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FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden
haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von
seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen
Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren
können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie
sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.

ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein
makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer
AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten
Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu
Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...

Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
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 SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch:
• Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums.
• Zum Schutz der Umwelt.
• Zur korrekten Bedienung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses
an einem anderen Ort aufstellen oder es an eine andere Person weitergeben.
Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn eine inkorrekte Montage und Verwen-
dung Schäden verursacht.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-

rischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen dieses
Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Be-
dienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungs-

und Verletzungsgefahr.
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren Ort auf. Reinigungsmittel dürfen

nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.

Allgemeine Sicherheitshinweise
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Verlet-

zungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers, um Verätzun-

gen an Augen, Mund oder im Hals zu vermeiden.
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Gerät. Es können Reinigungsmittelrückstände im Gerät

zurückbleiben.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen. Damit werden Verlet-

zungen und die von der geöffneten Tür ausgehende Stolpergefahr vermieden.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.

Verwendung
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät

nicht zu anderen Zwecken, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich spülmaschinengeeignete Gegenstände.
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Pro-

dukten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.

• Ordnen Sie Messer und andere spitze Gegenstände mit der Spitze nach unten in den Be-
steckkorb ein. Wenn dies nicht möglich ist, legen Sie sie horizontal in den Oberkorb oder
in den Messerkorb. (Nicht alle Modelle sind mit einem Messerkorb ausgestattet.)
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• Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte (Reini-
gungsmittel, Salz, Klarspülmittel).

• Die Verwendung von Salzarten, die nicht für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann zur
Beschädigung des Wasserenthärters führen.

• Füllen Sie das Gerät mit Salz, bevor Sie ein Spülprogramm starten. Salzrückstände im Ge-
rät können Korrosion oder ein Loch im Boden des Geräts verursachen.

• Füllen Sie nie andere Produkte als Klarspülmittel (Reinigungsmittel für Geschirrspüler,
Flüssigreiniger) in den Klarspülmittel-Dosierer. Dadurch kann das Gerät beschädigt wer-
den.

• Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme sich ungehindert bewegen können, bevor Sie
ein Spülprogramm starten.

• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät austreten, wenn Sie die Tür während des Ablaufs
eines Spülprogramms öffnen. Dabei besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.

• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Spülprogramm beendet ist.

Reinigung und Pflege
• Schalten Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten immer ab, und ziehen Sie den Netzstecker

aus der Steckdose.
• Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie ohne Filter. Vergewissern Sie sich, dass die Filter ord-

nungsgemäß eingesetzt sind. Falsch eingesetzte Filter führen zu nicht zufriedenstellen-
den Spülergebnissen und einer Beschädigung des Geräts.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl. Andernfalls besteht
Stromschlaggefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.

Montage
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Ein beschädigtes Gerät darf nicht

montiert oder an das Stromnetz angeschlossen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall
an Ihren Händler.

• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät montieren und ver-
wenden.

• Der elektrische Anschluss, die Klempnerarbeiten und die Montage des Geräts dürfen nur
von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Auf diese Weise werden Gebäude-
schäden oder Verletzungen vermieden.

• Achten Sie darauf, dass der Netzstecker während der Installation nicht an einer Netz-
steckdose angeschlossen ist.

• Bohren Sie keine Löcher ins Gehäuse des Geräts. Dabei könnten hydraulische oder elekt-
rische Bauteile beschädigt werden.

• Wichtig!Befolgen Sie die Anweisungen der mit dem Gerät mitgelieferten Montageanlei-
tung bei:

– Montage des Geräts.
– Montage der Türverkleidung.
– Anschluss des Wasserzulaufs und -ablaufs.
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• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und an angrenzenden sicheren Konstruktionen
montiert ist.

Frostschutzmaßnahmen
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken

kann.
• Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.

Wasseranschluss
• Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts an die Wasserversorgung neue Schläuche. Be-

nutzen Sie keine gebrauchten Schläuche.
• Schließen Sie das Gerät nicht an neue oder lange nicht mehr benutzte Rohre an. Lassen

Sie zunächst das Wasser ein paar Minuten durch das Rohr fließen und schließen Sie erst
dann den Zulaufschlauch an.

• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche bei der Geräteinstallation nicht zu quetschen
oder zu beschädigen.

• Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit kein
Wasser austreten kann.

• Prüfen Sie bei der ersten Verwendung des Gerätes, dass die Schläuche keine Risse auf-
weisen.

• Der Wasserzulaufschlauch verfügt über ein Sicherheitsventil und eine doppelte Umman-
telung mit einem innenliegenden Netzkabel. Der Wasserzulaufschlauch steht nur wäh-
rend des Wasserzulaufs unter Druck. Wenn der Wasserzulaufschlauch eine undichte Stel-
le aufweist, unterbricht das Sicherheitsventil den Wasserzulauf.

– Gehen Sie beim Anschluss des Wasserzulaufschlauchs vorsichtig vor:

– Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil nicht in Wasser.
– Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Wasserzulauf-

schlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist.
– Wenden Sie sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs mit Sicherheitsventil

an den Kundendienst.

WARNUNG!

Gefährliche Spannung.
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Elektrischer Anschluss
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer

Stromversorgung entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es besteht Brandge-

fahr.
• Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst das Netzkabel. Wenden Sie sich hierzu an den

Kundendienst.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker und das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu quet-

schen oder zu beschädigen.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten,

sondern ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.

Kundendienst
• Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen an dem Gerät Reparaturarbeiten durchführen. Wen-

den Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden:

– Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
– Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
– Entfernen Sie den Türschnappverschluss, damit Kinder oder Haustiere nicht in dem

Gerät eingeschlossen werden können. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
– Entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.

WARNUNG!

Die Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich und können Korrosion verursachen!
• Bei Unfällen mit diesen Reinigungsmitteln konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte Reinigungsmittel in den Mund gelangen, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in die Augen gelangen, konsultieren Sie umgehend einen

Arzt und spülen Sie die Augen mit Wasser aus.
• Bewahren Sie die Reinigungsmittel an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von

Kindern auf.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht offen stehen, solange sich Reinigungsmittel im Reini-

gungsmittelbehälter befindet.
• Füllen Sie das Gerät erst mit Reinigungsmittel, kurz bevor Sie ein Spülprogramm starten.
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GERÄTEBESCHREIBUNG

1

2

3

4

5 6

7

8

9

1 Oberkorb
2 Wasserhärtestufen-Wähler
3 Salzbehälter
4 Reinigungsmittelbehälter
5 Klarspülmittel-Dosierer
6 Typenschild
7 Filter
8 Unterer Sprüharm
9 Oberer Sprüharm
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BEDIENFELD

2

3 4 5

9 8 7 6

1

1 Ein-/Aus-Taste
2 Programmkurzübersicht
3 Referenzmarkierung
4 Anzeigen
5 Display
6 Taste Start
7 Taste Delay
8 Taste Multitab
9 Programmwahlschalter

Anzeigen

Spülgang- und Klarspülganganzeige leuchten während des Spülgangs oder Klar-
spülgangs auf.

Trocknungsphasenkontrollanzeige. Leuchtet während der Trocknungsphase auf.

Klarspülmittel-Kontrolllampe. Leuchtet auf, wenn der Klarspülmittel-Dosierer
nachgefüllt werden muss. 1)

Salz-Kontrolllampe. Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss.
1)

Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige
Stunden leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den Ge-
rätebetrieb.
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Anzeigen

Multitab-Kontrollanzeige. Leuchtet beim Aktivieren der Funktion Multitab auf.

1) Die entsprechenden Kontrolllampen leuchten nie während eines laufenden Spülprogramms auf, auch wenn die
Salz- und Klarspülmittelbehälter leer sind.

Ein-/Aus-Taste
Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.
Zehn Minuten nach Ende des Spülprogramms schaltet die Funktion AUTO OFF das Gerät au-
tomatisch aus. Diese Funktion hilft bei der Senkung des Energieverbrauchs.

Programmkurzübersicht
Diese Übersicht unterstützt Sie bei der Auswahl eines Spülprogramms.

