
ESL5350LO

IT Lavastoviglie Istruzioni per l’uso 2
LT Indaplovė Naudojimo instrukcija 25
UK Посудомийна машина Інструкція 46

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Electrolux ESL5350LO o

cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Lavastoviglie

https://www.trovaprezzi.it/Fprezzo_lavastoviglie_electrolux_esl5350lo.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_351
https://www.trovaprezzi.it/prezzi_lavastoviglie.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_351


INDICE
1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA........................................................................3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA............................................................................. 4
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO......................................................................6
4. PANNELLO COMANDI.......................................................................................7
5. PROGRAMMI..................................................................................................... 7
6. IMPOSTAZIONI.................................................................................................. 9
7. OPZIONI........................................................................................................... 12
8. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO.......................................................... 13
9. UTILIZZO QUOTIDIANO.................................................................................. 14
10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.............................................................16
11. PULIZIA E CURA............................................................................................17
12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....................................................................19
13. DATI TECNICI................................................................................................ 23

PENSATI PER VOI
Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un
prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione.
Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi
momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori
risultati.
Benvenuti in Electrolux.
Visitate il nostro sito web per:

Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali
anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.registerelectrolux.com

Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei
seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.

 Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza
 Informazioni e suggerimenti generali
 Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.
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1.  INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di
installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non
sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti
da un'installazione o un uso scorretti. Conservare
sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per
poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
• L'apparecchiatura può essere usata da bambini di età

8 anni e oltre e da persone con capacità ridotte, a
condizione che siano stati debitamente istruiti e/o
supervisionati in merito all'uso sicuro
dell'apparecchiatura e a condizione che comprendano
i potenziali pericoli previsti.

• Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.

• Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
• Tenere i bambini e gli animali domestici lontano

dal'oblò dell'apparecchiatura quando è aperto.
• I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e

manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali
• Questo elettrodomestico è destinato ad un uso

domestico e applicazioni simili, quali:
– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri

ambienti di lavoro;
– clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri

ambienti residenziali.
• Non modificare le specifiche tecniche

dell'apparecchiatura.
• La pressione di esercizio dell'acqua (minima e

massima) deve essere compresa tra 0.5 (0.05) / 8
(0.8) bar (MPa)

ITALIANO 3



• Rispettare il numero massimo di 13 coperti.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve

essere sostituito dal produttore, dal Centro di
Assistenza Autorizzato o da una persona qualificata
per evitare situazioni di pericolo.

• Sistemare i coltelli e le posate appuntite nel cestello
portaposate con l’estremità rivolta verso il basso o in
posizione orizzontale.

• Non tenere la porta dell’apparecchiatura aperta senza
supervisione per evitare di caderci.

• Prima di eseguire qualunque intervento di
manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre
la spina dalla presa.

• Non usare acqua spray ad alta pressione né vapore
per pulire l'apparecchio.

• Le aperture di ventilazione alla base (ove previste)
non devono essere ostruite da un tappeto.

• L'apparecchiatura deve essere collegata
correttamente all'impianto idrico con i tubi nuovi forniti.
I tubi usati non devono essere riutilizzati.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2.1 Installazione
• Rimuovere tutti i materiali di

imballaggio.
• Non installare o utilizzare

l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Non collocare o usare

l’apparecchiatura in un luogo in cui la
temperatura possa scendere al di
sotto di 0°C.

• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.

• Assicurarsi che l'apparecchiatura sia
installata sotto e vicino a parti
adeguatamente ancorate a una
struttura fissa.

2.2 Collegamento elettrico
AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.

• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.

• Verificare che i dati elettrici riportati
sulla targhetta dei dati corrispondano
a quelli dell'impianto. In caso
contrario, contattare un elettricista.

• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.

• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.

• Accertarsi di non danneggiare la
spina e il cavo. Qualora il cavo
elettrico debba essere sostituito,
l’intervento dovrà essere effettuato dal
nostro Centro di Assistenza
autorizzato.

• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine
dell'installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.
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• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
solo la spina.

• Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.

• Solo per il Regno Unito e l'Irlanda.
L'apparecchiatura è dotata di spina di
alimentazione da 13 amp. Nel caso si
rendesse necessario sostituire il
fusibile nella spina di alimentazione,
utilizzare il fusibile: 13 amp ASTA (BS
1362).

2.3 Collegamento dell’acqua
• Non danneggiare i tubi dell'acqua.
• Prima di eseguire il collegamento a

tubi nuovi, tubi non usati a lungo,
dove sono stati eseguiti interventi di
riparazione o sono stati inseriti nuovi
dispositivi (misuratori dell'acqua,
ecc.), lasciar uscire acqua fino a che
non sarà trasparente e limpida.

• Verificare che non vi siano perdite
visibili durante e dopo il primo uso
dell'apparecchiatura.

• Il tubo di carico dell'acqua dispone di
una valvola di sicurezza e una guaina
con un cavo elettrico interno.

AVVERTENZA!
Tensione pericolosa.

• Se il tubo di carico è danneggiato,
chiudere immediatamente il rubinetto
e scollegare immediatamente la spina
dalla presa elettrica. Contattare il
Centro di Assistenza autorizzato per
sostituire il tubo di carico dell’acqua.

2.4 Utilizzo
• Non sedersi o salire sulla porta

aperta.

• I detersivi per la lavastoviglie sono
pericolosi. Osservare le istruzioni di
sicurezza riportate sulla confezione
del detersivo.

• Non bere o giocare con l’acqua
all’interno dell’apparecchiatura.

• Non rimuovere i piatti
dall'apparecchiatura fino al
completamento del programma.
Potrebbe rimanere del detersivo sulle
stoviglie.

• L'apparecchiatura può rilasciare
vapore caldo se si apre la porta
durante lo svolgimento del
programma.

• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.

2.5 Assistenza Tecnica
• Contattare il Centro di Assistenza

autorizzato per riparare
l'apparecchiatura. Consigliamo di
utilizzare esclusivamente ricambi
originali.

• Quando si contatta il Centro di
Assistenza autorizzato, accertarsi di
disporre delle seguenti informazioni
riportate sulla targhetta dei dati.
Modello:
PNC:
Numero di serie:

2.6 Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o
soffocamento.

• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.

• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere il blocco porta per evitare

che bambini e animali domestici
rimangano chiusi all'interno
dell'apparecchiatura.
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3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

4 37 9 8           10 56

11 

1 2

1 Mulinello superiore
2 Mulinello inferiore
3 Filtri
4 Targhetta dei dati
5 Contenitore del sale
6 Apertura di ventilazione

7 Contenitore del brillantante
8 Contenitore del detersivo
9 Cestello portaposate
10 Cestello inferiore
11 Cestello superiore

3.1 Beam-on-Floor
Il Beam-on-Floor è un fascio di luce
mostrato sul pavimento al di sotto della
porta dell'apparecchiatura.
• Quando il programma si avvia, la luce

è rossa e rimane accesa per la durata
del programma.

• Una volta terminato il programma, la
luce diventa verde.

• Se l’apparecchiatura presenta
un’anomalia, la luce rossa lampeggia.

Il Beam-on-Floor si spegne
con lo spegnimento
dell'apparecchiatura.

Quando viene attivato AirDry
durante la fase di
asciugatura, la proiezione
sul pavimento potrebbe non
essere completamente
visibile. Per vedere se il ciclo
si è concluso, controllare il
pannello di controllo.
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4. PANNELLO COMANDI
1 2 93 4 5 6 7 8

1 Tasto On/Off
2 Display
3 Tasto Delay
4 Tasto Programma (su)
5 Tasto Programma (giù)

6 Tasto XtraDry
7 Tasto TimeManager
8 Tasto Reset
9 Spie

4.1 Spie

Spia Descrizione
Spia del brillantante. La spia è spenta durante l'esecuzione del pro‐
gramma.

Spia del sale. La spia è spenta durante l'esecuzione del programma.

5. PROGRAMMI
Fasi del pro‐
gramma

Grado di sporco
Tipo di carico

Fasi del programma Opzioni

P1
 1)

• Grado di spor‐
co normale

• Stoviglie e po‐
sate

• Ammollo
• Lavaggio a 50°C
• Risciacqui
• Deumidificazione

• TimeManager
• XtraDry

P2
 2)

• Tutto
• Stoviglie miste,

posate e pento‐
le

• Ammollo
• Lavaggio da 45°C a

70°C
• Risciacqui
• Deumidificazione

• XtraDry

P3 • Grado di spor‐
co intenso

• Stoviglie miste,
posate e pento‐
le

• Ammollo
• Lavaggio a 70 °C
• Risciacqui
• Deumidificazione

• TimeManager
• XtraDry

P5
 3)

• Sporco fresco
• Stoviglie e po‐

sate

• Lavaggio a 60°C o
65°C

• Risciacqui

• XtraDry
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Fasi del pro‐
gramma

Grado di sporco
Tipo di carico

Fasi del programma Opzioni

P4 • Grado di spor‐
co normale o
leggero

• Stoviglie e bic‐
chieri delicati

• Lavaggio a 45 °C
• Risciacqui
• Deumidificazione

• XtraDry

P6
 4)

• Tutto • Ammollo  

1) Questo programma consente un utilizzo più efficiente di acqua ed elettricità per lavare
stoviglie e posate con grado di sporco normale. (Programma standard per gli istituti di pro‐
va).
2) L'apparecchiatura rileva il grado di sporco e la quantità di stoviglie presenti nei cestelli.
Regola automaticamente la temperatura e la quantità dell'acqua, il consumo di elettricità e
la durata del programma.
3) Con questo programma è possibile lavare un carico di stoviglie con sporco fresco. Ga‐
rantisce buoni risultati di lavaggio in breve tempo.
4) Con questo programma è possibile risciacquare velocemente le stoviglie per evitare resi‐
dui di cibo sui piatti e la formazione di odori all'interno dell'apparecchiatura. Non utilizzare il
detersivo con questo programma.

5.1 Valori di consumo

Programma 1) Acqua
(l)

Energia elettrica
(kWh)

Durata
(min.)

P1 9.9 0.820 237

P2 7 - 12 0.7 - 1.5 45 - 160

P3 13 - 15 1.4 - 1.6 140 - 160

P5 9 0.8 30

P4 13 - 14 0.9 - 1.1 70 - 85

P6 4 0.1 14

1) I valori possono variare a seconda della pressione e della temperatura dell'acqua, delle
variazioni dell'alimentazione elettrica, delle opzioni selezionate e della quantità di stoviglie.
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5.2 Informazioni per gli istituti di
prova
Per le informazioni necessarie, relative
alle prestazioni inviare una mail a:

info.test@dishwasher-production.com
Riportare il numero del prodotto (PNC)
che si trova sulla targhetta dei dati.

6. IMPOSTAZIONI
6.1 Modalità di selezione
programma e modalità utente
Quando l'apparecchiatura si trova in
modalità di selezione programma, è
possibile impostare un programma ed
accedere alla modalità utente.
In modalità utente è possibile
modificare le seguenti impostazioni:
• Il livello del decalcificatore dell'acqua

in base alla durezza dell'acqua.
• L'attivazione o disattivazione del

segnale acustico al termine del
programma.

• Attivazione/disattivazione della
notifica contenitore del brillantante
vuoto.

• L'attivazione o la disattivazione di
AirDry.

Tali impostazioni vengono
memorizzate fino alla successiva
modifica.

Come impostare la modalità di
selezione programma
L’apparecchiatura si trova in modalità di
selezione programma quando il display
mostra il numero del programma P1.

Quando si attiva l'apparecchiatura,
solitamente si trova in modalità di
selezione programma. Tuttavia, se
questo non dovesse accadere, si potrà
impostare la modalità di selezione
programma nel seguente modo:
Tenere premuto Reset finché
l’apparecchiatura entra in modalità di
selezione programma.

6.2 Decalcificatore dell’acqua
Il decalcificatore rimuove dall'acqua i
minerali che avrebbero effetti negativi sui
risultati di lavaggio e
sull'apparecchiatura.
La durezza dell'acqua dipende dal
contenuto di questi minerali. La durezza
dell'acqua è misurata in scale
equivalenti.
Il decalcificatore dell'acqua deve essere
regolato in base alla durezza dell’acqua
locale. Per informazioni sulla durezza
dell’acqua nella propria zona è possibile
rivolgersi all’ente erogatore locale. È
importante impostare il livello corretto del
decalcificatore dell'acqua per garantire
buoni risultati di lavaggio.

Durezza dell'acqua
Gradi tedeschi

(°dH)
Gradi francesi

(°fH)
mmol/l Gradi Clar‐

ke
Livello del decal‐
cificatore dell’ac‐

qua
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
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Gradi tedeschi
(°dH)

Gradi francesi
(°fH)

mmol/l Gradi Clar‐
ke

Livello del decal‐
cificatore dell’ac‐

qua
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) Impostazioni di fabbrica.
2) Non utilizzare il sale a questo livello.

Quando si utilizza un detersivo
normale o pastiglie multifunzione (con
o senza sale), impostare il corretto
livello di durezza dell'acqua per
mantenere la spia di riempimento del
sale attiva.

Le multi-pastiglie contenenti
sale non sono
sufficientemente efficaci per
ammorbidire l'acqua dura.

Come impostare il livello del
decalcificatore
L'apparecchiatura deve essere in
modalità selezione programma.
1. Per avviare la modalità utente

premere e tenere premuto
contemporaneamente  e  fino
a che gli indicatori , ,  e 
non iniziano a lampeggiare e il
display è vuoto.

2. Premere .
• Gli indicatori ,  e  si

spengono.
• L'indicatore  continua a

lampeggiare.
• Il display mostra l'impostazione

attuale: ad esempio  = livello
5.

3. Premere nuovamente  per
cambiare l'impostazione.

4. Premere il tasto acceso/spento per
confermare l'impostazione.

6.3 Indicazione assenza
brillantante
Il brillantante permette di asciugare le
stoviglie senza strisce o macchie.
Il brillantante viene erogato
automaticamente durante la fase di
risciacquo con acqua calda.
Quando la vaschetta del brillantante è
vuota, la spia corrispondente è attiva per
indicare di aggiungere altro brillantante.
Se si utilizzando pastiglie multifunzione
contenenti brillantante e si è soddisfatti
dei risultati di asciugatura, è possibile
disattivare la spia di riempimento.
Tuttavia, si consiglia di usare sempre il
brillantante per ottenere le migliori
prestazioni di asciugatura.
Se si utilizza un detersivo standard o
pastiglie multifunzione senza brillantante,
attivare la spia di riempimento.

Come disattivare la notifica
contenitore del brillantante
vuoto
L'apparecchiatura deve essere in
modalità selezione programma.
1. Per avviare la modalità utente

premere e tenere premuto
contemporaneamente  e  fino
a che gli indicatori , ,  e 
non iniziano a lampeggiare e il
display è vuoto.
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2. Premere  .
• Gli indicatori ,  e  si

spengono.
• L'indicatore  continua a

lampeggiare.
• Il display mostra l'impostazione

attuale.
–  = notifica contenitore del

brillantante vuoto attivata.
–  = notifica contenitore del

brillantante vuoto disattivata.
3. Premere  per cambiare

l'impostazione.
4. Premere il tasto acceso/spento per

confermare l'impostazione.

6.4 Segnali acustici
I segnali acustici vengono emessi in
caso di malfunzionamento
dell'apparecchiatura. Non è possibile
disattivare questi segnali acustici.
C'è inoltre un segnale acustico che viene
emesso al termine del programma. Per
impostazione predefinita, questo segnale
acustico è disattivato ma è possibile
attivarlo.

