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A változtatások jogát fenntartjuk

 Biztonsági információk
A mosogatógép üzembe helyezése és hasz-
nálata el tt olvassa el figyelmesen a haszná-
lati útmutatót:
• személyes biztonsága és vagyontárgyai

biztonsága,
• a környezet védelme, valamint
• a készülék helyes használata érdekében.
A használati útmutatót tartsa mindig a ké-
szülék közelében, annak áthelyezése vagy
eladása esetén is.
A nem megfelel  üzembe helyezés vagy
használat okozta károkért a gyártó nem vállal
felel sséget.

Gyermekek és fogyatékkal él
személyek biztonsága
• Ne hagyja, hogy a készüléket csökkent fi-

zikai, értelmi vagy mentális képesség , il-
letve megfelel  tapasztalatok és ismeretek
híján lév  személy használja, beleértve a
gyermekeket is. A biztonságukért felel s
személy felügyelje ket, illetve a készülék
használatára vonatkozóan biztosítson út-
mutatást számukra.

• Minden csomagolóanyagot tartson a gyer-
mekekt l távol. Fulladás vagy fizikai sérü-
lés veszélye merülhet fel.

• Minden mosogatószert tartson biztonsá-
gos helyen. Ne engedje, hogy gyermekek
a mosogatószerekhez nyúljanak.

• Amikor a mosogatógép ajtaja nyitva van,
tartsa távol a gyermekeket és a kisállato-
kat.

Általános biztonsági tudnivalók
• Ne változtassa meg a készülék m szaki

jellemz it. Ez sérülést okozhat, és kárt te-
het a készülékben.

• Tartsa be a mosogatószer-gyártó bizton-
sági utasításait a szem, száj és torok sé-
rüléseinek megel zése érdekében.

• Ne igya meg a mosogatógépb l származó
vizet. A készülékben mosogatószer-ma-
radványok lehetnek.

• Kipakolás és bepakolás után mindig csuk-
ja be a mosogatógép ajtaját, így elkerülhe-
t , hogy bárki átessen rajta, és megsérül-
jön.

• Ne üljön vagy álljon a nyitott ajtóra.

Használat
• A gépet háztartási célú használatra tervez-

ték. Ne használja a készüléket kereskedel-
mi, ipari vagy egyéb célokra.

• Ne használja a készüléket a rendeltetésé-
t l eltér  célokra. Ezzel megel zheti a fizi-
kai sérüléseket, illetve a vagyoni károkat.

• A készüléket csak mosogatógépben tisz-
títható háztartási edények tisztítására
használja.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot, vagy gyú-
lékony anyaggal szennyezett tárgyat a ké-
szülékbe, annak közelébe, illetve annak te-
tejére. T z- és robbanásveszély.

• A késeket és egyéb, szúrós hegy  eszkö-
zöket hegyükkel lefele az ev eszközkosár-
ba, Ha nem, vízszintes helyzetben a fels
kosárba vagy a késtartó kosárba helyezze.
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(Nem minden típus rendelkezik késtartó
kosárral.)

• Csak gépi mosogatáshoz alkalmas ter-
mékeket (mosogatószer, só, öblít szer)
használjon.

• A nem gépi mosogatáshoz el írt sótípusok
használata kárt tehet a vízlágyítóban.

• A mosogatóprogram elindítása el tt töltse
fel speciális sóval a készüléket. A sószem-
csék és a sós víz korróziót okozhatnak, il-
letve kilyukaszthatják a készülék alját.

• Az öblít szeren kívül más terméket soha
ne töltsön az öblít szer-adagolóba (pl.
mosogatógép-tisztító szert, folyékony mo-
sogatószert). Ez kárt tehet a készülékben.

• A mosogatóprogram elindítása el tt gy -
z djön meg arról, hogy a szórókarok sza-
badon mozoghatnak.

• Ha a készülék m ködése közben kinyitja
az ajtót, forró g z távozhat. Égési sérülés
veszélye áll fenn.

• Ne vegye ki az edényeket a mosogató-
gépb l a mosogatóprogram vége el tt.

Ápolás és tisztítás
• A karbantartás el tt kapcsolja ki a készü-

léket, és a húzza ki a vezetéket a fali alj-
zatból.

• Ne használjon gyúlékony vagy rozsdáso-
dást okozó anyagokat.

• Ne használja a készüléket a sz r k nélkül.
Ügyeljen arra, hogy a sz r k beszerelése
helyes legyen. A sz r k nem megfelel  be-
szerelése csökkenti a mosogatás hatásfo-
kát, és a készülék károsodását okozhatja.

• A készülék tisztításához ne használjon víz-
sugarat vagy g zt. Áramütés és a készülék
károsodásának veszélye.

Üzembe helyezés
• Ellen rizze, hogy a készülék nem sérült-e

meg szállítás közben. Ne csatlakoztasson
sérült készüléket. Szükség esetén fordul-
jon a szállítóhoz.

• Az els  használat el tt távolítson el minden
csomagolóanyagot.

• Az elektromos- és a vízvezeték csatlakoz-
tatását, a készülék üzembe helyezését,
karbantartását kizárólag szakember vé-
gezze. Ezzel megel zhet k a szerkezeti
károk és a fizikai sérülések.

• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés
során a hálózati dugasz le legyen választva
a fali aljzatról.

• Ne fúrja ki a készülék oldalait, nehogy
megsérüljenek a hidraulikus és elektromos
alkatrészek.

