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A biztonság, jó szokás
FIGYELEM
Olvassa el figyelmesen az útmutatóban található használati
utasítást, mivel az a beszerelésre, használatra és
karbantartásra vonatkozó fontos javaslatokat tartalmaz.

A készülék megfelel az alábbi uniós
irányelveknek:

- 73/23/EK (Alacsony feszültség) és az azt követõ módosítások;
- 89/336/EK (Elektromágneses kompatibilitás) és az azt
követõ módosítások.
- 97/17 EK (Címkézés).

1.Óvatosan távolítsa el a csomagoló anyagot.
2.Miután eltávolította a csomagolást, ellenõrizze a készülék
épségét. Ha az nem egyértelmû, forduljon képzett
szakemberhez.
3.A mosogatógépet kizárólag felnõttek üzemeltethetik
háztartási edények mosogatására.
4.Használat közben betartandó alapszabályok:
- ne érjen a géphez csupasz lábbal, illetve nedves kézzel
vagy lábbal,
- nem javasoljuk hosszabbító és elosztó használatát,
- a beszerelés közben a tápvezeték ne hajoljon meg, illetve
ne nyomja azt túlságosan össsze,

A készülék közelrõl (kapcsolótábla)

ON � OFF nyomógomb

ON � OFF ellenõrzõ lámpa

Ajtónyitó fogantyú

Programválasztó gomb

Só-hiány jelzõ lámpa

Fényesítõ-hiány jelzõ lámpa

- hibás mûködés esetén vagy karbantartáskor áramtalanítsa
a készüléket.
5.A gyermekeket tartsa távol a mosogatószerektõl és a
nyitott mosogatógéptõl.
6.A készüléket soha ne helyezze szabadba, még akkor
sem, ha a terület tetõvel fedett. A készüléket rendkívül
veszélyes esõnek és viharnak kitenni.
7.Mosogatás közben és közvetlen utána ne nyúljon az
ellenálláshoz.
8.Ne támaszkodjon és ne üljön a nyitott ajtóra, mert
felbillentheti a mosogatógépet.
9.Meghibásodás esetén zárja el a bevezetõ víz csapját és
húzza ki a dugót a konnektorból. Ezután nézze meg a
�Hibaelhárítás� fejezetet és ha nem talál megoldást a
problémára, vegye fel a kapcsolatot a szervízzel.
10.A használaton kívüli készülékeket használhatatlanná kell
tenni a tápkábel levágásával és az ajtózár szétszerelésével.

Mosogatási ciklusok haladását követõ lámpa

és 3-in-1

Fél-adag kiválasztó nyomógomb

Fél-adag ellenõrzõ lámpa

3-az-1-ben aktiváló gomb

 �Start/Reset� nyomógomb

A háztartási készülék hatékony és biztonságos
üzemeltetésének garantálása érdekében:

l csak hivatalos szakszervizhez forduljon
l mindig ragaszkodjon az eredeti pótalkatrész

használatához
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A készülék közelrõl (belsõ rész)

Alsó permetezõ

Sótartó dugója

Mosogató szûrõ

Mosogatószer és fényesítõszer tartó rekesz

Felsõ kosár

Felsõ permetezõ

Kosár-magasság szabályozó

Alsó kosár
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A só használata...
A só
A vízkeménység terület szerint változik. Ha a mosogatógép
kemény vizet kapna, az edényeken lerakódás keletkezne.
A mosogatóképek számára kialakított speciális sót
használó vízlágyítónak köszönhetõen, nem képzõdik vízkõ.

A só betöltése a vízlágyítóba
Mindig mosogatógépekhez használható sót használjon.
A sótartó rekesz az alsó kosár alatt található és a
következõképp tölthetõ fel:
1. Vegye ki az alsó
kosarat, csavarja le és
húzza ki a tartály dugóját.
2. Ha elsõ alkalommal tölti
fel a tartályt, vizet töltsön
bele.
3. Tegyen egy tölcsért a
nyílásba és töltsön be
körülbelül 2 Kg sót. Egy
kevés víz kifolyhat a
tartályból.
4. Óvatosan helyezze vissza a dugót.

A sótartályt akkor kell feltölteni, ha a só-hiány jelzõ
�E� lámpa villog.
Miután elsõ alkalommal betöltötte a sót, normális, ha a
só-hiány jelzõ lámpa továbbra is világít vagy villog körülbelül
5 egymást követõ cikluson keresztül.

