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Gratulálunk!

Köszönjük, hogy kitűnő teljesítményt és nagy 
megbízhatóságot garantáló, kiváló minőségű 
Candy mosogatógépet vásárolt.
A Candy sokféle háztartási készüléket gyárt: mo-
sógépeket, mosó-/szárítógépeket, tűzhelyeket, 
mikrohullámú sütőket, sütőket és tűzhelylapokat, 
hűtő- és fagyasztógépeket.
A teljes Candy termékcsaládot bemutató kataló-
gust kérje márkakereskedőjétől.
Kérjük, hogy fi gyelmesen olvassa el ezt a füze-
tet, mert fontos információkat tartalmaz a gép 
biztonságos telepítésével, használatával és kar-
bantartásával kapcsolatban, továbbá hasznos 
tanácsokkal szolgál arra vonatkozóan, hogyan 
érhetők el a legjobb eredmények a mosogatógép 
használatával.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet biztonsá-
gos helyen, hogy a későbbiek során is bármikor 
belelapozhasson. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA
A gyártó az új készülékre 12 hónapos teljes körű 
garanciát nyújt az elektromos/mechanikai meg-
hibásodásokkal szemben, az alábbiak kivételével:
A.  A gép helytelen telepítése vagy használata mi-

att bekövetkező hibák.
B.  A gyártó által a szervizmunkák elvégzésére fel-

hatalmazással nem rendelkező személyek által 
végzett javítás vagy beavatkozás miatt bekö-
vetkező hibák. 

C.  A gépbe szerelt nem eredeti gyártói alkatré-
szek miatt bekövetkező hibák. 

D.  A gép nem háztartási, illetve szokatlan vagy 
rendellenes használata miatt bekövetkező hi-
bák. 

E.  A nem megfelelő feszültségen történő működ-
tetés miatt bekövetkező hibák. 

F.  A gép helytelen üzemeltetése miatt bekövet-
kező hibák.
A garancia csak Nagy-Britanniában és Észak-Ír-
országban érvényes, és az Ön törvényes jogait 
egészíti ki. 

GIAS szerviz telefonszám: 08444 995599 
Segélyszolgálat (Írország – 0818 200021)

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI VEVŐSZOLGÁLAT 
Szerviz vagy javítás elvégzése céljából hívja a helyi szerelőt az alábbi országos telefonszámon: 
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Kérjük, olvassa el fi gyelmesen az ebben a füzetben található utasításokat, mert fontos 
információkat tartalmaznak a mosogatógép biztonságos telepítésével, használatával 
és karbantartásával kapcsolatban, továbbá hasznos ötletekkel szolgálnak a készülék 
legjobb kihasználásához.

Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet biztonságos helyen, hogy a későbbiek során is 
bármikor belelapozhasson.
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Általános biztonsági szabályok

•  A készüléket háztartásokban és hasonló 
környezetekben történő használatra 
terveztük, például
–  üzletek, irodák és más munkakörnyezetek 

személyzeti konyháiban;
–  tanyaházakban;
–  szállodák, motelek és más lakókörnyezetek 

ügyfelei által;
–   „szoba reggelivel” típusú környezetekben.
A készülék háztartási környezettől vagy a tipi-
kus háztartási feladatoktól eltérő használata, 
például szakemberek vagy képzett felhaszná-
lók által történő kereskedelmi használata a fent 
említett alkalmazások esetében sem megen-
gedett.
Ha a készüléket nem a fentiek szerint használ-
ják, akkor az csökkentheti a készülék élettarta-
mát és érvénytelenítheti a gyártó garanciáját.
A törvények által megengedett mértékben 
a gyártó nem fogadja el a készülék sérülését 
vagy más jellegű olyan károsodását vagy kárát, 
amely az otthoni vagy a háztartási használattól 
eltérő használat miatt következik be (még ak-
kor sem, ha a készülék otthoni vagy háztartási 
környezetben van).

•  A készüléket csak akkor használhatják 8 éven 
felüli gyerekek, csökkent fi zikai, érzékszervi 
vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatok-
kal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, 
ha felügyeletben részesülnek vagy útmutatást 
kaptak a készülék biztonságos használatáról, 
és megértették a készülék használatában rejlő 
veszélyeket.

•  Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisz-
títást és a karbantartást nem végezhetik fel-
ügye let nélküli gyerekek.

•  Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játsszanak 
a készülékkel.

•  Állandó felügyelet hiányában a 3 évesnél ki-
sebb gyerekeket távol kell tartani a készüléktől.

•  Ha szükségessé válik a tápkábel cseréje, akkor 
hívja a szakszervizt.

•  A készüléket új tömlőgarnitúrával kell a vízhá-
lózatra csatlakoztatni. A régi tömlőgarnitúrákat 
nem szabad újra használni.

•  A víznyomásnak 0,08 MPa és 0,8 MPa között kell 
lennie.

•  Ha a készüléket szőnyegpadlóra helyezi, ügyel-
jen arra, hogy az alsó szellőzőnyílások ne legye-
nek elzárva.

•  A telepítés után a készüléket úgy kell beállítani, 
hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen.

•  A behelyezhető maximális adagot lásd a „MŰ-
SZAKI ADATOK” című táblázatban/részben. 
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Általános biztonsági szabályok

• Az ajtót nem szabad nyitva hagyni, mert azt 
veszélyforrás lehet (pl. felbotlás).

• A termék-adatlap a gyártó weboldalán tekint-
hető meg.

Biztonsági utasítások

• Gondoskodjon az elektromos rendszer földelé-
séről. Ha a rendszer nincs földelve, akkor szak-
embertől kérjen segítséget. 

A gyártó minden felelősséget elhárít a 
gép földelésének elmulasztása miatt 
keletkező károkkal kapcsolatban.

• Vigyázzon arra, hogy a mosogatógép ne sértse 
meg az erőátviteli kábeleket.

• Általában nem javasoljuk adapterek, elosztók 
és/vagy hosszabbító kábelek használatát.

• A hálózati csatlakozóaljzatból a dugót ne a 
hálózati kábel vagy a gép meghúzásával csat-
lakoztassa ki.

• Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak 
(eső, nap stb.).

• Ha a mosogatógép nyitott ajtajára támaszko-
dik vagy ül, akkor a készülék felbillenhet.

• A mosogatógépet szokásos konyhai eszközök 
mosogatásához tervezték. A mosogatógépben 
nem moshatók el benzinnel, festékkel, acél- 
vagy vasmaradványokkal, maró hatású vegy-
szerekkel, savakkal vagy lúgokkal szennyezett 
tárgyak.

• Ha otthonában vízlágyító berendezés van tele-
pítve, akkor nem kell sót adagolni a mosogató-
gépbe szerelt vízlágyítóba.

• Ha a készülék meghibásodik vagy nem mű-
ködik megfelelően, akkor kapcsolja ki a ké-
szüléket és a vízellátást, és ne fogjon hozzá 
szakszerűtlen javításához. A javítási munkát 
csak felhatalmazott szerelő végezheti, és kizá-
rólag eredeti gyári pótalkatrészek szerelhetők 
a készülékbe. A fenti tanácsok betartásának el-
mulasztása komoly következményekkel járhat 
a készülék biztonságos működésére vonatko-
zóan.

• Ha a kicsomagolás után mozgatni kell a gépet, 
ne az ajtó aljánál fogva próbálja megemelni azt.
Kissé nyissa ki az ajtót, és a felső részénél fogva 
emelje meg a gépet.

• A beépített készülékek telepítésének részletei 
a vonatkozó fejezetben vagy a füzethez mellé-
kelt utasításokban találhatók.

         A készülék az alábbi európai 
irányelveknek és azok későbbi 
módosításainak felel meg:

•  2006/95/EK (LVD);

•  2004/108/EK (EMC);

•  2009/125/EK (ErP);

•  2011/65/EU (RoHS)

FIGYELMEZTETÉS:
A késeket és más hegyes eszközöket he-
gyükkel lefelé vagy vízszintes helyzetben 
kell a kosárba helyezni.
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Telepítés beépített konyhákban

Beszerelés meglévő szekrények közé

• A mosogatógép magasságát (85 cm) úgy alakítottuk ki, hogy a modern, beépített konyhákban a 
már meglévő, ugyanolyan magasságú szekrények közé is be lehessen szerelni azt. A megfelelő ma-
gasságot a lábakkal lehet beállítani.