Come attivare il segnale
acustico per la fine del
programma
L'apparecchiatura deve essere in
modalità selezione programma.
1. Per avviare la modalità utente

premere e tenere premuto
contemporaneamente  e  fino
a che gli indicatori , ,  e 
non iniziano a lampeggiare e il
display è vuoto.

2. Premere .
• Gli indicatori ,  e  si

spengono.
• L'indicatore  continua a

lampeggiare.
• Il display mostra l'impostazione

attuale:
–  = Segnale acustico

spento.

–  = Segnale acustico
acceso.

3. Premere  per cambiare
l'impostazione.

4. Premere il tasto acceso/spento per
confermare l'impostazione.

6.5 AirDry
AirDry migliora i risultati di asciugatura
con consumi elettrici ridotti.

Mentre la fase di asciugatura
è in funzione, un dispositivo
apre la porta
dell'apparecchiatura. La
porta viene tenuta
socchiusa.

ATTENZIONE!
Non cercare di chiudere
l'apparecchiatura 2 minuti
dopo l'apertura automatica.
Ciò potrebbe danneggiare
l'apparecchio.

AirDry viene attivata automaticamente
con tutti i programmi, escluso  e

 (se applicabile).
Per migliorare le prestazioni di
asciugatura, fare riferimento all'opzione
XtraDry o attivare nuovamente AirDry.

Come disattivare l'opzione
AirDry
L'apparecchiatura deve essere in
modalità selezione programma.
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1. Per avviare la modalità utente
premere e tenere premuto
contemporaneamente  e  fino
a che gli indicatori , ,  e 
non iniziano a lampeggiare e il
display è vuoto.

2. Premere .
• Gli indicatori ,  e  si

spengono.

• L'indicatore  continua a
lampeggiare.

• Il display mostra l'impostazione
attuale:  = AirDry attivato.

3. Premere  per cambiare
l'impostazione:  = AirDry
disattivato.

4. Premere il tasto acceso/spento per
confermare l'impostazione.

7. OPZIONI
Le opzioni desiderate
devono essere attivate ogni
volta prima dell'avvio di un
programma.
Non è possibile attivare o
disattivare le opzioni durante
l'esecuzione di un
programma.

Non tutte le opzioni sono
compatibili tra loro. Se sono
state selezione delle opzioni
non compatibili,
l'apparecchiatura ne
disattiva automaticamente
una o diverse. Solo le spie
delle opzioni ancora attive
rimangono accese.

7.1 XtraDry
Attivare questa opzione se si desidera
migliorare le prestazioni di asciugatura.
Utilizzando questa opzione, la durata di
alcuni programmi, il consumo d'acqua e
la temperatura dell'ultimo risciacquo
potrebbero subire delle variazioni.
L'opzione XtraDry è un'opzione
permanente per tutti i programmi che
non siano , e non deve essere
selezionata a ogni ciclo.
Negli altri programmi, l'impostazione
XtraDry è fissa e viene usata
automaticamente nei cicli successivi.
Questa configurazione può essere
modificata in qualsiasi momento.
L'attivazione dell'opzione XtraDry
disattiva TimeManager e viceversa.

Come attivare XtraDry
Premere . La spia corrispondente si
accende.
Se l'opzione non è prevista con il
programma selezionato, la spia
corrispondente non si accende o
lampeggia velocemente per alcuni
secondi, quindi si spegne.
Il display indica la durata aggiornata del
programma.

7.2 TimeManager
L'opzione aumenta la pressione e la
temperatura dell'acqua. Le fasi di
lavaggio e di asciugatura sono più brevi.
La durata complessiva del programma si
riduce di circa il 50%.
I risultati di lavaggio sono gli stessi che si
ottengono con la normale durata del
programma. I risultati di asciugatura
possono ridursi.

Come attivare TimeManager
Premere , la spia corrispondente si
accende.
Se l'opzione non è prevista con il
programma selezionato, la spia
corrispondente non si accende o
lampeggia velocemente per alcuni
secondi, quindi si spegne.
Il display indica la durata aggiornata del
programma.
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8. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO
1. Accertarsi che il livello del

decalcificatore dell'acqua attuale
sia conforme alla durezza
dell'acqua. In caso contrario,
regolare il livello del
decalcificatore dell'acqua.

2. Riempire il contenitore del sale.
3. Riempire il contenitore del

brillantante.
4. Aprire il rubinetto dell’acqua.
5. Avviare un programma per rimuovere

possibili residui di lavorazione
presenti all’interno
dell’apparecchiatura. Non utilizzare il
detersivo e non caricare stoviglie.

Quando si avvia un programma,
l'apparecchiatura può impiegare fino a 5
minuti per rigenerare la resina nel
decalcificatore. Può sembrare che
l'apparecchiatura non funzioni
correttamente. La fase di lavaggio si
avvia soltanto al termine di tale
procedura. La procedura viene ripetuta
periodicamente.

8.1 Contenitore del sale
ATTENZIONE!
Utilizzare solo sale specifico
per lavastoviglie.

Il sale viene utilizzato per rigenerare la
resina nel decalcificatore e per
assicurare buoni risultati di lavaggio
nell'uso quotidiano.

Come riempire il contenitore del
sale
1. Ruotare il tappo del contenitore del

sale in senso antiorario e aprirlo.
2. Versare 1 litro d’acqua nel

contenitore del sale (solo la prima
volta).

3. Riempire il contenitore del sale.

4. Togliere l'eventuale sale rimasto
attorno all'apertura del contenitore.

5. Ruotare il tappo del contenitore del
sale in senso orario per chiuderlo.

ATTENZIONE!
Acqua e sale potrebbero
fuoriuscire dal contenitore
del sale durante il
riempimento. Dopo aver
riempito il contenitore del
sale, avviare
immediatamente un
programma volto ad evitare
la corrosione.

8.2 Come riempire il contenitore
del brillantante

A BD

C
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ATTENZIONE!
Utilizzare solo prodotti
brillantanti specifici per
lavastoviglie.

1. Premere il tasto di sgancio (D) per
aprire il coperchio (C).

2. Versare il brillantante nel contenitore
(A) finché il liquido raggiunge il livello
di max.

3. Rimuovere l'eventuale brillantante
fuoriuscito con un panno assorbente,
per evitare che si formi troppa
schiuma.

4. Chiudere il coperchio. Assicurarsi
che il pulsante di sgancio si blocchi in
posizione.

È possibile ruotare il
selettore del dosaggio (B)
tra la posizione 1 (quantità
minima) e la posizione 4 o 6
(quantità massima).

9. UTILIZZO QUOTIDIANO
1. Aprire il rubinetto dell’acqua.
2. Premere il tasto On/Off per

accendere l’apparecchiatura.
Verificare che l'apparecchiatura sia in
modalità di selezione programma.

• Se la spia del sale è accesa,
riempire il contenitore del sale.

• Se la spia del brillantante è
accesa, riempire il contenitore del
brillantante.

3. Caricare i cestelli.
4. Aggiungere il detersivo.
5. Impostare ed avviare il programma

corretto per il tipo di carico ed il
grado di sporco.

9.1 Utilizzo del detersivo

30

20

A BD

C

20
30

BA D

C

1. Premere il tasto di sgancio (B) per
aprire il coperchio (C).

2. Mettere il detersivo in polvere o in
pastiglie nell'apposito contenitore
(A).

3. Se il programma prevede una fase di
prelavaggio, mettere una piccola
quantità di detersivo nel contenitore
(D).

4. Chiudere il coperchio. Assicurarsi
che il pulsante di sgancio si blocchi in
posizione.
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9.2 Impostazione ed avvio di un
programma

Funzione Auto Off
Questa funzione permette di ridurre il
consumo di energia disattivando
automaticamente l'apparecchiatura
quando non è in funzione.
La funzione si attiva:
• Dopo 5 minuti dal termine del

programma.
• Dopo 5 minuti se il programma non è

stato avviato.

Avvio di un programma
1. Tenere la porta dell'apparecchiatura

socchiusa.
2. Premere il tasto On/Off per

accendere l’apparecchiatura.
Verificare che l'apparecchiatura sia in
modalità di selezione programma.

3. Premere ripetutamente  oppure
 fino a quando il display mostra il

numero del programma che si
desidera avviare. Il display mostrerà
il numero del programma per circa 3
secondi, seguito dalla durata del
programma.

4. Impostare le opzioni disponibili.
5. Chiudere la porta

dell'apparecchiatura per avviare il
programma.

Avvio del programma con
partenza ritardata
1. Impostare un programma.
2. Premere ripetutamente  finché il

display indica l'intervallo desiderato
per la partenza ritardata (da 1 a 24
ore).

Si accende la spia Partenza ritardata.
3. Chiudere la porta

dell'apparecchiatura per avviare il
conto alla rovescia.

Una volta avviato il conto alla rovescia, è
possibile aumentare il ritardo ma non
modificare il programma e le opzioni.

Appena è completato il conto alla
rovescia, il programma si avvia.

Apertura della porta durante il
funzionamento
dell'apparecchiatura
Se si apre la porta mentre è in corso un
programma, l’apparecchiatura si arresta.
Ciò può influenzare il consumo di
energia e la durata del programma.
Quando si chiude nuovamente la porta,
l'apparecchiatura riprende dal punto in
cui era stata interrotta.

Se la porta rimane aperta
per più di 30 secondi
durante la fase di
asciugatura, il programma in
corso termina. Ciò non
avviene se la porta viene
aperta da AirDry.

Non provare a chiudere la
porta dell'apparecchiatura
entro 2 minuti dopo che
AirDry la apre
automaticamente, dato che
ciò potrebbe causare danni
all'apparecchiatura.
Qualora successivamente la
porta venga chiusa per altri
3 minuti, si conclude la
modalità in funzione.

Annullamento della partenza
ritardata mentre è in corso il
conto alla rovescia
Quando si annulla la partenza ritardata,
è necessario impostare nuovamente il
programma e le opzioni.
Tenere premuto Reset finché
l’apparecchiatura entra in modalità di
selezione programma.

Annullamento del programma
Tenere premuto Reset finché
l’apparecchiatura entra in modalità di
selezione programma.
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Verificare che vi sia del detersivo
nell'apposito contenitore prima di avviare
un nuovo programma.

Termine del programma
Una volta terminato il programma, il
display mostra 0:00 .

1. Premere il tasto On/Off o attendere
che la funzione Auto Off spenga
automaticamente l'apparecchiatura.

2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
10.1 Informazioni generali
I seguenti suggerimenti garantiranno una
pulizia e risultati di asciugatura quotidiani
ottimali ed aiuteranno a salvaguardare
l'ambiente.
• Gettare i residui di cibo più grandi

nella spazzatura.
• Non prelavare le stoviglie a mano. Se

necessario, utilizzare il programma
prelavaggio (se disponibile) o
selezionare un programma con fase
di prelavaggio.

• Utilizzare sempre tutto lo spazio
presente nei cestelli.

• Quando si carica l'apparecchiatura,
assicurarsi che le stoviglie vengano
raggiunte interamente e lavate
dall'acqua rilasciata dagli ugelli del
mulinello. Verificare che gli oggetti
non si tocchino o coprano.

• È possibile utilizzare il detersivo per
lavastoviglie, il brillantante e il sale
separatamente o le pastiglie
multifunzione (ad es. "3 in 1", "4 in 1",
"Tutto in uno"). Seguire le istruzioni
riportate sulla confezione.

• Impostare il programma corretto per il
tipo di carico ed il grado di sporco. Il
programma ECO consente un utilizzo
più efficiente di acqua ed elettricità
per lavare stoviglie e posate con
grado di sporco normale.

10.2 Se si utilizzano sale,
brillantante e detersivo
• Utilizzare soltanto sale, brillantante e

detersivo specifici per lavastoviglie.
Altri prodotti possono danneggiare
l'apparecchiatura.

• In zone con acqua dura e molto dura
si consiglia di utilizzare solo detersivo
(in polvere, gel, pastiglie senza

funzioni aggiuntive), brillantante e
sale separatamente per risultati di
pulizia e asciugatura ottimali.

• Almeno una volta al mese, far
funzionare l'apparecchiatura con un
detergente adatto a tal fine.

• Le pastiglie possono non sciogliersi
completamente nei cicli brevi. Per
evitare residui di detersivo sulle
stoviglie, consigliamo di utilizzare il
detersivo in pastiglie con i programmi
lunghi.

• Non usare una dose di detersivo
superiore alla quantità raccomandata.
Osservare le istruzioni riportate sulla
confezione del detersivo.

10.3 Cosa fare se non si
desidera utilizzare più il
detersivo in pastiglie
multifunzione
Prima di iniziare ad usare separatamente
detersivo, sale e brillantante attenersi
alla procedura seguente:
1. Impostare il livello più alto del

decalcificatore dell'acqua.
2. Assicurarsi che i contenitori del sale

e del brillantante siano pieni.
3. Avviare il programma più breve con

una fase di risciacquo. Non
aggiungere il detersivo e non
caricare i cestelli.

4. Una volta completato il programma,
regolare il decalcificatore dell'acqua
in base alla durezza dell'acqua
locale.

5. Regolare la quantità di brillantante
rilasciata.

6. Attivare l'indicazione assenza
brillantante.
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10.4 Caricare i cestelli
• Utilizzare l’apparecchiatura

esclusivamente per lavare articoli
idonei al lavaggio in lavastoviglie.

• Non introdurre nell’apparecchiatura
articoli di legno, osso, alluminio, peltro
o rame.

• Non inserire nell'apparecchiatura
oggetti che possano assorbire acqua
(spugne, panni).

• Eliminare i residui di cibo dalle
stoviglie.

• Ammorbidire le tracce di bruciato sulle
stoviglie.

• Disporre gli utensili cavi (tazze,
bicchieri e padelle) con l’apertura
rivolta verso il basso.

• Assicurarsi che le posate e i piatti non
aderiscano tra loro. Mescolare i
cucchiai con le altre posate.

• Verificare che i bicchieri non si
tocchino l’un l’altro.

• Disporre gli oggetti piccoli nel cestello
portaposate.

• Sistemare gli oggetti leggeri nel
cestello superiore in modo tale che
non possano muoversi.

• Prima di avviare un programma,
assicurarsi che i mulinelli possano
ruotare liberamente.

10.5 Prima di avviare il
programma
Verificare che:

• I filtri siano puliti e installati
correttamente.

• Il tappo del contenitore del sale sia
serrato.

• I fori sui mulinelli non siano ostruiti.
• Siano presenti il sale per lavastoviglie

e il brillantante (a meno che non si
utilizzino le pastiglie combinate).

• Le stoviglie siano riposte
correttamente nei cestelli.

• Il programma sia adatto al tipo di
carico e al grado di sporco.

• Si utilizzi la quantità corretta di
detersivo e additivi.

10.6 Scaricare i cestelli
1. Lasciare raffreddare i piatti prima di

estrarli dall'apparecchiatura. Le
stoviglie calde possono essere più
facilmente danneggiabili.

2. Vuotare prima il cestello inferiore e
quindi quello superiore.

Al termine del programma,
dell'acqua potrebbe
rimanere sulle pareti e sulla
porta dell'apparecchiatura.

11. PULIZIA E CURA
AVVERTENZA!
Prima di eseguire qualunque
intervento di manutenzione,
spegnere l'apparecchiatura
ed estrarre la spina dalla
presa.

