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! Figyelem: A készülék elsõ alkalommal történõ üzemeltetését megelõzõen, kérjük, olvassa el a használati utasítást.
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A gép elindítása
•	 Nyissa ki a vízcsapot.
•	 Dugja be a konnektorba.
•	 Nyissa ki a gép ajtaját.
•	 Helyezze el az edényeket a használati utasításban leírt 

utasításoknak megfelelően.
•	 Ellenőrizze, hogy a felső és alsó mosogatókarok szabadon 

forognak-e.
•	 Tegyen szükséges mennyiségű mosogatószert az adagolóba 

és csukja le a fedelét.
•	 Győződjön meg róla, hogy a Ki-/bekapcsoló gomb 

megnyomásakor a program kijelzőn lévő kijelzők 
bekapcsolnak-e.

•	 Ellenőrizze, hogy a só és az öblítő kijelzők világítanak-e, és 
szükség esetén töltsön be sót, illetve öblítőt.

 A kereskedelemben kapható márkájú sók eltérhetnek, így a 
tabletta tulajdonságától és a víz keménységétől függően a só 
vízben való feloldása néhány órát is igénybe vehet.  Ezért a 
só adagolása után a sójelző egy ideig még aktív marad.

•	 A Félig Töltés / Mosószertabletta gombokat és az Késleltetett 
indítás gombot szükség szerint használhatja.

•	 A megfelelő program kiválasztásához tekintse meg a 
«Programadatok és átlagos fogyasztási értékek táblázatot». 

•	 A programválasztó gomb segítségével válassza ki a kívánt 
programot.

•	 Program indításához nyomja meg a Start/Szünet/Törlés 
gombot.

 Ügyeljen arra, hogy működés közben ne nyissa ki a gép 
ajtaját. Ha ki szeretné nyitni az ajtót, a biztonsági rendszer 
lekapcsolja a gépet. Vigyázzon, a gép ajtajának kinyitásakor 
gőz csaphat fel. A program az ajtó becsukása után folytatódik.

•	 Amennyiben a kiválasztott program lejár, egy 8 
másodpercenként ismétlődő hangjelzés figyelmezteti rá, 
hogy kapcsolja ki a gépet. A hangjelzés a kikapcsolás előtt 10 
alkalommal fogja figyelmeztetni.

•	 Nyissa ki a gép ajtaját.
•	 A gép kikapcsolásához nyomja meg a Ki/Bekapcsoló gombot. 
•	 A program kijelzőn lévő jelzések lekapcsolnak.
•	 Zárja el a vízcsapot.
•	 Húzza ki a készüléket a konnektorból.

 A mosogatást követően az edényeket még kb. 15 percig 
hagyja a gépben, hogy lehűlhessenek. Ha ez idő alatt a 
gép ajtaját nyitva hagyja, akkor az edények hamarabb 
is megszáradnak. Mindez fokozza a gép szárítási 
hatékonyságát.

Programtáblázat
Program száma 1 Referencia* 2 3 4 5

Mosási hőmérséklet

Mosási hőmérséklet

Szennyezettségi fok Leggazdaságosabb mosogató 
program a tisztításra váró, közepes 

szennyezett edényekhez.  

Igen enyhén szennyezett, 
azonnal elmosásra kerülő 

edények gyors elmosogatására 
alkalmas.

Letörölgetett, illetve előtisztított, 
enyhén szennyezett edények 
napi mosogatására alkalmas.  

Napi gyors mosási program 
közepesen szennyezett 

edényekhez. 

Erősen szennyezett edények, fazekas 
és serpenyők tisztítására alkalmas.  

Közepes - Kevés Közepes Magas

Mosogatószerek 
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³

A+B - A A+B A+B

Programok követési sorrendje 
(választási lehektõség nélkül)

Elõmosás 
▼ 

Os mosás 
▼ 

Hideg öblítés 
▼ 

Meleg Öblítés 
▼ 

Szárítás 
▼ 

Vége

Elõmosás 
▼ 

Os mosás 
▼ 

Hideg öblítés 
▼ 

Meleg Öblítés 
▼ 

Szárítás 
▼ 

Vége

Os mosás 
▼ 

Hideg öblítés 
▼ 

Meleg Öblítés 
▼ 

Vége

Os mosás 
▼ 

Hideg öblítés 
▼ 

Meleg Öblítés 
▼ 

Szárítás 
▼ 

Vége

Elõmosás 
▼ 

Os mosás 
▼ 

Hideg öblítés 
▼ 

Meleg Öblítés 
▼ 

Szárítás 
▼ 

Vége

Idõtartam (perc) 210 115 96 58 30

Víz (l) 13 14,4 10,6 10,6 10,2

Energia (kWh) 0,83 1,32 1,04 1,17 0,77

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. 
* Referenciaprogram tesztintézetek számára  Az EN 50242-nek megfelelõ tesztelést teletöltött vízlágyító sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítõtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni.
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Ki-/Bekapcsoló gomb
A Ki-/bekapcsoló gomb megnyomásakor Bekapcsolt állapotban a 
kijelzőn lévő jelzőfény bekapcsol. Kikapcsolt állapotban a jelzés 
kikapcsol.

Öblítési segítség szint jelző lámpa
Ha ez a jelzőlámpa kigyullad, után kell töltenie 
az öblítéssegítőt (ha van).

Megtudhatja, hogy az öblítéssegítőt után kell-e 
tölteni az adagolóba való betekintéssel. Amikor 
a töltésjelző sötét, elegendő öblítéssegítő van 
az adagolóban.

