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HU Költözködés esetén a készüléket tartsa függőleges 
helyzetben; ha ez nem lehetséges, a hátsó oldalára döntse!

Vízbekötés
A vízbekötéshez szükséges átalakításokat csak szakember 

végezheti.

A vízbevezetőcső és a leeresztőcső a kényelmes bekötés 
érdekében mind jobbra, mind balra elvezethető. 
A mosogatógép ne hajtsa meg és ne nyomja össze a csöveket.

A vízbevezetőcső bekötése
• Egy 3/4”-es hidegvíz- vagy melegvíz-vezetékbe (max. 

60°C).
• Eressze ki a vizet, amíg tiszta nem lesz. 
• Csavarozza fel a vízbevezetőcsövet és nyissa meg a 

vízcsapot.

Ha a vízbevezetőcső nem elég hosszú, forduljon 
szaküzlethez vagy meghatalmazott szakemberhez (lásd 
„Szerviz”).

A víznyomásnak a Műszaki adatok táblázatában szereplő 
határértékek között kell lennie. Ellenkező esetben előfordulhat, 
hogy a mosogatógép nem működik megfelelően.

 Ügyeljen arra, hogy a csövön ne legyen se törés, se 
szűkület!

A leeresztőcső bekötése
A leeresztőcsövet kösse legalább 2 cm átmérőjű lefolyóba. (A)
A leeresztőcsőnek a padlótól vagy a mosogatógép 
alátámasztási felületétől számítva 40 és 80 cm között kell 
lennie.

Mielőtt a leeresztőcsövet a mosogatószifonba becsatlakoztatja, 
távolítsa el a műanyag dugót (B).

A vízkiömlés megakadályozása
A víz kiömlésének megakadályozása érdekében a 
mosogatógép:
- egy olyan rendszerrel van ellátva, mely rendellenességek 
esetén meggátolja a vízbetáplálást, illetve a készülékben 
rekedt víz kiengedését.

FIGYELEM! NAGYFESZÜLTSÉG!

A vízbevezetőcsövet semmilyen körülmények között sem 
szabad elvágni, mivel nyomás alatt álló részeket tartalmaz.

Elektromos csatlakoztatás
Mielőtt bedugná a dugót a konnektorba, győződjön meg az 
alábbiakról:
• Az aljzatnak van földelése   , és megfelel a törvény 

által előírtaknak.
• az aljzat képes elviselni a készülék ajtajának belső 

oldalán elhelyezett adattáblán feltüntetett maximális 
teljesítményfelvételt 

 (lásd „A mosogatógép leírása”);
• A tápfeszültség értéke a készülék ajtajának belső oldalán 

elhelyezett adattáblán feltüntetett értékek közé esik.
• Az aljzat kompatibilis a készülék villásdugójával. Ellenkező 

esetben a hivatalos szakszervizzel cseréltesse le a 
villásdugót (lásd „Szerviz”). Ne használjon hosszabbítót 
vagy elosztót.

Az elektromos tápkábelnek és a hálózati aljzatnak a 
készülék bekötése után is könnyen hozzáférhetőnek kell 
maradnia.

A kábel ne legyen megtörve vagy összenyomva!

Ha a tápkábel megsérül, a kockázatok megszüntetése 
végett a kábelt a gyártóval, illetve a legközelebbi szakszervizzel 
ki kell cseréltetni. (Lásd „Szerviz”)

A fenti előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó 
elhárít minden felelősséget. 

Elhelyezés és vízszintezés
1. A mosogatógépet sík és kemény padlóra állítsa. A 
készülék vízszintbe állításakor a padló egyenetlenségeit az 
elülső lábak ki-, illetve becsavarásával kompenzálhatja. A 
pontos vízszintezéssel biztosítható a készülék stabilitása, 
megelőzhetők a rezonanciák és zajok.

2. A mosogatógép beszerelése előtt ragassza az átlátszó 
öntapadó csíkot a fapolc alsó oldalára, hogy megvédje azt a 
kondenzvíztől.