Filtri sporchi e mulinelli
ostruiti riducono i risultati di
lavaggio. Eseguire controlli
periodici e pulirli, se
necessario.

11.1 Pulizia dei filtri
Il sistema del filtro si compone di 3 parti.
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1. Ruotare il filtro (B) in senso antiorario
e rimuoverlo.

2. Estrarre il filtro (C) dal filtro (B). 
3. Rimuovere il filtro piatto (A).

4. Lavare i filtri.

5. Assicurarsi che non vi siano residui
di cibo o di sporco all'interno o
attorno al bordo della vasca di
raccolta.

6. Posizionare nuovamente il filtro piatto
(A). Assicurarsi che sia posizionato
correttamente al di sotto delle due
guide.

7. Rimontare i filtri (B) e (C).
8. Posizionare nuovamente il filtro (B)

nel filtro piatto (A). Ruotarlo in senso
orario finché non si blocca in
posizione.

www.electrolux.com18



ATTENZIONE!
Un’errata posizione dei filtri
può comportare scadenti
risultati di lavaggio e danni
all’apparecchiatura.

11.2 Pulizia dei mulinelli
Non rimuovere i mulinelli. Se i fori dei
mulinelli sono ostruiti da residui di
sporco, liberarli servendosi di un oggetto
a punta fine.

11.3 Pulizia esterna
• Pulire l'apparecchiatura con un panno

inumidito e morbido.
• Utilizzare solo detergenti neutri.
• Non usare prodotti abrasivi, spugnette

abrasive o solventi.

11.4 Pulizia interna
• Pulire accuratamente

l'apparecchiatura, inclusa la
guarnizione in gomma della porta, con
un panno morbido umido.

• Se si usano regolarmente programmi
di breve durata, è possibile riscontrare
depositi di grasso e calcare all'interno
dell'apparecchiatura. Per evitarlo, si
consiglia di avviare programmi lunghi
almeno 2 volte al mese.

• Per ottenere le migliori prestazioni
dall'apparecchiatura, si consiglia di
utilizzare mensilmente un prodotto
specifico per la pulizia della
lavastoviglie. Seguire attentamente le
istruzioni riportate sulla confezione del
prodotto.

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
L'apparecchiatura non si avvia o si
blocca durante il funzionamento. Prima
di contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato, tentare di risolvere il
problema da soli con l'aiuto delle
informazioni riportate in tabella.

AVVERTENZA!
Riparazioni non eseguite in
modo accurato possono
comportare gravi rischi per
la sicurezza dell'utente.
Qualsiasi tipo di riparazione
deve essere eseguita da
personale qualificato.

In alcuni casi il display visualizza un
codice allarme.
La maggior parte dei possibili
problemi possono essere risolti senza
il bisogno di contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato.

Problema e codice allar‐
me

Possibile causa e soluzione

Non è possibile accendere
l'apparecchiatura.

• Verificare che la spina sia collegata alla presa elettri‐
ca.

• Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettri‐
co non sia danneggiato.

Il programma non si avvia. • Controllare che la porta sia chiusa.
• Se è stato impostato il ritardo, annullare l'impostazio‐

ne o attendere il termine del conto alla rovescia.
• L'apparecchiatura ha avviato la procedura di rigene‐

razione della resina all'interno del decalcificatore. La
procedura dura all'incirca 5 minuti.
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Problema e codice allar‐
me

Possibile causa e soluzione

L'apparecchiatura non ca‐
rica acqua.
Il display visualizza .

• Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
• Controllare che la pressione dell'acqua di alimenta‐

zione non sia troppo bassa. Per ottenere informazio‐
ni a questo proposito, contattare l'ente erogatore lo‐
cale.

• Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostrui‐
to.

• Controllare che il filtro nel tubo di carico non sia
ostruito.

• Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato o
piegato.

L'apparecchiatura non sca‐
rica l'acqua.
Il display visualizza .

• Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito.
• Controllare che il filtro nel tubo di scarico non sia

ostruito.
• Controllare che il sistema del filtro interno non sia

ostruito.
• Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o

piegato.

Il dispositivo antiallaga‐
mento è attivo.
Il display visualizza .

• Chiudere il rubinetto dell’acqua e contattare il Centro
di Assistenza Autorizzato.

L'apparecchiatura si arre‐
sta e riparte più volte du‐
rante il funzionamento.

• È normale. Permette di ottenere risultati di pulizia ot‐
timali e risparmiare energia.

Il programma dura troppo. • Selezionare l'opzione TimeManager per ridurre la
durata del programma.

• Se è stata impostata la partenza ritardata, annullare
l'impostazione o attendere il termine del conto alla
rovescia.

Il tempo residuo sul display
aumenta e raggiunge qua‐
si il termine del program‐
ma.

• Non si tratta di un'anomalia. L'apparecchiatura fun‐
ziona correttamente.

Leggera perdita dalla porta
dell'apparecchiatura.

• L'apparecchiatura non è correttamente livellata. Al‐
lentare o stringere i piedini regolabili (ove previsti).

• La porta dell'apparecchiatura non è centrata rispetto
alla vasca. Regolare il piedino posteriore (ove previ‐
sto).

La porta dell'apparecchia‐
tura si chiude con difficoltà.

• L'apparecchiatura non è correttamente livellata. Al‐
lentare o stringere i piedini regolabili (ove previsti).

• Alcune parti di pentole e stoviglie sporgono dai ce‐
stelli.
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Problema e codice allar‐
me

Possibile causa e soluzione

Tintinnio/colpi dall'interno
dell'apparecchiatura.

• Le pentole e le stoviglie non sono state sistemate
adeguatamente nei cestelli. Fare riferimento al libret‐
to contenente le indicazioni per caricare il cestello.

• Accertarsi che i mulinelli possano girare liberamente.

L'apparecchiatura fa scat‐
tare l'interruttore principa‐
le.

• L'amperaggio è insufficiente per sopportare l'uso di
più apparecchiature contemporaneamente. Verificare
l'amperaggio della presa e la capacità del contatore
o spegnere una delle apparecchiature in uso.

• Guasto elettrico interno all'apparecchiatura. Contat‐
tare un Centro di Assistenza Autorizzato.

Fare riferimento a 
"Preparazione al primo
utilizzo", "Utilizzo
quotidiano" o "Consigli e
suggerimenti" per altre
possibili cause.

Una volta controllata l'apparecchiatura,
spegnerla e riaccenderla. In caso di

ricomparsa dell'anomalia, contattare il
Centro di Assistenza Autorizzato.
Per i codici allarme non presenti in
tabella, contattare un Centro di
Assistenza Autorizzato.

12.1 I risultati di lavaggio e di asciugatura non sono soddisfacenti

Problema Possibile causa e soluzione
Risultati di lavaggio insoddi‐
sfacenti.

• Fare riferimento a "Utilizzo quotidiano", "Consi‐
gli e suggerimenti" e al libretto contenente le indi‐
cazioni per caricare il cestello.

• Usare programmi di lavaggio più intensi.
• Pulire i mulinelli ed il filtro. Vedere il capitolo "Puli‐

zia e cura".

Risultati di asciugatura in‐
soddisfacenti.

• Pentole e stoviglie sono state lasciate troppo tem‐
po all'interno dell'apparecchiatura chiusa.

• Brillantante assente o quantità di brillantante insuf‐
ficiente. Impostare il contenitore del brillantante su
un livello superiore.

• Gli oggetti di plastica devono essere asciugati con
un panno.

• Per ottenere le migliori prestazioni di asciugatura,
attivare l'opzione XtraDry e impostare AirDry.

• Si consiglia di utilizzare sempre il brillantante, an‐
che in combinazione con pastiglie multifunzione.

Su bicchieri e stoviglie ri‐
mangono delle striature
biancastre o striature blua‐
stre.

• La quantità di brillantante erogata è eccessiva. Re‐
golare il livello del brillantante su una posizione in‐
feriore.

• È stata utilizzata una dose eccessiva di detersivo.
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Problema Possibile causa e soluzione
Macchie e tracce di gocce
d'acqua su bicchieri e stovi‐
glie.

• La quantità di brillantante erogata non è sufficiente.
Regolare il livello del brillantante su una posizione
superiore.

• La causa potrebbe essere la qualità del brillantan‐
te.

Le stoviglie sono bagnate. • Per ottenere le migliori prestazioni di asciugatura,
attivare l'opzione XtraDry e impostare AirDry.

• Il programma non dispone di una fase di asciugatu‐
ra oppure questa fase viene eseguita a bassa tem‐
peratura.

• Il contenitore del brillantante è vuoto.
• La causa potrebbe essere la qualità del brillantan‐

te.
• La causa potrebbe essere la qualità del detersivo

in pastiglie multifunzione. Provare un prodotto di
una marca diversa o attivare il contenitore del bril‐
lantante e utilizzare il brillantante insieme al deter‐
sivo in pastiglie multifunzione.

L'interno dell'apparecchiatu‐
ra è bagnato.

• Non si tratta di un'anomalia ma dell'umidità presen‐
te nell'aria che si condensa sulle pareti.

Insolita produzione di schiu‐
ma durante il lavaggio.

• Utilizzare solo detersivi per lavastoviglie.
• Perdita dal contenitore del brillantante. Contattare

un Centro di Assistenza Autorizzato.

Tracce di ruggine sulle po‐
sate.

• È presente troppo sale nell'acqua utilizzata per il
lavaggio. Fare riferimento a "Decalcificatore del‐
l'acqua".

• Sono state sistemate insieme posate d'argento e
acciaio inossidabile. Evitare di sistemare oggetti
d'argento e acciaio inossidabile uno accanto all'al‐
tro.

Sono presenti residui di de‐
tersivo all'interno del conte‐
nitore al termine del pro‐
gramma.

• La pastiglia del detersivo si è incollata all'interno
del contenitore e l'acqua non è riuscita ad eliminar‐
la completamente.

• L'acqua non è in grado di eliminare il detersivo dal
contenitore. Assicurarsi che il mulinello non sia
bloccato o ostruito.

• Assicurarsi che gli oggetti nei cestelli non impedi‐
scano l'apertura del coperchio del contenitore del
detersivo.

Odori all'interno dell'appa‐
recchiatura.

• Fare riferimento a "Pulizia interna".
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Problema Possibile causa e soluzione
Il calcare può depositarsi su
pentole e stoviglie, nella va‐
sca o all'interno della porta.

• Il livello di sale è basso, controllare l'indicatore di
riempimento.

• Il tappo del contenitore del sale è lento.
• L'acqua di rubinetto è dura. Fare riferimento a "De‐

calcificatore dell'acqua".
• Anche le pastiglie multi-funzione usano il sale e im‐

postano la rigenerazione dell'ammorbidente dell'ac‐
qua. Fare riferimento a "Decalcificatore dell'ac‐
qua".

• Qualora i depositi di calcare rimangano, pulire l'ap‐
parecchiatura con detergenti particolarmente adatti
a tal fine.

• Provare un detergente diverso.
• Contattare il produttore del detergente.

Pentole e stoviglie opache,
scolorite o incrinate.

• Assicurarsi di introdurre nell'apparecchiatura solo
oggetti lavabili in lavastoviglie.

• Caricare e scaricare il cestello delicatamente. Fare
riferimento al libretto contenente le indicazioni per
caricare il cestello.

• Sistemare gli oggetti delicati nel cestello superiore.

Fare riferimento a 
"Preparazione al primo
utilizzo", "Utilizzo
quotidiano" o "Consigli e
suggerimenti" per altre
possibili cause.

13. DATI TECNICI
Dimensioni Larghezza/Altezza/Profon‐

dità (mm)
596 / 818-898 / 550

Collegamento elettrico 1) Tensione (V) 200 - 240

Frequenza (Hz) 50 / 60

Pressione dell’acqua di ali‐
mentazione

Min./max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Collegamento dell'acqua Acqua fredda o calda 2) max. 60°C

Capacità Coperti 13

Consumo di energia Modalità Acceso (W) 5.0

Consumo di energia Modalità Spento (W) 0.50
1) Fare riferimento alla targhetta dei dati per gli altri valori.
2) Consigliamo il collegamento all'acqua calda se prodotta mediante utilizzo di una fonte di
energia alternativa (per es. pannelli solari, impianti eolici) per ridurre il consumo di energia.
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14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo
 insieme ai normali rifiuti domestici.

Portare il prodotto al punto di riciclaggio
più vicino o contattare il comune di
residenza.
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MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:

Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com

Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

 Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
 Bendroji informacija ir patarimai
 Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.
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1.  SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
• Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei

mažesnių gebėjimų žmonės, su sąlyga, kad jiems
pateikiami nurodymai ir (arba) jie prižiūrimi, jog saugiai
naudotųsi prietaisu ir suprastų galinčius kilti pavojus.

• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Skalbimo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje

vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia,

kai prietaiso durelės atviros.
• Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir

naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį

galima naudoti, pavyzdžiui:
– kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose,

pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;

– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose aplinkose;

• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Darbinis vandens slėgis (mažiausias ir didžiausias)

turi būti nuo 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barų (MPa)
• Laikykitės didžiausio 13 vietos nuostatų skaičiaus.
• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti

tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
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• Peilius ir stalo įrankius aštriais kraštais dėkite į stalo
įrankių krepšelį taip, kad aštrūs kraštai būtų nukreipti
žemyn arba horizontalioje padėtyje.

• Nelaikykite prietaiso durelių atvirų be priežiūros, kad
ant jų niekas neužgriūtų.

• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir
ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.

• Prietaisui valyti nenaudokite aukštu slėgiu purškiamo
vandens ir (arba) garų.

• Pagrinde esančių ventiliacijos angų (jeigu taikytina)
neturi užstoti kilimas.

• Prietaisą prie vandentiekio sistemos prijunkite
naudodami pateiktus naujus žarnų komplektus. Senų
žarnų komplektų pakartotinai naudoti negalima.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto

prietaiso.
• Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso

ten, kur temperatūra būna žemesnė
nei 0 °C.

• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.

• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.

2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.

• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys,

nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.

• Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.

• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.

• Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų

įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.

• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
• Tik Jungtinei Karalystei ir Airijai.

Prietaisas turi 13 A maitinimo kištuką.
Jeigu reikia pakeisti maitinimo kištuko
saugiklį, naudokite 13 amp ASTA (BS
1362) saugiklį.

2.3 Vandens prijungimas
• Nesugadinkite vandens žarnų.
• Prieš prijungiant prie naujų vamzdžių,

ilgai nenaudotų vamzdžių, kur buvo
atliekami remonto darbai arba
sumontuoti nauji prietaisai (vandens
skaitikliai ir pan.), leiskite vandenį, kol
jis pradės bėgti švarus ir skaidrus.

• Per ir po pirmo prietaiso panaudojimo
patikrinkite, ar nėra matoma vandens
nuotėkio.

• Vandens įleidimo žarna turi apsauginį
vožtuvą ir įmovą su viduje esančiu
maitinimo kabeliu.
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ĮSPĖJIMAS!
Pavojinga įtampa.

• Jeigu pažeista vandens įleidimo
žarna, nedelsdami užsukite vandens
čiaupą ir ištraukite kištuką iš elektros
tinklo lizdo. Dėl vandens įleidimo
žarnos pakeitimo kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.

2.4 Naudojimas
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų

durelių.
• Indaplovės plovikliai yra pavojingi.

Laikykitės ant ploviklio pakuotės
pateiktų saugos nurodymų.

