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12
Ceiling Spray Arm: It provides
better washing for the dishes at
upper basket.

13 Active Drying Unit: This system provides
better drying performance for your dishes.

Technical specifications
Capacity
Height
Width
Depth
Net Weight
Electricity input
Total Power
Heating Power
Pump Power
Drain Pump Power
Water supply pressure
Current

10 place settings
820 mm - 870 mm
450 mm
598 mm
32 kg
220-240 V, 50 Hz
1900 W
1800 W
100 W
30 W
0.03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
10 A

Conformity with the standards and Test data / EC Declaration
of Conformity
All stages related to the machine are executed in accordance
with the safety rules provided in all relevant directives of the
European Community. 2004/108/EC, 2006/95/EC,IEC 436/DIN
44990, EN 50242
Important Note for User:For softcopy of this user manual,
please contact following address:
"dishwasher@standardtest.info”.In your e-mail, please
provide the model name and serial number (20 digits) which
you can find on the appliance door.
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SAFETY INFORMATION AND RECOMMENDATIONS
Recycling
• Certain components and the packaging of your machine
have been produced from recyclable materials.
• Plastic parts are marked with international abbreviations:
(>PE< , >PS< , >POM<, >PP<, )
• Cardboard parts have been produced from recycled paper
and they should be disposed of into waste paper collection
containers for recycling.
• Such materials are not suitable for being disposed of into
garbage bins. They should be delivered to recycling centres
instead.
• Contact relevant centres in order to obtain information on
methods and points of disposal.
Safety Information
When you take delivery of your machine
• Check for any damage to your machine or to its packaging.
Never start a machine damaged in any way, make sure to
contact an authorised service.
• Unwrap the packaging materials as indicated and dispose
of them in accordance with the rules.
The points to pay attention during machine installation
• Choose a suitable, safe and level place to install your
machine.
• Carry out the installation and connection of your machine by
following the instructions.
• This machine should be installed and repaired by an
authorised service only.
• Only original spare parts should be used with the machine.
• Before installing, be sure that the machine is unplugged.
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• Check whether the indoor electrical fuse system is connected
according to the regulations.
• All electrical connections must match the values indicated
on the rating plate.
• Pay special attention and be sure that the machine does not
stand on the electricity supply cable.
• Never use an extension cord or a multiple socket for making
a connection. The plug should be comfortably accessible
after the machine has been installed.
• After installing the machine to a suitable place, run it unloaded
for the first time.
In daily use
• This machine is for household use; do not use it for any
other purpose. Commercial usage of the dishwasher will void
the guarantee.
• Do not get up, sit or place a load on the open door of the
dishwasher, it may fall over.
• Never put into the detergent and rinse aid dispensers of
your machine anything other than those detergents and rinse
aids which are produced specifically for dishwashers. Our
company will not be responsible for any damage that might
occur in your machine otherwise.
• The water in the machine's washing section is no drinking
water do not drink it.
• Due to danger of explosion, do not put into the machine’s
washing section any chemical dissolving agents such as
solvents.
• Check whether plastic items are heat-resistant before
washing them in the machine.
•This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
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mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
• Do not put into your machine those items which are not
suitable for dishwashing. Also, do not fill any basket above its
capacity.Our company will not be responsible for any scratch
or rust to form on the inner frame of your machine due to
basket movements otherwise.
• Especially because hot water may flow out, the machine
door should not be opened under any circumstances while
the machine is in operation. In any case, a safety devices
ensures that the machine stops if the door is opened.
• Do not leave your dishwasher’s door open. Failure to do so
may lead to accidents.
• Place knives and other sharp-ended objects in the cutlery
basket in blade-down position.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons
in order to avoid a hazard.
•This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
• If EnergySave option is selected as "Yes", The door will be
opened at the end of the program. Do not force to close the
door to avoid harm auto door mechanism during 1 minutes.
The door must be open during 30 minutes to get effective
drying.( in models with auto door opening system )
Warning: Do not stand in front of the door after the signal
sounds belonging auto-open.
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For your children’s safety
• After removing the machine’s packaging, make sure that the
packaging material is out of reach of children.
• Do not allow children to play with or start the machine.
• Keep your children away from detergents and rinse aids.
• Keep children away from the machine while it is open
because there may still be residues of cleaning substances
inside the machine.
• Be sure that your old machine does not pose any threat to
your children. Children are known to have gotten themselves
locked in old machines. To forestall such a situation, break
your machine's door lock and tear off the electrical cables.
In case of malfunctioning
• Any malfunction in the machine should be repaired definitely
by qualified persons. Any repair work performed by anyone
other than the authorised service personnel will cause your
machine to be left outside the scope of warranty.
• Prior to any repair work on the machine, be sure that the
machine is cut off from the mains.Switch off the fuse or unplug
the machine.Do not pull by the cable when unplugging. Make
sure to turn off the water tap.
Recommendations
• For energy and water saving, remove coarse residues on
your dishes before placing the dishes into the machine. Start
your machine after having fully loaded it.
• Use the pre-wash programme only whenever necessary.
• Place such hollow items as bowls, glasses and pots into the
machine in such a way that they will face down.
• You are recommended not to load into your machine any
dishes different or more than indicated.
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Items not suitable for dishwashing:
• Cigarette ashes, candle leftovers, polish, paint, chemical
substances, iron-alloy materials;
• Forks, spoons and knives with wooden or bone, or ivory or
nacre-coated handles; glued items,items soiled with abrasive,
acidic or base chemicals.
• Plastic items that are not heat-resistant, copper or tin-coated
containers.
• Aluminium and silver objects (they may discolour, become
dull).
• Certain delicate glass types, porcelains with ornamental
printed patterns as they fade even after the first wash; certain
crystal items as they lose their transparency over time,
adhered cutlery that is not heat-resistant, lead crystal glasses,
cutting boards, items manufactured with synthetic fibre;
• Absorbent items as sponges or kitchen rags are not suitable
for dishwashing.
Warning:Take care to buy dishwasher-proof sets in your
future purchases.
INSTALLING THE MACHINE
Positioning the machine
When determining the place to put your machine on, take
care to choose a place where you can easily load and unload
your dishes.
Do not put your machine in any location where there is the
probability for the room temperature to fall below 0°C.
Before positioning, take the machine out of its packaging by
following the warnings located on the package.
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Position the machine close to a water tap or drain. You
need to site your machine, taking into consideration that its
connections will not be altered once they are made.
Do not grip the machine by its door or panel in order to move
it.
Take care to leave a certain clearance from all sides of the
machine so that you can comfortably move it back and forth
during cleaning.
Make sure that the water inlet and outlet hoses do not get
squeezed while positioning the machine. Also, make sure
that the machine does not stand on the electrical cable.
Adjust the machine’s adjustable feet so that it can stand level
and balanced. Proper positioning of the machine ensures
problem-free opening and closing of its door.
If the door of you machine does not close properly, check if
the machine is stable on the floor it stands; if not, adjust the
adjustable feet and ensure its stable position.
Water connection
Be sure that the indoor plumbing is suitable for installing a
dishwasher. Also, we recommend that you fit a filter at the
entrance of your place or apartment so as to avoid any damage
to your machine because of any contamination (sand, clay,
rust etc.) that might be occasionally carried in through the
mains water supply or the indoor plumbing, and to forestall
such complaints as yellowing and formation of deposits after
washing.
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Water inlet hose
Do not use the water inlet hose of your
old machine,if any. Use the new water inlet
hose supplied with your machine instead.
If you are going to connect a new or long
- unused water inlet hose to your machine
,run water through it for a while before
making the connection. Connect the water
inlet hose directly to the water inlet tap.
The pressure supplied by the tap should
be at a minimum of 0.03 Mpa and and at a
maximum of 1 Mpa.If the water pressure is
above 1 Mpa,a pressure-relief valve should
be fitted inbetween.
After the connections are made, the tap should be turned on
fully and checked for water tightness.For the safety of your
machine, make sure to always turn off the water inlet tap after
each wash programme is finished.
NOTE: Aquastop water spout is used
in some models. In case of using
Aquastop, a dangerous tension exists.
Do not cut Aquastop water spout. Do
not let it get folded or twisted.
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Water outlet hose
The water drain hose can be connected
either directly to the water drain hole
or to the sink outlet spigot. Using a
special bent pipe (if available), the
water can be drained directly into the
sink via hooking the bent pipe over
the edge of the sink. This connection
should be at a minimum of 50 cm and
at a maximum of 110 cm from the floor
plane.
Warning: When a drain hose longer than 4 m is used, the
dishes might remain dirty. In that case, our company will not
accept responsibility.
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Electrical connection
The earthed plug of your machine should be connected to
an earthed outlet supplied by suitable voltage and current. If
there is no earthing installation, have a competent electrician
carry out an earthing installation. In case of usage without
earthing installed, our company will not be responsible for
any loss of usage that might occur.
The indoor fuse current value should be 10-16 A.
Your machine is set according to 220-240 V. If the mains
voltage in your location is 110 V, connect a transformer of
110/220 V and 3000 W inbetween. The machine should not
be plugged in during positioning.
Always use the coated plug supplied with your machine.
Running in low voltage will cause a decline in washing quality.
The machine’s electrical cable should be replaced by an
authorised service or an authorised electrician only. Failure
to do so may lead to accidents.
For safety purposes, always make sure to disconnect the
plug when a wash programme is finished.
In order not to cause an electric shock, do not unplug when
your hands are wet.
When disconnecting your machine from the mains supply,
always pull from the plug. Never pull the cord itself.
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Prior to using the machine for the first time
•
Check whether the electricity and supply water specifications match the values indicated by the
installation instructions for the machine.
•
Remove all packaging materials inside the machine.
•
Set the water softener.
•
Add 1 kg salt into the salt compartment and fill with water up to a level at which it will almost
overflow.
•
Fill the rinse aid compartment.

PREPARING THE MACHINE FOR USE
The importance of water decalcification
For a good washing function, the dishwasher needs soft, i.e. less calcareous water. Otherwise, white
lime residues will remain on the dishes and the interior equipment. This will negatively affect your
machine’s washing, drying and shining performance. When water flows through the softener system,
the ions forming the hardness are removed from the water and the water reaches the softness
required to obtain the best washing result. Depending on the level of hardness of the inflowing water,
these ions that harden the water accumulate rapidly inside the softener system. Therefore, the
softener system has to be refreshed so that it operates with the same performance also during the
next wash. For this purpose, dishwasher salt is used.
Filling with salt
Use softener salt specifically produced for use in dishwashers. To
put softener salt, first remove the
lower basket and then open the salt
compartment cap by turning it
counter clockwise.1 2 At first fill the
compartment with 1kg salt and
water3at
overflowing
level
If
available,using the funnel4 provided
will make filling easier; refit the cap
and close it.When salt absent indicator

is lighten on ( app. between 20th-30th
cycles depend on the water hardness )
add salt into your machine until it fills up
(approx. 1 kg) Fill the salt
compartment with water at first use

only. We recommend that you use
small- grained or powder softener salt.
Do not put table salt into your
machine. Otherwise, the function of
the softener compartment may
decrease over time. When you start
your
dishwasher,
the
salt
compartment gets filled with water. Therefore, put the softener salt prior to starting your machine.
This way, overflowing salt gets immediately cleaned up through the wash operation. If you are not
going to wash any dishes immediately after putting salt, then run a short washing program with an
empty machine in order to avoid any damage ( to prevent corrosion ) to your machine due to the salt
overflow while filling in the salt container.
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Testing strip
The washing effectiveness of your machine depends on the softness of the tap water. For this reason,
your machine is equipped with a system that reduces the hardness in mains water supply. The
washing effectiveness will increase when the system is correctly set. To find out the water hardness
level of water in your area, contact your local water board or determine water hardness level by using
the test strip(if available).
Open the
testing
strip.

Run
water
through
your tap
for 1
min.

Keep the
testing
strip in
water for 1
sec.

Shake the
testing strip
after taking it
out of water.

Wait for
1 min.

Make your machine’s water hardness
setting according to the result obtained
through the testing strip.

Adjusting salt consumption
Table of Water Hardness Level Settings

Water
hardness
level

German
hardness
dH

French
hardness
dF

British
hardness
dE

Hardness Level Indicator

1

0-5

0-9

0-6

L1 is seen on display.

2

6-11

10-20

7-14

L2 is seen on display.

3

12-17

21-30

15-21

L3 is seen on display.

4

18-22

31-40

22-28

L4 is seen on display.

5

23-34

41- 60

29- 42

L5 is seen on display.

6

35-50

61-90

43-63

L6 is seen on display.

If the hardness of the water you use is above 90 dF (French hardness) or if you are using well
water; you are recommended to use filter and water refinement devices.
NOTE: Hardness level is adjusted to level 3 as a factory setting.
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Adjust water hardness setting of your machine according to the level specified on the
test track.

3
2

1

Push the Programme selection button and hold down.

In the meantime, energize the machine by pushing ON/OFF button. 4

Hold down the programme selection button until “SL” on the screen goes off.
After “SL” goes off, release the programme button.

The machine will show the last water softening setting carried out.

