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 תעודת אחריות למוצר חשמלי

 
 לקוח/ה נכבד/ה,

על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה אותך הננו מברכים 
 לשנים רבות.

אנא, מלא את כל הפרטים על גבי הגלויה המצורפת ושלח אותה אלינו מיד עם 
 רכישת המוצר,

 על מנת שנוכל לשרתך במסגרת האחריות המגיעה לך.
 בצמידות לתעודת האחריות.ת חשבונית הקנייה אנא שמור א

 סוג המוצר: ____________________  תוצרת: ___________________
 

 דגם: ________________________   שנת יצור: _________________
 

 מספר סידורי: ____________________________________________
 

 קף אחריות עד: _____________תאריך רכישה: _________________  תו
 

 ___________מקום רכישת החנות:____________________
 

 חתימה וחותמת המוצר )חובה!(: _______________________
 

 * תעודה זו נשארת בידי הלקוח *
 
 
 

 -------------------------------------------------------------------------גזור ושלח
 בע"מ 2001ן אלקטריק גרופ לכבוד: ת

 33093חיפה  2 כורי
   פרטי המכשיר:

 סוג המוצר: __________________ דגם: _____________
 מספר סידורי: ____________________________________________
 תאריך רכישה: _________________  תוקף אחריות עד: _____________

 __ חתימה + חותמת: _____________מקום רכישת החנות:____________
 

 שם הלקוח: ________________________פרטי הלקוח: 
 ____________________________________כתובת: 

 טלפון: ________________  פלאפון: ______________
 

 * יום מתאריך הרכישה 14יש לשלוח את הספח תוך * 

 טלפון לקריאות שירות:

04-867-6767 
1-700-700-955 

 04-867-6555פקס: 
OPEN SERVICE 

 557978020אופן סרוויס ע.מ. 
  ,חיפה84רח' הרצל 

 ,2כורי בע"מ, מרחוב  2001אנו, חברת תן אלקטריק גרופ 
  513083949, ח.פ. חיפה 

 אים בזה לפעולתו התקינה של המוצר החשמלי בהתאם לתנאים דלהלן:ראח
______ )להלן _______ ועד יום ___החל מיום _ לשנה אחת בלבד,תקופת האחריות היא  .1

 תקופת האחריות(.
בתקופת התקלקל שכל קלקול במוצר ו/או להחליף כל חלק ללא תמורה, אנו מתחייבים לתקן  .2

כולל החלפת חלפים שיהיו דרושים לתיקון המוצר  שימוש ופעולה רגילים, פי, על האחריות
 בחלפים חדשים.

 ואינה כוללת אחריות מעבר לו. בלבד לת למכשיר החשמליהאחריות מוגב .3
: מנורות, זכוכית, פלסטיק ורשתות וכמו כן על שברים ופגעי פח שנגרמו ע"י האחריות לא תחול על .4

תיקוני פח, חלודה, צבע ו/או נזק שנגרם משימוש בחומרי ניקוי האסורים על פי הוראות והובלה, 
 השימוש.

  בתשלום. תעשה ותנורים כירייםלהתקנה הדרכה / .   5      
אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד  .6

 .השבתות וחגים לא יבואו במניין התקופה הקריאה. מתאריךשעות  72תוך בהמוצר 
ל אחד מן אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכ .7

 המקרים:
a.  הקלקול נגרם ע"י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או

 שנגרם נזק ע"י כוח עליון.
b.  בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו,  המוצר תוקן ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידנו

 או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך על ידינו.
c. ן או ברשלנות שלא ע"י נותן אחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.הקלקול נגרם בזדו 
d. .אם נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות, השכרה או שימוש ברשות הרבים 

ימים על העברת הבעלות  14במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה תוך  .8
לות על המוצר עד תום תקופת לאדם אחר. האחריות לפי תעודה זו תימשך לטובת רוכש הבע

 האחריות.
 



3
 

   
 תעודת אחריות למוצר חשמלי

 
 לקוח/ה נכבד/ה,

על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה אותך הננו מברכים 
 לשנים רבות.