• Fontos! Tartsa be a mellékelt sablon uta-
sításait:
– A készülék üzembe helyezéséhez.
– A bútorajtó felszereléséhez.
– A vízvezeték és a lefolyó csatlakoztatá-

sához.
• A készüléket biztonságos szerkezet alá és

mellé helyezze.

Fagyveszély
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan

helyen, ahol a h mérséklet 0°C alatt van.
• A gyártó nem felel a fagy okozta kárért.

Vízhálózatra csatlakoztatás
• A készülék vízhálózatra történ  csatlakoz-

tatásához használjon új csöveket. Ne al-
kalmazzon használt csöveket.

• Ne csatlakoztassa a készüléket új vezeté-
kekre vagy hosszú ideig nem használt ve-
zetékekre. Hagyja folyni a vizet néhány
percig, majd ezt követ en csatlakoztassa
a befolyócsövet.

• Vigyázzon, hogy a készülék üzembe he-
lyezésekor ne nyomja össze vagy ne ká-
rosítsa a víztöml ket.

• A vízszivárgás elkerülése érdekében gy -
z djön meg arról, hogy a vízcsatlakoztatá-
sok szorosan meg legyenek húzva.

• A készülék els  használata során gy z d-
jön meg róla, hogy a csövek nem szivá-
rognak.

• A befolyócs  dupla falú, és nullavezetékkel
valamint biztonsági szeleppel rendelkezik.
A befolyócs  csak akkor van nyomás alatt,
amikor víz áramlik rajta keresztül. Ha szi-
várgás van a befolyócsövön, a biztonsági
szelep megszakítja a vízáramlást.
– Legyen körültekint  a befolyócs  csat-

lakoztatásakor:
– A befolyócsövet vagy a biztonsági

szelepet ne merítse vízbe.
– Ha a befolyócs  vagy a biztonsági

szelep megsérül, azonnal válassza le
a csatlakozódugót a hálózati aljzatról.
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– A biztonsági szeleppel ellátott befo-
lyócs  cseréjével forduljon szakszer-
vizhez.

Vigyázat Veszélyes feszültség.

Elektromos csatlakozás
• A készüléket kötelez  földelni.
• Ellen rizze, hogy az adattáblán szerepl

elektromossági adatok megfelelnek-e a
háztartási hálózati áram paramétereinek.

• Mindig megfelel en felszerelt érintésbiztos
aljzatot használjon.

• Ne használjon elosztókat, csatlakozókat
és hosszabbítókat. T zveszélyesek.

• Ne cserélje vagy módosítsa a hálózati ká-
belt. Forduljon szakszervizhez.

• Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a készü-
lék hátulján található hálózati dugaszban
és kábelben, illetve ne nyomja össze azo-
kat.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz az
üzembe helyezést követ en is hozzáfér-
het  legyen.

• A készülék leválasztásához ne a hálózati
kábelt, hanem a hálózati dugaszt húzza.

Bels  világítás
A mosogatógép bels  világítással rendelke-
zik, amely bekapcsol, amikor a mosogató-
gép ajtaját kinyitják, és kikapcsol, amikor be-
csukják.

Vigyázat Látható ledes sugárzás, ne
nézzen közvetlenül a fénysugárba.

A LED izzó CLASS 2 besorolású az IEC
60825-1 szabvány szerint: 1993 + A1:1997
+ A2:2001.

Emissziós hullámhossz: 450 nm
Maximális kibocsátott teljesítmény: 548 W

A bels  világítás cseréje érdekében for-
duljon a szakszervizhez.
A bels  világítás cseréje el tt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.

Szakszerviz
• A készüléken javítási, vagy egyéb munká-

kat kizárólag felkészült szervizszakember
végezhet. Forduljon szakszervizhez.

• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

A készülék hulladékba helyezése
• A fizikai sérülések vagy károk megel zése

érdekében:
– Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.
– Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze

a hulladékba.
– Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ezzel

megel zheti, hogy gyermek vagy kisállat
szoruljon a készülékbe. Fennállhat a ful-
ladás veszélye.

Vigyázat A mosogatógépbe való
mosogatószerek veszélyesek, és
korróziót okozhatnak!
• Ha ilyen mosogatószerekkel baleset

történik, akkor azonnal forduljon a he-
lyi toxikológiai intézményhez és orvos-
hoz.

• Ha szájba kerül a mosogatószer, ak-
kor azonnal forduljon a helyi toxikoló-
giai intézményhez és orvoshoz.

• Ha szembe kerül a mosogatószer, ak-
kor azonnal forduljon orvoshoz, és víz-
zel öblítse a szemét.

• A mosogatógépbe való mosogató-
szereket biztonságos és gyermekek
által el nem érhet  helyen tárolja.

• Ne hagyja nyitva a készülék ajtaját,
amikor mosogatószer van a mosoga-
tószer-adagolóban.

• Csak egy mosogatóprogram indítása
el tt töltse fel a mosogatószer-ada-
golót.
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Termékleírás

1

2

3

4

5
6

7

8

9

1 Fels  kosár
2 Vízkeménység-tárcsa
3 Sótartály
4 Mosogatószer-adagoló
5 Öblít szer-adagoló
6 Adattábla
7 Sz r k
8 Alsó szórókar
9 Fels  szórókar

TimeBeam
A TimeBeam funkciónak köszönhet n min-
dig tudni fogja, hogy mennyi id  van hátra a
mosogatóprogramból, vagy mikor jár le a
késleltetett indítás ideje.
A konyha padlójára kivetített színes fénysu-
gár mutatja a mosogatóprogram végéig vagy
a késleltetett indítás kezdetéig hátralév  id t.