You can make water hardness setting by pressing on “+” and “-”
buttons on the display.

3

After making water hardness setting, memorize the chosen setting by
pushing ON/OFF button.
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Detergent usage
Use a detergent specifically designed for use in domestic dishwashers.
You can find powder,gel,and tablet detergents in the market that have been designed for
household dishwashers.
Detergent should be put into the compartment prior to starting the machine. Keep your
detergents in cool, dry places out of reach of your children.
Do not fill detergent into the detergent compartment more than required; otherwise it may cause
scratches on your glasses as well as lead to a poorly dissolved detergent.
Should you need more information concerning the detergent you will use, contact detergent
manufacturers directly.
Filling the detergent compartment
Push the latch to open the detergent container as shown in the
image. 1 Detergent pod has level lines inside. It is possible to
measure
the
right
detergent amount using
these lines. Detergent
pod can take totally 40
3
cm detergent.
Open the dishwasher
detergent and pour into
3
the larger compartment b 25 cm if your dishes are
3
heavily soiled or 15 cm if they are less soiled.2 If your
dishes have been kept dirty for a very long time, if there
are dried food wastes on them, and if you have overly
3
loaded the dishwasher, pour a 5 cm detergent into the pre-wash compartment and start your
machine.
You may have to add more detergent into your machine, depending on the degree of soil and
on the water hardness level in your area.
Combined detergent
Detergent manufacturers also produce combined detergents called “2 in 1”, “3 in 1” or “5 in 1”
etc.
“2 in 1” detergents contain detergent + salt or rinse aid. When using “2 in 1” detergents make
sure to check the specifications of the tablet.
Other tablet detergents contain detergent + rinse aid + salt + varlous extra functions.
Generally, combined detergents produce sufficient results under certain usage conditions only.
Such detergents contain rinse aid and/or salt in preset amounts

Points to consider when using this type of products:
•
Always make sure to check the specifications of the product you will use or whether or not
it is a combined product.
•
Check if the detergent used is appropriate for the hardness of mains water that machine is
appertaining to.
•
Observe the instructions on packagings when using such products.
•
If such detergents are in the form of tablets, never put them into the interior section or the
cutlery basket of the dishwasher. Always put the tablets into the detergent compartment in
the detergent dispenser.
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•

•
•

They produce good results for certain types of usage only. If you are using this type of
detergents, you need to contact the manufacturers and find out about the suitable
conditions of use.
When the conditions of use of such products and the machine settings are appropriate,
they ensure savings in salt and/or rinse aid consumption.
Contact the detergent manufacturers if you are not obtaining good wash results (if your
dishes stay calcareous and wet) after having used 2 in 1 or 3 in 1 detergents. The scope of
warranty for your machine does not cover any complaints caused by the use of these types
of detergents.

Recommended usage: If you want to obtain better results while using combined detergents,
add salt and rinse aid into your machine and adjust the water hardness setting and the rinse aid
setting to the lowest position.
Solubility of the tablet detergents produced by different companies can vary
depending on the temperature and time. Therefore, it is not recommended to use such
detergents in short programs. It is more suitable to use powder detergents in such
programs.
Warning: Should any problem, which you have not encountered before, arise with the use of
this type of detergents, contact the detergent manufacturers directly.
When you give up using combined detergents
•
Fill the salt and rinse aid compartments.
•
Adjust the water hardness setting to the highest position ( 6 ) and run an empty-wash.
•
Adjust the water hardness level.
•
Make the suitable rinse aid setting.
Filling with rinse aid and making the setting
Rinse aid is used to prevent the stay of white water drops, lime
stains, white film strip-shaped stains that may form on the dishes, as
well as to increase the drying performance. Contrary to the popular
beliefs, it is used not only for obtaining shinier dishes but also for
obtaining sufficiently dried dishes. For this reason, care should be
taken that there is adequate amount of rinse aid in the rinse aid
compartment and only polishing material produced for use at
dishwashers should be used.
If the rinse aid lamp on the control panel becomes on fill the rinse aid
compartment with rinse.
To put rinse aid, remove the rinse aid compartment cap by turning it.1 Fill the rinse aid
compartment with rinse aid until the rinse aid level indicator becomes dark;2 refit the cap and
close it by turning it in a way that the nails will correspond to one another. By checking the rinse
aid level indicator on the detergent dispenser, you can understand whether or not your machine
needs rinse aid. A dark indicator b means that there is rinse aid in the compartment, while a
light indicator a shows that you need to fill the compartment with
rinse aid.
The rinse aid level adjuster can be set
to a position between 1 and 6. Factory
setting for rinse aid is the position 3.
You need to increase the degree of the
adjuster if water stains form on your
dishes after a wash, whereas you need
to decrease the degree if a blue stain
is left when wiped by hand.3
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Warning: Use only those rinse aid materials which are allowed for use in the machine. As rinse
aid residues left as a result of overflowing will create extremely high amounts of foam and thus
reduce the washing performance, remove the excess amount of rinse aid by wiping it with a rag.

LOADING YOUR DISHWASHER
If you properly place your dishes into the machine, you will be using it in the best way in terms
of energy consumption, washing and drying performance.
There are two separate baskets for you to load your dishes into your machine. You can load into
the lower basket such round and deep items as pots with long handles, pot lids, plates, salad
plates, cutlery sets.
The upper basket has been designed for tea plates, dessert plates, salad bowls, cups and
glasses. When placing long-stem glasses and goblets, lean them against the basket edge, rack
or glass supporter wire and not against other items. Do not lean long glasses against one
another or they cannot remain steady and may receive damage.
It is more appropriate to locate the thin narrow parts into the middle sections of baskets.
You can place spoons among the other cutlery sets in order to prevent them from sticking to
one another. You are recommended to use the cutlery grid in order to obtain the best result.
To avoid any possible injuries, always place such long-handle and sharp-pointed dishes as
serving fork, bread knife etc. with their sharp points facing down or horizontally on the baskets.
Warning: Place your dishes into your machine in a way that they will not prevent the upper and
lower spray arms from spinning.
Dish rack
There are dish racks on the upper basket of your
machine. a b You can use these dish racks in open
or closed position. When they are in open position a
you can place your cups on them; and when in
closed position b you can place long glasses on the
basket. Also, you can use these racks by placing
long forks, knives and spoons on them laterally.
Top basket height adjustment
Top basket of your machine is in upper position. When it is in this position, you can place big
items such as pans, etc. on lower basket. When you take top basket to lower position, you can
place and wash big sized plates on the top basket.
Use wheels in order to change the basket height. Open the basket retaining parts at the end of
top basket rails by turning them to the sides, and take the basket out. Change the position of the
wheels; reinstall the basket to the rail, and close basket retainer parts. In this way, you take the
top basket to lower position.
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Foldable racks on the upper basket are designed in order to let you place big items easier such as
pots, pans, etc. If requested, each part can be folded separately, or all of them can be folded and
larger spaces can be obtained.You can use foldable racks by raising them upwards, or by folding
down.
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Alternative basket loads
Lower Basket

Top basket

21

Faulty loads

x

x
x
Important Note for Test Laboratories

For detailed information on performance tests, please contact following address:
"dishwasher@standardtest.info” . In your email, please provide the model name and
serial number (20 digits) which you can find on the appliance door.
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PROGRAMME
DESCRIPTIONS
Programme No

Prewash

Delicate

Programme names and
temperatures
Type of food waste

-

40° C

Detergent amount
B: 25 cm3 / 15 cm3
A: 5 cm3

40°

then select a
programme
-

Prewash

C

cold meats,
vegetables, not kept
for long

small
B

50°

cold meats,
vegetables, not kept
for long

Prewash

40°C Wash

End

cold meats,
vegetables, not
kept for long

65° C

C

70° C

soups, sauces, pasta,

soups, sauces, pasta,

foods

foods

A+B

A+B

A+B

A+B

40°C Wash

65°

C

A+B

30°C Wash

65°C Wash

45°C Wash

Prewash

50° C Wash

intermediat rinse

65°C Wash

70°C Wash
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End

Dry

Dry

End

Dry

End

Dry

End

End

End

(kW hours)

(kW hours)

15

30

74

172

114

124

0,02

0,7 2

0,80

0,83

1,14

1,49

1,42

10,2

14,1

13,0

1 0,5

17,8

14,8

15

30

64

150

47

100

101

0,02

0,7 2

0,78

0,79

1,01

1,14

1,26

10,2

10,3

9,7

1 0,5

14

11

3,6

3,6

50

GETTING FAMILIAR WITH YOUR MACHINE
10

8

9

1
2
3
5
6
4
1.) ON/OFF Button
When pressed on ON/OFF button, the machine is energized
and the light on Start/Standby button goes on.
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2.) Half load option
By using the 'half load' feature of your dishwasher, you can reduce
the duration of your selected programs, and decrease your power
and water consumption by using less electricity and water.
3.) Tablet Detergent Button

Push Tablet Detergent button when using combined
detergent that contains salt, rinse aid and extra functions.
4.) Door Handle
Use door handle to open-close the door of the machine.
5.) Program selection Button
With the program selector button, you can select a suitable
program for your dishes.

6.) Extra Rinse
You can add extra rinsing function into the
selected program by using extra button.
Once you selected extra rinsing function
washing-rinsing steps will be added into the
selected program, so you can ensure that your dishes will
be extracted cleaner and glosser.
7.) Start/Pause Button
Once you press the Start/Pause button, the programme you
selected with the programm e selector button will start running and
the status indicator lamp “wash” will light up.In the stop
condition while wash led is On, Start/Pause led will blink.
8.) Salt Lack Warning indicator
In order to see whether softening salt in your machine is sufficient
or not, check salt lack warning light on the display.When salt light
warning light starts coming on, you need to fill in the salt
chamber.
Rinse aid Lack Warning indicator
In order to check that there is sufficient rinse aid in your machine
check rinse aid lack warning light on the display.When rinse aid
warning light starts coming on , fill in rinse aid chamber.
Note : If you have used an extra feature on the latest washing
program, this feature will remain active also on the next washing
program. If you do not want to use this feature on the newly
selected washing program, press the selected feature button
again, and check that the lamp on the button goes off.
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3

9.) Program Monitor Lights
Program flow can be monitored via program monitor lights on
control panel.
•
Wash
•
Dry
•
End
10 .) Remaining Time Indicator
Remaining Time Indicator displays the program times and
remaining time during the program is in operation.In addition, you
can adjust program delay time by pressing the buttons on the
indicator before program starts. If you want to change delay time,
you can set the time by pressing Start/Pause button and using
buttons on the indicator. Press Start/Pause button again in order
to activate.
Child Lock Operation
In order to activate child lock, press “+” and “–” buttons on
Remaining time indicator simultaneously 3 for seconds. At this
time, "CL" appears for 2 seconds on remaining time indicator.To
inactive child lock, press “+” and “–” buttons again simultaneously
for 3 seconds. "CL" will blink for 1 times.
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SWITCHING ON THE MACHINE AND SELECTING A PROGRAMME
Switching on the machine
The lamp on Program Start/Pause key
goes off once the Program starts and
the washing lamp is highlighted.

1. Press the Power On/Off key.

2. Select the program suiting your
d˜shes v˜a the Program Selector
button.
3. If you prefer or wish to prefer,
you can choose additional
function.
4
4. Start the program pressing
the Power Start/Pause key.

Once the Power On/Off key
is pressed, the lamp Power
Start/Pause is highlighted.

Program follow-up
You can follow the program flow using the program follow-up lamps located on the control panel.
As long as washing continues, the
lights of washing,rinsing and
drying are on respectively.
Machine remains silent for about
40-50 minutes when the drying
lamp is on.

Do not open the cover before
the lamp Finished is on.

Once the program is over, the
lamp Finished is illuminated.

Changing a programme
If you would like to change programs while a washing program is continuing.
The new program started
will resume the course of
the old program.

Press once the Power
Start/Pause key.

After the program stops, select
your desired program via the
Program selector button.
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Start the program you have
newly selected by pressing
again the Start/Pause key.

Changing a programme with resetting
If you would like to cancel a program while a washing program is resumed.

Hold Start/Pause button
pressed for approx. 3 sec.
until Finish light blinks.

Once Finish light comes on,
it means that the cycle
has been cancelled.

After Finish light starts blinking,
discharges the water
inside for approx. 30sec.

Switching the machine off
Pull the plug out of the outlet.
Turn of the water tap.

When the lamp “End” lights up,
switch your machine off by using
the Power On/Off button.

Note: You can slightly open the door in order for the machine to perform a faster dry operation after
the wash programme is finished.