• Negerkite ir nežaiskite su prietaise
esančiu vandeniu.

• Neišimkite indų iš prietaiso, kol
nepasibaigs programa. Ant indų gali
būti ploviklio.

• Iš prietaiso gali išsiveržti karšti garai,
jeigu atidarysite dureles veikiant
programai.

• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.

2.5 Aptarnavimas
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į

įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Rekomenduojame naudoti tik
originalias atsargines dalis.

• Kai kreipiatės į įgaliotąjį aptarnavimo
centrą, būtinai turėkite informaciją,
esančią techninių duomenų
plokštelėje.
Modelis:
PNC:
Serijos numeris:

2.6 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.

• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
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3. GAMINIO APRAŠYMAS

4 37 9 8           10 56

11 

1 2

1 Vidurinis purkštuvas
2 Apatinis purkštuvas
3 Filtrai
4 Techninių duomenų plokštelė
5 Druskos talpykla
6 Oro anga

7 Skalavimo priemonės dalytuvas
8 Plovimo priemonių dalytuvas
9 Stalo įrankių krepšys
10 Apatinis krepšys
11 Viršutinis krepšys

3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor – tai šviesa, rodoma ant
grindų, žemiau prietaiso durelių.
• Kai programa pradeda veikti,

užsidega raudona lemputė ir dega, kol
veikia programa.

• Programai pasibaigus, užsidega žalia
lemputė.

• Esant prietaiso trikdžiams, raudona
lemputė mirksi.

Išjungus prietaisą, išsijungia
ir Beam-on-Floor.

Kai džiovinimo fazės metu
suaktyvinama funkcija
AirDry, projekcija ant grindų
gali būti ne visiškai matoma.
Norėdami pamatyti, ar ciklas
baigėsi, pažiūrėkite į
valdymo skydelį.

4. VALDYMO SKYDELIS
1 2 93 4 5 6 7 8

1 Įjungimo / išjungimo mygtukas 2 Rodinys
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3 Mygtukas Delay
4 Programos mygtukas (aukštyn)
5 Programos mygtukas (žemyn)
6 Mygtukas XtraDry

7 Mygtukas TimeManager
8 Mygtukas Reset
9 Indikatoriai

4.1 Indikatoriai

Indikatorius Aprašas
Skalavimo priemonės indikatorius. Šis indikatorius visada yra išjung‐
tas, kol veikia programa.

Druskos indikatorius. Šis indikatorius visada yra išjungtas, kol veikia
programa.

5. PROGRAMOS
Programa Nešvarumo laips‐

nis
Įkrovos tipas

Programos fazės Parinktys

P1
 1)

• Vidutiniškai su‐
tepti

• Indai bei stalo
įrankiai

• Nuplovimas
• Plovimas 50 °C
• Skalavimai
• Džiovinimas

• TimeManager
• XtraDry

P2
 2)

• Visos
• Indai, stalo

įrankiai, puodai
ir keptuvės

• Nuplovimas
• Plovimas nuo 45 °C

iki 70 °C
• Skalavimai
• Džiovinimas

• XtraDry

P3 • Labai nešvarūs
• Indai, stalo

įrankiai, puodai
ir keptuvės

• Nuplovimas
• Plovimas 70 °C
• Skalavimai
• Džiovinimas

• TimeManager
• XtraDry

P5
 3)

• Neįsisenėję ne‐
švarumai

• Indai bei stalo
įrankiai

• Plovimas 60 °C ar 65
°C

• Skalavimai

• XtraDry

P4 • Įprastai arba
mažai sutepti

• Trapūs moliniai
arba porceliani‐
niai indai bei
stiklas

• Plovimas 45 °C
• Skalavimai
• Džiovinimas

• XtraDry
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Programa Nešvarumo laips‐
nis
Įkrovos tipas

Programos fazės Parinktys

P6
 4)

• Visos • Nuplovimas  

1) Naudojant šią programą, vandens ir energijos sąnaudos yra efektyviausios plaunant vidu‐
tiniškai nešvarius indus bei stalo įrankius. (Tai standartinė bandymų institutų naudojama
programa).
2) Prietaisas nustato nešvarumo laipsnį ir krepšiuose sudėtų indų kiekį. Jis automatiškai re‐
guliuoja vandens temperatūrą ir kiekį, energijos sąnaudas bei programos trukmę.
3) Naudodami šią programą, galite plauti indus be įsisenėjusių nešvarumų. Per trumpą laiką
gaunami geri plovimo rezultatai.
4) Šia programa galite greitai nuskalauti indus, kad maisto likučiai neprikibtų prie indų ir
prietaise nesusidarytų nemalonus kvapas. Pasirinkę šią programą, nenaudokite ploviklio.

5.1 Sąnaudos

Programa 1) Vanduo
(l)

Energija
(kWh)

Trukmė
(min.)

P1 9.9 0.820 237

P2 7 - 12 0.7 - 1.5 45 - 160

P3 13 - 15 1.4 - 1.6 140 - 160

P5 9 0.8 30

P4 13 - 14 0.9 - 1.1 70 - 85

P6 4 0.1 14

1) Vertės gali kisti, atsižvelgiant į vandens slėgį ir temperatūrą, maitinimo tinklo sąlygas, pa‐
rinktis ir indų kiekį.

5.2 Informacija patikros
įstaigoms
Dėl visos reikiamos informacijos apie
bandymų atlikimą rašykite el. žinutę
adresu:

info.test@dishwasher-production.com
Užrašykite gaminio numerį (PNC), kuris
yra ant techninių duomenų plokštelės.
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6. NUOSTATOS
6.1 Programos pasirinkimo
režimas ir naudotojo režimas
Kai prietaisas veikia programos
pasirinkimo režimu, galima nustatyti
programą ir įjungti naudotojo režimą.
Įjungus naudotojo režimą, galima
keisti šias nuostatas:
• Vandens minkštiklio lygį pagal

vandens kietumą.
• Programos pabaigos garso signalo

įjungimą ar išjungimą.
• Pranešimo apie tuščią skalavimo

priemonės dalytuvą įjungimą arba
išjungimą.

• Funkcijos AirDry įjungimas arba
išjungimas.

Šios nuostatos bus išsaugotos tol, kol
vėl jas pakeisite.

Kaip nustatyti programos
pasirinkimo režimą
Prietaisas veikia programos pasirinkimo
režimu, kai ekrane rodomas programos
numeris P1.

Kai įjungiate prietaisą, paprastai jis veikia
programos pasirinkimo režimu. Tačiau
jeigu taip nėra, galite nustatyti programos
pasirinkimo režimą taip:
Paspauskite ir palaikykite Reset, kol
prietaisas pradės veikti programos
pasirinkimo režimu.

6.2 Vandens minkštiklis
Vandens minkštiklis pašalina mineralus
iš tiekiamo vandens, kurie turėtų
neigiamo poveikio plovimo rezultatams ir
prietaisui.
Kuo daugiau vandenyje yra šių mineralų,
tuo kietesnis vanduo. Vandens kietumas
matuojamas lygiavertėmis skalėmis.
Vandens minkštiklį sureguliuokite pagal
savo vietovės vandens kietumą. Vietos
vandens tinklai gali nurodyti, koks
vandens kietumas yra Jūsų vietovėje.
Svarbu nustatyti tinkamą vandens
minkštiklio lygį, kad būtų gauti geri
plovimo rezultatai.

Vandens kietumas
Vokiškieji

laipsniai (°dH)
Prancūziškieji
laipsniai (°fH)

mmol/l Klarko
laipsniai

Vandens minkš‐
tiklio lygis

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) Gamyklos nuostata.
2) Nenaudokite druskos esant šiam lygiui.
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Jeigu naudojate įprastą ploviklį ar
kombinuotąsias tabletes (su arba be
druskos), nustatykite tinkamą
vandens kietumo lygį, kad druskos
papildymo indikatorius būtų aktyvus.

Kombinuotosios tabletės,
kurių sudėtyje yra druskos,
nepakankamai veiksmingai
suminkština kietą vandenį.

Kaip nustatyti vandens
minkštiklio lygį
Prietaisas turi veikti programos
pasirinkimo režimu.
1. Norėdami įjungti naudotojo režimą,

vienu metu paspauskite ir palaikykite
 ir , kol pradės mirksėti

indikatoriai , ,  ir , o
ekranas taps tuščias.

2. Paspauskite .
• Išsijungs indikatoriai ,  ir

.
• Indikatorius  ir toliau mirksės.
• Ekrane rodoma esama nuostata:

pvz.  = 5-as lygis.
3. Norėdami pakeisti šią nuostatą, kelis

kartus paspauskite mygtuką .
4. Norėdami patvirtinti nuostatą,

paspauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.

6.3 Pranešimas apie tuščią
skalavimo priemonės dalytuvą
Skalavimo priemonė padeda indams
išdžiūti be dryžių ir dėmių.
Skalavimo priemonė automatiškai
išskiriama per karšto skalavimo fazę.
Kai skalavimo priemonės kamera yra
tuščia, įsijungia skalavimo priemonės
indikatorius, rodantis, kad reikia pripildyti
skalavimo priemonės. Jeigu naudojate
kombinuotąsias tabletes, kurių sudėtyje
yra skalavimo priemonės, ir Jus tenkina
džiovinimo rezultatai, pranešimą apie
skalavimo priemonės papildymą galite
išjungti. Tačiau mes rekomenduojame
visada naudoti skalavimo priemonę, kad

gautumėte geriausius džiovinimo
rezultatus.
Jeigu naudojate įprastą ploviklį arba
kombinuotąsias tabletes be skalavimo
priemonės, suaktyvinkite pranešimą, kad
skalavimo priemonės papildymo
indikatorius būtų aktyvus.

Kaip išjungti pranešimą apie
tuščią skalavimo priemonės
dalytuvą
Prietaisas turi veikti programos
pasirinkimo režimu.
1. Norėdami įjungti naudotojo režimą,

vienu metu paspauskite ir palaikykite
 ir , kol pradės mirksėti

indikatoriai , ,  ir , o
ekranas taps tuščias.

2. Paspauskite  .
• Išsijungs indikatoriai ,  ir

.
• Indikatorius  ir toliau mirksės.
• Ekrane rodoma esama nuostata.

–  = pranešimas apie tuščią
skalavimo priemonės dalytuvą
įjungtas.

–  = pranešimas apie tuščią
skalavimo priemonės dalytuvą
išjungtas.

3. Norėdami pakeisti nuostatą,
paspauskite .

4. Norėdami patvirtinti nuostatą,
paspauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.

6.4 Garso signalai
Garso signalai girdimi, kai įvyksta
prietaiso veikimo sutrikimas. Garso
signalų išjungti negalima.
Programai pasibaigus taip pat skamba
įspėjamasis garso signalas. Pagal
numatymą šis garso signalas yra
išjungtas, bet jį galima įjungti.
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Kaip įjungti programos
pabaigos garso signalą
Prietaisas turi veikti programos
pasirinkimo režimu.
1. Norėdami įjungti naudotojo režimą,

vienu metu paspauskite ir palaikykite
 ir , kol pradės mirksėti

indikatoriai , ,  ir , o
ekranas taps tuščias.

2. Paspauskite .
• Išsijungs indikatoriai ,  ir

.
• Indikatorius  ir toliau mirksės.
• Ekrane rodoma esama nuostata:

–  = garso signalas
išjungtas.

–  = garso signalas įjungtas.
3. Norėdami pakeisti nuostatą,

paspauskite .
4. Norėdami patvirtinti nuostatą,

paspauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.

6.5 AirDry
Naudojant parinktį AirDry gaunami geri
džiovinimo rezultatai suvartojant mažiau
energijos.

Kai veikia džiovinimo fazė,
įtaisas atidaro prietaiso
dureles. Tuomet durelės
laikomos praviros.

DĖMESIO
Nemėginkite uždaryti
prietaiso durelių per 2
minutes nuo jų automatinio
atidarymo. Antraip prietaisas
gali būti sugadintas.

AirDry suaktyvinama automatiškai su
visomis programomis, išskyrus  ir

 (jeigu taikytina).
Norėdami pagerinti džiovinimo rezultatus,
žr. parinktį XtraDry arba įjunkite AirDry.

Kaip išjungti AirDry
Prietaisas turi veikti programos
pasirinkimo režimu.
1. Norėdami įjungti naudotojo režimą,

vienu metu paspauskite ir palaikykite
 ir , kol pradės mirksėti

indikatoriai , ,  ir , o
ekranas taps tuščias.

2. Paspauskite .
• Išsijungs indikatoriai ,  ir

.
• Indikatorius  ir toliau mirksės.
• Ekrane rodoma esama nuostata:

 = AirDry įjungta.
3. Paspauskite , kad pakeistumėte

nuostatą:  = AirDry išjungta.
4. Norėdami patvirtinti nuostatą,

paspauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
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7. PARINKTYS
Norimas parinktis reikia
suaktyvinti kiekvieną kartą
prieš paleidžiant programą.
Parinkčių negalima įjungti ar
išjungti, kai programa veikia.

Ne visos parinktys yra
suderinamos viena su kita.
Jeigu pasirinkote
nesuderinamas parinktis,
prietaisas automatiškai
išjungs vieną ar kelias jų. Tik
aktyvių parinkčių indikatoriai
bus įjungti.

7.1 XtraDry
Įjunkite šią parinktį, kai norite pagerinti
džiovinimo rezultatus. Šios parinkties
naudojimas gali turėti poveikio tam tikrų
programų trukmei, vandens sąnaudoms
ir paskutinio skalavimo temperatūrai.
Parinktis XtraDry yra nuolatinė visoms
programoms, išskyrus , ir jos
nereikia pasirinkti kiekvieno ciklo metu.
Kitose programose nuostata XtraDry yra
nuolatinė ir ji automatiškai naudojama
kitiems ciklams. Šią sąranką bet kada
galima pakeisti.
Suaktyvinus parinktį XtraDry, išjungiama
TimeManager ir atvirkščiai.

Kaip aktyvinti XtraDry
Paspauskite . Užsidega atitinkamas
indikatorius.

Jeigu parinktis netaikytina programai,
susijęs indikatorius neužsidega arba jis
kelias sekundes greitai mirksi ir tada
išsijungia.
Ekrane rodoma atnaujinta programos
trukmė.

7.2 TimeManager
Šia parinktimi didinamas vandens slėgis
ir temperatūra. Plovimo ir džiovinimo
fazės yra trumpesnės.
Bendra programos trukmė sumažėja
maždaug 50 proc.
Plovimo rezultatai yra tokie patys kaip ir
esant įprastai programos trukmei.
Džiovinimo rezultatai gali būti prastesni.

Kaip suaktyvinti TimeManager
Paspauskite , įsižiebia susijęs
indikatorius.
Jeigu parinktis netaikytina programai,
susijęs indikatorius neužsidega arba jis
kelias sekundes greitai mirksi ir tada
išsijungia.
Ekrane rodoma atnaujinta programos
trukmė.

8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
1. Patikrinkite, ar nustatytas vandens

minkštiklio lygis atitinka jūsų
vietovėje tiekiamo vandens
kietumą. Jeigu ne, reguliuokite
vandens minkštiklio lygį.

2. Pripildykite druskos talpyklą.
3. Pripildykite skalavimo priemonės

dalytuvą.
4. Atsukite vandens čiaupą.
5. Paleiskite programą, kad būtų

pašalinti apdorojimo likučiai, galintys

būti prietaiso viduje. Nenaudokite
ploviklio ir nieko nedėkite j krepšiųs.

