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МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:

Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com

Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.

 Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
 Обща информация и съвети
 Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения.
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1.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.

1.1 Общи мерки за безопасност
• Този уред е предназначен за употреба в домашни

условия и подобни приложения като:
– селскостопански къщи; кухненски зони за

персонал в магазини, офиси и други работни
места;

– от клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене.

• Не променяйте спецификациите на уреда.
• Работното водно налягане (минимум и максимум)

трябва да е между 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
• Спазвайте максималният брой от 13 места за

настройка.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да

се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.

• Всички ножове и прибори с остри върхове трябва
да се поставят в кошничката за прибори с острите
върхове надолу или в хоризонтално положение.

• Не оставяйте вратичката на уреда отворена без
наблюдение, за да не се допусне препъване в нея.

• Преди поддръжка изключете уреда и извадете
щепсела на захранването от контакта на ел.
мрежата.

• Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
• Вентилационните отвори в основата (ако са

налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
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• Този уред трябва да се свърже към водопровода
посредством предоставения нов комплект маркучи.
Старият комплект маркучи не трябва да се
използва повторно.

1.2 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
• Този уред може да бъде използван от деца над 8

годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.

• Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
• Пазете всички препарати далеч от деца.
• Пазете децата и домашните любимци далече от

вратата на уреда, когато е отворена.
• Почистването и поддръжката не трябва да се

извършват от деца, ако не са под наблюдение.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

2.1 Инсталиране
• Отстранете всички опаковки
• Не инсталирайте и не използвайте

повреден уред.
• Не инсталирайте и не използвайте

уреда на места, където
температурата е под 0 °C.

• Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.

• Уверете се, че уредът се монтира
под и в близост до безопасни
конструкции.

2.2 Свързване към
електрическата мрежа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.

• Уредът трябва да е заземен.

• Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.

• Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.

• Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.

• Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.

• Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
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• Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.

• Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.

• Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако е
задължително да се смени
предпазителя на щепсела,
използвайте предпазител: 13 amp
ASTA (BS 1362).

2.3 Водно съединение
• Не повреждайте маркучите за вода.
• Преди да свържете уреда към нови

тръби или такива, които не са били
използвани дълго време, оставете
малко вода да потече по тях,
докато бъдат чисти.

• Когато използвате уреда за първи
път, се уверете, че няма течове.

• Маркучът за подаване на вода има
предпазен вентил и обшивка с
вътрешен захранващ кабел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасно напрежение.

• Ако маркучът за подаване на вода
е повреден, незабавно изключете

щепсела от контакта. За подмяна
на маркуча за подаване на вода се
свържете с оторизирания сервизен
център.

2.4 Употреба
• Не сядайте и не стъпвайте върху

отворената вратичка.
• Препаратите за съдомиялни

машини са опасни. Следвайте
инструкциите върху опаковката на
перилния препарат.

• Не поглъщайте и не използвайте за
други цели водата от уреда.

• Не изваждайте съдовете от уреда,
докато програмата не приключи. По
съдовете е възможно да има
препарат.

• Уредът може да изпусне гореща
пара, ако отворите вратичката по
време на програма.

• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.

2.5 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.

• Изключете уреда от
електрозахранването.

• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.

• Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
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3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

5 4679 8

12 

2 3

11  10 

1

1 Най-горно разпръскващо рамо
2 Горно разпръскващо рамо
3 Долно разпръскващо рамо
4 Филтри
5 Табелка с данни
6 Резервоар за сол
7 Отдушник

8 Отделение за препарат за
изплакване

9 Отделение за препарати
10 Кошничка за прибори
11 Долна кошница
12 Горна кошничка

3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor е светлина, която се
отразява на пода на кухнята, под
вратичката на уреда.
• Когато програмата стартира, се

появява червена светлина, която
остава по време на цялата
програма.

• Когато програмата приключи,
светва зелена светлина.

• Когато уредът има неизправност,
червената светлина започва да
мига.

Beam-on-Floor изгасва,
когато уредът бъде
деактивиран.
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4. KОМАНДНО ТАБЛО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бутон за вкл./изкл.
2 Екран
3 бутон Delay
4 бутон Program
5 бутон MyFavourite

6 бутон TimeManager
7 бутон Multitab
8 бутон EnergySaver
9 Индикатори

4.1 Индикатори

Индикатор Описание
Индикатор за сол. Той никога не свети, докато се изпълнява
програмата.

Индикатор за препарат за изплакване. Той никога не свети,
докато се изпълнява програмата.

5. ПРОГРАМИ
Програма Степен на

замърсяване
Тип зареждане

Фази на програмата Oпции

P1
 1)

• Нормално
замърсяване

• Чинии и
прибори

• Предмиене
• Миене 50 °C
• Изплаквания
• Изсушаване

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab

P2
 2)

• Всички
• Чинии,

прибори,
тенджери и
тигани

• Предмиене
• Миене от 45 °C до

70 °C
• Изплаквания
• Изсушаване

• EnergySaver
• Multitab

P3
 3)

• Различна
степен на
замърсяване

• Чинии,
прибори,
тенджери и
тигани

• Предмиене
• Измиване 50 °C и 65

°C
• Изплаквания
• Изсушаване

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab
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Програма Степен на
замърсяване
Тип зареждане

Фази на програмата Oпции

P4
 4)

• Силно
замърсяване

• Чинии,
прибори,
тенджери и
тигани

• Предмиене
• Миене 70 °C
• Изплаквания
• Изсушаване

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab

P5
 5)

• Пресни
замърсявания

• Чинии и
прибори

• Миене 60 °C
• Изплаквания

• Multitab

P6
 6)

• Всички • Предмиене  

1) С тази програма може да постигнете най-ефективно използване на вода и
електроенергия за нормално замърсени чинии и прибори. (Това е стандартна
програма за изпитателни лаборатории).
2) Уредът усеща степента на замърсяване и количеството предмети в кошничките.
Той автоматично настройва температурата и количеството на водата, консумацията
на енергията и времетраенето на програмата.
3) С тази програма можете да измивате съдове и прибори с различна степен на
замърсяване. Много силно замърсените се поставят в долната кошница, а нормално
замърсените - в горната кошница. Налягането и температурата на водата в долната
кошница са по-високи отколкото в горната кошница.
4) Тази програма има фаза за изплакване при висока температурата за по-добри
резултати на хигиена. По време на фазата на изплакване температурата остава 70 °C
поне за 10 минути.
5) С тази програма може да миете съдове и прибори, замърсяванията по които са още
пресни. Постига добри резултати от измиването за кратко време.
6) С тази програма можете да извършвате бързо изплакване на съдове, за да
предотвратите натрупването на остатъци от храна и неприятни миризми в уреда. Не
използвайте миещ препарат с тази програма.

5.1 Данни за потреблението

Програма 1) Вода
(л.)

Електроенергия
(kWh)

Времетраене
(мин.)

P1 10.2 0.932 225

P2 7 - 14 0.6 - 1.4 40 - 150

P3 14 - 16 1.2 - 1.5 139 - 149
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Програма 1) Вода
(л.)

Електроенергия
(kWh)

Времетраене
(мин.)

P4 12.5 - 14.5 1.4 - 1.6 154 - 164

P5 10 0.9 30

P6 4 0.1 14

1) Налягането и температурата на водата, различията в електрозахранването,
опциите и количеството съдове могат да променят стойностите.

5.2 Информация за
изпитателни лаборатории
За цялата необходима информация
относно изпълнението на теста,
изпратете имейл на адрес:

info.test@dishwasher-production.com
Напишете PNC (номер на продукт),
който се намира на табелката с данни.

6. НАСТРОЙКИ
6.1 Режим за избор на
програма и потребителски
режим
Когато уредът е в режим за избор на
програма, можете да зададете
програма и да влезете в
потребителски режим.
В потребителски режим можете да
промените следните настройки:
• Нивото на омекотителя за вода,

спрямо твърдостта на водата.
• Активацията или деактивацията на

звуковия сигнал за край на
програмата.

• Деактивацията на дозатора за
препарат за изплакване, когато
желаете да използвате опцията
Multitab без препарат за
изплакване.

• Нивото на препарата за изплакване
съгласно необходимата доза.

Тези настройки ще бъдат
запаметени, докато не ги промените
отново.

Как да зададем режим за
избор на програма
Уредът е в режим "Избор на
програма", когато дисплея покаже
програмния номер P1.
Когато активирате уреда, обикновено
той е в режим на избор на програма. И
все пак, ако това не стане, можете да
зададете режим за избор на програма
по следния начин:
Натиснете и задръжте едновременно

 и , докато уредът е в режим за
избор на програма.

6.2 Омекотител за вода
Омекотителят за вода премахва
минералите, които имат вреден ефект
върху резултатите от измиване и
върху самия уред.
Колкото по-високо е съдържанието на
тези минерали, толкова по-твърда е
водата. Твърдостта на водата се
измерва в еквивалентни скали.
Омекотителят трябва да се регулира в
съответствие с твърдостта на водата
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във вашия регион. Вашата
водоснабдителна компания може да
ви информира каква е твърдостта на
водата във вашия регион. Важно е да
зададете правилното ниво на

омекотителя за вода, с цел
осигуряване на добри резултати при
миене.

Твърдост на водата
Немски

градуси (°dH)
Френски

градуси (°fH)
mmol/l

(милимол/
литър -

международн
а единица за
твърдост на

водата)

Градуси
по Кларк

Ниво на
омекотител за

водата

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

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

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Фабрична настройка.
2) Не използвайте сол на това ниво.

Задаване на нивото на
омекотителя за вода
Уредът трябва да бъде в режим за
избор на програма.
1. За да влезете в потребителски

режим, натиснете и задръжте
едновременно  и , докато
индикаторите , ,  и 
започнат да мигат и екранът
остане празен.

2. Натиснете .
• Индикаторите ,  и  се

изключват.
• Индикаторът  продължава да

мига.

• На дисплея се извежда
текущата настройка: напр. =
ниво 5.

3. Натиснете  неколкократно, за да
промените настройката.

4. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да потвърдите настройката.

6.3 Отделение за препарат за
изплакване
Препаратът за изплакване дава
възможност съдовете да изсъхнат без
следи и петна.
Препаратът за изплакване се
освобождава автоматично по време
на фазата за горещо изплакване.
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Можете да зададете освободеното
количество от препарата за
изплакване между ниво 1 (минимално
количество) ниво 6 (максимално
количество). Ниво 0 деактивира
отделението за препарат за
изплакване и няма да се освобождава
препарат.
Фабрична настройка: ниво 4.

Как се задава нивото на
препарата за изплакване
Уредът трябва да бъде в режим за
избор на програма.
1. За да влезете в потребителски

режим, натиснете и задръжте
едновременно  и , докато
индикаторите , ,  и 
започнат да мигат и екранът
остане празен.

2. Натиснете .
• Индикаторите ,  и  се

изключват.
• Индикаторът  продължава да

мига.
• На дисплея се извежда

текущата настройка: напр. =
ниво 4.
– Нивата на препарата за

изплакване са от 0A до 6A.
– Ниво 0 = не се освобождава

препарата за изплакване.
3. Натиснете  неколкократно, за да

промените настройката.
4. Натиснете бутона за вкл./изкл., за

да потвърдите настройката.