3. Helyezze el a mosogatógépet úgy, hogy oldalai, illetve 
hátlapja nekifeküdjenek a szomszédos bútoroknak, falaknak. 
A készülék egybefüggő munkalap alá is beszerelhető (lásd 
Beszerelési útmutató).

4. A hátsó lábak magasságának beállításához a mosogatógép 
alsó, elülső, középső részén található piros színű hatszögletű 
csavarjait állítsa be egy 8 mm-es hatszögletű csavarkulccsal 
– a magasság növeléséhez csavarja az óramutató járásával 
megegyező, a magasság csökkentéséhez pedig az óramutató 
járásával ellentétesen. (lásd a dokumentációhoz mellékelt 
beépítési útmutatót).

Üzembe helyezés

MIN 40 cm

MAX 80 cm
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A készülék hangjelzésekkel/dallamokkal jelzi vissza a 
parancsok végrehajtását: bekapcsolás, ciklus vége stb. 

A kezelőpanel/kijelző szimbólumai/jelzőlámpái/világító LED-
jei több színnel is tudnak villogni vagy világítani. 

Tanácsok az első mosogatáshoz
A beszerelés után távolítsa el a kosarakra helyezett betéteket 
és a felső kosáron lévő elasztikus tartóelemeket (ahol van).

Vízlágyító beállítások
Az első mosogatás elindítása előtt állítsa be a hálózati víz-
keménységet. (lásd Öblítőszer és regeneráló só).
A vízlágyító-tartály első feltöltésekor vizet kell betölteni, majd 
töltsön bele kb. 1 kg sót. Ekkor víz folyhat ki a tartályból.
Közvetlenül ezután indítson el egy mosogatási ciklust.
Kizárólag mosogatógépekhez használatos sót használjon.
A betöltés után a SÓHIÁNYJELZŐ lámpa kialszik.

Amennyiben a sótartályba nem tölt sót, a vízlágyító 
berendezés és a fűtőszál tönkremehet.

Műszaki adatok

Dimensões
Szélesség 44,5 cm.
Magasság 82 cm.
Mélység 55 cm.

Méretek 10 normál teríték
Hálózati
víznyomás

0,05 ÷ 1 MPa  (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi

Tápfeszültség Lásd adattábla

Teljes felvett teljesítmény Lásd adattábla

Olvadó biztosíték Lásd adattábla

A készülék megfelel az 
alábbiuniós irányelveknek: 
-93/68/EEC (CE Marking)
-2006/95/EC  (Low Voltage)
-2004/108/EC (Electromagnetic 
Compatibility) 
-2009/125/EC (Comm. Reg. 
1016/2010) (Ecodesign)
-2010/30/EC (Energy Labelling)
-2011/65/EC (RoHS)
-2012/19/CE  
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Kezelőpanel

1. Felső kosár
2. Felső permetezőkar
3. Billenőpolc 
4. Kosármagasság-szabályozó 
5. Alsó kosár
6. Alsó permetezőkar
7. Evőeszköztartó kosár
8. Mosogatószűrő
9. Sótartály 
10. Mosogatószeres és öblítőszeres rekesz
11. Adattábla
12. Kezelőpanel

Készülékleírás

Áttekintő nézet

PROGRAMLÁMPÁK

Öblítőszerhiány-jelző lámpa

Sóhiányjelző lámpa

Programválasztó 
gomb

BE/KI/NULLÁZÁS 
gomb és lámpa
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Kizárólag mosogatógépekhez használatos termékeket 
használjon. Ne használjon étkezési vagy ipari sókat!
(Tartsa be a termék csomagolásán található utasításokat)! 

Multifunkciós termék használata esetén mindenképpen 
tanácsos sót betölteni, különösen, ha a víz kemény vagy 
nagyon kemény. (Tartsa be a termék csomagolásán található 
utasításokat)! 

