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 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.

GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,

értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.

• Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
• A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől,

amikor az ajtaja nyitva van.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy

karbantartási tevékenységet a készüléken.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
• A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási

területekre szánták, mint például:
– hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken

kialakított személyzeti konyhák;
– hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb lakás

céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Az üzemi víznyomás (minimum és maximum) értékének 0.5

(0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) között kell lennie.
• Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet 13 .
• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a

márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
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• Lefelé fordítva helyezze a késeket és a hegyes
evőeszközöket az evőeszközkosárba, vagy az élükkel lefele
fordítva fektesse azokat az evőeszközfiókba.

• Tilos a készülék ajtaját felügyelet nélkül nyitva hagyni a
véletlen rálépés elkerülése érdekében.

• Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és
húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

• A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) ne zárja le szőnyeg vagy
egyéb tárgy.

• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet
nem használható fel újra.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
ELHELYEZÉS
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon

sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan

helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt van.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe

helyezési útmutatóban foglaltakat.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.

• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő

adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.

• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.

• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Amennyiben a
készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni, a
cserét márkaszervizünknél végeztesse el.

• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,

hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.

• A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.

• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
• Kizárólag az Egyesült Királyságban és

Írországban érvényes. A készülék egy 13
amperes hálózati csatlakozódugóval
rendelkezik. Ha a hálózati vezetékben lévő
biztosítékot cserélni kell, az alábbi típust
használja: 13 amp ASTA (BS 1362).

VÍZHÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS
• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a

vízcsöveknek.
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt

csövekhez csatlakoztatja javítás vagy új
eszköz (pl. vízóra stb.) felszerelése után a
készüléket, addig folyassa a vizet, amíg az
teljesen ki nem tisztul.

• A készülék első használata közben és után
ellenőrizze, hogy nem látható-e vízszivárgás.

• Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal
zárja el a vízcsapot, majd húzza ki a
csatlakozódugót a fali csatlakozóaljzatból.
Forduljon a márkaszervizhez a befolyócső
cseréje érdekében.
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HASZNÁLAT
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
• A mosogatógépben használt mosogatószerek

veszélyesek. Tartsa be a mosogatószer
csomagolásán feltüntetett utasításokat.

• Ne igyon a készülékben lévő vízből, és ne
játsszon vele.

• Az edényeket a mosogatógépből csak a
mosogatóprogram lejárta után vegye ki. Egy
kevés mosogatószer maradhat az edényeken.

• A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha az
ajtót mosogatóprogram futása közben kinyitja.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.

SZERVIZ
• A készülék javítását bízza a márkavizre.

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát
javasoljuk.

• Amikor a márkaszervizhez fordul, legyenek
kéznél az alábbi adatok, melyek a készülék
adattábláján találhatóak.
Modell:
PNC (termékkód):
Sorozatszám:

ÁRTALMATLANÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.

• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a

hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy

megakadályozza gyermekek és kedvenc
állatok készülékben rekedését.
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EGYSZERŰ INDÍTÁS
1 2 3

456

1 Be-/kikapcsolt állapot visszajelző
2 Programjelölő
3 Visszajelzők
4 Indítás gomb

5 Késleltetés gomb
6 Programválasztó gomb

VISSZAJELZŐK
Program vége visszajelző. 
Só visszajelző. A program működése során ez a visszajelző sohasem világít. 
Öblítőszer visszajelző. A program működése során ez a visszajelző sohasem vi‐
lágít. 
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PROGRAMOK

Program
Szennyezettség

mértéke
Töltet típusa

Programfázisok

Fogyasztási értékek
1)

Időtartam
(perc)

Energiafo‐
gyasztás

(kWh)
Víz
(l)

 2) Normál szeny‐
nyezettség
Edények és
evőeszközök

• Előmosogatás
• Mosogatás 50

°C
• Öblítés
• Szárítás

222 1.039 11

Erős szennye‐
zettség
Edények,
evőeszközök,
lábasok és fa‐
zekak

• Előmosogatás
• Mosogatás 70

°C
• Öblítés
• Szárítás

155 - 170 1.5 - 1.7 14-15

Normál szeny‐
nyezettség
Edények és
evőeszközök

• Előmosogatás
• Mosogatás 65

°C
• Öblítés
• Szárítás

130 - 140 1.4 - 1.6 15-17

3) Friss szennye‐
zettség
Edények és
evőeszközök

• Mosogatás 60
°C vagy 65 °C

• Öblítés

30 0.8 10

 4) Összes • Előmosogatás 14 0.1 5

1) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a funkciók és az edények
mennyisége módosíthatja az értékeket.
2) Ezzel a programmal a leghatékonyabb víz- és energiafogyasztás mellett mosogathatja el a normál
mértékben szennyezett edényeket és evőeszközöket. (Ezt a programot használják tesztprogramként
a bevizsgáló intézetek.)
3) Ezzel a programmal frissen szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kiváló ered‐
ményt nyújt.
4) Ezzel a programmal gyorsan öblítse le az edényeket, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat és me‐
gakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását. Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert.

TÁJÉKOZTATÁS A BEVIZSGÁLÓ INTÉZETEK
SZÁMÁRA
A bevizsgálás elvégzéséhez szükséges összes
információ megszerzéséhez küldjön egy e-mailt a
következő címre:

info.test@dishwasher-production.com
Jegyezze fel az adattáblán található
termékszámot (PNC).
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BEÁLLÍTÁSOK
A VÍZLÁGYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA

5x 6x

A programjelölőnek  helyzetben kell lennie.

1. Nyomja le és tartsa nyomva a  gombot, és közben addig forgassa a gombot az óramutató
járásával ellentétes irányba, amíg a programjelölő  helyzetbe nem kerül.

2. Engedje fel a  gombot, amikor a  és Delay visszajelző villogni kezd.
• Az aktuális beállítást az  visszajelző felvillanásainak száma jelzi, (pl: 5 villanás + szünet +

5 villanás = 5. szint.
3. A beállítás módosításához nyomja meg a  gombot. A programválasztó gomb minden egyes

megnyomásával a szint számértéke növekszik. A 10. szint elérése után a számlálás ismét az 1.
szintről indul.

4. Forgassa el a gombot  állásba a beállítás megerősítéséhez.

VÍZKEMÉNYSÉGI TÁBLÁZAT

Német kemény‐
ségi fok

(°dH)

Francia keménységi
fok

(°fH)
mmol/l Clarke fok Vízlágyító szintje

47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4
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Német kemény‐
ségi fok

(°dH)

Francia keménységi
fok

(°fH)
mmol/l Clarke fok Vízlágyító szintje

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Gyári beállítás
2) Ezen a szinten ne használjon sót.

A AIRDRY KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSA
Az AirDry kiegészítő funkcióval jobb szárítási eredmény érhető el alacsonyabb energiafogyasztás
mellett.

Alapértelmezésben a AirDry kiegészítő funkció a  program kivételével (ha rendelkezésre áll)
minden programnál be van kapcsolva, azonban van lehetőség a kikapcsolására.

A szárítási szakasz közben egy mechanizmus kinyitja a készülék ajtaját, és nyitva tartja
azt.
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A programjelölőnek  helyzetben kell lennie.

1. Nyomja le és tartsa nyomva a  gombot, és közben addig forgassa a gombot az óramutató
járásával ellentétes irányba, amíg a programjelölő  helyzetbe nem kerül.

2. Engedje fel a  gombot, amikor a  és Delay visszajelző villogni kezd.
3. Az óramutató járásával ellentétesen forgassa el a gombot, amíg a programjelölő  helyzetbe

nem kerül.
• Világít a  visszajelző = AirDry kikapcsolva.

4. A beállítás módosításához nyomja meg a  gombot.
• A  visszajelző nem világít = AirDry kikapcsolva.

5. Forgassa el a gombot  állásba a beállítás megerősítéséhez.

VIGYÁZAT! Ha a gyerekek hozzáférhetnek a készülékhez, ajánlatos az AirDry funkció
kikapcsolása, mert potenciális veszélyforrás lehet.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító aktuális

szintje megfelel-e a használt víz
keménységének. Amennyiben nem, állítsa
be a vízlágyító szintjét.

2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A készülékben levő gyártási maradványok

eltávolításához indítson el egy
mosogatóprogramot. Ne használjon
mosogatószert, és ne töltse meg a kosarakat.

Miután elindít egy programot, a készüléknek kb.
5 percre van szüksége ahhoz, hogy a
vízlágyítóban lévő műgyantát regenerálja. Ekkor
úgy tűnhet, hogy a készülék nem működik
megfelelően. A mosogatási fázis csak akkor
kezdődik meg, amikor a fenti művelet véget ér.
Ez a műveletsor rendszeres időközönként
ismétlődik.

SÓADAGOLÁS

Az első használat előtt töltsön 1 liter vizet a sótartályba.
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VIGYÁZAT!

Víz és só juthat ki a töltés során a sótartályból, és korróziót okozhatnak. A korrózió
megakadályozására a sót csak közvetlenül a mosogatóprogram elindítása előtt töltse be.

ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÁS

2

1

 
 

4
3 2 1

Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az edények folt- és csíkmentesen száradjanak. Az öblítőszer
adagolása a forró vizes öblítési fázis alatt automatikusan történik.

NAPI HASZNÁLAT
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Állítsa be a töltet típusának és a

szennyeződés mértékének megfelelő
programot.

Győződjön meg arról, hogy a készülék
Programválasztás üzemmódban van.

• Ha világít a só visszajelző, akkor töltse fel
a sótartályt.

• Ha világít az öblítőszer-adagoló
visszajelző, akkor töltse fel az öblítőszer-
adagolót.

3. Pakolja meg megfelelően a kosarakat.
4. Töltse be a mosogatószert.
5. Indítsa el a programot.

MOSOGATÓSZER-ADAGOLÁS

2

1

20

30

A

B

Ha a program előmosogatási fázissal is rendelkezik, tegyen egy kevés mosogatószert az előmosási
mosogatószer-adagolóba B is.
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MOSOGATÓSZER-TABLETTÁK ADAGOLÁSA

2

1

20

30

• Ne töltse fel a sótartályt és az öblítőszer-adagolót.
• Állítsa az öblítőszer-adagolót a legalacsonyabb értékre.

PROGRAMVÁLASZTÁS ÜZEMMÓD

Egy program elindításához a készüléknek Programválasztás üzemmódban kell lennie. Ha a
kezelőpanel nem jeleníti meg ezt az állapotot, végezze el a Reset műveletet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a Delay és a  gombot, míg a készülék programválasztás
üzemmódba nem lép.

