A termék áttekintése

front view = előlnézet:
control panel = vezérlő panel
door handle = ajtó nyitó

rear view = hátul nézet
water inlet (connect to supple hose) = vízbemenet (kösse a vízellátásra)
drain hose = lefolyó tömlő
mains cable = hálózati kábel

upper basket = felső kosár
cup racks = csészetartó

lower basket = alsó kosár
spikes = tüskék

internal view = a gép belseje
spray arms = spriccelő karok
salt reservoir = mosogatógépbe való vízlágyító só tartója
detergent dispenser = mosogatógépbe való mosószer tartója
cutlery basket = evőeszköztartó kosár
upper basket = felső kosár
filtering system = szűrő rendszer
lower basket = alsó kosár
rinse aid dispenser = mosogatógépbe való öblítőszer tartálya

Kezelő panel
1. Kijelző ablak
•

kijelzi a hibakódot, a késleltetési időt stb.
Mosogatógépbe való öblítőszer mennyiség kijelző

•

kijelzi, ha a tartályt után kell tölteni.
Mosogatógépbe való vízlágyító só mennyiség kijelző

•

kijelzi, ha a tartályt után kell tölteni.
késleltetési idő vagy hibakód kijelző:
program kijelző:
alt funkció kijelző:
extra szárítás kijelző:

2. extra szárítás funkció választó gomb
•

ezzel választható az extra szárítás funkció. Az extra szárítás funkciót csak az Intensív, Normal, ECO,
Üveg és 1 órás programoknál lehet használni.

3. alt gomb
•

kétzónás mosási funkció, segítségével lehet kiválasztani, hogy vagy csak a felső kosárban lévő edények,
vagy csak az alsó kosárban lévő edények mosogatása történjen és az ezekre vonatkozó kijelző fog
világítani.

4. Késleltetést szabályzó gomb
•

a mosogatás elkezdésének a késleltetésére használható gomb

5. Program gomb
•

mosogatási program kiválasztó gomb

6. ON/OFF gomb
•

Ki/Bekapcsoló gomb

Programtáblázat
program

információ

auto

automatán érzékelő mosás,
kevésbé
szenny.normál v.
erősen szenny.,
rászáradt vagy
eltávolított
szennyeződés

intenzív

a legszenynyezettebb
edények és normál
szennyezettségű
edények, serpenyők
stb,
rászáradt szenynyeződés

normál

normál
szennyezettség Pl:
fazék, tányér, pohár
és kevésbé
szennyezett fazekak

gazdaságos

szokásos napi
edények, normál
szennyezettség,
pl.fazék, tányér,
pohár. energia és
vízfogyasztás
szempontjából
gazdaságos
kevésbé
szennyezett
edények és poharak

üveg

1 órás

gyors

áztató

kevésbé
szennyezett dolgok
amik nem
igényelnek
tökéletes szárítást
Rövidebb mosás
kevésbé
szennyezett
edényekhez, gyors
mosás
olyan edények
áztatásához,
amelyeket később
kíván elmosogatni

folyamat
• előmosás (45
o
C)
• mosás (45-55
o
C)
• öblítés
• öblítés (62 oC)
szárítás

mosószer
menny.

idő

előmosás
(5 g)
főmosás
(30 g)

150

• előmos(50 oC
• mosás (65
o
C)
• öblítés
• öblítés
• öblítés (65
o
C)
• szárítás
• előmosás (50
o
C)
• mosás (55 oC)
• öblítés
• öblítés (65 oC)
• szárítás
• előmosás
• mosás (50 oC)
• öblítés (65 oC)
• szárítás

előmosás
(5 g)
főmosás
(30 g)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

előmosás
mosás (40 oC)
öblítés
öblítés (60 oC)
szárítás
előmos(50oC)
mosás (60 oC)
öblítés (60 oC)
szárítás

• mosás (40 oC)
• öblítés
• öblítés (45 oC)
• előmosás

energia
víz
felhaszn. felhaszn.

