות

  .בסלסילות
  .חזרהכראוי  ו והרכיבו אותמערכת הסינון נקו את 

  . בדקו וודאו שזרוע ההתזה אינה חסומה או מלוכלכת
מינון הנכון של חומר ההדחה או השתמשו בסוג שונה של חומר  השתמשו ב

  .הדחה
  . בדקו את הגדרות קשיות המים

  .מלח במיכל לריכוך המים מלאו 

  

  נותר מעטה לבן על הכלים... 

  . ללא כליםמלאו מלח במרכך המים ולאחר מכן הפעילו תוכנית הדחה  
סוג שונה של חומר   השתמשו במינון הנכון של חומר הדחה או השתמשו ב

  .הדחה
   . מלאו חומר הברקה

   . הגדילו את מינון חומר ההברקה
  כיוודאו ,  1 - בהכולבמידה ואין אתם משתמשים בחומר הדחה משולב  

מצב למוגדרת  »1 -  בהכול«חומר הדחה משולב  פעולת לת המשתמשרהגד
  .כבוי 

  מופיעים פסים או נקודות חלביות בכלים... 

  .תו את מינון חומר ההברקההפחי  
וודאו כי  ,  1 - במידה ואין אתם משתמשים בחומר הדחה משולב הכול ב

מצב ל מוגדרת »1 - הכול ב«הגדרת המשתמש לפעולת חומר הדחה משולב 
  .כבוי 
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  איתור תקלות 7

  הכלים לחים ועכורים או סימני מים עליהם ... 

  .מלאו חומר הברקה 

  .מר ההברקההגדילו את מינון חו 

  .אל תפתחו את דלת המדיח מיד לאחר סיום תוכנית ההדחה 
וודאו כי  ,  1 - במידה ואין אתם משתמשים בחומר הדחה משולב הכול ב

מצב ל מוגדרת »1 - הכול ב«הגדרת המשתמש לפעולת חומר הדחה משולב 
  .כבוי 

  

  סימני חלודה בכלים שנשטפו במדיח הכלים... 

' צנרת אספקת המים וכו, סירים, ם"מסכו, אחר כמו למשלהחלודה הגיע ממקור 
  ).חלד- המדיח עשוי מפלדת אל(

  . ללא כליםהפעילו תוכנית הדחה , לאחר מילוי מלח במרכך המים 

  

  חומר ההדחה אינו מתמוסס כראוי... 

  .בדקו האם זרוע ההתזה סתומה או מלוכלכת 

  .בסוג אחר של חומר הדחה השתמשו 

  .ה תא חומר ההדחהבדקו את מכס 
  

   קיימת דהיית הצבע של הסלסילות ושל חלקי הפלסטיק בתוך המדיח... 

כמו (הוכנסו כלים למדיח כשעליהם נותרו שאריות מזון חומצי הגורם לדהיית צבע 
  . הדהייה תיעלם לאחר מספר מחזורי הדחה). עגבניות או רטוב קרי, למשל

   מהמדיחנודףריח רע ... 

  .סינוןנקו את מערכת ה 

  . הוסיפו חומר הדחה והפעילו תוכנית הדחה 
  . בחרו תוכנית הדחה מוגברת יותר

  . מלאו מספיק מלח לריכוך המים
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  איתור תקלות 7

  
  הפסקת חשמל  7.2

  :הפסקת חשמל יכולה לגרום ל
  תוכנית ההדחה. להיעצר תוכנית ההדחה שפעלה בעת הפסקת החשמל 

  .החשמלתחזור לפעול לאחר חידוש אספקת 
 הודעת התקלה בטלו את .  
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  להדחהעצות  8

  ם "כלים וסכו
  .ם מתאימים לשטיפה במדיח כלים"לא כל כלי האוכל והסכו

כלים מעבודת יד וחלקי עץ או פלסטיק רגישים לחום או חומר הדחה ויש  
 .לשוטפם ידנית

 העיטורים עשויים -כלים מזכוכית דקורטיבית לא בטוחים להדחה במדיח כלים 
 .הישחק במשך הזמןל

 .קדרות מעבודות יד נוטות להתבקע או להישבר 

 .נחושת ואבץ נוטים להשחיר או לקבל גוון חום, יים מכסףשוכלים הע 

 הנוצרים מהפרשי קריסטלמ  וכלים העשוייםלחצים ומאמצים בכוסות 
 .להתבקעלגרום להם  עלולים ,הטמפרטורה במדיח

עשוייה , ההדחה שאתם משתמשים בובהתאם לסוג כלי הזכוכית וחומר  
בררו עם יצרן כלי הזכוכית את מידת התאמתם לשטיפה . להופיע בהם עכירות

