






MEGJEGYZÉS:

A termék folyamatos fejlesztése és modernizálása miatt a gyártó fenntartja az előzetes figyelmeztetés 

nélküli változtatások jogát.















MEGJEGYZÉS:

Ha az Ön készüléke nincs vízlágyítóval felszerelve, ugorja át a részt. 

MEGJEGYZÉS:

1. A sótartályt csak akkor kell feltölteni, ha a vezérlőpanelen felgyullad a sóhiányt jelző lámpa. A 

feloldódástól függően a lámpa olyankor is világíthat, a tartály fel van töltve. Ha a vezérlőlapon 

nincs sóhiányt jelző lámpa (modelltől függően), akkor az elvégzett mosogató ciklusok számából 

lehet következtetni, hogy mikor kell feltölteni a tartályt sóval (lásd a táblázatot).

2. Sómaradványok esetén a gépben indítsa el a beáztatás vagy gyors mosogatás programot a 

maradvány eltávolításához.



FIGYELEM!

Csak speciálisan mosogatógépbe való öblítőszert használjon. Soha ne töltsön más folyadékot az 

öblítőszer tartójába (pl. mosogatószert, folyékony tisztítószert). Ezáltal komolyan megsérülhet a 

készülék.



FIGYELEM!

A kiömlött tisztítószert távolítsa el egy nedvszívó ronggyal, ezzel elkerülhető a túlzott habképződés a 

következő mosogatás folyamán. 

MEGJEGYZÉS:

Növelje az adagot, ha az edényen a mosogatás után vízcseppek vagy vízkő foltok vannak. Csökkentse, 

ha az edényen fehér foltok vannak, vagy a poharakon és késpengéken kékes bevonat képződik.  



MEGJEGYZÉS:

Ha a fedő csukva van, nyomja meg a nyitógombot. A fedő kinyílik.

A tisztítószert mindig a mosogatóprogram megkezdése előtt töltse be. Csak mosogatógépbe való 

minőségi tisztítószert használjon. 

FIGYELEM!

A tisztítószer maró hatású! Tartsa távol a gyerekektől. 



MEGJEGYZÉS:

Az egy programhoz való tisztítószer adagolási mennyiségére vonatkozó információk az utolsó oldalon 

találhatók. Ügyeljen arra, hogy a szennyezettségtől és a víz keménységi fokától függően a mennyiség 

eltérő lehet. Tartsa be a gyártó utasításait a csomagoláson.



MEGJEGYZÉS:

A 3 az 1-ben kiegészítő funkció, és más programmal együtt kell használni (Intenzív tisztítás, ECO ÉS 

Enyhén szennyezett).



BELÜLRŐL



BELÜLRŐL



BELÜLRŐL



VIGYÁZAT!

Ügyeljen, hogy az eszközök ne lógjanak ki a kosár aljából.

MEGJEGYZÉS:

Ne tegyen a mosogatógépbe olyan tárgyakat, amelyek hamuval, gyertyaviasszal, lakkal vagy festékkel 

szennyezettek.  Új edény vásárlásakor győződjön meg arról, hogy az mosogatógépben is tisztítható.  

MEGJEGYZÉS:

Ne töltse túl a készüléket. A mosogatógépbe 15 standard edénykészlet fér be. Ne tegyen 

mosogatóképben nem tisztítható edényt a készülékbe. Ez fontos a kívánt eredmény elérése és az 

energiatakarékosság szempontjából. 

FIGYELEM!

A függőleges helyzetben behelyezett hosszú kések veszélyesek lehetnek!

A hosszú és/vagy éles tárgyakat mindig vízszintesen kell a felső kosárba helyezni.







MEGJEGYZÉS:

Az ajtó becsukásánál „kattanást“ kell hallania.

A mosogatási ciklus végén kapcsolja ki a készüléket a fő kapcsológombbal.

MEGJEGYZÉS:

Ha mosogatás közben kinyitja az ajtót, egy hangjelzés lesz hallható, és a kijelzőn megjelenik az E1 

hibakód. Az ajtó becsukása után a készülék tovább működik.

MEGJEGYZÉS:

Ha az összes jelzőlámpa villog, a mosogatógép üzemen kívül van. Válassza le a tápkábelt az 

elektromos aljzatról, zárja el a vízcsapot és forduljon a márkaszervizhez.



FIGYELEM!

Az ajtó kinyitása üzemelés közben veszélyes lehet, mert a készülékből forró víz permetezhet.

Kapcsolja ki a mosogatógépet.

A digitális kijelzőn megjelenik a „---“ és hat hangjelzés lesz hallható. Csak ebben az esetben 

fejeződött be a program. 

1. Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló megnyomásával.

2. Zárja el a vízcsapot!

Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. A készülékből forró gőz távozhat!

 A forró edény érzékeny a koccanásra. Hagyja az edényeket kb. 15 percig hűlni, mielőtt 

kipakolná a készülékből.

 Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, hagyja résnyire nyitva, és várjon néhány percet a 

kipakolás előtt. Ezáltal az edények könnyebben megszáradnak.





MEGJEGYZÉS:

A fenti lépések betartásával vegye ki a szűrőrendszert; a beszerelésnél fordított sorrendben, a 3-1 

lépések szerint kell eljárni .

FIGYELEM!

A mosogatógépet soha ne üzemeltesse a szűrőrendszer nélkül. Tisztítás közben ne ütögesse 

a szűrőket. Ellenkező esetben a szűrők elferdülhetnek, és a mosogatógép teljesítménye 

csökkenhet.



FIGYELEM!

Az ajtó szegélyének tisztításához soha ne használjon semmilyen spray tisztítószert, nehogy 

víz kerüljön az ajtózárba és az elektromos részekbe.

Ne használjon súrolószereket, vagy olyan konyhai papírtörlőt, amely megkarcolhatja a fém 

felületet, vagy foltokat hagy rajta.

FIGYELMEZTETÉS:

A csövek beszerelését és az elektromos csatlakoztatást csak szakemberek végezhetik el.

FIGYELEM!

Áramütés veszélye!

A mosogatógép beszerelése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ellenkező 

esetben fennáll egy súlyos vagy halálos kimenetelű áramütés veszélye. 







MEGJEGYZÉS:

A lábak maximális beállítható magassága 20 mm.

FIGYELMEZTETÉS:

A beszerelés után is őrizze meg az útmutatót. 

Minden felhasználó hasznát veszi az útmutatónak.



FIGYELEM!

Túlfolyás esetén zárja el a vízcsapot és forduljon segítségért a szervizhez. Ha a szivárgás 

következtében a készülék alján víz van, a készülék újraindítása előtt ezt a vizet fel kell itatni. 







Terméklap





FONTOS!

A legjobb teljesítmény érdekében a készülék üzembe 

helyezése előtt olvassa el az útmutatót.
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