öblítő
igen

0.9-1.3

8.4-12.7

175

1.6

17.0

igen

előmosás
(5 g)
főmosás
(30 g)

185

1.30

14.0

igen

előmosás
(5 g)
főmosás
(30 g)

175

0.93

10.0

igen

előmosás
(5 g)

115

0.87

14.0

igen

előmosás
(5 g)
főmosás
(30 g)

60

1.15

10.0

igen

főmosás
(30 g)

40

0.60

10.0

nem

8

0.01

4

nem

főmosás
(30 g)

Használja a gazdaságos mosási programot az első teszt mosáshoz, hogy megfeleljen a „Standard of Performance i.e. EN50242”
szabványnak.
Kondenzációs szárítási technológia:
• Energiát takarít meg azzal, hogy a gép az utolsó öblítés után a megmaradt hőt használja fel a szárításhoz
• A programok ideje megnövekszik, ha ezt a szárítási módszert alkalmazza
• Néhány mosási programnak nincs szárítási funkciója, kérjük nézze meg a Wash Cycle Table (a mosási program táblázatot) a
részletekért

Használat előtt
az ajtó nyitása
•
•

Húzza meg az ajtó fogantyúját
Ha az ajtó működés közben kinyílik, minden funkció automatikusan leáll

az ajtó becsukása
•
•
•

A mosatlan bepakolása után nyomja be teljesen a kosarakat a mosogatógépbe
Emelje felfelé az ajtót és nyomja be a helyére kattanásig
Ne csapja be az ajtót

mi az amit ne tegyünk a mosogatógépbe
Amikor új edényt, evőeszközt vásárol, győződjön meg róla, hogy az mosogatógépben mosható. Van ugyanis néhány
olyan dolog, amit nem lehet mosogatógépben mosni, pl. a következő dolgok:
• törülközők, szivacsok
• kristálypoharak, ezüstnemű
• értékes vázák
• repedt, kicsorbult porcelán
• kisebb műanyag dolgok
• műanyag tároló edények, amelyek nem tehetők a gépbe
• öntöttvas serpenyő
• megkarcolt, sérült teflon
• réz edények
• Fából készült evőeszközök és edények vagy olyan dolgok, amelyeknek fából készült részei vannak, amelyek
elszíneződhetnek vagy megfakulhatnak. A ragasztó, amelyeket ezekhez a dolgokhoz használnak nem vízállóak és
esetleg a fanyelek leválhatnak a mosogatás alatt.
• Kézzel készített dolgok, antik, értékes vázák és dekoratív üvegtárgyak
• műanyag edények (pl. Tupperware), amelyek nem hőállóak, elolvadhatnak vagy elveszthetik az alakjukat a
magas hőmérséklet miatt
• rézedények, bádogedények, aluminimum dolgok, elszíneződhetnek vagy mattá válhatnak
• a gyakori mosogatás miatt néhány üvegtárgy vagy kényes üveg elhomályosodhat. Ne mossa a kényes üvegeket
vagy üvegtárgyakat, amelyek ólomkristályt tartalmaznak a gépben. A kényes üvegtárgyakat inkább kézzel mossa
el.
• az ezüst és alumínium részek hajlamosak az elszíneződésre a mosás alatt. Olyan maradékok, mint pl. a tojás
fehérje vagy sárgája, mustár szintén okozhat elszíneződést vagy foltot az ezüstön. Ezért kérjük, hogy használat
után az ezüstről azonnal távolítsák el az ételmaradékokat!

Mosogatószer vagy tabletta adagolása
Csak mosogatógépbe való speciális mosogatószert használjon a mosogatáshoz. Környezetkímélés szempontjából kérjük
ne használjon több mosogatószert az előírtnál. Töltse fel a mosószer tartályt por vagy tabletta alakú mosószerrel.
Figyelmeztetés:
• A mosószerek ne kerüljenek gyermekek kezébe
• Irritálhatják a szemet
• Kerülje a mosószer szembe kerülését
• Ha mégis a szembe került, mossa ki azonnal, alaposan bő vízzel és forduljon orvoshoz
• Ha lenyelte a mosószert, azonnal forduljon orvoshoz
A mosószertartó feltöltéséhez kérjük, kövesse a következő lépéseket
1. Nyomja meg a gombot a mosószer tartó fedelén a nyíl irányába, amíg a csapóajtó le nem ugrik.
2. Töltse fel a mosószertartót por alakú vagy tabletta alakú mosogatószerrel. A jelzés megmutatja a feltöltési
szintet.
Választhat, hogy vagy mosogatóport tesz az előmosó- ill. a főmosó rekeszbe, vagy csak tablettát tesz a főmosó
rekeszbe a kiválasztott programnak megfelelően. Az előmosást tartalmazó programokhoz, plusz adag mosószer
szükséges, amelyet az előmosási rekeszbe kell beletenni (lásd a programtáblázatot). Ez a mosószer az előmosás alatt
fejti ki a hatását.
3. Csukja be a fedelet, amíg az be nem pattan a helyére.

