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Üzembe helyezés
07

Õrizze meg a kézikönyvet, hogy bármikor
használhassa! A mosogatógép értékesítése,
átadása, és/vagy áthelyezése esetén biztosítsa,
hogy a kézikönyv a készülékkel együtt maradjon!
Figyelmesen olvassa el az utasításokat: fontos
információkat tartalmaznak az üzembe
helyezésrõl, a használatról
és a biztonságról.
Költözködés esetén a készüléket tartsa
függõleges helyzetben; ha ez nem lehetséges, a
hátsó oldalára döntse!

Elhelyezés és vízszintezés
1. Csomagolja ki a készüléket, és ellenõrizze,
hogy nem sérült-e meg a szállítás során!
Amennyiben megsérült, ne kösse be, hanem
forduljon a viszonteladóhoz!
2. Helyezze el a mosogatógépet úgy, hogy oldalai,
illetve hátlapja nekifekhetnek a szomszédos
bútoroknak, falaknak! A készülék egybefüggõ
munkalap* alá is beszerelhetõ (lásd Beszerelési
útmutató).
3. A mosogatógépet sík és kemény padlóra állítsa!
A készülék vízszintbe állításakor a padló
egyenetlenségeit az elülsõ lábak ki-, illetve
becsavarásával kompenzálhatja. A pontos
vízszintezéssel biztosítható a készülék stabilitása,
megelõzhetõk a rezonanciák és zajok, illetve a
készülék nem fog elmozdulni.
4*. A hátsó lábak magasságának beállításához a
mosogatógép alsó, elülsõ, középsõ részén
található piros színû hatszögletû csavarjait állítsa
be egy 8-mm-es hatszögletû csavarkulccsal  a
magasság növeléséhez csavarja órairányban, a
magasság csökkentéséhez pedig órairánnyal
ellentétesen (lásd a dokumentációhoz mellékelt
beépítési útmutatót).

Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás
A vízbekötéshez és elektromos
csatlakoztatáshoz szükséges átalakításokat csak
szakember végezheti.
Vigyázzon, hogy a mosogatógép nehogy
rátegye a csövekre, vagy a tápkábelre!
A készüléket új csövekkel kell a vízhálózatba
bekötni.
Ne használjon régi csöveket!
A vízbevezetõcsõ (A), a leeresztõcsõ (B), valamint
az elektromos tápkábel a kényelmes bekötés
érdekében mind jobbra, mind balra elvezethetõ
(lásd ábra).

A vízbevezetõcsõ bekötése
 hidegvízvezetékbe: csavarozza föl a
vízbevezetõcsövet egy 3/4-os menettel
rendelkezõ vízcsapra; de elõtte, a készülék
eltömõdésének megelõzése érdekében jól
eressze ki a vizet, míg a vízsugár áttetszõvé
nem válik!
 melegvízvezetékbe: amennyiben önöknél
központi fûtõberendezés szolgáltatja a
melegvizet, a mosogatógép a hálózati
melegvízre is ráköthetõ, feltéve, hogy annak
hõmérséklete nem haladja meg a 60 °C-ot.
A hidegvízvezetéknél leírtak szerint csavarozza
föl a csövet a csapra!
Ha a vízbevezetõcsõ nem elég hosszú,
forduljon szaküzlethez vagy meghatalmazott
szakemberhez (lásd Ügyfélszolgálat)!
A víznyomásnak a Mûszaki adatok
táblázatában szereplõ határértékek között kell lennie
(lásd oldalt).
Ügyeljen arra, hogy a csövön ne legyen se
törés, se szûkület!
A víz kiömlésének megakadályozása
A víz kiömlésének megakadályozása érdekében a
mosogatógép:
- egy olyan rendszerrel van ellátva, mely
rendellenességek esetén meggátolja a
vízbetáplálást, illetve a készülékben rekedt víz
kiengedését.
Bizonyos modellek a New Acqua Stop* nevû
kiegészítõ biztonsági berendezéssel is
rendelkeznek, mely a vízbevezetõcsõ
megrongálódása esetén is megakadályozza a
vízkiömlést.
FIGYELEM! NAGYFESZÜLTSÉG!
A vízbevezetõcsövet semmilyen körülmények
között sem szabad elvágni, mivel nyomás alatt álló
részeket tartalmaz.

*

Csak néhány modellnél tartozék.

A leeresztõcsõ bekötése
A leeresztõcsövet  a csõ megtörése nélkül 
kösse legalább 4 cm átmérõjû lefolyóba! Vagy
akassza a mosdó, illetve a kád szélére  a
leeresztõcsõ szabad végének nem szabad a vízbe
merülnie!
A speciális mûanyag
A
könyök* megkönnyíti a
csõ megfelelõ
elhelyezését: a könyököt
rögzítse szorosan a
falhoz, hogy elkerülje a
leeresztõcsõ
elmozdulását és a víz
lefolyóból történõ
kiömlését!
Az A betûvel jelzett csõrésznek a padlótól mérve
40 és 100 cm közötti magasságban kell lennie
(lásd ábra).