אנא, מלא את כל הפרטים על גבי הגלויה המצורפת ושלח אותה אלינו מיד עם 
 רכישת המוצר,

 על מנת שנוכל לשרתך במסגרת האחריות המגיעה לך.
 בצמידות לתעודת האחריות.ת חשבונית הקנייה אנא שמור א

 סוג המוצר: ____________________  תוצרת: ___________________
 

 דגם: ________________________   שנת יצור: _________________
 

 מספר סידורי: ____________________________________________
 

 קף אחריות עד: _____________תאריך רכישה: _________________  תו
 

 ___________מקום רכישת החנות:____________________
 

 חתימה וחותמת המוצר )חובה!(: _______________________
 

 * תעודה זו נשארת בידי הלקוח *
 
 
 

 -------------------------------------------------------------------------גזור ושלח
 בע"מ 2001ן אלקטריק גרופ לכבוד: ת

 33093חיפה  2 כורי
   פרטי המכשיר:

 סוג המוצר: __________________ דגם: _____________
 מספר סידורי: ____________________________________________
 תאריך רכישה: _________________  תוקף אחריות עד: _____________

 __ חתימה + חותמת: _____________מקום רכישת החנות:____________
 

 שם הלקוח: ________________________פרטי הלקוח: 
 ____________________________________כתובת: 

 טלפון: ________________  פלאפון: ______________
 

 * יום מתאריך הרכישה 14יש לשלוח את הספח תוך * 

 טלפון לקריאות שירות:

04-867-6767 
1-700-700-955 

 04-867-6555פקס: 
OPEN SERVICE 

 557978020אופן סרוויס ע.מ. 
  ,חיפה84רח' הרצל 

 ,2כורי בע"מ, מרחוב  2001אנו, חברת תן אלקטריק גרופ 
  513083949, ח.פ. חיפה 

 אים בזה לפעולתו התקינה של המוצר החשמלי בהתאם לתנאים דלהלן:ראח
______ )להלן _______ ועד יום ___החל מיום _ לשנה אחת בלבד,תקופת האחריות היא  .1

 תקופת האחריות(.
בתקופת התקלקל שכל קלקול במוצר ו/או להחליף כל חלק ללא תמורה, אנו מתחייבים לתקן  .2

כולל החלפת חלפים שיהיו דרושים לתיקון המוצר  שימוש ופעולה רגילים, פי, על האחריות
 בחלפים חדשים.

 ואינה כוללת אחריות מעבר לו. בלבד לת למכשיר החשמליהאחריות מוגב .3
: מנורות, זכוכית, פלסטיק ורשתות וכמו כן על שברים ופגעי פח שנגרמו ע"י האחריות לא תחול על .4

תיקוני פח, חלודה, צבע ו/או נזק שנגרם משימוש בחומרי ניקוי האסורים על פי הוראות והובלה, 
 השימוש.

  בתשלום. תעשה ותנורים כירייםלהתקנה הדרכה / .   5      
אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד  .6

 .השבתות וחגים לא יבואו במניין התקופה הקריאה. מתאריךשעות  72תוך בהמוצר 
ל אחד מן אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכ .7

 המקרים:
a.  הקלקול נגרם ע"י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או

 שנגרם נזק ע"י כוח עליון.
b.  בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו,  המוצר תוקן ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידנו

 או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך על ידינו.
c. ן או ברשלנות שלא ע"י נותן אחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.הקלקול נגרם בזדו 
d. .אם נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות, השכרה או שימוש ברשות הרבים 

ימים על העברת הבעלות  14במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה תוך  .8
לות על המוצר עד תום תקופת לאדם אחר. האחריות לפי תעודה זו תימשך לטובת רוכש הבע

 האחריות.
 



4

5מפרט טכני

6הוראות בטיחות

9התקנה

12חלקי המדיח

14לוח הבקרה

16תוכניות ההדחה

18הכנה

22הנחת הכלים

26תפעול

27עצות חשובות

27הוראות פינוי

28תפריט הגדרות

29נקיון ותחזוקה

31פתרון בעיות נפוצות

תוכן העניינים



5

מפרט טכני

15 קיבולת במערכות כלים סטנדרטיות

850גובה במ"מ

820גובה במ"מ ללא המשטח העליון

598רוחב במ"מ

598עומק במ"מ

62משקל נקי בק"ג

220-240 וולט, 50 הרץזינת חשמל

1900הספק נצרך כללי בוואט

1800הספק חימום בוואט

100הספק משאבת הכנסת מים בוואט

30הספק משאבת ריקון מים בוואט

לחץ מים בכניסה
MPa 1 - 0.03
או 0.3 - 10 בר

10זרם חשמל באמפר

תקינה אירופית

-93/68/EEC (CE Marking)
-2006/95/EC (Low Voltage)
-2004/108/EC (Electromagnetic 
Compatibility)
-2009/125/EC (Comm. Reg. 
1016/2010) (Ecodesign)
-2010/30/EC (Energy Labelling)
-2011/65/EC (RoHS)
-2012/19/CE Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE)

sules
Vurgu
2014/30/EU

sules
Vurgu
EU

sules
Vurgu
ROHSII

sules
Vurgu
EU

sules
Vurgu
2014/35/EU
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הוראות בטיחות

 כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המדיח ולשמור עליהן  •

לשימוש עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים  לכל נזק שייגרם כתוצאה 
משימוש במדיח שלא בהתאם להוראות.