A tökéletes láthatóságért a TimeBeam fény-
sugarának színét a padló színének megfe-
lel en módosíthatja. 9 szín közül választhat.
A szín beállításához lásd a „Kezel panel”
részt.

Ha a készüléket magasabbra építik be
konyhabútorajtóval együtt, a TimeBeam
által vetített kép nem látható.
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A mosogatóprogram végéig hátralév  id
• A TimeBeam kivetíti a mosogatóprogram id -

tartamát.
• A kimutatott id  1 percenként csökken.
• A mosogatóprogram végén egy nulla jelenik

meg a konyha padlóján.

• Az Automatikus kikapcsolás funkció aktiválá-
sa esetén a TimeBeam a mosogatóprogram
véget érése után 10 perc múlva automatiku-
san kikapcsol. Lásd a „Mosogatóprogram ki-
választása és elindítása” c. részt.

Késleltetett indítás
• A TimeBeam kivetíti a késleltetett indításig

hátralév  id t órákban (24 óra, 23 óra stb.).

Kezel panel

1 2 3 4

5

1 Be/ki gomb
2 Görget gombok
3 Kijelz
4 OK/Start gomb
5 Opciók gomb

A kijelz n látható üzenetek és a hangjel-
zések segítséget nyújtanak a készülék
üzemeltetésében.

Görget gombok
Ezekkel a gombokkal a következ ket teheti:
• választhat egy mosogatóprogramot a mo-

sogatóprogram menüb l;
• választhat egy opciót az opciók menüb l.

OK/Start gomb
Ezzel a gombbal a következ ket teheti:
• meger síthet vagy tárolhat egy opciót;
• elindíthat egy mosogatóprogramot.

Opciók gomb
Ezzel a gombbal kiválaszthat egy opciót.
Egy opció kiválasztása:

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg az Opciók gombot: a kijel-

z n megjelennek a rendelkezésre álló op-
ciók.

3. A menüben a görget gombok segítsé-
gével böngészhet és kiválaszthatja a kí-
vánt opciót.

4. A meger sítéshez nyomja meg az OK/
Start gombot, vagy lépjen tovább az al-
menübe.

5. Az almenü beállításainak kiválasztásához
nyomja meg a görget gombok egyikét.

6. A meger sítéshez nyomja meg az OK/
Start gombot.

7. A menüb l az Opciók gomb megnyomá-
sával léphet ki.

Opciók menü

Menü Almenü Az opció leírása

ID KÉSLELTE-
TÉS

 Ezzel a funkcióval a mosogatóprogram indítását 1–24
órával késleltetheti.
A késleltetett indítás visszaszámlálása 1 órás lépésekben
történik (24, 23, 22 stb.). Az utolsó órán belül a készülék
percenként számol (59, 58, 57 stb.).
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Menü Almenü Az opció leírása

SAVE ENERGY BE
KI

Ez a funkció csökkenti a h mérsékletet a szárítási sza-
kaszban. Az energiamegtakarítás 10% és 25% között
van.
A program végén az edények nedvesek maradhatnak.
Azt javasoljuk, nyissa ki a készülék ajtaját, és hagyja rés-
nyire nyitva, hogy az edények megszáradjanak.
Ez a funkció választható mindegyik mosogatóprogram-
mal, de nem mindegyik programnál fejti ki a hatását. Lásd
a „Mosogatóprogramok” c. részt.

MULTITAB BE
KI

A Multitab funkció kombinált mosogatószer-tablettáknál
alkalmazható. Lásd a „Multitab funkció” c. fejezetet.

BEÁLLÍTÁSOK NYELV MAGYAR Beállíthatja a kijelz n látható üzenetek nyelvét.
Különböz  nyelvek állnak rendelkezésre.

 VÍZKEMÉNYSÉG Beállíthatja a vízlágyító szintjét. Lásd „A vízlágyító beállí-
tása” c. részt.
10 szint áll rendelkezésre.

 ÖBLÍT SZER Bekapcsolhatja/kikapcsolhatja az öblít szer-adagolót.
Gyári beállítás: ki.

 HANGER Lehet vé teszi a hangjelzések hangerejének beállítását.
5 szint áll rendelkezésre.
0. szint = hang kikapcsolva.

 SZÍN Kiválaszthatja a TimeBeam színét, hogy a fénysugár színe
a konyha padlójával kontrasztban legyen.
Az 1. és a 9. szint között állíthat be különböz  színeket.
0. szint = TimeBeam kikapcsolva.
Gyári beállítás: 1. szint

 FÉNYER Lehet vé teszi, hogy növelje vagy csökkentse a kijelz
hátterének fényerejét.
10 szint áll rendelkezésre.
Gyári beállítás: 10. szint

Kijelz
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1 Kis sávok mutatják a mosogatóprogram el rehaladását.
2 Üzenetek: a kijelz  ezen részén a mosogatóprogramok, a funkciók és a kapcsolódó

programfázisok láthatók.
3 Szimbólumok

Szimbólumok

ID KÉSLELTETÉS – akkor kapcsol be, ha a késleltetett indítás funkció be van kapcsolva, és
a visszaszámlálás elindult.

MULTITAB – akkor világít, amikor a funkció be van kapcsolva.

SAVE ENERGY – akkor világít, amikor a funkció be van kapcsolva.

HANGER  – akkor jelenik meg, ha a hangjelzéseket kikapcsolta (0. szint).