Figyelem: A rozsda kialakulásának elkerülése érdekében
javasoljuk, hogy a mosási ciklus megkezdése elõtt töltse
be a sót.

A só fogyasztás szabályozása
A mosogatógép szabályozható
só adagoló rendszerrel van
ellátva, mely segítségével a víz
keménységétõl függõen
optimális és egyénre szabott
módon állítható be a só
felhasználás a lehetõ
legalacsonyabb szintre.
A vízkeménység mértékérõl
tájékozódhat a helyi ivóvíz
szolgáltató szervnél.
A szabályozáshoz kövesse az
alábbi utasításokat:
1. csavarja ki a sótartály dugóját
2. a tartály állítógyûrûjén található nyilat (lásd szélsõ ábra),
amennyiben szükséges, fordítsa el a �-� jeltõl az óramutató
járásával ellentétes irányba a �+� jel felé a víz keménységének
megfelelõen.
Javasoljuk, hogy a beállítást az alábbi ábrának megfelelõen
végezze el:

Vízkeménység

°dH °fH mmol/l
Választógom-
b helyzete

Só
fogyasztás
(gramm/
ciklus)

Autonóm
(ciklus\2kg)

0 -10 0 - 17 0 - 1,7 / 0 /

10 - 25 18 - 44 1,8 - 4,4 "-" 20 60

25 - 50 45 - 89 4,5 - 8,9 MED 40 40

> 50 > 89 > 8,9 "+" 60 25

3-az-1-ben termékek: ha ezeket a termékeket használja,
javasoljuk, hogy nyomja meg a 3-az-1-ben gombot és
mindenképp töltsön be sót a szabályzógomb "-" állásba
állítása mellett.
60 oTH feletti vízkeménység esetén tekerje a
szabályzógombot "+" állásra.
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Mosogató- és öblítõszer hozzáadása ...
A mosogatószer
Kizárólag mosogatógépekhez megfelelõ mosogatószert
használjon. A mosogatószert minden mosogatási ciklus
megkezdése elõtt kell betölteni a �Mosogatási ciklusok
táblázatá�-ban megadottak szerint. A mosogatószer adagoló
az ajtó belsõ oldalán található.

A mosogatószer betöltése
Az �A� fedõ kinyitásához nyomja meg a �B� gombot. A
mosogatószert a �C� és �D� jelû 2 rekeszbe kell betölteni a
peremig.
Miután betöltötte a mosogatószert, kattanásig nyomja le a
fedõt.
Kereskedelmi forgalomban kapható tablettás mosogatószer
mosógépekhez, ennek használatakor tegyen egy tablettát
a �D� rekeszbe és csukja le a fedõt.

Ha úgy dönt, hogy tablettás mosogatószert használ, tegyen
egyet a "D" tartályba és csukja le a tetot.
Ha a programhoz 2 tablettára van szükség, a másodikat
teheti a tálca aljába.

A fényesítõszer
A fényesítõszer elõsegíti a száradást, így az edények
fényesebbek lesznek. A fényesítõszer tartálya az ajtó belsõ
oldalán helyezkedik el: akkor kell feltölteni, ha a kijelzõn a
fényesítõszer hiányát jelzõ lámpa (F) villog.

A fényesítõszer betöltése
A tartály kinyitásához fordítsa el az óramutató járásával
ellentétes irányba a �C� dugót. A fényesítõszer betöltésekor
vigyázzon, hogy az ne folyjon ki. Egy csavarhúzóval a �C�
fedõ alatti �F� szabályozó átállításával a fényesítõszer
mennyiség adagolását beállíthatja. 6 lehetséges állás
létezik, normál esetben a 4.-re van állítva.

Fontos:
A fényesítõszer adagolásának beállításával a szárítás
javítható.
Ha az edényeken vízcseppek vagy foltok maradnának, a
szabályzót a magasabb értékek felé kell elforgatni. Ha az
edényeken fehér csíkok keletkeznének, a szabályozót
forgassa az alacsonyabb értékek felé.

3-az-1-ben GOMB
Ez a mosogatógép modell rendelkezik 3-az-1-ben gombbal.
Javasoljuk, hogy 3-az-1-ben tabletta használatakor nyomja
meg a jobb mosogatási és szárítási hatásfok eléréséhez.

B D C

A

A fedõ visszakattintásának megkönnyítése érdekében,
becsukás elõtt, törölje le a tartály szélére hullott
mosogatószer maradványokat.