Öblítőszer adagolás
Az öblítő megakadályozza hogy az edényeken foltok maradjanak ill. hogy a víz megtapadjon rajtuk a szárítási fázis
közben és segít a gyorsabb száradásban is. Csak olyan öblítőszert használjon, amely a háztartási mosogatógépbe való.
Ehhez a géphez csak folyékony öblítőszer használható.
A gép öblítőszerrel való feltöltéséhez kérjük, kövesse az alábbi lépéseket. A gép által felhasznált mennyiség automatán
lesz adagolva.
1. Fordítsa el a kupakot és nyissa ki, ahogy a képen látja.
2. Egy jel mutatja a nyitható állapotot, ekkor tudja kivenni a kupakot.
3. Öntse bele az öblítőszert, amíg a szintmérő jelzés teljesen
feketévé nem válik. Helyezze vissza a kupakot.
4. Vigyázzon, ne töltse túl a tartályt.
A kiömlött mennyiséget törölje fel. A tartály kb 110 ml-es.
Figyelmeztetés:
Ha az Ön lakása közelében a víz lágy, akkor nincs szükség
öblítőszerre, mert az esetleg fehér filmréteget
képezhet az edényeken.
•
•

Egy fény fogja jelezni
ha az öblítőszer fogyóban van és feltöltésre van szükség.
Ön is tudja ellenőrizni az öblítőszer mennyiségét úgy
hogy időnként megnézi a kijelzőt a kupak mellett.
Amikor a kijelző fekete, akkor tele van. Amikor áttetsző, azt jelenti, hogy majdnem üres.

Az öblítő tartály beállítása
Az öblítőszer adagolónak 6 állása van. Az ajánlott ill. a gyári beállítás, a 4-es.
Ha az edények nem száradnak rendesen vagy foltosak maradnak, akkor állítsa
a magasabb számra a számlapot amíg az nem lesz foltmentes.

Vízlágyító só adagolása
Ha az Ön lakhelye közelében kemény a víz
lerakódás lehet az edényeken és az eszközökön.
Ezen a készüléken van vízlágyító só tartály. A só csökkenti a vízkeménységet.
A vízlágyító só tartályának feltöltéséhez, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket.
Kérjük, ellenőrizze a lakhelye közelében a víz keménységének szintjét
és ennek megfelelően állítsa be a só mennyiségét.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Távolítsa el az alsó kosarat és csavarja le a tartály kupakját.
Töltse fel a tartályt kb. 500 ml vízzel (csak az első használatkor)
Helyezze be a tölcsért (tartozék) a só tartályba
Öntsön bele kb. 1,2 kg mosogatógépbe való sót, (márkától függően)
Amennyiben több sót öntött a tartályba és nem tudja visszacsavarni a kupakot, távolítsa el a többletet.
Futtassa le a gyors mosási programot azonnal (edények nélkül), hogy a só nyomok eltűnjenek a gép belsejéből.
• A só fogyás jelző fény világít, amikor már kevés a só mennyisége és újratöltés szükséges
• Miután feltöltötte, a só fogyást jelző lámpa egy pár napon belül elalszik attól függően, hogy milyen gyorsan
oldódik fel a só.

A só fogyasztás beállítása
A vízlágyító só fogyasztásának beállítása mindig az Ön lakhelyén lévő vízkeménység függvénye. Ha Ön nem tudja, hogy
milyen kemény a víz a lakóhelye közelében, kérjük, kérdezze meg a területi vízművek képviselőit.
Javasoljuk, hogy a beállítás a következő táblázat alapján történjen.

német dh
0-5
6-11
12-17
18-22
23-34
35-55

Vízkeménység
francia fh
British Clarke
0-9
10-20
21-30
31-40
41-60
61-98

0-6
1.0-2.0
2.1-3.0
3.1-4.0
4.1-6.0
6.1-9.8

mmol/l
0-0.94
1.0-2.0
2.1-3.0
3.1-4.0
4.1-6.0
6.1-9.8

Választó
kapcsoló
állása
H1
H2
H3
H4
H5
H6

Só fogyasztás
(gramm/ciklus)
0
9
12
20
30
60

1 dh (német fok) = 0.178 mmol/l
1 dh (francia fok) = 0.1 mmol/l
1 Clark (angol fok) = 0,143 mmol/l