Az els  használat el tt
Els  bekapcsolás – a kijelz  nyelvének
beállítása
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Amikor a kijelz  a LANGUAGE ENGLISH

szimbólumot mutatja és a ENGLISH szó
villog, meger sítheti vagy módosíthatja a
nyelvet.
– A meger sítéshez nyomja meg az OK/

Start gombot.
– Egy másik nyelv kiválasztásához

nyomja meg valamelyik görget gom-
bot, és a meger sítéshez nyomja meg
az OK/Start gombot.

3. A menüb l az Opciók gomb megnyomá-
sával léphet ki.

Az eljárás egyes lépéseihez tekintse meg az
útmutatót:
1. Ellen rizze, hogy a vízlágyító szintje meg-

felel-e lakóhelyén használt víz keménysé-

gének. Szükség esetén módosítsa a víz-
lágyító beállítását.

2. Töltse fel a sótartályt mosogatógéphez
használatos sóval.

3. Töltse fel az öblít szer-adagolót öblít -
szerrel.

4. Pakolja be az ev eszközöket és edénye-
ket a készülékbe.

5. Állítsa be a töltet és a szennyez dés tí-
pusának megfelel  mosogatóprogramot.

6. Töltse fel a mosogatószer-adagolót a
megfelel  mennyiség  mosogatószerrel.

7. Indítsa el a mosogatóprogramot.

Ha kombinált mosogatószer-tablettát
használ („3 az 1-ben”, „4 az 1-ben”, „5
az 1-ben” stb.), olvassa el a „Multitab
funkció” c. részt.

A vízlágyító beállítása
A vízlágyító eltávolítja a csapvízb l az ásványi
anyagokat és sókat. Az ásványi anyagok és
sók negatívan befolyásolhatják a készülék
m ködését.
A vízkeménységet különböz  mértékegysé-
gekkel mérik:
• Német fok (dH°).

• Francia fok (°TH).
• mmol/l (millimol per liter, a vízkeménység

nemzetközi mértékegysége).
• Clarke fok.
Állítsa be a vízlágyítót lakóhelye vízkemény-
ségnek megfelel en. Szükség esetén kérjen
tájékoztatást a helyi vízszolgáltatótól.

Vízkeménység Vízkeménység beállítása

°dH °TH mmol/l Clarke kézzel elektronikusan

51–70 91–125 9,1–12,5 64–88 2 1) 10

43 – 50 76 – 90 7,6 – 9,0 53 – 63 2 1) 9

37 – 42 65 – 75 6,5 – 7,5 46 – 52 2 1) 8
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Vízkeménység Vízkeménység beállítása

°dH °TH mmol/l Clarke kézzel elektronikusan

29 – 36 51 – 64 5,1 – 6,4 36 – 45 2 1) 7

23 – 28 40 – 50 4,0 – 5,0 28 – 35 2 1) 6

19 – 22 33 – 39 3,3 – 3,9 23 – 27 2 1) 5 1)

15 – 18 26 – 32 2,6 – 3,2 18 – 22 1 4

11 – 14 19 – 25 1,9 – 2,5 13 – 17 1 3

4 – 10 7 – 18 0,7 – 1,8 5 – 12 1 2

< 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2)

1) Gyári helyzet.
2) Nem szükséges só használata.

Manuálisan és elektronikusan kell beállí-
tania a vízlágyítót.

Manuális beállítás
A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1.
vagy 2. állásba (lásd a táblázatot).

Elektronikus beállítás
1. Keresse meg az Opciók menüt.

2. Válassza a BEÁLLÍTÁSOK pontot.
3. A meger sítéshez nyomja meg az OK/

Start gombot.
4. Válassza a VÍZKEMÉNYSÉG menüpon-

tot.
5. A meger sítéshez nyomja meg az OK/

Start gombot.
6. A vízlágyító szintjének beállításához hasz-

nálja a görget gombokat. A szükséges
szint beállításához lásd a táblázatot.

7. A meger sítéshez nyomja meg az OK/
Start gombot.

8. A menüb l az Opciók gomb megnyomá-
sával léphet ki.

Ha a vízlágyító elektronikusan az 1.
szintre van beállítva, akkor nem látható
a sójelz  üzenet.

Speciális só használata
A sótartály feltöltéséhez végezze el a
következ  lépéseket:
1. A sótartály kupakját az óramutató járásá-

val ellenkez  irányba tekerve nyissa ki.
2. Töltsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az

els  használatkor).
3. A tölcsér segítségével töltse fel a sótar-

tályt sóval.
4. Távolítsa el a sótartály nyílása körül lév

sót.
5. A sótartály visszazárásához tekerje a ku-

pakot az óramutató járásával megegyez
irányba.

Normális jelenség, ha a só betöltésekor
víz folyik ki a sótartályból.
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Ha a sótartály üres, a kijelz n a következ
üzenet jelenik meg: SÓT KÉREK
Az üzenet a mosogatóprogram futása köz-
ben nem látható.

Miután feltöltötte a sótartályt, ez az üzenet
néhány óráig még tovább látható. Ez nincs
káros hatással a készülék m ködésére.

A mosogatószer és az öblít szer használata

+ -

1 2 3 4

567

Mosogatószer használata

A környezet védelme érdekében ne
használjon a szükségesnél több moso-
gatószert.
Kövesse a mosogatószer gyártójának a
csomagoláson található utasításait.

A mosogatószer-adagolót a következ képp
töltse fel:
1. Nyomja meg a kioldógombot 2  fedelé-

nek felnyitásához 7  a mosogatószer-
adagoló

2. Tegye a mosogatószert az adagolóba
1  .

3. Ha el mosogatási fázissal rendelkez
mosogatóprogramot használ, tegyen egy
kevés mosogatószert a készülék ajtajá-
nak belsejébe.