F

C

Figyelem
Ha só-funkciót ellátó adalékanyagokat tartalmazó tablettát használ, javasoljuk, hogy mindenképp tegyen sót a megfelelo
tartályba, hogy elkerülje fehér csíkok kialakulását az edényeken vagy a készülék belsejében.
Ha fényesítoszert tartalmazó tablettát használ, nem szükséges fényesítoszert tenni a megfelelo rekeszbe.
Ha még hatékonyabb szárítást szeretne elérni, adhat hozzá fényesítoszert, azonban ügyeljen rá, hogy a szabályzógombot
a 2. számra állítsa.
Minden esetben olvassa el a csomagoláson a gyártói utasításokat.
Ha csak többfunkciós termékeket használ, normális, ha a só- és fényesítoszer-hiány jelzo lámpák, bizonyos számú
ciklus után, folyamatosan világítanak.
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Mielõtt betenné az edényeket a kosarakba, a szûrõk
eltömõdése és az azzal járó alacsonyabb mosogatási
hatékonyság elkerülése érdekében a nagyobb
ételmaradékokat távolítsa el.
Amennyiben a fazekak és serpenyõk nagyon koszosak
lennének, javasoljuk, hogy mosogatás elõtt áztassa be azokat.
Ezzel elkerülheti, hogy újra el kelljen mosogatni azokat.
Az edények behelyezésének megkönnyítése érdekében
húzza ki a kosarakat.
Hogyan használjuk az alsó kosarat
Javasoljuk, hogy az alsó kosárba helyezze a
problémásabb edényeket:
fazekakat, fedõket, lapos és mély tányérokat az oldalsó
ábrán bemutatottak szerint.
A nagyméretû tányérokat és a nagy fedõket tetszés szerint
helyezze el a kosár oldalsó részében úgy, hogy ne gátolják
a felsõ permetezõ forgását.
- a fazekakat, salátástálakat, stb. mindig fejjel lefele kell
betenni
- a nagyon mély edényeket ferdén tegye be úgy, hogy a
víz lefolyhasson róluk.

Ez a kosár két kivehetõ ráccsal van ellátva:  -  helyezze
be az evõeszközöket egyenként a nyílásokba;
a késeket és a vágóeszközöket élükkel lefele kell
behelyezni. Minden evõeszközt úgy helyezzen be, hogy
ne érjenek egymáshoz.
Az evõeszközöket a megfelelõ kosárba tegye (lásd A-B
ábra).
Ez a kosár kivehetõ ráccsal van ellátva: helyezze az
evõeszközöket egymás után a nyílásokba, nyéllel lefelé.
Úgy helyezze el azokat, hogy ne érjenek egymáshoz.
A különösen hosszú evõeszközöket vízszintesen helyezze
a felsõ kosár elülsõ részébe.
Hogyan használjuk a felsõ kosarat
A felsõ kosárba pakolja a kényesebb és könnyebb
edényeket: poharakat, teás és kávés csészéket,
kistányérokat és akár a kevésbé szennyezett tányérokat,
mély salátástálakat, fazekakat, serpenyõket és lábasokat
is (a fényképen példákat láthat az elhelyezésre).
Úgy helyezze el a könnyû edényeket, hogy a vízsugarak
ne tudják elmozdítani azokat.
A készülékhez tartozhat egy vagy két speciális
felfordítható rács, melyekre csészealjakat és alátéteket
helyezhet, vagy kiskanalakat, villákat és késeket tehet a
lyukakba. Talpas poharakat úgy helyezhet a rácsra, hogy
a talpukat a lyukakba illeszti (lásd D ábra).
Miután betette a mosogatnivalót, ne felejtse el ellenõrizni,
hogy a permetezõ lapátok szabadon forognak-e, anélkül,
hogy hozzáérnének az edényekhez.
Hogyan állítsuk be a felsõ kosarat ...
A felsõ kosár magasabb és alacsonyabb állásba
helyezhetõ. Ehhez oldja ki a kerékrögzítõ szárnyakat és
húzza ki a kosarat; a hátsó görgõkkel állítsa magasabb
vagy alacsonyabb helyzetbe, azaz tolja a síneken
mindaddig, amíg az elsõ görgõk is rákerülnek; csukja
vissza a kerékrögzítõ szárnyakat (lásd F ábra).