• A gép laminált teteje nem igényel különösebb gondozást, mert a hőnek, a karcolásnak és a foltoso-
dásnak ellenáll (5. ábra).

Elhelyezés meglévő munkalap alatt 
(munkalap alá történő beszerelés)

• A legtöbb modern beépített konyhában csak egy munkalap van, és ez alá vannak a szekrények és 
az elektromos készülékek beszerelve. Ebben az esetben vegye le a mosogatógép munkalapját a 
tetőlap hátsó széle alatti csavarok kicsavarásával (6a. ábra).

FONTOS!
A munkalap levétele után a csavarokat is-
mét be KELL csavarozni a tetőlap hátsó szé-
le alá (6b. ábra).

• A gép magassága ekkor 82 cm-re csökken az ISO nemzetközi szabványok előírásainak megfelelően, 
és a mosogatógép tökéletesen beilleszthető a konyhai munkalap alá (7. ábra).
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A víz bekötése

•  A bevezető és az elvezető tömlők balra vagy 
jobbra vezethetők el.

FONTOS!
A mosogatógép hideg vagy meleg vízre 
egyaránt csatlakoztatható, amennyiben a 
víz 60°C-nál nem melegebb.

• A víznyomásnak 0,08 MPa és 0,8 MPa között kell 
lennie.

• A bevezető tömlőt úgy kell a csapra csatlakoz-
tatni, hogy a vizet el lehessen zárni, amikor a 
gép használaton kívül van (1. ábra, B).

• A mosogatógép 3/4” menetes csatlakozóval 
van szerelve (2. ábra).

• Csatlakoztassa az „A” bevezető tömlőt a „B” 
vízcsapra egy 3/4” csatlakozó csőtoldattal, és 
ügyeljen arra, hogy az megfelelően meg le-
gyen húzva.

• Szükség esetén a bevezető cső 2,5 m-re meg-
hosszabbítható. A hosszabbító cső a Vevőszol-
gálati Központtól szerezhető be.

• Ha a mosogatógépet új vagy hosszabb ideig 
nem használt csővezetékre csatlakoztatja, ak-
kor a bevezető tömlő csatlakoztatása előtt fo-
lyassa ki néhány percig a vizet. Így nem kerül 
homok vagy rozsda a szűrőbe, és nem követke-
zik be a szűrő eldugulása.

FONTOS!
A készüléket új tömlőgarnitúrával kell a víz-
hálózatra csatlakoztatni. A régi tömlőgarni-
túrákat nem szabad újra használni.

1

2
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A víz bekötése

Az elvezető tömlő csatlakoztatása

•  Az elvezető tömlőt az ejtőcsőre kell csatlakoz-
tatni úgy, hogy a tömlő ne csavarodjon meg (4. 
ábra).

•  Az ejtőcsőnek legalább 40 cm-re kell a talajfel-
szín felett lennie, belső átmérője pedig legalább 
4 cm legyen.

•  Célszerű egy bűzelzáró szifont is felszerelni (4. 
ábra, X).

•  Szükség esetén az elvezető tömlő 2,5 m-ig meg-
hosszabbítható, feltéve, hogy magassága nem 
haladja meg a padlószint fölötti 85 cm-t. A hosz-
szabbító cső a Vevőszolgálati Központtól szerez-
hető be.

•  A tömlő a mosogató oldalára is felakasztható, 
a vízbe azonban nem merülhet bele, nehogy a 
gép a működés közben visszaszívja a vizet a ké-
szülékbe (4. ábra, Y).

•  A készülék munkaasztal alatt történő elhelye-
zése esetén a tömlőtartó csőbilincset a falra, a 
munkaasztal alatti lehető legmagasabb pontban 
kell felszerelni (4. ábra, Z).

•  Ellenőrizze, hogy a bevezető és az elvezető töm-
lők nem csavarodnak-e meg.

4
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A só betöltése

•  A fehér foltok edényeken való megjelenése álta-
lában arra utal, hogy a sótartályt fel kell tölteni.

•  A gép alján található a vízlágyító regenerálására 
szolgáló só tartálya.

•  Csak a kifejezetten a mosogatógéphez tervezett 
sót szabad használni. Más sófajták kis mennyi-
ségben nem oldódó részecskéket is tartalmaz-
nak, ami hosszú idő elteltével befolyásolhatja és 
ronthatja a lágyítószer teljesítményét.

•  A só betöltése céljából csavarozza le a tartály 
zárósapkáját, majd töltse fel a tartályt.

•  A művelet közben kifolyhat egy kis víz; folytas-
sa a só beadagolását, amíg a tartály meg nem 
telik. Ha megtelt a tartály, törölje le a menet-
ről a sómaradványokat, és csavarozza vissza a 
zárósapkát.

•  A só betöltése után egy teljes mosogatási ciklus 
vagy egy HIDEG ÖBLÍTÉS program elvégzését ja-
vasoljuk.

FONTOS!
A só betöltése után egy teljes mosogatási 
ciklust vagy egy ELŐMOSÁS/HIDEG ÖBLÍ-
TÉS/FRISSÍTÉS programot KELL lefuttatni.

•  A sóadagoló befogadóképessége 1,5 és 1,8 kg 
között van; a készülék hatékony működése érde-
kében a sóadagolót a vízlágyító egység beállítá-
sának megfelelően időről időre fel kell tölteni.

FONTOS!
(Csak az első beindításkor)
A készülék első alkalommal történő haszná-
latakor – a sótartály teljes feltöltése után – a 
tartály túlcsordulásáig vizet kell betölteni.



11

A felső kosár beállítása

(csak bizonyos típusoknál)

29–32,5 cm-es tányérok használata esetén – miu-
tán a felső kosarat a felső helyzetbe állította – he-
lyezze a tányérokat az alsó kosárba, és kövesse az 
alábbi lépéseket (a típusoknak megfelelően):

„A” típus:

1.  Fordítsa az „A” ütközőket kifelé.

2.  Vegye ki a kosarat, és tegye át a felső helyzetbe.

3.  Tegye vissza az „A” ütközőket az eredeti helyze-
tükbe.

A 20 cm-nél nagyobb átmérőjű edények ekkor 
már nem helyezhetők a felső kosárba, és a mobil 
tartóelemek nem használhatók, ha a kosár a felső 
helyzetben van.

„B” típus

1.  Húzza ki a felső kosarat.

2.  Fogja meg a kosár mindkét oldalát és emelje 
felfelé (1. ábra).

A 20 cm-nél nagyobb átmérőjű edények ekkor 
már nem helyezhetők a felső kosárba, és a mobil 
tartóelemek nem használhatók, ha a kosár a felső 
helyzetben van.

A KOSÁR BEÁLLÍTÁSA AZ ALSÓ HELYZETBE:

1.  Fogja meg a kosár mindkét oldalát, és kissé 
emelje felfelé (2. ábra, a).

2.  Ezután lassan engedje vissza a megfelelő hely-
zetbe (2. ábra, b).

MEGJEGYZÉS: SOHA NE EMELJE MEG VAGY 
SÜLLYESSZE LE A KOSARAT CSAK AZ EGYIK 
OLDALUKNÁL FOGVA (3. ábra).

Figyelmeztetés:
A kosarat az edények behelyezése előtt célszerű 
beállítani.

Ma

Pa

Sz
an

A

A

1

3

a

b

a

b

2

Type �A�

Type �B�„B” típus

„A” típus
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Az edények behelyezése

A felső kosár használata
•  A felső kosár a kosár oldalára akasztott mozgat-

ható rácsokkal rendelkezik, amelyek 4 helyzet-
ben állíthatók be.

•  Az alsó helyzetben (A-A1) a rácsok teás és ká-
vés csészékhez, késekhez és merőkanalakhoz 
használhatók. A talpas poharak biztonságosan 
felakaszthatók a rácsok végeire.