Figyelmeztetés:
• Ne használjon asztali vagy konyhasót, mert ezek nem oldódnak fel, így kárt okozhatnak a gépben.
• Ne öntsön mosószert a vízlágyító só tartályába. Kárt okoz a gépben
Ahhoz, hogy a be tudja állítani a helyi adottságoknak megfelelő vízkeménységet a mosogatógépéhez, kérjük kövesse az
alábbi lépéseket.
1. Nyomja meg az ON/OFF gombot a mosogatógép bekapcsolásához
2. Nyomja meg és tartsa a programválasztó gombot 5 másodpercig, amíg a só újratöltést figyelmeztető jelzés csak
időszakosan villan fel.
3. Addig nyomogassa a programválasztó gombot, amíg be nem tudja állítani a vízkeménység szintet:
H1/H2/H3/H4/H5/H6
4. Miután beállította a vízkeménység szintet, nyomja meg az ON/OFF gombot, a beállítás elmentéséhez.

Egy mosogatási program elindítása
Kövesse a következő lépéseket a mosogatási program elindításához
1. Bizonyosodjon meg, hogy áram
alá helyezte a gépet, ill. bekötötte a
vízhálózatba. (a víznyomás 0,04 Mpa
és 1.00 MPa között van)
2. Nyissa ki az ajtót. Húzza ki az alsó és a
felső kosarat, pakolja be az edényeket és
nyomja vissza a kosarakat.
3. Öntse bele a mosogatószert vagy tegye bele a mosogatógép tablettát a tartóba majd határozottan csukja be
utána azt.
4. Nyomja be az ON/OFF gombot. A működést kijelző fény fog világítani.
5. Válassza ki a megfelelő programot a programtáblázatból
a töltetnek és a szennyeződésnek megfelelően.
6. A kiválasztott programhoz tartozó fény fog világítani.
7. Csukja be a mosogatógép ajtaját kattanásig. Ne csapja be az ajtót.
8. A program hamarosan elindul.
Figyelmeztetés:
Ha a mosogatási program alatt kinyitja a gépet majd utána visszazárja, a gép 10 másodperc múlva folytatni fogja a
mosogatást. Azonban, ha a gép ajtaját nem csukják be rendesen 1 perc múlva, a mosogatógép hangjelzést fog kiadni
percenként.

Egy program megváltoztatása
Ha már elkezdődött a program, de Ön meg szeretné változtatni, akkor a következő lépéseket kövesse:
1. Kissé nyissa meg az ajtót és ellenőrizze hogy feloldódott-e már a mosószer. Ez attól függ, hogy mennyi ideig fog
futni a program.
2. Ha már kinyílt a mosószer tartó teteje, akkor azt ajánljuk, hogy hagyja, hogy a program befejeződjön.
3. Ha még be van zárva a mosószer tartó teteje, nyomja meg és tartsa a programszabályzó gombot 3 másodpercig,
hogy törölni tudja a programot. Majd nyomja meg a kívánt új program gombját és csukja be a mosogatógép
ajtaját. A gép hamarosan egy új mosogatási ciklust fog elkezdeni.

Amikor a programnak vége
Amikor a programnak vége van, a mosogatógép hangjelzést ad
Figyelmeztetés:
A kondenzációs védőfólia segít megakadályozni egy esetleges gőz általi károkozást a munkalapon. Azt ajánljuk, hogy
amíg ki nem pakolja az edényeket, hagyja csukva a gép ajtaját. Vagy pedig kinyithatja az ajtót teljesen és megvárhatja,
amíg az edények eléggé lehűlnek ahhoz, hogy ki lehessen azokat pakolni. Semmiképpen se hagyja csak résnyire nyitva
az ajtót.

A gép kikapcsolása
Energia megtakarítás miatt kapcsolja a gépet OFF állásba. Ugyanis a gép mindaddig elektromos áramot fog fogyasztani,
amíg ki nem lesz kapcsolva.
Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, (pl. nyaralni megy), azt ajánljuk, hogy húzza ki a konnektorból!

A mosogatógép kipakolása
Kipakolás előtt várjuk meg, hogy kihűljenek az edények, mert forrón jobban hajlamosak a kicsorbulásra vagy
összetörésre. Ezért miután kikapcsolta a gépet nyissa ki teljesen az ajtót, hogy az edények gyorsabban ki tudjanak hűlni.
•
•

Először az alsó kosarat ürítse ki, majd az evőeszköz tartót, utána pedig a felső kosarat.
Ha így tesz, biztos, hogy a felső kosárban lévő edényekből nem fog víz csöpögni az alsó kosárban lévőkre.