השתמשו במדיח אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע  •
בו התאמות לשימוש אחר. 

אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת  •
פציעה, שריפה או התחשמלות!

אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע״י היצרן - סכנת  •
פציעה, שריפה או התחשמלות!

אין לפתוח או לפרק את המדיח מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך  •
תפעול או ניקוי.

המדיח מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל  •
בקרבת ילדים. 

המדיח אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או  •
נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

יש להתקין את המדיח במקום בו לא יהיה חשוף לפגעי מזג אוויר (גשם,  •
שמש וכו'). 

מקמו את המדיח על משטח מפולס ויציב תוך השארת מרווח אוורור מתאים.  •

אין להתקין את המדיח במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור). •

אין להשתמש במדיח בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים. •

הקפידו להפעיל את המדיח רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח  •
אוורור מכל צד שלו. 

אין לנסות לכבות שריפה עם מים. יש לחנוק את הלהבות באמצעות שמיכת  •
אש או אמצעי מתאים אחר.

אין להפעיל את המדיח אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח  •
לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המדיח (כולל חדירת 

נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו 
לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.  



7

הוראות בטיחות

חשמל
וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקה  •

תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של 
מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות 
הנדרשות ע״י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של  •
המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל 

בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע 
החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש 

בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. 

אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע  •
החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.

יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך.  •
אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא 

ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 

זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור  •
חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו 

נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות  •
שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר  •
אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת 

שליטה מרחוק נפרדת.

יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.  •

יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו  •
ולפני ניקוי.
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הוראות בטיחות

מדיח
דלת פתוחה מהווה מכשול. אין להישען על הדלת כדי שלא ייגרם נזק  •

למדיח.

אין להשתמש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים לשימוש במדיח כלים. יש  •
להקפיד במיוחד שלא להשתמש בחומרים ממיסים - סכנת התפוצצות!

הניחו חפצים חדים באופן שלא יפגעו באטם הדלת. הניחו סכינים עם  •
הידיות כלפי מעלה למניעת פציעה. 

וודאו שאין כלים בולטים (ובפרט סכו"ם) באופן שמפריע לסיבוב "ממטרות"  •
המים.

וודאו שאין מגע של חלקי פלסטיק עם גוף החימום.  •

אין להפעיל את המדיח כאשר כל משטחי הסגירה שלו אינם במקומם. •

אין להשתמש במדיח ללא המסננים. •

פתחו את דלת המדיח בזהירות רבה בזמן פעולתו - קיים סיכון של התזת  •
מים חמים! 

יש להזהר ממגע בגוף החימום במהלך השימוש ומיד לאחריו. •

אין לתפעל את המדיח בידיים רטובות או עם רגליים יחפות.  •

נקו את המדיח מבחוץ באמצעות מטלית רכה בלבד ללא חומרי ניקוי. •

במקרה כשל תפעולי, כבו מיידית את המדיח, נתקו אותו מהחשמל וסגרו את  •
ברז כניסת המים. צרו קשר עם תחנת השירות והימנעו מהתעסקות נוספת 

בו. 

אם לא מתכוונים להשתמש במדיח תקופה ארוכה, יש לנתקו  •
מהחשמל, לנקותו ולנקז את עודפי המים!
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חיבור למערכת אספקת המים

לחץ אספקת המים הדרוש לפעולת המכונה הוא 0.3-10 בר. יש להתקין ווסת 	 
אם לחץ המים גבוה יותר. כדי שהמכונה תפעל בצורה חלקה, ספיקת המים 

בברז פתוח צריכה להיות 10 עד 80 ליטר בדקה. 

יש לחבר את את צינור כניסת המים לברז מים קרים בלבד! אין לחבר את 	 
מדיח הכלים לברז אליו עלולים להגיע מים שהטמפרטורה שלהם עולה על  

.25°C

על פי הצורך, יש להשתמש במתאם לקוטר שלושת רבעי אינטש ובמסנן שיגן 	 
על המדיח מפני חדירת מזהמים (חול, לכלוך, חלודה וכו’).

לפי הדגם, יתכן שימוש במערכת Aquastop למניעת דליפת מים. יש למנוע 	 
חדירת מים לקופסת המערכת המחוברת גם לחשמל. צינור המים כולל גם קו 

חשמל ולכן אין לקצר או להאריך אותו! 