•  A felső helyzetben (B-B1) lapos tányérok és le-
veses tányérok helyezhetők a rácsokra. A tányé-
rokat függőleges helyzetben kell behelyezni 
úgy, hogy a tányérok alja a mosogatógép hátsó 
része felé nézzen, és a tányérok között hely ma-
radjon azért, hogy a víz szabadon áthaladhas-
son közöttük.

•  A nagy (kb. 26 cm-es vagy annál nagyobb) tá-
nyérokat kissé hátrafelé döntve célszerű behe-
lyezni, hogy a kosarat könnyebben be lehessen 
csúsztatni a gépbe.

•  A salátástálak és a műanyag tálak is a felső ko-
sárban helyezhetők el. Ezeket a tálakat célszerű 
a helyükön rögzíteni, hogy a vízsugár ne borítsa 
fel őket.

•  A felső kosarat úgy alakítottuk ki, hogy maximá-
lis rugalmasságot biztosítson használat közben; 
a felső kosárban 24 tányér helyezhető el két sor-
ban, 30 pohár öt sorban, vagy ezek vegyesen is 
betehetők a gépbe.

A szabványos napi mennyiség az 1., 2. és 3. ábrán 
látható. 

Felső kosár (1. ábra) 
A = leveses tányérok
B = lapos tányérok 
C = süteményes tányérok 
D = csészealjak
E = csészék
F = poharak

Felső kosár (2. ábra) 
A = leveses tányérok
B = lapos tányérok 
C = süteményes tányérok 
D = csészealjak
E = csészék
F = talpas poharak
G = poharak
H = evőeszköztartó kosár

B

A A1

B1

A
B
C
D

E

F

1

A
B

C
D
E
F

2

H FG
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Az edények behelyezése

Felső kosár (3. ábra) 
A = poharak
B = csészealjak
C = csészék
D = kis tál
E = közepes tál
F = nagy tál
G = süteményes tányér
H = tálalókanalak
I = Merőkanál
L = evőeszköz

Az alsó kosár használata

• Az alsó kosárban fazekak, sütőedények, leve-
sestálak, salátás tálak, fedők, tálaló edények, la-
pos tányérok, leveses tányérok és merőkanalak 
helyezhetők el.

• Az evőeszközöket nyelükkel felfelé a műanyag 
evőeszköztartóban kell elhelyezni.

• Helyezze az evőeszköztartót az alsó kosárba (7. 
és 8. ábra), és ügyeljen arra, hogy az evőeszkö-
zök ne akadjanak bele a forgó karokba.

• Az alsó kosár speciális, szabályozható középső 
ráccsal van ellátva (4. és 5. ábra). Ez biztonsá-
gos és optimális berakodást tesz lehetővé még 
akkor is, ha az edények mérete és/vagy alakja 
nem szabványos.

–  „A” HELYZET: szabványos adagokhoz, vagy ame-
lyekben nincsenek lábosok, salátás tálak és ha-
sonlók.

–  „B” HELYZET: olyan edényekhez, amelyek bár 
szabványos méretűek, de egyedi alakúak (na-
gyon mély tálak, szögletes vagy perem nélküli 
edények stb.).

–  „C” HELYZET: az átlagosnál nagyobb lapostá-
nyérokhoz és/vagy nem szabványos alakú edé-
nyekhez (négyzetes, hatszögletű, ovális, pizza-
edények stb.).

• A kisméretű tányérokat, például a desszertes 
tányérokat az alsó kosárban kell elhelyezni a 6. 
ábrán látható módon, a tartólappal kifelé („B”). 
A normál és a nagy méretű tányérok esetében 
a tartólapnak a helyén kell lennie („A”).

FIGYELMEZTETÉS:
Ha a kisméretű tányérokat úgy helyezzük a 
kosárba, hogy a tartólap nincs a megfelelő 
helyzetben, akkor a tányérok hozzáérnek 
az alsó szórókarhoz, és akadályozzák annak 
mozgását.
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Az edények behelyezése

A szabványos napi mennyiség a 7. és a 8. ábrán 
látható.

Alsó kosár (7. ábra)
A = közepes méretű fazék
B = nagy fazék
C = serpenyő
D = levesestálak, tálaló edények
E = evőeszközök
F = sütőedények
G = közepes tál
H = kis tál

Alsó kosár (8. ábra) 
A = leveses tányérok
B = lapos tányérok 
C = süteményes tányérok 
D = tálalóedény
E = evőeszköz

A legjobb eredmény elérése érdekében körülte-
kintően töltse meg a mosogatógépet.

FONTOS!
Az alsó kosár a kihúzást segítő biztonsági 
ütközővel rendelkezik, ami különösen tel-
jes adagok esetében előnyös.
A só betöltésekor, a szűrő tisztításakor 
vagy a szokásos karbantartáskor a kosarat 
teljesen ki kell húzni.

INFORMÁCIÓK VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUMOK 
RÉSZÉRE
Az EN szabványok szerinti összehasonlító vizs-
gálatok elvégzéséhez és a zajszintek méréséhez 
szükséges információk a következő címen sze-
rezhetők be:

testinfo-dishwasher@candy.it

Kérjük, hogy a kérelemben jelölje meg a modell 
nevét és a mosogatógép számát (lásd az adat-
táblán).
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A mosogatószer betöltése

A mosogatószer 

FONTOS!
Por alakú, folyékony vagy tabletta formájú, 
kifejezetten mosogatógépekhez tervezett 
mosogatószert kell használni.

A „FINISH“ nagyon jó eredményt biztosít, és 
könnyen beszerezhető.

A nem megfelelő mosogatószerek (pl. a kézi mo-
sogatáshoz használt szerek) nem tartalmazzák 
a gépi mosogatáshoz szükséges összetevőket, 
és megakadályozzák a mosogatógép megfelelő 
működését.

A mosogatószer-tartály feltöltése 
A mosogatószer-tartály az ajtó belsejében van 
(A. ábra, 2). Ha a tartály fedele le van zárva, akkor 
kinyitásához nyomja meg a gombot (A).
A mosogatási ciklusok végén a fedél mindig 
nyitva van, és készen áll a mosogatógép követ-
kező használatára.

FIGYELMEZTETÉS:
Az alsó kosár megtöltésekor ügyeljen arra, 
hogy a tányérok vagy más eszközök ne aka-
dályozzák a mosogatószer-adagolót.

A felhasználandó mosogatószer mennyisége az 
edények szennyezettségétől és az elmosogatan-
dó edények típusától függ.
20-30 g mosogatószer elhelyezését javasoljuk a 
mosogatószer-rekesz mosogató részében (B).

A mosogatószer beöntése után először benyo-
mással (1), majd függőleges nyomással (2) kat-
tanásig zárja le a fedelet.

Mivel a mosogatószerek eltérnek egymástól, a 
mosogatószerek dobozain lévő utasítások is kü-
lönbözőek lehetnek. Felhívjuk a fi gyelmet arra, 
hogy a túl kevés mosogatószer nem tisztítja 
meg megfelelően az edényeket, míg a túl sok 
mosogatószer nem biztosít jobb eredményeket, 
hanem csak veszendőbe megy.

FONTOS!
Ne használjon túl nagy mennyiségű mo-
sogatószert, ezzel is védje a környezetet a 
szennyeződéstől.

A

�
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Mosogatószer-típusok

Tabletták 
A különböző gyártók mosogatószer-tablettái 
különböző gyorsasággal oldódnak fel, ezért 
előfordulhat, hogy a rövid programok esetében 
egyes mosogatószer-tabletták nem elég hatéko-
nyak, mivel nem tudnak teljesen feloldódni. Tab-
letták használata esetén a mosogatószer teljes 
felhasználása érdekében hosszabb programok 
alkalmazását javasoljuk.

FONTOS!
A megfelelő eredmény elérése érdekében 
a tablettákat NEM közvetlenül a teknőben, 
hanem a mosogatószer-tartály mosóré-
szében KELL elhelyezni.