Ha nem tölt be se sót, se öblítőszert, a SÓHIÁNYJELZŐ 
lámpa és az ÖBLÍTŐSZERHIÁNY-JELZŐ lámpa természetesen 
továbbra is állandó fénnyel fog világítani.

A regeneráló só betöltése
A só használata elkerüli az edényeken és a mosogatógép funkciós 
alkatrészein a VÍZKŐ képződését. 
• Ezért fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
• Fontos elvégezni a vízkeménység beállítását.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd 
„Készülékleírás”), és a következő esetekben kell feltölteni:
• ha a kezelőpanelen kigyullad az ÖBLÍTŐSZERHIÁNY-JELZŐ 

lámpa;
• az autonómiát lásd a vízkeménység-táblázatban.

1. Húzza ki az alsó kosarat, és órairánnyal 
ellentétesen csavarja le a tartály kupakját.
2. Csak az első használatbavétel alkalmával: 
a tartályt a pereméig töltse fel vízzel.
3. Helyezze be a tölcsért* (lásd ábra), és a 
tartályt töltse fel a pereméig sóval (kb. 1 kg) – 
nem baj, ha a víz kicsit túlcsordul.

4. Vegye ki a tölcsért, törölje le a sót a tartály szájáról, majd 
becsavarás előtt, folyó csapvíz alatt öblítse el a kupakot.
Javasoljuk, hogy ezt a műveletet minden egyes sóbetöltésnél 
hajtsa végre. 
Jól zárja vissza a kupakot, hogy a mosogatás során a mosogatószer 
nehogy behatolhasson a tartályba (ez helyrehozhatatlanul 
tönkreteheti a vízlágyítót).

Ha sót kell betölteni, akkor ezt tanácsos a mosogatás 
elindítása előtt elvégezni. 

A vízkeménység beállítása
A vízlágyító vízkőoldó tökéletes működése érdekében feltétlenül 
el kell végezni a lakás vízkeménységének a beállítását. A 
víz keménységéről a hálózati ivóvíz szolgáltatójától kaphat 
felvilágosítást. A beállított érték egy közepes vízkeménységnek 
felel meg. 
• A BE/KI gombbal kapcsolja be a mosogatógépet.  
• A BE/KI gombbal kapcsolja ki a készüléket. 
• Nyomja meg háromszor a P gombot, amíg nem hall egy 
hangjelzést.
• A BE/KI gombbal kapcsolja be a készüléket. 
• Az aktuális kiválasztási szintnek megfelelő szám és az 
öblítőszerhiány-jelző lámpa villog (csak villogó lámpa).
• Nyomja meg a P gombot a kívánt öblítőszer-kibocsátás szint 
kiválasztásához.
• A BE/KI gombbal kapcsolja ki a készüléket. 
• Beállítás sikeresen elvégezve!

Regeneráló só 
és öblítőszer

(°dH = német keménységi fok – °fH = francia keménységi fok – 
mmol/l = millimol/liter)

Az öblítőszer betöltése
Az öblítőszerrel az edények könnyebben száradnak. A 
öblítőszeres rekeszt akkor kell feltölteni:
• ha a kezelőpanelen/kijelzőn kigyullad az ÖBLÍTŐSZERHIÁNY-

JELZŐ lámpa/szimbólum
• amikor az „E” tartály ajtaján lévő optikai jelző sötétről 

átlátszóvá válik.
1 .  A „G”  kupak óra i ránnyal 
ellentétesen történő kicsavarásával 
nyissa ki a rekeszt.
2. Töltse be az öblítőszert, vigyázva, 
nehogy mellé menjen. Ha mégis, 
száraz ronggyal azonnal törölje le!
3. Csavarja vissza a kupakot.

SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe!

Az öblítőszer-adagolás beállítása
Ha nem elégedett a szárítás eredményével, módosítson az 
öblítőszer adagolásán. Forgassa el az „F” szabályzógombot. 
A mosogatógép típusától függően max. 4 szint állítható be. A 
beállított érték egy közepes szintnek felel meg.
•  amennyiben az edényeken kékes csíkok láthatók, állítsa kisebb 

értékre (1-2).
•  ha az edényeken vízcseppek vagy vízkőfoltok találhatók, állítsa 

magasabb értékre (3-4).

