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 استكشاف األخطاء وإصالحها

دليل الصيانة واستكشاف األخطاء وإصالحها
للمزيد من املعلومات حول إجراءات الصيانة واستكشاف األخطاء وإصالحها انظر دليل االستخدام والعناية.

ميكن الحصول عىل دليل االستخدام والعناية يف:

• خدمات ما بعد البيع، انظر رقم الهاتف يف كتيب الضامن.

docs.whirlpool.eu• التحميل من املوقع: 

:QR• استخدم رمز 

ورقة البيانات الفنية
ميكن تحميل البيانات الفنية التي تحتوي عىل بيانات استهالك الطاقة من املوقع:

docs.whirlpool.eu

االتصال بخدمة ما بعد البيع
عند االتصال بخدمات ما بعد البيع، يجب أن تعطي الرموز املبينة عىل 

الصفيحة املوجودة عىل الجانب األيرس أو األمين من الجهة الداخلية 

لباب غسالة الصحون. أرقام الهواتف مدرجة يف كتيب الضامن أو عىل 

www.whirlpool.euاملوقع: 

قد ال تعمل غسالة الصحون بشكل صحيح.
قبل االتصال بمركز الخدمة تحقق من إمكانية حل المشكلة عن طريق اتباع القائمة التالية.

الحلالسبب املحتملاملشكلة

غسالة الصحون ال تعمل أو ال 
تستجيب إىل األوامر

ضع القابس يف املقبس.مل يتم الوصل باملقبس بالشكل املناسب.

غسالة الصحون تبدأ بالعمل تلقائيا مبجرد عودة الطاقة الكهربائية.انقطاع الكهرباء.

.قم بدفع الباب بقوة إىل أن تسمع صوت “طقطقة”باب غسالة الصحون ليس مغلقا.

وقم بإعادة التشغيل بعد انقضاء حوايل دقيقة واحدة وأعد تعيني  ON/OFFقم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط عىل زر عدم االستجابة لألوامر.
الربنامج.

انتظر حتى تنتهي دورة الغسيل.مل تنته دورة الغسيل بعدغسالة الصحون ال ترصف املاء

.تحقق من أن خرطوم ترصيف املاء ليس ملويا (انظر إرشادات التثبيت)خرطوم ترصيف املاء ملوي

قم بتنظيف أنبوب ترصيف املغسلة.أنبوب ترصيف املاء يف املغسلة مسدود

قم بتنظيف املرشح (انظر تنظيف مجمع املرشح)املرشح مسدود ببقايا الطعام

غسالة الصحون تصدر صوتا 
ضوضاء عالية

رتب األواين بطريقة صحيحة (انظر تحميل الرفوف).األطباق ترضب بعضها بعضا.

مل يتم قياس كمية املنظف بالشكل الصحيح أو أن املنظف غري مناسب لالستخدام يف غساالت الصحون (انظر تعبئة موزع تم إنتاج كمية زائدة من الرغوة.
املنظف). قم بإعادة تعيني غسالة الصحون بالضغط عىل زر الترصيف وتشغيل برنامج جديد دون استخدام املنظف (انظر 

الخيارات والوظائف). 

رتب األواين بشكل صحيح (انظر تحميل الرفوف)مل يتم ترتيب األطباق بصورة صحيحةاألطباق ليست نظيفة

رتب األطباق بشكل صحيح (انظر تحميل الرفوف)ال ميكن ألذرع الرش أن تدور بحرية، ألن األطباق تعوق حركتها

(انظر جدول الربامج).قم باختيار دورة الغسيل املناسبة دورة الغسيل لطيفة للغاية

مل يتم قياس كمية املنظف بالشكل الصحيح أو أن املنظف غري مناسب لالستخدام يف غساالت الصحون (انظر تعبئة موزع تم إنتاج كمية زائدة من الرغوة
املنظف)

تحقق من أن غطاء موزع سائل التلميع مغلق.مل يتم إغالق غطاء حجرة سائل التلميع بشكل صحيح

.قم بتنظيف مجمع املرشح (انظر العناية والصيانة)املرشح متسخ أو مسدود

قم مبلء خزان امللح (انظر تعبئة خزان امللح).ال يوجد ملح
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العناية والصيانة

تنظيف مجمع املرشح
قم بتنظيف مجمع املرشح بشكل دوري من أجل ضامن عدم انسداد املرشحات وتدفق مياه الفضالت بعيدا بالشكل 

الصحيح.

