DW-FN320T
DW-FN320W

Mosogatógép
használati útmutató

képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében
regisztrálja a terméket a

www.samsung.com/register

DD81-01446B-02_HU.indd 1

2012-10-04

2:06:23

Biztonsági tudnivalók
Kérjük, olvassa el ﬁgyelmesen a felhasználói tájékoztatót, és őrizze meg mert
később még szükség lehet rá. Adja tovább az útmutatót a készülék következő
tulajdonosának.
Az útmutató a következő részekből áll: Biztonsági információk, A mosogatógép
részei és azok funkciói, A mosogatógép üzembe helyezése, Hibaelhárítás stb.
Az útmutató ﬁgyelmes tanulmányozása hozzájárul a mosogatógép megfelelő
használatának és karbantartásának elsajátításához.
A készülék gyártója folyamatosan dolgozik a termék továbbfejlesztésén, ezért fenntartja magának a
jogot az előzetes értesítés nélküli módosítások végrehajtására.
VIGYÁZAT: A mosogatógép használata során tartsa szem előtt az alapvető óvintézkedéseket, így a
következőket:

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Ne alkalmazzon erőt a mosogatógép ajtajának, fedelének, edénytartó kosarainak kezelésekor, valamint
ne üljön és ne álljon rá azokra.
Csak úgy üzemeltesse a mosogatógépet, hogy valamennyi zárópanel a helyén van. Óvatosan nyissa ki a
készülékajtót a mosogatógép működése közben. Fennáll a víz kifröccsenésének veszélye.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a nyitott készülékajtóra. Előfordulhat, hogy a készülék előredől.
Edények és evőeszközök mosogatógépbe helyezésekor:
- Úgy helyezze el az éles tárgyakat, hogy azok ne károsítsák az ajtó tömítését.
- Az éles késeket a nyelével felfelé tegye be a készülékbe, nehogy megvágjanak valakit.
Vigyázat: a késeket és egyéb éles eszközöket hegyükkel lefelé helyezze a kosárba vagy fektesse őket
vízszintes helyzetbe.
A mosogatóprogram végeztével ellenőrizze, hogy a mosogatószer-tartály üres-e.
Csak olyan műanyag edényeket/eszközöket mosogasson, amelyeken megtalálható a „mosogatógépben
tisztítható” vagy azzal egyenértékű jelzés. Az említett jelzéssel nem rendelkező edények/eszközök
esetében olvassa el a gyártó ajánlásait.
Csak automata mosogatógépekhez megfelelő mosogatószert és öblítőt használjon. A mosogatógépben
tilos szappan, illetve mosógépben vagy kézi mosogatásnál alkalmazott mosószer használata.
Az elektromos hálózatról való leválasztásra szolgáló egyéb eszközöket a rögzített vezetékek közé kell
beépíteni legalább 3 mm-es érintkezők közötti távolsággal, minden pólus esetében.
Ne engedje a gyermekeket a mosogató- és öblítőszerek, illetve a mosogatógép nyitott ajtajának
közelébe, mert a készülékben még lehet mosogatószer.

OLVASSA EL FIGYELMESEN A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT,
ÉS TARTSA BE AZ ABBAN FOGLALTAKAT. ŐRIZZE MEG AZ
ÚTMUTATÓT.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
A készüléket kisgyermekek és segítségre szoruló személyek csak felügyelet mellett használhatják.
A mosogatószerek erősen alkáli jellegűek. Lenyelésük komolyan veszélyezteti az egészséget. A
mosogatószer bőrre és szembe ne kerüljön. Ne engedje a gyermekeket a készülék közelébe, ha annak
ajtaja nyitva van.
A készülék ajtaját nem szabad nyitva hagyni, mert beszorulhatnak a házi kedvencek és a kisgyerekek.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó
szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
A csomagolóanyagok hulladékelhelyezését az előírásoknak megfelelően végezze.
Csak rendeltetésszerűen használja a mosogatógépet.
A készülék üzembe helyezése során tilos a tápkábelt túlságosan vagy veszélyes mértékben meghajlítani,
illetve ellapítani.
Ne alakítsa át a kezelőszerveket.
A készüléket új tömlőkkel kell a vízellátásra kötni, régi tömlők erre a célra nem használhatók.

HULLADÉKKEZELÉS
A mosogatógép csomagolóanyagát az előírásoknak megfelelően helyezze a hulladékok közé.
A csomagolóanyag újrahasznosítható anyagból készült.
A műanyag részeken a következő szabványos nemzetközi jelölések találhatók:
PE
PS
POM
PP
ABS

Polietilén, pl. csomagolóanyagok esetében.
Polisztirén, pl. töltőanyagok esetében.
Polioximetilén, pl. műanyag kapcsok esetében.
Polipropilén, pl. sótöltő esetében.
Akrilonitril-butadin sztirén, pl. a kezelőpanel esetében.

VIGYÁZAT: A csomagolóanyagok veszélyforrást jelentenek a gyermekek számára!
A csomagolóanyag és a készülék ártalmatlanítását a kijelölt hulladékelhelyezési pontokon végezze.
Vágja le a tápkábelt és tegye használhatatlanná az ajtózárat.
A kartoncsomagolás újrahasznosított papírból készül, ezért azt az újrahasznosító papírhulladékot gyűjtő
helyeken kell elhelyezni.
A termék környezetbarát hulladékkezelésével hozzájárul a környezetet és az emberi egészséget
károsító potenciális negatív hatások kivédéséhez, amelyeket a termék nem megfelelő
hulladékelhelyezése okozhatna.
A termék újrahasznosításának további részleteiről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál és a közterületfenntartó vállalatnál.

OLVASSA EL FIGYELMESEN A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT,
ÉS TARTSA BE AZ ABBAN FOGLALTAKAT. ŐRIZZE MEG AZ
ÚTMUTATÓT.
Biztonsági tudnivalók _3
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A mosogatógép részei és
azok funkciói
A MOSOGATÓGÉP JELLEMZŐI
01 A MOSOGATÓGÉP RÉSZEI ÉS AZOK FUNKCIÓI
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A mosogatógép részei és
azok funkciói
KEZELŐPANEL
1

5

6

7
4

3

2

8

1

BE- ÉS KIKAPCSOLÓ
GOMB

A gomb megnyomásával elindíthatja a mosogatógépet: a kijelző világít.

2

3-AZ-1-BEN FUNKCIÓ
GOMB

A 3-az-1-ben funkcióhoz nem kell sót és öblítőszert adagolnia, helyette
használjon 3-az-1-ben mosogatótablettát. A funkció csak az Intenzív,
Automatikus és Energiatakarékos programhoz választható.

3

A gomb megnyomásával beállíthatja, hány órával szeretné késleltetni a
KÉSLELTETETT INDÍTÁS mosogatást. A mosogatás indítását legfeljebb 24 órával késleltetheti.
GOMB
A gomb minden egyes megnyomásával egy órát adhat hozzá a
késleltetési időhöz.

4

GYERMEKZÁR GOMB

A funkció segítségével lezárhatja a kezelőpanel gombjait, hogy a
gyermekek véletlenül se indíthassák be a mosogatógépet a panelen
levő gombok megnyomásával.
A kezelőpanel gombjainak lezárásához és a lezárás feloldásához tartsa
lenyomva a 3-az-1-ben és a Késleltetett indítás gombot három (3)
másodpercig.

5

KIJELZŐ

Működésjelző, késleltetési idő, hibakódok stb.

6

PROGRAM GOMB

A gomb megnyomásával kiválaszthatja a mosogatóprogramot.

7

Bekapcsolt tápellátás mellett zárja be a mosogatógép ajtaját,
válassza ki a ciklust és a megfelelő beállításokat. A mosogatóciklus
elindításához nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.
Ha szüneteltetni kívánja a mosogatógép működését, nyomja meg az
INDÍTÁS/
Indítás/Szüneteltetés gombot, majd lassan és óvatosan nyissa ki a
SZÜNETELTETÉS GOMB
készülék ajtaját. A készülék mosogatás közbeni lenullázásához tartsa
benyomva az Indítás/Szüneteltetés gombot 3 másodpercig. A
visszaállítást követően a mosogatógép visszaáll eredeti állapotába, a
vízlágyító sófelhasználásának kivételével.
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8

FÉLTÖLTET GOMB

Nyitott ajtó mellett csak a Be- és kikapcsoló gomb működik.
A (3-az-1-ben, Késleltetett indítás és/vagy Féltöltet) funkciókat a mosogatóciklus elindítása
előtt kell kiválasztania.