Koncentrált mosogatószerek
A kisebb lúghatású és természetes enzimeket 
tartalmazó koncentrált mosogatószerek – az 
50  °C-os programokkal együtt – kisebb hatást 
gyakorolnak a környezetre, illetve védik az edé-
nyeket és a mosogatógépet is.
Az 50  °C-os mosogatóprogramok célzottan 
használják ki az enzimek szennyoldó tulajdon-
ságait, és így a koncentrált mosogatószereket 
használva kisebb hőmérsékleten érik el ugyan-
azt az eredményt, mint a 65 °C-os programok.

Kombinált mosogatószerek
Az öblítőszert is tartalmazó mosogatószereket 
a mosogatószer-tartály mosórészében kell el-
helyezni. Az öblítőszer-tartálynak üresnek kell 
lennie (ha nem üres, akkor a kombinált moso-
gatószerek használata előtt állítsa az öblítőszer-
szabályozót a legkisebb helyzetbe).

„Minden egyben” kombinált 
mosogatószerek
Ha olyan „Minden egyben” („Három az egyben”/
„Négy az egyben”/„Öt az egyben” stb.) kom-
binált mosogatószereket szeretne használni, 
amelyek sót és/vagy öblítőszert is tartalmaznak, 
akkor az alábbiakat javasoljuk Önnek:

• olvassa el fi gyelmesen, és tartsa be a gyártó 
csomagoláson feltűntetett utasításait;

• a vízlágyítót/sót tartalmazó mosogatószerek 
hatékonysága az adott víz keménységétől 
függ. Ellenőrizze, hogy a víz keménysége a mo-
sogatószer dobozán feltűntetett tartomány-
ban van-e.

Ha az ilyen típusú termék használatakor nem 
megfelelő a mosogatás minősége, kérjük, lép-
jen kapcsolatba a mosogatószer gyártójával.

Bizonyos esetekben a kombinált mosogatósze-
rek használata az alábbiakat idézheti elő:

• vízkő rakódik le az edényeken vagy a mosoga-
tógépben;

• csökken a mosogatási és a szárítási teljesít-
mény.

FONTOS!
Az ilyen termékek közvetlen használatával 
kapcsolatos problémákra a garancia nem 
terjed ki.

Ne feledje, hogy a „Minden egyben” kombinált 
mosogatószerek használatakor az öblítőszer 
és a só jelzőlámpák (csak bizonyos típusok 
esetében) feleslegesek, ezért ezeket a lámpá-
kat fi gyelmen kívül kell hagyni.

Mosogatási és/vagy szárítási problémák felme-
rülése esetén javasoljuk, hogy térjen vissza a 
hagyományos egyedi termékekhez (só, mosoga-
tószer és öblítőszer). Ez teszi lehetővé a mosoga-
tógépben lévő vízlágyító megfelelő működését.

Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy:

• töltse fel a sótartályt is és az öblítőszer-tartályt is;

• futtasson le üresen egy normál mosogatási 
ciklust.

Ne feledje, hogy a hagyományos só használatá-
ra való visszatéréskor néhány ciklus lefuttatása 
szükséges, mielőtt a rendszer újra teljesen haté-
konnyá nem válik.
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Az öblítőszer betöltése

Az öblítőszer
Az utolsó öblítési ciklusban automatikusan ki-
áramló öblítőszer az edények gyors száradását 
segíti elő, és megakadályozza a foltképződést.

Az öblítőszer-tartály feltöltése 
Az öblítőszer-tartály a mosogatószer-tartálytól 
balra található (A. ábra, 3). A fedél kinyitásához 
nyomja meg a jelet, és ezzel egyidejűleg húzza 
meg a nyitófület.

Célszerű kifejezetten a mosogatógéphez terve-
zett öblítőszert használni. Az adagolóban lévő 
kémlelőnyíláson (C) keresztül ellenőrizze az 
öblítőszer-szintet.

 TELE ÜRES

 sötét világos

Az öblítőszer beállítása 1 és 6 között
A szabályozó (D) a fedél alatt van, és egy érme 
segítségével fordítható el.
A 4-es pozíció használatát javasoljuk.
A víz mésztartalma jelentős mértékben befo-
lyásolja a vízkőképződést és a szárítási teljesít-
ményt.
Ezért fontos az öblítőszer mennyiségének a be-
szabályozása a jó mosogatási eredmények eléré-
se érdekében.
Ha a mosogatás után csíkok jelennek meg az 
edényeken, akkor egy pozícióval csökkentse a 
mennyiséget. Ha fehéres foltok keletkeznek, ak-
kor egy pozícióval növelje a mennyiséget.

C

D
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A szűrők tisztítása

A szűrőrendszer (A. ábra, „4”) a következőkből áll:

központi tartály, amely a nagyobb részecskéket 
fogja fel;

lapos fémháló, amely folyamatosan szűri a mo-
sogatóvizet;

a fémháló alatt található mikroszűrő, amely a 
tökéletes öblítés érdekében a legfi nomabb ré-
szecskéket fogja fel.

• A kiváló eredmények elérése érdekében a szű-
rőket minden mosogatás után ellenőrizni és 
tisztítani kell.

• A szűrőegység eltávolításához egyszerűen 
csak fordítsa el a fogantyút balra (1. ábra).

• A könnyebb tisztítás érdekében a központi tar-
tály levehető (2. ábra).

• Vegye ki a fémhálós szűrőt (3. ábra), és vízsu-
gár alatt mossa le az egész egységet. Szükség 
esetén egy kisméretű kefét is lehet használni.

• Az öntisztító mikroszűrő használatával a kar-
bantartási szükséglet csökken, és a szűrőegy-
séget csak kéthetente kell ellenőrizni. Mind-
azonáltal minden mosogatás után célszerű 
ellenőrizni, hogy nem dugult-e el a központi 
tartály és fémhálós szűrő.

FONTOS!
Sose használja szűrők nélkül a mosogató-
gépet.

FIGYELMEZTETÉS:
A szűrők tisztítása után ügyeljen a megfele-
lő módon történő visszaszerelésükre, vala-
mint arra, hogy a fémhálós szűrő a mosoga-
tógép alján megfelelően legyen beállítva.
Ügyeljen arra, hogy a szűrő az óramutató 
járásával megegyező irányban (jobbra) le-
gyen visszacsavarozva a fémhálóba, mivel 
a szűrőegység nem megfelelő felfekvése 
kedvezőtlenül befolyásolja a készülék telje-
sítményét.

1

2

3
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Gyakorlati tanácsok

Hogyan érhetők el igazán jó 
eredmények?

• Az edények gépbe helyezése előtt távolítsa 
el az ételmaradékokat (csontokat, héjakat, 
hús- és zöldségmaradékokat, kávézaccot, gyü-
mölcshéjat, cigarettahamut stb.), amelyek eltö-
míthetik a kifolyónyílást és a mosogatókarok 
szórófejeit.

• Próbálja meg, hogy a mosogatógépbe történő 
behelyezésük előtt nem öblíti le az edényeket.

• Ha a fazekakon és a sütőedényeken rásült vagy 
ráégett ételmaradékok bevonata található, a 
mosogatás előtt célszerű beáztatni őket.

• Tegye az edényeket fejjel lefelé a gépbe.

• Próbálja meg úgy elhelyezni az edényeket, 
hogy azok ne érjenek egymáshoz. Megfelelő 
elhelyezésük esetén jobb eredmények érhetők 
el.

• Az edények behelyezése után ellenőrizze, hogy 
a mosogatókarok szabadon forognak-e.

• A nehezen oldódó ételdarabkákkal vagy rá-
égett étellel szennyezett edényeket mosoga-
tószeres vízbe kell áztatni.

• Ezüstneműk mosogatása:
a) az ezüstneműt a használat után azonnal le 

kell öblíteni, különösen akkor, ha majonéz-
hez, tojáshoz, halhoz stb. használtuk;

b) ne permetezzen rá mosogatószert;
c) tartsa a többi fémtárgytól elkülönítve.

Hogyan takarékoskodhatunk? 