Vízlecsapódásgátló csík *
A mosogatógép beszerelése után nyissa ki az
ajtót, és ragassza az átlátszó öntapadó csíkot a
fapolc alsó oldalára, hogy megvédje azt a
kondenzvíztõl.
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Tanácsok az elsõ mosáshoz

Az üzembe helyezés után, közvetlenül az elsõ
mosás elõtt, a sótartályt töltse meg színültig
vízzel, és csak ezután adjon hozzá nagyjából 1 kg
sót (lásd Öblítõszer és regeneráló só): a víz túl fog
csordulni. Válassza ki a vízkeménységet (lásd
Öblítõszer és regeneráló só)! - Elõfordulhat, hogy a
só betöltése után a SÓHIÁNYJELZÕ LÁMPA* még
néhány ciklusig égve marad.
Amennyiben a sótartályba nem tölt sót, a
vízlágyító berendezés és a fûtõszál tönkremehet.

Hosszabbítócsõ használata nem tanácsos.
Elektromos csatlakoztatás
Műszaki adatok

Mielõtt bedugná a dugót a konnektorba, gyõzõdjön
meg arról, hogy:
 az aljzatnak van földelése, és megfelel a törvény
által elõírtaknak;
 az aljzat képes elviselni a készülék ajtajának
belsõ oldalán elhelyezett adattáblán feltüntetett
maximális teljesítményfelvételt (lásd A
mosogatógép leírása);
 a tápfeszültség értéke a készülék ajtajának
belsõ oldalán elhelyezett adattáblán feltüntetett
értékek közé esik;
 az aljzat kompatibilis a készülék villásdugójával!
Ellenkezõ esetben a hivatalos szakszervizzel
cseréltesse le a villásdugót (lásd Szerviz); ne
használjon hosszabbítót vagy elosztót!

Méretek

Szélesség 59,5cm
Magasság 82 cm
Mélység 57 cm

Mosókapacitás

12 normál teríték

Hálózati
víznyomás

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷10 bar)
4,3 psi – 145 psi

Tápfeszültség

Lásd adattábla

Teljes felvett
teljesítmény

Lásd adattábla

Olvadó biztosíték Lásd adattábla
A készülék megfelel az aláb
bi uniós irányelveknek:
-Az 16/01/2007-i 2006/95/E
GK (kisfeszültségi) irányelvn
ek és módosításainak
-Az elektromágneses összef
érhetőségről szóló 1989. má
rc. 3-i 89/336/EGK irányelvn
ek és módosításainak
-97/17/EK (Címkézés)
-2002/96/EK

Az elektromos tápkábelnek és a hálózati
aljzatnak a készülék bekötése után is könnyen
hozzáférhetõnek kell maradnia.
A kábel ne legyen megtörve vagy
összenyomva!
Rendszeresen ellenõrizze a kábel állapotát, és
amennyiben cserére szorul, a cserét kizárólag
hivatalos szerelõvel végeztesse (lásd Szerviz)!
A fenti elõírások figyelmen kívül hagyása
esetén a gyártó elhárít minden felelõsséget.

*

Csak néhány modellnél tartozék.
!

Készülékleírás
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Áttekintõ nézet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Felsõ kosár
Felsõ permetezõkar
Billenõpolc
Kosármagasság szabályozó
Alsó kosár
Alsó permetezõkar
Evõeszköztartó kosár
Mosogatószûrõ
Sótartály
Mosogatószeres és öblítõszeres rekesz
Adattábla
Kezelõpanel***

Kezelõpanel

Indítás/
szüneteltetés
gomb és lámpa

PROGRAMVÁLASZTÓ
tárcsa

ON/OFF-Reset
gomb

Mosogatás
lámpa
Szárítás lámpa

***Csak teljes beépítésû modelleknél.
*Csak néhány modellnél tartozék.

A programok és opciók száma és típusa a mosogatógép típusától függõen változhat.

"

Sóhiányjelzõ *
lámpa
Vége lámpa

Berámolás a kosarakba
Mielõtt berámolna a kosarakba, távolítsa el az
ételmaradékokat az edényekrõl, és öntse ki a poharakból és
tálkákból a bennük maradt folyadékot.
A berámolás után ellenõrizze, hogy a permetezõkarok
szabadon el tudnak-e forogni!

Alsó kosár

A felsõ kosár magasságának beállítása
Az edények elhelyezésének megkönnyítése érdekében a felsõ
kosár magasabb, illetve alacsonyabb pozícióba állítható:
A felsõ kosár magasságát lehetõleg ÜRES ÁLLAPOTBAN
állítsa be!