FONTOS: A mosogatógép optimális teljesítménye érdekében olvassa el a kezelési utasításokat a
készülék használatba vétele előtt.

KIJELZŐK
1

01 A MOSOGATÓGÉP RÉSZEI ÉS AZOK FUNKCIÓI

•
•

A féltöltet funkció kiválasztása. (A féltöltet funkciót csak abban az
esetben használhatja, ha legfeljebb 6 terítéket kíván elmosni. Ebben
az esetben csökken a víz- és energiafelhasználás. A funkció csak az
Intenzív, Automatikus, Energiatakarékos és Kímélő programokhoz
használható.)

2

1

PROGRAM IKON

A Program gomb megnyomásával kiválaszthatja az adott programot.

2

3*8 SZEGMENS

A hátralevő idő, hibakód vagy késleltetési idő kijelzése.

ÖBLÍTŐ KIJELZŐ

A kijelző világít, ha öblítőszert kell utántöltenie. Töltse fel az öblítőszeradagolót.

3-AZ-1-BEN IKON

A 3-az-1-ben funkció kiválasztása esetén látható.

SÓ KIJELZŐ

A kijelző világít, ha sót kell utántöltenie. Adagolja a vízlágyításhoz
szükséges sót.

GYERMEKZÁR IKON

A Gyermekzár funkció kiválasztásakor látható.

FÉLTÖLTET IKON

A Féltöltet funkció kiválasztásakor látható.

VÍZELLÁTÁS KIJELZŐ

Vízellátási probléma esetén világít. Ellenőrizze a vízcsapot vagy a
befolyóvízcsövet.
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DD81-01446B-02_HU.indd 7

2012-10-04

2:06:28

A mosogatógép üzembe
helyezése
VIGYÁZAT: Elektromos áramütésveszély
A mosogatógép üzembe helyezése előtt szűntesse meg az elektromos áramellátást.
Ennek elmulasztása halálos balesetet vagy áramütést okozhat.
FIGYELEM: A tömlők és elektromos berendezések csatlakoztatását csak szakember végezheti.

A készülék elektromos csatlakoztatása
FIGYELEM!A személyes biztonsága érdekében:
A KÉSZÜLÉKHEZ TILOS HOSSZABBÍTÓKÁBELT VAGY CSATLAKOZÓADAPTERT
HASZNÁLNI.
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM SZABAD A HÁROMÁGÚ FÖLDELT
CSATLAKOZÓT A TÁPKÁBELRŐL ELTÁVOLÍTANI.

Elektromossági követelmények
•
•

220–240 V AC / 50 Hz-es biztosíték vagy áramkör-megszakító.
Különálló mellékáramkör, amely kizárólag a mosogatógépet látja el.

Földelési útmutató
A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a földelés megfelelő-e.
A készüléket földelni kell. A mosogatógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén
a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a
legkisebb ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja. A készülék földvezetéket és
földelt csatlakozót tartalmazó vezetékkel van ellátva. A csatlakozót egy, a helyi előírásoknak
megfelelően kialakított és felszerelt aljzatba kell illeszteni.
VIGYÁZAT: A berendezés nem megfelelő földelésének következtében fennáll az áramütés
veszélye. Ha nem biztos abban, hogy a mosogatógép földelése megfelelő, konzultáljon
szakképzett villanyszerelővel vagy szerviztechnikussal. Ne alakítsa át a berendezéshez
mellékelt csatlakozót.

8_ A mosogatógép üzembe helyezése

DD81-01446B-02_HU.indd 8

2012-10-04

2:06:29

VÍZELLÁTÁS ÉS VÍZELVEZETÉS
Hidegvíz-csatlakoztatás
02 ÜZEMBE HELYEZÉS

Csatlakoztassa a hidegvíz-tömlőt egy 3/4 colos menetes csatlakozóhoz,
és ellenőrizze, hogy a rögzítése megfelelő-e.
Ha a vízcsövek újak, illetve hosszabb ideig nem használták azokat,
folyassa egy ideig a vizet, hogy a víz tiszta és szennyeződéstől
mentes legyen. Ennek elmulasztása következtében fennáll a veszélye
annak, hogy a vízbemenet eldugul, ami a készülék meghibásodását
eredményezheti.
A készülékhez mellékelt tömlő aqua-stop szivárgásgátlóval van
ellátva. Ügyeljen arra, hogy a vízcső aqua-stop tömlőjét a csapra
csatlakoztassa.

Melegvíz-csatlakozás
A készülékbe menő vízcső melegvíz-vezetékre is csatlakoztatható (központi vagy fűtési rendszer),
amennyiben a víz hőmérséklete nem haladja meg a 60 °C-ot. Ebben az esetben a mosogatás
ciklusideje lerövidül kb. 15 perccel, és a művelet hatékonysága kissé csökken. A melegvízcsatlakoztatást a hidegvíz-csatlakoztatással megegyező módon kell elvégezni.
A készülék elhelyezése
Állítsa a készüléket a kívánt helyre. A mosogatógép hátoldala támaszkodjon a falnak, az
oldalai pedig a környező szekrényeknek, illetve falnak. A mosogatógépen levő vízbefolyóés kifolyócsövek a megfelelő elhelyezés érdekében bármelyik (jobb és bal) oldalon
elvezethetők.

A csövekben visszamaradt víz leeresztése
Ha a mosogató a padlótól legalább1000 mm-re helyezkedik el, a csövekben levő vizet nem lehet
beleengedni közvetlenül a mosogatóba. A csövekben levő vizet egy, a mosogatón kívül és annak
magassága alatt elhelyezett edénybe vagy tartályba kell leengedni.

Vízelvezetés
Csatlakoztassa a kifolyótömlőt. A szivárgás elkerülése érdekében a kifolyótömlőt az előírásoknak
megfelelően kell felszerelni.
Ügyeljen arra, hogy a befolyócső ne csavarodjon el, illetve ne nyomódjon össze.

Hosszabbítótömlő
Ha hosszabbítótömlőre van szüksége, használjon az eredetivel megegyező méretű és minőségű
kifolyótömlőt.
A tömlő nem lehet hosszabb 4 méternél, ellenkező esetben csökkenhet a mosogatógép tisztító
hatása.

A szifon csatlakoztatása
A kifolyóvíz-csatlakozónak a mosogatógép aljától számított 40 cm (minimum) és 100 cm
(maximum) között kell lennie. A kifolyócsövet csőbilinccsel kell rögzíteni.

Aqua-stop
Az Aqua-stop olyan szeleprendszer, mely megakadályozza a vízszivárgást. Ha a vízbemeneti
tömlő csöve szivárogni kezd, a biztonsági szelep megszakítja a vízáramot. A megsérült
befolyócsövet és biztonsági szelepet le kell szerelni és ki kell cserélni.
A befolyócsövet tilos meghosszabbítani, illetve lerövidíteni.
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A mosogatógép üzembe
helyezése
A KIFOLYÓCSÖVEK CSATLAKOZTATÁSA
A kifolyócsövet egy legalább 4 cm átmérőjű kifolyócsőbe csatlakoztassa, vagy hagyja a vizet a mosogatóba
folyni; ügyeljen arra, hogy a cső ne hajoljon meg és ne hullámosodjon föl. A tömlő végének 40 és100 cm
közötti magasságban kell lennie. A visszafolyás megakadályozásához a cső szabad vége nem merülhet vízbe.

Min. 400 mm

Kifolyócső

Max. 1000 mm

Számláló
MEGJEGYZÉS
A cső felső végének
40 és 100 cm közötti
magasságban kell lennie.
A tömlő szabad vége nem
merülhet vízbe.

40 mm

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
Helyezze a készüléket a kívánt helyre. A mosogatógép hátoldala támaszkodjon a falnak, az oldalai pedig
a környező szekrényeknek, illetve falnak. A mosogatógépen levő vízbefolyó- és kifolyócsövek a megfelelő
elhelyezés érdekében bármelyik (jobb és bal) oldalon elvezethetők.

A készülék szintezése
A készülék elhelyezése után elvégezheti annak szintezést. Ennek
során a szintezőlábak állításával módosíthat a mosogatógép
magasságán. A készüléket legfeljebb 2°-kal szabad megdönteni.