Display
Im Display erscheinen:
• Die elektronische Einstellung der Wasserenthärtungsstufe
• Die Aktivierung/Deaktivierung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei aktiver Funktion Mul-

titab)
• Die Dauer des Spülprogramms
• Die Restlaufzeit bis zum Ende des Spülprogramms
• Das Ende eines Spülprogramms (im Display erscheint eine Null)
• Die Dauer der Zeitvorwahl
• Die Alarmcodes

Taste Start
Drücken Sie diese Taste zum Starten:
• des Spülprogramms
• des Ablaufs der Zeitvorwahl

Taste Delay
Drücken Sie wiederholt diese Taste, um den Start des Spülprogramms um 1 bis 24 Stunden
zu verzögern.

Taste Multitab
Drücken Sie diese Taste zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion Multitab (siehe Ab-
schnitt „Funktion Multitab“).

Programmwahlschalter
Um ein Spülprogramm einzustellen, richten Sie die Referenzmarkierung am Programmwäh-
ler auf das entsprechende Spülprogramm aus. Siehe hierzu den Abschnitt „Spülprogramme“.

Wenn Sie das Gerät einschalten, ist der Programmwähler auf das zuletzt eingestellte Spül-
programm ausgerichtet.

10 Bedienfeld
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Einstellmodus
Das Gerät muss sich für folgende Funktionen im Einstellmodus befinden:
• Zum Einstellen eines Spülprogramms
• Zur Einstellung einer Zeitvorwahl
• Zur elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe
• Zur Aktivierung/Deaktivierung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei eingeschalteter

Funktion Multitab)

Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn:
• Die Zeitdauer des letzten Spülprogramms im Display blinkt
• Die Phasen-Kontrollanzeigen des Spülprogramms aufleuchten

Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät ist nicht im Einstellmodus wenn:
• Die Spülprogramm- oder die Zeitvorwahldauer im Display nicht blinken
• Nur eine Programm-Kontrolllampe leuchtet

– Um in den Einstellmodus zurückzukehren, müssen Sie das Programm oder die Zeitvor-
wahl abbrechen. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.

GEBRAUCH DES GERÄTES

1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem Gebiet
entspricht und stellen Sie ihn bei Bedarf entsprechend ein.

2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel auf.
4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den Geschirrspüler ein.
5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm ein.
6. Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit der passenden Menge an Reinigungsmittel.
7. Starten Sie das Spülprogramm.

Wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten („3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) benutzen, verwenden
Sie die Funktion Multitab (siehe den Abschnitt „Funktion Multitab“).

EINSTELLEN DES WASSERENTHÄRTERS

Der Wasserenthärter hält die im Wasser enthaltenen Minerale und Salze zurück. Diese Mi-
nerale und Salze können das Gerät beschädigen.
Stellen Sie den Wasserenthärter ein, wenn die Einstellung nicht der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet entspricht.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in
Ihrem Gebiet zu erfahren.

Gebrauch des Gerätes 11
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Wasserhärte
Wasserhärteeinstel-

lung

Deutscher Was-
serhärtegrad (dH°)

Französischer
Wasserhärtegrad

(°TH)

mmol/l Clarke-Werte manuell elekt-
ronisch

51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 1) 10

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

37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 1) 8

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

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

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

15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 1 4

11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 1 3

4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 1 2

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

1) Werkseinstellung
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.

Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.

Manuelle Einstellung
Drehen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler auf die
Stufe 1 oder 2 (siehe Tabelle).

Elektronische Einstellung
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Drehen Sie den Programmwähler, bis im Display zwei horizontale Balken angezeigt wer-

den.
4. Halten Sie gleichzeitig die Tasten Multitab und Delay gedrückt, bis die Anzeigen  ,

 und  blinken.
5. Lassen Sie die Tasten Multitab und Delay dann los.
6. Drücken Sie die Taste Multitab.

• Die Anzeigen  und  erlöschen.
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• Die Anzeige  blinkt weiter.
• Das Display zeigt die Einstellung des Wasserenthärters an (zum Beispiel:  = Stufe

5).
7. Drücken Sie zur Einstellungsänderung wiederholt die Taste Multitab.
8. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.

Wenn der Wasserenthärter elektronisch auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzkontroll-
lampe bei leerem Salzbehälter nicht auf.

GEBRAUCH VON SALZ FÜR GESCHIRRSPÜLER

So füllen Sie den Salzbehälter:
1. Drehen Sie den Deckel gegen dem Uhrzei-

gersinn und öffnen Sie den Salzbehälter.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter

Wasser (nur wenn Sie zum ersten Mal Salz
einfüllen).

3. Verwenden Sie den Trichter, um den Salz-
behälter zu füllen.

4. Entfernen Sie das Salz, das sich um die
Öffnung des Salzbehälters herum ange-
sammelt hat.

5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn,
um den Salzbehälter zu schließen.

Es ist normal, dass beim Befüllen mit Salz Wasser aus dem Salzbehälter überläuft.

VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTEL UND KLARSPÜLER

+ -

1 2 3 4

567
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Gebrauch von Reinigungsmitteln

Um die Umwelt zu schützen, verwenden Sie nicht mehr als die korrekte Reinigermenge.
Beachten Sie die Empfehlungen des Reinigungsmittelsherstellers auf der Reinigerverpa-
ckung.

So füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels 2  die Freigabetaste 7  des Reinigungsmittelbe-

hälters.
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel in den Behälter. 1  .
3. Wenn das Spülprogramm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine Menge Reini-

gungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
4. Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbe-

hälter. 1  .
5. Schließen Sie den Reinigungsmittelbehälter, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er

einrastet.

Wählen Sie lange Spülprogramme, wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden. Diese können
sich bei kurzen Spülprogrammen nicht vollständig auflösen und die Reinigung beeinträchti-
gen.

Verwendung von Klarspülmittel

Klarspülmittel ermöglichen das Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und Flecken.
Der Klarspülmittel-Dosierer fügt während des letzten Spülgangs automatisch Klarspülmittel
hinzu.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Klarspülmittel-Dosierer aufzufüllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels 6  die Freigabetaste 5  des Klarspülmittel-Dosie-

rers.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer 3  mit Klarspülmittel. Die Markierung „max“ zeigt

den maximalen Pegel an.

3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um zu große
Schaumbildung während des Spülprogramms zu vermeiden.

4. Schließen Sie den Klarspülmittel-Dosierer, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er ein-
rastet.

Einstellung der Klarspülmitteldosierung
Werkseitige Einstellung: Stufe 3.
Sie können den Klarspülmittel-Dosierer auf die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 4 (höchs-
te Dosierung) einstellen.
Drehen Sie den Klarspülmittelwähler 4  zur Erhöhung oder Verringerung der Dosierung.

FUNKTION "MULTITAB"

Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten.

14 Funktion "Multitab"
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Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und Geschirrspülsalz. Einige
Tabletten-Sorten können auch andere Zusätze enthalten.
Vergewissern Sie sich, dass diese Tabletten für die Wasserhärte in Ihrer Region geeignet sind
(siehe hierzu die Anweisungen auf der Produktverpackung).
Die Funktion Multitab sperrt automatisch die Zufuhr von Klarspülmittel und Salz.
Die Funktion Multitab deaktiviert die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel.
Die Programmdauer kann sich erhöhen, wenn Sie die Funktion Multitab verwenden.

Schalten Sie die Funktion Multitab vor dem Beginn eines Spülprogramms ein oder aus. Sie
können die Funktion Multitab nicht ein- oder ausschalten, wenn ein Spülprogramm ange-
laufen ist.

Aktivieren der Funktion Multitab

• Drücken Sie die Taste Multitab und die Kontrolllampe Multitab leuchtet auf. Die Funktion
ist aktiviert.
– Wenn Sie die Funktion Multitab aktivieren, bleibt sie so lange aktiv, bis Sie sie wieder

deaktivieren.
Zur Deaktivierung der Funktion Multitab für die separate Verwendung von Reinigungsmittel, Salz und
Klarspülmittel:

1. Drücken Sie die Taste Multitab und die Kontrolllampe Multitab erlischt. Die Funktion ist
deaktiviert.

2. Füllen Sie den Salzbehälter und den Klarspülmittel-Dosierer auf.
3. Stellen Sie den Wasserenthärter auf die höchste Stufe ein.
4. Starten Sie ein Spülprogramm ohne Geschirr.
5. Nach Ablauf des Spülprogramms, stellen Sie den Wasserenthärter auf die Wasserhärte

in Ihrer Region ein.
6. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.

LADEN VON BESTECK UND GESCHIRR

Siehe Broschüre „Beispiele für ProClean-Beladungen“.