Kai paleidžiate programą, prietaisui gali
prireikti iki 5 minučių, kad būtų įkrauta
derva vandens minkštiklyje. Atrodo, kad
prietaisas neveikia. Plovimo fazė
pradedama tik pabaigus šią procedūrą.
Procedūra reguliariai bus kartojama.
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8.1 Druskos talpykla
DĖMESIO
Naudokite tik specialiai
indaplovėms skirtą druską.

Druska yra naudojama įkrauti dervą
vandens minkštiklyje ir užtikrinti gerus
kasdienio naudojimo plovimo rezultatus.

Kaip pripildyti druskos talpyklą
1. Sukite druskos talpyklos dangtelį

prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Į druskos talpyklą įpilkite 1 litrą

vandens (tik pirmą kartą).
3. Į druskos talpyklą pripilkite

indaplovės druskos.

4. Nuvalykite druską aplink druskos
talpyklos angą.

5. Sukite druskos talpyklos dangtelį
pagal laikrodžio rodyklę, kad
uždarytumėte druskos talpyklą.

DĖMESIO
Pildant iš druskos talpyklos
gali ištekėti vanduo ir
druska. Kai pripildote
druskos talpyklą, iškart
paleiskite programą, kad
apsaugotumėte nuo
korozijos.

8.2 Kaip pripildyti skalavimo
priemonės dalytuvą

A BD

C

M
AX

123

4

+ -

A B

D

C

DĖMESIO
Naudokite tik indaplovėms
skirtą skalavimo priemonę.

1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką
(D), kad atidarytumėte dangtelį (C).

2. Pilkite skalavimo priemonės į
dalytuvą (A), kol skystis pasieks
žymą „max“.

3. Nuvalykite išsiliejusią skalavimo
priemonę sugeriančia šluoste, kad
išvengtumėte per didelio putų
susidarymo.

4. Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad
atlaisvinimo mygtukas užsifiksuotų
savo vietoje.

Jūs galite pasukti kiekio
pasirinkimo rankenėlę (B)
nuo 1 padėties (mažiausias
kiekis) iki 4 ar 6 padėties
(didžiausias kiekis).
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9. KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą,

spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.

Įsitikinkite, ar prietaisas veikia programos
pasirinkimo režimu.

• Jeigu šviečia druskos indikatorius,
pripildykite druskos talpyklą.

• Jeigu šviečia skalavimo
priemonės indikatorius,
pripildykite skalavimo priemonės
dalytuvą.

3. Įdėkite krepšius.
4. Įpilkite ploviklio.
5. Nustatykite ir paleiskite tinkamą

programą, atsižvelgdami į indų tipą ir
jų nešvarumo laipsnį.

9.1 Ploviklio naudojimas

30

20

A BD

C

20
30

BA D

C

1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką
(B), kad atidarytumėte dangtelį (C).

2. Pripilkite ploviklio miltelių arba įdėkite
tabletę į skyrių (A).

3. Jei plovimo programoje yra pirminio
plovimo fazė, įpilkite mažą kiekį
ploviklio į skyrelį (D).

4. Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad
atlaisvinimo mygtukas užsifiksuotų
savo vietoje.

9.2 Programos nustatymas ir
paleidimas

Funkcija Auto Off
Šia funkcija sumažinamas energijos
vartojimas automatiškai išjungiant
prietaisą, kai jis neveikia.
Funkcija pradeda veikti:
• praėjus 5 minutėms nuo programos

pabaigos;
• po 5 minučių, jeigu programa nebuvo

paleista.

Programos paleidimas
1. Prietaiso durelės privalo būti

praviros.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą,

spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką. Įsitikinkite, kad prietaisas
veikia programos pasirinkimo režimu.

3. Pakartotinai spauskite  ar , kol
ekrane bus rodomas norimos paleisti
programos numeris. Ekrane
maždaug 3 sekundes bus rodomas
programos numeris, o vėliau –
programos trukmė.

4. Nustatykite taikytinas parinktis.
5. Uždarykite prietaiso dureles, kad

būtų paleista programa.

Programos paleidimas su
atidėtu paleidimu
1. Nustatykite programą.
2. Kelis kartus spauskite , kol ekrane

bus rodomas norimas nustatyti
atidėto paleidimo laikas (nuo 1 iki 24
valandų).

Užsidegs atidėto paleidimo indikatorius.
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3. Uždarykite prietaiso dureles atgalinei
atskaitai paleisti.

Kai vykdoma atgalinė atskaita galima
padidinti atidėto paleidimo laiką, bet
negalima pakeisti pasirinktos programos
ir parinkčių.
Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui,
programa paleidžiama.

Durelių atidarymas veikiant
prietaisui
Jeigu atidarysite dureles vykdant
programą, prietaisas išsijungs. Tai gali
turėti poveikio energijos sąnaudoms ir
programos trukmei. Uždarius dureles,
prietaisas pradės veikti nuo nutraukimo
momento.

Jeigu durelės atidaromos
daugiau kaip 30 sekundžių
per džiovinimo fazę,
vykdoma programa bus
baigta. Taip nenutiks, jeigu
dureles atidaro funkcija
AirDry.

Nemėginkite uždaryti
prietaiso durelių per 2
minutes nuo jų AirDry
automatinio atidarymo, nes
taip galite sugadinti
prietaisą.
Jeigu vėliau durelės
uždaromos dar 3 minutėms,
vykdoma programa
baigiama.

Atidėto paleidimo atšaukimas
veikiant atgalinei atskaitai
Atšaukę atidėtą paleidimą, privalote iš
naujo nustatyti programą ir parinktis.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę Reset
tol, kol prietaisas pradės veikti
programos pasirinkimo režimu.

Programos atšaukimas
Paspauskite ir palaikykite Reset, kol
prietaisas pradės veikti programos
pasirinkimo režimu.
Prieš paleisdami naują programą,
patikrinkite, ar ploviklio dalytuve yra
ploviklio.

Programos pabaiga
Programai pasibaigus, ekrane rodoma
0:00 .
1. Paspauskite įjungimo / išjungimo

mygtuką arba palaukite, kol Auto Off
funkcija automatiškai išjungs
prietaisą.

2. Užsukite vandens čiaupą.

10. PATARIMAI
10.1 Bendroji informacija
Šie patarimai padės užtikrinti optimalius
valymo ir džiovinimo rezultatus ir
apsaugoti aplinką.
• Išmeskite didesnius maisto likučius

nuo indų į šiukšlių dėžę.
• Nenuskalaukite indų rankomis. Jeigu

reikia, naudokite pirminio plovimo
programą (jeigu yra) arba pasirinkite
programą su pirminio plovimo faze.

• Visada išnaudokite visą krepšių
erdvę.

• Kai kraunate į prietaisą, įsitikinkite,
kad indus visiškai pasiektų vanduo iš

purkštuvo purkštukų. Įsitikinkite, kad
daiktai neliestų ir neuždengtų vienas
kito.

• Jūs galite naudoti atskirai indaplovės
ploviklį, skalavimo priemonę ir druską
arba kombinuotąsias tabletes (pvz.,
„trys viename“, „keturi viename“,
„viskas viename“). Vadovaukitės ant
pakuotės pateiktomis instrukcijomis.

• Pasirinkite programą, atsižvelgdami į
indus ir jų nešvarumo laipsnį.
Naudojant ECO programą, vandens ir
energijos sąnaudos yra efektyviausios
plaunant vidutiniškai nešvarius indus
bei stalo įrankius.
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10.2 Druskos, skalavimo
priemonės ir ploviklio
naudojimas
• Naudokite tik indaplovėms skirtą

druską, skalavimo priemonę ir ploviklį.
Kiti gaminiai gali pažeisti prietaisą.

• Rajonuose, kuriuose vanduo yra
kietas arba labai kietas,
rekomenduojame naudoti atskirai
gryną ploviklį (miltelius, gelį, tabletes
be papildomų medžiagų), skalavimo
priemonę ir druską optimaliems
valymo ir džiovinimo rezultatams.

• Bent kartą per mėnesį paleiskite
prietaisą, naudodami prietaisų valiklį,
kuris tinka šiai konkrečiai paskirčiai.

• Ploviklio tabletės visiškai neištirpsta
naudojant trumpas programas. Norint,
kad ant plaunamų indų neliktų
ploviklio likučių, rekomenduojame
tabletes naudoti tik su ilgomis
programomis.

• Nepilkite ploviklio daugiau nei reikia.
Žr. nurodymus ant ploviklio pakuotės.

10.3 Ką daryti, jeigu norite
nenaudoti kombinuotųjų
tablečių
Prieš pradėdami naudoti atskirai ploviklį,
druską ir skalavimo priemonę, atlikite šią
procedūrą.
1. Nustatykite didžiausią vandens

minkštiklio lygį.
2. Įsitikinkite, kad druskos ir skalavimo

priemonės talpyklos yra pilnos.
3. Paleiskite trumpiausią programą su

skalavimo faze. Nedėkite ploviklio ir
krepšių.

4. Programai pasibaigus, pareguliuokite
vandens minkštiklio lygį,
atsižvelgdami į savo vietovės
vandens kietumą.

5. Nustatykite tiekiamos skalavimo
priemonės kiekį.

6. Aktyvuokite pranešimą apie tuščią
skalavimo priemonės dalytuvą.

10.4 Krepšių įdėjimas
• Prietaise plaukite tik tuos daiktus,

kuriuos galima plauti indaplovėje.

• Į prietaisą nedėkite daiktų, pagamintų
iš medžio, rago, aliuminio, alavo ir
vario.

• Nenaudokite prietaiso vandenį
sugeriantiems daiktams (pvz.,
kempinėms, šluostėms) plauti.

• Nuvalykite nuo indų maisto likučius.
• Atmirkykite ant indų likusį pridegusį

maistą.
• Tuščiavidurius daiktus (pvz.,

puodelius, stiklines ir keptuves) dėkite
apverstus žemyn.

• Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai
nesuliptų. Šaukštus sumaišykite su
kitais stalo įrankiais.

• Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų
su kitomis stiklinėmis.

• Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių
krepšelį.

• Lengvus daiktus dėkite į viršutinį
krepšį. Pasirūpinkite, kad šie daiktai
neslankiotų.

• Prieš paleisdami programą,
pasirūpinkite, kad purkštuvo alkūnė
galėtų laisvai judėti.

10.5 Prieš paleidžiant programą
Įsitikinkite, kad:
• filtrai būtų švarūs ir tinkamai įdėti;
• druskos talpyklos dangtelis gerai

prisuktas;
• purkštuvai neužsikimšę;
• yra indaplovės druskos ir skalavimo

priemonės (jeigu nenaudojamos
kombinuotosios ploviklio tabletės);

• tinkama indų padėtis krepšiuose;
• esamam indų kiekiui ir nešvarumo

laipsniui pasirinkta tinkama programa;
• naudojamas tinkamas kiekis ploviklio.

10.6 Krepšių išėmimas
1. Prieš išimdami iš prietaiso, palaukite,

kol valgomieji reikmenys atvės.
Karštus daiktus lengva sugadinti.

2. Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį,
po to – viršutinį

Programai pasibaigus ant
prietaiso šonų ir durelių dar
gali būti vandens.
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11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Prieš atlikdami priežiūros
darbus, išjunkite prietaisą ir
ištraukite maitinimo laido
kištuką iš elektros tinklo
lizdo.

Nešvarūs filtrai ir užsikimšę
purkštuvai pablogina
plovimo rezultatus.
Reguliariai tikrinkite ir, jei
reikia, juos išvalykite.

11.1 Filtrų valymas
Filtro sistemą sudaro 3 dalys.

C

B

A

1. Pasukite filtrą (B) prieš laikrodžio
rodyklę ir ištraukite jį.

2. Išimkite filtrą (C) iš filtro (B). 
3. Išimkite plokščią filtrą (A).

4. Išplaukite filtrus.

5. Įsitikinkite, ar nėra maisto likučių ar
nešvarumų ant ar aplink rinktuvės
kraštą.

6. Vėl įdėkite plokščią filtrą (A).
Įsitikinkite, ar jis taisyklingai įdėtas po
2 kreiptuvais.

7. Vėl surinkite filtrus (B) ir (C).
8. Vėl įdėkite filtrą (B) į plokščią filtrą

(A). Sukite pagal laikrodžio rodyklę,
kol užsifiksuos.
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DĖMESIO
Dėl netinkamos filtrų
padėties plovimo rezultatai
gali būti blogi ir gali būti
pažeistas prietaisas.

11.2 Purkštuvų valymas
Nenuimkite purkštuvo alkūnių.
Užsikimšus purkštuvo alkūnių skylutėms,
nešvarumų likučius pašalinkite plonu,
smailiu daiktu.

11.3 Valymas iš išorės
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta

šluoste.
• Naudokite tik neutralius ploviklius.
• Nenaudokite šveičiamųjų produktų,

šveitimo kempinių arba tirpiklių.

11.4 Valymas iš vidaus
• Atsargiai išvalykite prietaisą, įskaitant

durelių guminį tarpiklį, švelnia drėgna
šluoste.

• Jeigu reguliariai naudojate trumpos
trukmės programas, prietaiso viduje
gali likti riebalų ir kalkių likučių. Norint
nuo to apsisaugoti, rekomenduojame
naudoti ilgos trukmės programas bent
2 kartus per mėnesį.

• Norint, kad prietaisas nuolat veiktų
geriausiai, rekomenduojame kas
mėnesį naudoti specialiai
indaplovėms skirtas valymo
priemones. Tiksliai vadovaukitės ant
valymo priemonių pakuočių
pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Jeigu prietaisas nepasileidžia arba
sustoja veikiant. Prieš kreipdamiesi į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą, patikrinkite,
ar galite patys išspręsti problemą pagal
lentelėje pateiktą informaciją.

ĮSPĖJIMAS!
Netinkamai atlikus remontą,
naudotojui gali kilti didelis
pavojus. Bet kokius remonto
darbus gali atlikti tik
kvalifikuoti meistrai.

Esant tam tikroms problemoms,
ekrane rodomas įspėjamasis kodas.
Daugelį iškilusių problemų galima
išspręsti patiems, nesikreipiant į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Problema ir įspėjamasis
kodas

Galimos priežastys ir sprendimo būdai

Nepavyksta įjungti prietai‐
so.

• Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkištas į elek‐
tros tinklo lizdą.

• Įsitikinkite, kad nepažeistas saugiklis saugiklių dėžė‐
je.
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Problema ir įspėjamasis
kodas

Galimos priežastys ir sprendimo būdai

Programa nepasileidžia. • Patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės.
• Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite šią

nuostatą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko
atskaita.

• Prietaisas pradėjo dervos vandens minkštiklyje įkro‐
vimo procedūrą. Proceso trukmė yra maždaug 5 mi‐
nutės.

Į prietaisą nepatenka van‐
duo.
Ekrane rodoma .

• Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.
• Patikrinkite, ar ne per mažas vandentiekio sistemos

slėgis. Norėdami gauti šią informaciją, kreipkitės į
vietos vandentiekio įmonę.

• Patikrinkite, ar vandens čiaupas neužsikimšęs.
• Patikrinkite, ar neužsikimšęs įleidimo žarnos filtras.
• Patikrinkite, ar įleidimo žarna nesumazgyta ir neuž‐

lenkta.