A MOSOGATÓGÉP ELINDÍTÁSA
A mosogatógép bekapcsolása előtt ellenőrizze a következőket:
1. Vízszintben van a mosogatógép, és megfelelő a rögzítése?
2. A befolyószelep nyitva van?
3. Nem tapasztalható szivárgás a csatlakozásoknál?
4. A vezetékek bekötése megfelelő?
5. A készülék áram alatt van?
6. A befolyó- és kifolyócsövek nincsenek összegubancolódva?
7. A csomagolóanyagokat és nyomtatványokat kivette a mosogatógépből?
FIGYELEM: A beszerelést követően tárolja az útmutatót biztonságos helyen. Az útmutatóban foglaltak
más felhasználók számára is hasznosak lehetnek.
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A mosogatószer és vízlágyító
használata
VÍZLÁGYÍTÓ

A sófelhasználás beállítása
A mosogatógépen beállíthatja a felhasznált só mennyiségét; ez a víz keménységétől függ. A
sófelhasználás optimalizálásához és egyéni beállításához tegye a következőket:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A készülék bekapcsolását követő 60 másodpercen belül nyomja be, és tartsa legalább 3
másodpercig benyomva az Indítás/Szüneteltetés gombot a vízlágyító beállítási típusának
meghatározásához.
3. Az Indítás/Szüneteltetés gomb megnyomásával válassza ki a helynek megfelelő beállítást;
a beállítások a következő sorrendben változnak: H1->H2->H3->H4->H5->H6; Ajánlott a
beállítást a következő táblázatban foglaltaknak megfelelően elvégezni.
* A gyári alapbeállítás: H4 (EN 50242)
4. Várjon 5 másodpercig, amíg befejeződik a beállítás típusának meghatározása.
VÍZKEMÉNYSÉG
º dH

º fH

º Clark

mmol/l

Választó állása

Sófelhasználás
(gramm/ciklus)

03 MOSOGATÓSZER ÉS VÍZLÁGYÍTÓ

A vízlágyítót manuálisan kell beállítani a vízkeménység-forgókapcsoló segítségével.
A vízlágyító eltávolítja a vízből azokat az ásványi anyagokat és sókat, melyek egyébként hátrányosan
befolyásolnák a készülék működését. Minél magasabb az ásványi anyagok és sók koncentrációja,
annál keményebb a víz. A vízlágyítót a lakóhelyének vízkeménységi értéke szerint kell beállítani. A víz
keménységéről a területi vízműnél érdeklődhet.

Autonómia
(ciklus/1 kg)

0~5

0~9

0~6

0~0,94

H1

0

/

6~11

10~20

7~14

1,0~2,0

H2

20

60

12~17

21~30

15~21

2,1~3,0

H3

30

50

18~22

31~40

22~28

3,1~4,0

H4

40

40

23~34

41~60

29~42

4,1~6,0

H5

50

30

35~55

61~98

43~69

6,1~9,8

H6

60

20

1 dH (német keménységi fok) = 0,178 mmol/l
1 Clark (brit keménységi fok = 0,143 mmol/l
1 fH (francia keménységi fok) = 0,1 mmol/l
A lakóhelyén érvényes vízkeménységi fokról a helyi vízműnél kaphat tájékoztatást.
VÍZLÁGYÍTÓ
A víz keménysége helytől függően eltérő. Kemény víz használata esetén lerakódások
keletkezhetnek az edényeken és egyéb eszközökön. A készülék speciális sót használó
vízlágyítóval rendelkezik, mely elősegíti a vízkő és az ásványi anyagok lerakódásának
megelőzését.
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A mosogatószer és vízlágyító
használata
A SÓ BETÖLTÉSE A VÍZLÁGYÍTÓ-REKESZBE
Kizárólag mosogatógépekhez való sót használjon.
A sótartályt az alsó kosár alatt találja; feltöltését a következőképpen végezze:
FIGYELEM
•

•

•

Kizárólag speciálisan mosogatógépekhez való sót használjon! Az egyéb, nem kifejezetten
mosogatógépekbe való só, pl. asztali só károsítja a vízlágyítót. A nem megfelelő só használata
következtében keletkezett károkra a gyártó nem vállal garanciát, és nem is tehető felelőssé azok
kialakulásáért.
Csak közvetlenül valamely teljes mosogatóprogram elindítása előtt töltse fel a sótartályt. Ezzel
megakadályozhatja, hogy a kiszóródó sószemcsék vagy a sós víz a gép alján maradjon, és így
elkerülheti a korróziót.
Az első mosogatási ciklust követően a kezelőpanel világítása kialszik.

1. Vegye ki az alsó kosarat, és csavarozza le a sapkát a sótartályról.
Nyitás

2. A tartály első feltöltésekor töltse fel azt 2/3-ig vízzel (kb. 1 liter).
3. Illessze a mellékelt tölcsért a nyílásba, és azon keresztül töltsön be
kb.1,5 kg sót a tartályba. Normális jelenség, ha kis mennyiségű víz
távozik a sótartályból.

4. Óvatosan csavarozza vissza a zárósapkát.
5. A só hiányára ﬁgyelmeztető fény a só betöltése után általában kialszik.
•

•

Amikor kigyullad a kezelőpanelen a só hiányára ﬁgyelmeztető fény, fel kell tölteni a sótartályt.
Előfordulhat, hogy a sótartály feltöltése után nem alszik ki rögtön a jelzőfény, csak akkor, amikor a
só teljesen feloldódott.
Ha nem jelenik meg a só hiányára ﬁgyelmeztető fény a kezelőpanelen, a lefuttatott mosogatási
ciklusok száma alapján döntheti el, hogy kell-e sót adagolni a sótartályba.
Ha sok só fröccsent szét a készülék belsejében, futtasson le egy előmosogató programot a só
eltüntetéséhez.
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AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
Az öblítőszer szerepe

FIGYELEM: Csak márkás, mosogatógépekhez kifejlesztett öblítőszert használjon. Tilos az
öblítőszer-adagolóba egyéb anyagokat (pl. mosogatószert, folyékony mosószert) tölteni. Ez
a készülék károsodását okozná.

Az öblítőszer-adagoló feltöltésének ideje
Ha nem jelenik meg az öblítőszer hiányára ﬁgyelmeztető fény a kezelőpanelen, a zárósapka
melletti, „D” jelölésű optikai szintjelző színe alapján határozhatja meg a tartályban levő öblítő
mennyiségét. Amikor az öblítőszer-tartály tele van, a teljes jelző sötét színű. Az öblítőszer
fogyásával a sötét pont mérete egyre kisebb lesz. Ne hagyja az öblítőszert 1/4 mennyiségnél
jobban kifogyni.
Az öblítőszer fogyásával a szintjelzőn levő sötét pont
mérete megváltozik, az alábbiaknak megfelelően.
Tele
3/4-ig tele
1/2-ig tele
1/4-ig tele A foltképződés megakadályozása
érdekében utántöltés ajánlott
Üres

03 MOSOGATÓSZER ÉS VÍZLÁGYÍTÓ

Az öblítőszert a program automatikusan hozzáadja a mosogatóvízhez az utolsó öblítés során; ez
alapos öblítést és folt-, illetve csíkmentes száradást tesz lehetővé.

D (öblítőszer-jelző)
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A mosogatószer és vízlágyító
használata
Öblítőszer-adagoló
1. Az adagoló kinyitásához fordítsa el a zárósapkát a „nyitás”
(bal oldali) nyílig, és emelje le.

2. Öntse az öblítőszert az adagolóba; ügyeljen arra, hogy ne
töltse túl.

3. Helyezze vissza a zárósapkát úgy, hogy a „nyitás” nyílhoz
illeszkedjen, majd fordítsa el a „bezárás” (jobb oldali) nyílig.

Az öblítőszert a program az utolsó öblítés során adagolja a vízhez, hogy így elkerülhető legyen az
edényeken megjelenő cseppfoltok és csíkok kialakulása. A száradást is támogatja azáltal, hogy
elősegíti a víz lepergését az edényekről.
A mosogatógépet folyékony öblítőszer használatára tervezték. Az öblítőszer-adagoló az ajtó
belsején található, közvetlenül a mosogatószer-adagoló mellett. Az adagoló feltöltéséhez nyissa
ki a zárósapkát, és öntsön öblítőszert az adagolóba, míg a szintjelző teljesen el nem sötétül. Az
öblítőszer-tartály űrtartalma kb. 130 ml.
Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl az adagolót, mert az túlhabzást eredményezhet. A kifröccsent
öblítőszert törölje le nedves ruhával. Feltétlenül helyezze vissza a zárósapkát, mielőtt bezárná a
mosogatógép ajtaját.
FIGYELEM: A feltöltés közben kifröccsent öblítőt törölje le egy nedvszívó kendővel, hogy
elkerülje a túlzott habképződést a következő mosogatás során.