Hinweise und Tipps
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können (Schwäm-

me, Geschirrtücher usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein.
• Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser in Behältern oder Schüsseln sammeln kann.
• Stellen Sie sicher, dass das Geschirr und das Besteck nicht aneinander haften.
• Achten Sie darauf, dass die Gläser einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb ein.
• Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so können sie nicht zusammenkleben.

Laden von Besteck und Geschirr 15
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• Achten Sie beim Einordnen des Spülguts darauf, dass das Wasser die Oberflächen aller
Geschirrteile erreicht.

• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass diese nicht
verrutschen können.

• Auf Kunststoffgegenständen und Geschirr mit Antihaftbeschichtung sammeln sich oft-
mals Wassertropfen.

SPÜLPROGRAMME

Programm Verschmutzungs-
grad

Spülgut Programmbeschreibung

1)

Alle Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen

Vorspülen
Reinigen 45 °C oder 70 °C
Spülgänge
Trocknen

2)

Vor kurzem benutz-
tes Geschirr

Geschirr und Be-
steck

Reinigen 60 °C
Spülen

3)

Normal ver-
schmutzt

Geschirr und Be-
steck

Vorspülen
Reinigen 50 °C
Spülgänge
Trocknen

Stark verschmutzt Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen

Vorspülen
Reinigen 70 °C
Spülgänge
Trocknen

Verwenden Sie dieses Programm zum
schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit
wird vermieden, dass sich Essensreste am
Geschirr festsetzen und schlechte Gerü-
che aus dem Gerät entweichen.
Verwenden Sie für dieses Programm kein
Reinigungsmittel.

Spülen

1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben. Es stellt dann
automatisch die Wassertemperatur und -menge, den Energieverbrauch und die Programmlaufzeit ein.

2) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Es liefert gute Spülergebnisse in kurzer
Zeit.

3) Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Mit diesem Programm erhalten Sie den wirtschaftlichsten
Energie- und Wasserverbrauch für Geschirr und Besteck mit normaler Verschmutzung. Informationen zu den
Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.

Verbrauchswerte

Programm1) Energie (kWh) Wasser (in Litern)

0,7 - 1,3 8 - 16

0,8 8
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Programm1) Energie (kWh) Wasser (in Litern)

0,8 - 0,9 8 - 9

1,2 - 1,3 13 - 14

0,01 3

1) Das Display zeigt die Programmdauer an.

Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung und die Ge-
schirrmenge können diese Werte verändern.

AUSWÄHLEN UND STARTEN EINES SPÜLPROGRAMMS

Start eines Spülprogramms ohne Zeitvorwahl
1. Schließen Sie die Gerätetür.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
4. Wählen Sie ein Spülprogramm.

• Die Programmdauer blinkt im Display.
• Die Phasenkontrollanzeigen des eingestellten Spülprogramms leuchten.

5. Drücken Sie die Taste Start und das eingestellte Spülprogramm beginnt automatisch.
• Die Phasenkontrollanzeigen erlöschen, aber die Kontrollanzeige der laufenden Phase

bleibt erleuchtet.

Start des Spülprogramms mit Zeitvorwahl
1. Schließen Sie die Gerätetür.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
4. Wählen Sie ein Spülprogramm.
5. Drücken Sie mehrmals die Taste Delay, bis das Display die gewünschte Zeitvorwahl an-

zeigt.
• Die Dauer der Zeitvorwahl blinkt im Display.

6. Drücken Sie die Taste Start, und der Ablauf der Zeitvorwahl startet automatisch.
• Die Vorwahlzeit blinkt nun nicht mehr auf dem Display.
• Die Phasen-Kontrollanzeigen des eingestellten Spülprogramms erlöschen.

Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Spülprogramm automatisch.
• Die Kontrolllampe der laufenden Phase leuchtet auf.

Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Wenn Sie die Tür wieder schlie-
ßen, läuft die Zeitvorwahl ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.

Auswählen und Starten eines Spülprogramms 17
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Löschen der Zeitvorwahl

Der Ablauf der Zeitvorwahl ist nicht aktiviert.
1. Drücken Sie mehrmals die Taste Delay, bis:

• Das Display die Dauer des Spülprogramms anzeigt.
• Die Phasenkontrollanzeigen aufleuchten.

2. Drücken Sie die Taste Start, um das Spülprogramm zu starten.

Der Ablauf der Zeitvorwahl ist aktiviert.
1. Drücken Sie mehrmals die Taste Delay, bis:

• Das Display die Dauer des Spülprogramms anzeigt.
• Die Phasenkontrollanzeigen aufleuchten.

• Das Spülprogramm startet automatisch.

Unterbrechung eines Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Gerätes.

– Das Spülprogramm stoppt.
• Schließen Sie die Gerätetür.

– Das Spülprogramm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.

Abbrechen des Spülprogramms
Wenn das Spülprogramm noch nicht gestartet ist, können Sie die Auswahl ändern.
Um die Auswahl bei laufendem Spülprogramm zu ändern, müssen Sie das Programm been-
den.
• Halten Sie gleichzeitig die Tasten Multitab und Delay gedrückt, bis:

– Die Dauer des Spülprogramms im Display blinkt.
– Die Phasen-Kontrollanzeigen des Spülprogramms aufleuchten

Bevor Sie ein neues Spülprogramm starten, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehäl-
ter gefüllt ist.

Ende des Spülprogramms
Wenn das Spülprogramm beendet ist, zeigt das Display eine Null an und die Phasen-Kon-
trollanzeigen sind aus.
Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie die Tür.

Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür einen Spaltbreit.

Entnehmen des Spülguts
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Geschirrspüler entnehmen. Hei-

ßes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann den Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Gerätetür kann sich Wasser niederschlagen, da sich Edel-

stahl schneller abkühlt als das Geschirr.
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REINIGUNG UND PFLEGE

Entfernen und Reinigen der Filter
Verschmutzte Filter beeinträchtigen das Spülergebnis.
Obwohl die Filter wartungsarm sind, müssen sie in regelmäßigen Abständen überprüft und,
falls nötig, gereinigt werden.
1. Drehen Sie den Filter (A) gegen den Uhr-

zeigersinn, um ihn zu entfernen und zie-
hen Sie ihn aus dem Filter (B).

2. Filter (A) besteht aus zwei Teilen. Ziehen
Sie diese auseinander, um sie zu zerlegen.

3. Reinigen Sie die einzelnen Teile unter
fließendem Wasser.

4. Setzen Sie die beiden Teile des Filters (A)
ineinander und drücken Sie diese zusam-

men. Vergewissern Sie sich, dass sie kor-
rekt ineinander einrasten.

5. Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
6. Reinigen Sie den Filter (B) unter fließen-

dem Wasser.

7. Setzen Sie den Filter (B) wieder in die ur-
sprüngliche Position ein. Vergewissern Sie
sich, dass er korrekt in den beiden Führun-
gen (C) einrastet.

8. Setzen Sie den Filter (A) in den Filter (B)
ein. Drehen Sie den Filter (A) im Uhrzei-
gersinn, bis er einrastet.

Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem Cocktailspieß.

A

B

C
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Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und das Bedienfeld des Gerätes mit einem weichen, feuchten
Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, Metallschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton usw.).

WAS TUN, WENN …

Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs.
Versuchen Sie zuerst eine Lösung für das Problem zu finden (beachten Sie die Tabelle). Ist
dies nicht möglich, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bei manchen Fehlfunktionen zeigt das Display einen Alarmcode an:

•  - Es läuft kein Wasser in den Geschirrspüler.
•  - Das Gerät pumpt nicht ab.
•  - Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst.

WARNUNG!

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Überprüfungen vornehmen.

Störung Möglich Ursache Mögliche Abhilfe

Es läuft kein Wasser in das Ge-
rät.

Der Wasserhahn ist blockiert
oder durch Kalkablagerungen
verstopft.

Reinigen Sie den Wasserhahn.

 Der Wasserdruck ist zu niedrig. Wenden Sie sich an Ihr örtli-
ches Wasserversorgungsunter-
nehmen.

 Der Wasserhahn ist geschlos-
sen.

Drehen Sie den Wasserhahn
auf.

 Der Filter im Wasserzulauf-
schlauch ist verstopft.

Reinigen Sie den Filter.

 Der Wasserzulaufschlauch ist
nicht richtig angeschlossen.

Vergewissern Sie sich, dass die
Schlauchverbindung in Ord-
nung ist.