Note: If the machine door opens during washing or the power is cut off, the machine will go on to the
program in case the door is shut or the power is back.
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MAINTENANCE AND CLEANING
Cleaning the machine in regular intervals prolongs the machine’s service life.
Oil and lime may accumulate in the machine’s washing section. In case of such accumulation;
-Fill the detergent compartment without loading any dishes into the machine, select a programme that
runs at high temperature, and start the machine. In case of insufficiency, use special cleansing
material available in the market. (Cleansing material produced special to machines by detergent
producers.)
Cleaning the seals in the machine door,
-To clean any accumulated residues in the door seals, wipe the seals regularly by using a dampened
cloth.
Cleaning the machine,
Clean the filters and spray arms at least once a week.
Unplug your machine and turn off its tap before starting the cleaning.
Do not use hard materials when cleaning your machine. Wipe with a fine cleaning material and a
dampened cloth.
Filters
Check if any food wastes have remained on the coarse and fine filters.
If any food wastes are left, remove the filters and clean them
thoroughly under the water tap.
a. Micro Filter
b. Coarse Filter
c. Metal/Plastic Filter
To remove and clean the filter
combination, turn it counter clockwise
and take it out by lifting upwards.1
Pull and remove the metal/plastic filter. 3
Then pull the coarse filter out of the micro
filter.2 Rinse it with lots of water under
the tap. Refit the metal/plastic filter. Insert
the coarse filter into the micro filter in a
way that the marks will correspond to one
another. Attach micro filter into the
metal/plastic filter and turn to the
direction of arrow and it is locked when
the arrow on micro filter can be seen
from across. 4
•
•
•

Never use your dishwasher without any filter.
Incorrect fitting of the filter will reduce the washing effectiveness.
Clean filters are very important in terms of the proper running of the
machine.
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Spray arms
Check whether or not the holes for the upper and
lower spray arms are clogged. If there is any
clogging, remove the spray arms and clean them
under water.
You can remove the lower spray arm by pulling it
upwards, while the upper spray arm nut can be
removed by turning the nut to the left.
Be sure that the nut is perfectly tightened when
refitting the upper spray arm.

Hose filter
Water is prevented by the inlet hose filter so as to avoid any damage to your machine because of any
contamination (sand, clay, rust etc.) that might be occasionally carried in through the mains water
supply or the indoor plumbing, and to forestall such complaints as yellowing and formation of deposits
after washing. Check the filter and the hose from time to time and clean them if necessary. To clean
the filter, first turn off your tap and then remove the hose. After removing the filter from the hose, clean
it under the tap. Insert the cleaned filter back into its place inside the hose. Refit the hose.
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F5

ERROR CODE

If the error continues, contact the service.

Power off-on your machine and activate the program cancellation command.

The filters of your machine might be clogged.

Water discharge hose is clogged.

Contact the service.

Contact the service.

Contact the service.

Overheating error (temperature in the machine is
too high)

Divisor position error

Faulty heater sensor

Contact the service.

Power off your machine and close the tap.

Contact the service.

•
•

Contact the service.

•
•
•
•

Close the tap.

•
•
Contact the service.

Restart your machine, contact the service if the error resumes.

Close the water input tap, separate the water input hose from the tap and clean the filter at
the connection end of the hose.

Make sure the water input tap is totally open and that there is no water cut.

•

•
•

CONTROL

Faulty electronic card

Alarm is active against water overflow

Heater error

The waste water in the machine cannot be
discharged.

Error of continuous water input

Inadequate water supply

ERROR DESCRIPTION

FAILURE CODES AND WHAT TO DO IN CASE OF FAILURE

If one of program monitor lights is on and start/Pause light is on and off,
Your machine’s door is open, shut the door.
If the programme won’t start
•
Check if the plug is connected.
•
Check your indoor fuses.
•
Be sure that the water inlet tap is turned on.
•
Be sure that you have closed the machine door.
•
Be sure that you switched off the machine by pressing the Power On / Off button.
•
Be sure that the water inlet filter and the machine filters are not clogged.
If the control lamps won’t go out after a wash operation
The Power On/Off button is released yet.
If detergent residues are left in the detergent compartment
Detergent has been added when the detergent compartment was wet.
If water is left inside the machine at the end of the programme
•
The water drain hose is clogged or twisted.
•
The filters are clogged.
•
The programme is not finished yet.
If the machine stops during a wash operation
•
Power failure.
•
Water inlet failure.
•
Program can be on standby mode.
If shaking and hitting noises are heard during a wash operation
•
Dishes placed incorrectly.
•
Spray arm hitting the dishes.
If there are partial food wastes left on the dishes
•
Dishes placed incorrectly into the machine, sprayed water did not reach related places.
•
Basket overly loaded.
•
Dishes leaning against one another.
•
Very small amount of detergent added.
•
An unsuitable, rather weak wash programme selected.
•
Spray arm clogged with food wastes.
•
Filters clogged.
•
Filters incorrectly fitted.
•
Water drain pump clogged.
If there are whitish stains on the dishes
•
A very small amount of detergent is being used.
•
Rinse aid dosage setting at a very low level.
•
No special salt is being used despite the high degree of water hardness.
•
Water softener system setting is at a very low level.
•
Salt compartment cap not closed well.
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If the dishes won't dry up
•
A programme without a dry operation selected.
•
Rinse aid dosage set too low
•
Dishes unloaded too fast.
If there are rust stains on the dishes
•
Stainless-steel quality of the dishes washed is insufficient.
•
High rate of salt in the wash water.
•
Salt compartment cap not closed well.
•
Too much salt spilt into the sides and into the machine while filling it with salt.
•
Unhealthy mains grounding.
Call an authorised service if the problem still persists after the controls or in case of any
malfunction not described above.

PRACTICAL AND USEFUL INFORMATION
1. Whenever you will not be operating your machine
•
Unplug the machine and then turn the water off.
•
Leave the door slightly ajar in order to prevent the formation of unpleasant smells.
•
Keep the machine interior clean.
2. Eliminating water droplets
•
Wash the dishes with the intensive programme.
•
Take all of the metal containers in the machine out.
•
Do not add detergent.
3. If you properly place your dishes into the machine, you will be using it in the best way in terms
of energy consumption, washing and drying performance.
4. Clean all rough waste before you place dirty dishes to the machine.
5. Operate the machine after it is completely full.
6. Use pre-washing program only when necessary.
7. Observe program information and average consumption values table when selecting a
program.
8. Since the machine will reach high temperatures, it should not be mounted near refrigerator.

9. If the appliance is located in a place where the risk of freezing exists, you must completely drain
the water that has remained in the machine. Turn off the water tap, disconnect the water inlet hose
from the tap and allow the interior water to drain.
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1. Πάνω καλάθι με πιατοθήκη
2. Πάνω βραχίονας ψεκασμού
3. Κάτω καλάθι
4. Κάτω βραχίονας ψεκασμού
5. Φίλτρα
6. Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
7. Πίνακας ελέγχου
8. ∆ιανομέας απορρυπαντικού και βοηθητικού
υγρού ξεπλύματος
9. Θήκη μαχαιροπίρουνων
10. ∆ιανομέας αλατιού
11. Κλείστρο για τη ράγα του πάνω καλαθιού

Ενεργό σύστημα στεγνώματος: Προσφέρει καλύτερη
απόδοση στο στέγνωμα των πιάτων.

Βραχίονας ψεκασμού οροφής: Προσφέρει
καλύτερο πλύσιμο των πιάτων στο πάνω
καλάθι.
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Τεχνικές προδιαγραφές
Χωρητικότητα
Ύψος
Πλάτος
Βάθος
Καθαρό Βάρος
Παροχή ρεύματος
Συνολική Ισχύς
Ισχύς Θέρμανσης
Ισχύς αντλίας
Ισχύς αντλίας
αποστράγγισης
Πίεση παροχής νερού
Ρεύμα

10 σερβίτσια
820 χιλ. - 870 χιλ.
450 χιλ.
598 χιλ.
32 kg
220-240 V, 50 Hz
1900 W
1800 W
100 W
30 W
0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
10 A
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Συμμόρφωση με τα πρότυπα και Δεδομένα δοκιμών /
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ
Όλα τα στάδια σε σχέση με τη συσκευή εκτελούνται σύμφωνα
με τους κανόνες ασφαλείας που παρέχονται σε όλες τις σχετικές
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 2004/108/ΕΚ, 2006/95/
ΕΚ,IEC 436/DIN 44990, EN 50242
Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη:Για ηλεκτρονικό
αντίγραφο του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, επικοινωνήστε
με την ακόλουθη διεύθυνση:
"dishwasher@standardtest.info”.Στο e-mail σας, δώστε το
όνομα του μοντέλου και τον αριθμό σειράς (20 ψηφία), τον
οποίο μπορείτε να βρείτε στην πόρτα της εφαρμογής.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ανακύκλωση
• Ορισμένα μέρη και η συσκευασία της συσκευής σας έχουν
κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά.
• Τα πλαστικά μέρη είναι επισημασμένα με διεθνείς
συντομεύσεις: (>PE< , >PS< , >POM<, >PP<, )
• Τα μέρη από χαρτόνι έχουν κατασκευαστεί από
ανακυκλωμένο χαρτί και θα πρέπει να απορρίπτονται σε
κάδους συλλογής χαρτιού για ανακύκλωση.
• Αυτού του είδους τα υλικά δεν είναι κατάλληλα για απόρριψη
σε κοινούς κάδους απορριμμάτων. Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδονται σε κέντρα ανακύκλωσης.
• Για πληροφορίες σχετικά με μεθόδους και σημεία
απόρριψης, απευθυνθείτε σε αντίστοιχα κέντρα.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Όταν παραλαμβάνετε τη συσκευή σας
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά στη συσκευή ή τη συσκευασία της.
Ποτέ μη θέσετε σε λειτουργία συσκευή που παρουσιάζει
οποιαδήποτε ζημιά, αλλά απευθυνθείτε απαραίτητα σε
εξουσιοδοτημένο σέρβις.
• Ξετυλίξτε τα υλικά συσκευασίας όπως αναφέρεται και
απορρίψτε τα σύμφωνα με τους κανόνες.
Τα σημεία που πρέπει να προσέξετε κατά την εγκατάσταση
της συσκευής
• Επιλέξτε ένα κατάλληλο, ασφαλές και οριζόντιο μέρος για
να εγκαταστήσετε τη συσκευή σας.
Διενεργήστε την εγκατάσταση και τη σύνδεση της συσκευής
σας ακολουθώντας τις οδηγίες.
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• Η συσκευή αυτή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να
επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις.
• Μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
στη συσκευή αυτή.
• Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
αποσυνδεθεί από το ρεύμα.
• Ελέγξτε αν το οικιακό σύστημα ηλεκτρικών ασφαλειών είναι
συνδεδεμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα πρέπει να συμφωνούν με
τις τιμές που φαίνονται στην πινακίδα στοιχείων.
• Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
δεν πατά το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης ή πολύπριζο
για τη σύνδεση Το φις θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο
μετά την εγκατάσταση της συσκευής.
• Μετά την εγκατάσταση της συσκευής σε κατάλληλη θέση,
εκτελέστε τον πρώτο κύκλο λειτουργίας χωρίς φορτίο.
Στην καθημερινή χρήση
• Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην τη
χρησιμοποιήσετε για άλλο σκοπό Η επαγγελματική χρήση
αυτού του πλυντηρίου πιάτων θα καταστήσει άκυρη την
εγγύηση.
• Μην ανεβαίνετε, κάθεστε ή τοποθετείτε φορτίο στην ανοικτή
πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, γιατί μπορεί να πέσει.
• Ποτέ μην τοποθετείτε στις υποδοχές διανομής
απορρυπαντικού και λαμπρυντικού της συσκευής σας
οτιδήποτε άλλο εκτός από απορρυπαντικά και λαμπρυντικά
που έχουν παρασκευαστεί ειδικά για πλυντήρια πιάτων. .
Αλλιώς η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για καμία ζημία
που μπορεί να παρουσιαστεί στη συσκευή σας.
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• Το νερό στο τμήμα πλυσίματος της συσκευής σας δεν είναι
πόσιμο, γι' αυτό μην το πιείτε.
• Λόγω του κινδύνου έκρηξης, μην τοποθετείτε στο τμήμα
πλυσίματος της συσκευής σας οποιουσδήποτε χημικούς
διαλυτικούς παράγοντες όπως διαλύτες.
• Ελέγξτε αν τα πλαστικά είδη είναι ανθεκτικά σε θερμότητα
πριν τα πλύνετε στη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, αν έχουν λάβει επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με
τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους
εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν
με αυτή τη συσκευή.Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το
χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
• Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο τα είδη που δεν είναι
κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. Επίσης μην
γεμίζετε οποιοδήποτε καλάθι περισσότερο από την κανονική
του χωρητικότητα.Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία μας δεν
θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε γρατσουνιά ή σκουριά
δημιουργηθεί στο εσωτερικό πλαίσιο της συσκευής σας από
κινήσεις του καλαθιού.
• Ειδικά επειδή μπορεί να εξέλθει καυτό νερό, η πόρτα του
πλυντηρίου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ανοίγεται
όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία. Σε κάθε
περίπτωση, μια διάταξη ασφαλείας εξασφαλίζει τη διακοπή
λειτουργίας της συσκευής αν ανοιχτεί η πόρτα της.
• Μην αφήνετε ανοικτή την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων σας.
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
• Τοποθετείτε μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα στο
καλάθι μαχαιροπίρουνων με τη λεπίδα προς τα κάτω.
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• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να
αντικατασταθεί από το κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό,
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων -παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,
εκτός και αν έχουν λάβει επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη
χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους.
• Εάν έχει επιλεγεί η επιλογή EnergySave ως "Ναι", η πόρτα
θα ανοίξει στο τέλος του προγράμματος. Για 1 λεπτό μην
πιέζετε την πόρτα για να κλείσει, για να αποφύγετε βλάβη
του αυτόματου μηχανισμού της πόρτας κατά τη διάρκεια του
λεπτού. Η πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοικτή για διάρκεια
30 λεπτών ώστε να επιτύχετε αποτελεσματικό στέγνωμα.(σε
μοντέλα με αυτόματο σύστημα ανοίγματος της πόρτας)
Προειδοποίηση: Μην στέκεστε μπροστά από την πόρτα,
μετά το ηχητικό σήμα που αντιστοιχεί στο αυτόματο άνοιγμα.
Για την ασφάλεια του παιδιού σας
• Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε
ότι τα υλικά συσκευασίας δεν είναι σε θέση όπου μπορούν
να έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να την
ξεκινούν.
• Κρατάτε τα παιδιά σας μακριά από απορρυπαντικά και
λαμπρυντικά.
• Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή όταν είναι ανοικτή
γιατί μπορεί να υπάρχουν ακόμη κατάλοιπα καθαριστικών
ουσιών στο εσωτερικό της.
9