Az alsó kosárba fazekakat, fedõket, tányérokat,
salátástálakat, evõeszközöket stb.lehet berámolni a
Berámolási minták szerint.
A nagyobb tányérokat és fedõket a kosár szélein tanácsos
elhelyezni, ügyelve arra, hogy ne akadályozzák a felsõ
permetezõkart a forgásban.
Bizonyos mosogatógép-modellek lehajtható részekkel*
rendelkeznek, melyeket függõleges helyzetben tányérok,
vízszintes helyzetben pedig fazekak és salátástálak
elrendezésére lehet használni.

A kosarat sohase emelje vagy süllyessze csak egyik
oldalánál fogva.

Evõeszköztartó kosár

Berámolási minták a felsõ kosárra

Az evõeszköztartó kosár a mosogatógép típusától függõen eltérõ
lehet: nem kiszedhetõ, kiszedhetõ, eltolható kivitelû. A nem
kiszedhetõ kosár csak az alsó kosár elülsõ részében helyezhetõ
el.
A kiszedhetõ kosarat két részre lehet választani (fél adagos
mosogatás esetén ennek megoldási módjait a következõ ábra
mutatja), és amennyiben eltolható kivitelû, az evõeszköztartó
kosarat a rögzített vagy lehajtható betétek között az alsó kosár
bármely pontján el lehet helyezni.
- Mindkét kosár eltolható billenõpolcokkal rendelkezik, melyek

Nyissa ki a kosár jobb- és baloldali sínjein
az ütközõket, és húzza ki a kosarat; rakja
a síneket feljebb vagy lejjebb, helyezze
vissza a kosarat úgy, hogy az elsõ
görgõk is a sínen legyenek, és zárja
vissza az ütközõket (lásd ábra)!
Amennyiben a kosár Dual Space
fogantyúval* van ellátva (lásd ábra), húzza
ki teljesen a felsõ kosarat, fogja meg a
kosár oldalain lévõ fogantyúkat, és
mozgassa azokat feljebb vagy lejjebb 
hagyja a helyére kattanni a kosarat.

Berámolási minták az alsó kosárra

segítségével az evõeszközöket jobban el lehet rendezni.
A késeket és a vágóeszközöket élükkel lefele kell
behelyezni az evõeszköztartó kosárba, vagy vízszintesen a
felsõ kosár billenõpolcaira.

Mosogatógépes mosásra nem alkalmas edények
Az evõeszköztartó kosár elrendezési mintái

Felsõ kosár

Rámolja be a kényes és könnyû edényeket: a poharakat, a
teás- és kávéscsészéket, a tányérokat, a mély salátástálakat,
a serpenyõket és az enyhén szennyezett mély fazekakat a
Berámolási minták szerint!
 A csészéket és csészealjakat helyezze a billenõpolcra **!
 A hosszú és hegyes késeket, merõkanalakat helyezze a
billenõpolcra**!

 Fa-, fanyelû vagy csontmarkolatú, illetve ragasztott tárgyak.
 Alumíniumból, vörös- vagy sárgarézbõl, cinbõl, illetve ónból
készült tárgyak.
 Nem hõálló mûanyag edények.
 Antik vagy kézzel festett porcelánok.
 Antik ezüstkészlet. Ellenben a nem antik ezüstkészlet a
kíméletes programmal mosható, de ez esetben gyõzõdjön meg
arról, hogy az ne érintkezzen más fémekkel!
Tanácsos mosogatógépben mosható edényeket használni.

* Csak bizonyos modelleknél tartozék.
** Számuk és helyzetük változtatható.
#
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Indítás és használat
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A mosogatógép elindítása

A mosogatószer betöltése

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot: néhány
másodpercig a kezelõpanel valamennyi lámpája
kigyullad.
3. Nyissa ki az ajtót, és adagolja be a mosogatószert
(lásd alább).
4. Rámoljon be a kosarakba (lásd Berámolás a
kosarakba), és csukja be az ajtót.
5. A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerõgomb órairányban
történõ elforgatásával válassza ki a megfelelõ
programot: a tekerõgomb rovátkájának pontosan a
program számán vagy szimbólumán kell állnia. Az
INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb lámpája villog.
6. Válassza ki a mosogatási opciókat* (lásd oldalt).
7. Indítsa el az INDÍTÁS gomb megnyomásával. A lámpa
villogni kezd (állandó fénnyel világít). A mosás
lámpájának kigyulladása a program kezdetére
figyelmeztet.
8. A program végén kigyullad a VÉGE lámpa (állandó
fénnyel világít). Az ON/OFF gomb megnyomásával
kapcsolja ki a készüléket, zárja el a vízcsapot, és húzza
ki a dugót a konnektorból.
9. Az edények kiszedése elõtt várjon néhány percet, hogy
nehogy megégesse magát. Az alsó kosárral kezdve
rámolja ki a kosarakat.