RESET

A Reset funkcióval a futó programot vagy késleltetett indítást lehet törölni. A készülék visszalép a
Programválasztás üzemmódba.
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A PROGRAM INDÍTÁSA

1. Nyissa ki a vízcsapot, és csukja be az ajtót.
2. Válasszon ki egy programot.
3. Nyomja meg az  gombot.

DELAY KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ

A kiegészítő funkció segítségével a program indítása 3 órával késleltethető.
1. Állítsa be a programot.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  gombot a visszaszámlálás elindításához.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött, megkezdődik a program végrehajtása.
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AJTÓNYITÁS A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE
KÖZBEN
Ha kinyitja az ajtót egy program futása közben, a
készülék leáll. Ez módosíthatja a program
energiafogyasztását és időtartamát. Amikor ismét
becsukja az ajtót, a készülék a megszakítási
ponttól folytatja a működést.

Ha a szárítási fázis alatt 30
másodpercnél hosszabb időre
kinyitja az ajtót, az éppen futó
program kikapcsol. Ez nem történik
meg, ha az ajtót az AirDry funkció
nyitja ki.

Ha a AirDry funkció automatikusan
kinyitja a készülék ajtaját, ne
próbálja azt becsukni a kinyitást
követő 2 percen belül, mert ezzel
kárt tehet a készülékben.
Ha ezután az ajtó további 3 percig
csukva marad, az éppen futó
program befejeződik.

MIUTÁN A PROGRAM VÉGET ÉRT

5 min

Világít a  visszajelző. 5 percnyi tétlenség után a készülék készenléti üzemmódba lép, és az
összes visszajelző elalszik. Ezáltal csökken az energiafogyasztás.

1. Forgassa  állásba a gombot.
2. Zárja el a csapot.

HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
ÁLTALÁNOS
Az alábbi ötletek optimális tisztítási és szárítási
eredményt biztosítanak a napi használat során,
valamint segítséget nyújtanak a környezet
megóvásában.
• Távolítsa el a nagyobb ételmaradványokat az

edényekről.
• Az edényeket ne öblítse le kézzel előzetesen.

Ha szükséges, használja az előmosogatási
programot (ha van), vagy válasszon
előmosogatási fázissal rendelkező
mosogatóprogramot.

• Mindig használja ki a kosarak teljes területét.
• A készülékbe való bepakoláskor ügyeljen

arra, hogy a mosogatókar fúvókáiból kilépő
víz teljesen elérhesse és lemoshassa az
edényeket. Ügyeljen arra, hogy az edények
ne érjenek egymáshoz, illetve ne fedjék le
egymást.

• A mosogatószert, öblítőszert és sót
használhatja különállóan, vagy használjon
kombinált mosogatószer-tablettákat (pl.: „3 az
1-ben”, „4 az 1-ben”, „Mind az 1-ben”).
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Kövesse a csomagoláson feltüntetett
utasításokat.

• Válassza ki a töltet típusának és a
szennyeződés mértékének megfelelő
programot. Az ECO programmal a
leghatékonyabb víz- és energiafogyasztás
mellett mosogathatja el a normál mértékben
szennyezett edényeket és evőeszközöket.

A VÍZLÁGYÍTÓ
A vízlágyító a vezetékes vízben található ásványi
anyagok eltávolítására szolgál, amelyek
hátrányosan befolyásolnák a mosogatás
eredményességét, valamint rongálnák a
készüléket.
Annál keményebb a víz, minél többet tartalmaz
ezekből az ásványi anyagokból. A
vízkeménységet különböző mértékegységekkel
mérik.
A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző
vízkeménységhez kell beállítani. A víz
keménységét illetően a helyi vízművektől kaphat
tájékoztatást. A jó mosogatási eredmény
eléréséhez fontos a vízlágyító szintjének pontos
beállítása.

SÓ, ÖBLÍTŐSZER ÉS MOSOGATÓSZER
HASZNÁLATA
• Kizárólag sót, öblítőszert és mosogatószert

használjon a mosogatógépben. Egyéb
termékek károsodást okozhatnak a
készülékben.

• Az olyan környéken, ahol a víz kemény vagy
nagyon kemény, javasoljuk a sima
mosogatószer (további hatóanyagokkal nem
rendelkező por, gél, tabletta), öblítőszer és só
különálló használatát az optimális tisztítási és
szárítási eredmény eléréséhez.

• Legalább havonta egyszer speciális
készüléktisztító szerrel járassa meg a
készüléket.

• Rövid programok során nem oldódnak fel
teljesen a mosogatószer tabletták. A
mosogatószer maradványok edényeken való
lerakódásának megakadályozására hosszú
programoknál használja a tablettákat.

• Ne használjon a szükségesnél több
mosogatószert. További információkért
olvassa el a mosogatószer csomagolásán
található útmutatásokat.

MIT TEGYEK, HA SZERETNÉM ABBAHAGYNI
A KOMBINÁLT MOSOGATÓSZER-
TABLETTÁK HASZNÁLATÁT?
Külön mosogatószer, só és öblítőszer
használatának megkezdése előtt végezze el az
alábbi lépéseket:
1. Állítsa be a legmagasabb szintet a

vízlágyítóban.
2. Ellenőrizze, hogy tele van-e a sótartály és az

öblítőszer-adagoló.
3. Indítsa el a legrövidebb programot, mely

öblítési fázist tartalmaz. Ne használjon
mosogatószert, és ne töltse meg a kosarakat.

4. A program lefutása után állítsa be a
vízlágyítót a lakhelyén levő
vízkeménységnek megfelelően.

5. Állítsa be az adagolt öblítőszer mennyiségét.

A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
• Csak mosogatógépbe tehető darabok

mosogatására használja a készüléket.
• Ne tegyen fából, szaruból, alumíniumból,

ónból és rézből készült darabokat a
készülékbe.

• Ne helyezzen a készülékbe vizet felszívó
darabokat (szivacsot, rongyot).

• Távolítsa el az ételmaradékot az edényekről.
• Áztassa fel az edényekre égett ételt.
• Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és

lábasok) nyílásukkal lefele tegye be.
• Fontos, hogy az edények és evőeszközök ne

csússzanak egymásba. Keverje más
evőeszközökkel a kanalakat.

• Ellenőrizze, hogy a poharak nem érnek-e más
poharakhoz.

• A kisebb tárgyakat helyezze az
evőeszközkosárba.

• A könnyű darabokat helyezze a felső kosárba.
Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne
mozdulhassanak el.

• A mosogatóprogram elindítása előtt
győződjön meg arról, hogy a szórókar
szabadon mozoghat.

EGY PROGRAM INDÍTÁSA ELŐTT
A következőket ellenőrizze:
• A szűrők tiszták és megfelelően vannak

elhelyezve.
• Szoros a sótartály kupakjának rögzítése.
• Nem tömődtek el a szórókarok.
• Van regeneráló só és öblítőszer (ha nem

kombinált mosogatószer-tablettákat használ).
• Megfelelő az edények elhelyezése a

kosarakban.
• A kiválasztott program megfelel a töltet

típusának és a szennyeződés mértékének.
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• Megfelelő mennyiségű mosogatószert
használ.

A KOSARAK KIPAKOLÁSA
1. Hagyja lehűlni az edényeket, mielőtt

kipakolná a készülékből. A forró edények
könnyebben megsérülnek.

2. Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat
ürítse ki.

Miután a program véget ért, víz
maradhat a készülék oldalfalain és
ajtaján.

HIBAELHÁRÍTÁS
Amennyiben a készülék nem indul el, vagy
működés közben leáll, mielőtt a márkaszervizhez
fordul, győződjön meg arról, hogy saját maga
képes-e a hiba elhárítására a táblázatban
található információk segítségével.

FIGYELMEZTETÉS! A nem
megfelelően elvégzett javítások
súlyos biztonsági kockázatot
jelenthetnek a készülék
felhasználója számára. Minden
javítást képzett szakembernek kell
elvégeznie.

A meghibásodást bizonyos hibák esetén a vége
visszajelző rendszeres időközönként történő
felvillanása jelzi.
Az előforduló hibák többsége anélkül
megoldható, hogy a márkaszervizhez kellene
fordulni.

Meghibásodás és riasztási kód Lehetséges ok és megoldás

Nem lehet bekapcsolni a készüléket. • Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva
a hálózati aljzatba.

• Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik bizto‐
síték a biztosítékdobozban.

A program nem indul el. • Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csuk‐
va.

• Nyomja meg az  gombot.
• Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt,

vagy várja meg a visszaszámlálás befejeződését.
• A készülék megkezdte a gyanta regenerálását a

vízlágyítóban. A művelet időtartama kb. 5 perc.

A készülék nem tölt be vizet.
• A program vége visszajelző megsza‐

kításokkal 1-szer felvillan.
• A  visszajelző folyamatosan villog.

• Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl

alacsony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékozta‐
tást a helyi vízműtől.

• Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
• Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben található

szűrő nincs-e eltömődve.
• Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e meg‐

csavarodva vagy megtörve.

A készülék nem engedi ki a vizet.
• A program vége visszajelző megsza‐

kításokkal kétszer felvillan.
• A  visszajelző folyamatosan villog.

• Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
• Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsava‐

rodva vagy megtörve.
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Meghibásodás és riasztási kód Lehetséges ok és megoldás

A kifolyásgátló bekapcsolt.
• A program vége visszajelző megsza‐

kításokkal háromszor felvillan.
• A  visszajelző folyamatosan villog.

• Zárja el a vízcsapot, és forduljon a márkaszerviz‐
hez.

A készülék működés közben többször
leáll, majd elindul.

• Ez normális. Ez optimális tisztítást és energiata‐
karékos működést eredményez.

A program túl hosszú ideig működik. • Ha késleltetett indítás kiegészítő funkció van beál‐
lítva, törölje azt, vagy várja meg a visszaszámlá‐
lás befejeződését.

A készülék ajtajából enyhe szivárgás
észlelhető.

• A készülék szintezése nem megfelelő. A vízszint‐
be állításhoz lazítsa vagy húzza meg az állítható
lábakat (ha vannak).

• A készülék ajtaja nem központosan áll az üstön.
Állítson a hátsó lábon (ha van).

Nehéz becsukni a készülék ajtaját. • A készülék szintezése nem megfelelő. A vízszint‐
be állításhoz lazítsa vagy húzza meg az állítható
lábakat (ha vannak).

• Az edények és evőeszközök egyes részei kiállnak
a kosarakból.

Csörgő/kopogó zaj hallatszik a készülék
belsejéből.

• Az edények és evőeszközök elhelyezése nem
megfelelő a kosarakban. Lásd a kosár megpako‐
lására vonatkozó ismertetőt.

• Ellenőrizze, hogy a szórókarok szabadon mozog‐
nak-e.

A hálózati megszakító a készülék miatt
leold.

• A hálózati megszakító terhelhetősége (amperszá‐
ma) nem elegendő az összes háztartási készülék
egyszerre történő üzemeltetéséhez. Ellenőrizze a
konnektor terhelhetőségét (amperszámát) és a
megszakító kapacitását, és kapcsolja ki a haszná‐
latban levő készülékek egyikét.

• Belső elektromos hiba a készülékben. Vegye fel a
kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A lehetséges okok megismerésére
nézze meg „Az első használat
előtt”, a „Napi használat” vagy a 
„Hasznos tanácsok és javaslatok”
című fejezetet.