• Βεβαιωθείτε ότι η παλιά σας συσκευή δεν αποτελεί
οποιαδήποτε απειλή για τα παιδιά σας. Είναι γνωστό ότι
παιδιά έχουν κατά λάθος κλειδωθεί σε παλιές συσκευές. Για
να εμποδίσετε μια τέτοια κατάσταση, σπάστε την κλειδαριά
της πόρτας της συσκευής σας και αφαιρέστε τα καλώδια
ρεύματος.
Σε περίπτωση βλάβης
• Οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή θα πρέπει να επισκευάζεται
οπωσδήποτε από ειδικευμένα άτομα. Οποιαδήποτε εργασία
επισκευών που εκτελείται από οποιονδήποτε άλλον εκτός
του προσωπικού του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
θα προκαλέσει αποκλεισμό της συσκευής σας από το
αντικείμενο της εγγύησης.
• Πριν από οποιαδήποτε εργασία επισκευών στη συσκευή,
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την
τροφοδοσία ρεύματος δικτύου. Απενεργοποιήστε το διακόπτη
ασφαλείας ή αποσυνδέατε τη συσκευή από την πρίζα. Μην
τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από
την πρίζα. Φροντίστε απαραίτητα να κλείσετε το διακόπτη
παροχής νερού.
Συστάσεις
• Για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, αφαιρέστε τα πολλά
κατάλοιπα από τα πιάτα πριν τοποθετήσετε τα πιάτα στη
συσκευή. Ξεκινήστε τη συσκευή σας αφού την έχετε γεμίσει
πλήρως.
• Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα πρόπλυσης μόνον όταν
είναι απαραίτητο.
• Παρακαλούμε τοποθετείτε κοίλα αντικείμενα όπως μπολ,
ποτήρια και κατσαρόλες στη συσκευή ώστε να κοιτάζουν
προς τα κάτω.
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• Συνιστάται να μην τοποθετείτε στη συσκευή σας άλλα
σκεύη από τα συνιστώμενα.
Είδη ακατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων:
• Στάχτες από τσιγάρα, υπολείμματα κεριού, στιλβωτικά,
χημικές ουσίες, κράματα σιδήρου
• Πιρούνια, κουτάλια και μαχαίρια με λαβές από ξύλο ή
κόκαλο ή με επένδυση ελεφαντόδοντου ή nacre, κολλητά
είδη, είδη λερωμένα με διαβρωτικά, όξινα ή αλκαλικά χημικά
• Πλαστικά είδη τα οποία δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα,
δοχεία χάλκινα ή επικασσιτερωμένα
• Αλουμινένια και ασημένια είδη (μπορεί να αποχρωματιστούν,
να θαμπώσουν)
• Ορισμένοι ευπαθείς τύποι γυαλιού, πορσελάνες με
διακοσμητικά μοτίβα γιατί ξεθωριάζουν μετά το πρώτο
πλύσιμο, ορισμένα κρυστάλλινα είδη γιατί χάνουν τη
διαφάνεια τους με το χρόνο, κολλητά μαχαιροπίρουνα που
δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα, ποτήρια από κρύσταλλο
μολύβδου, σανίδες κοπής, είδη κατασκευασμένα από
συνθετικές ίνες
• Απορροφητικά είδη όπως σφουγγάρια ή πανιά κουζίνας
δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
Προειδοποίηση: Φροντίστε στις μελλοντικές σας αγορές να
αγοράζετε σερβίτσια κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Τοποθέτηση της συσκευής
Όταν καθορίζετε τη θέση για να τοποθετήσετε τη συσκευή
σας, φροντίστε να επιλέξετε μια θέση όπου μπορείτε εύκολα
να τοποθετείτε και να αφαιρείτε τα πιάτα.
Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε θέση
όπου υπάρχει πιθανότητα η θερμοκρασία του χώρου να
πέσει κάτω από 0°C.
Πριν την τοποθέτηση, βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία
της ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν στη
συσκευασία.
Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε βρύση παροχής νερού ή
σε αποχέτευση. Πρέπει να επιλέξετε θέση για τη συσκευή
σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδέσεις της δεν θα
τροποποιηθούν αφού γίνουν.
Μην πιάνετε τη συσκευή από την πόρτα ή τον πίνακα για να
την μετακινήσετε.
Φροντίστε να αφήσετε ένα διάκενο από όλες τις πλευρές της
συσκευής έτσι ώστε να μπορείτε να την μετακινείτε εύκολα
προς τα εμπρός και να την βάζετε πάλι στη θέση της όταν
θέλετε να την καθαρίσετε.
Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα εισόδου και εξόδου νερού δεν θα
συμπιεστούν κατά την τοποθέτηση της συσκευής. Επίσης,
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατάει το καλώδιο ρεύματος.
Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια της συσκευής έτσι ώστε να
μπορεί να στέκεται οριζόντια και σε ισορροπία. Η σωστή
τοποθέτηση της συσκευής εξασφαλίζει άνοιγμα και κλείσιμο
της πόρτας της χωρίς προβλήματα.
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Αν η πόρτα της συσκευής σας δεν κλείνει σωστά, ελέγξτε αν
η συσκευή είναι σταθερή στο δάπεδο όπου στέκεται και αν
όχι, προσαρμόστε τα ρυθμιζόμενα πόδια και εξασφαλίστε τη
σταθερή της τοποθέτηση.
Σύνδεση νερού
Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό υδραυλικό δίκτυο είναι
κατάλληλο για εγκατάσταση πλυντηρίου πιάτων. Επίσης
σας συνιστούμε να τοποθετήσετε ένα φίλτρο στην είσοδο
της παροχής νερού στο σπίτι ή το διαμέρισμα σας, ώστε
να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημία στη συσκευή σας λόγω
οποιασδήποτε πρόσμιξης (άμμου, λάσπης, σκουριάς κλπ.)
που ενδεχόμενα θα μπορούσε να μεταφερθεί μέσω της
παροχής νερού ή των εσωτερικών σωληνώσεων νερού και
για να προληφθούν προβλήματα όπως το κιτρίνισμα και ο
σχηματισμός αποθέσεων μετά το πλύσιμο.

Λάστιχο εισόδου νερού
Μη χρησιμοποιείτε το λάστιχο εισόδου
νερού της παλιάς συσκευής σας, αν υπάρχει.
Χρησιμοποιήστε αντί αυτού το νέο λάστιχο
εισόδου νερού που παρέχεται μαζί με τη
συσκευή σας Αν πρόκειται να συνδέσετε
στη συσκευή σας ένα νέο λάστιχο νερού ή
ένα λάστιχο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί
για πολύ χρόνο, αφήστε να περάσει νερό
από μέσα του για λίγο πριν κάνετε τη
σύνδεση. Συνδέστε το λάστιχο εισόδου
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νερού απ' ευθείας στη βρύση παροχής
νερού. Η πίεση που παρέχεται από τη
βρύση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,03
MPa και έως το πολύ 1 MPa-. Αν η πίεση
του νερού είναι μεγαλύτερη από 1 MPa,
θα πρέπει ενδιάμεσα να συνδεθεί βαλβίδα
μείωσης της πίεσης.
Αφού γίνουν οι συνδέσεις, η βρύση θα πρέπει να ανοιχτεί
πλήρως και να ελεγχθούν οι συνδέσεις ως προς τη
στεγανότητα τους. Για την ασφάλεια της συσκευής σας,
βεβαιωθείτε να κλείνετε πάντα τη βρύση παροχής νερού μετά
το τέλος κάθε προγράμματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένα μοντέλα
χρησιμοποιείται
στόμιο
νερού
Aquastop. Σε περίπτωση χρήσης
Aquastop,
υπάρχει
επικίνδυνη
τάση.Μην κόβετε το στόμιο νερού
Aquastop. Μην αφήνετε να διπλωθεί
ή να στριφτεί.

Λάστιχο εξόδου νερού
Το λάστιχο αποστράγγισης νερού θα
πρέπει να συνδέεται είτε άμεσα σε οπή
αποχέτευσης νερού ή στη κάνουλα
εξόδου νεροχύτη. Χρησιμοποιώντας
ένα ειδικό σωλήνα με κεκαμένο άκρο
(αν διατίθεται), το νερό μπορεί να
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αποστραγγίζεται απ' ευθείας στο
νεροχύτη τοποθετώντας το κεκαμένο
άκρο του σωλήνα πάνω από το άκρο
του νεροχύτη. Η σύνδεση αυτή θα
πρέπει αν βρίσκεται σε απόσταση
τουλάχιστον 50 εκ. και έως το πολύ
110 εκ. από το επίπεδο του δαπέδου.
Προειδοποίηση: Αν χρησιμοποιηθεί λάστιχο
αποστράγγισης με μήκος μεγαλύτερο από 4 μ., τα πιάτα
μπορεί να παραμένουν λερωμένα. Στην περίπτωση
αυτή η εταιρεία μας δεν θα αποδεχτεί καμία ευθύνη.

15

Ηλεκτρική σύνδεση
Το γειωμένο φις της συσκευής σας θα πρέπει να συνδεθεί
σε γειωμένη πρίζα που τροφοδοτείται με κατάλληλη τάση
και ρεύμα. Αν δεν υπάρχει εγκατάσταση γείωσης, αναθέστε
σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει γείωση. Σε
περίπτωση χρήσης χωρίς να έχει εγκατασταθεί γείωση, η
εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια
χρήσης ενδέχεται να προκύψει.
Η ονομαστική τιμή της οικιακής ασφάλειας θα πρέπει να
είναι 10-16 Α.
Η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για τάση 220-240 V. Αν
η τάση δικτύου στην περιοχή σας είναι 110 V, συνδέστε
ενδιάμεσα ένα μετασχηματιστή 110/220 V και 3000 W. Κατά
την τοποθέτηση της συσκευής, αυτή δεν θα πρέπει να είναι
συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε πάντα το επενδεδυμένο φις που παρέχεται
με τη συσκευή σας.
Σε χαμηλή τάση, η απόδοση πλυσίματος της συσκευής
μειώνεται
Το καλώδιο ρεύματος αυτής της συσκευής θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις
ή από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Σε αντίθετη περίπτωση
μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
Για λόγους ασφαλείας, πάντα φροντίζετε απαραίτητα να
αποσυνδέετε το φις όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα
πλυσίματος.
Για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία, μην αφαιρείτε το φις
από την πρίζα αν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή σας από την παροχή
ρεύματος δικτύου, πάντα τραβάτε το φις. Ποτέ μην τραβάτε
το καλώδιο.
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ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΧΗΣΗ
Η ςθμαςία τθσ απαςβζςτωςθσ
Ο υψθλόσ δείκτθσ ςκλθρότθτασ νεροφ μπορεί να προκαλζςει λευκά κατάλοιπα ςτα ςτεγνά πιάτα, τα οποία
τείνουν με τον καιρό να γίνουν καμπά. Το πλυντιριο πιάτων είναι εξοπλιςμζνο με ζνα αυτόματο ςφςτθμα
αποςκλιρυνςθσ που χρθςιμοποιεί ζναν ειδικό μθχανιςμό αναπαραγωγισ του άλατοσ για να μειϊςει τθ
ςκλθρότθτα του νεροφ.

