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VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers
professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet
med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du
får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com

Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på apparatets typeskilt.

 Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og gode råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
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1.  OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

1.1 Generelt om sikkerhed
• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller

lignende anvendelse, som f.eks.:
– stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i

andre arbejdsmiljøer
– af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og

andre miljøer af indkvarteringstypen.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være

mellem 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
• Overhold det maksimale antal af 15 kuverter.
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den af

sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.

• Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven
med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.

• Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at
undgå, at nogen falder over den.

• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden
vedligeholdelse.

• Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.

• Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må ikke
tildækkes af et gulvtæppe.

• Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af
de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må
ikke genbruges.
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1.2 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af

personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt
forstår de medfølgende farer.

• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,

mens lugen er åben.
• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn

uden overvågning.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et

beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,

hvor temperaturen kommer under 0
°C.

• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.

• Sørg for, apparatet er installeret under
og opad stabile køkkenelementer.

2.2 Tilslutning, el

ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.

• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.

• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.

• Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.

• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.

• Pas på du ikke beskadiger netstikket
og kablet. Hvis der bliver behov for at
udskifte netledningen, skal det udføres
af vores autoriserede servicecenter.

• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.

• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i selve
netstikket.

• Dette apparat opfylder gældende EU-
direktiver.

• Kun for Storbritannien og Irland.
Apparatet har et 13 A-netstik. Hvis det
er nødvendigt at udskifte sikringen i
netstikket, brug sikring: 13 amp ASTA
(BS 1362).

2.3 Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger

vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye rør

eller rør, som ikke har været i brug i
lang tid, skal du lade vandet løbe, indtil
det bliver klart.

• Kontrollér, at der ikke er nogen
utætheder, første gang du bruger
apparatet.

• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt elkabel.
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ADVARSEL!
Højspænding.

• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
stikket straks tages ud af
stikkontakten. Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få udskiftet
tilløbsslangen.

2.4 Brug
• Undgå at sidde eller stå på den åbne

låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg

sikkerhedsanvisningen på
opvaskemidlets emballage.

• Drik og leg ikke med vandet i
apparatet.

• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før
opvaskeprogrammet er slut. Der kan
være opvaskemiddel på servicet.

• Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.

• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.

2.5 Indvendigt lys

ADVARSEL!
Fare for personskade.

• Dette apparat er udstyret med
indvendig belysning, der tænder, når
lågen åbnes, og slukker, når lågen
lukkes.

• Lampen i dette apparatet er ikke egnet
til oplysning i almindelige rum.

• Kontakt servicecenteret for at få
udskiftet pæren.

2.6 Bortskaffelse

ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.

• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr

ikke kan blive lukket inde i apparatet.
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3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET

5 410 9 67

11 

12 

2 31

8 

1 Øverste spulearm

2 Mellemste spulearm

3 Nederste spulearm

4 Filtre

5 Mærkeplade

6 Saltbeholder

7 Udluftning

8 Beholder til afspændingsmiddel

9 Beholder til vaskemiddel

10 Nederste kurv

11 Øverste kurv

12 Bestikskuffe

3.1 TimeBeam
TimeBeam er et display, som vises på
gulvet under apparatets låge.
• Når programmet starter, vises

programmets varighed.
• Når programmet er afsluttet, lyser 0:00

og CLEAN.
• Når den udskudte start starter, lyser

nedtællingstiden og DELAY.
• Hvis der er en fejl i apparatet, vises der

en alarmkode.
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4. BETJENINGSPANEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Til-/fra-knap

2 Display

3 Delay-knap

4 Program-knap

5 MyFavourite-knap

6 TimeManager-knap

7 Multitab-knap

8 EnergySaver-knap

9 Lamper

4.1 Kontrollamper

Kontrol-
lampe

Beskrivelse

Kontrollampe for salt. Er altid slukket, når programmet er i gang.

Kontrollampe for skyllemiddel. Er altid slukket, når programmet er i
gang.

5. PROGRAMMER

Program Grad af snavs
Type af vask

Programfaser tilvalg

P1

 1)
• Normalt snavset
• Service og bes-

tik

• Forskyl
• Opvask 50 °C
• Skylning
• Affugtning

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab

P2

 2)
• Alt
• Service, bestik,

kogegrej

• Forskyl
• Opvask fra 45 °C til

70 °C
• Skylning
• Affugtning

• EnergySaver
• Multitab

P3

 3)
• Forskellig grad

af tilsmudsning
• Service, bestik,

kogegrej

• Forskyl
• Opvask 50 °C og 65

°C
• Skylning
• Affugtning

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab

P4

 4)
• Meget snavset
• Service, bestik,

kogegrej

• Forskyl
• Opvask 70 ℃
• Skylning
• Affugtning

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab
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Program Grad af snavs
Type af vask

Programfaser tilvalg

P5 • Normalt eller let
snavset

• Finere porcelæn
og glas

• Opvask 45 ℃
• Skylning
• Affugtning

• EnergySaver
• Multitab

P6 • Let snavset
• Service og bes-

tik

• Opvask 55 ℃
• Skylning

• Multitab

P7

 5)
• Frisk snavs
• Service og bes-

tik

• Opvask 60 ℃
• Skylning

• Multitab

P8

 6)
• Alt • Forskyl  

1) Med dette program får du det mest effektive vand- og energiforbrug til service og bestik
med normalt snavs. (Dette er standardprogrammet til testgennemførsler).
2) Maskinen registrerer graden af snavs og mængden af genstande i kurvene. Temperaturen,
mængden af vand, energiforbruget og programtiden justeres automatisk.
3) Med dette program kan du vaske en opvask med blandet snavs. Meget snavsede gen-
stande i den nederste kurv og normalt snavsede i den øverste kurv. Vandtrykket og -tempera-
turen i den nederste kurv er højere end i den øverste kurv.
4) Programmet har et skylletrin med høj temperatur, hvilket giver bedre resultater for hygiejnen.
Under skyllefasen forbliver temperaturen på 70 °C i mindst 10 minutter.
5) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskere-
sultater på kort tid.
6) Med dette program kan du hurtigt skylle service for at forhindre, at madrester sætter sig
godt fast på det, og at der dannes lugte i apparatet. Brug ikke opvaskemiddel til dette pro-
gram.

5.1 Forbrugsværdier

Program1) Vand
(l)

Energi
(kWt)

Varighed
(min)

P1 11 0.961 225

P2 7 - 14 0.6 - 1.4 40 - 150

P3 14 - 16 1.2 - 1.5 139 - 149

P4 12.5 - 14.5 1.4 - 1.6 154 - 164

P5 12 - 14 0.7 - 0.9 75 - 85
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Program1) Vand
(l)

Energi
(kWt)

Varighed
(min)

P6 9.5 - 10.5 1.10 - 1.30 55 - 65

P7 10 0.9 30

P8 4 0.1 14

1) Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, til-
valg og opvaskens størrelse.