6.4 Използване на препарат
за изплакване и комбинирани
таблетки
Фабричната настройка на отделението
за препарат за изплакване е с
активиран дозатор. Това означава че
отделението за препарат за
изплакване винаги изпуска препарат
за изплакване.
Възможно е да деактивирате
отделението за препарат за

изплакване, като в случая дозатора
няма да изпуска препарат за
изплакване само ако опцията Multitab
е активирана.
Ако дозаторът е деактивиран и вие не
изберете опцията Multitab, дозаторът
ще изпуска препарат за изплакване.
Използването на опцията Multitab с
деактивирано отделение за препарат
за изплакване, може да не даде
задоволителни резултати при сушене.
Когато отделението за препарат за
изплакване е деактивирано,
индикаторът за препарат за
изплакване е винаги изкл. когато
опцията Multitab е активирана.

Как се изключва отделението
за препарат за изплакване
Уредът трябва да бъде в режим за
избор на програми.
1. За да влезете в потребителски

режим, натиснете и задръжте
едновременно  и , докато
индикаторите , ,  и 
започнат да премигват и екранът
остане празен.

2. Натиснете .
• Индикаторите ,  и 

угасват.
• Индикаторът  продължава да

мига.
• На дисплея се извежда

текущата настройка:  =
отделението за препарат за
изплакване е активирано
(фабрична настройка).

3. Натиснете , за да промените
настройката.
 = отделението за препарат за

изплакване е деактивирано.
4. Натиснете бутона за вкл./изкл., за

да потвърдите настройката.

6.5 MyFavourite
С тази опция можете да зададете и
запазите програмата, която искате да
виждате по-често.
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Могат да се запаметят до 1 програми.
Всяка настройка отменя предишната.

Как да запаметим програмата
MyFavourite
1. Задайте програмата, която

желаете да запаметите
Също така, заедно с програмата
можете да зададете и приложимите
опции.
2. Натиснете и задръжте , докато

съответния индикатор свети
постоянно.

Как да зададем програмата
MyFavourite
Натиснете .

• Индикаторът MyFavourite
светва.

• Дисплеят показва периодично
номера и времетраенето на
програмата.

• Ако опциите са били
запаметени заедно с
програмата, индикаторите
свързани с тях ще светнат.

6.6 Звукови сигнали
Звуковите сигнали се включват при
наличие на неизправност на уреда.
Тези звукови сигнали не могат да
бъдат деактивирани.

Звуков сигнал прозвучава и когато
програмата завърши. По
подразбиране зуковият сигнал е
деактивиран, но е възможно да се
активира.

Как се активира звуков сигнал
за край на програма
Уредът трябва да бъде в режим за
избор на програма.
1. За да въведете потребителски

режим, натиснете и задръжте
едновременно  и , докато
индикаторите , ,  и 
започнат да премигват и екранът
остане празен.

2. Натиснете 
• Индикаторите ,  и 

угасват.
• Индикаторът  продължава да

мига.
• На дисплея се извежда

текущата настройка:  =
Звуковият сигнал е изключен.

3. Натиснете , за да промените
настройката.

 = Звуковият сигнал е включен.
4. Натиснете бутона за вкл./изкл., за

да потвърдите настройката.

7. OПЦИИ
Желаните опции трябва да
се активират всеки път
преди стартиране на
програмата.
Не е възможно активиране
или деактивиране на тази
функция, докато
програмата работи.

Не всички опции са
съвместими една с друга.
Ако сте избрали
несъвместими опции,
уредът автоматично ще
деактивира една или
повече от тях. Няма да се
изключат единствено
индикаторите на все още
активните опции.

7.1 Multitab
Активирайте тази опция, когато
използвате комбинирани таблетки,
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интегриращи функциите на солта,
препарата за изплакване и препарата
за измиване. Възможно е също така
да съдържат други почистващи или
изплакващи вещества.
Тази опция деактивира отделянето на
сол. Индикаторът за сол не се
включва.
Тази опция също деактивира
изпускането на препарат за
изплакване, но само когато
отделението за препарат за
изплакване е деактивирано,
(индикаторът за препарат за
изплакване не се вкл.). Ако
отделението за препарат за
изплакване е активирано, препарата
за изплакване се изпуска равномерно
с активиране на Multitab опцията.
С тази опция времетраенето на
програмата се удължава, с цел
подсилване на резултатите при миене
и изсушаване, при ползване на
комбинирани таблетки.
Multitab не е постоянно активна опция
и трябва да се избира за всеки цикъл.

Как да активирате Multitab
Натиснете .
Съответният индикатор светва.

7.2 TimeManager
Тази опция увеличава налягането и
температурата на водата. Фазите на
измиване и сушене са по-кратки.
Общата продължителност на
програмата намалява с
приблизително 50%.
Резултатите от измиването са същите
както при програма с нормално

времетраене. Резултатите от
сушенето могат да намалеят.

Как да активирате
TimeManager
Натиснете , съответният индикатор
светва. 
Ако опцията не е приложима за
програмата, съответният индикатор не
светва или започва да мига бързо в
продължение на няколко секунди,
след което изгасва.
На дисплея е показано новото
времетраене на програмата.

7.3 EnergySaver
Тази опция намалява температурата
на последната фаза с изплакване,
следователно и консумацията на
енергия (приблизително -25%).
Когато програмата приключи, е
възможно чиниите все още да са
мокри.
Програмата ще е с по-кратко
времетраене.

Как да активирате
EnergySaver
Натиснете , съответният
индикатор светва. 
Ако опцията не е приложима за
програмата, съответният индикатор не
светва или започва да мига бързо в
продължение на няколко секунди,
след което изгасва.
На дисплея е показано новото
времетраене на програмата.

8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
1. Уверете се, че зададеното ниво

на омекотителя за вода
съответства на твърдостта на
водоснабдяването. Ако не
съответства, можете да
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регулирате нивото на
омекотителя за вода.

2. Напълнете резервоара за сол.
3. Напълнете отделението за

препарат за изплакване.
4. Отворете крана за вода.
5. Стартирайте програма, за да

премахнете всички остатъци, които
може да са в уреда. Не
използвайте миялен препарат и не
зареждайте кошничките.

Когато стартирате програма, са
необходими до 5 минути за
презареждане на смолата в
омекотителя за вода. Изглежда уредът
не работи. Фазата за миене стартира
само след приключване на
процедурата. Процедурата се повтаря
периодично.

8.1 Резервоар за сол
ВНИМАНИЕ!
Използвайте само сол,
специално създадена за
съдомиялни машини.

Солта се използва за презареждане
на смолата в омекотителя за вода и за
гарантиране на добри резултати при
измиване във всекидневната
употреба.

Как да заредите резервоара
за сол
1. Завъртете капачката на

резервоара за сол обратно на
часовниковата стрелка и я
извадете.

2. Поставете 1 литър вода в
резервоара за сол (само първия
път).

3. Напълнете резервоара за сол със
сол за съдомиялна машина.

4. Почистете солта около отвора на
резервоара за сол.

5. Завъртете капачката на
резервоара за сол обратно на
часовниковата стрелка, за да го
затворите.

Докато пълните
резервоара за сол, от него
могат да излязат вода и
сол. Риск от корозия. За да
предотвратите това, след
като напълните
резервоара за сол,
стартирайте програма.
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8.2 Как се пълни отделението
за препарата за изплакване

A B

C

ВНИМАНИЕ!
Използвайте само
препарат за изплакване,
специално създаден за
съдомиялни машини.

1. Отворете капака (C).
2. Напълнете отделението (B),

докато препаратът за изплакване
достигне маркировката ''MAX''.

3. Отстранете излишния препарат за
изплакване с абсорбираща кърпа,
за да предотвратите образуване
на прекалено много пяна.

4. Затворете капака. Уверете се, че
капакът е застопорен на място.

Напълнете отделението за
препарат за изплакване,
когато индикаторът (A)
стане прозрачен.

9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
1. Отворете крана за вода.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за

да включите уреда.
Уверете се, че уредът е в режим за
избор на програма.

• Ако индикаторът за сол свети,
напълнете резервоара за сол.

• Ако индикаторът за препарат за
изплакване свети, напълнете
отделението за препарата за
изплакване.

3. Заредете кошничките.
4. Добавете миещ препарат. Ако

използвате комбинирани таблетки,
активирайте опцията Multitab.

5. Задайте и стартирайте правилната
програма за вида зареждане и
степента на замърсяване.

9.1 Използване на миялния
препарат

A B

C
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ВНИМАНИЕ!
Използвайте само
препарат, специално
създаден за съдомиялни
машини.

1. Натиснете бутона за
освобождаване (A), за отворите
капака (C).

2. Сложете препарата под формата
на прах или таблетки в
отделението (B).

3. Ако програмата има фаза за
предмиене, поставете малко
миялен препарат на вътрешната
част на вратичката на уреда.

4. Затворете капака. Уверете се, че
капакът е застопорен на място.

9.2 Настройка и стартиране
на програма

Функцията Auto Off
Тази функция намалява консумацията
на енергия като автоматично
деактивира уреда, когато не работи.
Функцията започва да работи:
• 5 минути след приключване на

програмата.
• След 5 минути, ако програмата не е

стартирала.

Стартиране на програма
1. Дръжте вратата на уреда

открехната.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за

да включите уреда. Уверете се, че
уредът е в режим за избор на
програма.

3. Натиснете няколко пъти , докато
екранът покаже броя програми,
които желаете да стартирате.
Екранът показва броя програми за
приблизително 3 секунди, след
което показва времетраенето на
програмата.
• Ако желаете да зададете

програмата MyFavourite,
натиснете .

– Индикаторите на опциите,
свързани с програмата
MyFavourite, светват.

Екранът показва броя програми за
приблизително 3 секунди, след което
показва времетраенето на
програмата.
4. Задайте приложимите опции.
5. Затворете вратата на уреда, за да

стартирате програмата.

Стартиране на програма с
отложен старт
1. Задайте програма.
2. Натиснете  няколко пъти, докато

дисплеят покаже отложения старт,
който желаете да зададете (от 1
до 24 часа).

Индикаторът за отложен старт светва.
3. Затворете вратата на уреда, за да

стартирате отброяването.
По време на отброяването, можете да
увеличите времето на отложения
старт, но не и да смените избора на
програма и опции.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.

Отваряне на вратичката,
докато уредът работи
Ако отворите вратичката, докато
програмата работи, уредът спира.
Когато затворите вратичката, уредът
продължава от момента на
прекъсването.

Ако вратичката е отворена
за повече от 30 секунди по
време на фазата на
сушене, работещата
програма ще спре.
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Отмяна на отложения старт,
докато отброяването работи
Когато отмените отложен старт,
трябва да зададете програмата и
опциите отново.
Натиснете и задръжте едновременно

 и , докато уредът премине в
режим за избор на програма.

Прекратяване на програмата
Натиснете и задръжте едновременно

 и , докато уредът премине в
режим за избор на програма.

Уверете се, че в дозатора за миещ
препарат има препарат, преди да
стартирате нова програма.

Край на програмата
Когато дадена програма завърши и
отворите вратичката, уредът
автоматично се деактивира.
Затворете крана за водата.

10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Обща информация
Следващите насоки ще гарантират
оптимално почистване и резултати на
сушене при всекидневната употреба,
както и ще помогнат за защитата на
околната среда.
• Извадете по-големите остатъци от

храна от чиниите и ги изхвърлете.
• Не изплаквайте предварително

съдовете на ръка. Когато се налага,
използвайте програма за
предмиене (ако е налична) или
изберете програма с фаза на
предмиене.

• Винаги използвайте цялото
пространство на кошниците.

• При зареждане на уреда,
проверете дали водата, която
излиза от дюзите на
разпръскващото рамо достига и
измива съдовете. Уверете се, че
съдовете не се допират или
покриват.