Miután ellenőrizte a készüléket, nyomja meg a 
gombot. Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
A táblázatban nem található riasztási kódokkal
kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.
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A MOSOGATÁS ÉS A SZÁRÍTÁS EREDMÉNYE NEM KIELÉGÍTŐ

Jelenség Lehetséges ok és megoldás

A mosogatás eredménye nem
kielégítő.

• Olvassa el a „Napi használat” és a „Hasznos tanácsok
és javaslatok” c. fejezetet, valamint a kosár megtöltésére
vonatkozó útmutatót.

• Használjon intenzívebb mosogatóprogramot.
• Tisztítsa meg a szórókar-fúvókákat és a szűrőt. Olvassa el

az „Ápolás és tisztítás" című fejezetet.

A szárítás eredménye nem ki‐
elégítő.

• Az elmosogatott tárgyakat túl hosszú ideig hagyta a zárt
készülékben.

• Nincs a készülékben öblítőszer, vagy nem elegendő az
adagolt öblítőszer mennyisége. Állítsa az öblítőszer-ada‐
golót magasabb fokozatra.

• Szükséges lehet a műanyag evőeszközök és edények tö‐
rülközővel való szárítása.

• A legjobb szárítási eredmény eléréséhez kapcsolja be az
AirDry kiegészítő funkciót.

• Javasoljuk, hogy mindig használjon öblítőszert, kombinált
mosogatószer-tabletták használatakor is.

Fehéres csíkok vagy kékes ré‐
teg látható a poharakon és edé‐
nyeken.

• Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisége. Alacso‐
nyabb szintre állítsa be az öblítőszer szintjét.

• Túl sok volt a mosogatószer.

Szennyeződések és cseppnyo‐
mok vannak a poharakon és
edényeken.

• Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyisége. Állítsa
magasabbra az öblítőszer szintjét.

• Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.

Nedvesek az edények. • A legjobb szárítási eredmény eléréséhez kapcsolja be az
AirDry kiegészítő funkciót.

• Nem szerepel szárítási fázis a programban, vagy alacsony
a szárítási fázis hőmérséklete.

• Az öblítőszer-adagoló üres.
• Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
• Lehet, hogy a kombinált mosogatószer-tabletták minősége

az oka. Próbálkozzon másik márkával, vagy töltse fel az
öblítőszer-adagolót, és kombinált mosogatószer-tabletták‐
kal együtt használja az öblítőszert.

A készülék belseje nedves. • Ez nem hiba. A jelenséget az okozza, hogy a levegőben
levő nedvesség kicsapódik a falakon.

Szokatlan habképződés moso‐
gatás közben.

• Csak mosogatógépekhez készült mosogatószert használ‐
jon.

• Szivárog az öblítőszer-adagoló. Vegye fel a kapcsolatot
egy márkaszervizzel.

Rozsdafoltok láthatók az
evőeszközökön.

• Túl sok a só a mosogatáshoz használt vízben. Lásd „A
vízlágyító” c. fejezetet.

• Ezüst és rozsdamentes evőeszközöket helyezett egymás
mellé. Ne helyezzen egymáshoz közel ezüst és rozsda‐
mentes tárgyakat.

17



Jelenség Lehetséges ok és megoldás

Mosogatószer marad a prog‐
ram végén a mosogatószer-
adagolóban.

• A mosogatószer-tabletta beragadt az adagolóba, és ezért
nem teljesen mosta ki a víz.

• A víz nem tudja kimosni a mosogatószert az adagolóból.
Ellenőrizze, hogy a szórókar nincs-e eltömődve.

• Ellenőrizze, hogy a kosarakba helyezett eszközök nem
akadályozzák-e a mosogatószer-adagoló fedelének kinyi‐
tását.

A készülék belsejében kelle‐
metlen szag észlelhető.

• Lásd a „Belső tisztítás” című szakaszt.

Vízkőlerakódás látható az
evőeszközökön, az üstön és az
ajtó belsején.

• A só szintje alacsony; ellenőrizze a feltöltés visszajelzőt.
• Laza a sótartály kupakjának rögzítése.
• A csapvíz kemény. Lásd „A vízlágyító” c. fejezetet.
• Még akkor is használjon sót, és állítsa be a vízlágyító re‐

generálását, ha kombinált mosogatószer-tablettákat hasz‐
nál. Lásd „A vízlágyító” c. fejezetet.

• Amennyiben továbbra is vízkőmaradványokat észlel, erre
a célra készült speciális készüléktisztító szerrel tisztítsa
meg a készüléket.

• Próbáljon ki másik mosogatószert.
• Forduljon a mosogatószer gyártójának ügyfélszolgálatá‐

hoz.

Az edények fénytelenné váltak,
elszíneződtek vagy sérültek.

• Ellenőrizze, hogy kizárólag mosogatógépben tisztítható
tárgyakat helyezett-e a készülékbe.

• Óvatosan végezze a kosarakba való be- és kipakolást.
Lásd a kosár megpakolására vonatkozó ismertetőt.

• A kényes darabokat helyezze a felső kosárba.

A lehetséges okok megismerésére
nézze meg „Az első használat
előtt”, a „Napi használat” vagy a 
„Hasznos tanácsok és javaslatok”
című fejezetet.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Karbantartás
előtt kapcsolja ki a készüléket, és
húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a csatlakozóaljzatból.

Az elszennyeződött szűrők és az
eltömődött szórókarok rontják a
mosogatás eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze, és
szükség esetén tisztítsa meg azokat.
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A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA

B

A

C

• Győződjön meg arról, hogy nincs ételmaradvány vagy egyéb szennyeződés a vízgyűjtőben vagy
annak széle körül.

• Tegye vissza a lapos szűrőt (C) a helyére. Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezkedjen el a két
vezetősín alatt.

• Szerelje vissza a szűrőket (A) és (B).
• Tegye vissza a szűrőt (A) a lapos szűrőbe (C). Az óramutató járásával megegyező irányban

forgassa, amíg nem rögzül.

A szűrők helytelen pozíciója nem kielégítő mosogatási eredményt okoz, és a készüléket is
károsítja.

A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
Ne szerelje ki a szórókarokat. Ha a szórókarok
furatai eltömődnének, a szennyeződés
megmaradó részét egy hegyes végű tárggyal
távolítsa el.

KÜLSŐ TISZTÍTÁS
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
• Csak semleges tisztítószert használjon.
• Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot

vagy oldószereket.

BELSŐ TISZTÍTÁS
• Egy puha, nedves ronggyal gondosan tisztítsa

meg a készüléket, beleértve az ajtó gumi
tömítését.

• Amennyiben rendszeresen rövid időtartamú
programokat használ, ezek zsír- és
vízkőlerakódásokat okozhatnak a készülék
belsejében. Ennek megakadályozása
érdekében azt javasoljuk, hogy legalább 2
havonta futtasson le egy hosszú időtartamú
mosogatóprogramot.

• A készülék maximális hatékonyságának
megőrzése érdekében javasoljuk, hogy
havonta használja a mosogatógépekhez
kifejlesztett speciális tisztítószert. Gondosan
kövesse a termék csomagolásán található
útmutatásokat.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Méretek Szélesség / magasság /

mélység (mm)
600 / 850 / 625
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Elektromos csatlakoztatás 1) Feszültség (V) 220 - 240

Frekvencia (Hz) 50

Hálózati víznyomás Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Vízellátás Hidegvíz vagy melegvíz 2) maximum 60 °C

Kapacitás Teríték 13

Energiafogyasztás Bekapcsolva hagyva (W) 5.0

Energiafogyasztás Kikapcsolt állapotban (W) 0.50

1) A további értékeket lásd az adattáblán.
2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásból származik (pl. napelemek, szélenergia), akkor az ener‐
giafogyasztás csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket.

ADATTÁBLA

Mod. ... ... ...

Prod. No. ... ... ...

         Ser. No. ...

TÁJÉKOZTATÁS A BEVIZSGÁLÓ INTÉZETEK
SZÁMÁRA
A bevizsgálás elvégzéséhez szükséges összes
információ megszerzéséhez küldjön egy e-mailt a
következő címre:
info.test@dishwasher-production.com
Jegyezze fel az adattáblán található
termékszámot (PNC).

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A  következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A  tiltó

szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
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 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por quaisquer
ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização
incorrectas. Guarde sempre as instruções em local seguro e
acessível para consultar no futuro.

SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS
VULNERÁVEIS
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais

anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.

• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
• Mantenha os detergentes fora do alcance das crianças.
• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do

aparelho quando a porta está aberta.
• A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser

efectuadas por crianças sem supervisão.

SEGURANÇA GERAL
• Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações

domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal em

lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes

do tipo residencial.
• Não altere as especificações deste aparelho.
• A pressão da água fornecida tem de estar entre 0.5 (0.05) / 8

(0.8) bar (MPa) (mínima / máxima)
• Respeite o volume máximo de loiça de 13 pessoas.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser

substituído pelo fabricante, por um agente de assistência

21



autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para
evitar perigos.

• Coloque os talheres no cesto de talheres com as pontas
afiadas viradas para baixo ou na horizontal na gaveta de
talheres com as extremidades cortantes viradas para baixo.

• Não deixe o aparelho com a porta aberta sem vigilância para
evitar que alguém tropece acidentalmente na porta.

• Antes de qualquer operação de manutenção, desactive o
aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.

• Não utilize jactos de água e/ou vapor a alta pressão para limpar
o aparelho.

• Se o aparelho tiver aberturas de ventilação na base, não devem
ficar obstruídas por tapetes ou carpetes.

• O aparelho deve ser ligado à rede de abastecimento de água
com a mangueira nova fornecida. Não é permitido reutilizar uma
mangueira antiga.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver

danificado.
• Não instale nem utilize o aparelho em locais

com temperatura inferior a 0 °C.
• Siga as instruções de instalação fornecidas

com o aparelho.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

AVISO! Risco de incêndio e choque
eléctrico.

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Certifique-se de que os parâmetros indicados

na placa de características são compatíveis
com a alimentação eléctrica.

• Utilize sempre uma tomada bem instalada e à
prova de choques eléctricos.

• Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou
triplas, nem cabos de extensão.

• Certifique-se de que não danifica a ficha e o
cabo de alimentação eléctrica. Se for
necessário substituir o cabo de alimentação,
esta operação deve ser efectuada pelo nosso
Centro de Assistência Técnica.

• Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final
da instalação. Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.

• Não puxe o cabo de alimentação para desligar o
aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.

• Este aparelho está em conformidade com as
Directivas da C.E.E.

• Apenas para o Reino Unido e para a Irlanda. O
aparelho possui uma ficha com classificação de
13 A. Caso tenha de mudar o fusível da ficha
eléctrica, utilize o seguinte fusível: 13 amp
ASTA (BS 1362).