Ρλιρωςθ με αλάτι
Εάν χρθςιμοποιείτε νερό μζςθσ ςκλθρότθτασ, το διαμζριςμα του άλατοσ
πρζπει να ξαναγεμίηει μετά από περίπου 20 κφκλουσ πλυςίματοσ. Το
διαμζριςμα μπορεί να χωρζςει περίπου 1 κιλό αλάτι. Το διαμζριςμα είναι
τοποκετθμζνο ςτο κατϊτατο ςθμείο ςτο εςωτερικό του πλυντθρίου πιάτων.
Αφοφ αφαιρζςετε το κάτω καλάκι, ξεβιδϊςτε το καπάκι του διαμερίςματοσ
του άλατοσ, περιςτρζφοντάσ το αντίκετα προσ τθν φορά των δεικτϊν του
ρολογιοφ (1) και ρίξτε το αλάτι χρθςιμοποιϊντασ το ειδικό χωνί που
παρζχεται με το πλυντιριο πιάτων (4). Ρριν επανατοποκετιςετε το καπάκι,
αφαιρζςτε οποιαδιποτε υπολείμματα άλατοσ γφρω από το άνοιγμα.
Εάν χρθςιμοποιείτε το πλυντιριο πιάτων για πρϊτθ φορά, εκτόσ από το
αλάτι είναι απαραίτθτο να προςκζςετε ζνα λίτρο νερό ςτο διαμζριςμα (3).
Κάκε φορά που ξαναγεμίηετε με αλάτι το διαμζριςμα, ςιγουρευτείτε ότι το
καπάκι είναι αςφαλϊσ κλειςμζνο. Το μίγμα νεροφ και απορρυπαντικοφ δεν
πρζπει ποτζ να ειςχωριςει ςτο διαμζριςμα του άλατοσ, δεδομζνου ότι αυτό
κα κατζςτρεφε τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ αποςκλιρυνςθσ του νεροφ . Σε
περίπτωςθ που αυτό ςυμβεί, θ εγγφθςθ ακυρϊνεται.
Χρθςιμοποιείςτε μόνο ειδικό αλάτι για οικιακά πλυντιρια πιάτων. Εάν
χρθςιμοποιείτε ταμπλζτεσ άλατοσ, μθν γεμίηετε πλιρωσ το διαμζριςμα του
άλατοσ.
Μθν χρθςιμοποιείτε επιτραπζηιο αλάτι, δεδομζνου ότι περιζχει αδιάλυτεσ
ουςίεσ, που κατά τθν πάροδο του χρόνου μπορεί να βλάψουν το ςφςτθμα
αποςκλιρυνςθσ του νεροφ.
Πταν είναι απαραίτθτο, ξαναγεμίςτε το διαμζριςμα άλατοσ πριν τθν ζναρξθ
του προγράμματοσ πλφςθσ. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το περιττό αλάτι κα
αφαιρεκεί αμζςωσ με το νερό. Η παρατεταμζνθ παρουςία αλμυροφ νεροφ
μζςα ςτθ δεξαμενι μπορεί να οδθγιςει ςε διάβρωςθ τθσ δεξαμενισ.
Να είςτε προςεκτικοί ϊςτε να μθν ςυγχζετε τισ ςυςκευαςίεσ του ειδικοφ
άλατοσ με αυτζσ των απορρυπαντικϊν.
Ρροςκζτοντασ απορρυπαντικό ςτο διαμζριςμα για το ειδικό αλάτι, κα
καταςτρζψετε το ςφςτθμα αποςκλιρυνςθσ του νεροφ.
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Μζτρθςθ ςκλθρότθτασ νεροφ
Η αποτελεςματικότθτα τθσ ςυςκευισ εξαρτάται από τθ μαλακότθτα του νεροφ τθσ βρφςθσ. Για το λόγο
αυτό, θ ςυςκευι ςασ είναι εξοπλιςμζνο με ζνα ςφςτθμα που μειϊνει τθ ςκλθρότθτα του νεροφ. Η
αποτελεςματικότθτα αυξάνεται όταν το ςφςτθμα ζχει ρυκμιςτεί ςωςτά. Για να μάκετε το επίπεδο
ςκλθρότθτασ του νεροφ του νεροφ ςτθν περιοχι ςασ, επικοινωνιςτε με τθν τοπικι εταιρία φδρευςθσ ι
μετριςτε το επίπεδο ςκλθρότθτασ του νεροφ με τθ χριςθ μίασ ειδικισ λωρίδασ μζτρθςθσ (εάν υπάρχει).
Ανοίξτε τθ
Αφιςτε τθ
ςυςκευαςία λωρίδα κάτω από
τθσ λωρίδασ. τρεχοφμενο νερό
για 1 λεπτό.

Μουλιάςτε τθ Τινάξτε τθλωρίδα Ρεριμζνετε
λωρίδα ςε νερό μόλισ τθν βγάλετε για 1 λεπτό.
για 1
από το νερό.
δευτερόλεπτο.

φκμιςθ κατανάλωςθσ αλατιοφ
Πίνακασ Ρυκμίςεων κλθρότθτασ Νεροφ
Επίπεδο
Γερμανικοί Γαλλικοί
ςκλθρότθτασ βακμοί dH βακμοί dF
νεροφ
1
0-5
0-9
2
6-11
10-20
3
12-17
21-30
4
18-22
31-40
5
23-34
41 - 60
6
35-50
61-90

υκμίςτε τθ ςκλθρότθτα
του νεροφ ςτθ ςυςκευι
ςφμφωνα με το αποτζλεςμα
τθσ λωρίδασ

Βρετανοί Ζνδειξθ Σκλθρότθτασ
βακμοί dE
0-6
7-14
15-21
22-28
29 - 42
43-63

Στθν οκόνθ εμφανίηεται θ ζνδειξθ L1
Στθν οκόνθ εμφανίηεται θ ζνδειξθ L2
Στθν οκόνθ εμφανίηεται θ ζνδειξθ L3
Στθν οκόνθ εμφανίηεται θ ζνδειξθ L4
Στθν οκόνθ εμφανίηεται θ ζνδειξθ L5
Στθν οκόνθ εμφανίηεται θ ζνδειξθ L6

Εάν θ ςκλθρότθτα του νεροφ που χρθςιμοποιείτε είναι πάνω από 90 DF (γαλλικοί βακμοί) ι αν
χρθςιμοποιείτε νερό από πθγάδι, ςυνιςτοφμε να χρθςιμοποιιςετε φίλτρο νεροφ.
ΗΜΕΙΩΗ: Η ςκλθρότθτα ζχει ρυκμιςτεί εργοςταςιακά ςτο επίπεδο 3.
Ρροςαρμόςτε τθ ρφκμιςθ ςκλθρότθτασ του νεροφ τθσ ςυςκευισ ςασ ανάλογα με το επίπεδο ςκλθρότθτασ
νεροφ.

Ρατιςτε το πλικτρο επιλογισ προγράμματοσ και κρατιςτε το πατθμζνο.
Εν τω μεταξφ, κζςτε τθ ςυςκευι ςε λειτουργία πιζηοντασ το πλικτρο ON / OFF. 4
Κρατιςτε πατθμζνο το πλικτρο επιλογισ προγράμματοσ ζωσ ότου ςβιςει θ ζνδειξθ «SL» ςτθν
οκόνθ. Μόλισ ςβιςει θ ζνδειξθ «SL» ελευκερϊςτε το πλικτρο Ρρογράμματοσ.
Η ςυςκευι προβάλει τθν τρζχουςα ρφκμιςθ αποςκλιρυνςθσ του νεροφ. Μπορείτε να
κάνετε τθ ρφκμιςθ ςκλθρότθτασ του νεροφ πατϊντασ τα πλικτρα "+" και "-" ςτθν
οκόνθ
Μετά τθν ρφκμιςθ τθσ ςκλθρότθτασ του νεροφ, αποκθκεφςτε τθν επιλεγμζνθ ρφκμιςθ πιζηοντασ
το πλικτρο ON / OFF.

18

Χριςθ απορρυπαντικοφ
Θα πρζπει να χρθςιμοποιείτε απορρυπαντικό ειδικό για πλυντιρια πιάτων. Η ειδικι κζςθ του πλυντθρίου
πρζπει να γεμίηεται πριν από κάκε κφκλο πλυςίματοσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του πίνακα «Κφκλοσ
Ρλφςθσ». Το δοχείο απορρυπαντικοφ βρίςκεται ςτο εςωτερικό τθσ πόρτασ του πλυντθρίου.
ΡΟΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ: Τα απορρυπαντικά των πλυντθρίων πιάτων είναι επικίνδυνα και μποροφν να
προκαλζςουν διάβρωςθ!
• Εάν προκλθκεί ατφχθμα με τα ςυγκεκριμζνα απορρυπαντικά, επικοινωνιςτε αμζςωσ με ζνα γιατρό.
• Εάν το απορρυπαντικό ειςζλκει ςτο ςτόμα, επικοινωνιςτε αμζςωσ με ζνα γιατρό.
• Εάν το απορρυπαντικό ζρκει ςε επαφι με τα μάτια ςασ, επικοινωνιςτε αμζςωσ με γιατρό και πλφνετε τα
μάτια ςασ με νερό.
• Φυλάςςετε τα απορρυπαντικά του πλυντθρίου πιάτων ςε αςφαλζσ μζροσ και μακριά από τα παιδιά.
• Μθν αφινετε τθν πόρτα τθσ ςυςκευισ ανοιχτι όταν υπάρχει απορρυπαντικό ςτθ κικθ απορρυπαντικοφ.
• Γεμίςτε τθ κικθ απορρυπαντικοφ ακριβϊσ πριν από τθν ζναρξθ ενόσ προγράμματοσ πλφςθσ.
Τοποκζτθςθ του απορρυπαντικοφ
Για να ανοίξετε το καπάκι του διαμερίςματοσ του απορρυπαντικοφ, πιζςτε ελαφρά το κουμπί 1. Ρροςκζςτε
το απορρυπαντικό και κλείςτε το καπάκι προςεκτικά.
Κατά τθ διάρκεια του κφκλου πλφςθσ, το διαμζριςμα κα ανοίξει αυτόματα.
Ραρατιρθςθ: Για να κλείςει ευκολότερα το καπάκι αφαιρζςτε το απορρυπαντικό που περιςςεφει από τα
άκρα του δοχείου
• Πταν επιλζγετε το ΕΝΤΑΤΙΚΟ πρόγραμμα, εκτόσ από τθν κανονικι δόςθ
του απορρυπαντικοφ, είναι απαραίτθτθ να προςτεκεί επιπλζον ποςότθτα
μζςα ςτο διαμζριςμα a.
• Χρθςιμοποιείςτε απορρυπαντικά που παράγονται μόνο για χριςθ ςτα
πλυντιρια πιάτων. Για βζλτιςτθ πλφςθ είναι ςθμαντικό να
χρθςιμοποιιςετε καλισ ποιότθτασ απορρυπαντικό.
• Οι ςυςκευαςίεσ των απορρυπαντικϊν πρζπει να είναι
ςφραγιςμζνεσ και αποκθκευμζνεσ ςε ξθρό περιβάλλον,
αποτρζποντασ το ςχθματιςμό κομματιϊν, με δυςμενείσ επιπτϊςεισ
για τα αποτελζςματα τθσ πλφςθσ. Μόλισ ανοιχτοφν, δεν πρζπει να
κρατθκοφν για πολφ, διαφορετικά το απορρυπαντικό χάνει τθν
αποτελεςματικότθτά του.
• Μθν χρθςιμοποιείτε απορρυπαντικά πιάτων για πλφςιμο ςτο χζρι,
κακότι παράγουν πολφ αφρό και μπορεί να ζχετε αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ ςτθ λειτουργία του πλυντθρίου πιάτων.
• Ρροςκζςτε τθ ςωςτι ποςότθτα απορρυπαντικοφ. Μία ανεπαρκισ ποςότθτα απορρυπαντικοφ κα
οδθγιςει ςε μερικι αφαίρεςθ των ακακαρςιϊν από τα πιάτα, ενϊ μία υπερβολικι ποςότθτα είναι ςπατάλθ
και δεν βελτιϊνει τα αποτελζςματα πλφςθσ.
• Η αγορά διακζτει απορρυπαντικά ςε ςκόνθ και ςε υγρι μορφι με διαφορετικζσ χθμικζσ ςυνκζςεισ, που
μποροφν να περιζχουν φωςφορικά άλατα, ι να μθν ζχουν άλατα αλλά να περιζχουν φυςικά ζνηυμα.
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- Τα απορρυπαντικά που περιζχουν φωςφορικά άλατα είναι αποτελεςματικότερα ςε κερμοκραςίεσ άνω
των 60°C ενάντια ςτο λίποσ και ςτο άμυλο.
- Τα απορρυπαντικά με ζνηυμα, είναι αποτελεςματικά ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ (από 40 ζωσ 55°C) και
είναι ευκολότερα βιοδιαςπόμενα. Με αυτά τα απορρυπαντικά παίρνετε καλά αποτελζςματα πλφςθσ
χρθςιμοποιϊντασ χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ ςε ςφγκριςθ με τα παραδοςιακά απορρυπαντικά που
μποροφν να αποδϊςουν χρθςιμοποιϊντασ 65°C .
Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςυςτινουμε τθ χριςθ απορρυπαντικϊν χωρίσ φωςφορικό άλασ και
χλϊριο.
• Επίςθσ υπάρχουν απορρυπαντικά ςε ταμπλζτεσ, που δθλϊνουν ότι με τθ χριςθ τουσ δε απαιτείται ειδικό
άλασ ι γυαλιςτικό ςτο πλυντιριο. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ, αυτά τα απορρυπαντικά μπορεί να μθν δϊςουν
καλά αποτελζςματα, ειδικά με κφκλουσ πλφςθσ ςφντομουσ ι / και χαμθλϊν κερμοκραςιϊν.
• Εάν παρατθρείτε προβλιματα ςτθν απόδοςθ (π.χ. άςπρο επίςτρωμα ςτθ δεξαμενι ι τα πιάτα, μθ
αποδοτικό ςτζγνωμα, ρφπουσ ςτα πιάτα ςτο τζλοσ του πλυςίματοσ), ςασ προτείνουμε να επιςτρζψετε ςτα
ςυμβατικά προϊόντα (κοκκϊδεσ άλασ, απορρυπαντικό ςκόνθσ και υγρό γυαλιςτικό).
Εντοφτοισ, παρακαλϊ ςθμειϊςτε ότι επιςτρζφοντασ ςτθ χριςθ ςυμβατικοφ άλατοσ, κα απαιτθκοφν αρκετοί
κφκλοι προτοφ γίνει πλιρωσ αποδοτικό και πάλι το ςφςτθμα, ζτςι τα ίχνθ άςπρου επιςτρϊματοσ μποροφν
ακόμα να βρεκοφν ςτθ δεξαμενι και τα πιάτα.
Χριςθ ταμπλετϊν απορρυπαντικοφ 3 ςε 1
Τα ταμπλζτεσ αυτζσ περιζχουν παράγοντεσ όπωσ απορρυπαντικό, λαμπρυντικό και αλάτι πλυντθρίου
πιάτων. Οριςμζνοι τφποι ταμπλετϊν μπορεί να περιζχουν και άλλουσ παράγοντεσ.
Πταν χρθςιμοποιείτε ταμπλζτεσ που περιζχουν ειδικό αλάτι και λαμπρυντικό, δεν χρειάηεται να γεμίςετε τθ
κικθ αλατιοφ και λαμπρυντικοφ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ενδεικτικι λυχνία λαμπρυντικοφ παραμζνει
αναμμζνθ όταν θ ςυςκευι είναι ενεργοποιθμζνθ. Βεβαιωκείτε ότι αυτζσ οι ταμπλζτεσ είναι κατάλλθλεσ για
τθ ςκλθρότθτα του νεροφ τθσ περιοχισ ςασ (ανατρζξτε ςτισ οδθγίεσ τθσ ςυςκευαςίασ των προϊόντων
Χρθςιμοποιείτε μεγάλθσ διάρκειασ προγράμματα πλφςθσ, όταν χρθςιμοποιείτε ταμπλζτεσ
απορρυπαντικοφ. Οι ταμπλζτεσ δεν μποροφν να διαλυκοφν πλιρωσ με τα ςφντομα προγράμματα πλφςθσ
και αυτό μπορεί να μειϊςει τα αποτελζςματα τθσ πλφςθσ
υνιςτώμενθ χριςθ: Αν κζλετε να ζχετε καλφτερα αποτελζςματα κατά τθ χριςθ ταμπλετϊν, προςκζςτε
αλάτι και γυαλιςτικό ςτθ ςυςκευι και ρυκμίςτε τθ ςκλθρότθτα του νεροφ και τθν ποςότθτα γυαλιςτικοφ
ςτθ χαμθλότερθ κζςθ.
Εκ νζου ξεχωριςτι χριςθ απορρυπαντικοφ, αλατιοφ και λαμπρυντικοφ
1. Γεμίςτε τθ κικθ αλατιοφ και τθ κικθ λαμπρυντικοφ.
2. υκμίςτε τθ ςκλθρότθτα του νεροφ ςτο υψθλότερο επίπεδο.
3. Εκκινιςτε ζνα πρόγραμμα πλφςθσ χωρίσ πιάτα.
4. Πταν ολοκλθρωκεί το πρόγραμμα πλφςθσ, ρυκμίςτε τον αποςκλθρυντι νεροφ ςφμφωνα με τθ
ςκλθρότθτα του νεροφ τθσ περιοχισ ςασ.
5. υκμίςτε τθν ποςότθτα λαμπρυντικοφ
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Χριςθ λαμπρυντικοφ
Το λαμπρυντικό κακιςτά δυνατό το ςτζγνωμα των πιάτων χωρίσ ςτίγματα και κθλίδεσ.
Η κικθ λαμπρυντικοφ προςκζτει αυτόματα λαμπρυντικό κατά τθ φάςθ του τελευταίου ξεβγάλματοσ.
Ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα για να γεμίςετε τθ κικθ λαμπρυντικοφ:
1. Ανοίξτε το καπάκι τθσ κικθσ λαμπρυντικοφ
2. Γεμίςτε τθ κικθ λαμπρυντικοφ με λαμπρυντικό. Η ζνδειξθ «max» υποδεικνφει το μζγιςτο επίπεδο.
3. Αφαιρζςτε τυχόν λαμπρυντικό που ζχει χυκεί χρθςιμοποιϊντασ απορροφθτικό πανί, για να αποφφγετε
το ςχθματιςμό υπερβολικοφ αφροφ κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ πλφςθσ.