Az öblítőszer-adagoló beállítása
Az öblítőszer-adagolónak négy beállítása van. Először minden
esetben a „3”-as beállítással indítson. Ha az edény foltos marad
vagy nem szépen szárad, növelje az öblítőszer mennyiségét
úgy, hogy leveszi az adagoló fedelét, és a forgókapcsolót „4”-es
fokozatba állítja. A Samsung azt ajánlja, hogy a „3”-es beállítást
(a gyári alapbeállítás a „3”) válassza.
Ha a mosogatást követően vízcseppeket vagy vízkőfoltokat lát az edényeken, növelje
az öblítőszer mennyiségét. Csökkentse a mennyiséget, ha ragadós fehér csíkokat lát az
edényeken és kékes ﬁlmréteget az üvegárukon vagy a kések pengéjén.
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A MOSOGATÓSZER SZEREPE
A vegyi anyagokat tartalmazó mosogatószerek a szennyeződés eltávolítására, „összezúzására” és azok mosogatógépből
történő elszállítására szolgálnak. Erre a célra a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószer megfelelő.
VIGYÁZAT: A mosogatószerek korrodáló hatásúak! Tartsa távol a gyermekektől.

Mosogatószer-koncentrátum
Vegyi összetételük alapján a mosogatószerek két alapvető csoportba sorolhatók:
• Hagyományos alkáli jellegű, maró hatású mosogatószerek
• Alacsony alkáli tartalmú, természetes enzimeket tartalmazó mosogatószer-koncentrátumok
A „normál” programok és mosogatószer-koncentrátumok együttes használata jót tesz az edényeknek és
csökkenti a szennyeződést. Az említett programok nagyon jól illeszkednek a mosogatószer-koncentrátumban
található enzimek szennyoldó tulajdonságaihoz. Ennek következtében a mosogatószer-koncentrátumot
használó „normál” programokkal ugyanazt a hatást érheti el, mint az „intenzív” programok futtatásával.

Mosogatótabletták

03 MOSOGATÓSZER ÉS VÍZLÁGYÍTÓ

A mosogatószer megfelelő használata
Kizárólag mosogatóképekhez kifejlesztett mosogatószert használjon. A mosogatószert tartsa frissen és szárazon. A
por állagú mosogatószert csak akkor helyezze az adagolóba, ha azt követően azonnal el is mossa az edényeket.

A különböző márkájú mosogatótabletták eltérő gyorsasággal oldódnak fel. Vannak olyan
mosogatótabletták, amelyek rövid programok alatt is feloldódnak és kifejtik teljes tisztító hatásukat. Ezért
mosogatótabletták alkalmazása esetén használjon hosszú programokat, mert így biztosíthatja, hogy a
mosogatószer-maradványok teljesen kiürüljenek a készülékből.

Mosogatószer-adagoló
Az adagolót a mosogatási ciklusokat tartalmazó táblázatban foglaltak szerint fel kell tölteni a
mosogatóprogramok elindítása előtt. Az Ön által megvásárolt mosogatógép kevesebb mosogatószert
és öblítőszert használ, mint a hagyományos készülékek. Normál ciklusokhoz általában egy evőkanál
mosogatószer adagolása szükséges. A szennyezettebb eszközök tisztítása több mosogatószert igényel.
A mosogatószert minden esetben közvetlenül a mosogatógép elindítása előtt töltse be, mert egyébként
átnedvesedhet, aminek következtében nem oldódik fel megfelelően.

A mosogatószer-adagoló feltöltése
1. Ha a fedél zárva van, nyomja meg a kioldó gombot. A
fedél kinyílik.

Kinyitáshoz tolja el
a reteszt

2. A mosogatószert közvetlenül a mosogatási ciklus
előtt adagolja. Csak márkás, mosogatógépekhez
kifejlesztett mosogatószereket használjon.
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A mosogatószer és vízlágyító
használata
Az alkalmazott mosogatószer mennyisége
1. Töltsön mosogatószert az adagolóba.
A jelzés az adagolási mennyiségeket mutatja (lásd a jobb
oldali ábrát):
A. Ebbe a részbe kerül a fő mosogatási ciklushoz használt
mosogatószer (kb. 25 g).
B. Ebbe a részbe kerül az előmosogatási ciklushoz
használt mosogatószer (kb. 5 g).
Erősen szennyezett edények esetében tegyen plusz egy
adag mosogatószert az előmosogatás adagolójába. A
mosogatószer az előmosogatás során fejti ki a hatását.

A

Az egyes programokhoz tartozó mosogatószer-adagok
pontos mennyiségét a „Mosogatási ciklusok”-ban találja.
(Lásd 23 oldal.) A szennyeződés mértékétől és a víz
keménységi fokától függően eltérések lehetségesek.
B

2. Zárja le a fedelet úgy, hogy a helyére kattanjon.
Tartsa be a gyártók adagolásra és tárolásra vonatkozó utasításait; ezeket a mosogatószerek
csomagolásán találhatja.

Mosogatószerek
A mosogatószereknek három fajtája ismert.
1. Foszfátot és klórt tartalmazó szerek.
2. Foszfátot igen, de klórt nem tartalmazó szerek.
3. Se foszfátot, se klórt nem tartalmazó szerek.
Az új, por állagú mosogatószerek általában nem tartalmaznak foszfátot. A foszfát vízlágyító
tulajdonsága nem bizonyított. Azt ajánljuk, hogy a 6 dH-nál keményebb víz esetében adagoljon
sót a sótartályba. A foszfát nélküli mosogatószerek alkalmazása során – ha kemény a víz –, fehér
foltok megjelenését ﬁgyelték meg edényeken és üvegárukon. Ha ilyen előfordulna, adagoljon
több mosogatószert a jobb eredmény elérése érdekében. A klór nélküli mosogatószerek kis
mértékben fehérítenek. Nem távolítják el a makacs foltokat és elszíneződéseket. Ilyen esetben
válasszon magasabb hőmérsékletet használó programot.
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A 3-AZ-1-BEN PROGRAM HASZNÁLATA
A mosogatógép 3-az-1-ben programjához nincs szükség sóra és öblítőre, csupán egy 3-az-1-ben
mosogatótablettára. A funkció csak az Intenzív, Automatikus és Energiatakarékos programhoz választható.

1. Tegye a 3-az-1-ben tablettát a tartályba, majd indítsa el a
3-az-1-ben programot.
2. Zárja le a fedelet úgy, hogy a helyére kattanjon.
Ha a 3-az-1-ben funkciót kompakt, kombinált
mosogatószerhez használja, ügyeljen arra, hogy a fedél
megfelelően lezárható legyen.
FIGYELEM: A mosogatószereket gyermekektől távol,
biztonságos helyen tárolja. A mosogatószert közvetlenül a
mosogatógép elindítása előtt tegye az adagolóba.

03 MOSOGATÓSZER ÉS VÍZLÁGYÍTÓ

A 3-az-1-ben program csak 3-az-1-ben mosogatótablettákkal használható. Ha a 3-az-1-ben tablettát
más programokhoz használja, a készülék teljesítménye nem lesz optimális.

A mosogatószer és vízlágyító használata _17

DD81-01446B-02_HU.indd 17

2012-10-04

2:06:30

A mosogatógép kosarainak
megtöltése
A mosogatógép optimális teljesítménye érdekében az edények betöltésekor
kövesse az alábbi útmutatásokat. A kosarak és az evőeszköztartók megjelenése
típusonként eltérő lehet.
Mire kell odaﬁgyelni a kosarak behelyezése előtt és után
Kaparja le a nagyobb ételmaradékokat az edényekről. A tányérokat nem kell folyóvíz alatt leöblíteni. Az
edényeket a következőképpen helyezze a mosogatógépbe:
1. A csészéket, poharakat, lábasokat/serpenyőket stb. fejjel lefelé tegye a készülékbe.
2. A domború vagy mély edényeket/eszközöket megdöntve állítsa a mosogatógépbe, hogy a víz le
tudjon folyni azokról.
3. Szilárdan helyezze el az eszközöket, hogy ne boruljanak fel.
4. Úgy helyezze el az edényeket, hogy a forgó mosogatókarok ne ütközhessenek beléjük mosogatás
közben.
A nagyon apró méretű eszközöket ne tegye a mosogatógépbe, mert könnyen kieshetnek a kosarakból.
Az edények kivétele
Ha először az alsó kosarat üríti ki, és csak azt követően a felsőt, elkerülheti, hogy víz csepegjen le a
felső kosárból az alsóra.