• Ha komplett mosogatást szeretne végezni, ak-
kor minden étkezés után helyezze az edénye-
ket a gépbe, és szükség esetén kapcsolja be a 
HIDEG ÖBLÍTÉS ciklust, hogy fellazítsa az étel-
maradékokat, és eltávolítsa a nagyobb ételma-
radványokat az újonnan berakott edényekről.
Ha megtelt a mosogatógép, indítsa be a teljes 
mosogatási ciklus programot.

• Ha az edények nem túl piszkosak, vagy ha a 
kosarak nincsenek nagyon tele, akkor a prog-
ramlistában olvasható utasításokat követve vá-
lassza a takarékos ECONOMY programot.

Mit nem lehet mosogatni?

• Ne feledje el, hogy nem lehet minden edényt 
gépben mosogatni. Javasoljuk, hogy az aláb-
bi eszközöket ne tegye mosogatógépbe: hőre 
lágyuló tárgyakat, műanyag vagy fanyelű evő-
eszközöket, fafogantyús fazekakat, alumíni-
umból, kristályból és ólomkristályból készült 
tárgyakat.

• Bizonyos díszítések elhalványulhatnak. Ezért 
célszerű az egész adag gépbe helyezése előtt 
csak egy tárgyat elmosogatni, hogy meggyő-
ződjön arról, hogy a többi ilyen nem halványo-
dik el.

• Az is helyes, ha a nem rozsdamentes fogóval el-
látott ezüst evőeszközöket nem tesszük a mo-
sogatógépbe, mert kémiai reakció jöhet létre a 
részek között.

FONTOS!
Új cserépedények vagy evőeszközök vá-
sárlásakor mindig győződjön meg arról, 
hogy alkalmasak-e a gépben történő mo-
sogatásra.

Hasznos ötletek

• A víz felső rácsról történő lecsepegésének el-
kerülésére először az alsó rácsot vegye ki a 
gépből.

• Ha az edényeket hosszabb ideig kell a gépben 
hagyni, akkor hagyja kissé nyitva az ajtót, hogy 
beáramolhasson a levegő, és segíthesse az 
edények száradását.
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Tisztítás és karbantartás

• A mosogatógép külső tisztításához ne hasz-
náljon oldószereket (zsíroldó hatásúakat) vagy 
dörzsölő hatású szereket, hanem csak vízbe 
mártott törlőruhát vegyen igénybe.

• A mosogatógép nem igényel különleges kar-
bantartást, mert a tartály öntisztító hatású.

• Az étel- vagy az öblítőszer-maradványok eltá-
volításához rendszeresen törölje le nedves ru-
hával az ajtó tömítését.

• A vízkőlerakódás vagy a szennyeződés eltá-
volítása érdekében célszerű a mosogatógép 
tisztítását elvégezni. Időnként egy mosóciklus 
lefuttatását javasoljuk speciális mosogatógép-
tisztítószer felhasználásával. A tisztításkor a 
mosogatógépnek üresnek kell lennie.

• Ha a szűrők rendszeres tisztítása ellenére azt 
veszi észre, hogy az edények nincsenek megfe-
lelően elmosva vagy öblítve, ellenőrizze, hogy 
a forgókarokon lévő szórófejek (A. ábra, „5”) 
tiszták-e.

Ha a szórófejek eldugultak, akkor a következő-
képpen tisztítsa meg őket:

1.  A felső forgókar eltávolításához fordítsa el 
mindaddig, amíg az egy vonalba nem kerül a 
nyíllal jelölt ütközővel (1b. ábra). Nyomja fel-
felé (1. ábra) és benyomva tartva csavarozza ki 
az óramutató járásával megegyező irányban 
(a visszaszereléshez ismételje meg a műve-
letet az óramutató járásával ellentétes irány-
ban). Az alsó forgórész felfelé húzva egyszerű-
en kiemelhető (2. ábra).

2.  Mossa le a forgókarokat vízsugár alatt, hogy 
megszüntesse a szórófejek eltömődését.

3.  Ezután tegye vissza a forgókarokat a megfe-
lelő helyzetbe, eközben ne feledkezzen meg 
a nyíl beállításáról és a karok becsavarásáról.

• Az ajtó és a tartály belső kiképzése egyaránt 
rozsdamentes acélból készült; ha azonban az 
oxidáció miatt foltossá válnak, akkor ez valószí-
nűleg azért következik be, mert a vízben vas-
tartalmú sók vannak jelen.

• A foltok enyhe súrolószerrel eltávolíthatóak; 
soha ne használjon klóralapú anyagokat, acél-
forgácsot stb.

A ciklus végén 
Minden mosogatás után el kell zárni a vízcsapot, 
és a Be/Ki gomb megnyomásával ki kell kapcsol-
ni a gépet.
Ha nem akarja a gépet hosszabb ideig használni, 
akkor érdemes az alábbi szabályokat betartani:

1. Végezzen mosogatószeres üres mosást, hogy 
megtisztítsa a gépet a lerakódásoktól.

2. Húzza ki az elektromos csatlakozódugót.

3. Zárja el a vízcsapot.

4. Töltse fel az öblítőszer-tartályt.

5. Hagyja kissé nyitva az ajtót.

6. Tartsa tisztán a gép belsejét.

7. Ha a gépet 0  °C alatti hőmérsékletű helyen 
hagyja, akkor a csövekben maradt víz meg-
fagyhat. Várja meg, míg a hőmérséklet nulla 
fok fölé emelkedik, majd a mosogatógép be-
indítása előtt várjon körülbelül 24 órát.

2

1 1b
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A kapcsolólap ismertetése 

A „BE/KI” gomb 

B „PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb 

C „KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb 

D „EXPRESS” opciógomb

E „ALL IN 1” („MINDEN EGYBEN”) opciógomb 

F „START/VISSZAÁLLÍTÁS” gomb 
 (program indítása / törlése)

G „OPCIÓVÁLASZTÁS” lámpák 

H DIGITÁLIS KIJELZŐ

I Programtájékoztató

MÉRETEK

Munkalappal Munkalap nélkül

Szélesség x Magasság x Mélység (cm) 60 x 85 x 60 59,8 x 82 x 57,3

Mélység nyitott ajtó esetén (cm) 120 117

MŰSZAKI ADATOK

EN 50242 szerinti mennyiség 16

Befogadóképesség (lábasok, edények) 9 fő 

Hálózati víznyomás (MPa) Min. 0,08 - Max. 0,8 

Biztosíték / bemenő teljesítmény / hálózati feszültség Lásd az adattáblát 

FOGYASZTÁS (fő programok)*

Program Energiafogyasztás (kWh) Vízfogyasztás (l) 

HIGIÉNIKUS 2,07 21

UNIVERZÁLIS 1,53 15

ECO 1,08 10

ULTRA GYORS 24’ 0,59 9

Energiafogyasztás kikapcsolt és tartás üzemmódban: 0,30 W / 0,45 W

*  Az EN 50242 európai szabvány szerint laboratóriumban mért értékek (a használati körülményektől 
függően előfordulhatnak eltérések). 
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Programválasztás és különleges funkciók 
(Kérjük, használja a programtájékoztatóval együtt)

Programbeállítások

• Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos edénye-
ket a készülékbe. 

• Nyomja meg a „BE/KI” gombot körülbelül 2 má-
sodpercig. A kijelzőn két vonal jelenik meg. 

• A program kiválasztásához nyomja le a „PROG-
RAMVÁLASZTÁS” gombot. 

• Ha opciót szeretne választani, nyomja le a 
megfelelő gombot (kigyullad a jelzőlámpa). 

Az opciógombokat a program kezdete előtt 
egy percen BELÜL lehet kiválasztani, vagy a ki-
választást megszüntetni. 

• Nyomja le a „START” gombot.
A program hossza a kijelzőn látható, az órák 
és a percek váltogatják egymást [Például: 1 h 
(1 óra) / 25 (25 perc)].

• Az ajtó becsukása után hangjelzés hallható, és 
automatikusan elindul a program. A kijelzőn a 
ciklus végéig hátralévő idő látható.

A program kezdete után egy percen BELÜL egy 
másik program választható. Egyszerűen csak 
nyomja le a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot.

