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Fonksiyon tuşları
Açma/Kapatma Düğmesi
Açma / Kapatma düğmesine bastığınızda, Açma 
konumunda ekrandaki gösterge ışıkları yanar. 
Kapatma konumunda söner.

 A En son kullandığınız yıkama programında Yarım Yük yada 
Tablet Deterjan özelliğini kullandıysanız, bir sonraki seçtiğiniz 
yıkama programında Yarım Yük yada Tablet Deterjan fonksiyonu 
aktif durumda kalır. Yeni seçtiğiniz programda bu fonksiyonları 
kullanmak istemiyorsanız Yarım Yük/Tablet Deterjan düğmesine 
ilgili fonksiyonun göstergesi sönene kadar basın.

Uyarı Sesi Seviyesinin Değiştirilmesi
Yarım Yük / Tablet Deterjan düğmesini 5sn basılı tutarak ekranda
S:03 yazısını görün. Yarım Yük / Tablet Deterjan düğmesine her 
bastığınızda uyarı ses seviyesi - - Kapalı, S:01 düşük, S:02 orta, 
S:03 Yüksek olarak değişir. Kaydetmek için makinenizi Açma/
Kapatma tuşu ile kapatın. Fabrika çıkışında makineniz S:03 seviyeye 
ayarlanmıştır.

1 Açma / Kapatma tuşu
2 Tablet Deterjan Göstergesi
3 Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
4 Başla / Bekle / İptal Göstergesi
5 Başla / Bekle / İptal Tuşu
6 Erteleme Tuşu
7 Erteleme Göstergesi
8 Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi
9 Yarım Yük Göstergesi

10 Program Göstergesi
11 Yarım Yük/Tablet Deterjan Tuşu
12 Program Seçim Tuşu
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Yarım Yük / Tablet Deterjan 
Düğmesi
Yarım Yük/Tablet Deterjan Düğmesi makinenizin 
Yarım Yük ve Tablet Deterjan Fonksiyonlarını açıp 
kapatmanızı sağlar.

Yarım Yük Fonksiyonu
Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıklarınızı 
makinenizin içerisine istediğiniz gibi yerleştiriniz. Açma / Kapatma 
düğmesine basarak makinenizi açın. Dilediğiniz programı seçtikten 
sonra Yarım Yük /Tablet Deterjan düğmesine Yarım Yük Göstergesi 
yanıncaya kadar basın, daha sonra Başla/Bekle/İptal düğmesine 
basarak makinenizin kapısını kapatın. Yarım Yük seçeneği ile hem 
alt, hem üst sepetinizin heryerini kullanabilir, hem de su ve enerjiden 
tasarruf sağlayabilirsiniz.

Tablet Deterjan Fonksiyonu
Tablet Deterjan Fonksiyonu şebeke suyu sertliğine bağlı olarak 2in1, 
3in1, 4in1, 5in1 vb. hepsi bir arada olarak adlandırılan çok amaçlı 
deterjanlarda daha iyi kurutma performansı elde edilmesini sağlar. 
Tablet deterjan fonksiyonunu seçtiğinizde Tablet Deterjan Göstergesi 
yanar.
Bu fonksiyon aktifken Tuz ve Parlatıcı Eksikligi Göstergeleri söner.

Tablet Deterjan fonksiyonunu kullanmak için Açma/Kapatma 
düğmesine basarak makinenizi açın. Dilediğiniz programı seçtikten 
sonra Yarım Yük /Tablet Deterjan düğmesine Tablet Deterjan 
Göstergesi yanıncaya kadar basın daha sonra Başla/Bekle/İptal 
düğmesine basarak makinenizin kapısını kapatın.

Aynı anda hem Yarım Yük hem Tablet Deterjan fonksiyonunu 
kullanmak için makinenizi Açma/Kapatma düğmesine basarak 
açtıktan sonra Yarım Yük /Tablet Deterjan düğmesine Yarım Yük ve 
Tablet Deterjan Göstergeleri birlikte yanıncaya kadar basın.

Başla/ Bekle / İptal Düğmesi
Başla/Bekle/İptal düğmesine bastığınızda seçmiş 
olduğunuz
yıkama programı çalışmaya başlayacaktır.
(Başla konumunda Başla/Bekle/İptal göstergesi 
yanar, Bekle konumunda ise söner)

 A Açma/Kapatma düğmesi ile makinenizi açtıktan sonra, Başla/
Bekle/İptal düğmesine basmadan önce 2 saniye bekleyin.

Erteleme
Erteleme düğmesini kullanarak programın başlama 
zamanını 3,6,9 saate kadar erteleyebilirsiniz. 
Ertelemeyi yaptıktan sonra Başla/Bekle/İptal 
düğmesine basıp makinenizin kapısını kapatın. 
Erteleme bittiğinde program otomatik olarak 
başlayacaktır.

Programın İptal Edilmesi
Başla/Bekle/İptal düğmesine üç saniye boyunca basınız. Başla/
Bekle/İptal göstergesi yanıp sönmeye başlayınca bırakınız.
Makinenizin kapısını kapattığınızda tahliye işlemi 2 dakika içinde
tamamlanır ve bittiğinde makineniz sesli uyarı verir.