4. Ha mosogatószer-tablettát használ, te-
gye a mosogatószer-adagolóba 1  .

5. Zárja be a mosogatószer-adagolót.
Nyomja le a fedelet, amíg a helyére nem
kattan.

A különböz  mosogatószer-márkák kü-
lönböz  id  alatt oldódnak fel. Egyes
mosogatószer-tabletták a rövid moso-

gatóprogramok során nem fejtenek ki
megfelel  tisztítóhatást. Mosogatószer-
tabletták használata esetén a mosoga-
tószer maradványok eltávolítása érde-
kében használjon hosszú mosogatóp-
rogramokat.

Az öblít szer használata

Az öblít szer lehet vé teszi, hogy az
edények folt- és csíkmentesen szárad-
janak.
Az öblít szer-adagoló az utolsó öblítés-
kor automatikusan adagolja az öblít -
szert.

Az öblít szer-adagoló feltöltéséhez kövesse
az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a kioldógombot 6  fedelé-

nek kinyitásához. 5  az öblít szer-ada-
goló

2. Töltse fel az öblít szer-adagolót 3  öblí-
t szerrel. A "max" jelzés a maximális szin-
tet mutatja.

3. A kilöttyent öblít szert nedvszívó törl -
kend vel távolítsa el, hogy a mosogató-
program alatt megakadályozza a túlzott
habképz dést.

4. Zárja be az öblít szer-adagolót. Nyomja
le a fedelet, amíg a helyére nem kattan.

Ha az öblít szer-adagoló üres, a kijelz n
a következ  üzenet jelenik meg: ÖBLÍ-
T SZERT KÉREK .
Az üzenet a mosogatóprogram futása
közben nem látható.

Állítsa be az öblít szer adagolását
Gyári beállítás: 3. állás
Az adagolás 1. (legalacsonyabb adagolás) és
4. (legmagasabb adagolás) pozíció között ál-
lítható be.
Forgassa el az öblít szer-adagoló kiválasz-
tógombját 4  az adag növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
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Multitab funkció
A Multitab funkció kombinált mosogatószer-
tablettáknál alkalmazható.
Ezek a termékek mosogatószert, öblít szert
és mosogatógéphez használandó sót tartal-
maznak. A tabletták bizonyos típusai más
vegyszereket is tartalmazhatnak.
Ellen rizze, hogy ezek a tabletták megfele-
l ek-e a lakóhelyén használt víz keménysé-
géhez. További információkért lásd a gyártó
utasításait.
A Multitab funkció bekapcsolás után egé-
szen a kikapcsolásáig aktív marad.
A Multitab funkció leállítja az öblít szer és a
só betöltését.
A Multitab funkció leállítja az öblít szer és a
só betöltésére vonatkozó üzeneteket.
A Multitab funkció használatakor a program
id tartama megnövekedhet.

A Multitab funkciót a mosogatóprogram
indítása el tt kapcsolja be.
A mosogatóprogram m ködése közben
a Multitab funkciót nem lehet bekapcsol-
ni.

A Multitab funkció bekapcsolása:
• Lépjen be az Opciók menübe, és kapcsol-

ja be a Multitab funkciót. Lásd a „Kezel -
panel” részt.

A Multitab funkció kikapcsolásához és külön
mosogatószer, só és öblít szer
használatához:
1. Lépjen be az Opciók menübe, és kap-

csolja ki a Multitab funkciót. Lásd a „Ke-
zel panel” részt.

2. Töltse fel a sótartályt és az öblít szer-
adagolót.

3. Állítsa a vízkeménységet a legmagasabb
szintre.

4. Futtasson le egy mosogatóprogramot
edények nélkül.

5. Állítsa be a vízlágyítót a lakóhelyén hasz-
nált víz keménységének megfelel en.

6. Állítsa be az öblít szer adagolását.

Ev eszközök és edények bepakolása
Lásd a "Töltet RealLife példák" útmuta-
tót.

Javaslatok és tanácsok
Ne használja a készüléket olyan tárgyak tisz-
títására, amelyek vizet szívnak magukba (pl.:
szivacs, konyharuha).
• Az ev eszközök és edények bepakolása

el tt kövesse az alábbi lépéseket:
– Távolítsa el az ételmaradékokat.
– Lazítsa fel a lábosokon a leégett ételma-

radékokat.
• Az ev eszközök és edények bepakolása

során a következ kre figyeljen:
– Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poha-

rak és lábasok) nyílásukkal lefele tegye
be.

– Ügyeljen arra, hogy ne gy lhessen ös-
sze víz a tartályban vagy valamilyen mé-
lyedésben.

– Fontos, hogy az edények és ev eszkö-
zök ne legyenek egymásba csúszva.

– Gy z djön meg arról, hogy a poharak
ne érjenek egymáshoz.

– A kisebb tárgyakat helyezze az ev esz-
közkosárba.

– A kanalakat más ev eszközökkel ve-
gyesen pakolja be, hogy ne tapadjanak
össze.

– Úgy rendezze el a darabokat, hogy a víz
minden felületet elérhessen.

• El fordulhat, hogy a tapadásmentes- és a
teflonbevonatú edényeken vízcseppek
maradnak.

• A könny  darabokat helyezze a fels  ko-
sárba. Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne
mozdulhassanak el.

Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
1. Kapcsolja be a készüléket. 2. Ha szükséges, válasszon további opció-

kat. Lásd a „Kezel panel” részt.
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3. Válasszon ki egy mosogatóprogramot.
Lásd a „Mosogatóprogramok” c. részt.