Vízkeménység-táblázat
Átlagos élettartam 
sótartály napi 1 
mosogatással

szint °dH °fH mmol/l hónap
1 0 - 6 0 - 10 0 - 1 7 hónap
2 6 - 11 11 - 20 1,1 - 2 5 hónap
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3 3 hónap
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 hónap
5 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9 2/3 hét

0°fH és 10°fH között tanácsos nem használni sót. 
Az 5-ös program esetén az időtartam hosszabb lehet. 
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Berámolás a kosarakba 

Javaslatok 
Mielőtt berámolna a kosarakba, távolítsa el az ételmaradékokat 
az edényekről, és öntse ki a poharakból és edényekből a bennük 
maradt folyadékot. Az edényeket nem szükséges folyó víz 
alatt elöblíteni.
Az edényeket úgy helyezze el, hogy stabilan álljanak, és ne 
borulhassanak le, az edények fejjel lefelé legyenek elhelyezve, 
és a homorú vagy domború edényeket ferdén rakja be, hogy a víz 
elérhesse az összes felületet és utána eltávozhasson.
Ügyeljen arra, hogy a fedelek, fogantyúk, serpenyők és tálcák 
ne akadályozzák a permetezőkarok forgását. Az apró tárgyakat 
helyezze az evőeszköztartó kosárba.
A műanyag edényekre és tapadásmentes serpenyőkre vízcseppek 
gyűlhetnek, ezért a száradási idejük hosszabb, mint a kerámiából 
vagy acélból készült edényeké.
A könnyű tárgyakat (pl. műanyag edényeket) javasolt a felső 
kosárba helyezni úgy, hogy ne mozogjanak.
A berámolás után ellenőrizze, hogy a permetezőkarok szabadon 
el tudnak-e forogni.

Alsó kosár
Az alsó kosárba fazekakat, fedőket, tányérokat, salátástálakat, 
evőeszközöket stb. lehet berámolni. A nagyobb tányérokat és 
fedőket a kosár szélein tanácsos elhelyezni.

Az erősen szennyezett edényeket javasolt az alsó kosárban 
elhelyezni, mert ebben a részben a vízsugarak erősebbek és 
így nagyobb mosogatási teljesítmény elérését teszik lehetővé.
 

Evőeszköztartó kosár
Az evőeszköztartó kosár felső rácsokkal rendelkezik, melyek 
segítségével az evőeszközöket jobban el lehet rendezni. Csak 
az alsó kosár elülső részében helyezhető el.

Felső kosár
Rámolja be a kényes és könnyű edényeket: poharak, csészék, 
kistányérok, mély salátástálak. 

Változtatható helyzetű billenőpolcok
A billenőpolcok három különböző magasságba állíthatók be az 
edényeknek a kosárban való optimális elrendezése érdekében.

A talpas poharakat a poharak szárának 
megfelelő kiképzésekbe helyezésével 
stabilan el lehet rendezni. 
A szárítás optimalizálása érdekében 
növelje a billenőpolcok lejtési szögét. 
A lejtési szög móosításához emelje 
fel a billenőpolcot, csúsztassa el egy 
kissé és állítsa a kívánt helyzetbe.
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A felső kosár magasságának beállítása
A felső kosár magassága igény szerint állítható: magas állásba, 
amikor az alsó kosárba nagy edényeket kíván elhelyezni, alacsony 
állásba, hogy ki tudja használni a billenőpolcokat, hogy nagyobb 
helyet biztosítson felfelé.

Soha ne állítsa a magasságot, ha a fiók meg van pakolva.

A kosarat sohase emelje vagy süllyessze csak egyik oldalánál 
fogva.

Nyissa ki a kosár jobb- és baloldali sínjein az ütközőket, és húzza 
ki a kosarat; rakja a síneket feljebb vagy lejjebb, helyezze vissza 
a kosarat úgy, hogy az első görgők is a sínen legyenek, és zárja 
vissza az ütközőket (lásd ábra).