5.2 Oplysninger til testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test,
send en e-mail til:

info.test@dishwasher-production.com

Skriv produktnummeret (PNC) ned, som
findes på mærkepladen.

6. INDSTILLINGER
6.1 Tilstand for programvalg og
brugertilstand
Når et apparat står i tilstanden for
programvalg, er det muligt at indstille et
program og at åbne brugertilstanden.

I brugertilstanden kan følgende
indstillinger ændres:
• Niveauet af blødgøringsanlægget i

henhold til vandets hårdhed.
• Aktiveringen eller deaktiveringen af

lydsignalet for programslut.
• Valget af farven for TimeBeam.
• Deaktiveringen af beholderen til

afspændingsmiddel, når du ønsker at
bruge tilvalget Multitab uden
afspændingsmiddel.

• Niveauet af afspændingsmiddel i
henhold til den påkrævede dosis.

Disse indstillinger gemmes, indtil du
ændrer dem igen.

Sådan indstiller du tilstanden for
programvalg
Apparatet er i tilstanden for valg af
program, når displayet viser
programnummeret P1.

Når du aktiverer programmet, står det
normalt i tilstanden for programvalg. Hvis
dette dog ikke skulle være tilfældet, kan
du indstille tilstanden for programvalg på
følgende måde:

Tryk på  og  og hold dem nede
samtidigt, indtil apparatet er i tilstanden for
programvalg.

6.2 Blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner mineraler fra
vandforsyningen, som ellers kan have en
skadelig virkning på opvaskeresultaterne
og på apparatet.

Jo højere indholdet af disse mineraler er,
desto hårdere er vandet. Vandets
hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer.

Blødgøringsanlægget skal indstilles efter
det lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning
om vandets hårdhedsgrad fås hos det
lokale vandværk. Det er vigtigt at vælge
det rette niveau for blødgøringsanlægget
for at sikre gode vaskeresultater.
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Vandets hårdhedsgrad

Tyske grader
(°dH)

Franske grad-
er (°fH)

mmol/l Clarke-
grader

Blødgøringsan-
læggets niveau

47 - 50 84 - 90 8,4 - 9,0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7,6 - 8,3 53 - 57 9

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

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

23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 6

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

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

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

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

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

1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.

Sådan indstilles
blødgøringsanlægget
Apparatet skal være i tilstanden for
programvalg.

1. For at åbne brugertilstanden skal du

trykke på  og  og holde dem

nede samtidigt, indtil lamperne ,

, ,  og  begynder at blinke,
og displayet bliver tomt.

2. Tryk på .

• Lamperne , ,  og 
slukkes.

• Lampen  bliver ved med at
blinke.

• Displayet viser den aktuelle

indstilling: f.eks.  = niveau 5.

3. Tryk på  gentagne gange for at
ændre indstillingen.

4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.

6.3 Beholderen til
afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel hjælper med at tørre
tallerkener og fade, uden at de får pletter
og striber.

Der frigøres automatisk
afspændingsmiddel under den varme
skyllefase.

Du kan indstille den frigjorte mængde
afspændingsmiddel mellem niveau 1 (min.
mængde) og niveau 6 (maks. mængde).
Niveau 0 deaktiverer beholderen til
afspændingsmiddel, og der frigøres intet
afspændingsmiddel.

Fabriksindstilling: Niveau 4.

Sådan indstilles niveauet af
afspændingsmiddel
Apparatet skal være i tilstanden for
programvalg.

1. For at åbne brugertilstanden skal du

trykke på  og  og holde dem

nede samtidigt, indtil lamperne ,
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, ,  og  begynder at blinke,
og displayet bliver tomt.

2. Tryk på .

• Lamperne , ,  og 
slukkes.

• Lampen  bliver ved med at
blinke.

• Displayet viser den aktuelle

indstilling: f.eks.  = niveau 4.
– Niveauet af

afspændingsmiddel går fra 0A
til 6A.

– Niveau 0 = der frigøres intet
afspændingsmiddel.

3. Tryk på  gentagne gange for at
ændre indstillingen.

4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.

6.4 Brug af afspændingsmiddel
og multi-tabs
Fabriksindstillingen for beholderen til
afspændingsmiddel er aktiveret. Det
betyder, at beholderen til
afspændingsmiddel altid udløser
afspændingsmiddel.

Det er muligt at deaktivere beholderen til
afspændingsmiddel, i så fald vil
beholderen kun udløse
afspændingsmiddel, hvis funktionen
Multitab er aktiveret.

Hvis beholderen er deaktiveret, og du ikke
har valgt funktionen Multitab, udløser
beholderen afspændingsmiddel.

Brug af funktionen Multitab, hvor
beholderen til afspændingsmiddel er
deaktiveret, giver muligvis ikke
tilfredsstillende resultater.

Når beholderen til afspændingsmiddel
deaktiveres, er kontrollampen til
afspændingsmiddel altid slukket, når
funktionen Multitab er aktiveret.

Sådan deaktiveres beholderen til
afspændingsmiddel
Maskinen skal stå i
programindstillingsfunktion.

1. Indstil brugertilstanden ved at trykke

samtidigt på  og , og hold dem

nede, indtil kontrollamperne , ,

,  og  begynder at blinke, og
displayet er tomt.

2. Tryk på .

• Kontrollamperne , ,  og 
slukkes.

• Kontrollampen  bliver ved med
at blinke.

• Displayet viser den aktuelle

indstilling:  = beholderen til
afspændingsmiddel aktiveres
(fabriksindstilling)

3. Tryk på  for at ændre indstilling.

 = beholderen til afspændingsmiddel
er deaktiveret.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at

bekræfte indstillingen.

6.5 MyFavourite
Med denne funktion kan du indstille og
gemme det program, som du bruger
hyppigst.

Du kan kun gemme 1 program. En ny
indstilling sletter den foregående.

Sådan gemmer du MyFavourite-
programmet
1. Indstil det program, du ønsker at

gemme
Du kan også indstille relevante tilvalg
sammen med programmet.

2. Tryk og hold  nede, indtil den
tilknyttede kontrollampe lyser fast.

Sådan indstiller du MyFavourite-
programmet

Tryk på .
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• MyFavourite-lampen giver sig til at
lyse.

• Displayet viser programmets
nummer og varighed.

• Hvis tilvalg er blevet gemt sammen
med programmet, lyser lamperne
for tilvalgene.