يتألف مجمع املرشح من ثالثة مرشحات تقوم بإزالة بقايا الطعام من ماء الغسيل ومن ثم إعادة تدوير املياه: من أجل 

الحصول عىل أفضل النتائج، يجب أن تحافظ عليه نظيفا.

مينع استخدام غسالة الصحون دون املرشحات أو إذا كان املرشح غري مثبت جيدا.

بعد القيام بعدة مرات من الغسيل، قم بالتحقق من مجمع املرشح وإن كان ذلك رضوريا قم بتنظيفه باملاء الجاري 

بغزارة، واستخدام فرشاة غري معدنية وفقا للخطوات التالية:

).1 بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة واسحبه (الشكل Aقم بتدوير املرشح االسطواين الشكل .1

).2 بالضغط قليال عىل األلواح الجانبية (الشكل Bقم بإزالة املرشح  .2

).3(الشكل  Cقم بزلق املرشح املصنوع من املعدن املقاوم للصدأ .3
بإزالة حامية مضخة دورة الغسيل (العنرص األسود) ال تقم أبدا تحقق من الشبكة وقم بإزالة أي بقايا للطعام..4

.)4(الشكل 

بعد تنظيف املرشحات، قم باستبدال مجمع املرشح وضعه يف موقعه بشكل صحيح. هذا رضوري من أجل املحافظة عىل 

فعالية عمل غسالة الصحون.

تنظيف ذراع الرش
ميكن أحيانا لبقايا الطعام أن تتوضع عىل ذراع الرش وأن تسبب انسداد فتحاتها التي ترش املاء. ولذلك من املستحسن 

التحقق من ذراع الرش بني الحني واآلخر والقيام بتنظيفها بفرشاة صغرية وغري معدنية

من أجل فك ذراع الرش العلوية، قم بتدوير الحلقة البالستكية بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة. يجب استبدال ذراع 

الرش العلوية بحيث يكون الجانب الذي يحتوي عىل أكرب عدد من الثقوب موجها إىل أعىل

ميكن إزالة ذراع الرش السفلية بسحبها إىل أعىل.

تنظيف خرطوم مدخل املياه
إذا كانت خراطيم املياه جديدة أو مل يتم استخدامها لفرتة طويلة من الزمن، اسمح للامء بالتدفق وتحقق من أن املياه 

نقية وخالية من الشوائب قبل القيام بالتوصيالت الالزمة. إذا مل يتم اتخاذ هذه االحتياطات، فإنه ميكن ملدخل املياه أن 

تنسد مام قد يسبب التلف لغسالة الصحون.

A
A

B

C
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تحميل الرفوف

الرف العلوي
.حمل األطباق الخفيفة والرقيقة، والكؤوس، واألقداح وأوعية السلطة غري العميقة..

(مثال عىل تحميل الرف العلوي)

ضبط ارتفاع الرف العلوي
ميكن ضبط ارتفاع الرف العلوي: الوضعية املرتفعة لوضع األواين الكبرية يف السلة السفلية والوضعية املنخفضة للحصول 

عىل أكرب قدر من املساحة من خالل إضافة مساحة أمامية وتجنب االصطدام باألشياء التي وضعت يف الرف السفيل.

دون الرف العلوي مجهز بضابط ارتفاع للرف العلوي (انظر الشكل) 
الضغط عىل الروافع، قم برفعها ببساطة باإلمساك بجوانب الرف. مبجرد أن 

يصبح الرف ثابتا يف وضعيته العلوية.
 Aمن أجل إعادة الرف إىل الوضعية السفلية، قم بالضغط عىل الرافعة  

عىل جوانب الرف وتحريك السلة نحو األسفل.

ننصح بشدة بأال تقوم بتعديل ارتفاع الرف عندما يكون محمال باألواين.

ال تقم أبدا برفع أو خفض السلة من جانب واحد فقط.

األلواح القابلة للطي والوضعية القابلة للتعديل
ميكن وضع األلواح الجانبية القابلة للطي يف ثالثة ارتفاعات مختلفة وذلك من 

أجل الرتتيب األمثل لألواين داخل الرف.

ميكن وضع كؤوس النبيذ بأمان يف األلواح القابلة للطي وذلك بإدخال ساق كل 

كأس يف الفتحات املقابلة لها.