 Der Wasserzulaufschlauch ist
beschädigt.

Vergewissern Sie sich, dass der
Wasserzulaufschlauch nicht
beschädigt ist.

Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.

Der Siphon ist verstopft. Reinigen Sie den Siphon.

 Der Wasserablaufschlauch ist
nicht richtig angeschlossen.

Vergewissern Sie sich, dass die
Schlauchverbindung in Ord-
nung ist.

 Der Wasserablaufschlauch ist
beschädigt.

Vergewissern Sie sich, dass der
Wasserablaufschlauch keine
Beschädigungen aufweist.
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Störung Möglich Ursache Mögliche Abhilfe

Die Aquasafe-Einrichtung ist
aktiv.

 Drehen Sie den Wasserhahn zu
und wenden Sie sich an den
Kundendienst.

Das Spülprogramm startet
nicht.

Die Gerätetür ist offen. Schließen Sie die Gerätetür.

 Sie haben nicht das Touchpad
oder die Taste Start gedrückt.

Drücken Sie das Touchpad oder
die Taste Start.

 Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.

Stecken Sie den Netzstecker
richtig in die Steckdose.

 Die Sicherung im Sicherungs-
kasten ist durchgebrannt.

Setzen Sie eine neue Sicherung
ein.

 Die Zeitvorwahl ist eingestellt. • Brechen Sie die Zeitvorwahl
ab.

• Nach Ablauf der Zeitvorwahl
startet das Spülprogramm
automatisch.

Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird an der Stelle
fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Wenn das Display andere Alarmcodes anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild.
Notieren Sie folgende Daten:
– Modell (MOD.) ........................................................
– Produktnummer (PNC) ........................................
– Seriennummer (S.N.) ........................................

Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend

Problem Mögliche Ursache Mögliche Abhilfe

Das Geschirr ist nicht sauber. Das ausgewählte Spülpro-
gramm ist für das Spülgut und
den Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.

Stellen Sie sicher, dass für das
Spülgut und den Verschmut-
zungsgrad das geeignete Spül-
programm ausgewählt wird.

 Sie haben Teile des Spülguts
nicht richtig in die Körbe ge-
stellt, so dass das Wasser nicht
alle Oberflächen berührte.

Stellen Sie die Teile richtig in
die Körbe.

 Die Sprüharme konnten sich
nicht frei drehen. Inkorrekte
Position der Teile in den Kör-
ben.

Stellen Sie sicher, dass die
Sprüharme nicht durch eine in-
korrekte Position der Teile blo-
ckiert werden.

 Die Filter sind verschmutzt,
nicht richtig montiert oder
nicht korrekt eingesetzt.

Kontrollieren Sie, ob die Filter
sauber, richtig montiert und
korrekt eingesetzt sind.
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Problem Mögliche Ursache Mögliche Abhilfe

 Die Reinigungsmittelmenge
war nicht ausreichend oder es
wurde kein Reinigungsmittel
verwendet.

Stellen Sie sicher, dass die Rei-
nigungsmittelmenge ausrei-
chend ist.

Kalkablagerungen auf dem Ge-
schirr.

Der Salzbehälter ist leer. Füllen Sie den Salzbehälter mit
Geschirrspülsalz.

 Inkorrekte Härtegradeinstel-
lung des Wasserenthärters.

Stellen Sie den Wasserenthärter
auf den korrekten Härtegrad
ein.

 Die Verschlusskappe des Salz-
behälters ist nicht richtig ge-
schlossen.

Stellen Sie sicher, dass der Salz-
behälter richtig geschlossen ist.

Schlieren, Streifen, weißliche
Flecken oder blauschimmernder
Belag auf Gläsern und Geschirr.

Die Klarspülmitteldosierung ist
zu hoch.

Klarspülmitteldosierung verrin-
gern.

Flecken von getrockneten Was-
sertropfen auf Gläsern und Ge-
schirr.

Die Klarspülmitteldosierung ist
zu niedrig.

Klarspülmitteldosierung erhö-
hen.

 Die Ursache kann auch beim
Reinigungsmittel liegen.

Verwenden Sie eine andere Rei-
nigungsmittelmarke.

Das Geschirr ist nass. Im Spülprogramm war keine
oder eine verkürzte Trock-
nungsphase vorgesehen.

Öffnen Sie für bessere Trock-
nungsergebnisse für einige Mi-
nuten die Tür einen Spaltbreit.

Das Geschirr ist nass und
glanzlos.

Der Klarspülmittel-Dosierer ist
leer.

Füllen Sie den Klarspülmittel-
Dosierer mit Klarspülmittel auf.

 Die Funktion Multitab ist ein-
geschaltet (diese Funktion
deaktiviert automatisch den
Klarspülmittel-Dosierer).

Aktivieren Sie den Klarspülmit-
tel-Dosierer.

Einschalten des Klarspülmittel-Dosierers

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Drehen Sie den Programmwähler, bis im Display zwei horizontale Balken angezeigt wer-

den.
4. Halten Sie gleichzeitig die Tasten Multitab und Delay gedrückt, bis die Anzeigen  ,

 und  blinken.
5. Lassen Sie die Tasten Multitab und Delay dann los.
6. Drücken Sie die Taste Delay.

– Die Anzeigen  und  erlöschen.

– Die Anzeige  blinkt weiter.

– Das Display zeigt die Einstellung des Klarspülmittel-Dosierers an.
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Der Klarspülmittel-Dosierer ist ausgeschaltet.

Der Klarspülmittel-Dosierer ist eingeschaltet.

7. Drücken Sie Delay zur Änderung der Einstellung
8. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Breite
Höhe
Tiefe

446 mm
818 - 898 mm

575 mm

Elektrischer Anschluss Spannung
Gesamtleistung
Sicherung
Frequenz

220-240 V
2100 W

10 A
50 Hz

Wasserdruck Min.
Max.

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Wasserversorgung 1) Kalt- oder Warmwasser max. 60 °C

Fassungsvermögen Gedecke 9

1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen.

Wenn Sie Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen (z. B. Solar-
oder Photovoltaikanlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des
Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.

UMWELTTIPPS

Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.

Recyceln Sie die Materialien mit dem Symbol  . Entsorgen Sie die Verpackung in den ent-
sprechenden Recyclingbehältern.
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AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket.
Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével
hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért
alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és
jellemz ket, melyek a mindennapi teend ket
nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket más
készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány
percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot
hozhassa ki készülékéb l.

KIEGÉSZÍT  TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK

Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz
szükséges, hogy AEG készülékeinek ragyogó külsejét és
tökéletes m ködését fenntartsa. Ezzel együtt széles
választékban kínáljuk a legszigorúbb szabványoknak és
az Ön min ségi igényeinek megfelel en tervezett és
kivitelezett egyéb kiegészít  tartozékokat - a különleges
f z edényekt l az ev eszköz kosarakig, az
edénytartóktól a fehérnem -zsákokig...

Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop
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A felhasználói kézikönyvben az alábbi
szimbólumokat használjuk:

Fontos információk, amelyek személyes
biztonságát szolgálják, illetve információk
arra vonatkozóan, hogyan elõzheti meg a
készülék károsodását.

Általános információk és tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk
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 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A mosogatógép üzembe helyezése és használata el tt olvassa el figyelmesen a használati
útmutatót:
• Személyes és vagyontárgyai biztonsága érdekében.
• A környezet védelme érdekében.
• a készülék helyes használata érdekében.
Tartsa az útmutatót a készülék közelében, akkor is, ha a készüléket másnak átadja.
A nem megfelel  üzembe helyezés vagy használat okozta károkért a gyártó nem vállal fel-
el sséget.

Gyermekek és fogyatékkal él  személyek biztonsága
• Ne bízza a készülék használatát csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képesség , illetve

megfelel  tapasztalatok és ismeretek híján lév  személyre, beleértve a gyermekeket. A
biztonságukért felel s személy felügyelje ket, illetve a készülék használatára vonatkozó-
an biztosítson útmutatást számukra.

• Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletér l annak biztosítása érdekében, hogy ne játs-
szanak a készülékkel.

• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekekt l távol. Fulladás vagy sérülés veszélye
áll fel.

• Minden mosogatószert tartson biztonságos helyen. Ne engedje, hogy gyermekek a mo-
sogatószerekhez nyúljanak.

• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készülékt l, amikor az ajtaja nyitva
van.