6.6 Lydsignaler
Der udsendes lydsignaler, når der opstår
en fejl i apparatet. Lydsignalerne kan ikke
slås fra.

Der lyder også et lydsignal, når
programmet er slut. Dette lydsignal er
deaktiveret som standard, men det kan
aktiveres.

Sådan aktiveres lydsignalet for
programslut
Apparatet skal være i tilstanden for
programvalg.

1. For at åbne brugertilstanden skal du

trykke på  og  og holde dem

nede samtidigt, indtil lamperne ,

, ,  og  begynder at blinke,
og displayet bliver tomt.

2. Tryk på 

• Lamperne , ,  og 
slukkes.

• Lampen  bliver ved med at
blinke.

• Displayet viser den aktuelle

indstilling:  = Akustisk signal
slukket.

3. Tryk på  for at ændre indstilling.

 = Akustisk signal tændt.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at

bekræfte indstillingen.

6.7 Sådan indstiller du farven på
TimeBeam
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.

Du kan skifte farven på TimeBeam, så
farven matcher til dit køkkengulv. Der er
flere tilgængelige farver. TimeBeam kan
også deaktiveres.

1. For at åbne brugertilstanden skal du

trykke på  og  og holde dem

nede samtidigt, indtil lamperne ,

, ,  og  begynder at blinke,
og displayet bliver tomt.

2. Tryk på .

• Lamperne , ,  og 
slukkes.

• Kontrollampen  bliver ved med at
blinke.

• Displayet viser et tal og bogstavet
C. Hvert tal henviser til en forskellig
farve.

–  = TimeBeam deaktiveret.

3. Tryk på  gentagne gange for at
ændre farven.
• Du kan se de forskellige farver på

køkkengulvet.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at

bekræfte indstillingen.

7. TILVALGSFUNKTIONER

De ønskede tilvalg skal slås til
hver gang, inden du starter et
program.
Dette tilvalg kan ikke slås til
eller fra, mens et program er i
gang.

Ikke alle tilvalg er kompatible
med hinanden. Hvis du har
valgt tilvalg, som ikke er
kompatible, deaktiverer
apparatet automatisk et eller
flere af dem. Det er kun
lamperne for de tilvalg, der
stadigvæk er aktive, som
forbliver tændt.
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7.1 Multitab
Slå denne funktion til, når du bruger multi-
tabs, der tilpasser salt-,
afspændingsmiddel- og
vaskemiddelfunktionerne. De kan også
indeholde andre vaske- og skyllemidler.

Funktionen deaktiverer udløsning af salt.
Kontrollampen for salt lyser ikke.

Funktionen deaktiverer også udløsning af
afspændingsmiddel, men kun når
beholderen til afspændingsmiddel er
deaktiveret (kontrollampen til
afspændingsmiddel lyser ikke). Hvis
beholderen til afspændingsmiddel
aktiveres, udløses afspændingsmidlet,
også når funktionen Multitab aktiveres.

Programmets varighed udsættes, når
denne funktion bruges for at øge vaske-
og tørreresultatet ved brug af multi-tabs.

Multitab er ikke en permanent funktion og
skal vælges ved hvert program.

Sådan aktiveres Multitab

Tryk på .
Den tilhørende lampe tændes.

7.2 TimeManager
Dette tilvalg øger trykket og
vandtemperaturen. Vaske- og tørrefaserne
er kortere.

Den samlede programvarighed mindskes
med ca. 50 %.

Vaskeresultaterne er de samme som for
den normale programvarighed.
Tørreresultaterne forringes muligvis.

Sådan aktiveres TimeManager

Tryk på , den tilknyttede lampe
tændes.
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.

7.3 EnergySaver
Dette tilvalg reducerer temperaturen i den
sidste skyllefase og dermed også
energiforbruget (ca. -25 %).

Service kan stadigvæk være vådt, når
programmet er afsluttet.

Programmet vil have en kortere varighed.

Sådan aktiveres EnergySaver

Tryk på , den tilknyttede lampe
tændes. 
Hvis tilvalget ikke gælder for programmet,
tændes den relaterede lampe ikke, eller
den blinker hurtigt nogle få sekunder og
slukkes derefter.
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.

8. FØR IBRUGTAGNING
1. Sørg for, at blødgøringsanlæggets

aktuelle niveau svarer til
vandforsyningens hårdhed. Hvis
ikke, bør du justere niveauet for
blødgøringsanlægget.

2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til

afspændingsmiddel.
4. Åbn vandhanen.
5. Start et program for at fjerne evt.

rester fra fabrikationen, der stadigvæk
kan befinde sig i apparatet. Brug ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke noget i
kurvene.

Når du starter et program, kan det tage op
til 5 minutter før blødgøringsanlægget er

klar til drift. Det ser ud til, at maskinen ikke
virker. Vaskefasen starter først, når denne
procedure er afsluttet. Proceduren
gentages regelmæssigt.

8.1 Saltbeholderen

PAS PÅ!
Brug kun salt beregnet til
opvaskemaskiner.

Saltet bruges til at gøre
blødgøringsanlægget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i den daglige
brug.
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Sådan fylder du saltbeholderen
1. Drej hætten på saltbeholderen mod

uret og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen

(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.

4. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.

5. Drej hætten på saltbeholderen med
uret for at lukke saltbeholderen.

Der kan løbe vand og salt ud
fra saltbeholderen, når du
fylder den. Risiko for
korrosion. Start et program
efter at have fyldt
saltbeholderen for at undgå
dette.

8.2 Sådan fyldes beholderen til
afspændingsmiddel

A B

C

PAS PÅ!
Brug kun afspændingsmiddel
beregnet til opvaskemaskiner.

1. Åbn låget (C).
2. Fyld beholderen (B), indtil

afspændingsmidlet når mærket
''MAX''.

3. Tør spildt afspændingsmiddel op med
en sugende klud, så der ikke dannes
for meget skum.

4. Luk lågen. Sørg for, at låget låses på
plads.

Påfyld afspændingsmiddel i
beholderen til
afspændingsmiddel, når
indikatorvinduet (A) bliver
gennemsigtigt.

9. DAGLIG BRUG
1. Åbn vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at

aktivere apparatet.
Se efter, at apparatet står i tilstanden for
programvalg.

• Påfyld saltbeholderen, hvis lampen
for salt er tændt.

• Fyld beholderen til
afspændingsmiddel, hvis lampen
for afspændingsmiddel lyser.

3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel. Aktivér tilvalget

Multitab, hvis du bruger multitabletter.
5. Vælg og start det rette program til

opvaskens art og graden af snavs.
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9.1 Brug af opvaskemiddel

A B

C

PAS PÅ!
Brug kun opvaskemiddel
beregnet til opvaskemaskiner.