יש להשתמש בצינורות חדשים בלבד לחיבור רשת המים. אין 	 
להשתמש בצינורות אספקת מים שכבר היו בשימוש.

התקנה
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חיבור לחשמל

יש להקפיד לחבר את המדיח לשקע חשמל עם הארקה ונתיך הגנה המתאים 	 
להספק המכונה. 

השקע שאליו מחובר כבל החשמל צריך להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה.	 

אין להשתמש בכבלים מאריכים או במפצלים.	 

חיבור למערכת ניקוז המים

סכנת הצפה אם צינור הניקוז יצא מהתושבת שלו במהלך פליטת 	 
המים. סכנת כוויה מהמים החמים. יש לוודא שקצה צינור הפליטה 

לא ייצא ממקומו. 
יש לחבר את הצינור בגובה שבין 50 ס"מ ל-110 ס"מ. הצבת הצינור בגובה 	 

נמוך יותר, תקשה על פליטת המים. 

צינור פליטה ארוך מ-4 מטרים עלול להקשות על פליטת המים.	 

כדי להקל על פליטת המים, אין לטבול את קצה הצינור במים או לנעוץ אותו 	 
בנקז בעומק של יותר מ -15 ס"מ. אם הוא ארוך מדי, יש לקצרו.

יש לוודא שצינור פליטת המים לא נמעך ושלא מופעל עליו לחץ.	 

  

max 110 cm

התקנה
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הסרת המשטח העליון לצורך התקנה מתחת לשיש

כיוון רגליות

יש לפלס היטב את המדיח באמצעות הרגליות כדי למנוע ממנו לרעוד ואף לזוז 
ממקומו.

התקנה
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משטח עליון. 1

1  מתלה עליון אופציונלי	 
סלסלה עליונה. 2

"ממטרה" עליונה. 3

סלסלה תחתונה. 4

"ממטרה" תחתונה. 5

מסנן שטיפה. 6

תווית נתונים. 7

לוח בקרה. 8

מכלי חומר הדחה ונוזל . 9
הברקה

מכל מלח הדחה. 10

התאמת גובה הסלסלה . 11
העליונה

סלסלת סכו"מ. 12

חלקי המדיח
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חלקי המדיח

מערכת ייבוש טורבו
מערכת לייבוש כלים מהיר במיוחד

ממטרת תקרה
ממטרת מים המותקנת בתקרה לשטיפה יעילה 

יותר של הכלים בסלסלה העליונה

תאורה פנימית
תאורה המקלה על סידור הכלים במדיח
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לוח הבקרה

 



 

 

 

27

     

 

  

 

 

  

Selection of Program and Starting of the Machine 

2

76543 8

1-On/Off 
2-Door Handle
3-Confirmation Button
4-Option Button
5-Delay Button
6-Start/Pause button
7-Up Selection Button
8-Down Selection Button
9-Extra Hygiene Indicator
10-Tablet Indicator
11-Half Load Indicator
12-Extra Fast Indicator
13-Extra Silent Indicator
14-Extra Drying Indicator
15-Salt Level Warning Indicator

16-Rinse Aid Level Warning Indicator
17-Child Lock Indicator
18-Delay Indicator
19-Remaining Time/Delay Time Indicator
20-Program Number Indicator
21-Display Information Line
22-Washing cycle progress indicators
    a-Washing Cycle Symbol
    b-Rinse  Cycle Symbol
    c-Drying Cycle Symbol
    d-End Cycle Symbol

1

 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 18  19  20  22 21

 22

a        b      c      d
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לוח הבקרה

כפתור הדלקה וכיבוי.. 1

ידית פתיחת וסגירת הדלת.. 2

כפתור אישור (שמירה) בחירה.. 3

כפתור אפשרויות נוספות.. 4

כפתור השהיית פעולה.. 5

כפתור התחלת/עצירת פעולה.. 6

כפתור דפדוף מעלה.. 7

כפתור דפדוף מטה.. 8

חיווי הגברת הגיינה (תוך . 9
שינוי הטמפרטורה ומשך זמן 

התוכנית).

חיווי התאמה לטבליות הדחה.. 10

חיווי מחצית עומס עם . 11
אפשרות בחירת הסלסלה 

העליונה או התחתונה בלבד 
או חלוקה שווה בין הסלסלות.

חיווי זירוז פעולה (תוך הגברת . 12
לחץ המים).

חיווי פעולה שקטה יותר (תוך . 13
הפחתת לחץ המים).