Az edények behelyezése

alsó kosár

Példák a bepakolásra

1 2  

3

4F ábra

felsõ kosár

BA

D ábra
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Hogyan indítsuk el a mosogatógépet?
Hogyan indítsunk el egy mosogatási programot ...
Miután az elõzõ fejezetekben leírt valamennyi mûveletet elvégezte
és teljesen kinyitotta a vízcsapot, nyomja meg a kapcsolótáblán
elhelyezkedõ �A� ON-OFF nyomógombot; kigyullad a �B� lámpa.
Ekkor a mosogatógép feszültség alatt van, kiválaszthatja a
mosogatási programot.

Elindítás és programválasztás.
A �D� programválasztó gombot fordítsa az óramutató járásával
megegyezõ irányba addig, amíg a beállítani kívánt ciklus
számához vagy szimbólumához (nézze meg a 27. oldalon a
programtáblázatot, különösen eleinte) ér a tekerõgomb ütközõje.
Ha az ajtó be van csukva, a �R� Start gomb megnyomásakor
hangot hall és néhány másodpercen belül a program elindul.

A ciklus elõrehaladását jelzõ lámpák
A mosogatógépen 4 �G� ellenõrzõ lámpa van, melyek egymás
után felgyulladnak, amikor a gép a program adott szakaszába lép.
Ezek a szakaszok a következõk:

elõmosogatás, mosogatás, öblítés,   szárítás

Megjegyzés: az öblítést jelzo lámpa szolgál a 3-az-1-ben gomb
aktiválásának kijelzésére is.

Folyamatban lévõ program törlése vagy módosítása ...
Elõfeltétel: Csak akkor tudja a programot törölni, ha az nem
régen indult el.
A program módosításához tartsa benyomva körülbelül 5
másodpercig az �R� RESET gombot. egy elnyújtott hangot, majd
3 rövid csipogást fog hallani. A �G� lámpa kigyullad, ekkor minden
beállítás törlõdik.
Új program kiválasztásához ismételje meg a �Elindítás és
programválasztás� fejezetben bemutatott mûveleteket.
Figyelem: a tekerõgombot az 1. programról az 7. programra az
óramutató járásával megegyezõ irányba, az 7. programtól az 1.
programra az óramutató járásával ellentétes irányba kell tekerni.

Ha kifelejtett egy edényt...
Az ON- OFF gomb megnyomásával megszakíthatja a mosási
ciklust, így beteheti az edényeket és a gép bekapcsoláskor a
ciklus onnan folytatódik, ahol abbamaradt.

Elment az áram? Kinyitotta a gép ajtaját?
A program megszakad, majd az áram visszatérésekor vagy az
ajtó becsukásakor folytatódik.

A mosogatás végén ...
A mosogatás végét 2 rövid hangjel és a szárításhoz tartozó lámpa
villogása jelzi.

� Zárja el a vízcsapot.
� Várjon néhány percet, mielõtt kiveszi az edényeket; ha

vár egy kicsit, a pára jobban felszárad.
� Elõször az alsó kosarat ürítse ki.

Figyelmeztetés: a mosogatógép ajtajának kinyitásakor, ha a
mosogatási ciklus folyamatban van vagy éppen befejezõdött,
ügyeljen a kiáramló meleg gõzre, mert megégetheti magát.

Csak egy kosárral akar mosogatni?  
Ne feledje, hogy csak fél adag mosogatószert
használjon.
Ha csak kevés a mosogatnivaló, választhatja a fél adag
mosogatást csak a felsõ kosárban, ezzel vizet, mosogatószert
és elektromos energiát takarítva meg.
� Nyomja meg az �H� gombot, egy csipogást hall és kigyullad az
�I� lámpa.
 Miután beállította a programot, elindíthatja a Start gomb
megnyomásával. A mosogatógép csak a felsõ kosáron fog
mosogatni.

-  Ez a lehetõség valamennyi program esetén
rendelkezésre áll.

- A Just for You program van beállítva a csak felsõ kosárban
történõ mosogatásra.

Figyelem!
Kapcsolja ki a mosogatógépet az �A� gomb megnyomásával
és az áramellátás megszakításához húzza ki a konnektorból
a villásdugót; a villamossági kábelnek ezért könnyen
hozzáférhetõnek kell lennie!