 .במדיח כלים

כתמים אלו עשויים להשפיע על . כתמים עשויים להופיע בכלי אלומיניום 
כלי אלומיניום יש , לכן). כתמים על פורצלן(הפריטים האחרים הנשטפים 

  .להדיח בנפרד

  

  כלליותעצות 
כדי למנוע נזק לזכוכית (וודאו שכוסות לא באים במגע , בעת הטענת הכלים 

 ).והישארות טיפות מים

 .אל תטענו את הסלסילות יתר על המידה 

כשהם ' סירים וכו, כוסות, ספלים, הניחו כלי קיבול למזון או משקאות כמו למשל 
 . כך שהמים יוכלו להתנקז בקלותמופנים כלפי מטה

 .מים וחומר הדחה באמצעות טעינת המדיח במלוא הקיבול, כו באנרגיהחס 

בעת הדחת מסנני שומנים של קולט אדים השתמשו בכמות המרבית של חומר  
 .בחרו בתוכנית . הדחה
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   אביזרים וחלפים9
מסרו את מספר הדגם המדויק , בעת רכישת האביזרים והחלפים

  .שברשותכם
 

  אביזרים 
  

  »קטנה« ם"סלסילת סכו
  
  
    
  
  
  

  תותב לכוסות
  
  
  

  ם"סלסילה אופקית לסכו
  
 

   
  
  

  מדפים
  
   
  
  
  

  יתדות תמיכה 4ערכה של 
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   אביזרים וחלפים9

  
  חלפים

  

מסנן כניסת מים למערכת מניעת נזקי מים / אטם
Aqua-Stop  

  

  

  

  מערכת סינון
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  נתונים טכניים 10

      חיצוניותתמידו

  SMS 55 SMS 55  
  גובה מיוחד

EURO 60EURO 60  
  גובה מיוחד

   82.4   75.9   82.4   75.9]מ"ס[ )עם לוח החלקה(גובה 

  84.5-96.3  78.0-89.8  84.5-89.0  -   )עם מסד(גובה 

   59.6   59.6   54.6   54.6  רוחב

   57.2   57.2   57.2   57.2  עומק

  44  42  44  42  משקל
  

  צנרת
  C600     G3/4 או חמים עד מים קרים

  ) ברMPa ) 1-6 0.1-1.0    :    מים מותריםלחצי אספקת 

   מטר 1.2:                  גובה שאיבה מרבי
  

  חיבורי החשמל
   ~ V 230  עיינו בתווית הנתונים 

 

  תפיסת בטיחות 
 מבוקר בקביעות על ידי המערכת מדיחה, מדיחכל עוד המתח מסופק ל

  . מופיעה בצג ההודעותכל תקלה במכשיר .האלקטרונית

  

  ה מפני הצפההגנ

מערכת ההגנה מפני הצפה לא תהיה , במקרה של הפסקת חשמל
 מתמשךבעת אי שימוש  יש לסגור את ברז המים, לפיכך. יעילה

    .במדיח הכלים

במקרה של פעולה .  על גובה המים במדיחמפקחתמערכת הבקרה האלקטרונית 
  .משאבת הניקוז נכנסת לפעולה ונפסקת הספקת המים למדיח, לא תקינה
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  נתונים טכניים 10

  )SMS 55 (הערות למכוני בדיקה 10.1

  :קיבולת

  :הטענת הכלים

  :מינון חומר הדחה
  

  :נוזל הברקהמינון 

  :תוכנית להצהרת תאימות

  SMS) 55 ( מערכות כלים12

  עיינו באיורים שלהלן

 25-לייחוס הלוח הדלת הפנימית ו'  גר5
  בתא חומר ההדחה' גר

  »9דרגה «

 לה תוכנית הדחה רגי

מדיח הכלים עובר אוטומטי למצב , לאחר שהסתיימה תוכנית ההדחה
  . וואט0.2 -  ומפחית את צריכת האנרגיה ל»כבוי«

  

  )לכלוך (הסלסילה העליונה

T      12 תה( ספלים(  
UT    12 תה( צלוחיות(  
G      12 חלב( כוסות(  

DT    5 ביצים( צלחות לקינוחים(  
m S  1 דתר( כלי הגשה בינוני(  
kl S  1 תרד( כלי הגשה קטן(  

   

  . יש למטההנמיכו את הסלסילה  

   .קבעו את הסלסילה למיקום הנמוך  

  .הנמיכו את הסלסילה יש למטה  

 על המדף בצד השמאלי מעבר T הניחו את הספלים 
הספלים חייבים להיות . Gלמרווח שבין הכוסות 