A mosogatás eredményessége a mosogatószer
helyes adagolásán is múlik  túlzott használatával a
mosás nem lesz hatékonyabb, csak a
környezetszennyezés lesz nagyobb.
Csak mosogatógépbe való mosogatószert
használjon!
NE HASZNÁLJON kézi mosogatószert!
Tabletták használata csak azoknál a modelleknél
javasolt, melyek rendelkeznek a MULTIFUNKCIÓS
TABLETTÁK opcióval.
Amennyiben túl sok mosogatószert használ, a
ciklus végén a mosandón hab maradhat.
A mosogatás és szárítás maximális hatásfokát
csak úgy érheti el, ha por alakú mosogatószert,
folyékony öblítõszert és sót használ.
A rekesz: mosogatószer a mosáshoz
B rekesz: mosogatószer az elõmosáshoz
1. A D gomb megnyomásával
nyissa ki a C fedelet!
2. Adagolja be a mosogatószert a
Programtáblázat szerint:
 por: A és B rekesz.
 tabletta: amikor a programhoz 1
szükséges, helyezze be azt az A
rekeszbe, és csukja le a fedelét;
ha 2 kell, a másodikat a rekesz

Folyamatban lévõ program módosítása

Ha véletlenül rossz programot indított volna el, az
indításkor még visszavonhatja: a mosogatás elindítása
után a mosogatási ciklus módosításához az ON/OFF/
Reset gomb nyomva tartásával kapcsolja ki a
készüléket, kapcsolja be ugyanezzel a gombbal, és
válassza ki újból a kívánt programot és beállítást.

mélyére kell tenni.
3. Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat a rekesz
peremérõl, és kattanásig csukja le a fedelét!

Edények menet közbeni berámolása

Nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gombot (a
gomb lámpája villogni kezd). Nyissa ki az ajtót, vigyázva
a kiáramló gõzre, és rakja be az edényeket. Nyomja meg
az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gombot  a ciklus
újraindul.
Az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gombnak a készülék
szüneteltetése érdekében való megnyomásával a
programot, vagy  ha be van állítva  a késleltetett
indítást lehet megszakítani.
Ebben a fázisban nem lehet módosítani a programot.

Véletlen leállások

Ha a mosogatás során kinyílik az ajtó vagy elmegy az
áram, a program félbeszakad. Ha az ajtót becsukja,
illetve visszatér az áram, a mosogatás onnan folytatódik,
ahol korábban félbeszakadt.

*
$

Csak néhány modellnél tartozék.

Programok
Amennyiben az edények nem túl koszosak vagy korábban vízzel el lettek öblítve, csökkentse
jelentõsen a mosogatószer-adagot!
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A programok és opciók száma és típusa a mosogatógép típusától függõen változhat.

Javaslatok a program
kiválasztásához
Erősen szennyezett edén
yek és fazekak (sérüléken
y edényekhez nem
használható)
Normál szennyezettségű
edények és fazekak.
Standard mindennapi
program
A következő fogásra elők
észítő mosogatás
Alacsony energiafogyaszt
ású gazdaságos mosás e
dények és fazekak
számára.
Gazdaságos és gyors cikl
us kevéssé szennyezett e
dények használat utáni az
onnali elmosogatásához.
(2 tányér + 2 pohár + 4 ev
őeszköz + 1 fazék + 1 kis
serpenyő)

Mosogatószer
(A) = A rekesz
(B) = B rekesz

Program

Program
Szárítást
időtartama
tartalmazó
(±10%
programok
eltérés)
óra:perc’

por

folyadék

tabletta

1. Intenzív

30 g (A)

30 ml (A)

1 (A)

Igen

2:15’

2. Normál

25 g (A)
5 g (B)

25 ml (A)
5 ml (B)

1 (A)

Igen

1:45’

3. Áztatás

Nem

Nem

Nem

Nem

0:08’

4.Gazdaságos*

25 g (A)
5 g (B)

25 ml (A)
5 ml (B)

1 (A)

Igen

2:20’

5. Gyorsmosás

25 g (A)

25 ml (A)

1 (A)

Nem

0:35’

Megjegyzés:

A Gyorsmosás program maximális hatékonyságát úgy érheti el, ha betartja a terítékek meghatározott
számát.