• Можете да използвате препарат за
съдомиялна машина, препарат за
изплакване и сол поотделно, или да
използвате комбинирани таблетки
(напр. "3 в 1", "4 в 1" и "Всичко в
едно"). Следвайте инструкциите на
опаковката.

• Задайте програма, в зависимост от
вида зареждане и степента на
замърсяване. С програмата ECO
(ЕКО) може да постигнете най-

ефективното ползване на вода и
електроенергия за нормално
замърсени чинии и прибори.

10.2 Използване на сол,
препарат за изплакване и
препарат за миене
• Използвайте само сол, препарат за

изплакване и препарат за миене за
съдомиялна машина. Други
продукти могат да причинят
повреда на уреда.

• Комбинираните таблетки
обикновено са подходящи за
райони с твърдост на водата до 21
°dH. В райони с твърдост на водата
извън тази граница, препаратът за
изплакване трябва да се използва
като допълнение към
комбинираните таблетки. Въпреки
това, в райони с голяма и много
голяма твърдост на водата, ви
препоръчваме да използвате соло-
почистващ препарат (прах, гел,
таблетки без допълнителни
функции), препарат за изплакване и
соли поотделно, за получаване на
оптимални почистващи и
изсушаващи резултати.

• Ако използвате комбинирани
таблетки, можете да използвате
опцията Multitab (Мултитаб), ако е
налична. Тази опция подобрява
резултатите при почистване и
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сушене с помощта на комбинирани
таблетки.

• Таблетките за миене не се
разтварят напълно при кратки
програми. За да предотвратите
остатъци от препарат за миене по
кухненската посуда, препоръчваме
да използвате таблетките при
дълги програми.

• Не използвайте по-голямо
количество миялен препарат от
необходимото. Вижте инструкциите
върху опаковката на препарата за
миене.

10.3 Как да постъпите, ако
искате да спрете
използването на комбинирани
таблетки
Преди да започнете да използвате
поотделно миялен препарат, сол и
препарат за изплакване, извършете
следната процедура.
1. Задайте най-високото ниво на

омекотителя на водата.
2. Уверете се, че резервоарите за

сол и за препарата за изплакване
са пълни.

3. Стартирайте най-кратката
програма с изплакваща фаза. Не
добавяйте миялен препарат и не
зареждайте кошничките.

4. Когато програмата завърши,
настройте омекотителя за вода
към твърдостта на водата във
Вашия район.

5. Регулирайте отпусканото
количество препарат за
изплакване.

10.4 Зареждане на
кошничките
• Използвайте уреда за миене само

на съдове, които са подходящи за
съдомиялна машина.

• Не поставяйте в уреда предмети,
изработени от дърво, рог,
алуминий, олово и мед.

• Не поставяйте в уреда предмети,
които могат да абсорбират вода
(гъби, домакински кърпи).

• Извадете по-големите остатъци от
храна от чиниите и ги изхвърлете.

• Омекотете спечените останки от
храна по предметите.

• Поставяйте дълбоките съдове
(чаши и тигани) с дъното нагоре.

• Уверете се, че стъклените чаши не
се допират до други стъклени чаши.

• Поставете приборите и по-малките
предмети в кошничката за прибори.

• Поставяйте леките съдове в
горната кошничка. Уверете се, че
съдовете не се движат.

• Уверете се, че разпръскващите
рамена могат да се движат
свободно, преди да стартирате
програма.

10.5 Преди стартиране на
програма
Уверете се, че:
• Филтрите са чисти и са правилно

поставени.
• Капачката на резервоара за сол е

затегната.
• Разпръскващите рамена не са

запушени.
• Има сол и препарат за изплакване

за съдомиялна машина (освен ако
не използвате мулти-таблетки за
миене).

• Предметите в кошниците са
поставени правилно.

• Програмата е приложима за вида
натоварване и степента на
замърсяване.

• Използва се правилното
количество миялен препарат.

10.6 Разтоварване на
кошничките
1. Оставете съдовете да се охладят,

преди да ги извадите от уреда.
Горещите предмети могат лесно
да се повредят.

2. Изпразнете първо долната
кошница, а след това горната
кошница.

В края на програмата по
стените и по вратичката на
уреда е възможно да
остане вода.
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11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди обслужване
деактивирайте уреда и
извадете щепсела от
захранващия контакт.

Замърсените филтри и
запушените разпръскващи
рамена понижават
резултатите от миенето.
Извършвайте периодични
проверки и, ако е
необходимо, ги
почиствайте.

11.1 Почистване на филтрите
Филтърната система се състои от 3
части.

C

B

A

1. Завъртете филтъра (B) обратно на
часовниковата стрелка и го
извадете.

2. Отстранете филтъра (C) извън
филтъра (B). 

3. Свалете плоския филтър (A).

4. Измийте филтрите.

5. Уверете се, че няма остатъци от
храна или замърсявания във или
около края на утайника.

6. Върнете плоския филтър на
мястото му (A). Уверете се, че е
правилно позициониран под 2-та
водача.
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7. Сглобете наново филтрите (B) и
(C).

8. Върнете филтъра (B) в плоския
филтър (A). Завъртете го по
часовниковата стрелка, докато
щракне.

ВНИМАНИЕ!
Неправилното положение
на филтрите може да
доведе до лоши резултати
от миене и повреда на
уреда.

11.2 Почистване на
разпръскващите рамена
Не сваляйте разпръскващите рамена.
Ако отворите на разпръскващите
рамена се запушат, отстранете
остатъците от замърсявания с тънък
остър предмет.

11.3 Външно почистване
• Почиствайте уреда с навлажнена

мека кърпа.
• Използвайте само неутрални

препарати.
• Не използвайте абразивни

продукти, абразивни стъргалки или
разтворители.

11.4 Почистване отвътре
• Внимателно почистете уреда,

включително гуменното уплътнение
на вратичката, с мека и влажна
кърпа.

• Ако често използвате програми с
кратко времетраене, това може да
остави наслагвания от мазнина и
варовик в уреда. За да
предотвратите това, ви
препоръчваме да пуснете
програмите за дълго миене поне 2
пъти в месеца.

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако уредът не се включва или спира
по време на работа. Преди да се
свържете с оторизиран сервизен
център, опитайте да решите проблема
самостоятелно, използвайки
информацията в таблицата.

При някои неизправности дисплеят
показва код на аларма.
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Неизправност и код на
аларма

Възможно решение

Не можете да активирате
уреда.

• Уверете се, че главният щепсел е свързан към
главния контакт.

• Уверете се, че няма повреден предпазител в
електрическата кутия.

Програмата не се
включва.

• Уверете се, че вратичката на уреда е затворена.
• Ако сте задали отложен старт, отменете

настройката или изчакайте края на отброяването.
• Уредът е стартирал процедурата за

презареждане на смолата в омекотителя за вода.
Времетраенето на тази процедура е
приблизително 5 минути.

Уредът не се пълни с
вода.
На екрана се показва

.

• Уверете се, че кранът на водата е отворен.
• Уверете се, че налягането на водата не е твърде

ниско. За тази информация се обърнете към
местното водоснабдително дружество.

• Уверете се, че кранът на водата не е запушен.
• Уверете се, че филтърът на маркуча за подаване

на вода не е запушен.
• Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е

прегънат или усукан.

Уредът не източва
водата.
На екрана се показва

.

• Уверете се, че каналът за водата не е запушен.
• Уверете се, че отходният маркуч не е прегънат

или усукан.

Устройството против
наводнение е включено.
На екрана се показва

.

• Затворете крана за вода и се свържете с
оторизирания сервизен център.

След като сте проверили уреда,
деактивирайте го и го активирайте
отново. Ако неизправността се появи
отново, се обърнете към оторизирания
сервизен център.

За кодове за аларми, които не са
описани в таблицата, се свържете с
оторизиран сервизен център.

12.1 Резултатите от измиването и изсушаването не са
задоволителни

Проблем Възможно решение
Бели ленти или сини
пластове по стъклените
чаши и съдовете.

• Количеството освободен препарат за
изплакване е твърде голямо. Настройте
селектора за препарата за изплакване на по-
ниска позиция.

• Използван е прекалено много препарат за
миене.

БЪЛГАРСКИ 21

pr
ec

iz
.h
u



Проблем Възможно решение
Петна и водни капки по
чашите и чиниите.

• Количеството освободен препарат за
изплакване не е достатъчно. Настройте
селектора за препарата за изплакване на по-
висока позиция.

• Причината може да е в качеството на
препарата за изплакване.

Съдовете са мокри. • Програмата не разполага с фаза за сушене или
разполага с фаза за сушене с ниска
температура.

• Отделението за препарат за изплакване е
празно.

• Причината може да е в качеството на
препарата за изплакване.

• Причината може да е в качеството на
комбинираните таблетки за миене. Опитайте
друга марка или активирайте дозатора за
препарата за изплакване и използвайте такъв
заедно с комбинираните таблетки.

Разгледайте "Препоръки
и съвети" за други
възможни причини.

13. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Размери Ширина / височина /

дълбочина (мм)
596 / 818-898 / 550

Свързване към
електрическата мрежа 1)

Напрежение (V) 220 - 240

Честота (Hz) 50

Налягане на
водоснабдяването

бар (минимум и максимум) 0.5 - 8

MPa (минимум и максимум) 0.05 - 0.8

Водоснабдяване Студена или гореща вода 2) макс. 60 °C

Вместимост Настройки 13

Консумация на ел.
енергия

Режим Остатъци (W) 0.99

Консумация на ел.
енергия

Режим Изкл. (W) 0.10

1) Вижте табелката с данни за другите стойности.
2) Ако топлата вода идва от алтернативен източник на енергия (като слънчеви
панели, вятърна енергия), използвайте топла вода, за да намалите консумацията.
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14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
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ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:

Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com

További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com

Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

 Figyelmeztetés - Biztonsági információk
 Általános információk és hasznos tanácsok
 Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.
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1.  BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.

1.1 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.

• Lefelé fordítva vagy vízszintes irányba tegye a
késeket és a hegyes evőeszközöket az
evőeszközkosárba.

• A beleütközés elkerülésének megelőzésére, ne hagyja
nyitva felügyelet nélkül a készülék ajtaját.

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

• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
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• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi
tömlőkészlet nem használható fel újra.

1.2 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
• A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és

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

• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a

készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek

tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Üzembe helyezés
• 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.

• A készüléket biztonságos szerkezet
alá és mellé helyezze.

2.2 Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.

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

szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben

nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.

• 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.
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• 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).

2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás
• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon

sérülést a vízcsöveknek.
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem

használt csövekhez csatlakoztatja a
készüléket, addig folyassa a vizet,
amíg az teljesen ki nem tisztul.

• A készülék első használata előtt
ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

• A befolyócső biztonsági szeleppel,
valamint dupla bevonattal ellátott
belső vezetékkel rendelkezik.

VIGYÁZAT!
Veszélyes feszültség.

• Ha a befolyócső megsérül, akkor
azonnal húzza ki a csatlakozódugót a

fali csatlakozóaljzatból. Forduljon a
márkaszervizhez a befolyócső cseréje
érdekében.

2.4 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. 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.

2.5 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
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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3. TERMÉKLEÍRÁS

5 4679 8

12 

2 3

11  10 

1

1 Legfelső szórókar
2 Felső szórókar
3 Alsó szórókar
4 Szűrők
5 Adattábla
6 Sótartály
7 Szellőzőnyílás

8 Öblítőszer-adagoló
9 Mosószer-adagoló
10 Evőeszköztartó
11 Alsó kosár
12 Felső kosár

3.1 Beam-on-Floor
A Beam-on-Floor fényjelzés a padlón, a
készülék ajtaja alatt jelenik meg.
• Amikor a program elkezdődik, piros

fényjelzés jelenik meg, és a program
teljes időtartama alatt bekapcsolva
marad.