من أجل الحصول عىل أفضل النتائج للتجفيف قم بإمالة األلواح القابلة للطي 

بدرجة أكرب. من أجل تغيري درجة امليل، قم بسحب اللوح نحو األعىل وزلقه 

قليال ومنحه الوضعية التي ترغب بها.

الرف السفيل
لألواين وأغطيتها واألطباق واألوعية العميقة وأدوات الطعام، الخ. يجب وضع الصحون الكبرية وأغطية األواين عىل 

الجوانب لتجنب التأثري عىل ذراع الرش

(مثال عىل تحميل الرف السفيل)

سلة أدوات الطعام
السلة مزودة بفتحات علوية لرتتيب أدوات الطعام بطريقة مثىل. يجب وضع سلة أدوات الطعام يف مقدمة الرف 

السفيل..

السكاكني واألواين األخرى ذات النهايات الحادة يجب أن توضع يف سلة أدوات الطعام مبواجهة األسفل رأسا عىل عقب 

أو يجب أن توضع أفقيا يف الحجرة العلوية من الرف العلوي.
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االستخدام اليومي

تحقق من وصلة املاء.1

تحقق من أن غسالة الصحون موصولة مبأخذ املاء وبأن الصنبور مفتوح.

قم بتشغيل غسالة الصحون.2

اضغط عىل زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

قم بتحميل الرفوف .3

(انظر تحميل الرفوف).
تعبئة موزع املنظف.4

(انظر جدول الربامج).
قم باختيار الربنامج وضبط الدورة.5

.Pقم باختيار الربنامج األنسب وفقا لنوع األواين ودرجة اتساخها (انظر وصف الربامج) بالضغط عىل زر  

حدد الخيارات التي ترغب بها (انظر الخيارات والوظائف).

ابدأ.6

عندما يبدأ الربنامج ستسمع صوت طنني.بالضغط عىل زر ابدأ/توقف.إبدأ دورة الغسيل 

نهاية دورة الغسيل.7

ووميض املؤرش الضويئ  ENDوتظهر عىل شاشة العرض كلمة يتم التنويه إىل انتهاء دورة الغسيل بإصدار نغامت 

.ON/OFF افتح الباب وأطفئ الجهاز بالضغط عىل زر للربنامج املختار.

انتظر لبضعة دقائق قبل إزالة األواين لتجنب اإلصابة بالحروق.

قم بتفريغ حمولة الرفوف وابدأ بالرف السفيل.

ستقوم اآللة باالنطفاء تلقائيا خالل فرتات طويلة محددة من عدم العمل، وذلك من أجل الحد من استهالك الطاقة 

الكهربائية.

إذا كانت األواين متسخة بدرجة قليلة أو إذا كانت مشطوفة باملاء قبل وضعها يف غسالة الصحون، فقم بتقليل كمية 

املنظف املستخدمة وفقا لذلك.

تعديل برنامج قيد التشغيل
 يف حال تم اختيار برنامج ما عن طريق الخطأ، فإنه من املمكن تغيري ذلك، عىل افرتاض أن هذا الربنامج قد بدأ للتو: 

 بشكل مستمر، وسيقوم الجهاز بالتوقف عن التشغيل.ON/OFFاضغط عىل زر 

 واخرت دورة الغسيل الجديدة وأي خيارات أخرى ترغب بها.  ON/OFFقم بإعادة تشغيل غسالة الصحون باستخدام زر 

.START/PAUSE والضغط عىل زر إبدأ الدورة 

إضافة أواين إضافية
 وضع األواين داخل غسالة الصحون. (احذر البخار الساخن!)دون القيام بإيقاف تشغيل غسالة الصحون قم بفتح الباب 

ستبدأ دورة الغسيل من النقطة التي توقفت فيها. START/PAUSEاضغط عىل زر أغلق الباب و

حوداث التوقف املفاجئ
مبجرد إغالق الباب أو عودة إذا تم فتح الباب أثناء دورة الغسيل، أو يف حال انقطاع التيار الكهربايئ فإن الدورة ستتوقف. 

/STARTالتيار الكهربايئ، ومن أجل بدء دورة الغسيل مجددا من النقطة التي توقفت عندها، قم بالضغط عىل زر

PAUSE. 

للمزيد من املعلومات حول الوظائف القيام بطلب أو تحميل دليل االستخدام والعناية عرب شبكة االنرتنت باتباع 
اإلرشادات املوجود عىل الصفحة األخرية. 