A mosogatószer adagolásának megkönnyítéséhez jó tudni, hogy:
1 evõkanál = nagyjából 15 gr. por = nagyjából 15 ml folyadék 1 teáskanál = nagyjából 5 gr. por = nagyjából 5 ml
folyadék

* Az EN-50242 szabványnak megfelelõ Gazdaságos program a többi programhoz képest hosszabb programidõvel
rendelkezik, mindenesetre ennek a legkisebb az energiafogyasztása, és még környezetkímélõ is.
Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatok körülményeivel kapcsolatos
részletes információkért forduljon a következõ címhez: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
%

Öblítõszer és
regeneráló só
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Kizárólag mosogatógépekhez használatos
termékeket használjon!
Ne használjon se étkezési, se ipari sót, se kézi
mosogatószert! Tartsa be a termék
csomagolásán található utasításokat!
Multifunkciós termék használata esetén nem szükséges
öblítõszert használni, helyette tanácsos sót betölteni,
különösen, ha a víz kemény vagy nagyon kemény.
Tartsa be a termék csomagolásán található utasításokat!

Ha nem tölt be se sót, se öblítõszert, a
SÓHIÁNYJELZÕ LÁMPA* és ÖBLÍTÕSZERHIÁNYJELZÕ LÁMPA* égve marad.

Az öblítõszer betöltése

Az öblítõszerrel az edények könnyebben száradnak, mivel a
felületükrõl a víz lepereg, és nem maradnak csíkok, illetve foltok.
A öblítõszeres rekeszt akkor kell feltölteni,
 ha a kezelõpanelen kigyullad az ÖBLÍTÕSZERHIÁNY-JELZÕ
lámpa*;
1. A kupak (G) órairánnyal
ellentétesen történõ
kicsavarásával nyissa ki a
rekeszt!
2. Töltse be az öblítõszert,
F
vigyázva, nehogy mellé menjen!
Ha mégis, száraz ronggyal
G
azonnal törölje le!
3. Csavarja vissza a kupakot!
SOHA ne öntse az öblítõszert közvetlenül a
mosogatótérbe!

Állítsa be az öblítõszer adagolását!
Ha nem elégedett a szárítás eredményével, módosítson az
öblítõszer adagolásán! Egy csavarhúzóval forgassa el a
szabályozót (F) a 6 pozíció egyikébe (gyárilag a 4-esre van
beállítva):
 Amennyiben az edényeken fehér csíkok láthatók, csavarja
kisebb értékre (13)!
 Ha az edényeken vízcseppek vagy vízkõfoltok találhatók,
csavarja magasabb értékre (46)!

A vízkeménység beállítása

Minden egyes mosogatógép vízlágyító berendezéssel van
ellátva, mely kifejezetten mosogatógépbe való regeneráló só
használatával vízkõmentes vizet szolgáltat az edények
mosogatásához.
Ez a mosogatógép olyan szabályozással rendelkezik, mely
csökkenti a környezetterhelést és a vízkeménységnek
megfelelõen optimalizálja a mosási teljesítményt. A víz
keménységérõl a hálózati ivóvíz szolgáltatójától kaphat
felvilágosítást.
- Az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a készüléket, és nyissa ki
az ajtót.
- Forgassa a PROGRAMVÁLASZTÓ tekerõgombot az 5.
programra, majd az 1. programra, végül ismét az 5.
programra.
- Nyomja meg az ON/OFF gombot, mire a ciklusjelzõ lámpák
villogni kezdenek. A keménységi szintet immár ki lehet

&

választani. Minden programhoz tartozik egy keménységi
szint:
Pl. az 1. program 1. keménységi szintet jelent.
A 2. program 2. keménységi szintet stb... max. 5. szintig.
(A vízlágyító berendezés gyárilag a 3. szintre van állítva).
- A funkcióból való kilépéshez várjon nagyjából 30
másodpercet, vagy az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a
készüléket.
Multifunkciós tabletták használata esetén mindenképpen
töltse meg a sótartályt.

Vízkeménység-táblázat
°dH
°fH
0
6
0
10
6
11
11 20
12
17
21 30
17
34
31 60
34
50
61 90

°mmol/l
0
1
1,1
2
2,1
3
3,1
6
6,1
9

Szint
1
2
3
4
5*

0°fH és 10°fH között tanácsos nem
használni sót.
* Ezzel a beállítással a ciklusok időtartama
enyhén megnőhet.
(°dH = német keménységi fok  °fH = francia keménységi fok 
mmol/l = millimol/liter)