4. Nyomja meg az OK/Start gombot
– Ha üres a sótartály és/vagy az öblít -

szer-adagoló, a kapcsolódó üzenetek
megjelennek a kijelz n. Ebben az eset-
ben az ajtó becsukásakor a program
nem indul el. Nyomja meg újra az OK/
Start gombot.

5. Csukja be a készülék ajtaját. A mosoga-
tóprogram vagy a késleltetett indítás vis-
szaszámlálás automatikusan elindul.
– Amikor a visszaszámlálás befejez -

dött, a mosogatóprogram automatiku-
san elindul.

A sótartályt és/vagy az öblít szer-ada-
golót akkor töltse meg, amikor a készü-
lék üres, még a mosogatóprogram indí-
tása el tt.

Ha késleltetett indítás van beállítva, a ké-
szülék ajtajának kinyitása megszakítja a
visszaszámlálást. Amikor ismét becsuk-
ja az ajtót, a visszaszámlálás a megsza-
kítási ponttól folytatódik.

Mosogatóprogram megszakítása
• Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.

– A program leáll.
• Zárja be a készülék ajtaját.

– A program a megszakítási ponttól foly-
tatódik.

Hogyan törölhetünk egy
mosogatóprogramot vagy egy
késleltetett indítást?

A mosogatóprogram vagy a késleltetett
indítás megkezdése el tt módosíthatja a
beállításokat.
Ha a mosogatóprogram vagy a késlel-
tetett indítás már folyamatban van, a be-
állítások már nem módosíthatók. Új be-
állításokhoz törölni kell a programot vagy
a késleltetett indítást.

Ha törli a késleltetett indítást, a kiválasz-
tott mosogatóprogram automatikusan

törl dik. Ezután ismét ki kell választania
a mosogatóprogramot.

1. Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyom-
va az OK/Start gombot és az Opciók
gombot.

2. Amikor a kijelz n megjelenik a MEGSZA-
KÍTJA? üzenet, engedje el a gombokat.

3. A meger sítéshez és a mosogatóprog-
ram törléséhez nyomja meg az OK/Start
gombot.

4. Új mosogatóprogram elindítása el tt el-
len rizze, hogy van-e mosogatószer a
mosogatószer-adagolóban.

A mosogatóprogram végén
• A készülék automatikusan leáll.
• Hangjelzések hallhatók.
1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.

– A kijelz n a PROGRAM VÉGE és KAP-
CSOLJA KI üzenet látható.

Ha üres a sótartály és/vagy az öblít -
szer-adagoló, a kapcsolódó üzenetek
megjelennek a kijelz n.

2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. A jobb száradási eredmények érdekében

hagyja résnyire nyitva az ajtót néhány per-
cig.

Automatikus kikapcsolás
Az automatikus kikapcsolás funkció 10 perc-
cel a mosóprogram befejezése után auto-
matikusan kikapcsolja a készüléket.
Ez segít az energiafogyasztás csökkentésé-
ben.

Vegye ki bel le az eszközöket
• A kipakolás el tt várja meg, amíg az edé-

nyek kih lnek. A forró edények könnyeb-
ben megsérülnek.

• El ször az alsó kosarat, majd a fels  ko-
sarat ürítse ki.

• Lehetséges, hogy víz van a készülék ol-
dalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél
hamarabb leh l, mint az edények.
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Mosogatóprogramok
Mosogatóprogramok

Program Szennyezett-
ség mértéke

Töltet típusa Program leírása SAVE ENERGY 1)

AUTOMATIKUS
2)

Bármilyen Edények,
ev eszközök,
lábasok és faze-
kak

El mosogatás
F mosogatás 45°C
vagy 70°C
1 vagy 2 közbens  öb-
lítés
Utolsó öblítés
Szárítás

Igen, hatással van.

30 PERCES 3) Normál vagy
enyhe szen-
nyezettség

Edények és
ev eszközök

F mosogatás 60°C
Öblítések

Igen, de nincs ha-
tása.

70° INTENZÍV Er s szennye-
zettség

Edények,
ev eszközök,
lábasok és faze-
kak

El mosogatás
F mosogatás 70°C
1 közbens  öblítés
Utolsó öblítés
Szárítás

Igen, hatással van.

GAZDASÁGOS
4)

Normál szen-
nyezettség

Edények és
ev eszközök

El mosogatás
F mosogatás 50°C
1 közbens  öblítés
Utolsó öblítés
Szárítás

Igen, hatással van.

50 PERCES Enyhe szen-
nyezettség

Edények és
ev eszközök

F mosogatás 55°C
1 közbens  öblítés
Utolsó öblítés

Igen, de nincs ha-
tása.

MELEGEN
TART

Ezzel a programmal felmelegítheti
az edényeket használat el tt, vagy
a rég nem használt edényeket
megtisztíthatja a portól.

1 forró öblítés Igen, de nincs ha-
tása.

45° ÜVEG Normál vagy
enyhe szen-
nyezettség

Kényes cserép-
és üvegedények

F mosogatás 45°C
1 közbens  öblítés
Utolsó öblítés
Szárítás

Igen, hatással van.

EL MOSOGA-
TÁS

Ezzel a programmal gyorsan leöb-
lítheti az edényeket, hogy eltávolít-
sa az ételmaradékokat, és mega-
kadályozza a kellemetlen szagok
kialakulását.
Ehhez a programhoz ne használjon
mosogatószert.

1 hideg öblítés Igen, de nincs ha-
tása.