Általános biztonsági tudnivalók
• Ne változtassa meg a készülék m szaki jellemz it. Ez sérülést okozhat, és kárt tehet a

készülékben.
• A szem, száj és torok sérülések elkerülése érdekében tartsa be a mosogatószer-gyártó

biztonsági utasításait.
• Ne igyon a mosogatógépb l származó vízb l. A készülékben mosogatószer-maradvá-

nyok lehetnek.
• Ne hagyja a készüléket nyitott ajtóval felügyelet nélkül. Így elkerülhet k a sérülések vagy

a nyitott ajtónak való ütközés.
• Ne üljön vagy álljon a nyitott ajtóra.

Használat
• A gépet háztartási célú használatra tervezték. A személyi sérülések és vagyoni károk el-

kerülése érdekében a készüléket kizárólag erre a célra használja.
• A készüléket csak mosogatógépben tisztítható edények tisztítására használja.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot, vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülék-

be, annak közelébe, illetve annak tetejére. Ez t z- és robbanásveszélyt okozhat.
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• A késeket és minden más, szúrós hegy  eszközt hegyével lefele az ev eszközkosárba
helyezze. Ha nem, vízszintes helyzetben a fels  kosárba vagy a késtartó kosárba helyez-
ze. (Nem minden típus rendelkezik késtartó kosárral.)

• Csak gépi mosogatáshoz alkalmas termékeket (mosogatószer, só, öblít szer) használ-
jon.

• A nem gépi mosogatáshoz el írt sótípusok használata kárt tehet a vízlágyítóban.
• A mosogatóprogram elindítása el tt töltse fel speciális sóval a készüléket. A készülékben

maradó só kimarhatja a felületeket vagy meglyukaszthatja a készülék alját.
• Az öblít szeren kívül más terméket soha ne töltsön az öblít szer-adagolóba (pl. mosoga-

tógép-tisztító szert, folyékony mosogatószert). Ez kárt tehet a készülékben.
• A mosogatóprogram elindítása el tt gy z djön meg arról, hogy a szórókarok szabadon

mozoghatnak.
• A készülékb l forró g z szabadulhat ki, ha az ajtót mosogatóprogram futtatása közben

kinyitja. Égési sérülés veszélye áll fenn.
• Az edényeket a mosogatógépb l csak a mosogatóprogram lejárta után vegye ki.

Ápolás és tisztítás
• Tisztítás el tt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati

csatlakozóaljzatból.
• Ne használjon gyúlékony vagy rozsdásodást okozó anyagokat.
• Ne használja a készüléket a sz r k nélkül. Ügyeljen arra, hogy a sz r k beszerelése he-

lyes legyen. A sz r k nem megfelel  beszerelése csökkenti a mosogatás hatásfokát, és
a készülék károsodását okozhatja.

• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy g zt. Áramütést és a készülék
károsodását okozhatja.

Üzembe helyezés
• Ellen rizze, hogy a készülék sértetlen. Ne helyezzen üzembe és ne csatlakoztasson egy

sérült készüléket, képjen kapcsolatba a keresked vel.
• A készülék üzembe helyezése és használata el tt távolítsa el a csomagolást.
• Az elektromos- és a vízvezeték csatlakoztatását és a készülék üzembe helyezését kizá-

rólag szakember végezze. Ezzel megel zhet k a szerkezeti károk és személyi sérülések.
• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés során a hálózati dugasz le legyen választva a

fali aljzatról.
• Ne fúrja ki a készülék oldalait, nehogy megsérüljenek a hidraulikus és elektromos alkatré-

szek.
• Fontos!Tartsa be a készülékhez mellékelt sablon utasításait:

– A készülék üzembe helyezéséhez.
– Az ajtópanel felszereléséhez.
– A vízvezeték és a lefolyó csatlakoztatásához.

• A készüléket biztonságos szerkezet alá és mellé helyezze.

Fagyveszély
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a h mérséklet 0°C alatt van.
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• A gyártó nem felel a fagy okozta kárért.

Vízhálózatra csatlakoztatás
• A készülék vízhálózatra történ  csatlakoztatásához használjon új csöveket. Ne alkalmaz-

zon használt csöveket.
• Ne csatlakoztassa a készüléket új vízvezetékekre vagy hosszú ideig nem használt veze-

tékekre. Hagyja folyni a vizet néhány percig, majd ezt követ en csatlakoztassa a befolyó-
csövet.

• Vigyázzon, hogy a készülék üzembe helyezésekor ne nyomja össze vagy ne károsítsa a
vízcsöveket.

• A vízszivárgás elkerülése érdekében biztosítsa, hogy a vízcsatlakoztatások szorosan
meg legyenek húzva.

• A készülék els  használata során gy z djön meg arról, hogy a csövek nem szivárognak-
e.

• A befolyócs  dupla dupla bevonattal ellátott bels  vezetékkel, valamint biztonsági szelep-
pel rendelkezik. A befolyócs  akkor van nyomás alatt, amikor víz áramlik rajta keresztül.
Ha szivárgás van a befolyócsövön, a biztonsági szelep megszakítja a vízáramlást.

– Legyen körültekint  a befolyócs  csatlakoztatásakor:

– A befolyócsövet vagy a biztonsági szelepet ne merítse vízbe.
– Ha a befolyócs  vagy a biztonsági szelep megsérül, azonnal válassza le a csatlako-

zódugót a hálózati aljzatról.
– A biztonsági szeleppel ellátott befolyócs  cseréjével forduljon szakszervizhez.

VIGYÁZAT
Veszélyes feszültség.

Elektromos csatlakozás
• A készüléket kötelez  földelni.
• Ellen rizze, hogy az adattáblán szerepl  elektromossági adatok megfelelnek-e a háztar-

tási hálózati áram paramétereinek.
• Mindig megfelel en felszerelt, érintésbiztos aljzatot használjon.
• Ne használjon több helyes csatlakozókat és hosszabbítókat. Ezek használata t zveszé-

lyes.
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• Ne cserélje vagy módosítsa a hálózati kábelt. Forduljon szakszervizhez.
• Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a készülék hátulján található hálózati dugaszban és ká-

belben, illetve ne nyomja össze azokat.
• Beszerelés után biztosítsa a hálózati dugasz könny  elérhet ségét.
• A készüléket ne a hálózati kábelnél fogva válassza le. Mindig a hálózati dugaszt húzza.

Szakszerviz
• A készüléken javítási, vagy egyéb munkákat kizárólag erre felhatalmazott szakember vé-

gezhet. Forduljon szakszervizhez.
• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

A készülék hulladékba helyezése
• A személyi sérülések vagy vagyoni károk megel zése érdekében:

– Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.
– Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
– Vegye le az ajtózárat. Így a gyermekek vagy kisállatok nem záródhatnak be a készü-

lékbe. A bezáródás fulladásveszélyes.
– A készüléket a helyi hulladéklerakó központban helyezze a hulladékba.

VIGYÁZAT
A mosogatógépbe való mosogatószerek veszélyesek, és korróziót okozhatnak!
• Ha a mosószerekkel baleset történik, azonnal forduljon orvoshoz.
• Ha a mosószer szájba kerül, azonnal forduljon orvoshoz.
• Ha szembe kerül a mosogatószer, akkor azonnal forduljon orvoshoz, és öblítse ki a sze-

meket vízzel.
• A mosogatógépbe való mosogatószereket biztonságos és gyermekek által el nem érhet

helyen tárolja.
• Ne hagyja nyitva a készülék ajtaját, amikor mosogatószer van a mosogatószer-adagoló-

ban.
• Csak egy mosogatóprogram indítása el tt töltse fel a mosogatószer-adagolót.
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TERMÉKLEÍRÁS

1

2

3

4

5 6

7

8

9

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

2

3 4 5

9 8 7 6

1

1 Be/ki gomb
2 Program mutató
3 Programjelöl
4 Visszajelz k
5 Kijelz
6 Start gomb
7 Delay gomb
8 Multitab gomb
9 Programválasztó gomb

Visszajelz k

Mosogatási fázis és öblítési fázis visszajelz . Világítani kezd a visszajelz , ami-
kor a készülék mosogatási vagy öblítési fázisban m ködik.

Szárítási fázis visszajelz . Világít, amikor a szárítási fázis m ködik.