A regeneráló só betöltése

A mosogatás eredményességéhez nélkülözhetetlen, hogy a
sótartály sose ürüljön ki. A regeneráló só eltávolítja a vízbõl a
vízkövet, így az nem rakódhat az edényekre.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd
Készülékleírás), és fel kell tölteni:
 ha a sótartály kupakján a zöld szintjelzõ* nem látható;
 ha a kezelõpanelen kigyullad az ÖBLÍTÕSZERHIÁNY-JELZÕ
lámpa*;
1. Húzza ki az alsó kosarat, és
órairánnyal ellentétesen csavarja le a
tartály kupakját.
2. Csak az elsõ használatbavétel
alkalmával: a tartályt a pereméig töltse
fel vízzel.
3. Helyezze be a tölcsért* (lásd ábra),
és a tartályt töltse fel a pereméig sóval
(kb. 1 kg)  nem baj, ha a víz kicsit

túlcsordul.
4. Vegye ki a tölcsért*, törölje le a sót a tartály szájáról,
becsavarás elõtt folyó csapvíz alatt, fejjel lefelé tartva öblítse el
a kupakot úgy, hogy a víz átfolyjon a kupak alsó részén csillag
alakban kiképzett négy résen. (Zöld szintjelzõs sótartálykupak*)
Javasoljuk, hogy ezt a mûveletet minden egyes
sóbetöltésnél hajtsa végre.
Jól zárja vissza a kupakot, hogy a mosogatás során a
mosogatószer nehogy behatolhasson a tartályba (ez
helyrehozhatatlanul tönkreteheti a vízlágyítót).
Ha szükséges, a mosási ciklus elõtt töltse be a sót, és
távolítsa el a sótartályból kicsordult sóoldatot!

* Csak néhány modellnél tartozék.

Karbantartás és tisztítás
A víz elzárása, és a készülék
áramtalanítása

 A vízveszteségek elkerülése érdekében minden
mosogatás után zárja el a vízcsapot!
 Ha a készüléken tisztítást vagy karbantartást végez,
húzza ki a dugót a konnektorból!

A mosogatógép kitiszítása

 A kezelõpanel külsõ felülete súrolószert nem
tartalmazó vízzel átitatott ronggyal tisztítható. Ne
használjon oldó- vagy súrolószereket!
 A belsõ mosogatótér faláról az esetleges foltokat
ecetes vízzel átitatott ronggyal lehet lemosni.

A kellemetlen szagok elkerülése

 Az ajtót mindig csak félig csukja be, hogy a pára
nehogy beposhadjon!
 Rendszeresen tisztítsa meg egy nedves szivaccsal
az ajtó, illetve a mosogatószeres rekeszek
megfelelõ zárását biztosító kerületi tömítéseket! Így
eltávolíthatók az ételmaradékok, melyek
elsõdlegesen felelõsek a kellemetlen szagokért.

A permetezõkarok tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a csap kimeneténél
elhelyezett bemenõvíz-szûrõt.
- Zárja el a vízcsapot.
- Csavarja le teljesen a vízbevezetõcsõ végét, vegye ki a
szûrõt, és óvatosan tisztítsa meg folyó vízsugár alatt.
- Helyezze vissza a szûrõt, és csavarja vissza a csövet.

A szûrõk tisztítása

A szûrõblokkot három szûrõ alkotja, melyek a víz
visszaforgatása mellett kiszûrik az ételmaradékokat a
mosogatóvízbõl: a mosogatás eredményességéhez a
szûrõket meg kell tisztítani.
Rendszeresen tisztítsa meg a szûrõket!
A mosogatógépet ne használja szûrõk nélkül, illetve
kikötött szûrõberendezéssel!
 Néhány mosás után ellenõrizze a szûrõblokkot, és szükség
esetén az alábbi utasítások betartásával, folyó csapvíz alatt,
nem fémes kefével tisztítsa meg alaposan:
1. A C köralakú szûrõt forgassa órairánnyal ellentétesen, és
vegye ki (1. ábra)!
2. Az oldalsó szárnyak könnyed benyomásával vegye ki a B
szûrõpoharat (2. ábra)!
3. Csavarozza ki az A inox szûrõtányért (3. ábra)!
4. Ellenõrizze a lefolyónyílást, és távolítsa el az esetleges
ételmaradékokat! SOHA NE TÁVOLÍTSA EL a mosószivattyú
védelmét (különösen a feketét ne) (4. ábra)!

Elõfordulhat, hogy ételmaradékok tapadnak a
permetezõkarokra, és eltömeszelik a
permetezõnyílásokat: idõnként ajánlatos ellenõrizni, és
egy nem fémes szivaccsal megtisztítani.
Mind a két permetezõkar leszerelhetõ.
A felsõ permetezõkar
leszereléséhez csavarozza ki
órairánnyal ellentétesen a
mûanyag szorítócsavart!
A felso permetezokart a
furatokkal fölfelé kell
felszerelni.
Az alsó permetezõkar
leszereléséhez az oldalsó
nyelveket benyomva a
permetezõkart fölfelé kell húzni.

A bemenõvíz-szûrõ tisztítása*

Ha a vízcsövek újak vagy sokáig nem használták õket, a
csatlakoztatás elõtt folyassa a csapot mindaddig, míg a
víz tiszta és szennyezõdésmentes nem lesz. Enélkül az
óvintézkedés nélkül fennáll a veszélye, hogy a víz
belépésének helye eltömõdik és a mosogatógép
megrongálódik.