„IMPULZUS” programok 
Az „IMPULZUS” programok olyan impulzív mo-
sogatási technológiát alkalmaznak, amely csök-
kenti a fogyasztást és a zajt, és növeli a teljesít-
ményt. 

FONTOS!
A mosogatószivattyú „szakaszos” működé-
se NEM számít hibás működésnek, mert ez 
az impulzusos mosogatás jellegzetessége, 
ezért a program normál működésének te-
kintendő.

A program megszakítása 
A program futása közben, különösen a fő mo-
sogatási fázis és az utolsó meleg öblítés közben 
nem javasoljuk az ajtó kinyitását. Ha azonban va-
lamelyik program futása közben nyitja ki az ajtót 
(például edények behelyezése céljából), a gép 
automatikusan leáll, és a kijelzőn a ciklus vége 
előtti hátralévő idő villog. Gombok lenyomása 
nélkül csukja be az ajtót. A gép onnan folytatja 
a ciklust, ahol abbahagyta. 

FONTOS!
Egy folyamatban lévő program az ajtó ki-
nyitása nélkül a „BE/KI” gomb lenyomásá-
val szakítható meg. Ebben az esetben egy-
szerűen csak nyomja meg ismét a „BE/KI” 
gombot a ciklus folytatásához, onnan ahol 
abbahagyta.

FIGYELMEZTETÉS:
Ha a szárítási ciklus közben nyitja ki az aj-
tót, akkor hangjelzés fi gyelmezteti Önt 
arra, hogy a szárítási ciklus még nem feje-
ződött be.
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Programválasztás és különleges funkciók 
(Kérjük, használja a programtájékoztatóval együtt)

Egy működésben lévő program 
megváltoztatása
Egy működésben lévő program megváltoztatá-
sához vagy törléséhez a következőképpen kell 
eljárni:

• Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a 
„VISSZAÁLLÍTÁS” gombot. A „00” felirat jelenik 
meg a kijelzőn, és hangjelzések hallhatók.

• Az aktuális program törlődik, a kijelzőn két 
vonal jelenik meg.

• Ezután egy új program állítható be. 

FIGYELMEZTETÉS:
Egy új program elindítása előtt ellenőriz-
nie kell, hogy van-e még mosogatószer 
az adagolóban. Szükség esetén töltse fel a 
mosogatószer-tartályt.

Programműveletek
Egy program futása közben a kijelzőn a ciklus vé-
géig hátralévő idő látható, amely automatikusan 
frissül.

Ha a gép működése közben áramszünet kö-
vetkezik be, a készülék speciális programja 
eltárolja a kiválasztott programot, és az áram-
szolgáltatás helyreállítása után ott folytatja a 
mosogatást, ahol abbahagyta. 

A program vége 
5 másodperces hangjelzés hallatszik (ha nincsen 
némítva) 3 alkalommal, 30 másodperces időkö-
zökkel, jelezve, hogy a program befejeződött.
A mosogatógép automatikusan kikapcsolódik.

Opciógombok

„EXPRESS” gomb    

Ez a gomb átlagosan 25%-os energia- és idő-
megtakarítást tesz lehetővé (a kiválasztott cik-

lusnak megfelelően), mert csökkenti a mosoga-
tóvíz hőmérsékletét és a szárítási időt az utolsó 
öblítéskor. 
Ezt az opciót enyhén szennyezett edényekhez, 
illetve a jobb szárítás érdekében kissé nedves 
edényekhez javasoljuk.
Javasoljuk, hogy hagyja félig nyitva a mosogató-
gép ajtaját a ciklus végén, hogy természetes mó-
don keringhessen a levegő a mosogatógépben. 

ALL IN 1 (MINDEN EGYBEN) gomb  
Ez az opció optimalizálja a „MINDEN EGYBEN” 
(„Három az egyben”/„Négy az egyben”/„Öt az 
egyben” stb.) kombinált mosogatószerek hasz-
nálatát.
A gomb lenyomásával a kiválasztott mosogató-
program módosul, hogy a legjobb teljesítményt 
hozza ki a kombinált mosogatószerekből (ezen 
kívül a sóhiányt jelző lámpa kikapcsolódik). 

FIGYELMEZTETÉS:
A kiválasztás után ez az opció bekapcsolva 
marad (a jelzőlámpa ég) a következő mo-
sogatási ciklusban is, és kikapcsolása csak 
a gomb ismételt lenyomásával végezhető 
el (a jelzőlámpa kialszik).

FONTOS!
Ezt az opciót elsősorban az ULTRA GYORS 
24’ program használata esetén javasoljuk, 
amelynek időtartama mintegy 15 perccel 
meg hosszabbodik azért, hogy mosogató-
szer-tabletták jobban kifejthessék hatásukat.

„Sótartály üres” fi gyelmeztetés
Ha szükségessé válik a mosogatógép sóval tör-
ténő feltöltése, a kijelzőn az „SL” felirat villog a 
mosogatógép bekapcsolásakor.
A fehér foltok edényeken való megjelenése álta-
lában arra utal, hogy a sótartályt fel kell tölteni. 
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Programválasztás és különleges funkciók 
(Kérjük, használja a programtájékoztatóval együtt)

„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
A mosogatógép beindításának ideje ezzel a 
gombbal állítható be, így a készülék indítása 1 és 
23 óra között késleltethető. 

A késleltetett indításhoz a következőkképpen 
kell eljárni: 

• Nyomja le a „KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gombot 
(„00” jelenik meg a kijelzőn).

• Nyomja le ismét a gombot a késleltetett órák 
számának növeléséhez (a gomb minden egyes 
lenyomásakor a késleltetés 1 órával nő, ami 
legfeljebb 23 óráig folytatható).

• A visszaszámlálás megkezdéséhez nyomja le a 
„START” gombot. A kijelzőn a program kezde-
téig hátralévő idő látható.

A visszaszámlálás végén automatikusan beindul 
a program, és a kiválasztott ciklus hossza jelenik 
meg a kijelzőn.

A késleltetett indítás törléséhez a következőkép-
pen kell eljárni:

• Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a 
„VISSZAÁLLÍTÁS” gombot. A „00” felirat jelenik 
meg a kijelzőn és hangjelzés hallható. 

• A késleltetett indítás és a kiválasztott program 
törlődik. A kijelzőn két vonal jelenik meg.

• Ekkor új programot és opciókat kell beállítani 
az új program beindításához a „PROGRAMBE-
ÁLLÍTÁSOK” részben leírtak szerint.

A hangjelzés némítása a PROGRAM 
VÉGÉN 
A program végét jelző fi gyelmeztetést a követ-
kezőképpen lehet némítani: 

FONTOS!
A művelet megkezdése előtt a mosogató-
gépet MINDIG ki kell kapcsolni.

1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS” 
gombot, és ezzel egyidejűleg kapcsolja be a 
mosogatógépet a „BE/KI” gomb lenyomásával 
(egy rövid hangjelzés hallható). 

2. Legalább 15 másodpercig továbbra is tartsa 
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot 
(ezalatt 2 hangjelzés hallható). 

3. A második hangjelzés megszólalásakor en-
gedje fel a gombot („b1” felirat jelenik meg a 
kijelzőn, ami a hangjelzés bekapcsolt állapo-
tát jelzi).

4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot („b0” fel-
irat jelenik meg a kijelzőn, ami a hangjelzés 
kikapcsolt állapotát jelzi). 

5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a „BE/KI” gomb 
megnyomásával, az új beállítás megerősítésé-
hez. 

A jelzőhang újbóli bekapcsolásához ugyanezt az 
eljárást kell követni.
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Programválasztás és különleges funkciók 
(Kérjük, használja a programtájékoztatóval együtt)

Az utoljára használt program 
tárolása
Az utoljára használt program a következőkép-
pen tárolható: 

FONTOS!
A művelet megkezdése előtt a mosogató-
gépet MINDIG ki kell kapcsolni.

1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS” 
gombot, és ezzel egyidejűleg kapcsolja be a 
mosogatógépet a „BE/KI” gomb lenyomásával 
(egy rövid hangjelzés hallható). 