1. Tryk på udløserknappen (A) for at
åbne låget (C).

2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver
eller tabletter i rummet til
opvaskemiddel (B).

3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille
mængde opvaskemiddel på den
inderste del af apparatets låge.

4. Luk lågen. Sørg for, at låget låses på
plads.

9.2 Indstilling og start af et
program

Auto Off-funktionen
Denne funktion mindsker energiforbruget
ved automatisk at slukke for apparatet,
når det ikke er i drift.

Funktion går i gang:
• 5 minutter efter programmets

afslutning.
• Efter 5 minutter, hvis programmet ikke

er gået i gang.

Start af et program
1. Hold apparatets låge på klem.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at

aktivere apparatet. Se efter, at

apparatet står i tilstanden for
programvalg.

3. Tryk gentagne gange på , indtil
displayet viser nummeret på det
program, du ønsker at starte.
Displayet viser programnummeret i ca.
3 sekunder og viser derefter
programmets varighed.
• Hvis du ønsker at starte

MyFavourite-programmet, skal du

trykke på .
– Kontrollamperne for tilvalgene

relateret til MyFavourite-
programmet tændes.

Displayet viser programnummeret i ca. 3
sekunder og viser derefter programmets
varighed.
4. Indstil de relevante tilvalg.
5. Luk apparatets låge for at starte

programmet.

Start af et program med senere
start
1. Indstil et program.

2. Tryk på  en eller flere gange, indtil
displayet viser den ønskede
udskydelse (fra 1-24 timer).

Lampen for senere start begynder at lyse.
3. Luk apparatets låge for at starte

nedtællingen.
Mens en nedtælling er i gang, kan den
udskudte tid øges, men valget af program
og tilvalg kan ikke ændres.
Når nedtællingen er slut, starter
programmet.

Åbning af lågen, mens maskinen
er i gang
Hvis du åbner lågen, mens et program er i
gang, stopper apparatet. Når lågen lukkes
igen, fortsætter maskinen fra det sted,
hvor den blev afbrudt.

Hvis lågen er åben i mere end
30 sekunder under
tørrefasen, afsluttes det
igangværende program.
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Annullering af den senere start,
mens nedtællingen er i gang
Når du annullerer udskudt start, skal du
indstille programmet og tilvalgene igen.

1. Åbn lågen til apparatet.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at

deaktivere apparatet.
3. Lad apparatet være frakoblet i ca. 30

sekunder.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen igen for

at aktivere apparatet.

5. Tryk, og hold samtidigt på  og ,
indtil apparatet er i tilstanden for
programvalg.

Annullering af program
1. Åbn lågen til apparatet.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at

deaktivere apparatet.
3. Lad apparatet være frakoblet i ca. 30

sekunder.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen igen for

at aktivere apparatet.

5. Tryk, og hold samtidigt på  og ,
indtil apparatet er i tilstanden for
programvalg.

Sørg for, at der er opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.

Program slut
Når programmet er afsluttet, og du åbner
lågen, slukkes apparatet automatisk.

Luk for vandhanen.

10. RÅD OG TIP
10.1 Generel
Følgende tips vil sikre optimale rengørings-
og tørreresultater i den daglige brug samt
hjælpe med at beskytte miljøet.

• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.

• Forskyl ikke service i hånden. Når det
er nødvendigt, kan du bruge
programmet til forskyl (hvis tilgængeligt)
eller vælge et program med en
forskylningsfase.

• Brug altid hele kurveområdet.
• Når du fylder apparatet, skal du sikre

dig, at alt servicet kan nås fuldstændigt
og vaskes af det vand, der kommer ud
af spulearmdyserne. Sørg for, at
genstandene ikke rører eller dækker
hinanden.

• Du kan bruge opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt separat,
eller du kan bruge multitabs (f.eks. ''3-

i-1'', ''4-i-1'', ''Alt-i-1''). Følg
vejledningen på pakken.

• Vælg programmet alt efter typen af
opvask og graden af snavs. Med
programmet ECO får du den mest
effektive brug af vand og energiforbrug
til service og bestik med normalt snavs.

10.2 Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og

opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan beskadige
apparatet.

• Multitabs egner sig som regel til
områder, hvor vandet har en hårdhed
på op til 21 °dH. I områder, der
overskrider denne grænse, skal der
anvendes afspændingsmiddel og salt
ud over multitabs. I områder med hårdt
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og meget hårdt vand anbefaler vi dog
at bruge opvaskemiddel alene (pulver,
gelé, tabletter uden ekstra funktioner),
afspændingsmiddel og salt separat for
at opnå optimale rengørings- og
tørreresultater.

• Hvis du bruger multitabs, kan du vælge
tilvalget Multitab (hvis tilgængeligt).
Dette tilvalg giver bedre rengørings- og
tørreresultater, når der bruges
multitabs.

• Opvasketabletter opløses ikke helt ved
korte programmer. Det anbefales, at
du benytter opvasketabletterne til lange
programmer for at undgå rester af
opvaskemidler på bordservicet.

• Brug ikke mere end den angivne
mængde opvaskemiddel. Se
anvisningerne på opvaskemidlets
emballage.

10.3 Gør følgende, hvis du
ønsker at holde op med at bruge
multitabletter
Gør følgende, inden du starter med at
bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel.

1. Indstil det højeste niveau for
blødgøringsanlæg.

2. Sørg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspændingsmiddel er
fuld.

3. Start det korteste program med en
skyllefase. Tilsæt ikke opvaskemiddel,
og fyld ikke noget i kurvene.

4. Justér blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad, når
programmet er slut.

5. Justér doseringen af
afspændingsmiddel.

10.4 Fyldning af kurvene
• Brug kun apparatet til at vaske

genstande, som kan vaskes i
opvaskemaskine.

• Kom ikke genstande af træ, horn,
aluminium, tin og kobber i
opvaskemaskinen.

• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe, klude).

• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad på

disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og

gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m.

ikke står tæt op ad hinanden. Bland
skeer med andet bestik.

• Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
• Læg små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg

for, at tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmen kan bevæge

sig frit, før du starter et
opvaskeprogram.

10.5 Før programmet startes
Kontroller, at:

• Filtrene er rene og korrekt sat i.
• Hætten til saltbeholderen er spændt.
• Spulearmene ikke er tilstoppet.
• Der er filtersalt og afspændingsmiddel

(medmindre du bruger multitabletter).
• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
• Det valgte program passer til

opvaskens art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde

opvaskemiddel.

10.6 Tømning af kurvene
1. Lad servicet køle af, før du tager det

ud af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.

2. Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.

I slutningen af programmet
kan der stadigvæk være vand
tilbage på siderne af
apparatet og på lågen.
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11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!
Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten inden
vedligeholdelse.