A FELSŐ KOSÁR MEGTÖLTÉSE

BEFELÉ irány

A felső kosár a sérülékenyebb és könnyebb edények/eszközök, így poharak, kávés és teás csészék,
csészealjak, illetve tányérok, kisebb tálak és vékony serpenyők elhelyezésére szolgál (ha nem erősen
szennyezettek).
Úgy helyezze el az edényeket, hogy a vízsugár ne tudja elmozdítani azokat. A poharakat, csészéket és
tálakat minden esetben fejjel lefelé tegye be a készülékbe.
Csészék

1
3

4
5 6

1

2

3
3

1
3

1

3

4

Csészealjak

Poharak

Kisméretű tál

5

6

Közepes méretű tál

Nagyméretű tál

2

1
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A felső kosár beállítása
A felső kosár magassága állítható annak érdekében, hogy több hely álljon rendelkezésre a
nagyobb méretű eszközök számára a felső/alsó kosárban.

Figyelem: Ajánlott a felső kosár
magasságát még az edények betöltése
előtt beállítani. Ha az edények
betöltése után kíván a kosáron
állítani, előfordulhat, hogy az edények
megsérülnek.

A

Leengedés

Megemelés

AZ ALSÓ KOSÁR MEGTÖLTÉSE

7

8

Desszerttányérok

Lapos tányérok

9

10

Mélytányérok

Ovális tál

BEFELÉ irány

BEFELÉ irány

Javasoljuk, hogy a nagyobb méretű nehezen tisztítható eszközöket az alsó kosárba tegye: A lábasokat,
serpenyőket, fedőket, tálalóedényeket és tálakat a jobb oldali ábrán látható módon helyezze el.
Célszerű a tálalóedényeket és fedőket oldalt elhelyezni, hogy azok ne ütközzenek a forgó mosogatókarokba.
A lábasokat, tálakat stb. minden esetben fejjel lefelé tegye a készülékbe.
A mély lábasokat döntse meg, hogy a víz kifolyhasson belőlük.
Az alsó kosárban lehajtható sorok találhatók, hogy így nagyobb méretű lábasok és serpenyők is elférjenek a
mosogatógépben.

04 EDÉNYEK BETÖLTÉSE A KOSARAKBA

1. A felső kosár leeresztéséhez nyomja
össze az annak bal és jobb oldalán levő
„A” jelű karokat, és közben óvatosan
nyomja lefelé a felső kosarat.
2. A felső kosár megemeléséhez egyszerűen
húzza felfelé azt, a karok használata nélkül.

A hosszú eszközöket, szedőkanalakat, salátavillákat és késeket a kosárba helyezze, mert így nem
akadályozzák a mosogatókarok forgását.

AZ ALSÓ KOSÁR TÜSKÉINEK LEHAJTÁSA
A tepsik és serpenyők jobb elhelyezése érdekében, a tüskék a jobb
oldali képen látható módon lehajthatók.
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A mosogatógép kosarainak
megtöltése
EVŐESZKÖZTARTÓ-KOSÁR
Az evőeszközöket nyéllel lefelé helyezze a kosárba: A kanalakat egyenként tegye a megfelelő nyílásokba. A
hosszú eszközöket vízszintesen tegye a felső kosár elejébe.

1

Leveseskanalak

5

Desszertkanalak

2

Villák

6

Tálalókanalak

3

Kések

7

Tálalóvillák

4

Teáskanalak

8

Merőkanalak

VIGYÁZAT
•
•

Ügyeljen arra, hogy egyetlen darab se lógjon ki a kosárból.
Az éles eszközöket minden esetben az élükkel lefelé helyezze be a tartóba!
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A KÜLÖNBÖZŐ EVŐESZKÖZÖK/EDÉNYEK TISZTÍTÁSA A
MOSOGATÓGÉPBEN
Csak korlátozottan moshatók

Fa-, szaru- vagy gyöngyház nyelű evőeszközök.
A nem hőálló műanyagból készült eszközök. A
régebbi, ragasztott részekből álló evőeszközök,
melyek nem hőállóak. Ragasztott eszközök és
edények. Ónból és rézből készült eszközök.
Ólomkristály poharak. Nem rozsdamentes eszközök.
Fa tálalók. Szintetikus szálból készült eszközök.

Vannak olyan poharak, melyek felülete a sok
mosogatást követően homályossá válik.
Az ezüst és alumínium részek mosogatás közben
elszíneződhetnek.
A gyakori mosogatógépben való mosást követően a
zománcozott minta elhalványodhat.

Ne tegyen cigarettahamuval, gyertyaviasszal, lakkal vagy festékkel szennyezett eszközöket
a mosogatógépbe. Új edények vásárlásakor győződjön meg arról, hogy azok moshatók-e
mosogatógépben.
Ne terhelje túl a mosogatógépet. A készülékben csak 12 szabvány méretű teríték számára van hely.
Ne használjon mosogatógépben nem mosható edényeket. Ez fontos a jó mosogatási eredmény és a
kedvező energiafogyasztás eléréséhez.

Az edények és evőeszközök betöltése

04 EDÉNYEK BETÖLTÉSE A KOSARAKBA

Nem moshatók

Az edények és evőeszközök nem gátolhatják a mosogatókarok forgását.
Az üreges eszközöket, például csészéket, poharakat, serpenyőket stb. a nyitott részükkel lefelé
tegye be a mosogatógépbe, hogy a víz ne tudjon felgyülemleni a belsejükben vagy az aljukban.
Az edényeket és evőeszközöket ne tegye egymásba vagy egymást takaró helyzetbe.
•
•
•

A poharak sérülésének megelőzése érdekében fontos, hogy azok ne érintkezzenek
egymással.
A nagyobb, nehezen tisztítható eszközöket az alsó kosárba helyezze.
A felső kosár a sérülékenyebb és kisebb méretű edények, például poharak, kávés és
teás csészék számára megfelelő.

FIGYELEM
Az álló helyzetben betett hosszú pengéjű kések potenciális veszélyforrást jelentenek!
A hosszú és/vagy éles evőeszközöket és szeletelő késeket vízszintesen fektetve helyezze a
felső rácsos polcra.

Az üvegáruk és egyéb edények sérülése
Lehetséges okok
•
•

Ajánlott megoldás

Az üveg típusa vagy gyártási eljárás jellege. •
A mosogatószer vegyi összetétele.
A vízhőmérséklet és a program hossza.
•

•
•

Csak a gyártó által „mosogatógépben
használható” jelzéssel ellátott üvegárut és
porcelánt használjon.
Enyhe mosogatószert használjon. Szükség
szerint kérjen további tájékoztatást a
mosogatószer gyártójától.
Válasszon alacsony hőmérsékletet
használó programot.
A sérülés elkerülése érdekében az
üvegárut és porcelánt a program befejeztét
követően a lehető leghamarabb vegye ki a
mosogatógépből.
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Mosogatóprogramok
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
A mosogatási ciklus elindítása
1. Húzza ki az alsó és felső kosarat, pakolja be az edényeket, majd tolja be a kosarakat.
Célszerű először az alsó, majd a felső kosarat megtölteni (erről lásd „A mosogatógép kosarainak
megtöltése” című részt).
2. Öntsön mosogatószert az adagolóba (lásd „A mosogatószer és vízlágyító használata” című részt).
3. Illessze a csatlakozót az aljzatba. A tápforrás speciﬁkációja 220–240 V AC 50 Hz, az aljzaté pedig 15 A
250 V AC. Ellenőrizze, hogy a vízellátást bekapcsolta és megfelelő nyomásra állította-e.
4. Csukja be az ajtót, és a készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be- és kikapcsoló gombot.
5. Nyomja meg a Program gombot, mire a mosogatóprogramok sorrendje a következők szerint változik:
Intenzív  Automatikus  Energiatakarékos  Kímélő  Gyors mosogatás  Előmosogatás.
Miután kiválasztotta a mosogatóprogramot, világítani kezd a megfelelő jelzőfény. A mosogatógép
beindításához nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.
Ha mosogatás közben, a program szüneteltetése céljából megnyomja azIndítás/Szüneteltetés
gombot, a működésjelző nem villog tovább, és a mosogatógép percenként hangjelzést hallat, amíg az
Indítás/Szüneteltetés gomb megnyomásával el nem indítja újra a készüléket.

A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
Megjegyzés:
1. A folyamatban levő programot csak akkor változtathatja meg, ha még csak rövid ideje fut. Egyébként
előfordulhat, hogy a mosogatószer már a mosógatóvízbe került, és a készülék már leengedte a
mosógatóvizet. Ebben az esetben fel kell tölteni a mosogatószer-adagolót (lásd „A mosogatószeradagoló feltöltése” című részt).
2. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot. Ekkor a gép készenléti állapotba kerül. Nyomja meg a
Program gombot, és tartsa benyomva legalább 3 másodpercig, majd azt követően megváltoztathatja a
mosogatási ciklust.
Ha mosogatás közben kinyitja az ajtót, a gép leáll. A program jelzőfénye nem villog tovább, és a
készülék percenként hangjelzést hallat mindaddig, amíg be nem zárja az ajtót. Az ajtó bezárása után a
készülék 3 másodperc elteltével automatikusan újra elindul.
Ha a mosogatógép memória funkcióval rendelkezik, a készülék az áramkimaradás után folytatja a
kiválasztott programot.