Öblít szer visszajelz . Világít, amikor az öblít szer-adagolót fel kell tölteni. 1)

Só visszajelz . Világít, amikor a sótartályt fel kell tölteni. 1)

Miután a sótartályt feltöltötte, a só visszajelz je néhány órán keresztül még to-
vább világíthat. Ez nincs káros hatással a készülék m ködésére.

Multitab visszajelz . Világít, amikor aktiválja a funkciót.

1) Amikor a sótartály és/vagy az öblít szer-adagoló üres, a megfelel  visszajelz k nem világítanak, amíg a
mosogatóprogram üzemel.
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Be/ki gomb
Nyomja meg a gombot a készülék ki- és bekapcsolásához.
A program lejárta után tíz perccel az AUTO OFF funkció automatikusan kikapcsolja a ké-
szüléket. Ez segít az energiafogyasztás csökkentésében.

Programmutató
Ezen útmutató segít a mosóprogram kiválasztásában.

Kijelz
A következ ket mutatja a kijelz :
• A vízlágyító szintjének elektronikus beállítása
• Az öblít szer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása (csak, ha a multitab funkció be van

kapcsolva)
• A mosogatóprogram ideje
• A mosogatóprogram befejezéséig hátralév  id
• A mosogatóprogram vége (a kijelz n nulla látható)
• A késleltetett indítás id tartama
• A riasztási kódok.

Start gomb
A gomb megnyomásával elindíthatja:
• a mosogatóprogramot
• a késleltetett indítás visszaszámlálását.

Delay gomb
Nyomja meg ismételten a gombot, hogy a mosogatóprogram indítását 1 és 24 óra közötti
id tartammal késleltesse.

Multitab gomb
A multitab funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot (lásd a „Multi-tab
funkció” c. részt).

Programválasztó gomb
Mosogatási program kiválasztásához forgassa a programválasztó gombon lév  programje-
löl t a megfelel  mosogatási program szimbólumához. Lásd a „Mosogatóprogramok” c.
részt.

Amikor bekapcsolja a készüléket, a programválasztó gomb a legutóbb kiválasztott mosoga-
tási programon áll.

Beállítás üzemmód
A következ  m veletek esetében a készüléknek beállítás üzemmódban kell lennie:
• Mosogatóprogram beállítása.
• Késleltetett indítás beállítása.
• A vízlágyító szintjének elektronikus beállítása.
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• Az öblít szer-adagoló be-/kikapcsolása (csak, ha a multitab funkció be van kapcsolva).

Kapcsolja be a készüléket. A készülék akkor van beállítás üzemmódban, ha:
• Az utoljára beállított mosogatóprogram ideje villogni nem kezd a kijelz n.
• A mosogatóprogram állapotjelz i világítani kezdenek.

Kapcsolja be a készüléket. A készülék nincs beállítás üzemmódban, ha:
• A mosogatóprogram vagy a késleltetett indítás ideje nem villog a kijelz n.
• Csak egy programfázis visszajelz  világít.

– Törölje a programot vagy a késleltetett indítást a beállítási üzemmódba való visszaté-
réshez. Lásd a „Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása” c. részt.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Ellen rizze, hogy a vízlágyító szintje megfelel-e lakóhelyén használt víz keménységé-
nek. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító beállítását.

2. Töltse fel a sótartályt mosogatógéphez használatos sóval.
3. Töltse fel az öblít szer-adagolót öblít szerrel.
4. Helyezze be az ev eszközöket és edényeket a készülékbe.
5. Állítsa be a töltet és a szennyez dés típusának megfelel  mosogatóprogramot.
6. Töltse fel a mosogatószer-adagolót a megfelel  mennyiség  mosogatószerrel.
7. Indítsa el a mosogatóprogramot.

Ha kombinált mosogatószer-tablettát használ („3 az 1-ben”, „4 az 1-ben”, „5 az 1-ben”' stb.),
használja a multitab funkciót (lásd a „Multi-tab funkció” c. részt).

A VÍZLÁGYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA

A vízlágyító eltávolítja a csapvízb l az ásványi anyagokat és sókat. Ezek az ásványi anyag-
ok és sók károsíthatják a készüléket.
Állítsa be a vízlágyító szintet, ha az nem felel meg a lakóhelyén használt víz keménységé-
nek.
A használt víz keménységére vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi vízügyi
hatóságokkal.

Vízkeménység Vízkeménység beállí-
tása

Német fok (dH°) Francia fok (°TH) mmol/l Clarke fok kézzel elekt-
roniku-

san

51–70 91–125 9,1–12,5 64–88 2 1) 10

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

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

29 – 36 51 – 64 5,1 – 6,4 36 – 45 2 1) 7
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Vízkeménység Vízkeménység beállí-
tása

Német fok (dH°) Francia fok (°TH) mmol/l Clarke fok kézzel elekt-
roniku-

san

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

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

15 – 18 26 – 32 2,6 – 3,2 18 – 22 1 4

11 – 14 19 – 25 1,9 – 2,5 13 – 17 1 3

4 – 10 7 – 18 0,7 – 1,8 5 – 12 1 2

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

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

Manuálisan és elektronikusan kell beállítania a vízlágyítót.

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

Elektronikus beállítás
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Gy z djön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van.
3. Tekerje a a programválasztó gombot az óramutató járásával megegyez en, amíg a ki-

jelz n két vízszintes állapotjelz  sáv jelenik meg.
4. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a Multitab és a Delay gombokat, amíg az 

,  és a  jelz k villogni nem kezdenek.
5. Engedje el a Multitab és a Delay gombokat.
6. Nyomja meg a Multitab gombot,

• Az  és a  kijelz k kialszanak.
• A  jelz  lámpa továbbra is villog.
• A kijelz n a vízlágyító beállítása látható (például:  = 5. szint).

7. A beállítás módosításához nyomja meg ismételten a Multitab gombot.
8. A meger sítéshez kapcsolja ki a készüléket.

34 A vízlágyító beállítása
www.preciz.hu



Ha a vízlágyító elektronikusan az 1. szintre van beállítva, akkor a só visszajelz  nem kap-
csol be.

SPECIÁLIS SÓ HASZNÁLATA

A sótartály feltöltése
1. Csavarja le a kupakot az óramutató járá-

sával ellenkez  irányban, és nyissa ki a
sótartályt.

2. Töltse meg a sótartályt 1 liter vízzel (els
feltöltéskor).

3. A tölcsér segítségével töltse fel a sótar-
tályt sóval.

4. Távolítsa el a sótartály nyílása körül lév
sót.

5. A sótartály visszazárásához tekerje a ku-
pakot az óramutató járásával megegyez
irányba.

Normális jelenség, ha a só betöltésekor víz folyik ki a sótartályból.

A MOSOGATÓSZER ÉS AZ ÖBLÍT SZER HASZNÁLATA

+ -

1 2 3 4

567

Mosogatószer használata

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

A mosogatószer-adagoló feltöltése:
1. Nyomja meg a kioldógombot 2  fedelének felnyitásához 7  a mosogatószer-adagoló
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2. Tegye a mosogatószert az adagolóba 1  .
3. Ha el mosogatási fázissal rendelkez  mosogatóprogramot használ, tegyen egy kevés

mosogatószert a készülék ajtajának belsejébe.
4. Ha mosogatószer-tablettát használ, tegye a mosogatószer-adagolóba 1  .
5. Zárja be a mosogatószer-adagolót. Nyomja le a fedelet, amíg a helyére nem kattan.

Mosogatószer-tabletta használata esetén használja a hosszú mosogatóprogramokat. Ezek
a rövid programok során nem oldódnak fel teljesen, így csökkenthetik a mosás eredményét.

Az öblít szer használata

Az öblít szer lehet vé teszi, hogy az edények folt- és csíkmentesen száradjanak.
Az öblít szer-adagoló az utolsó öblítéskor automatikusan adagolja az öblít szert.

Az öblít szer-adagoló feltöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a kioldógombot 6  fedelének kinyitásához. 5  az öblít szer-adagoló
2. Töltse fel az öblít szer-adagolót 3  öblít szerrel. A "max" jelzés a maximális szintet

mutatja.
3. A kilöttyent öblít szert nedvszívó törl kend vel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram

alatt megakadályozza a túlzott habképz dést.
4. Zárja be az öblít szer-adagolót. Nyomja le a fedelet, amíg a helyére nem kattan.