Késleltetett indítás
Egy program elindítását késleltetni is lehet. Kövesse a következő lépéseket.
1. Nyissa ki a gép ajtaját és pakolja be a szennyes edényeket.
2. Nyomja be az ON/OFF gombot, a gép bekapcsolásához
3. Válassza ki a kívánt programot
4. Nyomja meg a késleltetést szabályzó gombot.
5. Állítsa be a kívánt késleltetési időt a késleltetést szabályzó gomb segítségével
Minden egyes gombnyomás 1 órával késlelteti az időt.
6. Csukja be az ajtót majd a gép automatikusan el fogja kezdeni a mosogatást a megadott időben.

Fél töltet
Abban az esetben, ha csak félig tudja megtölteni a gépet a szennyes edényekkel, a Half load ”féltöltet” programot kell
használni. 3 féle típusú mosogatási ciklus közül választhat: alsó kosár, felső kosár és mind a kettő elmosogatása. Ezzel
forró vizet és energiát is spórol. Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:
1.
2.
3.
4.

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját és pakolja be a szennyes edényeket a kosarakba.
Nyomja meg az ON/OFF gombot a gép bekapcsolásához.
Válassza ki a kívánt programot
Nyomja meg az alt gombot, a fél töltetet jelző világítás ki fog gyulladni.
•

Ha csak a felső kosárban van mosogatnivaló, addig nyomogassa az alt gombot, amíg a felső kijelző
világítani nem kezd. Csak a felső kosárban elhelyezett edények lesznek elmosogatva. Győződjön meg
róla, hogy nincs edény az alsó kosárban, amikor ezt a funkciót választja.
• Ha csak az alsó kosárba helyezett mosogatnivalót, addig nyomogassa az alt gombot, amíg a kijelző
világítani nem kezd. Csak az alsó kosárba elhelyezett edények lesznek elmosogatva. Győződjön meg
róla, hogy nincs edény a felső kosárban, amikor ezt a funkciót választja.
5. Csukja be az ajtót és a gép el fogja kezdeni a programot.

Használat utáni takarítás
külső takarítás
Az ajtó és a tömítése
• Rendszeresen tisztítsa az ajtó tömítését egy lágy, nedves ronggyal, hogy az étel lerakódásokat eltávolítsa
• amikor bepakolja a gépet, étel és ital maradékok csöpöghetnek a mosogatógép oldalára. Ez olyan felület,
amely kívül esik a mosási területtől és a spriccelő karok nem férnek hozzá. Mielőtt az ajtót becsukná,
töröljön le mindenféle lerakódást.
A kezelő egység
Ha szükséges a kezelő panelt alaposan kicsavart, finom ronggyal lehet letörölni.
•
•

Ne használjon spriccelős tisztítót, nehogy víz kerüljön az ajtó zárba vagy az elektronikus részekbe
Sose használjon dörzsölő tisztítószert, vagy dörzsi szivacsot a külső felületen, mert karcolhatnak. Némelyik fajta
papírtörlő is karcolást okozhat.

Belső tisztítás
szűrő rendszer
A mosogatógép házának alján található szűrőrendszer fogja fel a durva, nagyobb szennyeződéseket, melyeknek a
lerakódása eltömítheti a szűrőt. Ezért rendszeresen ellenőrizze a szűrők állapotát és folyó víz alatt tisztítsa meg őket, ha
szükséges.
A szűrő tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a mosogatógép ki van kapcsolva.
2. Csavarja ki a durva szűrőt és finoman emelje ki a helyéről
3. Öblítsen el minden szűrőt folyó víz alatt beleértve a szűrő hengert és utána fordított sorrendben helyezzen
vissza minden szűrőt.
4. Óvatosan csavarja vissza a durva szűrőt az óramutató járásával megegyezően. Egy „klikkelő” hangot fog hallani,
amikor az a pontos helyére került.
Vigyázat:
• Ne feszítse túl a szűrőket. Sorrendben, biztos módon tegye vissza a szűrőket a szűrő hengerbe, máskülönben a
szennyeződések bejuthatnak a rendszerbe és eltömítheti őket.
• Soha ne használja szűrő nélkül a berendezést. A szűrők helytelen visszahelyezése teljesítménycsökkenést okoz,
ill. a berendezés és az edények károsodását okozhatja.