Az alábbiak nem tisztíthatók mosogatógépben
• Fából készült evőeszközök és edények.
• Érzékeny díszüvegek, kézzel készített edények és antik és 

edények. Ezek díszítései nem ellenállók.
• Forró vízre érzékeny műanyag eszközök.
• Rézből vagy ónból készült eszközök.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett 

eszközök.
Az üvegen lévő dekorációk, az alumínium és ezüst eszközök 
elszíneződhetnek vagy kifakulhatnak a mosogatási ciklus során. 
Számos mosogatási ciklus után még egyes üvegtípusok (pl. 
kristálypoharak és tárgyak) is homályossá válhatnak. 

Üveg- és egyéb edények károsodása
Okok:
• Az üveg típusa és az üveg gyártási eljárása.
• A mosogatószer kémiai összetétele.
• A mosogatási program vízhőmérséklete és időtartama.
Ajánlott megoldás:
• Használjon a gyártó által mosogatógépben mosható jelzéssel 
ellátott üveg és porcelán edényeket.
• Alkalmazzon lágy, „edénybarát” mosogatószert.
• A program befejezése után a lehető leghamarabb vegye ki a 
poharakat és evőeszközöket a mosogatógépből.
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Mosogatószer és a 
mosogatógép használata

A mosogatószer betöltése
A mosogatás eredményessége a mosogatószer helyes 
adagolásán is múlik – túlzott használatával a mosás nem lesz 
hatékonyabb, csak a környezetszennyezés lesz nagyobb.

Szennyeződéstől függően egyénileg lehet szabályozni az 
adagolást.
Általában az átlagosan szennyezett edényekhez a javasolt 
mennyiség kb. 25g (mosogatópor) vagy 25ml (folyékony 
mosogatószer). Tabletták használata esetén elegendő 
egyetlen egy.

Amennyiben az edények nem túl koszosak vagy korábban 
vízzel el lettek öblítve, csökkentse jelentősen a mosogatószer-
adagot. 

A jó mosogatási eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a 
mosogatószerek csomagolási útmutatásait is!

Ha további kérdései vannak, azt javasoljuk, hogy forduljon 
a mosogatószer-gyártókhoz.

A D gomb segítségével nyissa ki a mosogatószer-adagolót és 
adagolja be a mosogatószert a programtáblázat szerint:

•  m o s o g a t ó p o r  v a g y 
fo lyékony mosogatószer : 
A tar tá ly  (mosogatószer) 
és  B  (mosoga tósze r  az 
előmosogatáshoz) 
•  tabletták: amikor a programhoz 
1 szükséges, helyezze be azt az 
A rekeszbe, és csukja le a C 
fedelet; ha 2 kell, a másodikat a 
rekesz mélyére kell tenni.

• Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat a rekesz pereméről, 
és kattanásig csukja le a C fedelet. 
A mosogatószer-adagoló programtól függően automatikusan 
kinyílik az optimális időpontban. 

Az úgynevezett kombinált mosogatószerek használata esetén 
javasolt a TAB opció használata, mely beállítja a mosogatási 
programot, hogy mindig a lehető legjobb mosogatási és szárítási 
eredményt biztosítsa.

Csak mosogatógépbe való mosogatószert használjon!

NE HASZNÁLJON kézi mosogatószert!

Amennyiben túl sok mosogatószert használ, a ciklus végén 
a mosandón hab maradhat. 

A mosogatás és szárítás maximális hatásfokát csak úgy 
érheti el, ha egyszerre használ mosogatószert, folyékony 
öblítőszert és regeneráló sót.

A ján l juk  a  fosz fá tmentes  és  k ló r m entes 
mosogatószereket, melyek kevésbé károsítják a 
környezetet.