نصائح وإرشادات
نصائح

ليس هناك حاجة لشطف األواين قبل تحميل السالل قم بإزالة أي بقايا للطعام من األواين وإفراغ الكؤوس من السوائل. 

باملاء قبل الغسيل.

قم برتتيب األواين بحيث تكون ثابتة يف مكانها وال تنقلب. وقم برتتيب األوعية بحيث تكون متجهة إىل أسفل وتكون 

األجزاء املتقعرة/املحدبة منها بشكل ال يعيق وصول املاء إىل جميع األسطح ومبا يسمح بتدفقه بحرية.

تحقق من أن األغطية واملقابض، والصواين، واملقاليات ال تعيق دوران ذراع الرش.تحذير: 

قم بوضع األشياء الصغرية يف سلة أدوات الطعام.

يجب وضع الصحون واملقاليات املتسخة بشدة يف السلة السفلية ألنه يف هذه املساحة تكون مرشات املاء أقوى وتسمح 

بأداء الغسيل بدرجة أعىل.

بعد تحميل غسالة الصحون، تأكد من أن ذراع الرش ميكنها الدوران بحرية.

النظافة
لتجنب الرائحة والرواسب التي ميكن لها أن ترتاكم يف غسالة الصحون، قم رجاء بتشغيل برنامج بدرجة حرارة عالية مرة 

واحدة يف الشهر عىل األقل. قم باستخدام ملعقة شاي من املنظفات وتشغيل غسالة الصحون دون تحميلها باألواين من 

أجل تنظيفها جيدا.

األواين غري املالمئة
األواين وأدوات الطعام الخشبية.•

الزجاج املزخرف بلطف، واألواين والصناعات اليدوية واألواين القدمية. الزخرفة غري مقاومة.•

أجزاء املواد االصطناعية التي ال تتحمل درجات الحرارة العالية.•

األواين النحاسية واملصنوعة من القصدير.•

األواين املتسخة بالرماد والشمع وشحوم التشحيم أو الحرب.•

ألوان الزخارف الزجاجية وقطع األملنيوم/الفضة ميكن لها أن تتغري أو تبهت أثناء عملية الغسيل. بعض أنواع الزجاج 

(كالكريستال مثال) ميكن لها أن تفقد بريقها بعد عدة مرات من الغسيل.

تكرس الزجاج واألواين الخزفية
قم باستعامل الزجاج والبورسلني املضمون من قبل املنتج فقط بأنه آمن لالستخدام يف غسالة الصحون.•

قم باستعامل منظف لطيف ومناسب لألواين الخزفية•

قم بجمع الزجاج واألواين الخزفية من غسالة الصحون مبجرد انتهاء دورة الغسيل.•
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الخيارات والوظائف

ميكن تحديد الخيارات مبارشة بالضغط عىل الزر املقابل (انظر لوحة التحكم)

نصف الحمولة
إذا مل يكن هناك الكثري من الصحون لغسيلها فإنه ميكن استخدام دورة غسيل لنصف الحمولة 

 HALFوذلك بهدف توفري املاء، والكهرباء، واملنظفات. اخرت الربنامج ومن ثم اضغط عىل زر

LOAD سييضء املؤرش الضويئ. اضغط عىل زر :HALF LOAD.إللغاء هذا الخيار 

تذكر أن تقوم باستخدام نصف كمية املنظفات.

التأخري
 ساعات:8 أو 4، 2من املمكن تأخري بدء الربنامج ملدة 

. سييضء املؤرش DELAYبعد اختيار الربنامج املطلوب وأي خيار إضايف، قم بالضغط عىل زر.1

الضويئ.

 تكرارا. سييضء املؤرش الضويئ DELAYقم بتحديد مدة التأخري املطلوبة بالضغط عىل زر .2

 مجددا، سيتم إلغاء DELAY ساعات. يف حال تم الضغط عىل زر 8 و 4، 2املقابل مشريا إىل 

تحديد الخيار وسينطفئ املؤرش الضويئ.

. سييضء START/PAUSEبعد عملية االختيار، سيبدأ العد العكيس يف حال الضغط عىل زر .3

 (ضوء ثابت).Start/Pauseاملؤرش الضويئ ملدة التأخري املحددة وسييضء زر 

عند انقضاء هذا الوقت، سينطفئ املؤرش الضويئ وسيبدأ الربنامج..4

ال ميكن ضبط وظيفة التأخري مبجرد أن يبدأ الربنامج.