חיווי יבוש מוגבר.. 14

חיווי העדר מלח.. 15

חיווי העדר נוזל הברקה.. 16

חיווי נעילה בפני ילדים.. 17

חיווי השהיית פעולה.. 18

חיווי משך זמן שנותר.. 19

חיווי מס' תוכנית.. 20

חיווי מידע נוסף.. 21

22 . ,(a) חיוויי שלב פעולה: הדחה
שטיפה (b), יבוש (c), סיום 

.(d)

כדי לנעול ולשחרר את כפתורי המדיח בפני שינוי לא מורשה, כמו למשל 
ע"י ילדים, לחצו ארוכות בו זמנית על כפתורי הדפדוף מעלה/מטה.
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תוכניות ההדחה

שלבי התוכניתייעוד התוכניתשם התוכנית

אפשרויות נוספות
טמפ' 
C°-ב

חומר 
להדחה

משך 
התוכנית 

בדקות

צריכת מים וחשמל

חשמל 
בקוט"ש

 מים 
בליטרים

Prewash כלים וסכו"מ הממתינים
150.024.2-------√קדם הדחה קרה.למילוי המדיח.

Jet Wash 18 כלי זכוכית וחרסינה עם לכלוך
קל שטרם התיבש.

הדחה ב- 35°C ← שטיפה 
35A180.577.7-----√חמה.

Quick 30' כלי זכוכית וחרסינה עם לכלוך
קל שטרם התיבש..

הדחה ב- 40°C ← שטיפה 
40B300.7410.9√----√קרה ← שטיפה חמה

Eco
תוכנית תקנית לכלי אוכל 

עם לכלוך רגיל, כולל לכלוך 
שהתייבש.

קדם הדחה ← הדחה ב- 
50°C ← שטיפה חמה← 

ייבוש.
√√√√-√50A+B1760.849.0

Super 50’ כלי אוכל ובישול עם לכלוך
רגיל, כולל לכלוך שהתייבש.

הדחה ב- 65°C ← שטיפה 
65A+B501.2910.7√-√-√√קרה ← שטיפה חמה

Daily 60
תוכנית יומיומית לכלי אוכל 

ובישול עם לכלוך רגיל, כולל 
לכלוך שהתייבש.

קדם הדחה ← הדחה ב- 
60°C ← שטיפה קרה ← 

שטיפה חמה.
√√√√√√60A+B991.3814.9

Dual Pro Wash כלי אוכל ובישול עם לכלוך
כבד כולל לכלוך שהתייבש.

הדחה ב- 40°C ← הדחה 
ב- 65°C ← הדחה ב- 

45°C ← שטיפה חמה← 
ייבוש.

√√√√√√65A+B1131.4315.4

Auto Delicate 
30-50°C

זיהוי אוטומטי של מידת 
הלכלוך

פעולה אוטומטית לפי 
מידת הלכלוך

√√-√-√30-50B79-910.8210.6-
17.7

Auto Normal 
50-60°C√√-√-√50-60A+B102-1221.1810.9-

18.5

Auto Intensive 
60-70°C√√-√-√60-70A+B107-1791.3012.3-

24.6

לתשומת הלב 
משך התוכנית וכן צריכת החשמל והמים משוערים וייתכנו שינויים בהתאם 

לאפשרויות הנוספות שנבחרו ולתנאים אחרים.



17

תוכניות ההדחה

שלבי התוכניתייעוד התוכניתשם התוכנית

אפשרויות נוספות
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C°-ב

חומר 
להדחה

משך 
התוכנית 

בדקות

צריכת מים וחשמל

חשמל 
בקוט"ש

 מים 
בליטרים

Prewash כלים וסכו"מ הממתינים
150.024.2-------√קדם הדחה קרה.למילוי המדיח.

Jet Wash 18 כלי זכוכית וחרסינה עם לכלוך
קל שטרם התיבש.

הדחה ב- 35°C ← שטיפה 
35A180.577.7-----√חמה.

Quick 30' כלי זכוכית וחרסינה עם לכלוך
קל שטרם התיבש..

הדחה ב- 40°C ← שטיפה 
40B300.7410.9√----√קרה ← שטיפה חמה
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תוכנית תקנית לכלי אוכל 

עם לכלוך רגיל, כולל לכלוך 
שהתייבש.

קדם הדחה ← הדחה ב- 
50°C ← שטיפה חמה← 

ייבוש.
√√√√-√50A+B1760.849.0

Super 50’ כלי אוכל ובישול עם לכלוך
רגיל, כולל לכלוך שהתייבש.