ממוקמים על המדף ולא להיות לשכב על הסלסילה 
  ). עיינו באיור(

  אלכסונית בצד האחורי m S כלי ההגשהאת  ומקמ  
  .מעל הצלוחיות
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   נתונים טכניים10

   )לכלוך (הסלסילה התחתונה

1ET   6 ביצים( צלחות(  
2ET   6 בשר טחון( צלחות(   

ST     12  דייסה( צלחות מרק(   
1DT   6 תרד( צלחות לקינוח  (  
2DT   ביצה( צלחת לקינוח(  

g S    1 בשר טחון( כלי הגשה רחב(  
P       1 מרגרינה( אובלי מגש(  

  

  

   )לכלוך (BK ם"סלסילת הסכו
SLF  12 נקיות( כפיות תה(    
Dlf    12  נקיות(לקינוחים כפיות(  
Slf  12    דייסה(למרק כפות(  

    M 12 נקיים (סכינים(  
G    12 ביצים (מזלגות(  

SL   2  נקיות(הגשה כפות(  
SG  1 נקי(ג הגשה מזל(  
SK  1 נקיה( לרוטב מרית/כף(   

  
  

  .ם וודאו שהם לא באים במגע האחד בשני"העמידו אנכית את הסכו  
 SLו - SKכמתואר באיור(ם " חייבים להיות מונחים אלכסונית בסלסילת הסכו .(

  ) תאים3( אחורי צד
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )תאים2(צד קדמי 
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   נתונים טכניים10

  )EURO 60 (הערות למכוני בדיקה 10.2

  :קיבולת

  :הטענת הכלים

  :מר הדחהמינון חו
  

  :מינון נוזל הברקה

  :תוכנית להצהרת תאימות

  EURO) 60( מערכות כלים 13

  עיינו באיורים שלהלן

-לייחוס הלוח הדלת הפנימית ו'  גר5
  בתא חומר ההדחה'  גר27.5

  »9דרגה «

 תוכנית הדחה רגילה 

מדיח הכלים עובר אוטומטי למצב , לאחר שהסתיימה תוכנית ההדחה
  . וואט0.2 -  צריכת האנרגיה ל ומפחית את»כבוי«

  

   )לכלוך (הסלסילה העליונה

T      13 תה( ספלים(  
UT    13 תה( צלוחיות(  
G      13 חלב( כוסות(  

DT    5 ביצים( צלחות לקינוחים(  
m S  1 תרד( כלי הגשה בינוני(  
kl S  1 תרד( כלי הגשה קטן(  

   

  .הנמיכו את הסלסילה יש למטה  

   .לה למיקום הנמוךקבעו את הסלסי  

  .הנמיכו את הסלסילה יש למטה  

 על המדף בצד השמאלי מעבר T הניחו את הספלים 
הספלים חייבים להיות . Gלמרווח שבין הכוסות 

ממוקמים על המדף ולא להיות לשכב על הסלסילה 
  ). עיינו באיור(

  אלכסונית בצד האחורי m Sאת כלי ההגשה  ומקמ  
  .מעל הצלוחיות
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  תונים טכניים נ10

   )לכלוך (הסלסילה התחתונה

1ET   6 ביצים( צלחות(  
2ET   6 בשר טחון( צלחות(  
3ET   1 מחצית החלק העליון בביצה( צלחת/  

  חצי מהתחתית בבשר טחון         
ST     13  דייסה( צלחות מרק (  

1DT   6 תרד( צלחות לקינוח  (  
2DT   1 ביצה( צלחת לקינוח(  
3DT   1התחתית מחצית ( ינוחים צלחת ק  

  )החלק העליון בתרד/        בביצה
g S    1 בשר טחון( כלי הגשה רחב(  

P       1 מרגרינה( אובלי מגש(  

   )לכלוך (BK ם"סלסילת הסכו 

SLF  13 נקיות( כפיות תה(    
Dlf    13  נקיות(לקינוחים כפיות(  
Slf  13    דייסה(למרק כפות(  

    M 13 נקיים (סכינים(  
G    13 ביצים (מזלגות(  

SL   2  נקיות(הגשה כפות(  
SG  1 נקי( מזלג הגשה(  
SK  1 נקיה(מרית לרוטב /כף(   

  
  .ם וודאו שהם לא באים במגע האחד בשני"העמידו אנכית את הסכו  
 SLו - SKכמתואר באיור(ם " חייבים להיות מונחים אלכסונית בסלסילת הסכו .(

  ) תאים3( אחורי צד
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )תאים2(צד קדמי 
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  סילוק 11