*

+
+
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A szûrõk megtisztítása után szerelje össze ismét a
szûrõblokkot, és megfelelõen illessze vissza a helyére 
az egység a mosogatógép megfelelõ mûködéséhez
nélkülözhetetlen.

Hosszú távollét esetén
 Áramtalanítsa a készüléket, és zárja el a vízcsapot!
 Hagyja résnyire nyitva az ajtót!
 Megérkezéskor indítson el egy üres mosogatást!

* Csak néhány modellnél tartozék.
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Óvintézkedés és tanácsok
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 A készüléket a nemzetközi biztonsági
szabványoknak megfelelõen tervezték és gyártották. A
figyelmeztetések az ön biztonságát szolgálják, ezért
kérjük, figyelmesen olvassa el!

Általános biztonság

 A készüléket otthoni, nem üzemszerû használatra
tervezték.
 A készüléket csak felnõtt használhatja edények
háztartási mosogatására, kizárólag az útmutatóban
leírt utasítások szerint.
 A készülék nem állítható föl a szabadban  még akkor
sem, ha a hely védett  mert nagyon veszélyes kitenni
esõnek és viharoknak.
 Ne érjen a mosogatógéphez mezítláb!
 A dugót ne a tápkábelnél, hanem a
csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból!
 Ha a készüléken tisztítást vagy karbantartást végez,
mindig zárja el a vízcsapot, és húzza ki a dugót a
konnektorból!
 Meghibásodás esetén semmiképp ne próbálja
megjavítani a belsõ szerkezeteket!
 Soha ne érintse meg az ellenállást!
 Ne támaszkodjon és ne üljön a nyitott ajtóra: a
készülék felbillenhet!
 Ne hagyja nyitva az ajtót, mert a készülék felbillenhet!
 A mosogatószert és az öblítõszert tartsa távol a
gyerekektõl!
 A csomagolóanyag nem gyerekjáték!

Hulladékelhelyezés

 A csomagolóanyagok megsemmisítése: tartsa be a
helyi elõírásokat, így a csomagolóanyagok
újrahasznosíthatók!
 Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE)
szóló 2002/96/EK irányelve elõírja, hogy ezen
hulladékok nem kezelhetõk háztartási hulladékként. A
forgalomból kivont berendezéseket, az azokat alkotó
anyagok hatékonyabb visszanyerése, illetve
újrahasznosítása, valamint az emberi egészség és a
környezet védelme érdekében szelektíven kell
gyûjteni! Az összes terméken megtalálható áthúzott
szemetes szimbólum a szelektív gyûjtési
kötelezettségre emlékeztet.

Környezetvédelem
Takarítson meg vizet és energiát!

 A mosogatógépet csak tele indítsa el! Amíg arra vár,
hogy megteljen a mosogatógép, a kellemetlen
szagok keletkezését megelõzheti az Áztatás program
lefuttatásával (lásd Programok).
 A Programtáblázat alapján válasszon az edényeknek
és szennyezettségük mértékének megfelelõ
programot:
- Normál szennyezettségû edényekhez használja a
Gazdaságos programot, mely alacsony
energiafogyasztást és vízfogyasztást biztosít!
- Kis mennyiségû mosandó esetén kapcsolja be a
Fél adag* opciót (lásd Indítás és használat)!
 Amennyiben az ön áramszolgáltatói szerzõdése
idõsávokhoz köti a fogyasztói árat, mosson az
alacsony tarifájú idõszakban! Ebben az esetben a
Késleltetett indítás* opcióval (lásd Indítás és
használat) beállíthatja a mosás kívánt idejét!

Foszfátmentes, klórmentes, enzimes
mosogatószerek

 Erõsen ajánljuk a foszfátmentes és klórmentes
mosogatószereket, melyek kevésbé károsítják a
környezetet.
 Az enzimek 50 °C körüli hõmérsékleten különösen
hatékonyak, ami miatt az enzimes
mosogatószereknél a mosogatás hõmérsékletét
alacsonyabbra lehet állítani, ennek ellenére ugyanazt
az eredményt adja, mint egy 65 °C-os mosogatás.
 Amennyiben a mosogatószert a gyártói elõírásoknak,
a vízkeménységnek, és a szennyezettség mértékének
megfelelõen helyesen adagolja, elkerüli a pazarlást.
Még a biológiailag lebomló fajtájú mosogatószerek is
tartalmaznak olyan összetevõket, melyek megbontják
a természet egyensúlyát.

A tulajdonosok, háztartási készülékük forgalomból
történõ helyes kivonásával kapcsolatban, további
információért a megfelelõ közszolgálathoz, illetve a
forgalmazóhoz is fordulhatnak.