3-az-1-ben gomb.
Nyomja meg a gombot program kiválasztása elott.
Ez a gomb, ha megnyomta a 3-az-1-ben tabletta
(mosogatószer + só + fényesítoszer) vagy más többfunkciós
tabletta használatakor, javítja és optimizálja a mosogatási
és a szárítási teljesítményt.  Ezzel a funkcióval a program
teljes hossza körülbelül 15 perccel hosszabb lesz.
A gomb helyes aktiválását egy elnyújtott hang és az öblítéshez
tartozó "G" lámpa felgyulladása fogja jelezni.
A gomb inaktiválását egy rövid hang és a szárításhoz tartozó
lámpa kikapcsolódása fogja jelezni.

A program elindulásakor a 3-az-1-ben gomb aktiválását jelzo
lámpa kialszik.

Ez a gomb nem használható gyors és áztatási programokkal.

A program végén a 3-az-1-ben opció automatikusan törlésre
kerül.
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Programtáblázat

A mosogatógéppel történõ mosogatás higiénikus környezetet és biztonságosabb
tisztaságot garantál.
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Takarékossági tanácsok
- A fogyasztás optimalizálása érdekében fontos, hogy a
mosogatógépet lehetõleg telepakolva mûködtesse; annak
elkerülésére, hogy idõközben kellemetlen szagok és
lerakódások keletkezzenek, használhatja az áztatási ciklust.

- A megfelelõ programot válassza: a program kiválasztása
függ az elmosandó edények típusától és szennyezettségük
mértékétõl.

- Megfelelõ mennyiségû mosogatószert használjon: túl sok
mosogatószer használata az edények tisztaságát nem
növeli, hanem a környezetet terheli jobban.

- Felesleges leöblíteni az edényeket a mosogatógépbe
történõ behelyezés elõtt.

Hogyan tartsuk karban a mosogatógépet

Minden mosogatás után
Minden mosogatás után zárja el a vízcsapot és hagyja
résnyire nyitva az ajtót, hogy a mosogatógép ne váljon
nyirkossá és ne keletkezzenek kellemetlen szagok.

Húzza ki a konnektorból
Mielõtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végezne,
mindig húzza ki a csatlakozót a konnektroból:  így nem
teszi ki magát semmilyen veszélynek.

Ne használjon oldószert és súrolószert
A mosogatógép külsõ részének és gumi alkatrészeinek
tisztításához ne használjon se oldószert, se súrolószert,
csak langyos, szappanos vizes habot.

A mosogató medence esetleges foltosodásának
elkerüléséhez használjon vizes habot és egy kevés tiszta
ecetet vagy mosogatógépek tisztítására alkalmas terméket.

Ha nyaralni indul
Ha nyaralni megy, tanácsos üresen elvégezni egy
mosogatást, ezt követõen kihúzni a konnektorból a
csatlakozót, elzárni a vízcsapot és résnyire nyitva hagyni
az ajtót: a tömítések tovább tartanak és belül nem
keletkeznek kellemetlen szagok.

Költözés esetén
Költözködés esetén a készüléket lehetõleg tartsa függõleges
helyzetben; amennyiben szükséges, a hátsó oldalára
döntse.

A tömítések
A mosogatógép belsejében keletkezõ kellemetlen szagok
egyik oka a tömítésekben maradó ételmaradék. Ezeket
elegendõ rendszeresen benedvesített szivaccsal áttörölni.
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Alkatrészek tisztítása és karbantartása

A permetezõk tisztítása
Elõfordulhat, hogy ételmaradék kerül a permetezõkhöz és
elzárja a permetezõnyílásokat; rendszeresen ellenõrizze
és tisztítsa meg õket (lásd A készülék közelrõl (belsõ rész)
F-I betûk).