)Tab(مكعبات 
يسمح هذا الضبط مبالمئة أداء الربنامج وفقا لنوع املنظفات املستخدمة.

 يف حال كنت تستعمل عدة (سييضء املؤرش الضويئ) ثوان 3ملدة  TABLETاضغط عىل زر 

منظفات بشكل مكعبات (سائل التلميع واملنظف وامللح يف حرعة واحدة). 

يف حال كنت تستخدم مساحيق املنظفات أو املنظفات السائلة، فإنه يجب أن يكون هذا 

الخيار مطفأ.

ترصيف املاء
من أجل وقف وإلغاء الدورة النشطة، ميكن استخدام وظيفة ترصيف املاء.

 مطوال، سيقوم بتفعيل وظيفة الترصيف. سيتم وقف START/PAUSEالضغط عىل زر  

الربنامج الفعال وسيتم ترصيف املاء املوجود يف غسالة الصحون خارجا.

 مرات وسيسمع صوت طنني. لن يكون الخيار متاحا.3، فإن الضوء املقابل سييضء برسعة انظر جدول الربامجيف حال كان أحد الخيارات غري متوافق مع الربنامج املحدد 
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جدول الربامج

.EN 50242بيانات الربنامج اقتصادي مقاسة يف ظروف املخترب وفقا للمواصفة األوروبية 

dw_test_support@whirlpool.com ، الرجاء إرسال بريد إلكرتوين إىل العنوان التايل: ENمالحظة ملختربات الفحوص: للمعلومات املتعلقة برشوط اختبارات املالءمة 

املعالجة األولیة لألطباق غیر رضوریة قبل أي برنامج.

*) ال ميكن استخدام كافة الوظائف االختيارية يف نفس الوقت.

**) مدة الربنامج املعروضة عىل الشاشة أو يف الكتيب هي مدة محتسبة تقديريا يف الظروف القياسية. قد تختلف املدة الحقيقية تبعا للعديد من العوامل مثل درجة حرارة املاء الداخل وضغطه ودرجة حرارة الغرفة وكمية مادة الغسل وكمية 

 دقيقة.20األواين وتوازنها والوظائف االختيارية اإلضافية املختارة ومعايرة املستشعر. قد تتسبب معايرة املستشعر يف زيادة مدة الربنامج مبا يصل إىل 

 واط0.5 واط - استهالك منط اإليقاف: 5استهالك منط االستعداد: استهالك منط التشغيل: 

الربنامج

يفجتلا ةرتف
ف

*الخيارات املتاحة

حاوية املنظف
مدة برنامج الغسيل 

(س:د)**
استهالك املاء
(لرت/دورة)

استهالك الطاقة
(كيلوواط/دورة)*

Tub B 

3:2012.01.04°50اقتصادي.1

2:3015.01.50_°65مكثف.2

2:0015.01.35-°55طبيعي.3

0:308.50.50--°30،50رسيع .4

0:104.50.01----غسيل.5

وصف الربامج

تعليامت تتعلق باختيار دورة الغسيل.

 درجة مئوية50اقتصادي 
األواين املتسخة بدرجة طبيعية. برنامج قيايس، األكرث فعالية من حيث استهالك الطاقة واملاء.

 درجة مئوية65مكثف 
برنامج موىص به لألواين املتسخة بشدة، وهو مناسب خاصة للمقاليات وأواين الصلصة (ال يستخدم مع األشياء الرقيقة).

 درجة مئوية55طبيعي 
األواين املتسخة بدرجة طبيعية. الدورة اليومية التي تضمن األداء األمثل للتنظيف ويف وقت أقرص.

 درجة مئوية30،50رسيع 
يستخدم الربنامج لألطباق املتسخة بدرجة قليلة مع عدم وجود بقايا جافة لألطعمة.

غسيل أويل
يتم غسيل األواين الحقا. ال يتم استخدام منظفات يف هذا الربنامج.

مالحظات:

یرجى مالحظة أن دورات مثل رسیع جدا أو رسیع تعترب أكرث فعالیة مع األطباق املتسخة بشكل خفیف.

من أجل خفض االستهالك بقدر أكرب، قم بتشغيل غسالة الصحون فقط عندما تكون مليئة.
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التشغيل ألول مرة
امللح وسائل تلميع األواين واملنظف

نصيحة عند التشغيل ألول مرة
بعد الرتكيب قم بإزالة العوائق من الرفوف والعنارص املرنة من الرف العلوي.