Iš prietaiso neišleidžiamas
vanduo.
Ekrane rodoma .

• Patikrinkite, ar neužsikimšęs čiaupo kamštis.
• Patikrinkite, ar neužsikimšęs išleidimo žarnos filtras.
• Patikrinkite, ar neužsikimšusi vidaus filtro sistema.
• Patikrinkite, ar nesusimazgius ir nesulenkta vandens

išleidimo žarna.

Veikia apsaugos nuo van‐
dens nutekėjimo įtaisas.
Ekrane rodoma .

• Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į įgaliotąjį ap‐
tarnavimo centrą.

Veikdamas prietaisas kelis
kartus sustoja ir vėl pasilei‐
džia.

• Tai normalu. Taip užtikrinami optimalūs plovimo re‐
zultatai ir taupoma energija.

Programa trunka per ilgai. • Pasirinkite parinktį TimeManager, kad sutrumpintu‐
mėte programos trukmę.

• Jeigu nustatyta atidėto paleidimo funkcija, atšaukite
atidėjimo nuostatą arba palaukite, kol bus baigtas at‐
galinis laiko skaičiavimas.

Ekrane rodomo laiko vertė
padidėja ir rodoma beveik
programos laiko pabaiga.

• Tai nėra defektas. Prietaisas veikia tinkamai.

Pro prietaiso dureles šiek
tiek sunkiasi vanduo.

• Prietaisas netinkamai išlygintas. Atlaisvinkite arba
užveržkite reguliuojamas kojeles (jeigu taikytina).

• Nesucentruotos prietaiso durelės. Sureguliuokite ga‐
lines kojeles (jeigu taikytina).

Sunku uždaryti prietaiso
dureles.

• Prietaisas netinkamai išlygintas. Atlaisvinkite arba
užveržkite reguliuojamas kojeles (jeigu taikytina).

• Valgomųjų reikmenų dalys kyšo iš krepšių.
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Problema ir įspėjamasis
kodas

Galimos priežastys ir sprendimo būdai

Iš prietaiso vidaus sklinda
barškėjimas / bildesys.

• Valgomieji reikmenys netinkamai sudėti į krepšius.
Žr. informacinį lapelį, kaip tinkamai sudėti plaunamus
daiktus į krepšį.

• Patikrinkite, ar laisvai sukasi purkštuvo alkūnės.

Prietaisas įjungia grandi‐
nės pertraukiklį.

• Nepakanka elektros stiprumo visiems naudojamiems
prietaisams maitinti. Patikrinkite elektros stiprumą tin‐
klo lizde ir skaitiklio galią arba išjunkite vieną iš nau‐
dojamų prietaisų.

• Įvyko vidinis prietaiso elektros gedimas. Kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Kitų galimų priežasčių
ieškokite skyriuje „Prieš
naudojantis pirmąkart“, 
„Kasdienis naudojimas“
arba „Patarimai“.

Patikrinę prietaisą, jį išjunkite ir vėl
įjunkite. Jeigu problema kartojasi,
kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Dėl lentelėje neaprašytų įspėjamųjų kodų
kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

12.1 Nepatenkinami plovimo ir džiovinimo rezultatai

Problema Galimos priežastys ir sprendimo būdai
Prasti plovimo rezultatai. • Žr. skyrius „Kasdienis naudojimas“, „Patarimai“

ir informacinį lapelį, kaip tinkamai sudėti plaunamus
daiktus į krepšį.

• Naudokite intensyvesnio plovimo programas.
• Išvalykite purkštuvo purkštukus ir filtrą. Žr. skyrių 

„Valymas ir priežiūra“.

Prasti džiovinimo rezultatai. • Indai buvo per ilgai palikti uždaryto prietaiso viduje.
• Nėra skalavimo priemonės arba nepakankama

skalavimo priemonės dozė. Nustatykite skalavimo
priemonės dalytuvą į aukštesnę padėtį.

• Plastikinius indus gali tekti nusausinti rankšluosčiu.
• Norėdami gauti geriausius džiovinimo rezultatus,

suaktyvinkite parinktį XtraDry ir nustatykite AirDry.
• Rekomenduojame visada naudoti skalavimo prie‐

monę, netgi su kombinuotosiomis tabletėmis.

Balsvi dryžiai arba melsvi
sluoksniai ant stiklinių ir
indų.

• Tiekiama per daug skalavimo priemonės. Nustaty‐
kite skalavimo priemonės lygį į mažesnę padėtį.

• Naudojama per daug ploviklio.

Dėmės ir išdžiūvę vandens
lašai ant stiklinių ir indų.

• Tiekiama per mažai skalavimo priemonės. Nustaty‐
kite skalavimo priemonės lygį į didesnę padėtį.

• Taip gali atsitikti dėl skalavimo priemonės kokybės.
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Problema Galimos priežastys ir sprendimo būdai
Drėgni indai. • Norėdami gauti geriausius džiovinimo rezultatus,

suaktyvinkite parinktį XtraDry ir nustatykite AirDry.
• Programa neturi džiovinimo fazės arba turi džiovini‐

mo fazę maža temperatūra.
• Tuščias skalavimo priemonės dalytuvas.
• Taip gali atsitikti dėl skalavimo priemonės kokybės.
• Taip gali atsitikti dėl kombinuotųjų tablečių koky‐

bės. Pamėginkite kito gamintojo ploviklį arba suak‐
tyvinkite skalavimo priemonės dalytuvą ir naudokite
skalavimo priemonę kartu su kombinuotosiomis
tabletėmis.

Prietaiso vidus yra drėgnas. • Tai nėra prietaiso defektas. Kondensatas ant sie‐
nelių susidaro dėl ore esančios drėgmės.

Neįprastas putojimas plovi‐
mo metu.

• Naudokite tik indaplovėms skirtą ploviklį.
• Nesandarus skalavimo priemonės dalytuvas. Kreip‐

kitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Rūdžių dėmės ant stalo įran‐
kių.

• Plovimui naudojamame vandenyje yra per daug
druskos. Žr. skyrių „Vandens minkštiklis“.

• Kartu sudėti sidabriniai ir nerūdijančiojo plieno stalo
įrankiai. Stenkitės nedėti sidabrinių ir nerūdijančiojo
plieno reikmenų arti vieni kitų.

Programai pasibaigus, daly‐
tuve lieka ploviklio.

• Ploviklio tabletė užstrigo dalytuve ir todėl nebuvo
išplauta ir visiškai ištirpdyta vandenyje.

• Vanduo neišplauna ploviklio iš dalytuvo. Įsitikinkite,
kad purkštuvo alkūnė nėra blokuojama arba užsi‐
kimšusi.

• Įsitikinkite, kad krepšiuose sudėti indai netrukdo at‐
sidaryti ploviklio dalytuvo dangteliui.

Prastas kvapas prietaiso vi‐
duje.

• Žr. skyrių „Valymas iš vidaus“.

Ant indų, durelių vidinės pu‐
sės ir prietaiso viduje lieka
kalkių nuosėdų.

• Per mažas druskos kiekis, patikrinkite papildymo
indikatorių.

• Atsilaisvinęs druskos talpyklos dangtelis.
• Jūsų vanduo iš čiaupo yra kietas. Žr. skyrių „Van‐

dens minkštiklis“.
• Netgi naudodami kombinuotąsias tabletes, naudo‐

kite druską ir nustatykite vandens minkštiklio rege‐
neraciją. Žr. skyrių „Vandens minkštiklis“.

• Jeigu kalkių nuosėdos nepašalinamos, valykite
prietaiso prietaisų valikliais, kurie tinka šiai paskir‐
čiai.

• Išmėginkite kitą ploviklį.
• Kreipkitės į ploviklio gamintoją.
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Problema Galimos priežastys ir sprendimo būdai
Indai dulsvi, išblukę arba nu‐
daužti.

• Prietaise plaukite tik tuos indus, kuriuos galima
plauti indaplovėje.

• Atsargiai sudėkite plaunamus daiktus krepšį ir at‐
sargiai juos išimkite. Žr. informacinį lapelį, kaip tin‐
kamai sudėti plaunamus daiktus į krepšį.

• Dužius daiktus dėkite į viršutinį krepšį.

Kitų galimų priežasčių
ieškokite skyriuje „Prieš
naudojantis pirmąkart“, 
„Kasdienis naudojimas“
arba „Patarimai“.

13. TECHNINĖ INFORMACIJA
Matmenys Plotis / aukštis / gylis

(mm)
596 / 818-898 / 550

Elektros prijungimas 1) Įtampa (V) 200 - 240

Dažnis (Hz) 50 / 60

Tiekiamo vandens slėgis Min. / maks. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Tiekiamas vanduo Šaltas arba karštas van‐
duo 2)

maks. 60 °C

Talpa Vietos nuostatos 13

Energijos sąnaudos Įjungimo režimas (W) 5.0

Energijos sąnaudos Išjungimo režimas (W) 0.50
1) Kitas vertes žr. techninių duomenų plokštelėje.
2) Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvaus energijos šaltinio (pvz., saulės energijos
ir vėjo jėgainių), norėdami sumažinti energijos sąnaudas, naudokite karštą vandenį.

14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.

LIETUVIŲ 45



ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ.....................................................................47
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.................................................................48
3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 50
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 51
5. ПРОГРАМИ......................................................................................................51
6. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................53
7. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 56
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 57
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................58
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 60
11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ................................................................................... 62
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................64
13. ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЯ............................................................................... 68

З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:

Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com

Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop

РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

 Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
 Загальна інформація й рекомендації
 Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.
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1.  ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладом слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
• Цей прилад може використовуватися дітьми віком

від 8 років, а також особами з обмеженими
можливостями за умови, що під час використання
за ними здійснюватиметься нагляд та/або їм було
надано інструкції з безпечної експлуатації приладу
і вони розуміють потенційні ризики.

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Мийні засоби слід тримати в недоступному для

дітей місці.
• Не допускайте дітей і домашніх тварин до

відчинених дверцят приладу.
• Дітям забороняється виконувати очищення чи

роботи з обслуговування приладу (які можуть
виконуватися користувачем) без нагляду.

1.2 Загальні правила безпеки
• Цей прилад призначено для використання в

побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках; на кухнях магазинів,

офісів та інших робочих установ;
– клієнтами готелів, мотелів та інших житлових

приміщень.
• Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
• Робочий тиск води (мінімальний і максимальний)

має бути в діапазоні 0.5 (0.05) / 8 (0.8)  бар (МПа)
• Дотримуйтеся максимального значення кількості

комплектів посуду 13 .
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• У разі пошкодження електричного кабелю
виробник, його авторизований сервісний центр або
інша кваліфікована особа має замінити його, щоб
уникнути небезпеки.

• Ножі та інші гострі прибори потрібно класти до
кошика для столових приборів гострим кінцем
донизу або горизонтально.

• Щоб не перечепитися через дверцята приладу, не
залишайте їх відкритими без нагляду.

• Перш ніж виконувати технічне обслуговування,
вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.

• Не використовуйте воду з пульверизатора з
високим тиском або пару для чищення приладу.

• Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в
основі приладу (за наявності).

• Прилад слід під’єднати до водопроводу за
допомогою набору нових шлангів, що
постачається. Повторно використовувати набір
старих шлангів не можна.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
• Повністю зніміть упаковку.
• Не встановлюйте й не

використовуйте пошкоджений
прилад.

• Не встановлюйте та не
користуйтеся приладом у
приміщеннях, де температура
нижче 0 °C.

• Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.

• Переконайтеся в тому, що
конструкції, під якими та біля яких
установлено прилад, є стійкими та
безпечними.

2.2 Підключення до
електромережі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.

• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся, що електричні

параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.

• Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.

• Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.

• Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
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• Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.

• Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.

• Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.

• Лише для Великобританії та
Ірландії. Прилад має електричну
вилку 13 А. Якщо необхідно
замінити запобіжник в електричній
вилці, використовуйте запобіжник:
13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Підключення до
водопроводу
• Не допускайте пошкодження

шлангів.
• Перед тим, як пі’єднати прилад до

нових труб або труб, що не
використовувалися тривалий час,
чи якщо проводилися ремонтні
роботи або встановлювалися нові
пристрої (лічильники води тощо),
спустіть воду, доки вона не буде
чистою й прозорою.

• Під час першого використання
приладу й після першого
використання переконайтеся у
відсутності видимих витоків води.

• Впускний шланг оснащено
запобіжним клапаном і каналом із
внутрішнім кабелем живлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Висока напруга.

• У разі пошкодження впускного
шланга негайно закрийте
водопровідний кран і вийміть

штепсельну вилку з розетки. Для
заміни впускного шланга
звертайтеся до авторизованого
сервісного центру.

2.4 Користування
• Не сідайте й не ставайте на відкриті

дверцята.
• Миючі засоби для посудомийної

машини є небезпечними.
Дотримуйтеся інструкцій з безпеки,
що зазначені на упаковці миючого
засобу.

• Не пийте воду із приладу, а також
не грайтеся цією водою.

• Не виймайте посуд із приладу до
завершення програми. На посуді
може залишатися миючий засіб.

• Із приладу може вийти гаряча пара,
якщо відчинити дверцята під час
виконання програми.

• Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.

2.5 Сервіс
• Для ремонту приладу звертайтеся

до авторизованого сервісного
центру. Рекомендується
використовувати тільки оригінальні
запасні частини.

• При звертанні до авторизованого
сервісного центру необхідно надати
наступну інформацію (знаходиться
на табличці з технічними даними).
Модель:
Номер виробу (PNC):
Серійний номер:

2.6 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.

• Відключіть прилад від
електромережі.

• Відріжте кабель живлення і
викиньте його.

• Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.
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Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та

електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)

3. ОПИС ВИРОБУ

4 37 9 8           10 56

11 

1 2

1 Середній розпилювач
2 Нижній розпилювач
3 Фільтри
4 Табличка з технічними даними
5 Контейнер для солі
6 Вентиляційний отвір

7 Дозатор ополіскувача
8 Дозатор миючого засобу
9 Кошик для столових приборів

10 Нижній кошик
11 Верхній кошик

3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor – це функція, яка
проектує світло на підлогу під
приладом.
• Після запуску програми з’являється

червоне світло, яке продовжує
світитися протягом усього часу її
виконання.

• Коли виконання програми
завершено, з’являється зелене
світло.

• У разі несправності приладу
червоне світло починає мигтіти.

Beam-on-Floor згасає, якщо
прилад вимкнено.

Якщо функція AirDry
активується під час фази
сушіння, проекція на
підлозі може не
відображатися повністю.
Щоб побачити, чи
завершено цикл, перевірте
панель керування.
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4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1 2 93 4 5 6 7 8

1 Кнопка ввімкнення/вимкнення
2 Дисплей
3 Кнопка Delay
4 Кнопка програм (вгору)
5 Кнопка програм (вниз)

6 Кнопка XtraDry
7 Кнопка TimeManager
8 Кнопка Reset
9 Індикатори

4.1 Індикатори

Індикатор Опис
Індикатор рівня ополіскувача. Коли виконується програма, індика‐
тор не світиться.

Індикатор рівня солі. Коли виконується програма, індикатор не
світиться.