הדחה ב- 65°C ← שטיפה 
65A+B501.2910.7√-√-√√קרה ← שטיפה חמה

Daily 60
תוכנית יומיומית לכלי אוכל 

ובישול עם לכלוך רגיל, כולל 
לכלוך שהתייבש.

קדם הדחה ← הדחה ב- 
60°C ← שטיפה קרה ← 

שטיפה חמה.
√√√√√√60A+B991.3814.9

Dual Pro Wash כלי אוכל ובישול עם לכלוך
כבד כולל לכלוך שהתייבש.

הדחה ב- 40°C ← הדחה 
ב- 65°C ← הדחה ב- 

45°C ← שטיפה חמה← 
ייבוש.

√√√√√√65A+B1131.4315.4

Auto Delicate 
30-50°C

זיהוי אוטומטי של מידת 
הלכלוך

פעולה אוטומטית לפי 
מידת הלכלוך

√√-√-√30-50B79-910.8210.6-
17.7

Auto Normal 
50-60°C√√-√-√50-60A+B102-1221.1810.9-

18.5

Auto Intensive 
60-70°C√√-√-√60-70A+B107-1791.3012.3-

24.6

לתשומת הלב 
משך התוכנית וכן צריכת החשמל והמים משוערים וייתכנו שינויים בהתאם 

לאפשרויות הנוספות שנבחרו ולתנאים אחרים.
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מילוי מלח

מלאו מלח כאשר החיווי  נדלק בלוח הבקרה. 

. 1 פתחו את מכסה מכל המלח בסיבוב נגד כיוון השעון 

4 לאחר מילוי מלח צריכה להיות הצפה . 1 מלאו מלח (0.8 עד 1 ק"ג)  
3 עד לגלישתם  קלה של מים. במילוי הראשון, חובה להוסיף מים  

מהמכל. 

הקפידו על סגירת מכסה מכל המלח עד הסוף.. 2

תכננו את מועד מילוי המלח ממש לפני ביצוע הדחה (לא תוכנית קדם . 3
הדחה בלבד) כי שאריות המלח שמחוץ למכל עלולות לגרום לקורוזיה. 

הכנה
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רמה
דרוג 
בריטי
dE°

דרוג 
צרפתי
dH°

דרוג 
גרמני
dH°

10-60-90-5
27-1410-206-11
315-2121-3012-17
422-2831-4018-22
529-3941-5523-31
640-6356-9032-50

התאמת דרגת ריכוך המים
כדי לשנות את רמת ריכוך המים:

פתחו את תפריט הגדרות המכשיר . 1
בלחיצה ארוכה (מעל 3 שניות) בו 

זמנית על כפתור אפשרויות נוספות 
ועל כפתור השהיית פעולה.

בחרו באפשרות: ”Water Hardness: X .2“ (האות X היא רמת קשיות . 2
המים) בלחיצה על כפתורי הדפדוף מעלה/מטה ואשרו בלחיצה על 

כפתור האישור (3).

בחרו ברמת קשיות המים המתאימה בלחיצה על כפתורי הדפדוף . 3
מעלה/מטה ואשרו בלחיצה על כפתור האישור (3).

סגרו את תפריט הגדרות המכשיר בלחיצה ארוכה (מעל 3 שניות) . 4
בו זמנית על כפתור אפשרויות נוספות ועל כפתור השהיית פעולה. 

.7. Exit Menu :לחילופין, צאו באמצעות בחירת האפשרות

הכנה

בדיקת קשיות המים
ניתן לבדוק את רמת קשיות המים המקומיים באמצעות רצועת בוחן (אם 

מסופקת): פתחו את האריזה (1), פתחו את הברז שמעל הכיור והניחו למים 
לזרום במשך כדקה (2). טבלו את רצועת הבוחן במים במשך כדקה (3) ואח"כ 
נערו אותה מעודפי המים (4). המתינו כדקה (5) ובדקו את רמת קשיות המים 

.(6)

123456
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מילוי נוזל הברקה

מלאו נוזל הברקה כאשר החיווי  נדלק בלוח הבקרה. 

 - (b) כהה : 2 ניתן לדעת גם לפי צבע הסימון שבצד פתח מכל נוזל ההברקה  
יש נוזל, נטול צבע  (a) - חסר נוזל.

1 .. 1 פתחו את המכסה בסיבוב נגד כיוון השעון 

2 . .MAX מלאו את המכל עד סימון

סגרו את מכסה המכל ונגבו כל שארית שנותרה מחוצה לו.. 3

ניתן גם לשלוט במינון נוזל ההברקה: הכמות הרגילה היא במצב 3. אם 
3 למצב שבין  נותרים פסים על הכלים, הפחיתו את הכמות בסיבוב החוגה 

1-2. אם הכלים אינם יבשים, הגבירו את הכמות בסיבוב החוגה למצב שבין 4-6.