• Amikor a program befejeződött, zöld
fényjelzés jelenik meg.

• Ha a készülék hibásan működik, a
piros fény villog.

A készülék kikapcsolásakor
kialszik a Beam-on-Floor
fényjelzés.
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4. KEZELŐPANEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Be/ki gomb
2 Kijelző
3 Delay gomb
4 Program gomb
5 MyFavourite gomb

6 TimeManager gomb
7 Multitab gomb
8 EnergySaver gomb
9 Visszajelzők

4.1 Visszajelzők

Visszajel‐
zők

Megnevezés

Só visszajelző. A program működése során ez a visszajelző sohasem
világít. 

Öblítőszer visszajelző. A program működése során ez a visszajelző
sohasem világít. 

5. PROGRAMOK
Program- Szennyezettség

mértéke
Töltet típusa

Programfázisok Kiegészítő funkciók

P1
 1)

• Normál szen‐
nyezettség

• Edények és
evőeszközök

• Előmosogatás
• Mosogatás (50 °C)
• Öblítés
• Szárítás

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab

P2
 2)

• Összes
• Edények,

evőeszközök,
lábasok és fa‐
zekak

• Előmosogatás
• Mosogatás (45 °C –

70 °C)
• Öblítés
• Szárítás

• EnergySaver
• Multitab

P3
 3)

• Vegyes szen‐
nyezettség

• Edények,
evőeszközök,
lábasok és fa‐
zekak

• Előmosogatás
• Mosogatás (50 °C és

65 °C)
• Öblítés
• Szárítás

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab
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Program- Szennyezettség
mértéke
Töltet típusa

Programfázisok Kiegészítő funkciók

P4
 4)

• Erős szennye‐
zettség

• Edények,
evőeszközök,
lábasok és fa‐
zekak

• Előmosogatás
• Mosogatás (70 °C)
• Öblítés
• Szárítás

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab

P5
 5)

• Friss szennye‐
zettség

• Edények és
evőeszközök

• Mosogatás (60 °C)
• Öblítés

• Multitab

P6
 6)

• Összes • Előmosogatás  

1) 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.)
2) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és szennyezettségét.
Automatikusan beállítja a szükséges hőmérsékletet és a vízmennyiséget, az energiafo‐
gyasztást és a program időtartamát.
3) Ezzel a programmal változatos mértékben szennyezett edényeket mosogathat el. Az erő‐
sen szennyezett edényeket az alsó kosárba, míg a normál mértékben szennyezetteket a
felső kosárba tegye. Nagyobb a víznyomás és magasabb a vízhőmérséklet az alsó kosár‐
ban, mint a felső kosárban.
4) A jobb higiéniai eredmény elérése érdekében, e program magas hőmérsékletű öblítési
fázist alkalmaz. Az öblítési fázis során a hőmérséklet 70 °C-on marad legalább 10 percig.
5) Ezzel a programmal frissen szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kivá‐
ló eredményt nyújt.
6) Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az edényeket, hogy eltávolítsa az ételmaradéko‐
kat, és megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását. Ehhez a programhoz ne hasz‐
náljon mosogatószert.

5.1 Fogyasztási értékek

Program1) Víz
(l)

Energiafogyasztás
(kWh)

Időtartam
(perc)

P1 10.2 0.932 225

P2 7 - 14 0.6 - 1.4 40 - 150

P3 14 - 16 1.2 - 1.5 139 - 149
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Program1) Víz
(l)

Energiafogyasztás
(kWh)

Időtartam
(perc)

P4 12.5 - 14.5 1.4 - 1.6 154 - 164

P5 10 0.9 30

P6 4 0.1 14

1) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a funkciók és az edé‐
nyek mennyisége módosíthatja az értékeket.

5.2 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).

6. BEÁLLÍTÁSOK
6.1 Programválasztás
üzemmód és felhasználói
üzemmód
Amikor a készülék programválasztás
üzemmódban van, beállíthatja a
megfelelő programot, és beléphet a
felhasználói üzemmódba.
Felhasználói üzemmódban az alábbi
beállítások módosíthatók:
• A vízlágyító szintjének beállítása a

vízkeménységnek megfelelően.
• A program futásának végét jelző

hangjelzés be- vagy kikapcsolása.
• Az öblítőszer-adagoló kikapcsolása,

amikor a Multitab kiegészítő funkciót
öblítőszer nélkül szeretné használni.

• Az öblítőszer szintjének beállítása az
előírt adagolásnak megfelelően.

Ezeket a beállításokat a készülék a
következő módosításig tárolja.

A programválasztás üzemmód
beállítása
A készülék programválasztás
üzemmódban van, ha a P1
programszám jelenik meg a kijelzőn.
A készülék bekapcsoláskor általában
programválasztás üzemmódban van. Ha
azonban mégsem ez történik, a
programválasztás üzemmódot az alábbi
módon lehet beállítani:
Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a  és a  gombot, míg a
készülék programválasztás üzemmódba
nem lép.

6.2 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.
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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.

Vízkeménység
Német fok

(°dH)
Francia 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

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 vízlágyító szintjének
beállítása
A készüléknek programválasztó
üzemmódban kell lennie.
1. A felhasználói üzemmódba lépéshez

egyszerre nyomja meg és tartsa
lenyomva a  és a  gombokat,
amíg a , ,  és 
visszajelzők villogni nem kezdenek,
és a kijelző üressé nem válik.

2. Nyomja meg a(z)  gombot.
• A ,  és  visszajelzők

kialszanak.
• A  visszajelző továbbra is

villog.
• A kijelző az aktuális beállítást

mutatja: pl.:  = 5. szint.
3. Többször nyomja meg a  gombot

a beállítás módosításához.
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja

meg a be/ki gombot.

6.3 Öblítőszer-adagoló
Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az
edények folt- és csíkmentesen
száradjanak.
Az öblítőszer adagolása a forró vizes
öblítési fázis alatt automatikusan történik.
Az öblítőszer adagolási mennyisége az
1. szint (legkisebb mennyiség) és 6. szint
(legnagyobb mennyiség) között állítható
be. A 0. szint kikapcsolja az öblítőszer-
adagolót; ekkor nem történik öblítőszer-
adagolás.
Gyári beállítás: 4. szint

Az öblítőszer szintjének
beállítása
A készüléknek programválasztó
üzemmódban kell lennie.
1. A felhasználói üzemmódba lépéshez

egyszerre nyomja meg és tartsa
lenyomva a  és a  gombokat,
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amíg a , ,  és 
visszajelzők villogni nem kezdenek,
és a kijelző üressé nem válik.

2. Nyomja meg a(z)  gombot.
• A ,  és  visszajelzők

kialszanak.
• A  visszajelző továbbra is

villog.
• A kijelző az aktuális beállítást

mutatja: pl.:  = 4. szint.
– Az öblítőszer szintje0A és 6A

között helyezkedhet el.
– 0. szint = nincs öblítőszer-

adagolás.
3. Többször nyomja meg a  gombot

a beállítás módosításához.
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja

meg a be/ki gombot.

6.4 Az öblítőszer és a
kombinált mosogatószer-
tabletták használata
Az öblítőszer-adagoló gyári beállítása az
öblítőszer-adagoló bekapcsolásakor
aktiválódik. Ez azt jelenti, hogy az
öblítőszer-adagoló mindig adagolja az
öblítőszert.
Lehetőség van az öblítőszer-adagoló
kikapcsolására. Ebben az esetben az
öblítőszer-adagoló nem fogja adagolni az
öblítőszert, hacsak a Multitab kiegészítő
funkció nincs bekapcsolva.
Ha az öblítőszer-adagoló ki van
kapcsolva, és nem választja ki a Multitab
kiegészítő funkciót, az öblítőszer-
adagoló adagolni fogja az öblítőszert.
Ha kikapcsolt öblítőszer-adagoló mellett
alkalmazza a Multitab kiegészítő
funkciót, akkor előfordulhat, hogy a
szárítás eredménye nem lesz kielégítő.
Amikor az öblítőszer-adagoló ki van
kapcsolva, az öblítőszer-visszajelző
sohasem világít, ha a Multitab kiegészítő
funkció be van kapcsolva.

Hogyan kapcsoljuk ki az
öblítőszer-adagolót
A készüléknek programválasztó
üzemmódban kell lennie.
1. A felhasználói üzemmódba lépéshez

egyszerre nyomja meg és tartsa
lenyomva a  és  gombokat,
amíg a , ,  és 
visszajelzők villogni nem kezdenek,
és a kijelző üressé nem válik.

2. Nyomja meg a  gombot.
• A ,  és  visszajelzők

kialszanak.
• A  visszajelző továbbra is

villog.
• A kijelző az aktuális beállítást

mutatja:  = az öblítőszer-
adagoló be van kapcsolva (gyári
beállítás).

3. A beállítás módosításához nyomja
meg a  gombot.
 = az öblítőszer-adagoló ki van

kapcsolva.
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja

meg a be/ki gombot.

6.5 MyFavourite
Ezzel a funkcióval beállíthatja és
mentheti a gyakrabban használt
programot.
Csak 1 programot tárolhat. Az új
beállítás törli a korábbi beállítást.

A MyFavourite program
mentése
1. Válassza ki a memóriába mentendő

programot
A hozzá tartozó kiegészítő funkciókat is
beállíthatja a programmal együtt.
2. Nyomja meg és tartsa addig nyomva

a  érintőgombot, míg a hozzá
tartozó visszajelző folyamatosan
világítani nem kezd.
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A MyFavourite program
beállítása
Nyomja meg a  gombot.

• A kijelzőn megjelenik a
MyFavourite visszajelző.

• A kijelzőn megjelenik a program
száma és időtartama.

• Ha a kiegészítő funkciókat a
programmal együtt mentette, a
kiegészítő funkciókhoz tartozó
visszajelzők megjelennek.

6.6 Hangjelzések
Hangjelzések hallhatók, ha a készülék
meghibásodik. Nincs lehetőség ezen
hangjelzések kikapcsolására.
Amikor a program lejár, szintén egy
hangjelzés hallható. Alapértelmezésben
ez a hangjelzés ki van kapcsolva,
azonban van lehetőség a
bekapcsolására.

A program futásának végét
jelző hangjelzés bekapcsolása
A készüléknek programválasztó
üzemmódban kell lennie.
1. A felhasználói üzemmódba lépéshez

egyszerre nyomja meg és tartsa

lenyomva a  és a  gombokat,
amíg a , ,  és 
visszajelzők villogni nem kezdenek,
és a kijelző üressé nem válik.

2. Nyomja meg: 
• A ,  és  visszajelzők

kialszanak.
• A  visszajelző továbbra is

villog.
• A kijelző az aktuális beállítást

mutatja:  = Hangjelzés ki.
3. A beállítás módosításához nyomja

meg a(z)  gombot.
 = Hangjelzés be.

4. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.

7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
Egy program elindítása előtt
mindig kapcsolja be a
megfelelő kiegészítő
funkciókat.
A kiegészítő funkciókat a
program működése közben
nem lehet be- vagy
kikapcsolni.

Nem minden kiegészítő
funkció kombinálható
egymással. Ha egymással
nem kombinálható
kiegészítő funkciókat
választ, a készülék
automatikusan kikapcsol egy
vagy több funkciót. Csak az
aktív kiegészítő funkciók
visszajelzője világít.