5. ПРОГРАМИ
Програма Ступінь забруд‐

нення
Тип завантажен‐
ня

Фази програми Функції

P1
 1)

• Середній сту‐
пінь забруд‐
нення

• Посуд і столові
прибори

• Попереднє миття
• Миття 50 °C
• Полоскання
• Сушіння

• TimeManager
• XtraDry

P2
 2)

• Все
• Посуд, столові

прибори, ка‐
струлі та ско‐
вороди

• Попереднє миття
• Миття 45 °C - 70 °C
• Полоскання
• Сушіння

• XtraDry

P3 • Високий сту‐
пінь забруд‐
нення

• Посуд, столові
прибори, ка‐
струлі та ско‐
вороди

• Попереднє миття
• Миття 70 °C
• Полоскання
• Сушіння

• TimeManager
• XtraDry
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Програма Ступінь забруд‐
нення
Тип завантажен‐
ня

Фази програми Функції

P5
 3)

• Свіже забруд‐
нення

• Посуд і столові
прибори

• Миття при темпера‐
турі 60 °C або 65 °C

• Полоскання

• XtraDry

P4 • Середній або
низький сту‐
пінь забруд‐
нення

• Крихка порце‐
ляна та скля‐
ний посуд

• Миття 45 °C
• Полоскання
• Сушіння

• XtraDry

P6
 4)

• Все • Попереднє миття  

1) Ця програма забезпечує найефективніше споживання води й електроенергії під час
миття посуду та столових приборів із середнім ступенем забруднення. (Це стандартна
програма для дослідницьких установ.)
2) Прилад автоматично визначає ступінь забруднення й кількість посуду в кошиках.
Він автоматично регулює температуру й об’єм води, рівень споживання електроенергії
та тривалість виконання програми.
3) Ця програма використовується, якщо треба вимити посуд зі свіжим забрудненням.
Вона дозволяє досягти високих результатів миття за короткий час.
4) Ця програма використовується для швидкого ополіскування посуду для того, щоб
уникнути прилипання залишків їжі до посуду та утворення неприємного запаху в при‐
ладі. Не використовуйте мийний засіб під час виконання цієї програми.

5.1 Показники споживання

Програма 1) Споживання во‐
ди
(л)

Споживання
електроенергії

(кВт/год)

Тривалість
(хв)

P1 9.9 0.820 237

P2 7 - 12 0.7 - 1.5 45 - 160

P3 13 - 15 1.4 - 1.6 140 - 160

P5 9 0.8 30

P4 13 - 14 0.9 - 1.1 70 - 85
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Програма 1) Споживання во‐
ди
(л)

Споживання
електроенергії

(кВт/год)

Тривалість
(хв)

P6 4 0.1 14

1) Показники залежать від тиску й температури води, коливання напруги в електроме‐
режі, обраних опцій і кількості посуду.

5.2 Інформація для
дослідницьких установ
Для отримання необхідної інформації
щодо тестових процедур зверніться за
адресою електронної пошти:

info.test@dishwasher-production.com
Вкажіть номер виробу (PNC),
зазначений на табличці.

6. НАЛАШТУВАННЯ
6.1 Режим вибору програм і
режим користувача
Коли прилад знаходиться в режимі
вибору програм, можна встановити
програму та увійти в режим
користувача.
В режимі користувача можна
змінити такі налаштування:
• рівень пом’якшувача води

відповідно до ступеня жорсткості
води;

• увімкнення та вимкнення звукового
сигналу після завершення
програми;

• увімкнення або вимкнення
повідомлення про низький рівень
ополіскувача;

• увімкнення або вимкнення функції
AirDry.

Налаштування збережуться до
наступного внесення вами змін.

Встановлення режиму вибору
програми
Прилад знаходиться в режимі вибору
програми, якщо на дисплеї
відображається номер програми P1.

Зазвичай після ввімкнення приладу він
знаходиться в режимі вибору
програми. В іншому разі можливо
встановити режим вибору програми, як
це вказано нижче.
Натисніть і утримуйте кнопку Reset,
доки прилад не перейде в режим
вибору програми.

6.2 Пом’якшувач води
Пом’якшувач води видаляє з води
мінеральні речовини, які погіршують
якість миття та скорочують термін
експлуатації приладу.
Чим вище вміст цих мінеральних
речовин, тим жорсткіше вода.
Жорсткість води вимірюється шкалою
еквівалентів.
Пом’якшувач води необхідно
відрегулювати відповідно до рівня
жорсткості води у вашому регіоні. Для
того щоб дізнатися про рівень
жорсткості води у своєму регіоні,
зверніться до місцевого органу
водопостачання. Важливо
налаштувати відповідний рівень
пом’якшувача води для забезпечення
високих результатів прання.
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Жорсткість води
Німецькі гра‐

дуси (°dH)
Французькі

градуси (°fH)
ммоль/л Градуси

Кларка
Рівень пом’як‐
шувача води

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) Заводське налаштування.
2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.

Якщо ви застосовуєте стандартний
миючий засіб або
багатофункціональний
таблетований миючий засіб (без
солі або з використанням солі),
налаштуйте належний рівень
жорсткості води, щоб індикатор
заповнення залишався активним.

Багатофункціональні
таблетовані миючі засоби,
що містять сіль,
недостатньо ефективні,
щоб пом’якшити жорстку
воду.

Налаштування рівня
пом’якшувача води
Прилад має перебувати в режимі
вибору програми.
1. Щоб увійти в режим користувача,

одночасно натисніть і утримуйте
кнопки  і , доки індикатори

, ,  і  не почнуть
блимати, а на дисплеї не буде
нічого відображатися.

2. Натисніть .

• Індикатори ,  і 
згаснуть.

• Індикатор  продовжує
блимати.

• На дисплеї відобразиться
поточне налаштування:
напр.,  = рівень 5.

3. Натискайте  знов і знов, щоб
змінити налаштування.

4. Для того щоб підтвердити
налаштування, натисніть кнопку
«Вкл/Вимк».

6.3 Повідомлення про низький
рівень ополіскувача
Завдяки ополіскувачу на посуді після
висихання не залишаються смуги та
плями.
Ополіскувач автоматично
вивільняється під час фази
ополіскування при високій
температурі.
Коли контейнер ополіскувача
порожній, активується відповідний
індикатор, який повідомляє про
необхідність поповнити запаси
ополіскувача. Якщо ви використовуєте
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багатофункціональний таблетований
мийний засіб, що містить речовини для
ополіскування, а ефективність сушіння
є задовільною, ви можете вимкнути
повідомлення про необхідність
поповнення ополіскувача. Однак для
підвищення ефективності сушіння
рекомендується завжди
використовувати ополіскувач.
Якщо ви використовуєте стандартний
мийний засіб або
багатофункціональний таблетований
мийний засіб без ополіскувача,
увімкніть повідомлення для того, щоб
індикатор рівня ополіскувача
залишався активним.

Як вимкнути повідомлення
про порожній дозатор
ополіскувача
Прилад має перебувати в режимі
вибору програми.
1. Щоб увійти в режим користувача,

одночасно натисніть і утримуйте
кнопки  і , доки індикатори

, ,  і  не почнуть
блимати, а на дисплеї не буде
нічого відображатися.

2. Натисніть  .
• Індикатори ,  і 

згаснуть.
• Індикатор  продовжує

блимати.
• На дисплеї відображається

поточне налаштування.
–  = повідомлення про

порожній дозатор
ополіскувача ввімкнено.

–  = повідомлення про
порожній дозатор
ополіскувача вимкнено.

3. Натисніть кнопку , щоб змінити
налаштування.

4. Для того щоб підтвердити
налаштування, натисніть кнопку
«Вкл/Вимк».

6.4 Звукові сигнали
Звукові сигнали лунають у разі збоїв у
роботі приладу. Ці звукові сигнали не
можна деактивувати.
Звуковий сигнал також лунає, коли
завершується виконання програми. За
промовчанням цей звуковий сигнал
вимкнений, проте його можна
ввімкнути.

Увімкнення звукового сигналу
після завершення програми
Прилад має перебувати в режимі
вибору програми.
1. Щоб увійти в режим користувача,

одночасно натисніть і утримуйте
кнопки  і , доки індикатори

, ,  і  не почнуть
блимати, а на дисплеї не буде
нічого відображатися.

2. Натисніть .
• Індикатори ,  і 

згаснуть.
• Індикатор  продовжує

блимати.
• На дисплеї відобразиться

поточне налаштування:
–  = звуковий сигнал

вимкнено;
–  = звуковий сигнал

увімкнено.
3. Натисніть кнопку , щоб змінити

налаштування.
4. Для того щоб підтвердити

налаштування, натисніть кнопку
«Вкл/Вимк».

6.5 AirDry
AirDry забезпечує високі результати
сушіння з меншим споживанням
електроенергії.
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Коли виконується фаза
сушіння, пристрій
відкриває дверцята
приладу. Після цього
дверцята тримаються
відкритими.

УВАГА
Не намагайтеся закрити
дверцята приладу
протягом 2 хвилин після
автоматичного відкриття.
Це може призвести до
пошкодження приладу.

AirDry автоматично активується для

всіх програм, за винятком  і 
(якщо застосовується).

Щоб покращити ефективність сушіння,
скористайтеся опцією XtraDry або
активуйте опцію AirDry.

Вимкнення опції AirDry
Прилад має перебувати в режимі
вибору програми.
1. Щоб увійти в режим користувача,

одночасно натисніть і утримуйте
кнопки  і , доки індикатори

, ,  і  не почнуть
блимати, а на дисплеї не буде
нічого відображатися.

2. Натисніть .
• Індикатори ,  і 

згаснуть.
• Індикатор  продовжує

блимати.
• На дисплеї відобразиться

поточне налаштування:
 = AirDry активовано.

3. Натисніть , щоб змінити
налаштування:  = AirDry
вимкнено.

4. Для того щоб підтвердити
налаштування, натисніть кнопку
«Вкл/Вимк».

7. ФУНКЦІЇ
Перш ніж запустити
програму, слід увімкнути
необхідні функції.
Не можна вмикати чи
вимикати функції у процесі
виконання програми.

Не всі функції сумісні одна
з одною. Якщо обрані
несумісні функції, прилад
автоматично вимкне одну
або декілька з них.
Горітимуть лише
індикатори ввімкнених
функцій.

7.1 XtraDry
Активуйте цю опцію для того, щоб
підвищити ефективність сушіння.
Використання цієї опції може вплинути
на тривалість деяких програм, рівень
споживання води й останню
температуру ополіскування.
Опція XtraDry є постійною для всіх
програм, за винятком . Її не
потрібно вибирати для кожного циклу.
В інших програмах налаштування
XtraDry є постійним і автоматично
використовується в наступних циклах.
Цю конфігурацію можна змінити будь-
коли.
Активація функції XtraDry деактивує
функцію TimeManager і навпаки.
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Активація XtraDry
Натисніть . Засвітиться відповідний
індикатор.
Якщо використання опції в даній
програмі неможливе, то відповідний
індикатор не загориться або буде
швидко блимати впродовж декількох
секунд, після чого згасне.
На дисплеї відображається оновлена
тривалість програми.

7.2 TimeManager
Ця функція також підвищує тиск і
температуру води. Фази миття та
сушіння скорочуються.
Загальна тривалість виконання
програми зменшується приблизно на
50 %.

Результати миття будуть такими
самими, як і в нормальному режимі
роботи програми. Результати сушіння
можуть погіршитися.

Активація TimeManager
Натисніть . Засвітиться відповідний
індикатор.
Якщо функція не доступна для
програми, то відповідний індикатор не
загориться або буде швидко блимати
впродовж декількох секунд, після чого
згасне.
На дисплеї відобразиться оновлена
тривалість програми.

8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Перевірте, чи поточний рівень

пом’якшувача води відповідає
жорсткості води вашого
водопостачальника. Якщо ні,
налаштуйте рівень приладу для
пом’якшення води.

2. Покладіть сіль у контейнер для
солі.

3. Залийте ополіскувач у дозатор
ополіскувача.

4. Відкрийте водопровідний кран.
5. Запустіть програму, щоб видалити

будь-які залишки обробки, які все
ще можуть залишатися в приладі.
Не застосовуйте миючий засіб і не
завантажуйте кошики.

При запуску програми може
знадобитися до 5 хвилин для
перезарядження смоли у пристрої для
пом’якшення води. Може виникнути
враження, що прилад не працює.
Програма миття запуститься лише
після завершення цієї процедури. Така
процедура періодично
повторюватиметься.

8.1 Контейнер для солі
УВАГА
Використовуйте тільки
спеціальну сіль для
посудомийних машин.

Сіль використовується для
заряджання смоли в пристрої для
пом’якшення води. Це забезпечує
добрі результати миття при
щоденному користуванні.

Заповнення контейнера для
солі
1. Поверніть кришечку контейнера

для солі проти годинникової
стрілки та видаліть її.

2. Налийте 1 літр води в контейнер
для солі (лише в перший раз).

3. Заповніть сіллю для посудомийних
машин контейнер для солі.
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4. Видаліть сіль із поверхні біля
отвору контейнера для солі.

5. Закрийте контейнер для солі,
повернувши кришечку за
годинниковою стрілкою.

УВАГА
Вода з сіллю може
перелитися з контейнера
для солі під час
наповнення. Після
заповнення контейнера
для солі негайно запустіть
програму для запобігання
утворенню корозії.

8.2 Заповнення дозатора
ополіскувача

A BD

C

M
AX

123

4

+ -

A B

D

C

УВАГА
Застосовуйте лише
спеціальні ополіскувачі для
посудомийних машин.

1. Натисніть кнопку розблокування
(D), щоб відкрити кришку (C).

2. Залийте ополіскувач у дозатор (A),
не перевищуючи позначки «макс.».

3. Якщо ополіскувач розлився,
витріть його ганчіркою, що добре
вбирає рідину. Це дасть змогу
уникнути утворення надмірної піни.

4. Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кнопка розблокування стала на
місце.

Ви можете повернути
регулятор дозування (B) у
положення між 1
(найменша кількість) і
положенням 4 або 6
(набільша кількість).

9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
1. Відкрийте водопровідний кран.
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2. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.

Переконайтеся, що прилад
переведено в режим вибору програми.

• Якщо світиться індикатор солі,
наповніть сіллю контейнер для
солі.

• Якщо індикатор ополіскувача
світиться, наповніть дозатор
ополіскувача.

3. Завантажте посуд у кошики.
4. Додайте миючий засіб.
5. Встановіть і запустіть програму, що

відповідає типу посуду та ступеню
його забруднення.

9.1 Користування миючим
засобом

30

20

A BD

C

20
30

BA D

C

1. Натисніть кнопку розблокування
(B), щоб відкрити кришку (C).

2. Помістіть порошкоподібний або
таблетований миючий засіб у
відділення (A).

3. Якщо програма включає фазу
попереднього миття, помістіть
невелику кількість миючого засобу
у відділення (D).

4. Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кнопка розблокування стала на
місце.

9.2 Встановлення і запуск
програми

Функція Auto Off
З метою зменшення споживання
електроенергії ця функція
автоматично вимикає прилад, коли він
не працює.
Функція вмикається в таких випадках.
• Через 5 хвилин після завершення

програми.
• Через 5 хвилин, якщо програма не

запустилася.

Запуск програми
1. Залиште дверцята пристрою трохи

відкритими.
2. Для активації пристрою натисніть

кнопку «Вкл./вимк.».
Переконайтеся, що прилад
переведено в режим вибору
програми.

3. Натискайте або , доки на
дисплеї не відобразиться номер
потрібної програми. Номер
програми буде відображатися на
дисплеї приблизно 3 секунди, після
чого відобразиться тривалість
програми.

4. Налаштуйте відповідні опції.
5. Щоб запустити програму, закрийте

дверцята приладу.