Edény utólagos behelyezése
A mosogatószer-adagoló kinyílása előtt bármikor behelyezhet edényt a mosogatógépbe, akár
utólag is.
1. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot, majd lassan és óvatosan nyissa ki az ajtót,
nehogy a készülék belsejéből kiáramló forró gőz sérülést okozzon.
2. Amikor a mosogatókarok megállnak, nyissa ki teljesen az ajtót.
3. Tegye be az elfelejtett edényeket.
4. Csukja be a gép ajtaját. A mosogatógép 3 másodperc elteltével folytatja a programot.
VIGYÁZAT: Az ajtó mosogatás közbeni kinyitása veszélyes, mert a forró víz égési sérülést
okozhat. Ha a mosogatógép működése közben kinyitja az ajtót, bekapcsol a biztonsági
mechanizmus, és a ciklus leáll.
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A MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE

Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az ajtó kinyitásakor forró gőz/pára áramolhat ki a gépből!
•
•
•

A forró edény könnyen törik. Hagyja az edényeket hűlni kb. 15 percig, és csak azt követően vegye
ki őket a készülékből.
Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, hagyja nyitva, és várjon néhány percig, majd vegye ki az
edényeket. Ily módon az edények ki tudnak hűlni, és szebben száradnak.
Ürítse ki a mosogatógépet.

A mosogatógép belül nedves; ez normális jelenség.
Először az alsó kosarat ürítse ki, majd a felsőt. Így elkerülheti, hogy víz csepegjen a felső kosárból az
alsóban levő edényekre.

05 MOSOGATÓ PROGRAMOK

A mosogatási ciklus befejeztével a készülék rövid hangjelzést ad, majd leáll. A program akkor ér véget, ha a
digitális kijelzőn megjelenik az „End” (Vége) jelzés.
1. A mosogatógép kikapcsolásához használja a Be- és kikapcsoló gombot.
2. Zárja el a vízcsapot.

MOSOGATÁSI CIKLUSOK
Program

Ciklus

Tudnivalók

Intenzív

Erősen szennyezett edényekhez,
például lábasokhoz, serpenyőkhöz,
tepsikhez és odaszáradt ételmaradékot
tartalmazó edényekhez használható
program.

Automatikus

Szennyezett edényekhez, például
lábasokhoz, serpenyőkhöz,
sütőedényekhez és odaszáradt
ételmaradékot tartalmazó
edényekhez használható program.

Energiatakarékos
(*EN 50242)

Enyhén szennyezett edényekhez,
például tányérokhoz, poharakhoz,
tálakhoz és enyhén szennyezett
serpenyőkhöz.

Kímélő mosogatás

Átlagosan szennyezett vagy
törékeny edényekhez, például
poharakhoz.

Gyors mosogatás

Előmosogatás

Rövid ideig tartó mosogatás
enyhén szennyezett edényekhez,
szárítás nélkül.
Előzetesen megtisztított
edényekhez és poharakhoz.
A készülék nem adagol
mosogatószert és nem indít
szárítási ciklust.

Leírás
Előmosogatás (50 °C)
Előmosogatás
Mosogatás (65 °C)
Öblítés
Öblítés (55 °C)
Szárítás
Előmosogatás (40 °C)
Automatikus mosogatás
(45 °C)
Öblítés
Öblítés (67 °C)
Szárítás
Előmosogatás
Mosogatás (49 °C)
Öblítés
Öblítés (62 °C)
Szárítás
Előmosogatás
Mosogatás (40 °C)
Öblítés (60 °C)
Szárítás
Mosogatás (40 °C)
Öblítés
Öblítés (45 °C)

Előmosogatás

Mosogatószer,
fő-/előmosogatás

Mosogatás időtartama
(perc)

Energia
(kWh)

Víz (ℓ)

5/25 g
(vagy 3-az1-ben)

160

1.4

17.5

5/25 g
(vagy 3-az1-ben)

120~150

0,9~1,2

11~16

5/25 g
(vagy 3-az1-ben)

175

1,03

12

5/25 g

110

0,9

14,5

20 g

35

0,6

10,5

-

8

0,1

3,8

* EN 50242: Ez a program képezi a tesztciklust. Az EN 50242 szabvány szerinti összehasonlító tesztre
vonatkozó eredmények:
•
•
•

Kapacitás: 12 teríték
A felső kosár beállítása: leengedett helyzet
Öblítőszer-beállítás: 3
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Tisztítás és ápolás
A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA
Szűrőrendszer
A mosogatógépben a kényelmes hozzáférés érdekében a vízleeresztő szivattyú és szűrőrendszer
könnyen elérhető helyen található. A szűrőrendszer három részből áll: A fő szűrő, a durva szűrő
és a ﬁnomszűrő.
1. Fő szűrő: A szűrő által felfogott étel- és piszokrészecskéket az alsó
mosogatókaron levő speciális fúvóka elporlasztja; azt követően a
részecskék a lefolyón át távoznak.
2. Durva szűrő: A durva szűrő felfogja azokat a nagyobb tárgyakat,
például csont- vagy üvegdarabokat, melyek eltömíthetik a lefolyót.
A szűrőben levő tárgyak eltávolításához kissé nyomja össze a szűrő
tetején levő füleket, és emelje ki a szűrőt.
3. Finomszűrő: A szűrő felfogja a szennyeződés- és ételmaradékokat a
gyűjtőben, és így megakadályozza, hogy azok ismét ráragadjanak az
edényekre a mosogatási program közben.

2
1
3

FIGYELEM: Ne helyezze be fejjel lefelé a ﬁnomszűrőt.

Szűrőegység
Az optimális teljesítmény és eredmény érdekében a szűrőt meg kell tisztítani. A szűrő
hatékonyan eltávolítja az ételrészecskéket a mosogatóvízből, így a víz az egész cikluson
keresztül újrakeringtethető a gépben. A nagyobb ételmaradékokat ajánlott minden ciklus után
eltávolítani a szűrőből; ehhez öblítse át a félkör alakú szűrőt és zárósapkát folyó víz alatt. A
szűrőegység eltávolításához fordítsa el azt az óra járásával ellentétes irányba, és emelje ki felfelé.
Rendszeresen tisztítsa meg a teljes szűrőegységet.
A durva és a ﬁnomszűrő megtisztításához használjon tisztítókefét. Azt követően helyezze vissza a
szereléket a mosogatógépbe, nyomja lefelé, és fordítsa el az óra járásával megegyező irányba.

Nyitás

A mosogatógépet tilos a szűrők nélkül használni. A szűrő nem megfelelő visszahelyezése
csökkentheti a készülék teljesítményét, és károsíthatja az edényeket és eszközöket.
VIGYÁZAT: Tilos a mosogatógépet úgy működtetni, hogy a szűrők nincsenek a helyükön.
A szűrők tisztításakor ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg. Ellenkező esetben a szűrők
működése nem lesz megfelelő, és romolhat a mosogatás eredménye, illetve károsodhatnak
a belső géprészek.
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A MOSOGATÓKAROK TISZTÍTÁSA

Nyitás

AZ AJTÓ TISZTÍTÁSA

06 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A mosogatókarokat rendszeresen meg kell tisztítani, mert a kemény vízben
levő anyagok eltömítik a karokon levő fúvókákat és csapágyakat. A középső
mosogatókar eltávolításához fogja meg az anyát, fordítsa el a kart az óra
járásával megegyező irányba. Az alsó mosogatókart annak felfelé húzásával
veheti ki. Mossa le a karokat szappanos vízzel, és puha kefével tisztítsa meg a
fúvókákat. Alapos öblítést követően helyezze vissza a kart a helyére.

Az ajtó körüli peremek tisztításához használjon puha, meleg vízzel
megnedvesített kendőt. Ne alkalmazzon permetezős tisztítószert, nehogy víz
szivárogjon az ajtózárba és az elektromos alkatrészekbe.
A külső felületeken ne használjon súrolószereket vagy súrolószivacsot, mert
azok megkarcolhatják a burkolatot. Bizonyos papírtörlők is hagyhatnak
karcolást vagy nyomot a felületen.
VIGYÁZAT: Az ajtópanel tisztításához ne használjon permetezős tisztítószert, mert károsodhat az
ajtózár és az elektromos alkatrészek. Nem ajánlott súrolószerek, illetve bizonyos fajtájú papírtörlők
használata, mert azok karcolást vagy foltot hagynak a rozsdamentes acél felületen.