تعبئة خزان امللح
إن استخدام امللح يقي من تشكل الكلس عىل األطباق وعىل األجزاء الوظيفية لغسالة الصحون.

من املهم أال يكون خزان امللح فارغا أبدا.•

من املهم أن يتم ضبط مستوى قساوة املاء (عرس املاء).•

مؤرش إعادة يوجد خزان امللح يف القسم السفيل من غسالة الصحون (انظر وصف الربنامج) ويجب أن ميأل عندما ييضء 

يف لوحة التحكم.  تعبئة امللح

قم بإزالة الرف السفيل وفك غطاء الخزان (بعكس دوران عقارب الساعة)..1

فقط عند تشغیل الجھاز ألول مرة قم بالتايل: امأل خزان امللح باملاء..2

 كلجم)، 1قم بوضع القمع (انظر الشكل) وملء خزان امللح حتى الحافة (تقريبا .3

ليس من غري املعتاد أن تخرج كمية صغرية من املاء.

قم بإزالة القمع وإزالة أية بقايا للملح من الفتحة..4

تأكد من إحكام إغالق الغطاء، بحيث ال ميكن للمنظفات الوصول إىل الحاوية أثناء 

تشغيل برنامج الغسيل (ميكن لذلك أن يتلف مطهر املاء بشكل غري قابل للتصليح).

عند الحاجة يف أي وقت إىل إضافة ملح، يلزم إمتام اإلجراء قبل بداية دورة الغسل.

تحديد قساوة املاء
للسامح ملطهر املاء بالعمل بطريقة مثالية، فإنه من الرضوري أن يكون ضبط قساوة املاء عىل أساس قساوة املاء الفعلية 

يف منزلك. ميكن الحصول عىل هذه املعلومات من رشكة توزيع املياه.

) من قساوة املاء.3إعداد املصنع هو لدرجة متوسطة (

.ON/OFFقم بتشغيل الجهاز بالضغط عىل زر .1

.ON/OFFقم بإطفاء الجهاز بالضغط عىل زر .2

 ثوان، حتى تسمع صوت طنني.5 ملدة  START/PAUSEقم بالضغط باستمرار عىل زر .3

.ON/OFFقم بتشغيل الجهاز بالضغط عىل زر .4

.سيومض املؤرش الضويئ للربنامج وفقا للمستوى املختار.5

 الختيار مستوى القساوة املطلوب (انظر جدول قساوة املاء).Pاضغط عىل الزر .6

.ON/OFFقم بإطفاء الجهاز بالضغط عىل زر .7

تم الضبط بنجاح!

مبجرد االنتهاء من هذه العملية، قم بتشغيل برنامج دون حمولة.

قم باستخدام ملح مصمم حرصيا لالستخدام مع غساالت الصحون.

بعد القيام بتعبئة امللح يف اآللة، سينطفئ املؤرش الضويئ الخاص بإعادة تعبئة امللح.

.يف حال مل يتم تعبئة خزان امللح، فإنه ميكن ملطهر املاء وعنارص التسخني أن تتلف نتيجة لذلك 

ملء موزع سائل تلميع األواين
املؤرش الضويئ  عندما يكون Aيعمل سائل التلميع عىل جعل تجفيف األطباق أسهل. يجب ملء موزع سائل التلميع 

.يف لوحة التحكم مشتعال. إلعادة ملء سائل التلميع 

 بضغط وسحب الغطاء إىل أعىل.Cافتح املوزع .1

 مل) وتجنب سكبه. يف حال حدوث ذلك قم 110قم بصب سائل التلميع بحذر حتى تصل إىل الحد األقىص (.2

بتنظيف ما سكب مبارشة بقطعة جافة من القامش.

قم بالضغط عىل الغطاء إىل أسفل حتى تسمع صوت طقطقة اإلغالق..3

ال تقم أبدا بصب سائل التلميع مبارشة يف الحوض.

ضبط جرعة سائل تلميع األواين
إذا مل تكن مرسورا بنتائج التجفيف، ميكنك تعديل كمية سائل التلميع املستخدم

قم بتشغيل غسالة الصحون باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.•

قم بإيقاف التشغيل باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.•

 ثالث مرات - ستسمع صوت طنني.START/PAUSE قم بالضغط عىل زر •

قم بالتشغيل باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.•

سيشتعل املؤرش الضويئ للربنامج وفقا للمستوى الحايل املحدد.•

 الختيار مستوى كمية سائل التلميع الذي يضاف.Pقم بالضغط عىل زر •

قم بإيقاف التشغيل باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.•

تم الضبط!