LIGAÇÃO À REDE DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
• Não danifique as mangueiras da água.
• Antes de ligar o aparelho a canos novos, canos

que não sejam usados há muito tempo, canos
que tenham sido sujeitos a reparações ou
canos que tenham recebido dispositivos novos
(contador de água, etc.), deixe sair água até que
saia limpa.

• Durante a primeira utilização do aparelho,
certifique-se de que não existem fugas de água.

• Se a mangueira de entrada de água estiver
danificada, feche imediatamente a torneira da
água e desligue a ficha da tomada eléctrica.
Contacte um Centro de Assistência Técnica
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Autorizado para substituir a mangueira de
entrada de água.

UTILIZAÇÃO
• Não se sente nem se apoie na porta quando

esta estiver aberta.
• Os detergentes de máquina de lavar loiça são

perigosos. Cumpra as instruções de segurança
existentes na embalagem do detergente.

• Não beba a água do aparelho, nem a utilize para
qualquer outro fim.

• Não retire a loiça do aparelho enquanto o
programa não estiver concluído. Pode restar
algum detergente na loiça.

• O aparelho pode libertar vapor quente se abrir a
porta quando um programa estiver em
funcionamento.

• Não coloque produtos inflamáveis, ou objectos
molhados com produtos inflamáveis, no interior,
perto ou em cima do aparelho.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
• Contacte a Assistência Técnica Autorizada se

for necessário reparar o aparelho.
Recomendamos que utilize apenas peças
originais.

• Quando contactar a Assistência Técnica
Autorizada, certifique-se de que dispõe da
seguinte informação, que pode encontrar na
placa de características.
Modelo:
PNC:
Número de série:

ELIMINAÇÃO

AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.

• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica e

elimine-o.
• Remova o trinco da porta para evitar que

crianças ou animais de estimação possam ficar
aprisionados no interior do aparelho.
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INÍCIO FÁCIL
1 2 3

456

1 Indicador On/Off
2 Marcador de programa
3 Indicadores
4 Botão de iniciar

5 Botão de início diferido
6 Selector de programa

INDICADORES
Indicador de fim.

Indicador de falta de sal. Está desligado durante o funcionamento dos programas.

Indicador de falta de abrilhantador. Está desligado durante o funcionamento dos pro-
gramas.

24



PROGRAMAS

Programa Nível de sujidade
Tipo de carga Fases do programa

Valores de consumo
1)

Duração
(min.)

Energia
(kWh)

Água
(l)

 2) Sujidade normal
Loiça e talheres

• Pré-lavagem
• Lavagem a 50

°C
• Enxaguamen-

tos
• Secagem

222 1.039 11

Sujidade inten-
sa
Loiça, talheres,
tachos e pane-
las

• Pré-lavagem
• Lavagem a 70

°C
• Enxaguamen-

tos
• Secagem

155 -
170

1.5 - 1.7 14-15

Sujidade normal
Loiça e talheres

• Pré-lavagem
• Lavagem a 65

°C
• Enxaguamen-

tos
• Secagem

130 -
140

1.4 - 1.6 15-17

3) Sujidade recen-
te
Loiça e talheres

• Lavagem a 60
°C ou 65 °C

• Enxaguamen-
tos

30 0.8 10

 4) Tudo • Pré-lavagem 14 0.1 5

1) A pressão e a temperatura da água, as variações da corrente eléctrica, as opções e a quantidade de
louça podem alterar estes valores.
2) Com este programa, terá os consumos de água e energia mais eficientes para loiça e talheres com suji-
dade normal. (Este é o programa standard para testes.)
3) Este programa destina-se à lavagem de uma carga com sujidade recente. Proporciona bons resultados
de lavagem em pouco tempo.
4) Utilize este programa para enxaguar rapidamente a loiça e evitar a adesão dos resíduos aos pratos e a
formação de maus odores no aparelho. Não utilize detergente com este programa.

INFORMAÇÃO PARA TESTES
Para obter a informação necessária para testes de
desempenho, por favor envie um e-mail para:
info.test@dishwasher-production.com

Anote o número do produto (PNC) indicado na
placa de características.
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PROGRAMAÇÕES
REGULAR O AMACIADOR DA ÁGUA

5x 6x

O marcador de programa tem de estar na posição .

1. Mantenha  premido e rode simultaneamente o selector no sentido anti-horário até que o marcador

de programa fique na posição .

2. Liberte  quando  e Delay começarem a piscar.

• A definição actual é indicada pelo número de intermitências do indicador  (por exemplo, 5
intermitências + pausa + 5 intermitências... = nível 5.

3. Prima  para mudar a definição. Sempre que premir o botão de programa, o nível aumenta um
número. Quando chegar ao nível 10, recomeça a partir do nível 1.

4. Rode o botão para a posição  para confirmar a definição.

TABELA DE DUREZA DA ÁGUA

Graduação ale-
mã

(°dH)

Graduação francesa
(°fH) mmol/l Graus Clarke Nível do amacia-

dor da água

47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4
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Graduação ale-
mã

(°dH)

Graduação francesa
(°fH) mmol/l Graus Clarke Nível do amacia-

dor da água

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Definição de fábrica
2) Não utilize sal neste nível.

ACTIVAR A OPÇÃO AIRDRY
A opção AirDry melhora a secagem e reduz o consumo de energia.

Por predefinição, a opção AirDry está activada para todos os programas exceto  (se aplicável), mas é
possível desactivá-la.

O aparelho possui um dispositivo que abre a porta durante a fase de secagem. A porta é
mantida entreaberta.
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O marcador de programa tem de estar na posição .

1. Mantenha  premido e rode simultaneamente o selector no sentido anti-horário até que o marcador

de programa fique na posição .

2. Liberte  quando  e Delay começarem a piscar.

3. Rode o selector no sentido anti-horário até que o marcador de programa fique na posição .

• Indicador  aceso = opção AirDry activada.

4. Prima  para mudar a definição.

• Indicador  apagado = opção AirDry desactivada.

5. Rode o botão para a posição  para confirmar a definição.

CUIDADO! Se alguma criança tiver acesso ao aparelho, é recomendável desactivar a opção
AirDry porque a abertura da porta pode representar um perigo.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1. Certifique-se de que o nível definido para

o amaciador da água corresponde à
dureza da água fornecida. Caso contrário,
ajuste o nível do amaciador da água.

2. Encha o depósito de sal.
3. Encha o distribuidor de abrilhantador.
4. Abra a torneira da água.
5. Inicie um programa para remover eventuais

resíduos de processamento que possam ainda

existir no aparelho. Não utilize detergente e não
coloque loiça nos cestos.

Quando iniciar um programa, o aparelho pode
demorar até 5 minutos a recarregar a resina no
descalcificador da água. Poderá parecer que o
aparelho não está a funcionar. A fase de lavagem
começa apenas quando este processo terminar. O
processo é repetido periodicamente.

UTILIZAR SAL

Antes da primeira utilização, coloque um litro de água no depósito de sal.
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CUIDADO!

É possível que ocorra transbordamento de água e sal do depósito de sal durante o enchimento. Para evitar
corrosão, inicie um programa imediatamente após encher o depósito de sal.

UTILIZAR ABRILHANTADOR

2

1

 
 

4
3 2 1

O abrilhantador ajuda a secar a loiça sem riscos e manchas. É libertado automaticamente durante a fase
de enxaguamento a quente.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA
1. Abra a torneira da água.
2. Seleccione o programa correcto para o tipo de

carga e grau de sujidade.
Certifique-se de que o aparelho está no modo de
selecção de programa.

• Se o indicador de falta de sal estiver aceso,
encha o depósito de sal.

• Se o indicador de falta de abrilhantador
estiver aceso, encha o distribuidor de
abrilhantador.

3. Coloque a loiça nos cestos.
4. Adicione o detergente.
5. Inicie o programa.

UTILIZAR DETERGENTE

2

1

20

30

A

B

Se o programa tiver uma fase de pré-lavagem, coloque uma pequena quantidade de detergente no
compartimento B.
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UTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE COMBINADAS

2

1

20

30

• Não encha o depósito de sal e o distribuidor de abrilhantador.
• Regule o distribuidor de abrilhantador para a posição mais baixa.

MODO DE SELECÇÃO DE PROGRAMA

É necessário que o aparelho esteja no modo de selecção de programa para poder iniciar um programa. Se
o painel de comandos não apresentar esta condição, prima Reset.

Prima continuamente Delay e  em simultâneo até que o aparelho entre no modo de selecção de
programa.

RESET

Com Reset, pode cancelar o programa que estiver em curso ou um início diferido. O aparelho volta ao
modo de selecção de programa.
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INICIAR UM PROGRAMA

1. Abra a torneira da água e feche a porta.
2. Seleccione um programa.

3. Prima .

OPÇÃO DELAY

Com esta opção, pode atrasar o início de um programa por 3 horas.
1. Seleccione o programa.

2. Prima .

3. Prima  para iniciar a contagem decrescente.
Quando a contagem decrescente terminar, o programa inicia.

31



ABRIR A PORTA DO APARELHO DURANTE O
FUNCIONAMENTO
Se abrir a porta durante o funcionamento de um
programa, o aparelho pára de funcionar. Isto pode
afectar o consumo de energia e a duração do
programa. Quando fechar a porta, o aparelho
continua a partir do ponto de interrupção.

Se abrir a porta durante a fase de
secagem e deixá-la aberta durante
mais de 30 segundos, o programa
termina. Isto não acontece se a porta
for aberta pela função AirDry.

Não tente fechar a porta do aparelho
durante os primeiros 2 minutos após
ter sido aberta automaticamente pela
função AirDry, porque pode danificar o
aparelho.
Se, após isso, a porta for mantida
fechada durante 3 minutos, o
programa actual termina.

NO FIM DO PROGRAMA

5 min

O indicador  está aceso. Após 5 minutos sem utilização, o aparelho entra no modo de espera e todos
os indicadores são apagados. Isto reduz o consumo de energia.

1. Rode o selector para a posição .
2. Feche a torneira da água.

SUGESTÕES E DICAS
GERAL
As sugestões seguintes garantem resultados de
lavagem e secagem óptimos e ajudam a proteger o
ambiente.
• Retire os resíduos de alimentos maiores dos

pratos antes de os colocar na máquina.
• Não passe a loiça por água antes de a colocar

na máquina. Se for necessário, utilize o
programa de pré-lavagem (se disponível) ou
seleccione um programa que tenha fase de pré-
lavagem.

• Utilize sempre todo o espaço dos cestos.

• Quando carregar o aparelho, certifique-se de
que a água libertada pelos braços aspersores
consegue alcançar e lavar toda a loiça. Não
coloque peças em contacto com outras ou por
cima de outras.

• Pode utilizar detergente, abrilhantador e sal para
máquina de lavar loiça ou utilizar pastilhas
combinadas (“3 em 1”, “4 em 1”, “Tudo em 1”,
etc.). Siga as instruções indicadas na
embalagem.