A MOSOGATÓGÉP ÁPOLÁSA
A kezelőpanel tisztításához használjon enyhén benedvesített kendőt, majd szárítsa meg alaposan. A
készülék külsejének tisztításához használjon jó minőségű viaszt.
A mosogatógép egyetlen részét sem szabad éles eszközökkel, súrolópárnákkal vagy durva tisztítószerekkel
tisztítani.

FAGYÁS ELLENI VÉDELEM
Ha a mosogatógépet télen fűtetlen helyiségben tárolja:
1. Kapcsolja ki a mosogatógép áramellátását.
2. Zárja el a vízellátást, és válassza le a befolyóvíz-csövet a szelepről.
3. Engedje le a vizet a befolyóvíz-csőből és a szűrőből. (A vizet egy edényben fogja fel.)
4. Csatlakoztassa újra a befolyóvíz-csövet a szelephez.
5. Vegye ki a szűrőt a készülék aljából, és egy szivaccsal itassa fel az összegyűlt vizet.
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Tisztítás és ápolás
A MOSOGATÓGÉP JÓ ÁLLAPOTÁNAK MEGŐRZÉSE
•

•
•

•

•

•

Mosogatás után
Mosogatás után zárja el a készülékbe menő vízcső csapját, és hagyja kissé nyitva az ajtót, hogy a
nedvesség és a szagok ne rekedjenek meg a készülék belsejében.
A csatlakozó leválasztása
A készülék tisztítása és karbantartása előtt minden esetben húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
Az oldószerek és súrolószerek használatának kerülése
A mosogatógép külsejének és gumi alkatrészeinek tisztításához ne használjon oldó- és súrolószereket.
Helyette használjon meleg szappanos vízbe mártott kendőt. A készülékbelsőn levő foltok eltávolításához
használjon ecetes vízzel benedvesített kendőt, vagy kifejezetten a mosogatógépekhez kifejlesztett
tisztítószert.
Távollét
Ha elutazik, futtasson le egy mosogatási ciklust az üres készülékkel, majd húzza ki a csatlakozót
az aljzatból, zárja el a vízcsapot, és hagyja kissé nyitva a készülék ajtaját. Ezzel meghosszabbítja a
tömítések élettartamát, és nem keletkeznek kellemetlen szagok a készülék belsejében.
A készülék mozgatása
A készüléket mozgatáskor igyekezzen függőleges helyzetben tartani. Ha nagyon muszáj, döntse a
hátára.
Tömítések
A készülékben keletkező kellemetlen szagok egyik okozója a tömítésekben megtapadó ételmaradék. A
tömítések rendszeres, nedves szivaccsal történő megtisztítása megakadályozza a jelenség kialakulását.
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Hibaelhárítás
A készülék gyártója folyamatosan dolgozik a termék továbbfejlesztésén,
ezért fenntartja magának a jogot az előzetes értesítés nélküli módosítások
végrehajtására.

PROBLÉMA
A mosogatógép nem
működik.

LEHETSÉGES OK

TEENDŐ

•

Kiégett a biztosíték vagy
kioldott az áramkörmegszakító.

•

Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza a
megszakítót. Válassza le a mosogatógéppel
azonos áramkörön levő készülékeket.

•

Nem kapcsolta be az
áramellátást.

•

Ellenőrizze, hogy a mosogatógép bekapcsolt
állapotban van-e, és az ajtaja megfelelően be
van zárva.
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel
megfelelően illeszkedik a fali aljzatba.

•

A víznyomás alacsony.

•

Ellenőrizze, hogy a vízcső csatlakozása
megfelelő-e és kinyitotta-e a vízcsapot.

A vízleeresztő szivattyú
folyamatosan működik.

•

Túláramlás.

•

A rendszert a túláramlás érzékelésére
tervezték. Ha túláramlást érzékel, kikapcsolja a
keringető szivattyút, és elindítja a vízleeresztő
szivattyút.

Zaj hallható.

•

Van olyan zaj (hanghatás),
amely normális jelenségnek
tekinthető.

•

Az étel „szétzúzása” következtében hallható
kisfokú zaj és a mosogatószer fedelének
kinyílása.

•

Az eszközök nem megfelelően
helyezkednek el a kosarakban,
vagy egy apró tárgy beleesett
a kosárba.

•

Ellenőrizze, hogy minden megfelelően
helyezkedik-e el a mosogatógépben.

•

A motor zúg.

•

A mosogatógépet nem használják
rendszeresen. Ha nem használja gyakran a
készüléket, feltétlenül töltse fel minden héten,
majd szivattyúzza ki belőle a vizet, ami segít a
tömítéseket nedvesen tartani.

•

Nem megfelelő mosogatószert
használ.

•

A habzás elkerülése érdekében csak
mosogatógépekhez kifejlesztett mosogatószert
használjon.
Ilyen esetben nyissa ki a mosogatógépet, és
hagyja elpárologni a habot.
Öntsön kb. 4 liter hideg vizet a
mosogatógépbe. Zárja be a készüléket,
és indítsa el az „áztató” programot a víz
leszivattyúzásához. Szükség szerint ismételje
meg a műveletet.

Hab van a készülékben.

•
•

•

Kifröccsent az öblítőszer.

•

A kifröccsent öblítőszert minden esetben
azonnal törölje le.

A készülék belsejében
foltos szennyeződés
látható.

•

Színezéket tartalmazó
mosogatószert használt.

•

Ügyeljen arra, hogy a mosogatószer ne
tartalmazzon színezéket.

Az edény nem száradt
meg.

•

Üres az öblítőszer-adagoló.

•

Ellenőrizze, hogy az öblítőszer-adagoló fel
van-e töltve.

07 HIBAELHÁRÍTÁS

MIELŐTT A SZERVIZHEZ FORDULNA...
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Hibaelhárítás
PROBLÉMA
Az edények és az
evőeszközök nem tiszták.

LEHETSÉGES OK

TEENDŐ

•

Nem a megfelelő programot
választotta.

•

Válasszon intenzívebb mosogatóprogramot.

•

Nem megfelelően helyezte el
az eszközöket a kosárban.

•

Ellenőrizze, hogy a mosogatószer-adagolót
és a mosogatókarokat nem akadályozza-e
nagyobb méretű edény.

A poharakon és
evőeszközökön foltok és
szürkés réteg látható.

1. Különösen kemény a víz.
2. A befolyó víz hőmérséklete túl
alacsony.
3. Túlterhelte a mosogatógépet.
4. Nem megfelelően helyezte el
az edényeket a készülékben.
5. A por állagú mosogatószer
régi vagy nedves.
6. Üres az öblítőszer-adagoló.
7. Nem megfelelően adagolta a
mosogatószert.

A foltok eltávolítása az üvegáruról:
1. Vegye ki a fémből készült eszközöket a
mosogatógépből.
2. Ne adjon hozzá mosogatószert.
3. Válassza a leghosszabb programot.
4. Indítsa el a mosogatógépet, és járassa18–22
percig (ekkor ér el a főmosáshoz).
5. Nyissa ki az ajtót, és öntsön 2 pohár ecetet a
készülék aljába.
6. Zárja be az ajtót, és hagyja lefutni a programot.
Ha nem hatásos az ecet: Ismételje meg a fenti
műveletet, de az ecet helyett használjon 1/4
csésze (60 ml) kristályos citromsavat.

Az üvegárun füstszerű
ﬁlmréteg látható.

•

Lágy a víz, és túl sok
mosogatószert tett az
adagolóba.

•

Lágy víz esetében alkalmazzon kevesebb
mosogatószert, és válassza a legrövidebb
programot; így az üvegáru tiszta lesz.

Sárgás vagy barnás
ﬁlmréteg látható a
készülékbelsőn.

•

Tea- és kávéfoltok.

•

Oldjon fel 1/2 csészényi fehérítőt 3 csésze
meleg vízben, és kézzel távolítsa el a foltokat.
VIGYÁZAT: Várjon 20 percig a ciklus
befejezése után, hogy a fűtőelemek
lehűljenek; csak azt követően tisztítsa meg a
készülék belsejét. Ennek elmulasztása égési
sérüléseket okozhat.

•

A vízben levő vaslerakódások
is okozhatják a ﬁlmréteg
kialakulását.