  חומרי האריזה
  יריעות פלסטיק , קרטונים(כל חומרי האריזה)PE( ופוליסטירן )EPS( מוקצף 

המיועדים למחזור   אריזהחומריל לנקודת איסוף  ויש לסלקם, בהתאםמסומנים
לתקנות המשרד  בהתאם לחוקי העזר של הרשות המקומית במקום מגוריכם או

 . בכך תוכלו לסייע בשמירה על איכות הסביבה.להגנת הסביבה

  וק מרשת החשמלנית
 ניתוק מכשיר המחובר ישירות לרשת . נתקו את המכשיר הישן מרשת החשמל

 .החשמל חייב להיות מבוצע על ידי חשמלאי מוסמך

  בטיחות
  גרמו נזק למכשיר הישן כך שלא ניתן יהיה להפעילו בטעות במיוחד על ידי

 .ילדים המשחקים בו

 את ו,  תקע החשמלחתכו את. וודאו שהמכשיר הישן מנותק מרשת החשמל
 .כבל החשמל קרוב ככל שניתן ממקום חיבורו למכשיר

  סילוק מכשיר ישן 
 אם המכשיר הישן . אין להשליך את המכשיר הישן ביחד עם האשפה הרגילה

 .ניתן להשתמש בחומרים וברכיבים שממנו הוא בנוי ולמחזרם, מסולק כראוי

  ן לסלק יחד עם  מציין שמכשיר חשמלי זה איהתנור המופיע על הסימן
 .אשפה ביתית רגילה

  את המכשיר יש לפנות לנקודת איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה בהתאם
  .לתקנות המשרד להגנת הסביבה

אנא פנו לרשות , למידע נוסף לגבי מיקום נקודת האיסוף למוצרי חשמל ישנים
.או למשרד להגנת הסביבה/ו, המקומית במקום מגוריכם
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  שירות תיקונים 12

 בעיות ותקלות קלות לאתר ולתקן יסייע לכם' איתור תקלות'הפרק 
  בכך תוכלו לחסוך בכסף וזמן ללא צורך לפנות לשירות, בכוחות עצמכם

  .התיקונים

אנא ציינו תמיד את , בכל פנייה לשרות התיקונים או להזמנת אביזר כלשהו
תיבות אנא הכניסו את הפרטים המתאימים ב. ואת שם המוצר המספר הסידורי 

והדביקו אותן בפנקס הכתובות , שלהלן וגם במדבקות השרות המצורפות למוצר
  .שלכם

     שם המוצר     דורייס' מס

בחשבונית הקנייה או , תוכלו גם למצוא את אותם הפרטים בתעודת האחריות
   .בתווית הזיהוי שעל גבי המוצר

  .מדיחדלת הפתחו את  
. של המדיח השמאליצדמודבקת ב תווית הזיהוי -    
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  מדריך להפעלה מהירה 13

  !קראו תחילה את הוראות ההפעלה שבחוברת הוראות הפעלה זו

  .פתחו את דלת המדיח  

  .הטעינו את הכלים במדיח 

  .הוסיפו חומר הדחה 

  .בחרו תוכנית הדחה 

  .)ות( נוספת)יות(הוסיפו אפשרות, במידת הצורך 

  .סגרו את דלת המדיח 

  .לפעול מיד המדיח יתחיל 

תוכלו לפתוח את דלת המדיח ולהוציא את , לאחר שנשמע צליל אקוסטי 
.הכלים



  
  

  שרותשרות
י טכנאי "חייבת להיות מבוצעת ע, כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם

  ."ישפאר" חברת מך על ידישהוס
בעת , מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר-על

הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם ' שתתקשרו תתבקשו לציין את מס
מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או , פרטים אלו). סוג ודגם(

  .בחזית המוצר

  לתשומת ליבכםלתשומת ליבכם
התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה חברתנו אחראית לפעולתו 

  .נכונים
אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה 

או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות , מתקלות והפרעות חיצוניות
  .הפעלה אלו

, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה" ישפאר" מחלקת השרות של חברת
 עד 08:00 בין השעות 'ה – 'אהימים בין , ייעוץ ושרות בכל עת, הדרכה
  .12:00 עד 08:00בין השעות ,  ובימי שישי וערבי חג17:00

                     

      ::נא חייגונא חייגו, ,  השרות השרותמוקדמוקדליצירת קשר עם ליצירת קשר עם 

11--800800--308308--090090  
EEmmaaiill::  sshheerruutt@@iissffaarr..ccoo..iill  

95547769554776--0909: : פקספקס                 
  

    !בכל עת לשירותכם

 
  