7.1 Multitab
Az öblítőszert, mosogatószert,
regeneráló sót és más adalékanyagokat
együttesen tartalmazó tabletták
használata esetén kapcsolja be ezt a
kiegészítő funkciót. A tabletták egyéb
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tisztító- vagy öblítőszereket is
tartalmazhatnak.
Ez a kiegészítő funkció leállítja a só
betöltését. A só visszajelző nem kezd
világítani.
Ez a kiegészítő funkció szintén
kikapcsolja az öblítőszer adagolását, de
csak akkor, ha az öblítőszer-adagoló ki
van kapcsolva (az öblítőszer-adagoló
visszajelzője nem jelenik meg). Ha az
öblítőszer-adagoló be van kapcsolva, az
öblítőszert akkor is adagolni fogja, ha a
Multitab kiegészítő funkció be van
kapcsolva.
A kiegészítő funkció bekapcsolásakor a
program időtartama meghosszabbodik,
hogy a tisztítás és a szárítás még
eredményesebb legyen a mosogatószer-
tabletták használatakor.
A Multitab nem állandó kiegészítő
funkció, és minden ciklusnál be kell
állítani.

A(z) Multitab funkció
bekapcsolása
Nyomja meg a(z)  gombot.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.

7.2 TimeManager
Ez a funkció növeli a víz nyomását és
hőmérsékletét. A mosogatási és szárítási
fázisok rövidebbek.
A program teljes időtartama körülbelül
50%-kal csökken.
A mosogatás eredményessége
megegyezik a normál időtartamú

program eredményességével. A szárítás
eredményessége csökkenhet.

A(z) TimeManager funkció
bekapcsolása
Nyomja meg a(z)  gombot; a hozzá
tartozó visszajelző világítani kezd. 
Amennyiben a kiegészítő funkció nem
alkalmazható a programhoz, a hozzá
tartozó visszajelző nem kezd el világítani,
vagy néhány másodpercig gyorsan
villog, majd elalszik.
A kijelző a program frissített időtartamát
mutatja.

7.3 EnergySaver
Ez a kiegészítő funkció csökkenti a
hőmérsékletet az utolsó öblítési
szakaszban, és ennek következtében az
energiafogyasztást is csökkenti
(körülbelül 25%-kal).
Előfordulhat, hogy az edények nedvesek
maradnak a program végén.
A program időtartama rövidebb lesz.

A(z) EnergySaver funkció
bekapcsolása
Nyomja meg a(z)  gombot; a hozzá
tartozó visszajelző világítani kezd. 
Amennyiben a kiegészítő funkció nem
alkalmazható a programhoz, a hozzá
tartozó visszajelző nem kezd el világítani,
vagy néhány másodpercig gyorsan
villog, majd elalszik.
A kijelző a program frissített időtartamát
mutatja.

8. 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 mosási fázis csak akkor
kezdődik meg, amikor a fenti művelet
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véget ér. Ez a műveletsor rendszeres
időközönként ismétlődik.

8.1 Sótartály
FIGYELMEZTETÉS!
Csak mosogatógéphez
készült, speciális sót
használjon.

A só a vízlágyítóban a gyanta
regenerálására, valamint a napi
használat során a megfelelő mosogatási
eredmény biztosítására szolgál.

A sótartály feltöltése
1. Csavarja le a sótartály kupakját az

óramutató járásával ellenkező
irányba.

2. Öntsön 1 liter vizet a sótartályba
(csak az első alkalommal).

3. Töltse fel a sótartályt regeneráló
sóval.

4. Távolítsa el a sótartály nyílása körül
lévő sót.

5. Csavarja vissza a kupakot az
óramutató járásával megegyező
irányban a sótartály bezárásához.

Víz és só juthat ki a töltés
során a sótartályból.
Korrózióveszély. Ennek
megakadályozására, a
sótartály feltöltése után
indítson el egy programot.

8.2 Hogyan töltsük fel az
öblítőszer-adagolót?

A B

C

FIGYELMEZTETÉS!
Csak mosogatógépekhez
készített öblítőszert
használjon.

1. Nyissa fel a fedelet (C).
2. Az öblítőszer-adagolót (B) a „MAX”

jelzésig töltse fel öblítőszerrel.
3. A kiömlött öblítőszert nedvszívó

törlőkendővel távolítsa el, hogy a
mosogatóprogram alatt
megakadályozza a túlzott
habképződést.

4. Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy a
fedél reteszelődik-e a helyén.

Töltse fel az öblítőszer-
adagolót, amikor a
visszajelző (A) világos lesz.

9. NAPI HASZNÁLAT
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja

meg a be/ki gombot.

Ügyeljen arra, hogy a készülék
programválasztási üzemmódban legyen.
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• 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. Ha
kombinált mosogatószer-tablettákat
használ, kapcsolja be a Multitab
kiegészítő funkciót.

5. Állítsa be és indítsa el a töltet
típusának és a szennyeződés
mértékének megfelelő programot.

9.1 A mosogatószer használata

A B

C

FIGYELMEZTETÉS!
Csak mosogatógéphez
készült, speciális
mosogatószert használjon.

1. A kioldó gomb megnyomásával (A)
nyissa ki a fedelet (C).

2. Tegye a mosogatószert por vagy
tabletta formájában az adagolóba
(B).

3. Ha előmosogatási fázissal
rendelkező mosogatóprogramot
használ, tegyen egy kevés
mosogatószert a készülék ajtajának
belsejébe.

4. Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy a
fedél reteszelődik-e a helyén.

9.2 Program kiválasztása és
elindítása

Az Auto Off funkció
Ha a készülék nem végez
tevékenységet, akkor az
energiafogyasztás csökkentése
érdekében ez a funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
A funkció az alábbiak esetén lép
működésbe:
• A program befejezése után 5 perccel.
• 5 perccel azután, ha a program nem

indult el.

A program indítása
1. Tartsa résnyire nyitva a készülék

ajtaját.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja

meg a be/ki gombot. Ügyeljen, hogy
a készülék programválasztási
üzemmódban legyen.

3. Nyomja meg egymás után többször a
 gombot, amíg az elindítandó

program száma meg nem jelenik a
kijelzőn. A kijelzőn körülbelül 3
másodpercre megjelenik a program
száma, ezután pedig az időtartama.
• Ha a MyFavourite programot

szeretné kiválasztani, nyomja
meg a  gombot.
– A MyFavourite programhoz

tartozó kiegészítő funkciók
visszajelzői világítani
kezdenek.

A kijelzőn körülbelül 3 másodpercre
megjelenik a program száma, ezután
pedig az időtartama.
4. Állítsa be a megfelelő funkciókat.
5. Csukja be a készülék ajtaját a

program elindításához.

Egy program késleltetett
indítással való indítása
1. Állítson be egy programot.
2. Annyiszor nyomja meg a  gombot,

amíg a beállítani kívánt késleltetés
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meg nem jelenik a kijelzőn (1 és 24
óra között).

A Késleltetés visszajelző világítani kezd.
3. Csukja be a készülék ajtaját a

visszaszámlálás elindításához.
A visszaszámlálás működése alatt a
késleltetési idő növelhető, azonban a
program és a kiegészítő funkciók
kiválasztása már nem módosítható.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.

Ajtónyitás a készülék
működése alatt
Ha kinyitja az ajtót egy program futása
közben, a készülék leáll. Amikor ismét
becsukja az ajtót, a visszaszámlálás a
megszakítási ponttól folytatódik.

Ha a szárítási fázis alatt 30
másodpercnél hosszabb
időre kinyitja az ajtót, az
éppen futó program
kikapcsol.

Visszaszámlálás alatt a
késleltetett indítás leállítása
Ha törli a késleltetett indítást, ismét be
kell állítania a programot és a funkciókat.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a  és a  gombot, míg a

készülék programválasztás üzemmódba
nem lép.

A program törlése
Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a  és a  gombot, míg a
készülék programválasztás üzemmódba
nem lép.
Egy új mosogatóprogram elindítása előtt
ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a
mosogatószer-adagolóban.

Program vége
Amikor a program befejeződött, és
kinyitja az ajtót, a készülék
automatikusan leáll.
Zárja el a vízcsapot.

10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 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”). Kövesse a
csomagoláson feltüntetett
utasításokat.

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

10.2 Só, öblítőszer és
mosogatószer használata
• Kizárólag sót, öblítőszert és

mosogatószert használjon a
mosogatógépben. Egyéb termékek
károsodást okozhatnak a
készülékben.

• A kombinált mosogatószer-tabletták
általában 21 °dH vízkeménységhez
alkalmasak. Az olyan környéken, ahol
a vízkeménység túllépi ezt a
határértéket, öblítőszert és sót is kell
használni a kombinált mosogatószer-
tabletták mellett. Azonban az olyan
környéken, ahol a víz kemény vagy
nagyon kemény, javasoljuk a
különálló mosogatószer (további
funkciókkal nem rendelkező por, gél,
tabletta), öblítőszer és só használatát
az optimális tisztítási és szárítási
eredmény eléréséhez.

• Ha kombinált mosogatószer-
tablettákat használ, akkor választhatja
a Multitab kiegészítő funkciót (ha
rendelkezésre áll). Ez a kiegészítő
funkció növeli a tisztítás és a szárítás
eredményességét a kombinált
mosogatószer-tabletták
használatakor.

• 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.

10.3 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.

10.4 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 a nagyobb
ételmaradványokat az edényekről.

• Áztassa fel az edényekre égett ételt.
• Az üreges tárgyakat (pl. csészék,

poharak és lábasok) nyílásukkal lefele
tegye be.

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

• Az evőeszközöket és 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
szórókarok szabadon mozoghatnak.

10.5 Egy program indítása előtt
A következőket ellenőrizze:
• A szűrők tiszták és megfelelően

vannak elhelyezve.
• Szoros a sótartály kupakjának

rögzítése.
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• 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.

• Megfelelő mennyiségű mosogatószert
használ.

10.6 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.

11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT!
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.

11.1 A szűrők tisztítása
A szűrőrendszer 3 részegységből áll.

C

B

A

1. Az óramutató járásával ellentétesen
fordítsa el a (B) szűrőt, és vegye ki.

2. Húzza ki a (C) szűrőt a (B) szűrőből. 
3. Vegye ki a lapos szűrőt (A).

4. Vízzel tisztítsa meg a szűrőket.
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5. Győződjön meg arról, hogy nincs
ételmaradvány vagy egyéb
szennyeződés a vízgyűjtőben vagy
annak széle körül.

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

7. Szerelje vissza a szűrőket (B) és (C).
8. Tegye vissza a szűrőt (B) a lapos

szűrőbe (A). Az óramutató járásával
megegyező irányban forgassa, amíg
nem rögzül.

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

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

11.3 Külső tisztítás
• A készüléket puha, nedves ruhával

tisztítsa.
• Csak semleges tisztítószert

használjon.
• Ne használjon súrolószert,

súrolószivacsot vagy oldószereket.

11.4 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.
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12. HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem működik, vagy működés
közben leáll. Mielőtt a márkaszervizhez
fordul, győződjön meg arról, hogy saját
maga képes-e a hiba elhárítására a
táblázatban található információk
segítségével.

Bizonyos meghibásodások esetén a
kijelzőn egy riasztási kód látható.

Meghibásodás és riasz‐
tási kód

Lehetséges megoldás

Nem lehet bekapcsolni a
készüléket.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakoztatva
legyen a hálózati aljzatba.

• Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosí‐
ték a biztosítékdobozban.

A program nem indul el. • Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
• Ha időkésleltetés van beállítva, törölje azt, vagy várja

meg a visszaszámlálás befejeződését.
• A készülék megkezdte a gyanta regenerálását a ví‐

zlágyítóban. A művelet időtartama kb. 5 perc.

A készülék nem tölt be vi‐
zet.
A kijelzőn jelenik meg.

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

sony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást 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 megc‐

savarodva vagy megtörve.

A készülék nem ereszti le
a vizet.
A kijelzőn jelenik meg.

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

va vagy megtörve.

A kifolyásgátló bekapcsolt.
A kijelzőn jelenik meg.

• Zárja el a vízcsapot, és forduljon a márkaszervizhez.

Miután ellenőrizte a készüléket,
kapcsolja azt ki, majd kapcsolja be újra.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor
forduljon a márkaszervizhez.

A táblázatban nem található riasztási
kódokkal kapcsolaban forduljon a
márkaszervizhez.

12.1 A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő

Jelenség Lehetséges megoldás
Fehéres csíkok vagy kékes
réteg látható a poharakon és
edényeken.

• Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisége. Ál‐
lítsa alacsonyabb helyzetbe az öblítőszer fordító‐
kart.

• Túl sok volt a mosogatószer.
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Jelenség Lehetséges megoldás
Szennyeződések és csepp‐
nyomok vannak a pohara‐
kon és edényeken.

• Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyisége.
Állítsa magasabb helyzetbe az öblítőszer fordító‐
kart.

• Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.

Nedvesek az edények. • 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-tablettákkal együtt használja az öblí‐
tőszert.

A lehetséges okok
megismerésére nézze meg
a „HASZNOS TANÁCSOK
ÉS JAVASLATOK” című
fejezetet.

13. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Méretek Szélesség / magasság / mély‐

ség (mm)
596 / 818-898 / 550

Elektromos csatlakozta‐
tás 1)

Feszültség (V) 220 - 240

Frekvencia (Hz) 50

Hálózati víznyomás bar (minimum és maximum) 0.5 - 8

MPa (minimum és maximum) 0.05 - 0.8

Vízellátás Hidegvíz vagy melegvíz 2) maximum 60 °C

Kapacitás Teríték 13

Energiafogyasztás Bekapcsolva hagyva (W) 0.99

Energiafogyasztás Kikapcsolt állapotban (W) 0.10
1) A további értékeket lásd az adattáblán.
2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásból származik (pl. napelemek, szélenergia), akkor
az energiafogyasztás csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket.

14. 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
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újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
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MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a
štýlový – pri jeho návrhu sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete
byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:

Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com

Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.registerelectrolux.com

Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
 Všeobecné informácie a tipy
 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
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1.  BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti

a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v

obchodoch, kanceláriách a iných pracovných
prostrediach,

– pre klientov v hoteloch, moteloch, penziónoch a
iných ubytovacích zariadeniach.

• Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
• Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí

byť medzi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
• Dodržiavajte maximálne množstvo 13 súprav riadu.
• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho

dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.

• Nože a iný ostrý alebo špicatý príbor dajte do košíka
na príbor hrotom nadol alebo ho umiestnite v
horizontálnej polohe.

• Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené, aby ste na
ne nespadli.

• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.

• Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k
dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
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• Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.

1.2 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov

a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.

• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu

detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom

ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani

nepoužívajte.
• Spotrebič neinštalujte ani

nepoužívajte na mieste, kde teplota
môže klesnúť pod 0 °C.

• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.

• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými
a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.

2.2 Zapojenie do elektrickej
siete

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.

• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje

uvedené na typovom štítku spotrebiča

zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.

• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.

• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.

• Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.

• Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.

• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.

• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
• Iba pre V.B. a Írsko. Spotrebič má 13

A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite poistku: 13 amp ASTA (BS
1362).
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2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú

poškodené.
• Pred pripojením spotrebiča k novému

potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho
nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až
kým nebude čistá.

• Pri prvom použití spotrebiča
skontrolujte, či nikde neuniká voda.

• Prívodná hadica na vodu má
bezpečnostný ventil a puzdro s
vnútorným elektrickým káblom.

VAROVANIE!
Nebezpečné napätie.

• Ak je prívodná hadica poškodená,
okamžite vytiahnite zástrčku zo
zásuvky elektrickej siete. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko, aby
vymenili prívodnú hadicu.

2.4 Používanie
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani

na ne nestúpajte.
• Umývacie prostriedky do umývačky

sú nebezpečné. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny na obale
umývacieho prostriedku.

• Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte
sa s ňou.

• Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým
sa neskončil program. Na riade môže
byť umývací prostriedok.

• Ak otvoríte dvierka, keď je spustený
program, zo spotrebiča môže uniknúť
horúca para.

• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.

2.5 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.

• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte

ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste

zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
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3. POPIS SPOTREBIČA

5 4679 8

12 

2 3

11  10 

1

1 Stropné sprchovacie rameno
2 Horné sprchovacie rameno
3 Dolné sprchovacie rameno
4 Filtre
5 Typový štítok
6 Zásobník na soľ
7 Vetrací otvor

8 Dávkovač leštidla
9 Dávkovač umývacieho prostriedku
10 Košík na príbor
11 Dolný kôš
12 Horný kôš

3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor je svetelný ukazovateľ,
ktorý sa objavuje na dlážke pod
dvierkami spotrebiča.
• Po spustení programu sa rozsvieti

červený ukazovateľ a ostane svietiť
počas trvania celého programu.

• Po ukončení programu sa rozsvieti
zelený ukazovateľ.

• Keď má spotrebič poruchu, svetelný
ukazovateľ bliká načerveno.

Funkcia Beam-on-Floor sa
vypne, keď je spotrebič
vypnutý.
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4. OVLÁDACÍ PANEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Tlačidlo Zap/Vyp
2 Displej
3 Tlačidlo Delay
4 Tlačidlo Program
5 Tlačidlo MyFavourite

6 Tlačidlo TimeManager
7 Tlačidlo Multitab
8 Tlačidlo EnergySaver
9 Ukazovatele

4.1 Ukazovatele

Ukazovateľ Popis
Ukazovateľ soli. Počas programu nikdy nesvieti.

Ukazovateľ leštidla. Počas programu nikdy nesvieti.

5. PROGRAMY
Program Stupeň znečiste‐

nia
Druh náplne

Fázy programu Voliteľné funkcie

P1
 1)

• Bežné znečis‐
tenie

• Porcelán a je‐
dálenský príbor

• Predumytie
• Umývanie 50 °C
• Oplachovanie
• Sušenie

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab

P2
 2)

• Všetko
• Porcelán, jedá‐

lenský príbor,
hrnce a panvice

• Predumytie
• Umývanie od 45 °C

do 70 °C
• Oplachovanie
• Sušenie

• EnergySaver
• Multitab

P3
 3)

• Rôzne znečis‐
tenie

• Porcelán, jedá‐
lenský príbor,
hrnce a panvice

• Predumytie
• Umývanie 50 °C a 65

°C
• Oplachovanie
• Sušenie

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab
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Program Stupeň znečiste‐
nia
Druh náplne

Fázy programu Voliteľné funkcie

P4
 4)

• Silné znečiste‐
nie

• Porcelán, jedá‐
lenský príbor,
hrnce a panvice

• Predumytie
• Umývanie 70 °C
• Oplachovanie
• Sušenie

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab

P5
 5)

• Nezaschnuté
nečistoty

• Porcelán a je‐
dálenský príbor

• Umývanie 60 °C
• Oplachovanie

• Multitab

P6
 6)

• Všetko • Predumytie  

1) Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom por‐
celáne a príbore. (Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.)
2) Spotrebič rozoznáva stupeň znečistenia a množstvo položiek v košoch. Automaticky up‐
ravuje teplotu a množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
3) S týmto programom môžete umývať riad s rôznym znečistením. Veľmi znečistený riad
umiestnite do dolného koša, riad s bežným znečistením do horného koša. Tlak a teplota vo‐
dy v dolnom koši sú vyššie než v hornom koši.
4) Tento program obsahuje fázu oplachovania pri vysokej teplote, aby sa dosiahli hygienick‐
ejšie výsledky. Počas fázy oplachovania zostáva teplota na úrovni 70 °C po dobu najmenej
10 minút.
5) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky
umývania v krátkom čase.
6) S týmto programom môžete rýchlo opláchnuť riad, aby ste predišli prischnutiu zvyškov
jedál k riadu a tvorbe pachov v spotrebiči. Pri tomto programe nepoužívajte umývací pros‐
triedok.

5.1 Spotreba

Program 1) Úroveň
(l)

Energia
(kWh)

Trvanie
(min.)

P1 10.2 0.932 225

P2 7 - 14 0.6 - 1.4 40 - 150

P3 14 - 16 1.2 - 1.5 139 - 149

P4 12.5 - 14.5 1.4 - 1.6 154 - 164
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Program 1) Úroveň
(l)

Energia
(kWh)

Trvanie
(min.)

P5 10 0.9 30

P6 4 0.1 14

1) Hodnoty ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v elektrick‐
ej sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.

5.2 Informácie pre skúšobne
Ak potrebujete informácie ohľadne
testovania, pošlite e-mail na adresu:
info.test@dishwasher-production.com

Uveďte číslo výrobku (PNC) uvedené na
typovom štítku.

6. NASTAVENIA
6.1 Režim výberu programu a
používateľský režim
Keď je spotrebič v režime výberu
programu, môžete nastaviť program a
vojsť do používateľského režimu.
V používateľskom režime môžete
zmeniť tieto nastavenia:
• Úroveň zmäkčovača vody podľa

tvrdosti vody.
• Zapnutie alebo vypnutie zvukového

signálu skončenia programu.
• Vypnutie prívodu leštidla, keď chcete

používať voliteľnú funkciu Multitab bez
leštidla.

• Požadované dávkovanie leštidla.
Tieto nastavenia budú uložené, kým
ich opäť nezmeníte.

Nastavenie režimu výberu
programu
Spotrebič je v režime výberu programu,
keď sa na displeji zobrazí číslo programu 
P1.

Keď spotrebič aktivujete, zvyčajne je v
režime výberu programu. Ak sa tak však
nestane, môžete režim výberu programu
nastaviť nasledovným spôsobom:

Naraz stlačte a podržte  a , až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.

6.2 Zmäkčovač vody
Zmäkčovač vody odstraňuje z prívodu
vody minerály, ktoré by mohli mať
negatívny efekt na výsledky umývania a
na spotrebič.
Čím vyšší je obsah týchto minerálov, tým
tvrdšia je voda. Tvrdosť vody sa meria v
príslušných stupniciach.
Zmäkčovač vody treba nastaviť podľa
tvrdosti vody vo vašom regióne. Vaša
miestna vodárenská spoločnosť vám
oznámi, aká je tvrdosť vody vo vašom
regióne Aby ste dosiahli dobré výsledky
umývania, je dôležité nastaviť správnu
hladinu zmäkčovača vody.

Tvrdosť vody
Nemecké

stupne (°dH)
Francúzske
stupne (°fH)

mmol/l Clarkove
stupne

Úroveň zmäkčo‐
vača vody

47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10
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Nemecké
stupne (°dH)

Francúzske
stupne (°fH)

mmol/l Clarkove
stupne

Úroveň zmäkčo‐
vača vody

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

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

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.

Nastavenie úrovne
zmäkčovača vody
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete vstúpiť do používateľského

režimu, súčasne stlačte a podržte 
a , až kým ukazovatele , ,

 a  nezačnú blikať a displej
nebude prázdny.