•

Forduljon egy vízlágyítókkal foglalkozó
vállalathoz, és kérje speciális szűrő
beszerelését.

Fehér ﬁlmréteg látható a
belső felületeken.

•

A kemény vízben levő ásványi
anyagok következménye.

•

A belső felületek tisztításához használjon
mosogatógéphez való mosószerbe mártott
szivacsot, és viseljen gumikesztyűt. A
habképződés elkerülése érdekében kizárólag
mosogatógépekhez való mosószert
használjon.

A mosogatószer-adagoló
fedele nem zár.

•

A forgókapcsoló nincs KI
állapotban.

•

Állítsa a kapcsolót KI állásba, és tolja el az
ajtózárat balra.

Mosogatószermaradványok láthatók az
adagolók fedelében.

•

Az edények blokkolják a
mosogatószer-adagolók
fedelét.

•

Töltse be újra az edényeket, immáron
megfelelően.

Gőz/pára

•

Normális jelenség.

•

Az edények szárítása és a víz leszivattyúzása
közben kevés pára szállhat fel a készülékből az
ajtózárnál levő nyíláson keresztül.

Fekete vagy szürke
foltok/csíkok láthatók az
edényeken.

•

Alumínium tárgyak
dörzsölődtek neki az
edénynek.

•

A foltok/csíkok eltávolításához használjon
enyhe súrolószert.

Víz áll a készülék alján.

•

Normális jelenség.

•

A készülék aljában levő lefolyó körül álló kevés
víz segít nedvesen tartani a tömítést.
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PROBLÉMA
A mosogatógép szivárog.

TEENDŐ

Túltöltötte az adagolót vagy
kifröccsent az öblítőszer.

•

Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl az öblítőszeradagolót.
A kifröccsent öblítőszer túlhabzást és
túlcsordulást okozhat.
A kifröccsent öblítőszert nedves ruhával törölje
le.

•

A mosogatógép nincs
vízszintben.

•

Állítsa szintbe a mosogatógépet.

•

Az ajtó nyitva van.

•

Az ajtó kinyitásakor a gombok nem
használhatók, a Be- és kikapcsoló gomb
kivételével. Csukja be az ajtót, és nyomja meg
a gombot.

•

Kiválasztotta a gyermekzár
funkciót.

•

Ha a gyermekzár funkció aktív, a gombok nem
használhatók. A funkció feloldásához tartsa
benyomva a 3-az-1-ben és a Késleltetett
indítás gombot három (3) másodpercig.
A gyermekzár funkció a tápkábel ismételt
csatlakoztatásakor is feloldásra kerül.

07 HIBAELHÁRÍTÁS

A gombok nem
működnek, ha a készülék
áram alatt van

LEHETSÉGES OK
•

Előfordulhat, hogy a mosogatási teljesítmény áramellátási gondokra vezethető vissza. Próbálkozzon
meg egy másik programmal, és csak azt követően forduljon a szervizhez.

HIBAKÓDOK
Hiba előfordulásakor hibakód jelenik meg a kijelzőn.
KÓD

ÉRTELMEZÉS

1. A csap elzárt állapotban van, vagy
korlátozott a vízbetöltés.
2. A víznyomás túl alacsony.
3. Nem működik a befolyóvíz szelepe
vagy az áramlásmérő.
4. A vízleeresztő szivattyú nem működik.
(A víznyomást ellenőrző szoftver
magas szintet érzékel, ezért nem
engedi több víz beömlését.)

Melegítési hiba
• Hosszabb a felfűtési idő, de nem éri el
a szükséges hőmérsékletet.

1. Meghibásodott a melegítő vagy a
hőmérséklet-érzékelő.
2. A dobban levő víz szintje túl alacsony a
melegítési fázisban.
3. Az alacsony vízszint elleni
védőberendezés nem működik.

Szivárgási hiba
• A szivárgásérzékelő vízszivárgást
érzékel.

A mosogatógép túltöltése.
Szivárgás az alsó kosár területéről.

A hőmérséklet-érzékelő hibája

Rövidzárlat/megszakított áramkör vagy
hőmérsékletérzékelő-hiba.

4E

HE

LE

tE

LEHETSÉGES OKOK

Vízellátási hiba
• Hosszabb ideig tart a víz betöltése.

VIGYÁZAT: Túláramlás esetén kapcsolja ki a fő vízellátást, és hívja a szerviz munkatársait. Ha
túláramlás következtében víz gyülemlik fel a készülék aljában vagy kisebb szivárgás következik be,
engedje le a vizet, mielőtt újra elindítaná a mosogatógépet.
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Függelék
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Modell

DW-FN320T, DW-FN320W

Típus

Szabadonálló mosogatógép

Mosogatási kapacitás

12 teríték

Energiaellátás

Csak 220–240 V AC / 50
Hz

Víznyomás

0,04–1,0 MPa

Névleges
áramfelvétel

1760–2100 W

Melegvíz-csatlakozás

Max. 60 °C

Szárítás módja

Páralecsapódási energiát
újrahasznosító szárítási
technológia

Mosogatás módja

Forgó szórófej

Méretek

598 × 600 × 845 mm (szélesség × mélység × magasság)

Súly

Csomagolás nélkül 53 kg

A TERMÉK MÉRETE
598

600

845

1175
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Szabványos teszt
Az EN 50242 szabvány szerinti összehasonlító tesztre vonatkozó eredmények:
A következő ábrák azt szemléltetik, hogyan kell megfelelően megtölteni a kosarakat az európai
szabványoknak (EN 50242) megfelelően.

BEFELÉ irány

• Mosogatási kapacitás: 12 teríték
• Tesztre vonatkozó szabvány: EN 50242/IEC 60436
• A felső kosár beállítása: leengedett helyzet
• Mosogatási ciklus: Energiatakarékos
• Egyéb választható beállítás: nincs
• Öblítőszer-beállítás: 3
• Vízlágyító beállítása: H4
• A normál mosogatószer adagolása: előmosogatás 5 g + fő mosogatás 25 g
• Az edények és evőeszközök elrendezését lásd az alábbi ábrákon.
<Felső kosár>
Csészék

1
3
1

4
5 6
2

3
3

1
3

1

3

4

Csészealjak

Poharak

Kisméretű tál

5

6

Közepes méretű tál

Nagyméretű tál

2

1

7

8

Desszerttányérok

Lapos tányérok

9

10

Mélytányérok

Ovális tál

BEFELÉ irány

BEFELÉ irány

<Alsó kosár>

<Evőeszköztartó>
1

Leveseskanalak

5

Desszertkanalak

2

Villák

6

Tálalókanalak

3

Kések

7

Tálalóvillák

4

Teáskanalak

8

Merőkanalak
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Termék-adatlap
1059/2010/EU RENDELET
Gyártó

SAMSUNG
DW-FN320W
DW-FN320T

Modell neve
Névleges kapacitás (teríték)

12

Energiahatékonysági osztály

A+

Éves energiafogyasztás (AE c), (kWh/év) 1)

291

A normál mosogatási program energiafogyasztása (E t)
(kWh)

1.03

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban, P o (W)

0.46

Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban,
P l (W)

0.58

Éves vízfogyasztás, (AW c), (l/év)

2)

Szárításhatékonysági osztály, A-tól (leghatékonyabb) G-ig
(legkevésbé hatékony)
Normál program 3)

A
Energiatakarékos

A normál program időtartama, (perc)
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama, (T l) (perc)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (dBA re
1pW)
Beépíthető
Beépítés

3360

175
Korlátlan
48
-

Pult alá építhető

Igen

Szabadon álló

Igen

1) 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási ciklus és az alacsony villamosenergia-fogyasztású
üzemmódok alapján. A tényleges energiafogyasztás a berendezés használatától függ.
2) 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási ciklus alapján. A tényleges vízfogyasztás a berendezés
használatától függ.
3) „Normál program” az a normál tisztítási program, amely átlagosan szennyezett konyhai edények
tisztítására alkalmas, valamint az energia- és a vízfogyasztás együttes ﬁgyelembevétele esetén ez a
leghatékonyabb program.
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KÉRDÉSE VAGY MEGJEGYZÉSE VAN?
HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:

VAGY LÁTOGASSON EL
HONLAPUNKRA:

BULGARIA

07001 33 11 , normal tariff

www.samsung.com

CZECH

800 - SAMSUNG (800-726786)

www.samsung.com

HUNGARY

06-80-SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com

ROMANIA

08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.

www.samsung.com

SLOVAKIA

0800 - SAMSUNG(0800-726 786)

www.samsung.com

U.K

0330 SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com

EIRE

0818 717100

www.samsung.com

ORSZÁG
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