4. Κλείςτε τθ κικθ λαμπρυντικοφ. Στρζψτε το καπάκι μζχρι να αςφαλίςει ςτθ κζςθ του.
φκμιςθ τθσ δόςθσ λαμπρυντικοφ
Εργοςταςιακι ρφκμιςθ: επίπεδο 3.
Μπορείτε να ρυκμίςετε τθ δόςθ λαμπρυντικοφ μεταξφ του επιπζδου 1
(χαμθλότερθ δόςθ) και του επιπζδου 6 (υψθλότερθ δόςθ).
Στρζψτε τον επιλογζα λαμπρυντικοφ για να αυξιςετε ι να μειϊςετε τθ δόςθ.

Τοποκζτθςθ ςκευϊν
Χριςιμεσ ςυμβουλζσ
• Μθν τοποκετείτε ςτθ ςυςκευι αντικείμενα που μπορεί να απορροφιςουν νερό (ςφουγγάρια, πανιά
οικιακισ χριςθσ).
• Αφαιρείτε τα υπολείμματα τροφίμων από τα ςκεφθ.
• Μαλακϊνετε τα υπολείμματα καμζνων τροφϊν ςτα ςκεφθ.
• Τοποκετείτε τα κοίλα ςκεφθ (φλιτηάνια, ποτιρια, κατςαρόλεσ) με το άνοιγμα προσ τα κάτω.
• Βεβαιωκείτε ότι δεν ςυγκεντρϊνεται νερό ςτα δοχεία ι τα μπολ.
• Βεβαιωκείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα και τα πιάτα δεν κολλάνε μεταξφ τουσ.
• Βεβαιωκείτε ότι τα ποτιρια δεν ζρχονται ςε επαφι με άλλα ποτιρια.
• Τοποκετείτε τυχόν μικρά αντικείμενα ςτο καλάκι για τα μαχαιροπίρουνα.
• Αναμείξτε τα κουτάλια μαηί με άλλα μαχαιροπίρουνα, ϊςτε να μθν κολλιςουν μεταξφ τουσ.
• Πταν τοποκετείτε τα αντικείμενα ςτα καλάκια, βεβαιωκείτε ότι το νερό ζρχεται ςε επαφι με όλεσ τισ
επιφάνειεσ.
• Τοποκετείτε τα ελαφριά αντικείμενα ςτο επάνω καλάκι. Βεβαιωκείτε ότι τα αντικείμενα δεν
μετακινοφνται
• Τα πλαςτικά αντικείμενα και τα μαγειρικά ςκεφθ με αντικολλθτικζσ επιςτρϊςεισ ςυγκρατοφν ςταγόνεσ
νεροφ.
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Πάνω καλάθι
Πιατοθήκη
Στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων υπάρχουν πιατοθήκες
(a, b). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πιατοθήκες σε ανοιχτή ή
κλειστή θέση. Στην ανοιχτή θέση (a), μπορείτε να βάλετε στις
πιατοθήκες τα φλιτζάνια σας, ενώ στην κλειστή θέση, μπορείτε να
βάλετε στο καλάθι τα ψηλά ποτήρια. Επίσης, μπορείτε να
εκμεταλλευτείτε τις πιατοθήκες για να βάλετε κατά μήκος πάνω
τους τις πιρούνες, τα μαχαίρια και τα κουτάλια.
Ρύθμιση ύψους του πάνω καλαθιού
Το πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων βρίσκεται στην ψηλότερη θέση. Όταν βρίσκεται σε αυτή τη θέση, μπορείτε να
τοποθετήσετε μεγάλα αντικείμενα (π.χ. κατσαρόλες) στο κάτω καλάθι. Εάν ρυθμίσετε το πάνω καλάθι στη χαμηλότερη
θέση, μπορείτε να βάλετε στο πάνω καλάθι μεγάλα πιάτα για να τα πλύνετε.
Χρησιμοποιήστε τα ροδάκια του καλαθιού για να αλλάξετε το ύψος του. Ανοίξτε τις διατάξεις συγκράτησης του
καλαθιού στο άκρο των ραγών του πάνω καλαθιού γυρνώντας τες προς το πλάι και βγάλτε το καλάθι. Αλλάξτε τη θέση
που έχουν τα ροδάκια. Ξαναβάλτε το καλάθι στη ράγα και κλείστε τις διατάξεις συγκράτησης. Με αυτόν τον τρόπο,
μπορείτε να ρυθμίσετε το πάνω καλάθι στη χαμηλότερη θέση.

Αναδιπλούμενες σχάρες
Οι αναδιπλούμενες σχάρες στο άνω καλάθι έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την ευκολότερη τοποθέτηση
μεγάλων ειδών όπως κατσαρόλες, τηγάνια, κτλ. Αν απαιτείται, κάθε τμήμα μπορεί να αναδιπλωθεί ξεχωριστά,
ή μπορούν να αναδιπλωθούν όλα ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις
αναδιπλούμενες σχάρες ανασηκώνοντάς τις προς τα πάνω ή διπλώνοντάς τις προς τα κάτω.
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Εναλλακτικοί τρόποι φορτώματοσ
Κάτω καλάκι

Επάνω καλάκι

17
23

Λανκαςμζνο φόρτωμα

x

x
x
Σημαντική παρατήρηση για εργαστήρια δοκιμών
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές απόδοσης, απευθυνθείτε στην ακόλουθη
διεύθυνση: “dishwasher@standardtest.info” . Στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα, παρακαλούμε να
παρέχετε το όνομα μοντέλου και τον αριθμό σειράς (20 ψηφίων), πληροφορίες που μπορείτε να
βρείτε στην πόρτα της συσκευής.”
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ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ
Ρρογράμματα
Γριγορθ
πλφςθ
40 °C

Ευαίςκθτα Eco
40 ° C

50 ° C

Ρρόπλυςθ και
ςτθ ςυνζχεια
επιλογι
προγράμματοσ

καφζσ,
γάλα, τςάι,
αλλαντικά,
λαχανικά,
τα ςκεφθ
δεν ζχουν
παραμείνει
για πολφ

καφζσ,
γάλα, τςάι,
αλλαντικά,
λαχανικά,
τα ςκεφθ
δεν ζχουν
παραμείνει
για πολφ

Επίπεδο λερϊματοσ

-

μικρό

Ροςότθτα
απορρυπαντικοφ
Α: 25 κ.εκ./15 κ.εκ.
Β: 5 κ.εκ.