Spriccelő karok
Ételmaradékok tudnak megragadni a spriccelő karokon és a lyukakban. Ezért a spriccelő karokat is időnként ellenőrizni
és tisztítani kell. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a mosogatógép ki van kapcsolva.
Ne próbálja meg leszerelni a spriccelő karokat.

Hasznos tudnivalók és tanácsok
Vigyázat:
• Mindennemű javítást csak szakember végezhet szigorú érvényes helyi és nemzetközi biztonsági szabályoknak
megfelelően. Jogosulatlan vagy helytelen javítás személyi sérülést illetve a gép sérülését okozhatja.
• Mielőtt felhívná a szervizt, kérjük forduljon a Hasznos Tanácsok felsoroláshoz, hogy esetleg önállóan is meg
tudjon oldani néhány problémát.

Hiba kód
E1

Hosszabb vízbeáramlási idő

•
•
•

E4

a csap nincs nyitva
a vízbejövetel
korlátozott
túl alacsony víznyomás

Kifolyik a víz
A mosogatógép valahol lyukas

E8

Műszaki problémák
Probléma
A mosogatógép nem indul

Az ürítő szivattyú nem működik
megfelelően

technikai problémák
lehetséges okok
Az ajtó nincs helyesen bezárva
A gép nem csatlakozik az
elektromos hálózathoz
A gép nincs bekapcsolva
E4-es hibakód – a kiömlés gátló
rendszer működésbe lépett

megoldás
Zárja be az ajtót tökéletesen
Helyezze áram alá a gépet
Nyomja meg az „ON” gombot
és válasszon programot
• Áramtalanítsa a gépet
• Húzza kis a gépet a
vízcsatlakozóból
• Hívjon szakembert

Probléma
Mosószer maradék marad a
tartóban a program végén
A mosószer tartó tetejét nem
lehet rendesen becsukni
Kopogás a mosogatógép
belsejében

Maszatosak maradnak az
üvegek és az evőeszközök
Az edények, evőeszközök és
üvegek nem száradnak meg

lehetséges okok
A mosószer tartó nedves volt,
amikor a következő mosószert
beletette
Mosószer maradvány miatt
nem lehet bezárni a reteszt
A spriccelő kar nekiütődik egy
edénynek a kosárban

Túl sok az öblítőszer
• az öblítőszer mennyisége
nem elég, vagy már kevés
van belőle a tartályban
• túl korán lettek kivéve az
edények

Fehér maszat látható az
evőeszközökön és az
edényeken, homályosak az
üvegek, vízfoltok maradnak
rajtuk

• nem használt elég öblítőt
• nincs elegendő só a
tartályban
• a só tartály kupakja nincs
megfelelően visszatekerve
• nem megfelelő a mosószer
• a só fogyasztás beállítási
szintje túl alacsony

Az üvegáru homályos és
elszíneződött

Az üvegtárgyak nem moshatók
mosogatógépben. Így a
felszínük megsérült
• A kiválasztott programnál túl
alacsony volt a víz
hőmérséklete
• A mosószer fehérítő hatása
nem megfelelő
• elfelejtette az előmosást,
valamint nem törölte le egy
szalvétával a foltokat a
mosogatás előtt

Tea vagy rúzs foltok nem
tűnnek el teljesen

Javaslat
Bizonyosodjon meg arról, hogy
a tartó teljesen száraz amikor a
következő mosószert beleteszi
Tisztítsa meg a reteszt
Szakítsa meg a programot és
rendezze át a spriccelő kar
útjában lévő edényt. (lásd: a
mosogatógép bepakolása
fejezetet)
Állítsa alacsonyabb állásra az
öblítőszer adagoló kapcsolóját
• töltse fel újra a tartályt, állítsa
be magasabb állásra az
öblítőszer adagoló kapcsolóját
vagy váltson át más öblítőszer
márkára
• hagyja addig bent az
edényeket, amíg a gép
hangjelzést nem ad
• töltse fel újra a tartályt, állítsa
be magasabb állásra az
öblítőszer adagoló kapcsolóját
vagy váltson át más öblítőszer
márkára
• töltse fel a só tartályt
• győződjön meg, hogy
rendesen visszacsavarta a
tartály kupakját
• váltson mosószert. Általános
por alakú mosószert
használjon
• válasszon magasabb
sófogyasztási szintet
Az ilyen típusú dolgokat kézzel
mossa el
• válasszon olyan programot,
amelynél magasabb a víz
hőmérséklete
• váltson másik mosószerre
• használja az előmosást,
valamint törölje le a foltokat
a mosogatás előtt