• Seleccione o programa de acordo com o tipo
de carga e o grau de sujidade. Com o programa
ECO, terá o consumo de água e energia mais
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eficiente para faianças e talheres com sujidade
normal.

AMACIADOR DA ÁGUA
O amaciador da água remove minerais da água que
podem deteriorar os resultados da lavagem do
aparelho.
Quanto maior for o conteúdo destes minerais,
maior é a dureza da água. A dureza da água é
medida em escalas equivalentes.
O amaciador da água deve ser regulado de acordo
com a dureza da água da sua área. Os serviços de
abastecimento de água podem indicar qual é o
grau de dureza da água na sua área. É importante
definir o nível correcto de amaciador da água para
garantir bons resultados de lavagem.

UTILIZAR SAL, ABRILHANTADOR E
DETERGENTE
• Utilize apenas sal, abrilhantador e detergente

próprios para máquina de lavar loiça. A
utilização de outros produtos pode danificar o
aparelho.

• Para as áreas com água dura ou muito dura,
recomendamos a utilização de detergente de
máquina de lavar loiça simples (pó, gel ou
pastilhas sem agentes adicionais), abrilhantador
e sal em separado para obtenção dos melhores
resultados de lavagem e secagem.

• Pelo menos uma vez por mês, coloque o
aparelho a funcionar apenas com o produto de
limpeza próprio para este efeito.

• As pastilhas de detergente não se dissolvem
totalmente nos programas curtos. Para evitar
resíduos de detergente na loiça, recomendamos
que utilize as pastilhas apenas com programas
longos.

• Não utilize mais do que a quantidade correcta
de detergente. Consulte as instruções na
embalagem do detergente.

O QUE FAZER SE QUISER DEIXAR DE
UTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE
COMBINADAS
Antes de começar a utilizar detergente, sal e
abrilhantador em separado, execute o seguinte
procedimento.
1. Seleccione o nível máximo do descalcificador

da água.
2. Certifique-se de que o depósito de sal e o

depósito de abrilhantador estão cheios.
3. Inicie o programa mais curto que tenha uma

fase de enxaguamento. Não utilize detergente e
não coloque loiça nos cestos.

4. Quando o programa terminar, regule o nível do
descalcificador da água para a dureza da água
na sua área.

5. Regule a quantidade de abrilhantador a libertar.

COLOCAR LOIÇA NOS CESTOS
• Utilize o aparelho apenas para lavar loiça que

possa ser lavada na máquina.
• Não coloque peças de madeira, marfim,

alumínio, estanho ou cobre no aparelho.
• Não coloque itens que possam absorver água

na máquina (esponjas, panos domésticos).
• Remova os resíduos de comida da loiça.
• Amoleça os resíduos de comida queimados.
• Coloque as peças ocas (chávenas, copos e

panelas) com a abertura para baixo.
• Certifique-se de que os talheres e os pratos

não tocam uns nos outros. Misture colheres
com outros talheres.

• Certifique-se de que os copos não tocam
noutros copos.

• Coloque as peças pequenas no cesto de
talheres.

• Coloque as peças leves no cesto superior.
Certifique-se de que a loiça não se mexe.

• Certifique-se de que o braço aspersor pode
mover-se livremente antes de iniciar um
programa.

ANTES DE INICIAR UM PROGRAMA
Certifique-se de que:
• Os filtros estão limpos e bem instalados.
• A tampa do depósito de sal está bem apertada.
• Os braços aspersores não estão obstruídos.
• Existe abrilhantador e sal para máquinas de

lavar loiça (excepto se utilizar pastilhas de
detergente combinadas).

• A loiça está colocada correctamente nos
cestos.

• O programa é adequado ao tipo de carga e ao
grau de sujidade.

• Foi utilizada a quantidade de detergente
correcta.

DESCARREGAR OS CESTOS
1. Deixe a loiça arrefecer antes de a retirar do

aparelho. A loiça quente danifica-se facilmente.
2. Esvazie primeiro o cesto inferior e só depois o

cesto superior.

No fim do programa, pode ainda existir
água nas partes laterais e na porta do
aparelho.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se o aparelho parar durante o funcionamento ou
não iniciar, tente resolver o problema com a ajuda
da informação da tabela antes de contactar um
Centro de Assistência Técnica Autorizado.

AVISO! Qualquer reparação
executada incorrectamente pode
resultar em riscos de segurança para
o utilizador. Todas as reparações têm
de ser efectuadas por pessoal
qualificado.

No caso de alguns problemas, o indicador de fim
pisca para indicar uma anomalia.
Quase todos os problemas que ocorrem
podem ser resolvidos sem necessidade de
contactar um Centro de Assistência Técnica
Autorizado.

Problema e código de alarme Possível causa e solução

Não consegue activar o aparelho. • Certifique-se de que a ficha está ligada na tomada
eléctrica.

• Certifique-se de que não há um disjuntor desligado
no quadro eléctrico.

O programa não inicia. • Certifique-se de que a porta do aparelho está fe-
chada.

• Prima .
• Se tiver seleccionado o Início Diferido, cancele-o ou

aguarde até a contagem decrescente terminar.
• O aparelho iniciou o procedimento de recarrega-

mento da resina dentro do descalcificador da água.
O procedimento demora aproximadamente 5 minu-
tos.

O aparelho não se enche com água.
• O indicador de fim pisca 1 vez intermi-

tentemente.

• O indicador  pisca continuamente.

• Certifique-se de que a torneira da água está aberta.
• Certifique-se de que a pressão do fornecimento de

água não é demasiado baixa. Para obter essa infor-
mação, contacte os serviços de abastecimento de
água locais.

• Certifique-se de que a torneira da água não está
obstruída.

• Certifique-se de que o filtro da mangueira de entra-
da não está obstruído.

• Certifique-se de que a mangueira de entrada não
tem dobras ou vincos.

O aparelho não escoa a água.
• O indicador de fim pisca 2 vezes inter-

mitentemente.

• O indicador  pisca continuamente.

• Certifique-se de que o sifão do lava-loiça não está
obstruído.

• Certifique-se de que a mangueira de escoamento
não tem dobras ou vincos.

O dispositivo anti-inundação foi activado.
• O indicador de fim pisca 3 vezes inter-

mitentemente.

• O indicador  pisca continuamente.

• Feche a torneira da água e contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
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Problema e código de alarme Possível causa e solução

O aparelho pára e recomeça muitas vezes
durante o funcionamento.

• Isso é normal. Esta acção proporciona uma lavagem
óptima com poupança de energia.

O programa demora demasiado tempo. • Se tiver seleccionado o início diferido, cancele-o ou
aguarde até a contagem decrescente terminar.

Existe uma pequena fuga na porta do apa-
relho.

• O aparelho não está nivelado. Desaperte ou aperte
os pés ajustáveis (se aplicável).

• A porta do aparelho não está centrada com a cuba.
Ajuste o pé traseiro (se aplicável).

É difícil fechar a porta do aparelho. • O aparelho não está nivelado. Desaperte ou aperte
os pés ajustáveis (se aplicável).

• Existe loiça saliente dos cestos.

Ouve-se ruído de pancadas no interior do
aparelho.

• A loiça não foi bem arrumada nos cestos. Consulte
o folheto com as instruções de carregamento dos
cestos.

• Certifique-se de que os braços aspersores podem
rodar livremente.

O aparelho faz disparar o disjuntor. • A amperagem do disjuntor não é suficiente para su-
portar todos os aparelhos que estão a funcionar.
Verifique a amperagem da tomada e a capacidade
do contador ou desligue algum aparelho que esteja
a funcionar.

• Falha eléctrica interna do aparelho. Contacte um
Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Consulte os capítulos “Antes da
primeira utilização”, “Utilização
diária” ou “Sugestões e dicas”
para conhecer outras causas
possíveis.

Após verificar o aparelho, prima . Se o problema
voltar a ocorrer, contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado.

No caso de surgir algum código de alarme que não
esteja na tabela, contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.

OS RESULTADOS DE LAVAGEM E DE SECAGEM NÃO SÃO SATISFATÓRIOS

Problema Possível causa e solução

Lavagem insatisfatória. • Consulte os capítulos “Utilização diária” e “Sugestões e
dicas” e o folheto com as instruções de carregamento dos
cestos.

• Utilize programas de lavagem mais intensivos.
• Limpe os orifícios do braço aspersor e o filtro. Consulte o ca-

pítulo “Manutenção e limpeza”.
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Problema Possível causa e solução

Secagem insatisfatória. • A loiça esteve demasiado tempo dentro do aparelho fechado.
• Não existe abrilhantador ou a dosagem de abrilhantador não

é suficiente. Regule o distribuidor de abrilhantador para um
nível superior.

• Pode ser necessário secar os artigos de plástico com um pa-
no.

• Para obter o melhor desempenho na secagem, active a op-
ção AirDry.

• Recomendamos que utilize sempre abrilhantador, mesmo
com pastilhas de detergente combinadas.

Riscos esbranquiçados ou ca-
madas azuladas nos copos e
pratos.

• Foi libertado demasiado abrilhantador. Ajuste o nível de abri-
lhantador para um nível inferior.

• Excesso de detergente.

Manchas e marcas de água se-
cas nos copos e nos pratos.

• A quantidade de abrilhantador libertado não é suficiente.
Ajuste o nível de abrilhantador para um nível superior.

• A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.

A loiça fica molhada. • Para obter o melhor desempenho na secagem, active a op-
ção AirDry.

• O programa não tem fase de secagem ou a fase de secagem
usa uma temperatura baixa.

• O distribuidor de abrilhantador está vazio.
• A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.
• A causa pode estar na qualidade das pastilhas de detergente

combinadas. Experimente uma marca diferente ou active o
distribuidor de abrilhantador para utilizar abrilhantador em
conjunto com as pastilhas de detergente combinadas.

O interior do aparelho está mo-
lhado.

• Não se trata de um defeito do aparelho. A humidade do ar
condensa-se nas paredes interiores do aparelho.

Espuma invulgar durante a lava-
gem.

• Utilize apenas detergente adequado para máquinas de lavar
loiça.

• Existe uma fuga no distribuidor de abrilhantador. Contacte
um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Vestígios de ferrugem nos talhe-
res.

• Existe demasiado sal na água da lavagem. Consulte “O des-
calcificador da água”.

• Talheres de prata em conjunto com talheres de aço inoxidá-
vel. Evite colocar talheres de prata perto de talheres de aço
inoxidável.

O distribuidor do detergente fica
com resíduos de detergente no
fim do programa.

• A pastilha de detergente ficou colada ao distribuidor e não
foi totalmente dissolvida pela água.

• A água não consegue tirar o detergente do distribuidor. Cer-
tifique-se de que o braço aspersor não está obstruído.

• Certifique-se de que não há objectos nos cestos a impedir a
abertura do distribuidor de detergente.

Odores no interior do aparelho. • Consulte “Limpeza do interior”.
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Problema Possível causa e solução

Depósitos de calcário na loiça,
na cuba e na face interior da por-
ta.