1) Azoknál a programoknál, ahol a funkciónak hatása van, 10% és 25% közötti energiamegtakarítás érhet  el.
2) A készülék automatikusan beállítja a víz h mérsékletét és mennyiségét. Ez a készülék töltetének mennyiségét l,

valamint a szennyezettség mértékét l függ. A program id tartama és a program fogyasztási értékei változhatnak.
3) Kis mennyiség  töltet esetében ez a program id takarékos, és tökéletes mosogatási eredményt biztosít.
4) Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára. A tesztadatok megtalálhatók kiadványunkban.

Fogyasztási értékek

Program 1) Energia (kWh) Víz (liter)

AUTOMATIKUS 0,9 - 1,7 8 - 15

30 PERCES 0,9 9
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Program 1) Energia (kWh) Víz (liter)

70° INTENZÍV 1,4 - 1,6 13 - 15

GAZDASÁGOS 0,9 - 1,0 9 - 11

50 PERCES 1,0 - 1,2 10 - 11

MELEGEN TART 0,8 4

45° ÜVEG 0,8 - 0,9 11 - 12

EL MOSOGATÁS 0,1 4

1) A kijelz  a program id tartamát mutatja.

A víz nyomása és h mérséklete, az
áramszolgáltatás ingadozásai és az

edények mennyisége módosíthatják ez-
eket az értékeket.

Ápolás és tisztítás
A sz r k eltávolítása és tisztítása
A piszkos sz r k rontják a mosogatás haté-
konyságát. Annak ellenére, hogy a sz r k
nem igényelnek különösebb karbantartást,
rendszeres ellen rzésük, és szükség esetén
tisztításuk ajánlott.

1. Az (A) sz r  eltávolításához tekerje el az
óramutató járásával ellenkez  irányba, és
vegye ki a (B) sz r b l.

A

B

2. Az (A) sz r  2 részb l áll. A sz r  szét-
szereléséhez húzza szét a részeket.

3. Mindkét alkatrészt mossa tisztára folyó
víz alatt.

4. Illessze egymáshoz az (A) sz r  két ré-
szét és nyomja össze. Ügyeljen rá, hogy
megfelel en illeszkedjenek.

5. Vegye ki a (B) sz r t.
6. Alaposan tisztítsa meg a (B) sz r t folyó

víz alatt.
7. Helyezze a (B) sz r t eredeti állásába. El-

len rizze, hogy a két vezet sín (C) alatt
megfelel en illeszkedik-e.
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C

8. Helyezze az (A) sz r t a (B) sz r be, és
kattanásig tekerje az óramutató járásával
megegyez  irányban.

Szórókarok tisztítása
Ne távolítsa el a szórókarokat.
Ha a szórókarok furatai eltöm dnének, a
szennyez déseket távolítsa el fogpiszkáló-
val.

Küls  felületek tisztítása
A mosogatógép és a kezel sáv küls  felüle-
tét törölje át egy puha, nedves ruhával. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne hasz-
náljon súrolószert, súrolószivacsot vagy ol-
dószereket (pl.: acetont).

Mit tegyek, ha...
A készülék nem indul el, vagy m ködés köz-
ben leáll.

El ször próbálja meg saját maga megoldani
a problémát (Lásd a táblázatot). Ha nem si-
kerül, forduljon szakszervizhez.

Probléma Hibakód Lehetséges ok Lehetséges megol-
dás

A készülék nem tölt be
vizet.

• Egy hangjelzés hall-
ható.

• A kijelz n a VÍZCSAP
NYITÁSA üzenet lát-
ható.

A vízcsap zárva van. Nyissa ki a vízcsapot.

  A víznyomás túl ala-
csony.

Forduljon a helyi víz-
szolgáltatóhoz.

  A vízcsap eltöm dött
vagy elvízkövesedett.

Tisztítsa ki a vízcsapot.

  Eltöm dött a befolyó-
cs  sz r je.

Tisztítsa meg a sz r t.

  A befolyócs  csatlako-
zása nem megfelel .

Biztosítsa, hogy a csat-
lakozás megfelel  le-
gyen.

  A befolyócs  sérült. Biztosítsa, hogy a befo-
lyócsövön ne legyen
sérülés.

A készülék nem ereszti
le a vizet.

• Egy hangjelzés hall-
ható.

• A kijelz n a SZIVAT-
TYÚ DUGULÁS üze-
net látható.

Eltöm dött a szifon. Tisztítsa ki a szifont.

  A kifolyócs  csatlako-
zása nem megfelel .

Biztosítsa, hogy a csat-
lakozás megfelel  le-
gyen.

  Megsérült a kifolyócs . Biztosítsa, hogy a kifo-
lyócsövön ne legyen
sérülés.
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Probléma Hibakód Lehetséges ok Lehetséges megol-
dás

A kiömlésgátló eszköz
üzemel.

• Egy hangjelzés hall-
ható.

• A kijelz n a SZERVIZ
KÓD  üzenet lát-
ható.

 Zárja el a vízcsapot, és
forduljon a szakszerviz-
hez.

A program nem indul el.  A készülék ajtaja nyitva
van. A kijelz n a ZÁRJA
BE AZ AJTÓT üzenet
látható.

Zárja be megfelel en a
készülék ajtaját.

  A hálózati kábel csatla-
kozódugója nincs csat-
lakoztatva.

Dugja be a csatlakozó-
dugót.

  Kiégett a biztosíték a
háztartási biztosítékdo-
bozban.

Cserélje ki a biztosíté-
kot.