2. Legalább 30 másodpercig továbbra is tartsa 
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot 
(ezalatt 3 hangjelzés hallható). 

3. A HARMADIK hangjelzés megszólalásakor en-
gedje fel a gombot („A0” felirat jelenik meg a 
kijelzőn, ami a tárolás kikapcsolt állapotát jelzi). 

4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot („A1” 
felirat jelenik meg a kijelzőn, ami a tárolás be-
kapcsolt állapotát jelzi). 

5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a „BE/KI” gomb 
megnyomásával, az új beállítás megerősítésé-
hez. 

A tárolás megszüntetéséhez ugyanazt az eljárást 
kell követni. 

FONTOS!
A mosogatógép túlfolyásgátló biztonsá-
gi berendezéssel van felszerelve, amely 
probléma esetén automatikusan kiüríti a 
felesleges vizet.

.
FIGYELMEZTETÉS:

A túlfolyásgátló biztonsági berendezés 
megfelelő működése érdekében javasol-
juk, hogy használat közben nem mozgas-
sa, illetve ne billentse meg a mosogató-
gépet. Ha valami miatt el kell mozdítania 
vagy meg kell billentenie a mosogatógé-
pet, először várja meg a mosogatási ciklus 
befejeződését, és ügyeljen arra, hogy ne 
maradjon víz a mosogatógépben.

A mosogatógép többféle hibát képes a kijelzőn jelezni.
AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK

HIBA A HIBA OKA MEGOLDÁS
E2 jelenik meg a kijelzőn és meg-
szólal a hangjelző.

Nincs víz (a bevezető cső le 
van zárva).

Kapcsolja ki a mosogatógépet, nyissa ki 
a bevezető csövet és nullázza a ciklust.

E3 jelenik meg a kijelzőn és meg-
szólal a hangjelző.

A gép nem tudja leüríteni a 
vizet.

Ellenőrizze, hogy az elvezető cső 
nincs-e meghajolva, vagy a szifon és 
a szűrők nincsenek-e eldugulva. Ha a 
probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.

E4 jelenik meg a kijelzőn és meg-
szólal a hangjelző. Szivárog a víz.

Ellenőrizze, hogy az elvezető cső 
nincs-e meghajolva, vagy a szifon és 
a szűrők nincsenek-e eldugulva. Ha a 
probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.

E5, E6, E7, Ef vagy EL jelenik meg a 
kijelzőn és megszólal a hangjelző.

Meghibásodott az elektro-
nikus vezérlőszerkezet.

Lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálat-
tal.

E8 vagy Ei jelenik meg a kijelzőn 
és megszólal a hangjelző.

A vízmelegítő elem nem 
működik megfelelően, vagy 
eltömődött a szűrőlemez.

Tisztítsa meg a szűrőlemezt. Ha a prob-
léma továbbra is fennáll, lépjen kapcso-
latba az Ügyfélszolgálattal.
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Vízlágyító egység

A víz eredetétől függően a víz különböző meny-
nyiségű mészkövet és ásványi anyagokat tartal-
maz, amelyek az edényeken lerakódva fehéres 
foltokat és nyomokat hagynak.

Minél több ásványi anyag van a vízben, annál ke-
ményebb a víz. A mosogatógép vízlágyító egy-
séggel van ellátva, amely különleges regeneráló 
só használata révén lágyított vizet biztosít az 
edények mosogatásához. A víz keménységi fo-
kát a helyi vízszolgáltatótól tudhatja meg. 

A vízlágyító beszabályozása 
elektronikus programozóval
A vízlágyító 8 beállítási fokozatban max. 90 °fH 
(francia osztályozás) vagy 50 °dH (német osztá-
lyozás) keménységi értékig képes kezelni a vizet. 

A beállításokat az alábbi táblázat mutatja be: 
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0 0-5 0-3 NEM d0 
1 6-10 4-6 IGEN d1
2 11-20 7-11 IGEN d2
3 21-30 12-16 IGEN d3
*4 31-40 17-22 IGEN d4
5 41-50 23-27 IGEN d5
6 51-60 28-33 IGEN d6
7 61-90 34-50 IGEN d7

* A vízlágyító egység gyárilag a 4. szintre (d4) van beál-
lítva, mivel ez felel meg a legtöbb felhasználó igényének.

A víz keménységi fokának megfelelően a követ-
kezőképpen szabályozza be a vízlágyító egysé-
get: 

FONTOS!
A művelet megkezdése előtt a mosogató-
gépet MINDIG ki kell kapcsolni.

 

1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS” 
gombot, és ezzel egyidejűleg kapcsolja be a 
mosogatógépet a „BE/KI” gomb lenyomásával 
(egy rövid hangjelzés hallható). 

2. Legalább 5 másodpercig továbbra is tartsa 
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot, 
AMÍG hangjelzés nem hallható. Az aktuális be-
állítási szint jelenik meg a kijelzőn. 

3. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot a szüksé-
ges vízlágyítási szint kiválasztásához: a gomb 
minden egyes lenyomásakor a beállítás egy 
szinttel növekszik. A „d7” elérésekor a kijelzés 
visszatér a „d0” kijelzésre.

4. Kapcsolja ki a mosogatógépet a „BE/KI” gomb 
megnyomásával, az új beállítás megerősítésé-
hez. 

FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen probléma felmerülése esetén 
kapcsolja ki a mosogatógépet a „BE/KI” 
gomb megnyomásával, és kezdje elölről a 
műveletet (1. lépés).

 

DIGITÁLIS KIJELZŐ

„BE/KI” gomb „PROGRAMVÁLASZTÁS” 
gomb
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Programtájékoztató

Az előmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerű még egy adag mosogatószert közvetle-
nül a gépbe tölteni (max. 10 g)

Program Leírás 

Higiénikus 75 °C Antibakteriális ciklus (akár erősen szennyezett) edények, 
bébiüvegek stb. mosogatásához és sterilizálásához. 

Univerzális 60 °C # Naponta egyszer – átlagosan szennyezett edényekhez és 
a nap folyamán félretett edények mosogatásához. 

Napi 55 °C Gyors ciklus „átlagosan” szennyezett edényekhez – gyako-
ri mosogatáshoz és normál adagokhoz. 

Eco 45 °C #

Átlagosan szennyezett edényekhez (az adott edényfajta 
esetében a leghatékonyabb program a kombinált ener-
gia- és vízfogyasztás szempontjából).
A program megfelel az EN 50242 szabványnak. 

Finom 45 °C # Finom cserép- és üvegedények mosogatásához. Kevésbé 
szennyezett edényekhez, a lábasok kivételével. 

Gyors 59’
65 °C 

Erősen szennyezett edényekhez, amelyeket közvetlenül 
az étkezés után kell elmosogatni (legfeljebb 8 adag). 

Ultragyors 24’
50 °C 

Az étkezés után azonnal elmosogatandó edények gyors 
mosogatása. 6 személyes adag mosogatható el ezzel a 
programmal. 

Ultra halk
55 °C#

A leghalkabb mosogatási ciklus. Éjszakai használathoz és 
az alacsonyabb tarifák kihasználásához ideális.

Felfrissítés 
Rövid hideg előmosás olyan edényekhez, amelyeket a 
mosogatógépben tárol addig, amíg nem áll össze egy 
teljes adag. 

Mosogatógép tisztítás Ezt a programot alkalmanként kell használni speciális mo-
sogatógép-tisztítószer felhasználásával.