• O nível de sal está baixo; verifique o indicador de falta de sal.
• A tampa do depósito de sal está solta.
• A sua água é dura. Consulte “O descalcificador da água”.
• Mesmo que utilize pastilhas combinadas multifunções, utilize

sal e regule a regeneração do descalcificador da água. Con-
sulte “O descalcificador da água”.

• Se continuar a observar depósitos de calcário, limpe o apa-
relho com um produto de limpeza próprio para este efeito.

• Experimente um detergente diferente.
• Contacte o fabricante do detergente.

Loiça baça, descolorada e lasca-
da.

• Certifique-se de que lava na máquina apenas os artigos que
podem ser lavados na máquina.

• Carregue e descarregue os cestos com cuidado. Consulte o
folheto com as instruções de carregamento dos cestos.

• Coloque os artigos delicados no cesto superior.

Consulte os capítulos “Antes da
primeira utilização”, “Utilização
diária” ou “Sugestões e dicas”
para conhecer outras causas
possíveis.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

AVISO! Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.

Se os filtros estiverem sujos e os
braços aspersores estiverem
obstruídos, os resultados de lavagem
são inferiores. Verifique-os
regularmente e limpe-os se for
necessário.

LIMPAR OS FILTROS

B

A
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C

• Certifique-se de que não há resíduos de alimentos ou sujidade dentro e à volta da borda do colector.
• Reinstale o filtro plano (C). Certifique-se de que fica posicionado correctamente debaixo das 2 guias.
• Volte a montar os filtros (A) e (B).
• Reinstale o filtro (A) no filtro plano (C). Rode-o para a direita até bloquear.

Uma posição incorrecta dos filtros pode causar resultados de lavagem insatisfatórios e danos
no aparelho.

LIMPAR OS BRAÇOS ASPERSORES
Não retire os braços aspersores. Se os orifícios
dos braços aspersores ficarem obstruídos, retire a
sujidade com um objecto fino e afiado.

LIMPEZA EXTERNA
• Limpe o aparelho com um pano macio e

húmido.
• Utilize apenas detergentes neutros.
• Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou

solventes.

LIMPEZA DO INTERIOR
• Limpe o aparelho com cuidado, incluindo a junta

de borracha da porta, com um pano macio
húmido.

• Se utilizar frequentemente programas de curta
duração, poderá ocorrer acumulação de
gordura e calcário no interior do aparelho. Para
evitar isso, recomendamos que utilize
programas de longa duração pelo menos 2
vezes por mês.

• Para manter o melhor desempenho do seu
aparelho, recomendamos a utilização de um
produto de limpeza especifico para máquinas
de lavar loiça uma vez por mês. Siga
rigorosamente as instruções da embalagem do
produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
Dimensões Largura / Altura / Profundida-

de (mm)
600 / 850 / 625

Ligação eléctrica 1) Tensão (V) 220 - 240

Frequência (Hz) 50

Pressão do fornecimento de
água

Mín. / Máx. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Fornecimento de água Água fria ou água quente 2) máx. 60 °C

Capacidade Requisitos do local de instala-
ção

13

Consumo de energia Modo On (ligado) (W) 5.0

38



Consumo de energia Modo Off (desligado) (W) 0.50

1) Consulte todos os valores na placa de características.
2) Se a água quente for proveniente de fontes de energias renováveis (ex.: painéis solares, energia eólica),
utilize-a para diminuir o consumo de energia.

PLACA DE CARACTERÍSTICAS

Mod. ... ... ...

Prod. No. ... ... ...

         Ser. No. ...

INFORMAÇÃO PARA TESTES
Para obter a informação necessária para testes de
desempenho, por favor envie um e-mail para:
info.test@dishwasher-production.com
Anote o número do produto (PNC) indicado na
placa de características.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo .
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem dos aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos

que tenham o símbolo  juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou contacte
as suas autoridades municipais.
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 VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali
škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.

VARNOST OTROK IN RANLJIVIH OSEB
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej

ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
• Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci in hišni

ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
• Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne

smejo izvajati otroci brez nadzora.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA
• Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobni

vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,

pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča z

zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Delovni tlak vode (najmanjši in največji) mora biti med 0.5

(0.05) / 8 (0.8) barov (MPa).
• Upoštevajte največje število 13 pogrinjkov.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati

predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
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• Jedilni pribor zložite v košarico za jedilni pribor, tako da bodo
konice obrnjene navzdol, ali pa vodoravno v predal za jedilni
pribor prav tako s konicami, obrnjenimi navzdol.

• Naprave z odprtimi vrati ne puščajte brez nadzora, da po
nesreči ne stopite nanje.

• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.

• Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega vodnega
pršca in/ali pare.

• Če ima naprava na dnu prezračevalne odprtine, te ne smejo
biti prekrite, npr. s preprogo.

• Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z novim
priloženim kompletom cevi. Starih kompletov cevi ne smete
ponovno uporabiti.

VARNOSTNA NAVODILA
NAMESTITEV
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane

naprave.
• Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na

mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena

napravi.

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPETOST

OPOZORILO! Nevarnost požara in
električnega udara.

• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za

tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.

• Vedno uporabite pravilno nameščeno vtičnico,
odporno proti udarcem.

• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je

treba kabel zamenjati, mora to storiti osebje
pooblaščenega servisnega centra.

• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv
tudi po namestitvi.

• Če želite izključiti napravo, ne vlecite za
električni priključni kabel. Vedno povlecite za
vtič.

• Naprava je izdelana v skladu z direktivami
EGS.

• Samo za VB in Irsko. Naprava ima vtič s 13-
ampersko varovalko. Če je treba zamenjati
varovalko v vtiču, uporabite varovalko: 13
amp ASTA (BS 1362).

VODOVODNA NAPELJAVA
• Ne poškodujte cevi za vodo.
• Pred priključitvijo na nove cevi, cevi, ki že

dolgo niso bile v uporabi, tam, kjer so bila
izvedena popravila ali nameščene nove
naprave (vodni števci itd.), naj voda teče toliko
časa, da bo čista in prozorna.

• Med in po prvi uporabi naprave se prepričajte,
da ni prisotnih vidnih iztekanj vode.

• V primeru poškodbe cevi za dovod vode takoj
zaprite pipo in iztaknite vtič iz omrežne
vtičnice. Za zamenjavo cevi za dovod vode se
obrnite na pooblaščeni servisni center.

UPORABA
• Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.
• Pomivalna sredstva za pomivalni stroj so

nevarna. Upoštevajte varnostna navodila z
embalaže pralnega sredstva.

• Ne pijte in ne igrajte se z vodo iz naprave.
• Ne odstranite posode iz naprave, dokler se

program ne zaključi. Nekaj pomivalnega
sredstva lahko ostane na posodi.

• Če med izvajanjem programa odprete vrata,
lahko iz naprave puhne vroča para.
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• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.

SERVIS
• Za popravilo naprave se obrnite na

pooblaščeni servisni center. Priporočamo le
uporabo originalnih nadomestnih delov.

• Ko se obrnete na pooblaščeni servisni center,
morate zagotoviti naslednje podatke, ki jih
najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Model:
Številka izdelka (PNC):
Serijska številka (Serial Number):

ODSTRANJEVANJE

OPOZORILO! Nevarnost poškodbe
ali zadušitve.

• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga

zavrzite.
• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da

bi se otroci in živali zaprli v napravo.
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PREPROST ZAČETEK
1 2 3

456

1 Indikator za vklop/izklop
2 Označevalec programa
3 Indikatorji
4 Tipka za vklop

5 Tipka za zamik vklopa
6 Gumb za izbiro programa

INDIKATORJI
Indikator za konec.
Indikator za sol. Ne sveti med izvajanjem programa.
Indikator sredstva za izpiranje. Ne sveti med izvajanjem programa.
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PROGRAMI

Program
Stopnja umazano‐

sti
Vrsta posode

Faze programa

Vrednosti porabe
1)

Trajanje
(min.)

Energija
(kWh)

Voda
(l)

 2) Običajno uma‐
zano
Porcelan in je‐
dilni pribor

• Predpomiva‐
nje

• Pomivanje pri
50 °C

• Izpiranja
• Sušenje

222 1.039 11

Zelo umazano
Porcelan, jedil‐
ni pribor, lonci
in ponve

• Predpomiva‐
nje

• Pomivanje pri
70 °C

• Izpiranja
• Sušenje

155 - 170 1.5 - 1.7 14-15

Običajno uma‐
zano
Porcelan in je‐
dilni pribor

• Predpomiva‐
nje

• Pomivanje pri
65 °C

• Izpiranja
• Sušenje

130 - 140 1.4 - 1.6 15-17

3) Sveža umaza‐
nija
Porcelan in je‐
dilni pribor

• Pomivanje pri
60 °C ali 65
°C

• Izpiranja

30 0.8 10

 4) Vse • Predpomiva‐
nje

14 0.1 5

1) Vrednosti so odvisne od tlaka in temperature vode, nihanja v električnem napajanju, funkcij in količi‐
ne posode.
2) Ta program vam omogoča najvarčnejšo porabo vode in energije za običajno umazana porcelan in
jedilni pribor. (To je standardni program za preizkuševalne inštitute).
3) S tem programom lahko pomijete sveže umazano posodo. V kratkem času zagotavlja dobre rezul‐
tate pomivanja.
4) Ta program uporabite za hitro izpiranje posode. Na ta način preprečite lepljenje ostankov hrane na
posodo in širjenje neprijetnih vonjav iz naprave. Pri tem programu ne uporabljajte pomivalnega sred‐
stva.

INFORMACIJE ZA PREIZKUŠEVALNE
INŠTITUTE
Za vse potrebne informacije glede preizkusa
pošljite elektronsko pošto na:

info.test@dishwasher-production.com
Navedite številko izdelka (PNC) s ploščice za
tehnične navedbe.
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NASTAVITVE
NASTAVITEV SISTEMA ZA MEHČANJE VODE

5x 6x

Označevalec programa mora biti v položaju .

1. Sočasno pritisnite in držite  ter obračajte gumb v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler
označevalec programa ni v položaju .

2. Spustite tipko , ko začneta utripati  in Delay.
• Trenutno nastavitev ponazarja število utripov indikatorja  (npr. 5 utripov + premor + 5

utripov = stopnja 5.
3. Pritisnite  za spremembo nastavitve. Z vsakim pritiskom programske tipke se poveča številka

stopnje. Ko je dosežena stopnja 10, se štetje ponovno začne na stopnji 1.
4. Obrnite gumb na  za potrditev nastavitve.

RAZPREDELNICA TRDOTE VODE

Nemške stopinje
(°dH)

Francoske stopinje
(°fH) mmol/l Clarkove/angleške

stopinje
Stopnja sistema za

mehčanje vode

47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3
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Nemške stopinje
(°dH)

Francoske stopinje
(°fH) mmol/l Clarkove/angleške

stopinje
Stopnja sistema za

mehčanje vode

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Tovarniška nastavitev.
2) Na tej stopnji ne uporabljajte soli.