 A İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve/
veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlatıcı kalabilir.

 C Yeni seçiminiz bir önceki programın kaldığı yıkama adımından 
çalışmaya başlayacaktır. Örneğin, bir önceki program durulama 
adımında kalmışsa yenisi de durulama adımından çalışmaya 
başlayacaktır.

 C Yeni seçtiğiniz programın en baştan çalışmasını istiyorsanız, 
önce mevcut programı iptal etmeli, ardından yeni bir program 
seçmelisiniz.

Programın Değiştirilmesi
Programı çalıştırdıktan sonra seçiminizi değiştirmek için:
1. Başla/Bekle/İptal düğmesine basarak makinenizi bekleme
konumuna alın.
2. Program Seçim düğmesine basarak dilediğiniz programı seçin.
3. Tekrar Başla/Bekle/İptal düğmesine basarak yeni programı
çalıştırın.

 A Tablet Deterjan ve Yarım Yük fonksiyonu program süresinde 
değişikliğe neden olabilir.

Program takibi
Yıkama süresince program aşamaları pano üzerinde 
yer alan program takip lambalarından izlenebilir.
Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde pano 
üzerindeki Bitti lambası yanar.
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Makinenizin çalıştırılması

Program ve tüketim tablosu

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir.  Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir.
* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı  bölmesinin 
dolu olması durumunda yapılmalıdır.

1. Musluğu açın.
2. Fişi prize takın.
3. Bulaşık makinesinin kapısını açın.
4. Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda 

yerleştirin.
5. Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
6. Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını 

kapayın.
7. Açma/Kapatma düğmesine basarak program ekranının üzerindeki 

lambaların yandığından emin olun.
8. Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını 

kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
 A Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna 

sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde 
çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye 
doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi belirli bir 
süre yanmaya devam eder.

9. Gerekli ise, Az Bulaşık/Tablet Deterjan Düğmesi ve Erteleme 
Düğmesi özelliklerini kullanabilirsiniz.

10. "Program ve tüketim tablosu"nu kullanarak en uygun programı 
seçin. 

11. Program Seçim tuşuna basarak çalıştırmak istediğiniz programa 
gelin.

12. Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı başlatın ve makinenin 
kapısını kapatın.

 A Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer 
açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi 
durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, 
dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam 
edecektir.

 C Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde makinenizi kapatmanız için 
8 saniye aralıklarla çalan bir sinyal sesi sizi uyarır. Bu sinyal sesi 
10 kez sizi uyaracak ve daha sonra kapanacaktır.

13. Bulaşık makinesinin kapısını açın.
14. Açma/Kapatma düğmesine basarak makinenizi kapayın. Program 

ekranı üzerindeki göstergeler sönecektir.
15. Musluğu kapayın.
16. Fişi prizden çıkarın.

 A Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 
dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını 
aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. 
Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

Program numarası P1* Referans P2 P3 P4 P5 P6

Program adı Ekonomi Otomatik Ön Yıkama Mini 30’ Hızlı 58’ Yoğun

Yıkama sıcaklığı 50°C 40°C - 65°C - 35°C 60°C 70°C

Kirlilik düzeyi

Beklemiş normal kirli 
günlük bulaşıkların 

en ekonomik şekilde 
yıkanması için 

uygundur. 

Bulaşıkların kirlilik 
seviyesine karar 
vererek yıkama 
sıcaklığını, su 

miktarını ve yıkama 
süresini otomatik 

olarak ayarlar. Tüm 
bulaşık tipleri için 

uygundur.

Makine içinde 
bekletilecek 
bulaşıkların 

üstündeki kaba 
kirlerin alınması için 
uygundur.  Ayrıca 

makine içinde koku 
oluşumunu da 

engeller.

Ön temizleme 
işleminden 

geçmiş hafif kirli 
bulaşıkların hızlı bir 
şekilde yıkanması 

için uygundur.

Beklemiş normal kirli 
bulaşıkların en hızlı 
şekilde yıkanması 
için günlük yıkama 

programıdır. 

Ağır kirli tencere 
ve tavalar için 

uygundur.

Deterjan miktarı
A=25 cm³/15 cm³
B=5 cm³

A+B Orta-Çok - A A+B A+B

Program akışı

Ön Yıkama
▼

Yıkama
▼

Soğuk Durulama
▼

Sıcak Durulama
▼

Kurutma
▼

Son

Bulaşıkların kirlilik 
düzeyini belirleyerek, 

yıkama suyunun 
sıcaklığı ve miktarı ile 

yıkama süresini otomatik 
olarak ayarlar

Ön Yıkama
▼

Son

Yıkama
▼

Soğuk Durulama
▼

Sıcak Durulama
▼

Son

Yıkama
▼

Soğuk Durulama
▼

Sıcak Durulama
▼

Kurutma
▼

Son

Ön Yıkama
▼

Yıkama
▼

Soğuk Durulama
▼

Sıcak Durulama
▼

Kurutma
▼

Son

Program süresi 
(dakika)

165 81-163 14 30 58 115

Su Tüketimi (litre) 14 12,6-17,0 4,2 11,8 11,8 17,5

Elektrik Tüketimi 
(kWsaat)

1,02 1,09-1,84 - 0,79 1,32 1,67
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