 (الوضع االقتصادي)، لن يتم استخدام مساعد شطف. لن تيضء ملبة بيان 1ذا تم ضبط مستوى مساعد الشطف عىل 

انخفاض مستوى مساعد الشطف يف حالة نفاد مساعد الشطف.

تم تحدید إعداد املصنع لھذا املودیل، لذلك یرجى   مستويات بالحد األقىص وفقا لنوع غسالة الصحون.4ميكن تعيني 

ى للتحقق من ھذا األعداد بالنسبة لجھازك.اتباع التعلیامت يف األعل
).3-2إذا الحظت وجود خطوط زرقاء عىل األطباق فقم بضبط رقم منخفض (•

).5-4إذا كانت هناك قطرات ماء أو أثار ترسبات جريية عىل األطباق، قم بضبط رقم مرتفع (•

ملء موزع املنظف
..Aلفتح موزع املنظف قم باستعامل أداة الفتح 

 فقط.Bقم بوضع املنظف يف املوزع الجاف 

قم بوضع كمية املنظف ملرحلة الغسيل األويل يف الحوض 

مبارشة.

 الربامج) Bعند قیاس مادة الغسل ارجع إىل (انظر جدول .1

إلضافة الكمیة املناسبة. تشتمل الحجیرة عىل مستوى یشیر إىل 

الحد األقىص لكمیة السائل أو املسحوق الذي یمكن إضافتھ يف 

كل دورة.

قم بإزالة بقايا املنظف من حواف املوزع وأغلق الغطاء حتى .2

يثبت.

أغلق غطاء موزع املنظفات بسحبه إىل أعىل حتى يصبح جهاز .3

اإلغالق يف موضعه.

يقوم موزع املنظفات بالفتح تلقائيا يف الوقت املناسب وفقا للربنامج.

، ألنه يقوم بتعديل الربنامج للحصول دامئا TABLETيف حال استخدام منظفات الكل يف واحد، فإننا نويص باستخدام زر 

عىل أفضل النتائج للغسيل والتجفيف.

جدول قساوة املاء

املستوى
°dH

الدرجات األملانية

°fH
الدرحات الفرنسية

10 - 60 - 0طري1

20 - 1111 - 7متوسط2

30 - 1721 - 12معتدل3

60 - 3431 - 17قاس4

90 - 5061 - 35شديد القساوة5

MAX

AB

35
25

A

B
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الدليل املرجعي اليومي

 WHIRLPOOLشكرا لكم لرشائكم منتجات رشكة 

من أجل الحصول عىل املزيد من املساعدة، الرجاء تسجيل الجهاز الخاص بك عىل العنوان:

www.whirlpool.eu/register

ميكنك تحميل إرشادات السالمة ودليل االستخدام والعناية، من خالل زيارة موقعنا عىل االنرتنت 

عىل العنوان 

. docs.whirlpool.euواتباع اإلرشادات املوجودة عىل خلفية هذا الكتيب

قبل استخدام الجهاز قم بعناية بقراءة دليل الصحة والسالمة

وصف املنتج

الجهاز

الرف العلوي.1

اللوحات القابلة للطي.2

الرف العلوي القابل لتعديل االرتفاع .3

ذراع الرش العلوية.4

الرف السفيل.5

سلة أدوات تناول الطعام.6

ذراع الرش السفلية.7

مجمع املرشح.8

خزان امللح.9

موزعات املنظفات والشطف.10

لوحة التصنيف.11

لوحة التحكم.12

0000 000 00000 
Service:

1

2

3

4
5

6

10

12

7

11

9

8

لوحة التحكم

زر التشغيل واإليقاف/ إعادة التعيني مع املؤرش الضويئ.1

زر اختيار الربنامج مع املؤرش الضويئ.2

زر نصف الحمولة مع املؤرش الضويئ.3

مؤرش إعادة تعبئة امللح.4

مؤرش إعادة تعبئة سائل التلميع .5

مؤرشات الربامج.6

مؤرش التأخري   .7

زر التأخري مع املؤرش الضويئ.8

زر مكعبات التنظيف مع املؤرش الضويئ.9

زر البدء/التوقف املؤقت مع املؤرش الضويئ/ ترصيف املاء.10

1 2 43 5 6 7 8 9 10
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