הכנה

2
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מילוי חומר הדחה

יש למלא חומר הדחה (אבקה, נוזל, ג'ל או טבליות) לפני כל הפעלה של המדיח.

1 .. 1 פתחו את המכסה 

2 לפי הוראות יצרן החומר*. . 2   b מלאו את תא חומר ההדחה

3 ..a על פי הצורך הוסיפו חומר ההדחה גם עבור שלב קדם הדחה בתא

סגרו את המכסה היטב.. 4
* אם משתמשים בטבלית הדחה נוספת, יש להניח אותה על קרקעית המדיח.

* טבליות עלולות שלא להתמוסס בתוכניות ההדחה הקצרות. ניתן לנסות להניח 
אותן על קרקעית המדיח במקום בתא הייעודי.

הכנה
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שימו לב
סלסלות הנחת הכלים והאפשרויות, עשויים להשתנות מדגם לדגם.

סדרו את הכלים כיאות: : הקפידו על מרווחים למעבר המים והקפידו שכלים 
לא יבלטו באופן שיחסום את תנועת ה"ממטרות". סירים וקערות עמוקות הניחו 

הפוך בַסְלִסָּלה התחתונה. רכזו כלים נמוכים בַסְלִסָּלה העליונה.
את הסכו"מ יש להניח בסלסלת הסכו"מ עם הקצה החד כלפי מטה כדי שלא 

להפצעץ

 דשים מתכווננים
ניתן להתאימם עבור כוסות או כלים 

ארוכים.

הנחת הכלים

חלקים מתקפלים
כל חלק יכזה ניתן לקפל בנפרד כלפי 

מטה כדי להרחיב מקום.

הַסְלִסָּלה העליונה 
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הנחת הכלים

חלקים מתקפלים
כל חלק יכזה ניתן לקפל בנפרד כלפי מטה כדי להרחיב מקום.

שינוי גובה הַסְלִסָּלה העליונה
ניתן להגביה אותה כדי "להרוויח" מקום 

תחתיה. הרמתה או הנמכתה תוך כדי אחיזה 
בשני צידיה מבלי להוציאה מהמדיח. 

הַסְלִסָּלה התחתונה 

מתקן לבקבוקים
ניתן לקפל כאשר אינו בשימוש.

sules
Çizgi
add: 1

sules
Çizgi
add: 2
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הנחת הכלים

מגרה עליונה

מורכבת משני חלקים שניתן להשתמש בכל אחד מהם גם בנפרד.
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הנחת הכלים

דוגמאות לסידור הכלים

סלסלה תחתונה

סלסלה עליונה
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וודאו שהמדיח מחובר לחשמל וברז המים פתוח.. 1

וודאו שבמדיח לא חסר מלח ונוזל הברקה.. 2

הכניסו חומר הדחה, בכמות מתאימה, למכל הייעודי או לתחתית . 3
המדיח. 

סדרו את הכלים כיאות, ודאו שהממטרות יכולות להסתובב בחופשיות . 4
וסגרו את הדלת.

5 . . הדליקו את המדיח בלחיצה על כפתור 

בחרו* בתוכנית ההדחה הרצויה.. 6

לחצו על כפתור אפשרויות נוספות (4) ובחרו* באפשרויות נוספות על . 7
פי הצורך והזמינות (לא כל התוכניות מאפשרות את כל האפשרויות 
), מחצית  ), התאמה לטבליות הדחה ( הנוספות): הגברת הגיינה (

) או יבוש מוגבר ( ), פעולה שקטה יותר ( ), זירוז פעולה ( עומס (
 .(

בחרו על פי הצורך באפשרות להשהיית פעולה בלחיצה על כפתור . 8
השהיית פעולה ובחירת* משך זמן ההשהיה.

9 .. לחצו על כפתור 

לעצירת התוכנית, לחצו על כפתור  או פתחו בזהירות את הדלת. . 10
 . ניתן להמשיך את התוכנית ע"י סגירת הדלת ולחיצה על כפתור 

בסיום השלב האחרון (על התצוגה מופיעה הכתובית: END), כבו את . 11
 . המדיח בלחיצה על כפתור 

פתחו את דלת המדיח בזהירות כדי שלא להכוות מאדים חמים. מומלץ . 12
להמתין עוד מספר דקות לפני הוצאת הכלים ולהוציא את הכלים 

התחתונים תחילה כדי שהעליונים לא יטפטפו עליהם.