VKLOP FUNKCIJE AIRDRY
AirDry izboljša rezultate sušenja z manjšo porabo energije.

Privzeto se funkcija AirDry vklopi pri vseh programih razen pri (če obstaja), a jo je mogoče izklopiti.

Med izvajanjem faze sušenja priprava odpre vrata naprave. Vrata ostanejo priprta.
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Označevalec programa mora biti v položaju .

1. Sočasno pritisnite in držite  ter obračajte gumb v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler
označevalec programa ni v položaju .

2. Spustite tipko , ko začneta utripati  in Delay.
3. Gumb obračajte v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler označevalec programa ni v položaju

.
• Sveti indikator  = Funkcija AirDry je vklopljena.

4. Pritisnite  za spremembo nastavitve.
• Indikator  je izklopljen = Funkcija AirDry je izklopljena.

5. Obrnite gumb na  za potrditev nastavitve.

POZOR! Če imajo otroci dostop do naprave, priporočamo izklop funkcije AirDry, ker je
lahko odpiranje vrat nevarno.

PRED PRVO UPORABO
1. Trenutna stopnja sistema za mehčanje

vode mora ustrezati trdoti vode. V
nasprotnem primeru nastavite stopnjo
sistema za mehčanje vode.

2. Napolnite posodo za sol.
3. Napolnite predal sredstva za izpiranje.
4. Odprite pipo.
5. Zaženite program, da odstranite vse ostanke,

ki se še lahko nahajajo v napravi. Ne

uporabljajte pomivalnega sredstva in ne
zlagajte posode v košari.

Ko zaženete program, lahko traja do pet minut,
da naprava ponovno napolni sistem za mehčanje
vode. Videti je, da naprava ne deluje. Faza
pomivanja se začne šele, ko se ta postopek
zaključi. Postopek se redno ponavlja.

DODAJANJE SOLI

Pred prvo uporabo v posodo za sol nalijte en liter vode.
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POZOR!

Med polnjenjem posode za sol lahko iz nje izteka voda s soljo. Za preprečitev korozije zaženite
program takoj po polnjenju posode za sol.

DODAJANJE SREDSTVA ZA IZPIRANJE

2

1

 
 

4
3 2 1

Sredstvo za izpiranje pomaga, da se posoda posuši brez lis in madežev. Samodejno se sprosti med
fazo vročega izpiranja.

VSAKODNEVNA UPORABA
1. Odprite pipo.
2. Nastavite pravi program za vrsto posode in

stopnjo umazanije.
Naprava mora biti v načinu izbire programa.

• Če sveti indikator za sol, napolnite
posodo za sol.

• Če sveti indikator sredstva za izpiranje,
napolnite predal sredstva za izpiranje.

3. Napolnite košare.
4. Dodajte pomivalno sredstvo.
5. Zaženite program.

DODAJANJE POMIVALNEGA SREDSTVA

2

1

20

30

A

B

Če ima program fazo predpomivanja, dajte majhno količino pomivalnega sredstva v predelek B.

DODAJANJE KOMBINIRANIH TABLET

2

1

20

30
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• Ne napolnite posode za sol in predala sredstva za izpiranje.
• Doziranje sredstva za izpiranje nastavite na najnižjo stopnjo.

NAČIN IZBIRE PROGRAMA

Naprava mora biti v načinu izbire programa. Če upravljalna plošča ne prikaže tega stanja, opravite
ponastavitev z Reset.

Sočasno pritisnite in držite Delay in , dokler naprava ni v načinu izbire programa.

RESET

S funkcijo Reset lahko prekličete delujoči program ali zamik vklopa. Naprava se vrne v način izbire
programa.

VKLOP PROGRAMA

1. Odprite pipo in zaprite vrata.
2. Izberite program.
3. Pritisnite .
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FUNKCIJA DELAY

S to funkcijo lahko vklop programa zamaknete za tri ure.
1. Nastavite program.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite  za začetek odštevanja.
Po koncu odštevanja se program zažene.

ODPIRANJE VRAT MED DELOVANJEM
NAPRAVE
Če odprete vrata med izvajanjem programa,
naprava preneha delovati. To lahko vpliva na
porabo energije in trajanje programa. Ko vrata
zaprete, naprava nadaljuje z delovanjem od
trenutka prekinitve.

Če so med fazo sušenja vrata odprta
več kot 30 sekund, se delujoči
program konča. To se ne zgodi, če
se vrata odprejo s funkcijo AirDry.

Ne poskusite zapreti vrat naprave v
dveh minutah po tem, ko jih funkcija
AirDry samodejno odpre, ker to lahko
povzroči poškodbo naprave.
Če so po tem vrata zaprta še tri
minute, se delujoči program konča.

OB KONCU PROGRAMA

5 min
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Sveti indikator . Po petih minutah neuporabe naprava preide v stanje pripravljenosti in vsi
indikatorji ugasnejo. Zmanjša se poraba energije.

1. Gumb obrnite na .
2. Zaprite pipo.

NAMIGI IN NASVETI
SPLOŠNO
Naslednji nasveti zagotavljajo najboljše rezultate
pomivanja in sušenja pri vsakodnevni uporabi in
pomagajo tudi varovati okolje.
• Velike ostanke hrane s posode odstranite v

koš za smeti.
• Posode ne izpirajte predhodno ročno. Po

potrebi uporabite program predpomivanja (če
je na voljo) ali izberite program s fazo
predpomivanja.

• Vedno izkoristite celoten prostor v košarah.
• Posodo zlagajte v pomivalni stroj tako, da bo

voda iz šob brizgalne ročice prišla do vseh
delov posode in jih pomila. Predmeti se ne
smejo dotikati ali prekrivati drug drugega.

• Pomivalno sredstvo, sredstvo za izpiranje in
sol lahko uporabljate ločeno ali pa uporabite
kombinirane tablete (npr. »3v1«, »4v1«, »Vse
v enem«). Sledite navodilom z embalaže.

• Izberite program glede na vrsto posode in
stopnjo umazanosti. Program ECO vam
omogoča najvarčnejšo porabo vode in
energije za običajno umazana porcelan in
jedilni pribor.

SISTEM ZA MEHČANJE VODE
Sistem za mehčanje vode odstrani iz vode
minerale, ki negativno vplivajo na rezultate
pomivanja in napravo.
Večja kot je vsebnost teh mineralov, trša je voda.
Trdoto vode merimo v ekvivalentnih lestvicah.
Sistem za mehčanje vode morate nastaviti glede
na trdoto vode v vašem vodovodu. Točne
podatke o trdoti vode lahko dobite pri krajevnem
vodovodnem podjetju. Pomembno je nastaviti
pravo stopnjo sistema za mehčanje vode, da
zagotovite dobre rezultate pomivanja.

UPORABA SOLI, SREDSTVA ZA IZPIRANJE
IN POMIVALNEGA SREDSTVA
• Uporabljajte le sol, sredstvo za izpiranje in

pomivalno sredstvo za pomivalni stroj. Drugi
izdelki lahko poškodujejo napravo.

• Na območjih s trdo in zelo trdo vodo
priporočamo ločeno uporabo pomivalnega
sredstva (prašek, gel, tablete brez dodatnih
funkcij), sredstva za izpiranje in soli za
najboljše rezultate pomivanja in sušenja.

• Vsaj enkrat na mesec zaženite napravo s
čistilom, ki je še posebej primerno za ta
namen.

• Tablete se pri kratkih programih ne raztopijo v
celoti. Da bi preprečili ostanke pomivalnega
sredstva na namiznem priboru, priporočamo,
da tablete uporabljate pri dolgih programih.

• Ne uporabite več kot pravo količino
pomivalnega sredstva. Oglejte si navodila na
embalaži pomivalnega sredstva.

KAJ STORITI V PRIMERU, DA ŽELITE
PRENEHATI UPORABLJATI KOMBINIRANE
TABLETE
Pred začetkom ločene uporabe pomivalnega
sredstva, soli in sredstva za izpiranje naredite
naslednje:
1. Nastavite najvišjo stopnjo sistema za

mehčanje vode.
2. Preverite, ali sta posoda za sol in predal

sredstva za izpiranje polna.
3. Zaženite najkrajši program s fazo izpiranja.

Ne dodajte pomivalnega sredstva in ne
zlagajte posode v košari.

4. Ko se program zaključi, sistem za mehčanje
vode prilagodite trdoti vode v vašem kraju.

5. Prilagodite sproščeno količino sredstva za
izpiranje.
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POLNJENJE KOŠAR
• Napravo uporabljajte le za pomivanje

predmetov, ki so primerni za pomivanje v
pomivalnem stroju.

• V napravo ne dajajte predmetov iz lesa,
roževine, aluminija, kositra in bakra.

• V napravo ne dajajte predmetov, ki lahko
vpijejo vodo (gobe, gospodinjske krpe).

• S posode odstranite ostanke hrane.
• Zažgane ostanke hrane na posodi pred

pomivanjem namočite v vodi.
• Votle predmete (npr. skodelice, kozarce in

ponve) postavite z odprtino navzdol.
• Poskrbite, da se jedilni pribor in posoda ne

bodo dotikali. Žlice pomešajte med drug
pribor.

• Kozarci se ne smejo medsebojno dotikati.
• Manjše predmete vstavite v košarico za jedilni

pribor.
• Lahke predmete zložite v zgornjo košaro.

Poskrbite, da se predmeti ne bodo premikali.
• Pred vklopom programa se prepričajte, da se

brizgalna ročica lahko neovirano vrti.

PRED VKLOPOM PROGRAMA
Poskrbite za naslednje:

• Da so filtri čisti in pravilno nameščeni.
• Da je pokrov posode za sol povsem privit.
• Da brizgalni ročici nista zamašeni.
• Da sta prisotna sol in sredstvo za izpiranje za

pomivalni stroj (razen če uporabljate
kombinirane tablete).

• Da so predmeti v košarah pravilno zloženi.
• Da je program primeren za zloženo posodo in

stopnjo umazanosti.
• Da je uporabljena prava količina pomivalnega

sredstva.

PRAZNJENJE KOŠAR
1. Pustite, da se posoda ohladi, preden jo

vzamete iz pomivalnega stroja. Vroča posoda
se hitro poškoduje.

2. Najprej izpraznite spodnjo in potem zgornjo
košaro.

Ob koncu programa se lahko na
straneh in vratih naprave še vedno
nahaja voda.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če se naprava ne zažene ali se ustavi med
delovanjem, preden se obrnete na pooblaščeni
servisni center, preverite, ali lahko sami rešite
težavo s pomočjo informacij v razpredelnici.

OPOZORILO! Zaradi neustrezno
opravljenih popravil lahko pride do
resne ogroženosti uporabnika. Vsa
popravila mora izvesti strokovno
usposobljena oseba.