A mosogatógép elindítása

1. Nyissa ki az ajtót, és nyomja meg az ON/OFF gombot. 
2. Adagolja be a mosószert. (lásd A mosogatószer betöltése).
3. Rámoljon be a kosarakba (lásd Berámolás a kosarakba).
4. A P  gomb nyomogatásával  az edények és azok 
szennyezettségének mértéke alapján válassza ki a megfelelő 
programot (lásd programtáblázat).
5. Az ajtó becsukásával indítsa el a programot.
6. A program végén hangjelzés hallható, és a kijelzőn villogni 
kezd a kiválasztott program lámpája. Nyissa ki az ajtót, az ON/
OFF gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket.
7. Az edények kiszedése előtt várjon néhány percet, hogy nehogy 
megégesse magát. Az alsó kosárral kezdve rámolja ki a kosarakat.

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a használat 
hosszan tartó SZÜNETELÉSÉNEK bizonyos eseteiben a 
készülék automatikusan kikapcsol.

Amennyiben az edények nem túl koszosak vagy korábban vízzel 
el lettek öblítve, csökkentse jelentősen a mosogatószer-adagot. 

Folyamatban lévő program módosítása
Ha véletlenül rossz programot indított volna el, az indításkor még 
visszavonhatja: Nyissa ki az ajtót, vigyázva a kiáramló gőzre, 
majd nyomja meg hosszan az ON/OFF gombot, mire a készülék 
kikapcsol. Az ON/OFF gombbal kapcsolja be újból a készüléket, 
majd válassza ki az új programot és a lehetséges opciókat, végül 
az ajtó bezárásával indítsa el a programot. 

Edények menet közbeni berámolása
A készülék kikapcsolása nélkül nyissa ki az ajtót, vigyázva a 
kiáramló gőzre, és rakja be az edényeket! Csukja be az ajtót: a 
ciklus folytatódik.

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

A programok adatai az EN 50242 európai szabvány szerinti laboratóriumi körülmények között mért értékek. 
A különböző alkalmazási körülményektől függően a programok időtartama és adatai változhatnak.

Program Szárítás Opciók Program 
időtartama

Vízfogyasztás 
[l/ciklus]

Energiafogyasztás 
[kWh/ciklus]

 1. ECO Igen Nem 03:00 10 0,83

 2. Intenzív Igen Nem 02:30 14 1,3

 3. Normál 
(Daily) Igen Nem 02:00 13,5 1,1

 4. Gyors
 (Rapid) Nem Nem 00:40 9 0,8

 5. Áztatás Nem Nem 00:10 4,0 0,01

 6. Fél adag Igen Nem 01:20 10,5 0,95

Javaslatok a program kiválasztásához és a mosogatószer adagolásához 
1. Átlagosan szennyezett edények. Általános program, együttes víz- és energiafelhasználás tekintetében a leghatékonyabb. 
4 gr/ml**+ 21 gr/ml – 1 tabletta (**Az előmosogatás mosogatószer-mennyisége)

2. Az erősen szennyezett edényekhez javasolt program, különösen alkalmas sütőtálak és serpenyők mosogatására (kényes dara-
bokhoz nem alkalmas). 25 gr/ml – 1 tabletta 

3. Átlagosan szennyezett edények. 4 gr/ml**+ 21 gr/ml – 1 tabletta 

4. Gyors ciklus az alig szennyezett edényekhez, melyekre nem száradt rá az étel. (2 terítékhez ideális) 21 gr/ml – 1 tabletta 

5. A később elmosogatni kívánt edényekhez. Nincs mosogatószer 

6. Enyhén szennyezett töltethez javasolt, melyhez nincs szükség a mosogatógép teljes kapacitására. 21 gr/ml – 1 tabletta

Készenléti fogyasztás: Bekapcsolva hagyott mód fogyasztása: 5 W - Kikapcsolt mód fogyasztása: 0,5 W

Megjegyzés: 
a "Gyors" program maximális hatékonyságát úgy érheti el, ha betartja a terítékek meghatározott számát.

Ha kevesebbet szeretne fogyasztani, a mosogatógépet tele töltettel használja. 

Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatainak körülményeivel kapcsolatos információkért 
írjon a következő címre: contact@whirlpool.com
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Karbantartás és ápolás

A víz elzárása, és a készülék áramtalanítása
• A vízveszteségek elkerülése érdekében minden mosogatás 

után zárja el a vízcsapot!

• Ha a készüléken tisztítást vagy karbantartást végez, húzza ki 
a dugót a konnektorból!

A mosogatógép kitiszítása
• A kezelőpanel külső felülete súrolószert nem tartalmazó 

vízzel átitatott ronggyal tisztítható. Ne használjon oldó- vagy 
súrolószereket!

• A belső mosogatótér faláról az esetleges foltokat ecetes vízzel 
átitatott ronggyal lehet lemosni.

A kellemetlen szagok elkerülése
• Az ajtót mindig csak félig csukja be, hogy a pára nehogy 

beposhadjon!

• Rendszeresen tisztítsa meg egy nedves szivaccsal az ajtó, 
illetve a mosogatószeres rekeszek megfelelő zárását biztosító 
kerületi tömítéseket! Így eltávolíthatók az ételmaradékok, 
melyek elsődlegesen felelősek a kellemetlen szagokért.

A permetezőkarok tisztítása
Előfordulhat, hogy ételmaradékok tapadnak a permetezőkarokra, 
és eltömeszelik a permetezőnyílásokat: időnként ajánlatos 
ellenőrizni, és egy nem fémes szivaccsal megtisztítani.
Mind a két permetezőkar leszerelhető.

A  f e l s ő  p e r m e t e z ő k a r 
leszereléséhez csavarozza ki 
órairánnyal ellentétesen a műanyag 
szorítócsavart!
A felso permetezokart a furatokkal 
fölfelé kell felszerelni.

Az alsó permetezőkart lefele 
húzva lehet kiszedni.

A bemenővíz-szűrő tisztítása
Ha a vízcsövek újak vagy sokáig nem használták őket, a 
csatlakoztatás előtt folyassa a csapot mindaddig, míg a víz tiszta 
és szennyeződésmentes nem lesz. Enélkül az óvintézkedés nélkül 
fennáll a veszélye, hogy a víz belépésének helye eltömődik és a 
mosogatógép megrongálódik.

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

A szűrők tisztítása
A szűrőblokkot három szűrő alkotja, melyek a víz visszaforgatása 
mellett kiszűrik az ételmaradékokat a mosogatóvízből: a 
mosogatás eredményességéhez a szűrőket meg kell tisztítani.

Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőket!

A mosogatógépet ne használja szűrők nélkül, illetve kikötött 
szűrőberendezéssel!
• Néhány mosás után ellenőrizze a szűrőblokkot, és szükség 
esetén az alábbi utasítások betartásával, folyó csapvíz alatt, nem 
fémes kefével tisztítsa meg alaposan: 
1. A C köralakú szűrőt forgassa órairánnyal ellentétesen, és 
vegye ki (1. ábra)!
2. Az oldalsó szárnyak könnyed benyomásával vegye ki a B 
szűrőpoharat (2. ábra)!
3. Csavarozza ki az A inox szűrőtányért (3. ábra)!
4. Ellenőrizze a lefolyónyílást, és távolítsa el az esetleges 
ételmaradékokat! SOHA NE TÁVOLÍTSA EL a mosószivattyú 
védelmét (különösen a feketét ne) (4. ábra)!

A szűrők megtisztítása után szerelje össze ismét a szűrőblokkot, 
és megfelelően illessze vissza a helyére – az egység a 
mosogatógép megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen.

Hosszú távollét esetén 
• Áramtalanítsa a készüléket, és zárja el a vízcsapot!

• Hagyja résnyire nyitva az ajtót!

• Megérkezéskor indítson el egy üres mosogatást!
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Rendellenességek 
és elhárításuk
Amennyiben a készülék működésében rendellenességet észlel, mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következő 
pontokat!