Tilsmudsede filtre og
tilstoppede spulearme
forringer vaskeresultaterne.
Kontrollér dem jævnligt og
rengør dem, om nødvendigt.

11.1 Rengøring af filtre
Filtersystemet består af 3 dele.

C

B

A

1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det
ud.

2. Tag filteret (C) ud af filteret (B). 
3. Tag det flade filter (A) ud.

4. Skyl filtrene.

5. Sørg for, at der ikke er madrester eller
snavs i eller omkring bundkarrets kant.

6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg
for, at det sidder korrekt fast under de
2 skinner.

7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade filter

(A). Drej det med uret, indtil det klikker
på plads.
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PAS PÅ!
Hvis filtrene sidder forkert,
kan det give dårlige
opvaskeresultater og
beskadige apparatet.

11.2 Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene. Hvis hullerne i
spulearmene tilstoppes, kan det

tiloversblevne snavs fjernes med en tynd,
spids genstand.

11.3 Udvendig rengøring
• Rengør apparatet med en fugtig, blød

klud.
• Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
• Brug ikke slibende midler,

skuresvampe eller opløsningsmidler.

11.4 Indvendig rengøring
• Rengør apparatet omhyggeligt,

herunder dørens gummipakning, med
en blød og fugtig klud.

• Hvis du regelmæssigt bruger
programmer af kort varighed, kan disse
efterlade ophobninger af fedt og kalk i
apparatet. For at forhindre dette
anbefaler vi, at du kører programmer af
lang varighed mindst 2 gange om
måneden.

12. FEJLFINDING
Hvis apparatet ikke starter eller stopper
under drift. Inden du kontakter et
autoriseret servicecenter, bør du
kontrollere, om du kan løse problemet selv
ved hjælp af informationen i tabellen.

Ved visse fejlfunktioner viser displayet
en alarmkode.

Problem og alarmkode Mulig årsag

Du kan ikke tænde for ap-
paratet.

• Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
• Kontrollér, at der ikke er en sprunget sikring i sikrings-

dåsen.

Programmet starter ikke. • Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
• Hvis der er indstillet senere start, skal du annullere in-

dstillingen og vente til nedtællingen er slut.
• Apparatet er ved at gøre blødgøringsanlægget klar til

drift. Det kan tage ca. 5 minutter.

Apparatet fyldes ikke med
vand.

Displayet viser .

• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
• Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt dit

lokale vandværk for at få disse oplysninger.
• Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
• Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på

tilløbsslangen.
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Problem og alarmkode Mulig årsag

Apparatet tømmes ikke for
vand.

Displayet viser .

• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på

afløbsslangen.

Overløbssikringen er blevet
udløst.

Displayet viser .

• Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret service-
center.

Når du har kontrolleret apparatet, skal du
slukke og tænde for apparatet. Kontakt et
autoriseret servicecenter, hvis problemet
opstår igen.

Kontakt et autoriseret servicecenter i
forbindelse med alarmkoder, der ikke er
beskrevet i tabellen.

12.1 Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende

Problem Mulig løsning

Der er hvidlige striber eller en
blålig belægning på glas og
service.

• Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt vælger-
knappen for afspændingsmiddel i en lavere position.

• Der er for meget opvaskemiddel.

Der er pletter og tørre vand-
dråber på glas og tallerkener.

• Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt vælgerknap-
pen for afspændingsmiddel i en højere position.

• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.

Opvasken er våd. • Programmet har ikke en tørrefase eller har en tørre-
fase med lav temperatur.

• Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
• Det kan skyldes kvaliteten af multitabletterne. Prøv et

andet mærke eller aktiver beholderen til afspæn-
dingsmidlet og brug afspændingsmidlet sammen
med multitabletterne.

Se "Råd" for andre mulige
årsager.

13. TEKNISK INFORMATION

Mål Bredde/højde/dybde (mm) 596 / 818-898 / 550

Tilslutning, el 1) Spænding (V) 220 - 240

Frekvens (Hz) 50

Vandforsyningens tryk bar (minimum og maksimum) 0.5 - 8

MPa (minimum og maksimum) 0.05 - 0.8

Vandtilførsel Koldt vand eller varmt vand2) maks. 60 °C
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Kapacitet Antal kuverter 15

Strømforbrug Tændt funktion (W) 0.99

Strømforbrug Slukket funktion (W) 0.10

1) Se typeskiltet for andre værdier.
2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere, vindenergi), bruges
tilslutning til varmt vand for at spare på energien.

14. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke

apparater, der er mærket med symbolet

, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
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ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:

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

További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com

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

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

 Figyelmeztetés - Biztonsági információk
 Általános információk és hasznos tanácsok
 Környezetvédelmi információk

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

1.1 Általános biztonság
• A készüléket háztartási, illetve más hasonló

felhasználási területekre szánták, mint például:
– hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb

munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
– hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb

lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára.

• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Az üzemi víznyomás (minimum és maximum)

értékének 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) között kell
lennie.

• Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet
(15).

• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.

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

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

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

• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.

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

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

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

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

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

tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes

csomagolóanyagot
• Ne helyezzen üzembe, és ne is

használjon sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket

olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt van.

• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.

• A készüléket biztonságos szerkezet
alá és mellé helyezze.

2.2 Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.

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

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

nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.

• Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.

• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.

• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.

• A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
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• A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.

• Kizárólag az Egyesült Királyságban
és Írországban érvényes. A készülék
egy 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha a
hálózati vezetékben lévő biztosítékot
cserélni kell, az alábbi típust
használja: 13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás
• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon

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

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

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

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

VIGYÁZAT!
Veszélyes feszültség.

• Ha a befolyócső megsérül, akkor
azonnal húzza ki a csatlakozódugót a
fali csatlakozóaljzatból. Forduljon a
márkaszervizhez a befolyócső cseréje
érdekében.

2.4 Használat
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.

• A mosogatógépben használt
mosogatószerek veszélyesek. Tartsa
be a mosogatószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.

• Ne igyon a készülékben lévő vízből,
és ne játsszon vele.

• Az edényeket a mosogatógépből csak
a mosogatóprogram lejárta után
vegye ki. Mosogatószer maradhat az
edényeken.

• A készülékből forró gőz szabadulhat
ki, ha az ajtót mosogatóprogram
futása közben kinyitja.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.

2.5 Belső világítás
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély.

• A készülék belső lámpával
rendelkezik, amely bekapcsol, amikor
az ajtaját kinyitják, és kikapcsol,
amikor becsukják.

• A készülékben levő lámpa nem
alkalmas helyiségek megvilágítására.

• A belső lámpa cseréje érdekében
forduljon a márkaszervizhez.

2.6 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.

• Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.

• Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.

• Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
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3. TERMÉKLEÍRÁS

5 410 9 67

11 

12 

2 31

8 

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

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

3.1 TimeBeam
A TimeBeam kijelző a padlón, a készülék
ajtaja alatt jelenik meg.
• Amikor a program elindul, megjelenik

a program időtartama.
• Amikor a mosogatóprogram

befejeződött, a 0:00 és CLEAN kijelző
világítani kezd.

• Amikor a késleltetett indítás elindul, a
visszaszámlálás időtartama és a 
DELAY kijelző világítani kezd.

• Ha a készülék hibásan működik, egy
hibakód jelenik meg.
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4. KEZELŐPANEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

6 TimeManager érintőgomb
7 Multitab érintőgomb
8 EnergySaver érintőgomb
9 Visszajelzők

4.1 Visszajelzők

Visszajel‐
zők

Megnevezés

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

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

5. PROGRAMOK
Program- Szennyezettség

mértéke
Töltet típusa

Programfázisok Kiegészítő funkciók

P1
 1)

• Normál szen‐
nyezettség

• Edények és
evőeszközök

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

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab

P2
 2)

• Összes
• Edények,

evőeszközök,
lábasok és fa‐
zekak

• Előmosogatás
• Mosogatás (45 °C –

70 °C)
• Öblítés
• Szárítás

• EnergySaver
• Multitab

P3
 3)

• Vegyes szen‐
nyezettség

• Edények,
evőeszközök,
lábasok és fa‐
zekak

• Előmosogatás
• Mosogatás (50 °C és

65 °C)
• Öblítés
• Szárítás

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

Programfázisok Kiegészítő funkciók

P4
 4)

• Erős szennye‐
zettség

• Edények,
evőeszközök,
lábasok és fa‐
zekak

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

• EnergySaver
• TimeManager
• Multitab

P5 • Normál vagy
enyhe szen‐
nyeződés

• Kényes cserép-
és üvegedé‐
nyek

• Mosogatás (45 °C)
• Öblítés
• Szárítás

• EnergySaver
• Multitab

P6 • Enyhe szen‐
nyezettség

• Edények és
evőeszközök

• Mosogatás (55 °C)
• Öblítés

• Multitab

P7
 5)

• Friss szennye‐
zettség

• Edények és
evőeszközök

• Mosogatás (60 °C)
• Öblítés

• Multitab

P8
 6)

• Összes • Előmosogatás  

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

Program1) Víz
(l)

Energiafogyasztás
(kWh)

Időtartam
(perc)

P1 11 0.961 225

P2 7 - 14 0.6 - 1.4 40 - 150

P3 14 - 16 1.2 - 1.5 139 - 149

P4 12.5 - 14.5 1.4 - 1.6 154 - 164

P5 12 - 14 0.7 - 0.9 75 - 85

P6 9.5 - 10.5 1.10 - 1.30 55 - 65

P7 10 0.9 30

P8 4 0.1 14

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

5.2 Tájékoztatás a bevizsgáló
intézetek számára
A bevizsgálás elvégzéséhez szükséges
összes információ megszerzéséhez
küldjön egy e-mailt a következő címre:

info.test@dishwasher-production.com
Jegyezze fel az adattáblán található
termékszámot (PNC).

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

vízkeménységnek megfelelően.

• A program futásának végét jelző
hangjelzés be- vagy kikapcsolása.

• ATimeBeam funkció színének
beállítása.

• Az öblítőszer-adagoló kikapcsolása,
amikor a Multitab kiegészítő funkciót
öblítőszer nélkül szeretné használni.

• Az öblítőszer szintjének beállítása az
előírt adagolásnak megfelelően.

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

6.2 A vízlágyító
A vízlágyító a vezetékes vízben található
ásványi anyagok eltávolítására szolgál,

amelyek hátrányosan befolyásolnák a
mosogatás eredményességét, valamint
rongálnák a készüléket.
Annál keményebb a víz, minél többet
tartalmaz ezekből az ásványi
anyagokból. A vízkeménységet
különböző mértékegységekkel mérik.
A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző
vízkeménységhez kell beállítani. A víz
keménységét illetően a helyi vízművektől
kaphat tájékoztatást. A jó mosogatási
eredmény eléréséhez fontos a vízlágyító
szintjének pontos beállítása.

Vízkeménység
Német fok

(°dH)
Francia fok

(°fH)
mmol/l Clarke fok Vízlágyító szintje

47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

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

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

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

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

egyszerre nyomja meg és tartsa

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

2. Nyomja meg a(z)  gombot.

www.electrolux.com30



• A , ,  és  visszajelzők
kialszanak.

• A  visszajelző továbbra is
villog.

• A kijelző az aktuális beállítást
mutatja: pl.:  = 5. szint.

3. Többször nyomja meg a  gombot
a beállítás módosításához.

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

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

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

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

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

kialszanak.
• A  visszajelző továbbra is

villog.
• A kijelző az aktuális beállítást

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

között helyezkedhet el.

– 0. szint = nincs öblítőszer-
adagolás.

3. Többször nyomja meg a  gombot
a beállítás módosításához.

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

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

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

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

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

kialszanak.
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• A  visszajelző továbbra is
villog.

• A kijelző az aktuális beállítást
mutatja:  = az öblítőszer-
adagoló be van kapcsolva (gyári
beállítás).

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

kapcsolva.
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja

meg a be/ki gombot.

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

A MyFavourite program
mentése
1. Válassza ki a memóriába mentendő

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

a  érintőgombot, míg a hozzá
tartozó visszajelző folyamatosan
világítani nem kezd.

A MyFavourite program
beállítása
Nyomja meg a  gombot.

• A kijelzőn megjelenik a
MyFavourite visszajelző.

• A kijelzőn megjelenik a program
száma és időtartama.

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

6.6 Hangjelzések
Hangjelzések hallhatók, ha a készülék
meghibásodik. Nincs lehetőség ezen
hangjelzések kikapcsolására.

Amikor a program lejár, szintén egy
hangjelzés hallható. Alapértelmezésben
ez a hangjelzés ki van kapcsolva,
azonban van lehetőség a
bekapcsolására.

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

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

2. Nyomja meg: 
• A , ,  és  visszajelzők

kialszanak.
• A  visszajelző továbbra is

villog.
• A kijelző az aktuális beállítást

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

meg a(z)  gombot.
 = Hangjelzés be.

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

6.7 A TimeBeam funkció
színének beállítása
A készüléknek programválasztó
üzemmódban kell lennie.
A jó láthatóságért a TimeBeam funkció
fénysugarának színét a padló színének
megfelelően módosíthatja. Számos szín
közül lehet választani. A TimeBeam
funkció ki is kapcsolható.
1. A felhasználói üzemmódba lépéshez

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

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

• A  visszajelző továbbra is villog.
• A kijelzőn egy szám és a C betű

látható. Mindegyik szám egy
másik színt jelent.
–  = TimeBeam

kikapcsolva.
3. Többször nyomja meg a  gombot a

szín módosításához.