* הערה חשובה
הבחירה נעשית בלחיצות על כפתורי הדפדוף מעלה/מטה (8/7) עד לקבלת 

האפשרות הרצויה ואחר כך לחיצה על כפתור האישור (3).

תפעול
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אם המים מכילים מישקעים או חול, מומלץ להתקין מסנן מתאים. 	 

יש להניח צלחות במאונך כשהתחתיות לעבר גב המדיח ובמרווחים 	 
המאפשרים מעבר חופשי של מים. 

מומלץ להניח צלחות מאותו גודל יחד כדי למקסם את קיבולת המגש.	 

הסכו"מ ינוקה בצורה הטובה ביותר כאשר ימוקם בסלסלה כשידיותיו למטה.	 

בעוד כמות קטנה מדי של חומר הדחה אינה מנקה את הכלים כראוי, כמות 	 
גדולה מדי לא תביא לתוצאות טובות יותר ומהווה בזבוז.

אם מותקן בבית מתקן לריכוך מים, אין צורך בהוספת מלח למדיח.	 

אם מופיעים כתמים לבנים על הכלים זה סימן לכך שיש למלא את מכל 	 
המלח.

עצות חשובות

הוראות פינוי

מדיח כלים זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע 
על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 

EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין 
להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף 
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות 

המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. כך תוכלו לסייע במניעת 
תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם. לפני השלכת 

המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר את המכשיר לרשת 
החשמל. 
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תפריט הגדרות

פתחו את תפריט הגדרות המכשיר בלחיצה ארוכה (מעל 3 שניות) בו . 1
זמנית על כפתור אפשרויות נוספות ועל כפתור השהיית פעולה.

בחרו* בהגדרה הרצויה ואחר כך בחרו* באפשרות הרצויה עבורה.. 2

רשימת ההגדרות

1 .Language - שפת תפריט

2 .Water Hardness - התאמה לקשיות המים

3 .Volume - עוצמת צלילי התרעה

4 .Brightness - בהירות התצוגה

5 .Ecomode -  מצב פעולה חסכוני יותר

6 .Factory Settings - איפוס להגדרות יצרן

7 .Exit Menu - סגירת תפריט ההגדרות

* הערה חשובה
הבחירה נעשית בלחיצות על כפתורי הדפדוף מעלה/מטה (8/7) עד לקבלת 

האפשרות הרצויה ואחר כך לחיצה על כפתור האישור (3).
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כללי

מומלץ מדי פעם להפעיל תוכנית "שטיפה קרה" לאחר ששפכנו כוס חומץ על 	 
הקרקעית. אחת לתקופה, נקו את חורי ההתזה ואת המסננים לאחר ניתוק 

המדיח מהחשמל!

יש לכבות את המדיח ולנתקו מהחשמל לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.	 

נקו את המדיח מבחוץ באמצעות מטלית רכה בלבד ללא חומרי ניקוי.	 

אם לא מתכוונים להשתמש במדיח תקופה ארוכה, יש לנתקו 	 
מהחשמל ומהמים, לנקותו ולנקז ממנו את עודפי המים!

ניקוי חורי ההתזה

פרקו את הממטרות ממקומן כמתואר באיור. שיטפו אותן בזרם מים והחזירו 
אותן למקומן. הקפידו לבדוק שהן מסתובבות חופשי!

נקיון ותחזוקה
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ניקוי המסננים

פרקו ונקו את המסננים (a- מסנן מיקרו, b- מסנן גס, c- מסנן מתכת/פלסטיק), 
באמצעות מברשת מתחת למים זורמים. נקו גם את הקרקעית ממשקעים. 

נקיון ותחזוקה
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הפתרוןהבעיה

הכלים יוצאים 
מלוכלכים

הכלים לא הונחו נכון או לא הושאר מספיק מרווח.	 

הכלים הונחו בַסְלִסָּלה הלא נכונה בעת הדחה 	 
מוגבלת לַסְלִסָּלת כלים אחת.

חומר הדחה או תוכנית לא מתאימים. 	 

חורי התזה סתומים או הפרעה לתנועת הממטרות.	 

נותרו על הכלים 
שאריות חומר

המים קשים מדי.	 

מכסה מכל המלח לא נסגר טוב.	 

אין מספיק חומר הברקה.	 

הכלים אינם יוצאים 
יבשים

כלי פלסטיק אינם אמורים להתייבש טוב.	 

הכלים הושארו במדיח לאחר הדחתם.	 

הכלים לא הונחו נכון.	 

מינון לא מתאים של חומר הברקה.	 

פתרון בעיות נפוצות




