A készülék használata
A részleteket lásd a használati utasítás egyes fejezeteiben.

Nyissa ki az ajtót,
kapcsolja be a készüléket

Nyomja meg az ON gombot.

A

A rekesz:
minden mosogatási ciklusnál.
B rekesz:
csak az elımosogatásos
programoknál.
Mosogatógéphez gyártott kombinált
mosogatószerek (pasztillák) használata
esetén kövesse a használati utasítást!

mosogatószer-adagoló
feltöltése

A

Ellenırizze az öblítıszer
mennyiségét

Mechanikus kijelzı C.
Elektronikus jelzılámpa a kezelılapon (ha van).

Ellenırizze a regeneráló
só mennyiségét

Csak ha van vízlágyító egység.
Mechanikus kijelzı D. Elektronikus
kijelzı a kezelılapon (ha van).

Rakja meg a kosarakat

BC

Lásd a töltésre vonatkozó utasításokat.

Válassza ki a programot

A kijelzın megjelenik az utoljára kiválasztott program.
Addig nyomja a P gombot, amíg ki nem gyullad a kiválasztott
programnak megfelelı lámpa.

Válassza ki a kiegészítı
funkciókat

Ha szükséges (ha van).
A megfelelı jelzılámpa világít.

Nyomja meg a
START gombot

Az elızetesen kiválasztott
programot a készülék a
memóriában tárolja
(áramkimaradás esetén is).

“Folyamatban lévı program
megváltoztatása”
Tartsa lenyomva a START gombot 2
másodpercig, amíg a Start jelzılámpa kialszik.
Válassza ki újból a programot és nyomja meg
ismét a START gombot.

Mosogatási
ciklus

Nyissa ki a vízcsapot,
csukja be az ajtót

Kapcsolja ki a készüléket

Zárja el a vízcsapot,
ürítse ki a kosarakat

- Csak szükség esetén nyissa ki az
ajtót (figyelem: gız csaphat ki a
készülékbıl).
- Ha a készülék idı elıtt kapcsol ki,
akkor az újraindításkor a program a
megszakítás pontjától folytatódik.
A program végén hangjelzés hallható. Csak akkor, ha már kialudt a
START gomb: nyomja meg az OFF gombot.
Ekkor az összes lámpa kialszik.
Figyelem: az ajtó kinyitásakor gız csap ki!
A készülékbıl való kirakodást az alsó kosárnál kezdje.
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A készülék betöltése és a kosarak használata
készülékmodelltıl függıen

Felsı kosár:
Többfunkciós tartó (A):

1)

Helyzettıl függıen, például hosszú
eszközök, csészék és poharak.
Három helyzet lehetséges.

Edénytartók (B):
Helyzettıl függıen, például tányérok,
csészék és korsók.

Forgatható pohártartó (C):

2)

Helyzettıl függıen, például kismérető
poharak vagy korsók.
A hosszú eszközöket (pl. húsvillák,
kések) a hegyükkel a készülék felé
fordítva helyezze be.

Féltöltet:
A felsı kosár megtöltése (lásd a
Kiegészítı funkciók leírását).
Az evıeszközkosarat helyezze (D) a
felsı kosárba.

A kosármagasság
beszabályozása (akár
megrakott állapotban is):
• Alsó beszabályozás: húzza ki a
két fogantyúját a kosárnak (E)
majd süllyessze le a kosarat.
• Felsı beszabályozás: húzza fel
a két fogantyút (E) addig, amíg a
kosár nem akad be (Gyári
beszabályozás).
A kosár oldalainak egyformán kell
lenniük.

A felsı kosár kiemelése
nagymérető tányéroknak vagy
tepsiknek az alsó kosárban
történı elmosogatása céljából:
Nyissa fel a jobb és bal oldali kosársín
kallantyúit (F), és emelje ki a felsı
kosarat.
A felsı kosár behelyezett állapotában
mindig kötelezı a kallantyúk lezárása.

Lezárt
kallantyú

F

Felnyitott
kallantyú

F

Alsó kosár:
Készülékmodelltıl függıen
felfordítható vagy rögzített
tányértartókkal (G).

Féltöltet:
A alsó kosár megtöltése (lásd a
Kiegészítı funkciók leírását).
Nagyobb mosogatási teljesítmény,
például tányérok és lábasok esetén.

Evıeszközkosár (J) vagy (H):
Egyes modelleknél tartozék az a
rácsos elem (I) amely az
evıeszközkosárra helyezhetı az
evıeszközök elkülönítése céljából.
Evıeszközkosár (D), ha van, csak a
féltöltetre is képes készülékek esetében.
A sérülés okozására képes
tárgyakat a hegyükkel lefelé
fordítva helyezze be a kosárba.
Kizárólag mosogatógépben való tisztításra alkalmas edényeket szabad a készülékbe rakni.
Tilos a készülékben gépi mosogatásra nem alkalmas konyhai eszközöket tisztítani (pl. fa-, alumínium-, mőanyagés
óntárgyak, díszített (nem zománcozott) edények, ezüst evıeszközök).
A márkakereskedınél beszerezhetı tartozékok:
1)
Többfunkciós tartó (A) - N. AMH 369 széria.
2)
Forgatható pohártartó (C) - N. WGH 1000 széria.
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Mi a teendı, amikor...
Amennyiben a készülék mőködési rendellenességeket mutat, úgy a vevıszolgálat értesítése elıtt kérjük az
alábbiak ellenırzését (* lásd még a használati utasítás megfelelı fejezetét is).