Rendellenességek: Lehetséges okok / elhárításuk:
A mosogatógép nem 
indul vagy nem reagál a 
parancsokra.

• A vízcsap nincs nyitva.
• A BE/KI gombbal kapcsolja ki a készüléket, és kb. egy perc elteltével indítsa újra, majd állítsa 

be újra a programot. 
• A dugó nincs jól bedugva a konnektorba vagy cserélje ki a konnektort
• A mosogatógép ajtaja nincs rendesen bezárva. 

Az ajtó nem csukódik. • Ellenőrizze, hogy a kosarak ütközésig legyenek behelyezve.
• A retesz kioldott; határozott mozdulattal húzza meg az ajtót kattanásig.

A mosogatógép nem ereszti le 
a vizet.

• A mosogatási program még nem ért véget.
• A leeresztőcső meg van törve (lásd az „Üzembe helyezés” c. bekezdést).
• A mosogató lefolyója el van dugulva.
• A szűrőt ételmaradékok dugaszolták el. 
• Ellenőrizze a leeresztőcső magasságát.

A mosogatógép zajos. • Az edények egymásnak vagy a permetezőkaroknak ütődnek. Helyezze be megfelelően az 
edényeket és ellenőrizze, hogy a permetezőkarok szabadon forognak-e.

• Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő, vagy nem mosogatógéphez való. 
(lásd a Mosogatószer és a mosogatógép használata bekezdést). Ne mosogassa el kézzel az 
edényeket.

Az edényeken és poharakon 
vízkő, vagy fehéres réteg 
található.

• Elfogyott a regeneráló só.
• A vízkeménység beállítása nem megfelelő, növelje az értékeket. (lásd a Regeneráló só és 

öblítőszer bekezdést).
• A só- és az öblítőszeres tartály teteje nincs jól becsukva.
• Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges.

Az edények és poharak 
csíkosak, vagy felületükön 
kékes bevonat látható.

• Az öblítőszer adagolása el van túlozva.

Az edények nincsenek 
rendesen megszárítva.

• A kiválasztott programban nincs szárítás.
• Elfogyott az öblítőszer. (lásd a Regeneráló só és öblítőszer bekezdést).
• Az öblítőszer-beállítások nem megfelelőek. 
• Az edények teflon- vagy műanyag edények; néhány csepp víz jelenléte normális.

Az edények nem tiszták. • Az edények nem lettek jól. behelyezve
• A permetezőkarok nem forognak szabadon, mert az edények akadályozzák a forgásukat.
• A mosogatási program nem elég intenzív (lásd a „Programok” c. bekezdést).
• Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő, vagy nem mosogatógéphez való. 

(lásd a Mosogatószer és a mosogatógép használata bekezdést). 
• Az öblítőszer kupakja nem lett jól bezárva. 
• A szűrő koszos, vagy el van tömődve (lásd a „Karbantartás és ápolás” c. bekezdést).
• Elfogyott a regeneráló só (lásd az „Öblítőszer és só” c. bekezdést).
• Győződjön meg róla, hogy a tányérok magassága kompatibilis-e a kosár beállításával. 
• A permetezőkarok nyílásai el vannak tömődve. (lásd a „Karbantartás és ápolás” c. bekezdést).

A mosogatógép nem kap vizet 

le van állva és a lámpák villognak

• Nincs víz a hálózatban vagy a vízcsap el van zárva.
• A vízbevezetőcső meg van törve (lásd az „Üzembe helyezés” c. bekezdést).
• A szűrők el vannak tömődve, ki kell őket tisztítani. (lásd a „Karbantartás és ápolás” c. 

bekezdést).
• A leeresztőcső el van tömődve, ki kell tisztítani.
• Az ellenőrzések és a tisztítási műveletek elvégzése után kapcsolja ki, majd ismét be a 

mosogatógépet és indítson el egy új mosogatási ciklust.
• Ha a probléma továbbra is fennáll, zárja el a vízcsapot, húzza ki a dugót és lépjen 

kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.