Pri nekaterih težavah v presledkih utripa indikator
za konec in na ta način ponazarja napako v
delovanju naprave.
Večino težav, ki se lahko pojavijo, je mogoče
rešiti brez pomoči pooblaščenega servisnega
centra.

Težava in opozorilna koda Možen vzrok in rešitev

Naprave ne morete vklopiti. • Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
• Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni po‐

škodovane varovalke.
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Težava in opozorilna koda Možen vzrok in rešitev

Program se ne zažene. • Poskrbite, da bodo vrata naprave zaprta.
• Pritisnite .
• Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekliči‐

te ali počakajte, da se odštevanje konča.
• Naprava je začela postopek polnjenja sistema za

mehčanje vode. Postopek traja približno pet mi‐
nut.

Naprava se ne napolni z vodo.
• Indikator za konec utripne enkrat v

presledkih.
• Indikator  utripa neprekinjeno.

• Preverite, ali je pipa odprta.
• Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek.

Za te informacije se obrnite na krajevno vodovod‐
no podjetje.

• Prepričajte se, da pipa ni zamašena.
• Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode ni

zamašen.
• Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepog‐

njena ali ukrivljena.

Naprava ne izčrpa vode.
• Indikator za konec utripne dvakrat v

presledkih.
• Indikator  utripa neprekinjeno.

• Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
• Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepog‐

njena ali ukrivljena.

Vklopljen je zaščitni sistem za zaporo
vode.
• Indikator za konec utripne trikrat v

presledkih.
• Indikator  utripa neprekinjeno.

• Zaprite pipo in se obrnite na pooblaščeni servisni
center.

Naprava se med delovanjem večkrat iz‐
klopi in vklopi.

• To je povsem običajno. Zagotavlja optimalne re‐
zultate pomivanja in prihranek energije.

Program traja predolgo. • Če je nastavljena funkcija zamika vklopa, nastavi‐
tev prekličite ali počakajte, da se odštevanje kon‐
ča.

Pri vratih naprave prihaja do manjšega
iztekanja.

• Naprava ni poravnana. Odvijte ali privijte nastavlji‐
ve noge (če obstajajo).

• Vrata naprave niso naravnana sredinsko glede na
kad. Nastavite zadnjo nogo (če obstaja).

Vrata naprave se težko zaprejo. • Naprava ni poravnana. Odvijte ali privijte nastavlji‐
ve noge (če obstajajo).

• Deli namiznega pribora gledajo iz košar.

Iz naprave prihaja ropotajoč/razbijajoč
zvok.

• Namizni pribor ni pravilno zložen v košarah.
Oglejte si list z navodili za polnjenje košar.

• Poskrbite, da se bosta brizgalni ročici lahko neovi‐
rano vrteli.
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Težava in opozorilna koda Možen vzrok in rešitev

Naprava sproži odklopnik. • Tok ni dovolj močan, da bi hkrati oskrboval vse
naprave v uporabi. Preverite tok v vtičnici in
zmogljivost merilne naprave ali pa izklopite eno
od naprav v uporabi.

• Notranja elektronska okvara naprave. Obrnite se
na pooblaščeni servisni center.

Za druge možne vzroke si oglejte »
Pred prvo uporabo«, »
Vsakodnevna uporaba« ali »
Namigi in nasveti«.

Ko preverite napravo, pritisnite . Če se težava
ponovi, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Za opozorilne kode, ki niso opisane v
razpredelnici, se obrnite na pooblaščeni servisni
center.

REZULTATI POMIVANJA IN SUŠENJA NISO ZADOVOLJIVI

Težava Možen vzrok in rešitev

Slabi rezultati pomivanja. • Oglejte si »Vsakodnevna uporaba«, »Namigi in nasve‐
ti« ter list z navodili za polnjenje košar.

• Uporabite intenzivnejše programe pomivanja.
• Očistite brizgalne šobe in filter. Oglejte si »Vzdrževanje in

čiščenje«.

Slabi rezultati sušenja. • Namizni pribor ste predolgo pustili v zaprti napravi.
• Ni sredstva za izpiranje ali pa je odmerek le-tega premaj‐

hen. Doziranje sredstva za izpiranje nastavite na višjo ra‐
ven.

• Plastične predmete boste morali morda obrisati s krpo.
• Za najboljše rezultate sušenja vklopite funkcijo AirDry.
• Priporočamo, da vedno uporabite sredstvo za izpiranje,

celo v kombinaciji s kombiniranimi tabletami.

Na kozarcih in posodi nastanejo
beli pasovi ali modrikast sloj.

• Preveč sproščenega sredstva za izpiranje. Stopnjo dozira‐
nja sredstva za izpiranje nastavite na nižjo.

• Pomivalnega sredstva je preveč.

Na kozarcih in posodi nastanejo
madeži in posušene vodne kap‐
ljice.

• Premalo sproščenega sredstva za izpiranje. Stopnjo dozi‐
ranja sredstva za izpiranje nastavite na višjo.

• Vzrok je lahko v kakovosti sredstva za izpiranje.

Posoda je mokra. • Za najboljše rezultate sušenja vklopite funkcijo AirDry.
• Program nima faze sušenja ali pa ima fazo sušenja z nizko

temperaturo.
• Predal sredstva za izpiranje je prazen.
• Vzrok je lahko v kakovosti sredstva za izpiranje.
• Vzrok je lahko v kakovosti kombiniranih tablet. Preizkusite

drugo znamko ali pa vklopite doziranje sredstva za izpira‐
nje in uporabite sredstvo za izpiranje skupaj s kombinirani‐
mi tabletami.
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Težava Možen vzrok in rešitev

Notranjost naprave je mokra. • To ni okvara naprave. To povzroča vlaga v zraku, ki kon‐
denzira na stenah.

Nenavadno penjenje med pomi‐
vanjem.

• Uporabljajte samo pomivalna sredstva za pomivalne stro‐
je.

• Predal sredstva za izpiranje pušča. Obrnite se na poobla‐
ščeni servisni center.

Na priboru so sledi rje. • V vodi za pomivanje je preveč soli. Oglejte si »Sistem za
mehčanje vode«.

• Srebrni jedilni pribor in pribor iz nerjavnega jekla ste zložili
skupaj. Srebrnih predmetov in predmetov iz nerjavnega je‐
kla ne zlagajte tesno skupaj.

Ob koncu programa so v pred‐
alu za pomivalno sredstvo pri‐
sotni ostanki pomivalnega sred‐
stva.

• Tableta je obtičala v predalu in je zato voda ni povsem iz‐
prala.

• Voda ne more izprati pomivalnega sredstva iz predala.
Prepričajte se, da brizgalna ročica ni blokirana ali zamaše‐
na.

• Poskrbite, da predmeti v košarah ne bodo preprečili pokro‐
vu predala za pomivalno sredstvo, da bi se odprl.

Neprijetne vonjave v napravi. • Oglejte si »Čiščenje notranjosti«.

Sledi vodnega kamna na na‐
miznem priboru, v kadi in na
notranji strani vrat.

• Raven soli je nizka, preverite indikator za sol.
• Pokrov posode za sol ni povsem privit.
• Voda iz pipe je trda. Oglejte si »Sistem za mehčanje vo‐

de«.
• Tudi če uporabljate kombinirane tablete, uporabite sol in

nastavite regeneracijo sistema za mehčanje vode. Oglejte
si »Sistem za mehčanje vode«.

• Če so ostanki vodnega kamna še vedno prisotni, napravo
očistite s čistili, ki so še posebej primerni za ta namen.

• Poskusite z drugim pomivalnim sredstvom.
• Obrnite se na proizvajalca pomivalnega sredstva.

Moten, obledel ali okrušen na‐
mizni pribor.

• Poskrbite, da boste v pomivalnem stroju pomivali samo
predmete, primerne za pomivanje v pomivalnem stroju.

• Košare polnite in praznite previdno. Oglejte si list z navodili
za polnjenje košar.

• Občutljive predmete zložite v zgornjo košaro.

Za druge možne vzroke si oglejte »
Pred prvo uporabo«, »
Vsakodnevna uporaba« ali »
Namigi in nasveti«.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Pred vzdrževanjem
izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.
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Umazani filtri in zamašene brizgalne
ročice poslabšajo kakovost
pomivanja. Občasno jih preverite in
po potrebi očistite.

ČIŠČENJE FILTROV

B

A

C

• Prepričajte se, da v odvodni odprtini ali okrog nje ni ostankov hrane ali umazanije.
• Namestite nazaj ploščati filter (C). Poskrbite, da bo pravilno nameščen pod vodili.
• Ponovno sestavite filtra (A) in (B).
• Filter (A) vstavite nazaj v ploščati filter (C). Obračajte ga v smeri urnega kazalca, dokler se ne

zaskoči.

Napačen položaj filtrov lahko povzroči slabe rezultate pomivanja in poškodbo naprave.

ČIŠČENJE BRIZGALNIH ROČIC
Ne odstranjujte brizgalnih ročic. Če se luknjice v
brizgalnih ročicah zamašijo, odstranite ostanke
umazanije s tankim ostrim predmetom.

ČIŠČENJE ZUNANJIH POVRŠIN
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
• Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva.
• Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil,

grobih gobic ali topil.

ČIŠČENJE NOTRANJOSTI
• Z mehko vlažno krpo previdno očistite

napravo, vključno z gumijastim tesnilom vrat.

• Če redno uporabljate kratke programe, lahko
v notranjosti naprave ostanejo ostanki
maščob in vodnega kamna. Če želite to
preprečiti, priporočamo, da vsaj dvakrat na
mesec zaženete dolg program.

• Da bi ohranili najboljšo učinkovitost svoje
naprave, priporočamo, da mesečno uporabite
posebno čistilo za pomivalne stroje. Natančno
upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

TEHNIČNE INFORMACIJE
Mere Širina/višina/globina (mm) 600 / 850 / 625
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Priključitev na električno nape‐
tost 1)

Napetost (V) 220 - 240

Frekvenca (Hz) 50

Tlak vode Min./maks. barov (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Dovod vode Hladna ali vroča voda 2) največ 60 °C

Zmogljivost Pogrinjkov 13

Poraba energije Način stanja vklopa (W) 5.0

Poraba energije Način izklopa (W) 0,50

1) Za druge vrednosti si oglejte ploščico za tehnične navedbe.
2) Če se vroča voda ogreva s pomočjo nadomestnih virov energije (npr. sončnih plošč ali vetrne elek‐
trarne), uporabite priključitev na vročo vodo, da zmanjšate porabo energije.

PLOŠČICA ZA TEHNIČNE NAVEDBE

Mod. ... ... ...

Prod. No. ... ... ...

         Ser. No. ...

INFORMACIJE ZA PREIZKUŠEVALNE
INŠTITUTE
Za vse potrebne informacije glede preizkusa
pošljite elektronsko pošto na:
info.test@dishwasher-production.com
Navedite številko izdelka (PNC) s ploščice za
tehnične navedbe.

SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol .
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje
ljudi ter reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih s

simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
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