Állítsa be az öblít szer adagolását
Gyári beállítás: 3. állás
Az adagolás 1. (legalacsonyabb adagolás) és 4. (legmagasabb adagolás) pozíció között ál-
lítható be.
Forgassa el az öblít szer-adagoló kiválasztógombját 4  az adag növeléséhez vagy csök-
kentéséhez.

MULTITAB FUNKCIÓ

A multitab funkció kombinált mosogatószer-tablettákkal használható.
Ezek a tabletták mosogatószert, öblít szert és regeneráló sót tartalmaznak. A tabletták bi-
zonyos típusai más vegyszereket is tartalmazhatnak.
Gy z djön meg arról, hogy a mosogatószer-tabletták alkalmasak-e az adott vízkeménység-
hez (lásd a gyártó utasításait a termék csomagolásán).
A multitab funkció leállítja az öblít szer és a só betöltését.
A multitab funkció leállítja az öblít szer és a só betöltés visszajelz it.
A multitab funkció használatakor a programok id tartama megnövekedhet.

A multitab funkciót a mosogatóprogramok indítása el tt kell be- vagy kikapcsolni. A Multitab
funkciót a mosogatóprogramok m ködése közben nem lehet be- vagy kikapcsolni.

A multitab funkció bekapcsolása

• Nyomja meg a Multitab gombot, ekkor a multitab visszajelz  bekapcsol. A funkció aktív.
– A multitab funkció bekapcsolás után a kikapcsolásáig aktív marad.
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A multitab funkció kikapcsolása és külön mosogatószer, só és öblít szer használata:

1. Nyomja meg a Multitab gombot, ekkor a multitab visszajelz  kikapcsol. A funkciót kikap-
csolta.

2. Töltse fel a sótartályt és az öblít szer-adagolót.
3. Állítsa a vízkeménységet a legmagasabb szintre.
4. Indítson el egy mosogatóprogramot edények nélkül.
5. A mosogatóprogram lefutása után állítsa be a vízlágyítót az adott vízkeménységnek

megfelel en.
6. Állítsa be az öblít szer mennyiségét.

EV ESZKÖZÖK ÉS EDÉNYEK BEPAKOLÁSA

Lásd a " ProClean töltetek példái" c. kiadványt.

Javaslatok és tanácsok
• Ne helyezzen a készülékbe a vizet felszívó darabokat (szivacsot, rongyot).
• Az edényekr l távolítsa el az ételmaradékot.
• Áztassa fel az edényekre égett ételt.
• Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és lábasok) nyílásukkal lefele tegye be.
• Vigyázzon, hogy a víz ne gy lhessen bele az edényekbe vagy csészékbe.
• Fontos, hogy az edények és ev eszközök ne legyenek egymásba csúszva.
• Gy z djön meg arról, hogy a poharak nem érnek egymáshoz.
• A kisebb tárgyakat helyezze az ev eszközkosárba.
• A kanalakat más ev eszközökkel vegyesen pakolja be, hogy ne tapadjanak össze.
• Az edényeket úgy helyezze a kosárba, hogy a víz az összes felületet érje.
• A könny  darabokat helyezze a fels  kosárba. Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne moz-

dulhassanak el.
• A m anyag darabokra és tapadásmentes bevonatú serpeny kre vízcseppek gy lhetnek.

MOSOGATÓPROGRAMOK

Program Szennyez dés tí-
pusa

Töltet típusa Program leírása

1)

Valamennyi Edények, ev esz-
közök, lábasok és
fazekak

El mosogatás
F mosogatás: 45°C vagy 70°C
Öblítések
Szárítás

2)

Enyhe szennyezett-
ség

Edények és
ev eszközök

F mosogatás: 60°C
Öblítések
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Program Szennyez dés tí-
pusa

Töltet típusa Program leírása

3)

Normál szennye-
zettség

Edények és
ev eszközök

El mosogatás
F mosogatás: 50°C
Öblítések
Szárítás

Er s szennyezett-
ség

Edények, ev esz-
közök, lábasok és
fazekak

El mosogatás
F mosogatás: 70°C
Öblítések
Szárítás

Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az
edényeket. Így megakadályozza, hogy az
ételmaradék lerakódjon az edényekre, és
kellemetlen szagok képz djenek.
Ehhez a programhoz ne használjon mo-
sogatószert.

Öblítések

1) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és azok szennyezettségét. Automatikusan
beállítja a szükséges h mérsékletet, vízmennyiséget, áramfogyasztást és programid t.

2) Ezzel a programmal enyhén szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid id  alatt is kiváló eredményeket nyújt.
3) Ezt a programot használják tesztprogramként a bevizsgáló intézetek. Ezzel a programmal a leghatékonyabb víz-

és áramfelhasználás mellett moshatja el a normál mértékben szennyezett edényeket és ev eszközöket. A
tesztadatok megtalálhatók kiadványunkban.

Fogyasztási értékek

Program1) Energia (kWh) Víz (liter)

0,7 - 1,3 8 - 16

0,8 8

0,8 - 0,9 8 - 9

1,2 - 1,3 13 - 14

0,01 3

1) A kijelz  a programid t mutatja.

A víz nyomása és h mérséklete, az áramszolgáltatás ingadozásai és az edények mennyi-
sége módosíthatják ezeket az értékeket.

MOSOGATÓPROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA

A mosogatási program elindítása késleltetett indítás nélkül
1. Zárja be a készülék ajtaját.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Gy z djön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e.
4. Válasszon ki egy mosogatóprogramot.

• A programid  villog a kijelz n.
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• A beállított mosogatóprogram állapotjelz je világít.
5. Nyomja meg a Start gombot, a mosogatóprogram automatikusan elindul.

• Az állapotjelz k kialszanak, de az éppen futó fázis kijelz je világít.

A mosogatási program elindítása késleltetett indítással
1. Zárja be a készülék ajtaját.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Gy z djön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e.
4. Válasszon ki egy mosogatóprogramot.
5. Nyomja meg ismételten a Delay gombot, amíg a kijelz  a késleltetett indítás idejét mu-

tatja.
• A késleltetett indítás id tartam villogni kezd a kijelz n.

6. Nyomja meg a Start gombot, a visszaszámlálás automatikusan elindul.
• Nem villog tovább a késleltetett indítás ideje.
• Kialszanak a beállított mosóprogram állapotjelz i.

Amikor a visszaszámlálás befejez dött, a mosogatóprogram automatikusan elindul.
• Bekapcsol az aktív fázis visszajelz je.

Az ajtó kinyitása megszakítja a visszaszámlálást. Amikor ismét becsukja az ajtót, a vissza-
számlálás a megszakítási ponttól folytatódik.

A késleltetett indítás törlése

A visszaszámlálás nem folytatódik
1. Nyomja meg ismételten a Delay gombot, amíg:

• A kijelz n a mosogatóprogram id tartama nem látható.
• Világítani nem kezdenek a fázisjelz k.

2. A mosogatóprogram elindításához nyomja meg a Start gombot.

A visszaszámlálás megkezd dik.
1. Nyomja meg ismételten a Delay gombot, amíg:

• A kijelz n a mosogatóprogram id tartama nem látható.
• Világítani nem kezdenek a fázisjelz k.

• A mosogatóprogram automatikusan elindul.

Mosogatóprogram megszakítása
• Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.

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

– A program a megszakítási ponttól folytatódik.

A mosogatóprogram törlése
Ha a mosogatóprogram még nem indult el, módosíthatja a beállításokat.
Ahhoz, hogy a mosogatóprogramot a program üzemelése közben módosítsa, el ször töröl-
nie kell a korábbi beállítást.
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• Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a Multitab és a Delay gombokat, amíg:

– A mosogatóprogram ideje villogni kezd a kijelz n.
– A mosogatóprogram állapotjelz i világítani kezdenek.

Új mosogatóprogram elindítása el tt ellen rizze, hogy van-e mosogatószer a mosogató-
szer-adagolóban.

A mosogatóprogram vége
A mosogatóprogram befejezése után nulla látható a kijelz n, és a fázisjelz k kialszanak.
Kapcsolja ki a készüléket, és nyissa ki az ajtót.

Jobb szárítási eredmény eléréséhez tartsa a készülék ajtaját nyitva néhány percig.