2. Stlačte tlačidlo .
• Ukazovatele ,  a  zhasnú.
• Ukazovateľ  naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí aktuálne

nastavenie: napr.  = úroveň 5.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla 

môžete zmeniť nastavenie.
4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte

nastavenie.

6.3 Dávkovač leštidla
Leštidlo pomáha osušiť riad bez škvŕn a
usadenín.
Leštidlo sa automaticky uvoľňuje pri fáze
horúceho oplachovania.
Množstvo uvoľneného leštidla môžete
nastaviť v rozpätí od úrovne 1

(minimálne množstvo) po úroveň 6
(maximálne množstvo). Úroveň 0 vypne
prívod leštidla a žiadne leštidlo sa
nebude uvoľňovať.
Nastavenie z výroby: úroveň 4.

Nastavenie úrovne leštidla
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete vstúpiť do používateľského

režimu, súčasne stlačte a podržte 
a , až kým ukazovatele , ,

 a  nezačnú blikať a displej
nebude prázdny.

2. Stlačte tlačidlo .
• Ukazovatele ,  a  zhasnú.
• Ukazovateľ  naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí aktuálne

nastavenie: napr.  = úroveň 4.
– Úrovne dávkovania leštidla sú

k dispozícii od 0A do 6A.
– Úroveň 0 = nepridáva sa

žiadne leštidlo.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla 

môžete zmeniť nastavenie.
4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte

nastavenie.
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6.4 Použitie leštidla a
kombinovaných umývacích
tabliet
Po dodaní spotrebiča je prívod leštidla
zapnutý. To znamená, že dávkovač
leštidla vždy uvoľňuje leštidlo.
Prívod leštidla môžete vypnúť. V tomto
prípade nebude dávkovač uvoľňovať
leštidlo, iba ak je zapnutá voliteľná
funkcia Multitab.
Ak je prívod leštidla vypnutý a
nenastavíte voliteľnú funkciu Multitab,
dávkovač bude uvoľňovať leštidlo.
Ak použijete voliteľnú funkciu Multitab pri
vypnutom prívode leštidla, účinnosť
sušenia riadu možno nebude uspokojivá.
Keď je prívod leštidla vypnutý,
ukazovateľ leštidla pri aktivovanej funkcii
Multitab nikdy nesvieti.

Vypnutie prívodu leštidla
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete vstúpiť do používateľského

režimu, súčasne stlačte a podržte 
a , až kým ukazovatele , ,

 a  nezačnú blikať a displej
nebude prázdny.

2. Stlačte tlačidlo .
• Ukazovatele ,  a  zhasnú.
• Ukazovateľ  naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí aktuálne

nastavenie:  = prívod leštidla
je zapnutý (nastavenie z výroby).

3. Stlačením tlačidla  zmeníte
nastavenie.
 = prívod leštidla je vypnutý.

4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte
nastavenie.

6.5 MyFavourite
S touto voliteľnou funkciou môžete
nastaviť a uložiť program, ktorý často
používate.
Do pamäte môžete uložiť iba 1 program.
Nové nastavenie zruší predchádzajúce.

Uloženie programu
MyFavourite
1. Nastavte program, ktorý chcete uložiť
Spolu s programom môžete tiež nastaviť
príslušné voliteľné funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo , kým

nezačne príslušný ukazovateľ
stabilne svietiť.

Nastavenie programu
MyFavourite
Stlačte .

• Ukazovateľ MyFavourite sa
rozsvieti.

• Na displeji sa zobrazuje číslo a
trvanie programu.

• Ak boli spolu s programom
uložené voliteľné funkcie,
rozsvietia sa ukazovatele
príslušných voliteľných funkcií.

6.6 Zvukové signály
Zvukové signály zaznejú pri výskyte
poruchy spotrebiča. Tieto zvukové
signály nie je možné vypnúť.
Zvukový signál môže zaznieť aj po
skončení programu. Štandardne je tento
zvukový signál vypnutý, ale môžete ho
zapnúť.

Zapnutie zvukového signálu po
skončení programu
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete vstúpiť do používateľského

režimu, súčasne stlačte a podržte 
a , až kým ukazovatele , ,

 a  nezačnú blikať a displej
nebude prázdny.

2. Stlačte 
• Ukazovatele ,  a  zhasnú.
• Ukazovateľ  naďalej bliká.
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• Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie:  = Zvukový signál
je vypnutý.

3. Stlačením tlačidla  zmeníte
nastavenie.

 = Zvukový signál je zapnutý.
4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte

nastavenie.

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Požadované funkcie musíte
aktivovať pred každým
spustením programu.
Funkciu nie je možné zapnúť
či vypnúť pri spustenom
programe.

Niektoré funkcie nie sú
navzájom kompatibilné. Ak
ste zvolili nekompatibilné
funkcie, spotrebič
automaticky deaktivuje jednu
alebo viac funkcií. Svietiť
zostanú iba ukazovatele
stále aktívnych funkcií.

7.1 Multitab
Túto voliteľnú funkciu zapnite, ak
používate kombinované umývacie tablety
s obsahom soli, leštidla a umývacieho
prostriedku. Tieto tablety môžu tiež
obsahovať ďalšie čistiace alebo
oplachovanie prostriedky.
Táto voliteľná funkcia vypne uvoľňovanie
soli. Ukazovateľ soli sa nerozsvieti.
Táto voliteľná funkcia tiež vypne
pridávanie leštidla, avšak iba pri
vypnutom prívode leštidla (nerozsvieti sa
ukazovateľ leštidla). Ak je prívod leštidla
zapnutý, pridáva sa leštidlo aj pri
zapnutej funkcii Multitab.
Pri použití tejto voliteľnej funkcie sa
predĺži trvanie programu, aby sa zlepšila
účinnosť umývania a sušenia pri použití
kombinovaných umývacích tabliet.
Funkcia Multitab nie je trvalou voliteľnou
funkciou a musíte ju zvoliť pri každom
cykle.

Zapnutie Multitab
Stlačte tlačidlo .
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.

7.2 TimeManager
Táto možnosť zvyšuje tlak a teplotu
vody. Fázy umývania a sušenia sú
kratšie.
Celkové trvanie programu sa skráti
približne o 50 %.
Účinnosť umývania je rovnaká ako pri
programe s bežným trvaním. Môže sa
zhoršiť účinnosť sušenia.

Zapnutie TimeManager
Stlačte tlačidlo , rozsvieti sa príslušný
ukazovateľ. 
Ak nie je možné voliteľnú funkciu použiť
pre daný program, príslušný ukazovateľ
sa nerozsvieti alebo na niekoľko sekúnd
rýchlo zabliká a potom zhasne.
Na displeji sa zobrazí aktualizovaná
dĺžka trvania programu.

7.3 EnergySaver
Táto voliteľná funkcia zníži teplotu
poslednej fázy oplachovania a následne
teda aj spotrebu energie (približne o 25
%).
Po ukončení programu môže byť riad
ešte mokrý.
Trvanie programu sa skráti.

Zapnutie EnergySaver
Stlačte tlačidlo , rozsvieti sa
príslušný ukazovateľ. 
Ak nie je možné voliteľnú funkciu použiť
pre daný program, príslušný ukazovateľ
sa nerozsvieti alebo na niekoľko sekúnd
rýchlo zabliká a potom zhasne.
Na displeji sa zobrazí aktualizovaná
dĺžka trvania programu.
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8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Skontrolujte, či aktuálna

nastavená úroveň zmäkčovača
vody zodpovedá tvrdosti
pritekajúcej vody. Ak nie, upravte
úroveň zmäkčovača vody.

2. Naplňte zásobník na soľ.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. Prípadné zvyšky z výroby, ktoré

môžu byť stále vnútri spotrebiča,
odstráňte spustením programu.
Nepoužite umývací prostriedok a do
košíkov nedávajte riad.

Keď spustíte program, môže spotrebiču
trvať až do 5 minút, kým pripraví
zmäkčovač vody. Zdá sa, že spotrebič
nefunguje. Fáza umývania začne až po
skončení tohto procesu. Proces sa
opakuje periodicky.

8.1 Zásobník na soľ
POZOR!
Používajte výhradne soľ
špeciálne určenú pre
umývačky riadu.

Soľ sa používa na regeneráciu v
zmäkčovači vody a na zabezpečenie
dobrých výsledkov umývania pri
každodennom používaní.

Plnenie zásobníka na soľ
1. Otočte viečko zásobníka na soľ

doľava a vyberte ho.
2. Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter

vody (iba keď dopĺňate soľ prvýkrát).
3. Zásobník na soľ naplňte soľou do

umývačky riadu.

4. Odstráňte soľ z okolia otvoru
zásobníka na soľ do umývačky riadu.

5. Zásobník na soľ zatvorte otočením
veka zásobníka doprava.

Pri napĺňaní zásobníka na
soľ z neho môže vytiecť
voda a soľ. Hrozí
nebezpečenstvo korózie. Ak
jej chcete zabrániť, po
naplnení zásobníka na soľ
spustite program.

8.2 Naplnenie dávkovača
leštidla

A B

C
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POZOR!
Používajte výhradne leštidlo
špeciálne určené pre
umývačky riadu.

1. Otvorte veko (C).
2. Naplňte dávkovač (B) tak, aby

hladina leštidla bola zarovno so
značkou ''MAX''.

3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe
veľkého množstva peny.

4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko
zapadlo na svoje miesto.

Dávkovač leštidla naplňte,
keď je ukazovateľ (A) svetlý.

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič

zapnite.
Skontrolujte, či je spotrebič v režime
výberu programu.

• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte
zásobník na soľ.

• Ak svieti ukazovateľ leštidla,
naplňte dávkovač leštidla.

3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok. Ak

používate kombinované umývacie
tablety, zapnite voliteľnú funkciu
Multitab.

5. Nastavte a spustite správny program
pre daný druh náplne a stupeň jej
znečistenia.

9.1 Používanie umývacieho
prostriedku

A B

C

POZOR!
Používajte výhradne
umývací prostriedok
špeciálne určený pre
umývačky riadu.

1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (A)
otvoríte kryt (C).

2. Umývací prostriedok vo forme prášku
alebo tablety pridajte do priehradky
(B).

3. Ak má program fázu predumývania,
pridajte malé množstvo umývacieho
prostriedku do vnútornej časti dvierok
spotrebiča.

4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko
zapadlo na svoje miesto.

9.2 Nastavenie a spustenie
programu

Funkcia Auto Off
Táto funkcia znižuje spotrebu energie
automatickým vypnutím spotrebiča, keď
nie je v prevádzke.
Funkcia sa spustí:
• 5 minút po skončení programu.
• Po 5 minútach, ak sa nespustí

program.
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Spustenie programu
1. Dvierka spotrebiča nechajte

pootvorené.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič

zapnite. Skontrolujte, či je spotrebič v
režime výberu programu.

3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí číslo programu,
ktorý chcete spustiť. Na displeji sa na
približne 3 sekundy zobrazí číslo
programu a následne trvanie
programu.
• Ak chcete nastaviť program

MyFavourite, stlačte tlačidlo .
– Rozsvietia sa ukazovatele

voliteľných funkcií súvisiacich
s programom MyFavourite.

Na displeji sa na približne 3 sekundy
zobrazí číslo programu a následne
trvanie programu.
4. Nastavte použiteľné funkcie.
5. Zatvorte dvierka spotrebiča a

program sa spustí.