     = „IMPULZUS” programok N/A = AZ OPCIÓ NEM ÉRHETŐ EL
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Ellenőrző lista A program tartalma 
Átlagos 
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Speciális funkciógombok 
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• • • • • o 75 °C o o o 130 IGEN IGEN IGEN

• • • • o 60 °C o o 120 IGEN IGEN IGEN

• • • • o 55 °C o o 80 IGEN IGEN IGEN

• • • • • o 45 °C o 170 IGEN IGEN IGEN

• • • • o 45 °C o o 85 IGEN IGEN IGEN

• • • • • o 65 °C o 59 IGEN IGEN IGEN

• • • • 50 °C o 24 IGEN N/A IGEN

• • • • o 55 °C o o 240 IGEN IGEN IGEN

• o 5 IGEN N/A

70 °C o 45 IGEN

*  MELEG VÍZ ESETÉN A PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVŐ IDŐ AUTOMATIKUSAN MEGJELENIK A KIJELZŐN 
A PROGRAM FUTÁSA KÖZBEN.
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Kisebb hibák elhárítása

Ha nem működik a mosogatógép, akkor a Szervizközpont felhívása előtt végezze el az alábbi 
ellenőrzéseket.

HIBA OK A HIBA MEGSZÜNTETÉSE

1. A gép nem működik

A dugó nincs bedugva a fali 
csatlakozóaljzatba Dugja be a csatlakozódugót

Nem nyomta le az O/I gombot Nyomja le a gombot

Az ajtó nyitva van Csukja be az ajtót

Nincs áramellátás Ellenőrizze a biztosítékot a dugóban, 
valamint az áramellátást

2.  A gép nem szívja be a 
vizet

Lásd az 1. eset okát Ellenőrizze

A vízcsap el van zárva Nyissa ki a vízcsapot

A programválasztó nincs a meg-
felelő helyzetben

Fordítsa a programválasztót 
a megfelelő helyzetbe

A bevezető tömlő megcsava-
rodott 

Szüntesse meg a tömlő 
megcsavarodását 

A bevezető tömlő szűrője nincs 
megfelelően csatlakoztatva

Tisztítsa meg a tömlő 
végén lévő szűrőt

3.  A gép nem ereszti le a 
vizet

Elszennyeződött a szűrő Tisztítsa meg a szűrőt

Az elvezető tömlő 
megcsavarodott Egyenesítse ki a tömlőt 

Az elvezető tömlő hosszabbí-
tója nincs megfelelően csatla-

koztatva

Végezze el az elvezető tömlő 
csatlakoztatására 

vonatkozó utasításokat

A falon lévő elvezető csatlakozó 
nem felfelé, hanem lefelé néz Hívjon szakembert

4.  A gép folyamatosan üríti 
a vizet

Az elvezető tömlő 
túl alacsonyan van

Emelje a tömlőt legalább 
40 cm-re a padlószint fölé

5.  A szórókarok nem forog-
nak

Túl sok a mosogatószer 
Csökkentse a mosogatószer 

mennyiségét 
Használjon megfelelő mosogatószert

Tárgyak akadályozzák 
a karok forgását Ellenőrizze

A tányér- és csészeszűrő 
nagyon piszkos

Tisztítsa meg a tányér- és csészeszű-
rőt

6.  Kijelző nélküli elektroni-
kus készülékeken: 
egy vagy több LED-lámpa 
gyorsan villog

A vízcsap el van zárva
Kapcsolja ki a készüléket. 

Nyissa ki a csapot.
Állítsa be újra a ciklust.
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HIBA OK A HIBA MEGSZÜNTETÉSE

7.  A gép csak részben 
mosogatta el a berakott 
edényeket

Lásd az 5. eset okát Ellenőrizze

A fazekak alját nem mosta le 
megfelelően

A ráégett ételmaradékokat 
le kell áztatni

A fazekak széleit nem mosta le 
megfelelően

Más helyzetbe tegye vissza 
a fazekakat

A szórókarok részben 
el vannak akadva

Vegye le a szórókarokat a gyűrűs anya 
óramutatóval megegyező irányban 
(jobbra) csavarásával, és mossa le 

folyóvíz alatt 

Nem helyezte be megfelelően 
az edényeket

Ne tegye túl közel egymáshoz 
az edényeket

Az elvezető tömlő vége 
a vízben van

Az elvezető tömlő vége nem érhet 
bele a kiáramló vízbe 

Nem megfelelő mennyiségű 
mosogatószert mért ki; a moso-

gatószer régi és kemény 

Növelje a mennyiséget aszerint, hogy 
mennyire piszkosak az edények, és 

cserélje ki a mosogatószert 

A mosogatóprogram 
nem megfelelő Válasszon erőteljesebb programot

Az alsó kosárban lévő edények 
piszkosak maradtak Nyomja le a fél adag gombot 

8.  Nincs, vagy csak részben 
van mosogatószer-ada-
golás

Evőeszközök, edények, lábosok 
stb. zárják el a mosogatószer-

adagoló nyílását 

Úgy helyezze el az edényeket, hogy 
azok ne akadályozzák az adagolót

9.  Fehér foltok jelennek meg 
az edényeken A víz túl kemény

Ellenőrizze a só- és az öblítőszer szint-
jét, és szabályozza be a mennyiséget. 

Ha a hiba nem szűnik meg, hívja a 
Szervizközpontot

10.  Mosogatás közben zaj 
keletkezik

Az edények egymáshoz 
koccannak

Ellenőrizze újra az edények elhelyezé-
sét a kosárban

A forgó karok nekiütköznek 
az edényeknek Ellenőrizze még egyszer a betöltést

11.  Az edények nem teljesen 
szárazak

Nem megfelelő 
a levegőáramlás

Hagyja nyitva a mosogatógép ajtaját 
a program végén, hogy az edények 

maguktól megszáradjanak

Nincs öblítőszer Töltse fel az öblítőszer-adagolót

MEGJEGYZÉS: A fenti esetekben, vagy ha a mosogatógép gyenge teljesítményt nyújt, akkor kézzel kell 
eltávolítani a lerakódásokat az edényekről, mivel az utolsó szárítási ciklus úgy megkeményíti a lerakódáso-
kat, hogy a második mosogatással azok már nem távolíthatóak el.
Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor a mosogatógép sorozatszámának megadásával lépjen kapcsolatba a 
Szervizközponttal. A sorozatszám a mosogatógép ajtajának a belső felső részén lévő táblán, vagy a garan-
ciajegyen található. Így hatékonyabb és gyorsabb intézkedésre számíthat.

A gyártó minden felelősséget elhárít a jelen füzetben esetleg előforduló nyomdahibákkal kapcso-
latban. A gyártó – a lényeges jellemzők megváltoztatása nélkül – fenntartja a készülékek szükség 
szerinti módosításának jogát.



A készülék jelölése megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka-
iról (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.

A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen következményekkel járó) szennye-
zőanyagokat és (újrafelhasználható) alapösszetevőket tartalmaznak. Fontos, hogy a 
WEEE-hulladékok különleges kezelésben részesüljenek az összes szennyezőanyag 
eltávolítása és megfelelő ártalmatlanítása, valamint az összes anyag visszanyerése 
és újrahasznosítása céljából.

Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne válja-
nak környezeti problémává. Nagyon fontos néhány alapvető szabály betartása:

– A WEEE-hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként.

– A WEEE-hulladékokat az önkormányzat vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt, megfelelő gyűj-
tőhelyeken kell leadni. Sok országban a nagyméretű WEEE-hulladékokat a lakásokból és az ottho-
nokból gyűjtik be.

Számos országban új készülék vásárlása esetén a régit visszaadhatjuk a kiskereskedőnek, akinek 
egy készüléket díjmentesen kell átvennie, azzal a feltétellel, hogy a berendezés típusa és funkciója 
azonos a leszállított berendezés típusával és funkciójával.



Importőr:
Candy Hoover Hungary Kft.  1122 Budapest, Városmajor u. 13.

Tel.: (06/1) 798-4932  Fax: (06/1) 798-4926

Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba
a CANDY HOOVER Márkaszervizzel:

Központi hibabejelentés: +36 30 193 5757
E-mail: candyszerviz@tyukasz.hu

Alkatrész rendelés: www.joalkatresz.hu

Cím: H-6640 Csongrád, Zrínyi u. 2.
Telephely: H-6640 Csongrád, Kereszt u. 25.

A gyártó minden felelősséget elhárít az ebben a füzetben esetleg előforduló nyomdahibákkal 
kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzők megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek 
szükség szerinti módosításának jogát. 

A termék-adatlap a gyártó weboldalán tekinthető meg.
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