Távolítsa el az edényeket a kosarakból
• A kipakolás el tt várja meg, amíg az edények kih lnek. A forró edények könnyebben

megsérülnek.
• El ször az alsó kosarat, majd a fels  kosarat ürítse ki.
• Lehetséges, hogy víz van a készülék oldalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél hama-

rabb leh l, mint az edények.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

A sz r k eltávolítása és tisztítása
A szennyezett sz r k rontják a mosogatás hatékonyságát.
Annak ellenére, hogy a sz r k nem igényelnek különösebb karbantartást, rendszeres ellen-
rzésük, és szükség esetén tisztításuk ajánlott.

1. Az (A) sz r  kivételéhez forgassa az óra-
mutató járásával ellentétes irányba, és ve-
gye ki a (B) sz r b l.

A

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

3. Mindkét részt mossa tisztára folyó víz
alatt.

4. Illessze egymáshoz az (A) sz r  két részét
és nyomja össze. Ügyeljen rá, hogy meg-
felel en illeszkedjenek.

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

víz alatt.

7. Tegye az eredeti helyére a (B) sz r t. El-
len rizze, hogy a két vezet sínben (C)
megfelel en illeszkedik-e.

8. Helyezze az (A) sz r t a helyére a (B)
sz r ben. Fordítsa el az (A) sz r t az óra-
mutató járásával megegyez  irányba,
amíg rögzül.

Szórókarok tisztítása
Ne távolítsa el a szórókarokat.
Ha a szórókarok furatai eltöm dnének, a szennyez dés megmaradó részét egy hegyes vé-
g  pálcával távolítsa el.

Küls  felületek tisztítása
A mosogatógép és a kezel panel küls  felületét törölje át egy puha, nedves ruhával.
Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket (pl.: acetont).

MIT TEGYEK, HA...

A készülék nem indul el, vagy m ködés közben leáll.
El ször próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a táblázatot). Ha nem sikerül, forduljon
szakszervizhez.
Bizonyos meghibásodások esetén a kijelz n egy riasztási kód látható:
•  - A készülék nem tölt be vizet.
•  - A készülék nem ereszti le a vizet.
•  - A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.

C
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VIGYÁZAT
Az ellen rzés el tt a készüléket kapcsolja ki.

Hiba Lehetséges ok Lehetséges megoldás

A készülék nem tölt be vizet. A vízcsap eltöm dött vagy víz-
köves.

Tisztítsa ki a vízcsapot.

 A víznyomás túl alacsony. Forduljon a helyi vízszolgáltató-
hoz.

 A vízcsap zárva van. Nyissa ki a vízcsapot.

 Eltöm dött a befolyócs  sz r -
je.

Tisztítsa meg a sz r t.

 A befolyócs  csatlakozása nem
megfelel .

Ügyeljen arra, hogy a csatlako-
zás megfelel  legyen.

 A befolyócs  sérült. Ügyeljen rá, hogy a befolyócsö-
vön ne legyen sérülés.

A készülék nem ereszti le a viz-
et.

A szifon eltöm dött. Tisztítsa ki a szifont.

 A kifolyócs  csatlakozása nem
megfelel .

Ügyeljen arra, hogy a csatlako-
zás megfelel  legyen.

 Megsérült a kifolyócs . Ügyeljen rá, hogy a kifolyócsö-
vön ne legyen sérülés.

A túlcsordulás-gátló bekap-
csolt.

 Zárja el a vízcsapot, és fordul-
jon a szakszervizhez.

Nem indul el a mosogatási
program.

A készülék ajtaja nyitva van. Zárja be a készülék ajtaját.

 Nem nyomta meg a Start érin-
t gombot vagy gombot.

Nyomja meg a Start érint gom-
bot vagy gombot.

 A hálózati csatlakozódugó
nincs megfelel en csatlakoztat-
va a hálózati csatlakozóaljzat-
ba.

Csatlakoztassa megfelel en a
csatlakozódugót.

 A biztosítódobozban kiolvadt a
biztosíték.

Cserélje ki a biztosítékot vagy
kapcsolja fel a megszakítót.

 Késleltetett indítás van beállít-
va.

• Törölje a késleltetett indítást.
• Amikor a visszaszámlálás

befejez dött, a mosogató-
program automatikusan elin-
dul.

Ellen rzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, forduljon a szervizhez.
Ha a kijelz  a fentiekt l eltér  hibakódot mutat, forduljon a szervizhez.
A szerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatók.
Jegyezze fel a következ  adatokat:
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– Típus (MOD.) ........................................................
– Termékszám (PNC) ........................................
– Sorozatszám (S.N) ...................

A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégít .
Probléma Lehetséges ok Lehetséges megoldás

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

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

 Az edényeket nem helyezte
megfelel en a kosarakba, a víz
nem érte el az összes felületet.

Helyezze az edényeket megfe-
lel en a kosarakba.

 A szórókarok nem tudnak sza-
badon mozogni. Az edények
nem megfelel en vannak a ko-
sarakba helyezve.

Gy z djön meg arról, hogy a
töltet helytelen elrendezése mi-
att nincsenek-e a szórókarok
elakadva.

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

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

 Nem elegend  vagy hiányzik a
mosogatószer.

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

Vízk maradványok vannak az
edényeken.

A sótartály üres. Töltse fel a sótartályt mosoga-
tógéphez használatos sóval.

 A vízlágyító szintje nincs meg-
felel en beállítva.

Állítsa be a vízlágyító megfelel
szintjét.

 A sótartály kupakja nincs meg-
felel en visszazárva.

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

A poharakon és az edényeken
csíkok, fehér foltok vagy kékes
bevonat látható.

Túl sok öblít szert adagolt. Csökkentse az öblít szer men-
nyiségét.

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

Túl kevés öblít szert adagolt. Növelje az öblít szer mennyi-
ségét.

 Lehet, hogy a mosogatószer az
oka.

Használjon másik márkájú mo-
sogatószer.

Nedvesek az edények. A mosogatóprogramnak nincs
szárítási, vagy rövid szárítási
fázisa van.

Jobb szárítási eredmény eléré-
séhez tartsa az ajtót nyitva né-
hány percig.

Az edények nedvesek és ho-
mályosak.

Az öblít szer-adagoló üres. Töltse fel az öblít szer-adago-
lót öblít szerrel.
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Probléma Lehetséges ok Lehetséges megoldás

 A multitab funkció be van kap-
csolva (ez a funkció automati-
kusan kikapcsolja az öblít -
szer-adagolást).

Kapcsolja be az öblít szer-ada-
golót.

Az öblít szer-adagoló bekapcsolása
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Gy z djön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e.
3. Forgassa a programválasztót, amíg a kijelz n két vízszintes állapotjelz  sáv nem jelenik

meg.
4. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a Multitabés a Delaygombokat, amíg a  ,

 és a  visszajelz k villogni nem kezdenek.
5. Engedje el a Multitab és a Delaygombot.
6. Nyomja meg az Delay gombot.

– Az  és a  kijelz k kialszanak.
– A  jelz  lámpa továbbra is villog.
– A kijelz n az öblít szer-adagoló beállítása látható.

Az öblít szer-adagoló ki van kapcsolva.

Az öblít szer-adagoló be van kapcsolva.

7. A beállítás módosításához nyomja meg az Delay gombot.
8. A meger sítéshez kapcsolja ki a készüléket.

M SZAKI ADATOK

Gyártó védjegye AEG

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

Típusazonosító FAVORIT 55400 I

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

A

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

Energiafelhasználás a szabvány ciklust alapul
véve (a tényleges energiafelhasználás függ a
készülék használatának a módjától) (kWh)

0,79

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

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

A

A mosogatógép befogadó képessége szabvá-
nyos teríték esetén

9 személyes

Vízfelhasználás a szabvány ciklus alapján (liter) 9

Szabvány ciklus programideje (perc) 170

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

173,8 / 1980

Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A) 49

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

446
818 - 898
575

Összteljesítmény (W) 2100

Hálózati víznyomás
Minimum (bar) - Maximum (bar)

0,5
8

Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó adatok a készülék ajtajának bels  szélén lév
adattáblán láthatók.

Ha a meleg víz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, fotovoltaikus pane-
lek vagy szélenergia), akkor használja a melegvíz-vezetéket az energiafogyasztás csökken-
tése érdekében.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelel  begy jt  helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezésér l, segít megel zni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvez tlen következményeket,
amelyeket ellenkez  esetben a termék nem megfelel  hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végz
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

A következ  jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra:  . A csomagolást helyezze a
megfelel  konténerekbe.
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