-

Αρικμόσ
προγράμματοσ.
Ρρόγραμμα και
κερμοκραςία
Τφποσ υπολειμμάτων
τροφϊν

Ρρόπλυςθ

Super Wash
50 λεπτά.
65 ° C

Εντατικό

Υγιεινό

65 ° C

70 °C

αλλαντικά,
λαχανικά,
τα ςκεφθ
δεν ζχουν
παραμείνει
για πολφ

ςοφπεσ,
ςάλτςεσ,
ηυμαρικά,
αυγά, πιλάφι,
πατάτα και
φαγθτά
φοφρνου,
τθγανθτά

ςοφπεσ,
ςάλτςεσ,
ηυμαρικά,
αυγά, πιλάφι,
πατάτα και
φαγθτά
φοφρνου,
τθγανθτά

μεςαίο

μεςαίο

υψθλό

Α

Α+Β

Α+Β

μζτριο προσ
υψθλό
Α+Β

Ριάτα πολφ
λερωμζνα που
ζχουν
παραμείνει για
μεγάλο χρονικό
διάςτθμα ι
απαιτοφν
πλφςιμο
υγιεινισ.
υψθλό

Α+Β

Α+Β

Πρόπλυση

40 ° C

Πρόπλυση

Πρόπλυση

65 ° C

Πλύση 45 ° C

Πλύση 45 ° C

Τέλος

Κρύο
ξέβγαλμα
Καυτό
ξέβγαλμα
Τέλος

Πλύση 50 °
C
Κρύο
Κρύο
ξέβγαλμα ξέβγαλμα
Καυτό
Καυτό
ξέβγαλμα ξέβγαλμα
Στέγνωμα Στέγνωμα

-

40 ° C

Τέλος
Διάρκεια
προγράμματοσ
(λεπτά).
Κατανάλωςθ
ενζργειασ (KW/ϊρα

Κρύο ξέβγαλμα Πλύση 65 ° C
ενδιάμεσο
ξέβγαλμα
Τέλος

Τέλος

Πλύση 70 ° C

Κρύο ξέβγαλμα Κρύο ξέβγαλμα
Ενδιάμεσο
ξέβγαλμα
Καυτό
ξέβγαλμα

Καυτό
ξέβγαλμα
Στέγνωμα

Τέλος

15

30

74

172

50

Στέγνωμα
Τέλος
114

0,02

0,72

0,80

0,83

1,14

1,49

1, 42

10,5

17,8

14,8

47

100

101

1,01

1,14

1,26

10,5

14

11

10,2
14,1
13,0
Κατανάλωςθ νεροφ 3,6
(λίτρα)
Εάν επιλζξετε τθν επιλογι μιςοφ φορτίου, οι τιμζσ αλλάηουν ακολοφκωσ
Διάρκεια
15
30
64
150
προγράμματοσ
(λεπτά).
Κατανάλωςθ
0,02
0,72
0,78
0,79
ενζργειασ(
Κατανάλωςθ νεροφ 3,6
10,2
10,3
9,7
(λίτρα)
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Ρροειδοποίθςθ: Τα ςφντομα προγράμματα δεν περιλαμβάνουν ςτζγνωμα.
Οι τιμζσ που αναγράφονται ςτον πίνακα αποτελοφν τισ τιμζσ που λιφκθκαν υπό από εργαςτθριακζσ
ςυνκικεσ, ςφμφωνα με τα ςχετικά πρότυπα. Αυτζσ οι τιμζσ μποροφν να αλλάξουν ανάλογα με τισ ςυνκικεσ
χριςθσ και το περιβάλλον (τάςθ δικτφου, πίεςθ του νεροφ, κερμοκραςία νεροφ ειςόδου και κερμοκραςία
περιβάλλοντοσ).
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Ρλικτρα λειτουργίασ

1.) ON / OFF
Πταν πατιςετε το πλικτρο ON / OFF, θ ςυςκευι ενεργοποιείται και θ φωτεινι ζνδειξθ Start / Standby
ανάβει.
2.) Επιλογι μιςοφ φορτίου
Με τθ χριςθ τθσ δυνατότθτασ «μιςό φορτίο» του πλυντθρίου ςασ, μπορείτε να μειϊςετε τθ διάρκεια των
επιλεγζντων προγραμμάτων και τθν κατανάλωςθ ενζργειασ νεροφ.
3.) Ρλικτρο απορρυπαντικοφ Tablet
Ρατιςτε το πλικτρο Tablet όταν χρθςιμοποιείτε απορρυπαντικό ςε ταμπλζτα που περιζχει αλάτι,
γυαλιςτικό και επιπλζον πρόςκετα.
4.) Λαβισ πόρτασ
Χρθςιμοποιιςτε τθ λαβι τθσ πόρτασ για να ανοίξετε και να κλείςετε τθν πόρτα τθσ ςυςκευισ.
5.) Ρλικτρο επιλογισ προγράμματοσ
Με το πλικτρο επιλογισ προγράμματοσ μπορείτε να επιλζξετε το κατάλλθλο πρόγραμμα για τα πιάτα ςασ.
6.) Extra Ξζβγαλμα
Μπορείτε να προςκζςετε επιπλζον ξζβγαλμα ςτο επιλεγμζνο πρόγραμμα με τθ χριςθ αυτοφ του
πλικτρου.
3
7.) Ρλικτρο Ζναρξθσ / Ραφςθσ
Μόλισ πατιςετε το πλικτρο Ζναρξθ / Ραφςθ, το πρόγραμμα που ζχετε επιλζξει με το πλικτρο επιλογισ
προγράμματοσ κα ξεκινιςει και θ φωτεινι ζνδειξθ "πλφςθ" κα ανάψει. Σε κατάςταςθ διακοπισ
λειτουργίασ, θ ζνδειξθ Ζναρξθ / Ραφςθ αναβοςβινει.
8.) Ζνδειξθ ζλλειψθσ αλατιοφ
Η προειδοποιθτικι λυχνία ζλλειψθσ αλατιοφ ςάσ ενθμερϊνει για το διακζςιμο αλάτι ςτθ ςυςκευι. Πταν θ
προειδοποιθτικι λυχνία ζλλειψθσ αλατιοφ αρχίηει να ανάβει, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε αλάτι.
Ρροειδοποιθτικι ζνδειξθ ζλλειψθσ γυαλιςτικοφ
Η προειδοποιθτικι λυχνία ζλλειψθσ γυαλιςτικοφ ςάσ ενθμερϊνει για το διακζςιμο γυαλιςτικό ςτθ ςυςκευι.
Πταν θ προειδοποιθτικι λυχνία ζλλειψθσ γυαλιςτικοφ αρχίηει να ανάβει, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε
γυαλιςτικό.
Σθμείωςθ: Αν ζχετε χρθςιμοποιιςει μία πρόςκετθ λειτουργία ςτο τελευταίο πρόγραμμα πλφςθσ, αυτό το
χαρακτθριςτικό κα παραμείνει ενεργό και για το επόμενο πρόγραμμα πλφςθσ. Εάν δεν κζλετε να
χρθςιμοποιιςετε αυτιν τθ λειτουργία ςτο νζο επιλεγμζνο πρόγραμμα πλφςθσ, πατιςτε το πλικτρο τθσ
λειτουργίασ και βεβαιωκείτε ότι θ αντίςτοιχθ λυχνία ςτο πλικτρο ςβινει.
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9.) Ενδείξεισ παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ
Η ροι του προγράμματοσ μπορεί να παρακολουκείται μζςω των ενδείξεων ςτον πίνακα ελζγχου.
• Ρλφςθ
• Στζγνωμα
• Τζλοσ
10.) Ζνδειξθ υπολειπόμενου χρόνου
Αυτι θ ζνδειξθ προβάλει τον υπολειπόμενο χρόνο του προγράμματοσ. Επιπλζον, μπορείτε να ρυκμίςετε
τον χρόνο κακυςτζρθςθσ ζναρξθσ τθσ πλφςθσ πατϊντασ τα κουμπιά τθσ ζνδειξθσ πριν από τθν ζναρξθ του
προγράμματοσ. Αν κζλετε να αλλάξετε τθν ϊρα κακυςτζρθςθσ, μπορείτε να ρυκμίςετε το χρόνο πατϊντασ
το πλικτρο Ζναρξθ / Ραφςθ και χρθςιμοποιϊντασ τα κουμπιά τθσ ζνδειξθσ. Ριζςτε το πλικτρο Ζναρξθ /
Ραφςθ ξανά για να ενεργοποιιςετε τθ λειτουργία.

Λειτουργία κλειδϊματοσ
Για να ενεργοποιιςετε τθ λειτουργία κλειδϊματοσ, πατιςτε τα πλικτρα "+" και "-" ςτθν ζνδειξθ
υπολειπόμενου χρόνου ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα Η ζνδειξθ "CL" εμφανίηεται για 2 δευτερόλεπτα
ςτθν ζνδειξθ υπολειπόμενου χρόνου. Για να απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία πιζςτε τα πλικτρο "+" και "-"
και πάλι ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η ζνδειξθ "CL" κα αναβοςβιςει 1 φορά.
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Λειτουργία ςυςκευισ
Ενεργοποίθςθ τθσ ςυςκευισ

1. Ρατιςτε το πλικτρο Power On / Off .
2. Επιλζξτε το πρόγραμμα που επικυμείτε με
το πλικτρο επιλογισ προγράμματοσ.
3. Αν το επικυμείτε, μπορείτε να επιλζξετε
επιπλζον λειτουργία.
4. Ξεκινιςτε το πρόγραμμα πατϊντασ το
πλικτρο Ζναρξθ / Ραφςθ.

Ραρακολοφκθςθ προγράμματοσ
Μπορείτε να παρακολουκιςετε τθ ροι του προγράμματοσ με τισ ενδείξεισ ςτον πίνακα ελζγχου.

Αλλαγι Ρρογράμματοσ
Αν κζλετε να αλλάξετε πρόγραμμα, ενϊ το πρόγραμμα πλφςθσ ςυνεχίηεται.
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Αλλαγι προγράμματοσ με ακφρωςθ
Αν κζλετε να ακυρϊςετε το πρόγραμμα, ενϊ ζχει αρχίςει.

Τζλοσ κφκλου πλφςθσ
Στο τζλοσ του κφκλου πλφςθσ ανάβει θ λυχνία ολοκλιρωςθσ προγράμματοσ.

θμείωςθ: Μπορείτε να ανοίξετε ελαφρϊσ τθν πόρτα ϊςτε τθ ςυςκευι να εκτελζςει τθ λειτουργία
ςτεγνϊματοσ πιο γριγορα.
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Κακαριςμόσ και ςυντιρθςθ
Πριν εκτελεςτεί οποιαδιποτε εργαςία, πάντα να αποςυνδζετε τθ ςυςκευι από τθν παροχι του
θλεκτρικοφ ρεφματοσ
Ο κακαριςμόσ τθσ ςυςκευισ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα παρατείνει τθ διάρκεια ηωισ τθσ.
Ενδζχεται να παρατθρθκεί ςυςςώρευςθ λίπουσ και αλάτων ςτο εςωτερικό τθσ ςυςκευισ. τθν
περίπτωςθ αυτι:
Γεμίςτε το διαμζριςμα του απορρυπαντικοφ χωρίσ να τοποκετιςετε πιάτα ςτθ ςυςκευι, επιλζξτε ζνα
πρόγραμμα υψθλισ κερμοκραςίασ και κζςτε το πλυντιριο ςε λειτουργία. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, ζνα
ειδικό προϊόν κακαριςμοφ που διατίκενται ςτθν αγορά.
Κακαριςμόσ λάςτιχου πόρτασ
Για να κακαρίςετε τισ τυχόν ςωρευμζνα υπολείμματα ςτα λάςτιχα τθσ πόρτασ, ςκουπίηετε τα λάςτιχα
τακτικά με ζνα βρεγμζνο πανί.
Κακαριςμόσ τθσ ςυςκευισ
Κακαρίηετε τα φίλτρα και τουσ βραχίονεσ ψεκαςμοφ τουλάχιςτον μία φορά τθν εβδομάδα.
Αποςυνδζςτε τθ ςυςκευι από το ρεφμα και κλείςτε τθ βρφςθ πριν τθν ζναρξθ του κακαριςμοφ.
Μθ χρθςιμοποιείτε ςκλθρά υλικά κακαριςμοφ. Σκουπίςτε με ζνα ιπιο υλικό κακαριςμοφ και βρεγμζνο
πανί.
Φίλτρα
Ελζγξτε αν υπάρχουν υπολείμματα τροφίμων ςτα φίλτρα. Αφαιρζςτε τα φίλτρα και κακαρίςτε τα καλά
κάτω από τρεχοφμενο νερό.
a. μικροφίλτρο
b. χονδρό φίλτρο
c. μεταλλικό / πλαςτικό φίλτρο

Για να αφαιρζςετε και να κακαρίςετε το ςφςτθμα φίλτρων, ςτρζψτε το αριςτερόςτροφα και απομακρφνετζ
το, τραβϊντασ το προσ τα πάνω (1). 1
Τραβιξτε και αφαιρζςτε το μεταλλικό / πλαςτικό φίλτρο (3).. Στθ ςυνζχεια βγάλτε το χονδρό φίλτρο από το
μικροφίλτρο (2). Ξεπλφνετε με άφκονο νερό κάτω από τθ βρφςθ. Επανατοποκετιςτε το μεταλλικό /
πλαςτικό φίλτρο. Τοποκετιςτε το χονδρό φίλτρο ςτο μικροφίλτρο προςζχοντασ τισ ενδείξεισ. Συνδζςτε το
μικροφίλτρο ςτο μεταλλικό / πλαςτικό φίλτρο και ςτρζψτε προσ τθν κατεφκυνςθ του βζλουσ (4). 4.
•
•
•

Ροτζ μθ χρθςιμοποιείτε το πλυντιριο πιάτων χωρίσ φίλτρο.
Εςφαλμζνθ τοποκζτθςθ του φίλτρου κα μειϊςει τθν αποτελεςματικότθτα πλφςθσ.
Ο κακαριςμόσ των φίλτρων είναι πολφ ςθμαντικόσ για τθν ορκι λειτουργία τθσ ςυςκευισ.
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Βραχίονεσ ψεκαςμοφ
Ελζγξτε εάν οι οπζσ του άνω και του κάτω βραχίονα ψεκαςμοφ είναι
φραγμζνεσ. Αν χρειάηεται αφαιρζςτε τουσ βραχίονεσ ψεκαςμοφ και
κακαρίςτε τουσ κάτω από τρεχοφμενο νερό.
Μπορείτε να αφαιρζςετε τον κάτω βραχίονα ψεκαςμοφ τραβϊντασ τον
προσ τα πάνω, και τον πάνω ξεβιδϊνοντασ το παξιμάδι προσ τα αριςτερά.
Βεβαιωκείτε ότι ζχετε ςφίξει καλά το παξιμάδι κατά τθν επανατοποκζτθςθ
του άνω βραχίονα ψεκαςμοφ.