  Késleltetett indítás van
beállítva.

A késleltetett indítás
törléséhez lásd a „Mo-
sogatóprogram kivá-
lasztása és elindítása”
részt.

Az ellen rzés után kapcsolja be a készüléket.
A program a megszakítási ponttól folytató-
dik.
Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, fordul-
jon a szakszervizhez.
Ha a kijelz n egyéb hibakódot lát, forduljon a
szakszervizhez.
A szerviz számára szükséges adatok az
adattáblán találhatók.

Azt javasoljuk, hogy ide írja fel az adatokat:

Típus (MOD.) ....................

Termékszám (PNC) ....................

Sorozatszám (S.N.) ....................

A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégít

Hibajelenség Lehetséges ok Lehetséges megoldás

Az edények nem tiszták. A kiválasztott mosogatóprog-
ram nem felel meg a töltet és a
szennyez dés típusának.

Gy z djön meg arról, hogy
megfelel -e a mosogatóprog-
ram az ilyen típusú töltet és a
szennyez dés esetében.

 Nem megfelel  a kosarak elhe-
lyezése, nem ért víz minden fel-
ületet.

Pakolja meg megfelel en a ko-
sarakat.

 A szórókarok nem forognak
szabadon a töltet helytelen el-
rendezése miatt.

Gy z djön meg arról, hogy a töl-
tet helytelen elrendezése miatt
nincsenek-e a szórókarok ela-
kadva.

 A sz r k szennyezettek vagy
nincsenek megfelel en behe-
lyezve.

Gy z djön meg arról, hogy tisz-
ták-e a sz r k, és megfelel en
vannak-e összeszerelve és be-
téve.

 Nem elegend  vagy hiányzik a
mosogatószer.

Gy z djön meg arról, hogy ele-
gend  mosogatószert töltött be.

Vízk maradványok vannak az
edényeken.

A sótartály üres. Töltse fel a sótartályt mosogató-
géphez használatos sóval.

16  electrolux
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Hibajelenség Lehetséges ok Lehetséges megoldás

 Helytelen a vízlágyító beállítása. Állítsa be a vízlágyítót.

 A sótartály kupakja nincs meg-
felel en visszazárva.

Gy z djön meg arról, hogy a só-
tartály kupakja megfelel en zár-
e.

A poharakon és az edényeken
csíkok, tejfehér foltok vagy ké-
kes bevonat látható.

Túl sok öblít szert adagol. Csökkentse az adagolt öblít -
szer mennyiségét.

Vízcseppek száradási nyomait
észleli a poharakon és az edé-
nyeken.

Túl kevés öblít szert adagol. Növelje az adagolt öblít szer
mennyiségét.

 Lehet, hogy a mosogatószer az
oka.

Használjon másik márkájú mo-
sogatószer.

Nedvesek az edények. Szárítási fázis nélküli vagy csök-
kentett h mérséklet  szárítási
fázisú mosogatóprogramot állí-
tott be.

Hagyja a mosogatógép ajtaját
résnyire nyitva néhány percig,
miel tt kipakolja az edényeket,

Az edények nedvesek és homá-
lyosak.

Az öblít szer-adagoló üres. Töltse fel az öblít szer-adagolót
öblít szerrel.

 Be van kapcsolva a Multitab
funkció. (Ilyenkor az öblít szer-
adagoló automatikusan kikap-
csol.)

Kapcsolja be az öblít szer-ada-
golót. Nézze meg az „Öblít -
szer-adagoló bekapcsolása” cí-
m  részt.

Hogyan kapcsoljuk be az öblít szer-
adagolót?
• Lépjen az Opciók menübe, és kapcsolja

be az öblít szer-adagoló funkciót. Lásd a
„Kezel panel” részt.

M szaki adatok
Gyártó védjegye ELECTROLUX

Forgalmazó Electrolux Lehel Kft. Háztartási
Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.

Típusazonosító ESL 68070

Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig,
ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé hatékony)

A

A szabvány ciklus gyártó általi megnevezése,
amelyre a címkén és az adatlapon található infor-
máció vonatkozik

GAZDASÁGOS

Energiafelhasználás a szabvány ciklust alapul vé-
ve (a tényleges energiafelhasználás függ a készü-
lék használatának a módjától) (kWh)

1

Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A -
magasabb: G - alacsonyabb)

A

Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A -
magasabb: G - alacsonyabb)

A
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A mosogatógép befogadó képessége szabvá-
nyos teríték esetén

12 személyes

Vízfelhasználás a szabvány ciklus alapján (liter) 10

Szabvány ciklus programideje (perc) 160

Átlagos becsült évi energia- és vízfelhasználás
220 ciklusra kifejezve (kWh / liter)

220 / 2200

Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A) 41

Méretek Szélesség (mm)
Magasság munkafelülettel (mm)
Max. mélység (mm)

596
818 - 898
550

Összteljesítmény (W) 2200

Hálózati víznyomás
Minimum (bar) - Maximum (bar)

0,5
8

Az elektromos csatlakoztatásra vonat-
kozó adatok a készülék ajtajának bels
szélén lév  adattáblán láthatók.

Ha a meleg víz alternatív energiaforrá-
sokból származik (pl. napelemek, foto-

voltaikus panelek vagy szélenergia), ak-
kor használja a melegvíz-vezetéket az
energiafogyasztás csökkentése érdeké-
ben.

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található

  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális
kedvez tlen következményeket, amelyeket

ellenkez  esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz  szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

A következ  jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra:  . A csomagolást helyez-
ze a megfelel  konténerekbe.
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