* Csak néhány modellnél tartozék.


Rendellenességek és
elhárításuk
Amennyiben a készülék mûködésében rendellenességet észlel, mielõtt a szervizhez fordulna, ellenõrizze a következõ pontokat!

Rendellenességek:
A mosogatógép nem indul.

A mosogatógép nem ereszti le
a vizet.

A mosogatógép zajos.

Az edényeken és poharakon
vízkő, vagy fehéres réteg
található.

Az edények és poharak csíkosak,
vagy felületükön kékes bevonat
látható.
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Lehetséges okok / elhárításuk:
• A dugó nincs jól benyomva a konnektor ba, vagy a hálózatban ni ncs
áram.
• A mos ogat ógép ajt aja ninc s rendesen bezárva.
• Késlelt et ett indítást állít ott be (l ásd I ndít ás és has znál at).
• A pr ogr am még nem ért véget.
• A leeres ztőcső meg van t ör ve (l ásd Ü ze mbe hely ezés) .
• A mos ogat ó lef olyója el van dugul va.
• A szűr ő az ételmar adék októl elt ömődött (l ásd Karbant artás és
ápolás).
• Az edények egymás nak vagy a permetezőkar oknak üt ődnek.
• Túl zott habzás: A mos ogatós zer adagol ása nem megfel elő, vagy nem mo
sogatógéphez val ó (lás d Indítás és has znál at).
• Elfogyott a r egener ál ó só, vagy az adagolás a ni ncs megf el elően beállítv
a ví zkeménys égr e (lás d Öblítős zer és regenerál ó só).
• A sótart ály k upak ja nincs r endesen bezár va.
• Elfogyott az öblít őszer, vagy az adagolás a nem elégs éges.
• Az edények tefl onedények.
• Túl zott öblít őszer-adagol ás (lásd Öblítős zer és regener áló s ó).

• Elfogyott az öblít őszer, vagy az adagol ása nem el égséges (lásd Öblítős z
er és só).
• Az öblít őszer-beállítások nem megf el előek.
• A kivál aszt ott pr ogramban nincs szárítás.
• Túl sok edény van a kosar akban (l ásd Ber ámol ás a k osarak ba).
• Az edények rosszul lett ek behelyezve.
• A permet ezők arok ak adál yozva vannak a szabad for gásban.
Az edények nem tiszták.
• A mos ogat ási program nem elég int enzí v (lás d Pr ogr amok).
• Túl zott habzás: A mos ogatós zer adagol ása nem megfel elő, vagy nem mo
sogatógéphez val ó (lás d Indítás és has znál at).
• Az öblít őszer kupak ja nem lett jól bezárva.
• A szűr ő koszos vagy el van tömődve (l ásd Kar bant artás és ápolás).
• Elfogyott a r egener áló s ó (lásd Öblít ős zer és regenerál ó só).
A mosogatógép nem kap vizet
• Nincs ví z a hál ózat ban.
/ Zárt vízcsap figyelmeztetés.
• A ví zbevezetőcső meg van törve (lásd Üze mbe helye zés).
(rövid sípolások hallhatók)*
•
Nyissa ki a vízcsapot, és a készül ék néhány perc eltel tével eli ndul!
Csak bizonyos modelleknél tartozék.
• A készülék amiatt állt meg, mert a sípolás ut án nem történt beavatkozás*
( villog a Szárítás. és Vége )
. Az ON/OFF gombbal k apc solja ki a kés zül éket, nyiss a ki a ví zcsapot, é
s 20 másodperc elt eltével ugyanezen gomb megnyomásával i ndíts a újr a
a készül éket! Programozza be újra a készül éket, és i ndítsael!
Figyelmeztetés a vízbevezető
• Az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a készül éket, és egy perc eltelt ével i ndí
elektromos szelepének hibájára
tsa újra! Ha a hi ba megismétlődne, a ví z kiöml ésének elkerül ése érdekéb
(villog a Szárítás)
en zárja el a vízcsapot, húzza ki a dugót a konnekt orból, és hí vja a szerv
izszolgál atot!
Figyelmeztetés eltömődöttvízbeve • Az ON/OFF gomb megnyomás ával kapcsol ja ki a készülék et. A ví z kiöml
zetőcsőre/bemenővíz-szűrőre
ésének elkerül ése érdekében zárja el a vízcsapot, húzza ki a dugót a ko
( villog a Mosogatás, Szárítás. és
nnektor ból. Ellenőrizze, hogy a bemenőví z-szűr ő szennyeződéstől nem t
Vége)
ömődött-e el. (lásd „ Kar bantart ás és ápol ás”)
Az edények nincsenek rendesen
megszárítva.
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