Φίλτρο ςωλινα
Το φίλτρο ειςαγωγισ νεροφ που βρίςκεται ςτθν ζξοδο τθσ παροχισ του νεροφ πρζπει να κακαρίηεται
περιοδικά.
Αφοφ κλείςετε τθν παροχι του νεροφ, ξεβιδϊςτε τθν άκρθ τθσ ςωλινα ειςαγωγισ νεροφ, αφαιρζςτε το
φίλτρο και κακαρίςτε το απαλά κάτω από το τρεχοφμενο νερό. Τοποκετιςτε και πάλι το φίλτρο ςτθ κζςθ
του και βιδϊςτε προςεκτικά το ςωλινα ειςαγωγισ νεροφ.
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Ρεριγραφι ςφάλματοσ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
F5
Ανεπαρκισ παροχι νεροφ

ΕΛΕΓΧΟΣ
• Βεβαιωκείτε ότι θ βρφςθ είναι πλιρωσ ανοικτι και ότι
δεν υπάρχει διακοπι νεροφ.
• Κλείςτε τθ βρφςθ, αφαιρζςτε το ςωλινα ειςαγωγισ
νεροφ από τθ βρφςθ και κακαρίςτε το φίλτρο ςτο άκρο
ςφνδεςθσ του ςωλινα.
• Κάντε επανεκκίνθςθ τθσ ςυςκευισ και, επικοινωνιςτε με
τθν αντιπροςωπεία αν το ςφάλμα ςυνεχίηεται.
• Κλείςτε τθ βρφςθ.
• Επικοινωνιςτε με τθν αντιπροςωπεία.
• Ο ςωλινασ αποςτράγγιςθσ ζχει φράξει.
• Τα φίλτρα τθσ ςυςκευισ ενδζχεται να ζχουν φράξει.
• Σβιςτε τθ ςυςκευι και ενεργοποιιςτε τθν εντολι
ακφρωςθσ του προγράμματοσ.
• Αν το ςφάλμα ςυνεχίηεται, επικοινωνιςτε με τθν
αντιπροςωπεία.
Επικοινωνιςτε με τθν αντιπροςωπεία.
• Σβιςτε τθ ςυςκευι ςασ και κλείςτε τθ βρφςθ.
• Επικοινωνιςτε με τθν αντιπροςωπεία.
Επικοινωνιςτε με τθν αντιπροςωπεία.
Επικοινωνιςτε με τθν αντιπροςωπεία.

F3

Συνεχισ τροφοδοςία νεροφ

F2

Τα απόβλθτα δεν
απορρίπτονται.

F8
F1

Σφάλμα κερμαντιρα
Υπερχείλιςθ νεροφ

FE
F7

Βλάβθ θλεκτρονικισ κάρτασ
Υπερκζρμανςθ (θ κερμοκραςία
τθσ ςυςκευισ είναι πολφ υψθλι)
Σφάλμα κζςθσ διαχωριςτι
Επικοινωνιςτε με τθν αντιπροςωπεία.
Σφάλμα αιςκθτιρα κερμότθτασ Επικοινωνιςτε με τθν αντιπροςωπεία.

F9
F6

Εάν μία από τθσ ενδείξεισ προγράμματοσ ανάβει και θ ζνδειξθ START / PAUSE αναβοςβινει:
• η πόρτα τησ ςυςκευήσ είναι ανοιχτι. Κλείςτε τθν πόρτα.
Αν το πρόγραμμα δεν ξεκινά, ελζγξτε τα ακόλουκα:
• το πλυντήριο πιάτων ςυνδζεται με την παροχή ηλεκτρικοφ ρεφματοσ
• δεν υπάρχει διακοπή ρεφματοσ
• η βρφςη είναι ανοικτή
• η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων είναι κατάλληλα κλειςτή
• ελζγξτε την αςφάλεια ςτον ηλεκτρολογικό πίνακα
Τπολείμματα απορρυπαντικοφ ςτθ κικθ του απορρυπαντικοφ
• Πταν προςκζςατε απορρυπαντικό θ κικθ του απορρυπαντικοφ ιταν υγρι.
Παραμζνει νερό μζςα ςτθ ςυςκευι μετά το τζλοσ του προγράμματοσ
• Ο ςωλινασ αδειάςματοσ νεροφ είναι φραγμζνοσ ι ζχει ςυςτραφεί.
• Τα φίλτρα είναι βουλωμζνα.
• Το πρόγραμμα δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμθ.
Εάν θ ςυςκευι ςταματιςει κατά τθ διάρκεια τθσ πλφςθσ
• Διακοπι ρεφματοσ.
• Αδυναμία ειςαγωγισ νεροφ.
• Το πρόγραμμα μπορεί να είναι ςε κατάςταςθ αναμονισ.
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Ήχοι και δονιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ πλφςθσ
• Τα πιάτα δεν ζχουν τοποκετθκεί ςωςτά.
• Ο βραχίονασ ψεκαςμοφ χτυπά τα πιάτα.
Εάν υπάρχουν υπολείμματα τροφών ςτα πιάτα
• Τα πιάτα δεν είχαν τοποκετθκεί ςωςτά ςτθ ςυςκευι.
• Υπερβολικά φορτωμζνο καλάκι .
• Τα πιάτα ακουμποφςαν το ζνα το άλλο.
• Ρολφ μικρι ποςότθτα απορρυπαντικοφ.
• Ακατάλλθλο πρόγραμμα πλφςθσ .
• Φραγμζνοσ βραχίονασ ψεκαςμοφ με υπολείμματα τροφίμων.
• Φραγμζνα φίλτρα.
• Τα φίλτρα δεν ζχουν τοποκετθκεί ςωςτά.
• Η αντλία αποςτράγγιςθσ ζχει βουλϊςει.
Λευκοί λεκζδεσ ςτα πιάτα
• Ρολφ μικρι ποςότθτα απορρυπαντικοφ.
• Η ρφκμιςθ τθσ δοςολογίασ λαμπρυντικοφ είναι πολφ χαμθλι.
• Δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί ειδικό αλάτι, παρά τον υψθλό βακμό ςκλθρότθτασ του νεροφ.
• Η ρφκμιςθ αλατιοφ είναι πολφ χαμθλι.
• Το καπάκι τθσ κικθσ αλατιοφ δεν ζχει κλείςει καλά.
Σα πιάτα δεν ςτεγνώνουν
• Ζχει επιλεγεί πρόγραμμα χωρίσ ςτζγνωμα.
• Η ρφκμιςθ τθσ ποςότθτασ λαμπρυντικοφ είναι πολφ χαμθλι
• Τα πιάτα αφαιρζκθκαν πάρα πολφ γριγορα.
Λεκζδεσ ςκουριάσ ςτα πιάτα
• Η ποιότθτα του ανοξείδωτου χάλυβα των ςκευϊν είναι ανεπαρκισ.
• Υψθλό ποςοςτό αλάτων ςτο νερό πλφςθσ.
• Το καπάκι τθσ κικθσ αλατιοφ δεν ζχει κλείςει καλά.
• Διαρροι αλατιοφ μζςα ςτο πλυντιριο κατά το γζμιςμα τθσ κικθσ αλατιοφ.
• Ανκυγιεινό δίκτυο φδρευςθσ.

Εάν ακολουκϊντασ τισ ανωτζρω οδθγίεσ δεν ανιχνεφςετε το λάκοσ και το πρόβλθμα εμμζνει, καλζςτε το
πλθςιζςτερο κζντρο εξυπθρζτθςθσ βλαβϊν.
ΡΟΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ: Οποιεςδιποτε διαδικαςίεσ που εκτελοφνται ςτθ ςυςκευι από αναρμόδια πρόςωπα δεν
καλφπτονται από τθν εγγφθςθ και κα πλθρϊνονται από το χριςτθ.
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Ρρακτικζσ και χριςιμεσ ςυμβουλζσ
1. Κάκε φορά που δεν χρθςιμοποιείτε τθ ςυςκευι
• Αποςυνδζςτε τθ ςυςκευι και ςτθ ςυνζχεια κλείςτε τθν παροχι νεροφ
• Αφιςτε τθν πόρτα λίγο ανοικτι, προκειμζνου να αποτραπεί ο ςχθματιςμόσ δυςάρεςτων οςμϊν.
• Κρατιςτε το εςωτερικό τθσ ςυςκευισ κακαρό.
2. Εξάλειψθ ςταγονιδίων νεροφ
• Ρλφνετε τα πιάτα ςτο εντατικό πρόγραμμα.
• Αφαιρζςτε όλα τα μεταλλικά δοχεία από τθ ςυςκευι .
• Μθν προςκζτετε απορρυπαντικό.
3. Αν τοποκετιςετε ςωςτά τα πιάτα ςασ ςτθ ςυςκευι, κα πρζπει το χρθςιμοποιείτε με τον καλφτερο
τρόπο από πλευράσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και αποτελζςματοσ πλφςθσ και ςτεγνϊματοσ.
4. Αφαιρζςτε τα υπολείμματα τροφϊν πριν βάλετε τα πιάτα ςτθ ςυςκευι.
5. Λειτουργείτε τθ ςυςκευι τελείωσ γεμάτθ.
6. Χρθςιμοποιιςτε πρόπλυςθ μόνο όταν είναι απαραίτθτο.
7. Λάβετε υπόψθ ςασ τισ πλθροφορίεσ κατανάλωςθσ κατά τθν επιλογι ενόσ προγράμματοσ.
8. Δεδομζνου ότι θ ςυςκευι φκάνει ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ, δεν πρζπει να τοποκετείται κοντά ςε
ψυγείο.
9. Εάν θ ςυςκευι βρίςκεται ςε ςθμείο όπου κινδυνεφει να παγϊςει, αποςτραγγίξτε τελείωσ το νερό που
ζχει απομείνει ςτθ ςυςκευι. Κλείςτε τθ βρφςθ, αποςυνδζςτε το ςωλινα παροχισ νεροφ από τθ βρφςθ
και αφιςτε το νερό να ςτραγγίξει
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Τεχνικά χαρακτηριστικά)
Εμπορική επωνυμία προμηθευτή

PYRAMIS

Μοντέλο προμηθευτή

DWH 45SI

Χωρητικότητα πλυντηρίου πιάτων

10

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

A+

Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (σε kWh ανά έτος) (AEC) (280 κύκλοι) *

237

Ενεργειακή κατανάλωση (Et) (kWh ανά κύκλο)

0,83

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση απενεργοποίησης (W) (PO)

0,05

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ενεργοποίησης (W) (PI)

1,00

Ετήσια κατανάλωση νερού (σε λίτρα ανά έτος) (AWC) (280 κύκλοι) **

3640

Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος ***

A

Βασικό πρόγραμμα ****

Eco 50°C

Διάρκεια προγράμματος βασικού κύκλου (σε λεπτά)

172

Θόρυβος dB(A)

49

Εντοιχιζόμενο

Ναι

* Ενεργειακή κατανάλωση 237 kwh ανά έτος, για 280 βασικούς κύκλους πλύσης με πλήρωση κρύου νερού και την
κατανάλωση των λειτουργιών χαμηλής ισχύος. Η πραγματική ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο
χρήσης της συσκευής.
** Κατανάλωση νερού 3640 λίτρα ανά έτος, για 280 βασικούς κύκλους πλύσης. Η πραγματική κατανάλωση νερού
εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
***Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος A σε κλίμακα από G (μικρότερη απόδοση) έως A (μεγαλύτερη απόδοση).
**** Ο βασικός κύκλος πλύσης ονομάζεται “Eco 50 °C". Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ετικέτα και
το δελτίο αφορούν το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο ενδείκνυται για το πλύσιμο των πιάτων με συνηθισμένους
λεκέδες και προσφέρει την καλύτερη συνδυαστική απόδοση όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και νερού.

THE PRODUCT FICHE (Spect)
Supplier's trade mark

PYRAMIS

Supplier's model

DWH 45SI

Capacity of dishwasher

10

The energy efficiency class

A+

Annual energy consumption in kWh per year (AEC) ( 280 Cycle ) *

237

Energy consumption (Et) (kWh per cycle)

0,83

Offmode power consumption (W) (Po)

0,05

Lefton mode power consumption (W) (Pl)

1,00

Annual water consumption in litres per year (AWC) ( 280 Cycle ) **

3640

Drying efficiency class ***
Standard programme name ****
Programme time for standard cycle ( min)

A
Eco 50 ˚C
172

Noise dB(A)

49

Built – in

Yes

* Energy consumption 237 kwh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption
of low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
** Water consumption 3640 liters per year based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend
on how appliance is used.
***Drying efficiency class A on a scale from G(least efficient) to A (most efficient).
**** The “Eco 50 ˚C” is the standard cleaning cycle to which the information in the label and the fiche relates. This
programme is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient programme in terms of combined
energy and water consumption.
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