Hibaelhárítás
Elõfordulhat, hogy a mosogatógép nem mûködik vagy nem
jól mûködik. Mielõtt segítséget hívna, nézzük meg, mit lehet
tenni: elõfordulhat, hogy elfelejtette valamelyik gombot
megnyomni vagy elmulasztott elvégezni valamit, ami a gép
mûködéséhez szükséges.
A mosogatógép nem indul el
Ellenõrizte, hogy:
a csap nyitva van és megfelelõen van a csõhöz
csatlakoztatva, van víz a házban és elegendõ a nyomás, a
csõ nem meghajlott meg, a vízcsõ szûrõje nem tömõdött
el, az ajtó csukva van.
Az edények nem tiszták
Ellenõrizte, hogy:
megfelelõ mennyiségû mosogatószert tett be, a mosogatási
program megfelel a mosogatnivaló edényeknek, a szûrõ és
a mikroszûrõ tiszta, a permetezõk szabadok.
A mosogatógép nem ürít
Ellenõrizte, hogy:
a kivezetõ csõ nincs-e megtörve.
Az elmosogatott edényeken vízkõ vagy fehér bevonat
maradt
Ellenõrizte, hogy:
a sótartály dugója jól zár, a fényesítõszer adagolása
megfelelõen szabályozott.
Hibaüzenetek
A mosogatógép biztonsági funkcióval van ellátva az esetleges
mûködési zavarok kijelzésére. Az ilyen hibákat egy vagy két �G�
lámpa gyors ütemû villogása jelzi. Ha észrevette, hogy ezek a
lámpák villognak, kapcsolja ki a gépet és forduljon szerelõhöz.
Figyelmeztetés zárt vízcsapra
Ha elfelejtette kinyitni a vízcsapot, a mosogatógép néhány percig

hangjelzést ad. Nyissa ki a vízcsapot és a mosogatógép néhány
perc múlva újra elindul.  Abban az esetben, ha a hangjel
megszólalásakor Ön nincs jelen, a mosogatógép leáll és 2. és
3. lámpa (mosogatás és öblítés) gyorsan villog. Kapcsolja ki az
On-Off gombbal, nyissa meg a vízcsapot és körülbelül 20
másodperc várakozás után kapcsolja vissza a mosogatógépet,
válassza ki ismét a programot a �Program kiválasztás� fejezetben
leírtak szerint és a mosogatógép ismét elindul.

Figyelmeztetés eltömõdött szûrõkre
Ha a mosogatógép eltömõdött és az 1. (elõmosogatás) és 3.
(öblítés) lámpa gyorsan villog, az azt jelenti, hogy a szûrõt nagy
ételmaradék tömíti el. Kapcsolja ki a gépet, alaposan tisztítsa
meg a szûrõt és, miután a szûrõt visszatette a helyére, kapcsolja
vissza a gépet.  Válassza ki ismét a programot és az szabályosan
el fog indulni.

A vízbefolyó csõ elektroszelepének hibáját jelzõ lámpa.
Ha a 2. program lámpája (mosogatás) gyorsan villog, KAPCSOLJA
KI, majd egy perc elteltével KAPCSOLJA VISSZA a mosogatógépet.
Ha a lámpa továbbra is villog, a víz kiömlésének elkerülése érdekében
elõször a vízcsapot zárja el, majd áramtalanítsa a készüléket és hívjon
szerelõt.
Ha nem a fentiekben megadott lámpák villognak, kapcsolja ki a
gépet és hívjon szerelõt.

Ha minden ellenõrzés ellenére a mosogatógép nem
mûködik és a probléma továbbra is fennáll, forduljon a
legközelebbi hivatalos szervizhez és adja meg az alábbi
információkat:
- a probléma típusa
- a modell jele (Mod. ....) és sorozatszáma (S/N...), melyeket
az ajtó oldalán elhelyezett táblán talál.
Mindig csak hivatalos szervizhez forduljon és mindig
ragaszkodjon az eredeti pótalkatrészekhez.

1

2 AB

C

Szûrõblokk
Ha mindig megfelelõ mosogatási eredményt szeretne
kapni, a szûrõblokkot tisztítani kell
A mosogatóvíz megtisztul az ételmaradékoktól és
tökéletesen megszûrve kerül vissza. Ehhez a legjobb
minden mosogatás után eltávolítani a �C� csonkban és az
A félkörös szûrõben fennakadt nagy ételmaradékokat; ezek
kivételéhez húzza a csonk fogantyúját felfelé. Elegendõ,
ha folyóvízben leöblíti õket.
Havonta egyszer az egész szûrõblokkot alaposan meg kell
tisztítani: C csonk + A félkörös szûrõ + B hengeres szûrõ.
A �B� szûrõt az óramutató járásával megegyezõ irányba
forgatva tudja kivenni.
A tisztítást elõsegítheti nem fémbõl készült kis kefével.
Szerelje vissza az alkatrészeket (az ábrán bemutatottak
szerint) és helyezze vissza a blokkot a mosogatógépbe.
Lefelé megnyomva tegye vissza a helyére.
A mosogatógép szûrõ nélkül nem használható. Ha rosszul
teszi vissza a szûrõket, a mosogatás hatékonysága
csökken; és a mosogatógép is megrongálódhat.
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Beszerelés
Elhelyezés
Helyezze a mosogatógépet az elõre kiválasztott helyre. A
mosogatógép hozzátolható a szomszédos szekrények
oldalához vagy hátuljához, i l letve a falhoz. A
mosogatógéphez tartozó vízbe- és kivezetõ csövek jobbra
vagy balra elfordíthatóak, lehetõvé téve a megfelelõ
elhelyezést.