• A különböző színek megjelennek
a padlón.

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

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

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

7.1 Multitab
Az öblítőszert, mosogatószert,
regeneráló sót és más adalékanyagokat
együttesen tartalmazó tabletták
használata esetén kapcsolja be ezt a
kiegészítő funkciót. A tabletták egyéb
tisztító- vagy öblítőszereket is
tartalmazhatnak.
Ez a kiegészítő funkció leállítja a só
betöltését. A só visszajelző nem kezd
világítani.
Ez a kiegészítő funkció szintén
kikapcsolja az öblítőszer adagolását, de
csak akkor, ha az öblítőszer-adagoló ki
van kapcsolva (az öblítőszer-adagoló
visszajelzője nem jelenik meg). Ha az
öblítőszer-adagoló be van kapcsolva, az
öblítőszert akkor is adagolni fogja, ha a

Multitab kiegészítő funkció be van
kapcsolva.
A kiegészítő funkció bekapcsolásakor a
program időtartama meghosszabbodik,
hogy a tisztítás és a szárítás még
eredményesebb legyen a mosogatószer-
tabletták használatakor.
A Multitab nem állandó kiegészítő
funkció, és minden ciklusnál be kell
állítani.

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

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

A(z) TimeManager funkció
bekapcsolása
Nyomja meg a(z)  gombot; a hozzá
tartozó visszajelző világítani kezd.
A kijelző a program frissített időtartamát
mutatja.
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7.3 EnergySaver
Ez a kiegészítő funkció csökkenti a
hőmérsékletet az utolsó öblítési
szakaszban, és ennek következtében az
energiafogyasztást is csökkenti
(körülbelül 25%-kal).
Előfordulhat, hogy az edények nedvesek
maradnak a program végén.
A program időtartama rövidebb lesz.

A(z) EnergySaver funkció
bekapcsolása
Nyomja meg a(z)  gombot; a hozzá
tartozó visszajelző világítani kezd. 

Amennyiben a kiegészítő funkció nem
alkalmazható a programhoz, a hozzá
tartozó visszajelző nem kezd el világítani,
vagy néhány másodpercig gyorsan
villog, majd elalszik.
A kijelző a program frissített időtartamát
mutatja.

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító

aktuális szintje megfelel-e a
használt víz keménységének.
Amennyiben nem, állítsa be a
vízlágyító szintjét.

2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A készülékben levő gyártási

maradványok eltávolításához
indítson el egy mosogatóprogramot.
Ne használjon mosogatószert, és ne
töltse meg a kosarakat.

Miután elindít egy programot, a
készüléknek kb. 5 percre van szüksége
ahhoz, hogy a vízlágyítóban lévő
műgyantát regenerálja. Ekkor úgy tűnhet,
hogy a készülék nem működik
megfelelően. A mosási fázis csak akkor
kezdődik meg, amikor a fenti művelet
véget ér. Ez a műveletsor rendszeres
időközönként ismétlődik.

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

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

A sótartály feltöltése
1. Csavarja le a sótartály kupakját az

óramutató járásával ellenkező
irányba.

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

3. Töltse fel a sótartályt regeneráló
sóval.

4. Távolítsa el a sótartály nyílása körül
lévő sót.
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5. Csavarja vissza a kupakot az
óramutató járásával megegyező
irányban a sótartály bezárásához.

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

8.2 Hogyan töltsük fel az
öblítőszer-adagolót?

A B

C

FIGYELMEZTETÉS!
Csak mosogatógépekhez
készített öblítőszert
használjon.

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

jelzésig töltse fel öblítőszerrel.
3. A kiömlött öblítőszert nedvszívó

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

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

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

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

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

• Ha világít a só visszajelző, akkor
töltse fel a sótartályt.

• Ha világít az öblítőszer-adagoló
visszajelző, akkor töltse fel az
öblítőszer-adagolót.

3. Pakolja meg megfelelően a
kosarakat.

4. Töltse be a mosogatószert. Ha
kombinált mosogatószer-tablettákat
használ, kapcsolja be a Multitab
kiegészítő funkciót.

5. Állítsa be és indítsa el a töltet
típusának és a szennyeződés
mértékének megfelelő programot.
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9.1 A mosogatószer használata

A B

C

FIGYELMEZTETÉS!
Csak mosogatógéphez
készült, speciális
mosogatószert használjon.

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

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

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

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

9.2 Program kiválasztása és
elindítása

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

indult el.

A program indítása
1. Tartsa résnyire nyitva a készülék

ajtaját.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja

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

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

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

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

tartozó kiegészítő funkciók
visszajelzői világítani
kezdenek.

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

program elindításához.

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

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

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

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

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

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

Visszaszámlálás alatt a
késleltetett indítás leállítása
Ha törli a késleltetett indítást, ismét be
kell állítania a programot és a funkciókat.
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. A készülék kikapcsolásához nyomja

meg a be/ki gombot.
3. Tartsa kikapcsolva a készüléket kb.

30 másodpercen át.
4. A készülék bekapcsolásához nyomja

meg ismét a be/ki gombot.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva

egyszerre a  és  gombot, míg a
készülék programválasztási
üzemmódba nem lép.

A program törlése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. A készülék kikapcsolásához nyomja

meg a be/ki gombot.
3. Tartsa kikapcsolva a készüléket kb.

30 másodpercen át.
4. A készülék bekapcsolásához nyomja

meg ismét a be/ki gombot.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva

egyszerre a  és  gombot, míg a
készülék programválasztási
üzemmódba nem lép.

Egy új mosogatóprogram elindítása előtt
ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a
mosogatószer-adagolóban.

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

10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 Általános
Az alábbi ötletek optimális tisztítási és
szárítási eredményt biztosítanak a napi
használat során, valamint segítséget
nyújtanak a környezet megóvásában.
• Távolítsa el a nagyobb

ételmaradványokat az edényekről.
• Az edényeket ne öblítse le kézzel

előzetesen. Ha szükséges, használja
az előmosogatási programot (ha van),
vagy válasszon előmosogatási
fázissal rendelkező
mosogatóprogramot.

• Mindig használja ki a kosarak teljes
területét.

• A készülékbe való bepakoláskor
ügyeljen arra, hogy a mosogatókar
fúvókáiból kilépő víz teljesen
elérhesse és lemoshassa az
edényeket. Ügyeljen arra, hogy az
edények ne érjenek egymáshoz,
illetve ne fedjék le egymást.