Amikor a színe világos, nyissa ki az adagolót, 
és töltsön utána öblítéssegítőt.

Programválasztó gomb
A Programadatok és átlagos fogyasztási értékek táblázatban 
megtalálja az edényeinek megfelelő programot.
A programválasztó gomb segítségével válassza ki a kívánt 
programot.

Félig töltés / Mosószertabletta gomb
A Félig töltés / Mosogatótabletta gomb segítségével kapcsolhatja ki 
és be a gép Félig töltés / Mosogatótabletta funkcióit.

Félig töltés funkció
Ha a készüléket félig megtöltve kívánja üzemeltetni, kívánság 
szerinti sorrendben helyezze be az edényeket a gépbe. A gép 
bekapcsolásához nyomja meg a Ki/Bekapcsoló gombot.  A kívánt 
program kiválasztása után addig nyomkodja a Félig töltés / 
Mosogatótabletta gombot, míg a Félig töltés jelzés világítani nem 
kezd, majd nyomja meg a Start / Szünet / Törlés gombot és csukja 
be a gép ajtaját. A Félig töltés opció kiválasztásával a felső és az 
alsó kosár minden részét használhatja, emellett pedig vizet és 
energiát takaríthat meg.

Mosogatótabletta funkció
A csapvíz keménységi fokától függően a Mosogatótabletta 
funkcióval jobb szárítási hatásfokot érhet el a “minden az egyben” 
típusú 2 az 1-ben, 3 az 1-ben, 4 az 1-ben, 5 az 1-ben, stb nevű 
többfunkciós mosószereknél. A Mosogatótabletta kijelző akkor 
világít, ha a Tablettás mosogatás funkciót kiválasztja.
A funkció bekapcsolásakor a só és az öblítő kijelzők lekapcsolnak.

A mosogatótabletta funkció használatához a Ki-/bekapcsoló gomb 
segítségével kapcsolja be a gépet. A kívánt program kiválasztása 
után addig nyomkodja a Félig töltés / Mosogatótabletta gombot, míg 
a Félig töltés jelzés világítani nem kezd, majd nyomja meg a Start / 
Szünet / Törlés gombot és csukja be a gép ajtaját.

A Félig töltés és a Mosogatótabletta funkció egyidejű 
használatához, a Ki-/bekapcsoló gomb segítségével kapcsolja be 
a gépet, majd addig nyomkodja a Félig töltés / Mosogatótabletta 
gombot, amíg a Félig töltés és a Mosogatótabletta jelzések 
egyszerre kezdenek el világítani.

  Amennyiben a Félig töltés vagy Mosogatótabletta funkciókat 
az előző programban is használta, a Félig töltés vagy a 
Mosogatótabletta funkciók a következő mosási programnál is 
aktívak maradnak. Amennyiben az új programnál nem kívánja 
használni ezeket a funkciókat, addig nyomkodja a Félig töltés / 
Mosogatótabletta gombokat, míg a megfelelő funkció kijelzői le 
nem kapcsolnak.

„Figyelmeztető hangjelzés” és „Belső világítás” beállítások 
(Modelltől függően)
Az almenü beállításainak segítségével a gép „Figyelmeztető 
hangjelzés” és „Belső világítás” beállításai megváltoztathatók.

Az almenü beállításainak megváltoztatása: 
A Be-/Kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a gépet, 
miközben megnyomja és lenyomva tartja a Programválasztó és a 
Start/Szünet/Törlés gombokat. Elsőként a P1 jelzőlámpa gyullad ki 
a kijelzőn. A Programválasztó gomb megnyomásával válassza ki a 
kívánt beállítást (P1, P2, P3, P4). 
P1: Figyelmeztető hangjelzés (BEKAPCSOL) - Belső világítás 
(BEKAPCSOL)
P2: Figyelmeztető hangjelzés (KIKAPCSOL) - Belső világítás 
(BEKAPCSOL)
P3: Figyelmeztető hangjelzés (KIKAPCSOL) -  Belső világítás (KIKAPCSOL)
P4: Figyelmeztető hangjelzés (BEKAPCSOL) -  Belső világítás 
(KIKAPCSOL) 

A  Start/Szünet/Törlés gomb ismételt megnyomásával mentse el a 
beállítást.

Késleltetett indítás
A Késleltetett indítás gomb segítségével késleltetett indítást 
állíthat be a programhoz, 30 perces lépésközzel, max. 9,5 órára. 
A Késleltetett indítás beállítása után nyomja meg a Start / Szünet 
/ Törlés gombot, és csukja be a gép ajtaját. A beállított idő letelte 
után a kiválasztott program automatikusan elindul.

Start / Szünet / Törlés gomb
A Start / Szünet / Törlés gomb megnyomása után elindul a 
kiválasztott program. 
(A Start / Szünet / Törlés kijelzés a Start módban bekapcsol és a 
Szünet módban lekapcsolt)

 A gép a Bekapcsolás gombbal való elindítása után várjon 
két másodpercet, mielőtt a Start/Szünet/Törlés gombot 
megnyomja.

Program törlése
Nyomja le és tartsa lenyomva a Start/Szünet/Törlés gombot 3 
másodpercig. Engedje el a gombot, amikor a Start / Szünet / Mégse 
jelzés villogni kezd. A gép ajtajának bezárása után a leszivattyúzás 
2 percen belül befejeződik, melynek végét egy hangjelzés jelzi.

 A gépben és/vagy a mosogatás alatt álló edényeken 
mosogatószer, illetve öblítőszer maradhat, attól függően, hogy 
a törlés időpontjában az előző program éppen milyen lépésben 
volt.

Vizuális kijelző 

ha van
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