Probléma

Ok

A készülék nem
mőködik

Megoldás

• Hiányzik a tápvíz.

•

Nyissa ki a vízcsapot.

• A készülék nem szív fel elegendı
vizet.

•

Tisztítsa meg a vízcsapra felszerelt bemeneti
szőrıt.
Ellenırizze, hogy a nincs-e meghajolva a
vízbevezetı tömlı.
Helyezze be a hálózati csatlakozódugót a
konnektorba.
Nyomja meg a START gombot.
Csukja be az ajtót.
Ellenırizze az otthoni hálózat biztosítékait.
A program elindítását próbálja meg a “0” helyzetre
beállítani.

•
• Nincs-e áramkimaradás.

• Az elızetesen kiválasztott program
elindítása.

Ha az edények
szárítása nem
tökéletes
Ha az edények nem
tökéletesen tiszták

Homokszerő, illetve
szemcsés
maradványok

•
•
•
•
•

• Nem elegendı az öblítıszer.

•

Növelje az adagot *.

• Víz marad az üregekben.

•

Az edényeket megdöntve helyezze be.

• A vízsugár nem éri el az edények
felületét.

•

• Nem elegendı a mosogatószer.

•

• Nem megfelelı program beállítása.

•

• Beszorult permetezıkarok.
• Eldugult szórófejek.

•
•

• Nem megfelelı/túl régi
mosogatószer.

•

Úgy helyezze el az edényeket, hogy azok ne
érjenek egymáshoz. Az edényeket homorú
felületükkel lefelé fordítva helyezze be.
A mosogatószer adagolását a gyártó utasításai
szerint végezze.
Válasszon egy intenzívebb mosogatási
programot.
A permetezıkaroknak szabadon kell tudniuk forogni.
Távolítsa el a vízáramlást akadályozó
szennyezıdéseket *.
Használjon márkás, jó minıségő mosogatószert.

• Eltömıdött szőrık.

•

Helyezze be megfelelıen és rögzítse a szőrıt *.

• Nem megfelelıen behelyezett szőrık. •

A mőanyagrészek
elszínezıdése
Lerakódások
edényeken

Rendszeresen ellenırizze/alkalmanként
tisztítsa ki szőrıket *.

• Paradicsomlé/sárgarépa,...

•

Az anyagtól függıen szükség esetén használjon
erısebb fehérítı hatású mosogatószert.

•
•
•
•

•
•
•
•

Növelje az öblítıszer mennyiségét *.
Csökkentse az öblítıszer mennyiségét *.
Zárja le jól a sótartályt *.
Változtasson a vízkeménység beállításán,
szükség esetén adagoljon be regeneráló sót *.

az

• kivehetı

• nem kivehetı

Csíkok az edényeken/poharakon.
Csíkok/vonalak a poharakon.
Sóréteg az edényeken/poharakon.
A víz lágyítása nem megfelelı,
meszes foltok.

Használjon megfelelı poharakat.

Opálos/nem fényes
poharak

• Nem tisztíthatók mosogatógépben. •

Rozsda az
evıeszközökön

• Nem rozsdamentes acélból
készültek.

•

Használjon megfelelı evıeszközöket.

A készülék hibáinak
meghatározása

• A START jelzılámpa villog.
• F kijelzı... (ha van).

•

Ellenırizze, hogy nincs-e eltömıdve a
szőrıcsoport, és a vízellátás nincs-e
megszakítva (szükség esetén tisztítsa meg a
szőrıket *). Indítsa el újra a programot. Tartsa
lenyomva a START gombot 2 másodpercig, amíg
a START jelzılámpa kialszik. Válassza ki újra a
programot, és nyomja meg a START gombot.

Ha a fenti ellenırzéseket követıen a meghibásodás még mindig nem szőnt meg vagy ismét jelentkezik, kapcsolja ki a
készüléket, és zárja el a vízcsapot, majd hívja fel a Vevıszolgálatot (lásd garancia).
A vevıszolgálat hívása elıtt ellenırizze, hogy tudja-e az alábbi adatokat:
• A meghibásodás jellegét.
• A készülék típus- és modelljelzését.
• A vevıszolgálat kódját, illetve az ajtóbelsı jobb oldalán
található öntapadós címkén szereplı vevıszolgálati számot.
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A készülék használata elıtt kérjük, hogy olvassa el az üzembe helyezési és a használati utasítást!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Programválasztó
Kijelző
Plusz szárítás, öblítés,
½ adag (felső vagy alsó kosár)
Sterilizálás
gyerekzár
4in1 tabletta használata
késleltetett indítás
START / STOP
főkapcsoló
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