Vízszintezés
Állítsa be a mosogatógép magasságát a talpain lévõ
csavarok ki- illetve becsavarásával, ha szükséges, és
helyezze vízszintes helyzetbe úgy, hogy dõlésszöge
semmiképp ne legyen 2°-nál nagyobb.
A helyes vízszintezés biztosítja a mosogatógép megfelelõ
mûködését.
Ez a mosogatógép modell beszerelhetõ folyamatos munkalap alá
(olvassa el az idevonatkozó útmutató lapot).

Összeköttetés a hidegvíz vezetékkel.
A háztartási gép vízvezetékhez kötését kizárólag a
készülékhez adott vízbevezetõ csõvel lehet elvégezni, ne
használjon más csövet. Csere esetén csak eredeti
pótcsöveket használjon.
Csatlakoztassa a vízbevezetõ csövet a hidegvíz vezetékhez
3/4-es csatlakozóval, tegye bele a mellékelt kis szûrõt és
ügyeljen rá, hogy szorosan csavarja a csapra.
Ha a vízvezeték új vagy sokáig nem használták, a bekötés
elõtt, a víz megengedésével gyõzõdjön meg róla, hogy a
víz átlátszó és tiszta. Enélkül az óvintézkedés nélkül meg
van a veszélye annak, hogy a víz belépésének helye
eltömõdik, tönkretéve a mosogatógépet.

Összeköttetés a melegvíz vezetékkel.
A mosogatógép mûködtethetõ olyan melegvíz hálózatról
(központi berendezés, termoszifonok), melynek
hõmérséklete nem haladja meg a 60° C-ot.
Ebben az esetben a mosogatás ideje körülbelül 15 perccel
lerövidül és a mosogatás hatásfoka könnyen csökkenhet.
A csatlakozást a melegvíz csaphoz kell kötni a hideg vizes
csatlakoztatásnál leírtaknak megfelelõen.

A víz szétömlésének megakadályozása
A mosogatógép olyan rendszerrel van ellátva, mely
megszakítja a víz bejutását, ha a mosogatógép belsejében
az valahol szivárog.

A vízkivezetõ csõ bekötése
Csatlakoztassa a vízkivezetõ
csövet vagy egy olyan
csõvezetékhez, melynek
átmérõje legalább 4 cm, vagy
a mosogatótálcához. Kerülje
a túl nagy szûkületeket vagy
kanyarokat. Optimális
helyzetbe hozhatja a
mellékelt speciális mûanyag
könyök segítségével (lásd
ábra). Az A betûvel jelölt
csõrész magasságának 40
és 100 cm között kell lennie.
A csõ nem merülhet bele a vízbe.

Figyelem: a speciális mûanyag könyököt rögzíteni kell a
falhoz annak elkerülése érdekében, hogy a vízkivezetõ csõ
elmozduljon és a víz a csõ mellé folyjon.

Elektromos csatlakoztatás
Megfelelõen földelt konnektorba (a hálózat földelése
törvényileg kötelezõ) dugja a csatlakozót miután ellenõrizte,
hogy a hálózati feszültség és frekvencia értékek megfelelnek
a készülék inox ajtaján található táblán feltüntetett
értékeknek és az elektromos berendezés, melyhez
csatlakoztatja, a táblán szereplõ maximális
áramerõsségnek.  Ha a konnektor, melyhez a
mosogatógépet csatlakoztatja, nem felel meg a dugasznak,
inkább ez utóbbit cserélje le megfelelõre, és ne használjon
adaptert vagy átalakítót, mivel ezek felmelegedést vagy
kiégést idézhetnek elõ.

FIGYELEM!
A mosogatógép villásdugójának hozzáférhetõnek kell maradnia,
hogy az esetleges karbantartási munkálatokat teljes biztonságban
lehessen elvégezni.

Javasoljuk, hogy az elektromos vezeték sérülése esetén
a cserét kizárólag a hivatalos szerviztõl kérje.

A