Spustenie programu s
posunutým štartom
1. Nastavte program.
2. Stláčajte tlačidlo , kým sa na

displeji nezobrazí čas posunutia,
ktorý chcete nastaviť (od 1 do 24
hodín).

Rozsvieti sa ukazovateľ posunutého
štartu.
3. Odpočítavanie spustíte zatvorením

dvierok spotrebiča.
Pri spustenom odpočítavaní môžete
zvýšiť čas posunutia ale nemôžete
zmeniť výber programov a voliteľných
funkcií.
Keď sa odpočítavanie skončí, program
sa spustí.

Otvorenie dvierok spusteného
spotrebiča
Ak otvoríte dvierka pri spustenom
programe, spotrebič sa zastaví. Keď
dvierka zatvoríte, spotrebič bude
pokračovať od bodu, v ktorom bol
program prerušený.

Ak počas fázy sušenia
dvierka otvoríte na viac ako
30 sekúnd, spustený
program sa skončí.

Zrušenie posunutého štartu
počas odpočítavania
Ak zrušíte posunutý štart, bude potrebné
znovu nastaviť program a voliteľné
funkcie.

Naraz stlačte a podržte  a , až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.

Zrušenie programu
Naraz stlačte a podržte  a , až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači
umývacieho prostriedku nachádza
umývací prostriedok.

Koniec programu
Keď po skončení programu otvoríte
dvierka, spotrebič sa automaticky vypne.
Zatvorte vodovodný kohútik.

10. TIPY A RADY
10.1 Všeobecne
Nasledujúce tipy vám zaistia optimálny
výsledok umývania a sušenia pri
každodennom používaní a zároveň vám
pomáhajú chrániť životné prostredie.

• Z riadu odstráňte väčšie zvyšky jedla
a vyhoďte ich do smetného koša.

• Riad ručne neoplachujte. V prípade
potreby použite program Predumytie/
Opláchnutie (ak je k dispozícii) alebo
zvoľte program s predumývaním.

• Vždy využite celý priestor košov.
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• Pri vkladaní riadu do spotrebiča sa
uistite, že voda z trysiek ramena sa
všade dostane a dôkladne umyje
každý kus riadu. Uistite sa, že sa
jednotlivé kusy riadu nedotýkajú ani
neprekrývajú.

• Prostriedok do umývačky riadu,
leštidlo a soľ môžete používať
samostatne alebo môžete použiť
kombinované umývacie tablety (napr.
„3v1”, „4v1”, „Všetko v 1”). Postupujte
podľa pokynov uvedených na balení.

• Nastavte správny program pre daný
druh náplne a stupeň jej znečistenia.
S týmto ECO programom dosiahnete
najúčinnejšie využitie vody a energie
pri bežne znečistenom porceláne a
príbore.

10.2 Používanie soli, leštidla a
umývacieho prostriedku
• Používajte iba soľ, leštidlo a umývací

prostriedok pre umývačky riadu. Iné
výrobky by mohli spôsobiť poškodenie
spotrebiča.

• Kombinované umývacie tablety sú
zvyčajne vhodné v oblastiach s tvrdou
vodou do 21° dH. V oblastiach, v
ktorých tvrdosť vody prekračuje tento
limit, musíte spolu s kombinovanými
umývacími tabletami použiť leštidlo a
soľ. V oblastiach s tvrdou a veľmi
tvrdou vodou však v záujme
dosiahnutia optimálnych výsledkov
umývania a sušenia odporúčame
používať umývací prostriedok
(prášok, gél, tablety bez prídavných
funkcií), leštidlo a soľ samostatne.

• Ak používate kombinované umývacie
tablety, môžete si zvoliť voliteľnú
funkciuMultitab (ak je k dispozícii).
Táto voliteľná funkcia zvýši účinnosť
umývania a sušenia pri použití
kombinovaných umývacích tabliet.

• Umývacie tablety sa pri krátkych
programoch nerozpustia úplne. Ak sa
chcete vyhnúť zvyškom umývacích
tabliet na kuchynskom riade,
odporúčame, aby ste tablety používali
pri dlhších programoch.

• Nepoužívajte väčšie ako správne
množstvo umývacieho prostriedku.
Pozrite si pokyny na obale
umývacieho prostriedku.

10.3 Čo máte robiť, ak chcete
prestať používať kombinované
umývacie tablety
Skôr ako začnete používať osobitne
umývací prostriedok, soľ a leštidlo,
postupujte nasledovne:
1. Nastavte najvyššiu úroveň

zmäkčovača vody.
2. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a

dávkovač leštidla sú plné.
3. Spustite najkratší program s fázou

oplachovania. Nepridávajte umývací
prostriedok a do košíkov nedávajte
riad.

4. Po skončení programu nastavte
zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody
vo vašej oblasti.

5. Upravte dávkovanie leštidla.

10.4 Vkladanie riadu do košov
• Spotrebič používajte len na umývanie

predmetov, ktoré sú vhodné na
umývanie v umývačke riadu.

• Do spotrebiča nedávajte riad
vyrobený z dreva, rohoviny, hliníka,
cínu a medi.

• Do spotrebiča nevkladajte predmety,
ktoré môžu absorbovať vodu
(špongie, handričky).

• Z riadu odstráňte väčšie zvyšky jedla
a vyhoďte ich do smetného koša.

• Zvyšky pripáleného jedla na riade
nechajte odmočiť.

• Duté predmety (šálky, poháre a
panvice) umiestnite otvorom smerom
nadol.

• Dávajte pozor, aby sa poháre
navzájom nedotýkali.

• Príbor a malé predmety dajte do
košíka na príbor.

• Ľahké predmety vložte do horného
koša. Zabezpečte, aby sa predmety
nehýbali.

• Pred spustením programu
skontrolujte, či sa sprchovacie
ramená môžu voľne otáčať.

10.5 Pred spustením programu
Ubezpečte sa, že:
• Filtre sú čisté a správne

nainštalované.
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• Veko zásobníka na soľ je pevne
zatvorené.

• Sprchovacie ramená nie sú upchané.
• V spotrebiči je soľ do umývačky riadu

a leštidlo (pokiaľ nepoužívate
kombinované umývacie tablety).

• Riad v košoch je umiestnený v
správnej polohe.

• Program je vhodný pre daný typ riadu
a stupeň jeho znečistenia.

• Použili ste správne množstvo
umývacieho prostriedku.

10.6 Vyprázdnenie košov
1. Pred vybratím zo spotrebiča nechajte

riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko
poškodí.

2. Vyprázdnite najprv dolný kôš a
potom horný kôš

Po skončení programu môže
na bokoch a na dvierkach
spotrebiča zostať voda.

11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pred vykonávaním údržby
spotrebič vypnite a vytiahnite
jeho zástrčku zo sieťovej
zásuvky.

Znečistené filtre a upchané
sprchovacie ramená
zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne ich kontrolujte a v
prípade potreby ich vyčistite.

11.1 Čistenie filtrov
Filtračný systém sa skladá z 3 častí.

C

B

A

1. Filter (B) otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.

2. Filter (C) vyberte z filtra (B). 
3. Vyberte plochý filter (A).

4. Filtre umyte.
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5. Uistite sa, že v odpadovej nádrži
alebo okolo jej okrajov nie sú zvyšky
jedla alebo nečistôt.

6. Plochý filter dajte späť na miesto (A).
Uistite sa, či ju úplne zasunutý pod 2
vodiacimi lištami.

7. Namontujte filtre (B) a (C).
8. Filter (B) dajte späť do plochého filtra

(A). Otáčajte ho v smere hodinových
ručičiek, kým nezacvakne.

POZOR!
Nesprávna poloha filtrov
môže spôsobiť zlé výsledky
umývania a poškodiť
spotrebič.

11.2 Čistenie sprchovacích
ramien
Sprchovacie ramená nevyberajte. Ak sa
otvory na sprchovacích ramenách
upchajú, odstráňte nečistoty špicatým
predmetom.

11.3 Vonkajšie čistenie
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou

handričkou.
• Používajte iba neutrálne saponáty.
• Nepoužívajte abrazívne prostriedky,

drôtenky ani rozpúšťadlá.

11.4 Čistenie vnútra
• Spotrebič vrátane gumeného tesnenia

na dvierkach opatrne vyčistite jemnou
vlhkou handričkou.

• Ak pravidelne používate krátke
programy, môžu sa vnútri spotrebiča
usadzovať zvyšky mastnoty a vodný
kameň. Ak tomu chcete zabrániť,
odporúčame vám minimálne 2-krát
mesačne použiť dlhý program.
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12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak sa spotrebič nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví. Skôr ako sa obrátite
na autorizované servisné stredisko,
zistite, či neviete vyriešiť problém s
pomocou informácií v tabuľke.

Pri niektorých poruchách sa na
displeji zobrazí chybový kód.

Problém a poruchový
kód

Možné riešenie

Spotrebič sa nedá zapnúť. • Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zá‐
suvky.

• Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poško‐
dená ani vyhodená.

Program sa nespúšťa. • Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
• Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo

počkajte na dokončenie odpočítavania.
• Spotrebič začal proces regenerácie zmäkčovača vo‐

dy. Proces trvá približne 5 minút.

Do spotrebiča nepriteká
voda.
Na displeji sa zobrazí .

• Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
• Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný.

Príslušné informácie získate od dodávateľa vody.
• Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchaný.
• Uistite sa, že nie je upchaný filter v prívodnej hadici.
• Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani oh‐

nutá.

Spotrebič nevypustí vodu.
Na displeji sa zobrazí .

• Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchané.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani oh‐

nutá.

Zaplo sa zariadenie proti
vytopeniu.
Na displeji sa zobrazí .

• Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na autorizo‐
vané servisné stredisko.

Po kontrole spotrebič vypnite a zapnite.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.

Ak sa objaví poruchový kód, ktorý nie je
popísaný v tabuľke, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.

12.1 Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé

Problém Možné riešenie
Biele šmuhy alebo modré
usadeniny na pohároch a
riade.

• Dávkovanie leštidla je príliš vysoké. Nastavte nižšie
dávkovanie leštidla.

• Množstvo umývacieho prostriedku je príliš veľké.

Škvrny a zaschnuté kvapky
vody na pohároch a riade.

• Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Nastavte vyššie
dávkovanie leštidla.

• Príčinou môže byť kvalita leštidla.
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Problém Možné riešenie
Riad je mokrý. • Program nemá fázu sušenia alebo má fázu sušenia

s nízkou teplotou.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
• Príčinou môže byť kvalita leštidla.
• Príčinou môže byť kvalita kombinovaných umýva‐

cích tabliet. Vyskúšajte inú značku alebo zapnite
dávkovač leštidla a použite leštidlo spolu s kombi‐
novanými umývacími tabletami.

Iné možné príčiny nájdete v
časti „Tipy a rady“.

13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery Šírka/výška/hĺbka (mm) 596 / 818-898 / 550

Elektrické zapojenie 1) Napätie (V) 220 - 240

Frekvencia (Hz) 50

Tlak pritekajúcej vody bar (minimálny a maximálny) 0.5 - 8

MPa (minimálny a maximálny) 0.05 - 0.8

Prívod vody Studená alebo horúca voda 2) max. 60 °C

Kapacita Súpravy riadu 13

Spotreba energie Pohotovostný režim (W) 0.99

Spotreba energie Vypnutý režim (W) 0.10
1) Ďalšie hodnoty nájdete na typovom štítku.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívneho zdroja energie (napr. zo solárnych panelov
alebo veternej energie), používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.

14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti.  Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.

*
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