• A mosogatószert, öblítőszert és sót
használhatja különállóan, vagy
használjon kombinált mosogatószer-

tablettákat (pl.: „3 az 1-ben”, „4 az 1-
ben”, „Mind az 1-ben”). Kövesse a
csomagoláson feltüntetett
utasításokat.

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

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

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

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

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

• Rövid programok során nem oldódnak
fel teljesen a mosogatószer tabletták.
A mosogatószer maradványok
edényeken való lerakódásának
megakadályozására hosszú
programoknál használja a tablettákat.

• Ne használjon a szükségesnél több
mosogatószert. További
információkért olvassa el a
mosogatószer csomagolásán
található útmutatásokat.

10.3 Mit tegyek, ha szeretném
abbahagyni a kombinált
mosogatószer-tabletták
használatát?
Külön mosogatószer, só és öblítőszer
használatának megkezdése előtt
végezze el az alábbi lépéseket:
1. Állítsa be a legmagasabb szintet a

vízlágyítóban.
2. Ellenőrizze, hogy tele van-e a

sótartály és az öblítőszer-adagoló.
3. Indítsa el a legrövidebb programot,

mely öblítési fázist tartalmaz. Ne
használjon mosogatószert, és ne
töltse meg a kosarakat.

4. A program lefutása után állítsa be a
vízlágyítót a lakhelyén levő
vízkeménységnek megfelelően.

5. Állítsa be az adagolt öblítőszer
mennyiségét.

10.4 A kosarak megtöltése
• Csak mosogatógépbe tehető darabok

mosogatására használja a készüléket.
• Ne tegyen fából, szaruból,

alumíniumból, ónból és rézből készült
darabokat a készülékbe.

• Ne helyezzen a készülékbe vizet
felszívó darabokat (szivacsot,
rongyot).

• Távolítsa el az ételmaradékot az
edényekről.

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

poharak és lábasok) nyílásukkal lefele
tegye be.

• Fontos, hogy az edények és
evőeszközök ne csússzanak
egymásba. Keverje más
evőeszközökkel a kanalakat.

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

• A kisebb tárgyakat helyezze az
evőeszközkosárba.

• A könnyű darabokat helyezze a felső
kosárba. Ügyeljen arra, hogy az
eszközök ne mozdulhassanak el.

• A mosogatóprogram elindítása előtt
győződjön meg arról, hogy a szórókar
szabadon mozoghat.

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

vannak elhelyezve.
• Szoros a sótartály kupakjának

rögzítése.
• Nem tömődtek el a szórókarok.
• Van regeneráló só és öblítőszer (ha

nem kombinált mosogatószer-
tablettákat használ).

• Megfelelő az edények elhelyezése a
kosarakban.

• A kiválasztott program megfelel a
töltet típusának és a szennyeződés
mértékének.

• Megfelelő mennyiségű mosogatószert
használ.
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10.6 A kosarak kipakolása
1. Hagyja lehűlni az edényeket, mielőtt

kipakolná a készülékből. A forró
edények könnyebben megsérülnek.

2. Először az alsó kosarat, majd a felső
kosarat ürítse ki.

Miután a program véget ért,
víz maradhat a készülék
oldalfalain és ajtaján.

11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT!
Karbantartás előtt kapcsolja
ki a készüléket, és húzza ki
a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.

Az elszennyeződött szűrők
és az eltömődött szórókarok
rontják a mosogatás
eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze,
és szükség esetén tisztítsa
meg azokat.

11.1 A szűrők tisztítása
A szűrőrendszer 3 részegységből áll.

C

B

A

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

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

4. Vízzel tisztítsa meg a szűrőket.

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

6. Tegye vissza a lapos szűrőt (A) a
helyére. Ügyeljen arra, hogy
megfelelően helyezkedjen el a két
vezetősín alatt.
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7. Szerelje vissza a szűrőket (B) és (C).
8. Tegye vissza a szűrőt (B) a lapos

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

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

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

11.3 Külső tisztítás
• A készüléket puha, nedves ruhával

tisztítsa.
• Csak semleges tisztítószert

használjon.
• Ne használjon súrolószert,

súrolószivacsot vagy oldószereket.

11.4 Belső tisztítás
• Egy puha, nedves ronggyal gondosan

tisztítsa meg a készüléket, beleértve
az ajtó gumi tömítését.

• Amennyiben rendszeresen rövid
időtartamú programokat használ,
ezek zsír- és vízkőlerakódásokat
okozhatnak a készülék belsejében.
Ennek megakadályozása érdekében
azt javasoljuk, hogy legalább 2
havonta futtasson le egy hosszú
időtartamú mosogatóprogramot.

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

Bizonyos meghibásodások esetén a
kijelzőn egy riasztási kód látható.
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Meghibásodás és riasz‐
tási kód

Lehetséges megoldás

Nem lehet bekapcsolni a
készüléket.

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

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

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

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

zlágyítóban. A művelet időtartama kb. 5 perc.

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

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

sony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a
helyi vízműtől.

• Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
• Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben található

szűrő nincs-e eltömődve.
• Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megc‐

savarodva vagy megtörve.

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

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

va vagy megtörve.

A kifolyásgátló bekapcsolt.
A kijelzőn jelenik meg.

• Zárja el a vízcsapot, és forduljon a márkaszervizhez.

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

A táblázatban nem található riasztási
kódokkal kapcsolaban forduljon a
márkaszervizhez.

12.1 A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő

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

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

• Túl sok volt a mosogatószer.

Szennyeződések és csepp‐
nyomok vannak a pohara‐
kon és edényeken.

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

• Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
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Jelenség Lehetséges megoldás
Nedvesek az edények. • Nem szerepel szárítási fázis a programban, vagy

alacsony a szárítási fázis hőmérséklete.
• Az öblítőszer-adagoló üres.
• Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
• Lehet, hogy a kombinált mosogatószer-tabletták

minősége az oka. Próbálkozzon másik márkával,
vagy töltse fel az öblítőszer-adagolót, és kombinált
mosogatószer-tablettákkal együtt használja az öblí‐
tőszert.

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

13. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Méretek Szélesség / magasság / mély‐

ség (mm)
596 / 818-898 / 550

Elektromos csatlakozta‐
tás 1)

Feszültség (V) 220 - 240

Frekvencia (Hz) 50

Hálózati víznyomás bar (minimum és maximum) 0.5 - 8

MPa (minimum és maximum) 0.05 - 0.8

Vízellátás Hidegvíz vagy melegvíz 2) maximum 60 °C

Kapacitás Teríték 15

Energiafogyasztás Bekapcsolva hagyva (W) 0.99

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

14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A  következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A

 tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.

*
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