Запуск програми з
відкладеним запуском
1. Виберіть програму.
2. Натискайте кнопку , доки на

дисплеї не відобразиться
потрібний час відкладеного запуску
(від 1 до 24 годин).

Увімкнеться індикатор відкладеного
запуску.
3. Закрийте дверцята приладу, щоб

почати зворотний відлік.
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Під час роботи зворотного відліку
можна збільшити час відкладеного
запуску, але змінити вибрану програму
та функції неможливо.
Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.

Відчинення дверцят під час
роботи приладу
Якщо відчинити дверцята під час
виконання програми, пристрій
зупиниться. Це може вплинути на
рівень споживання електроенергії й
тривалість виконання програми. Після
зачинення дверцят прилад
продовжить роботу з моменту, коли її
було перервано.

Поточна програма
завершиться, якщо
дверцята відкриті довше
30 секунд під час фази
сушіння. Цього не
відбудеться, якщо
дверцята відкриваються за
допомогою функції AirDry.

Не намагайтеся закрити
дверцята приладу
протягом 2 хвилин, після
того як функція AirDry
автоматично їх відкриває,
оскільки це може
пошкодити прилад.
Якщо після цього дверцята
закриваються ще на 3
хвилини, поточна програма
завершиться.

Скасування відкладеного
запуску під час зворотного
відліку
У разі скасування відкладеного
запуску необхідно повторно вибрати
програму й функції.
Натисніть і утримуйте кнопку Reset,
доки прилад не перейде в режим
вибору програм.

Скасування програми
Натисніть і утримуйте кнопку Reset,
доки прилад не перейде в режим
вибору програми.
Перш ніж нова програма запуститься,
переконайтеся в тому, що в дозаторі є
миючий засіб.

Завершення програми
Після закінчення програми на дисплеї
відображається 0:00 .
1. Натисніть кнопку увімкнення/

вимкнення або почекайте, доки
функція Auto Off вимкне прилад.

2. Закрийте водопровідний кран.

10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Загальна інформація
Поради щодо забезпечення
оптимальних результатів чищення та
сушіння при щоденному використанні
та захист навколишнього середовища.
• Видаліть із посуду великі рештки

їжі.
• Не потрібно попередньо

ополіскувати посуд вручну. При
потребі використовуйте програму
попереднього миття (за наявності)

або виберіть програму з фазою
попереднього миття.

• Завжди використовуйте весь
простір кошиків.

• При завантаженні приладу
упевніться, що вода з розпилювача
зможе досягти всіх поверхонь
посуду. Переконайтеся, що
предмети не торкаються один
одного й не перекриваються.

• Можна використовувати миючий
засіб для посудомийних машин,
ополіскувач і сіль окремо або
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застосувати багатофункціональний
таблетований миючий засіб
(наприклад, «3 в 1», «4 в 1», «Все в
1»). Дотримуйтеся вказаних на
пакуванні інструкцій.

• Виберіть програму, що відповідає
типу посуду й ступеню його
забруднення. Програма ECO
забезпечує найефективніше
споживання води й електроенергії
при митті посуду й столових
приборів із середнім ступенем
забруднення.

10.2 Використання солі,
ополіскувача й мийного
засобу
• Використовуйте сіль, ополіскувач і

мийний засіб, які призначені лише
для посудомийних машин.
Використання інших засобів може
призвести до пошкодження
приладу.

• У регіонах, де вода жорстка або
дуже жорстка, для досягнення
оптимальних результатів очищення
та сушіння рекомендується
використовувати звичайний мийний
засіб для посудомийних машин
(порошок, гель, таблетований
мийний засіб без додаткових
речовин), ополіскувач і сіль окремо.

• Принаймні один раз на місяць
запускайте прилад з використанням
засобів для чищення, які спеціально
призначені для цієї мети.

• Таблетований мийний засіб не
розчиняється у воді повністю, якщо
використовуються короткі програми
миття. Для того щоб мийний засіб
не залишався на столовому посуді,
для тривалих програм
рекомендується використовувати
таблетовані мийні засоби.

• Не слід використовувати мийний
засіб у кількості, що перевищує
встановлену норму. Див. інструкції
на упаковці мийного засобу.

10.3 Що робити, якщо
потрібно припинити
використання комбінованого
таблетованого миючого
засобу
Перш ніж розпочинати використання
миючого засобу, солі та ополіскувача
окремо, виконайте наступну
процедуру.
1. Установіть найвищий рівень

пом’якшувача води.
2. Переконайтеся в тому, що

контейнер для солі й дозатор
ополіскувача заповнені.

3. Запустіть найкоротшу програму з
фазою полоскання. Не додавайте
миючий засіб і не завантажуйте
кошики.

4. Коли програму буде завершено,
скоригуйте рівень пристрою для
пом'якшення води з урахуванням
жорсткості води у вашому регіоні.

5. Відрегулюйте дозування
ополіскувача.

6. Активуйте повідомлення про
порожній дозатор ополіскувача.

10.4 Завантаження посуду в
кошики
• Прилад призначено лише для миття

посуду, що підходить для
посудомийних машин.

• Забороняється мити в
посудомийній машині вироби з
дерева, рогу, алюмінію, олова й
міді.

• Забороняється класти в прилад
речі, що вбирають вологу (губки,
ганчірки).

• Видаліть із посуду рештки їжі.
• Пом'якшуйте залишки пригорілої їжі

на посуді.
• Предмети, що мають заглиблення

(напр., чашки, склянки та миски),
ставте отвором донизу.

• Подбайте, щоб столові прибори і
посуд не злипалися. Кладіть ложки
серед інших гострих приборів.

• Подбайте про те, щоб склянки не
стикалися з іншими склянками.

• Маленькі предмети кладіть у кошик
для столових приборів.
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• Легкі предмети кладіть у верхній
кошик. Подбайте про те, щоб
предмети не рухалися.

• Перед запуском програми
переконайтеся, що розпилювачі
можуть вільно обертатися.

10.5 Перед запуском
програми
Переконайтеся, що:
• Фільтри очищені та правильно

встановлені.
• Кришка контейнера для солі щільно

закрита.
• Розпилювачі не забиті.
• Наявні сіль і ополіскувач для

посудомийних машин (якщо лише
не використовуються комбіновані
таблетовані миючі засоби).

• Посуд у кошиках розташований
правильно.

• Програма відповідає типу
завантаження та ступеню
забруднення.

• Використовується правильна
кількість миючого засобу.

10.6 Витягання посуду з
кошиків
1. Дайте посуду охолонути, перш ніж

виймати його з приладу. Гарячий
посуд можна легко пошкодити.

2. Вийміть посуд спершу з нижнього,
а потім з верхнього кошика.

Після завершення
програми по боках і на
дверцятах приладу може
залишатися вода.

11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж виконувати
технічне обслуговування,
вимкніть прилад і витягніть
вилку з розетки.

Брудні фільтри і забиті
розпилювачі понижують
результати миття.
Регулярно перевіряйте їх і
чистіть за необхідності.

11.1 Чищення фільтрів
Фільтрувальна система складається з
трьох частин.

C

B

A

1. Поверніть фільтр (B) проти
годинникової стрілки та зніміть
його.
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2. Вийміть фільтр (C) із фільтру (B). 
3. Вийміть плаский фільтр (A).

4. Промийте фільтри.

5. Переконайтеся, що всередині
відстійника або на його краях
немає залишків їжі або
забруднення.

6. Поставте назад плаский фільтр
(A). Переконайтеся, що він
розташований належним чином під
2 напрямними.

7. Знову зберіть фільтри (B) та (C).
8. Встановіть фільтр (B) у плаский

фільтр (A). Поверніть за
годинниковою стрілкою до фіксації.

УВАГА
Неправильне
встановлення фільтрів
може призвести до
незадовільних результатів
миття й пошкодження
приладу.

11.2 Чищення розпилювачів
Не знімайте розпилювачі. Якщо отвори
розпилювачів забилися, видаліть
рештки бруду за допомогою
загостреного предмета.

11.3 Чищення зовнішніх
поверхонь
• Очищуйте прилад м’якою вологою

тканиною.
• Застосовуйте лише нейтральні

миючі засоби.
• Не застосовуйте абразивні

продукти, абразивні серветки чи
розчинники.
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11.4 Чищення всередині
• М’якою вологою ганчіркою

обережно почистіть прилад і гумову
прокладку дверцят.

• Якщо регулярно використовуються
короткотривалі програми, всередині
приладу можуть залишатися
відкладення жиру та накип. Щоб
уникнути цього, рекомендується

принаймні двічі на місяць
виконувати довготривалі програми.

• Для підтримання оптимальної
роботи приладу рекомендується
один раз на місяць використовувати
спеціальний засіб для чищення
посудомийних машин.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених
на упаковці продукту.

12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Прилад не запускається або
зупиняється під час роботи. Перш ніж
звертатися до уповноваженого
сервісного центру, ознайомтесь з
інформацією в таблиці та спробуйте
вирішити проблему самостійно.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виконаний неналежним
чином ремонт може
призвести до серйозного
ризику для безпеки
користувача. Будь-який
ремонт повинен
здійснюватись
кваліфікованими
спеціалістами.

При виникненні деяких проблем на
дисплеї з’являється код
попередження.
Більшість проблем, що виникають,
можуть бути вирішені без
необхідності звернення в
авторизований сервісний центр.

Проблема або код по‐
передження

Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення

Прилад не вмикається. • Переконайтеся, що вилку вставлено в розетку.
• Переконайтеся, що всі запобіжники справні.

Програма не запускаєть‐
ся.

• Переконайтеся в тому, що дверцята приладу за‐
криті.

• Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте
його або зачекайте завершення зворотного відлі‐
ку.

• Розпочалося заряджання смоли в пристрої для
пом’якшення води. Ця процедура триває приблиз‐
но 5 хвилин.
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Проблема або код по‐
передження

Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення

Прилад не заповнюється
водою.
На дисплеї з’являється

.

• Переконайтеся в тому, що водопровідний кран
відкрито.

• Переконайтеся, що тиск води не є занадто низь‐
ким. Щоб отримати цю інформацію, зверніться до
місцевої водопровідної служби.

• Переконайтеся, що водопровідний кран не засмі‐
чений.

• Переконайтеся, що фільтр у шлангу подачі води
не засмічений.

• Переконайтеся, що шланг подачі води не має пе‐
регинів.

Вода не зливається з
пристрою.
На дисплеї з’являється

.

• Переконайтеся, що зливний отвір не засмічено.
• Переконайтеся, що фільтр у зливному шлангу не

засмічено.
• Переконайтеся, що внутрішню систему фільтрації

не засмічено.
• Переконайтеся в тому, що зливний шланг не пе‐

ретиснутий і не перекручений.

Працює пристрій, який
запобігає переливанню
води.
На дисплеї з’являється

.

• Закрийте водопровідний кран і зверніться до упо‐
вноваженого сервісного центру.

Прилад зупиняється та
знову запускається де‐
кілька разів під час робо‐
ти.

• Це нормально. Це забезпечує оптимальні резуль‐
тати миття та заощаджує електроенергію.

Програма триває занадто
довго.

• Оберіть функцію TimeManager, щоб скоротити час
виконання програми.

• Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте
його або зачекайте завершення зворотного відлі‐
ку.

Час, що залишився, на
дисплеї збільшується та
перескакує майже до за‐
вершення програми.

• Це не є несправністю. Прилад працює правильно.

Невелике протікання з
дверцят приладу.

• Прилад не вирівняно. Закручуйте або викручуйте
регульовані ніжки (якщо застосовується).

• Дверцята приладу не розташовані по центру баку.
Відрегулюйте задні ніжки (якщо застосовується).

Дверцята приладу важко
закривати.

• Прилад не вирівняно. Закручуйте або викручуйте
регульовані ніжки (якщо застосовується).

• Частини посуду виступають з кошиків.
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Проблема або код по‐
передження

Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення

Звуки стуку/ударів з сере‐
дини приладу.

• Посуд не розміщено належним чином в кошиках.
Зверніться до буклету щодо завантаження коши‐
ків.

• Переконайтеся, що розпилювачі можуть вільно
обертатися.

Прилад викликає спраць‐
овування автоматичного
запобіжника.

• Сили струму недостатньо для одночасного жи‐
влення усіх приладів, що використовуються. Пе‐
ревірте силу току в розетці та потужність лічиль‐
ника або вимкніть один із приладів, що використо‐
вуються.

• Внутрішня електрична несправність приладу.
Зверніться до сервісного центру.

Див. розділи «Перед
першим користуванням», 
«Щоденне
користування» або 
«Поради і рекомендації»,
щоб дізнатися про інші
можливі причини.

Після перевірки вимкніть і увімкніть
прилад. Якщо проблема виникає
знову, зверніться до уповноваженого
сервісного центру.
Якщо з’являються інші коди помилок,
зверніться до уповноваженого
сервісного центру.

12.1 Результати миття та сушіння незадовільні

Проблема Можлива причина виникнення проблеми та
спосіб її усунення

Незадовільні результати
миття.

• Див. розділи «Щоденне користування», «По‐
ради і рекомендації» та буклет щодо заванта‐
ження кошиків.

• Використовуйте більш інтенсивні програми мит‐
тя.

• Очистьте насадки розпилювача та фільтр.
Див. розділ «Догляд та очищення».

Незадовільні результати
сушіння.

• Посуд залишався занадто довго всередині за‐
критого приладу.

• Ополіскувач закінчився або надходить у недо‐
статньому обсязі. Налаштуйте вищий рівень до‐
затора ополіскувача.

• Пластмасові вироби, можливо, потрібно буде
витерти рушником насухо.

• Для найбільш ефективного сушіння активуйте
опцію XtraDry та налаштуйте AirDry.

• Рекомендується завжди використовувати ополі‐
скувач, навіть якщо одночасно застосовується
багатофункціональний таблетований миючий
засіб.
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Проблема Можлива причина виникнення проблеми та
спосіб її усунення

На склянках та іншому пос‐
уді утворюються смуги бі‐
луватого кольору або си‐
нюватий наліт.

• Кількість ополіскувача, що надходить, занадто
велика. Зменште рівень ополіскувача.

• Кількість миючого засобу, що надходить, занад‐
то велика.

Плями та розводи від води
на склянках та іншому пос‐
уді.

• Недостатня кількість ополіскувача, що надхо‐
дить. Збільште рівень ополіскувача.

• Проблема може бути спричинена якістю ополі‐
скувача.

Посуд вологий. • Для найбільш ефективного сушіння активуйте
опцію XtraDry та налаштуйте AirDry.

• Програма не включає фазу сушіння, або для
фази сушіння встановлено низьку температуру.

• Дозатор ополіскувача порожній.
• Проблема може бути спричинена якістю ополі‐

скувача.
• Проблема може бути спричинена якістю багато‐

функціонального таблетованого миючого засо‐
бу. Спробуйте використати засіб іншого вироб‐
ника або активуйте дозатор ополіскувача, щоб
ополіскувач використовувався разом із багато‐
функціональним таблетованим миючим засо‐
бом.

Усередині приладу є вол‐
ога.

• Це не дефект приладу. Волога виникає внаслі‐
док осідання конденсату на стінках.

Незвичайне утворення піни
під час миття.

• Користуйтеся лише миючим засобом для пос‐
удомийних машин.

• Протікання в дозаторі ополіскувача. Зверніться
до авторизованого сервісного центру.

Сліди іржі на столових при‐
борах.

• У воді, що використовується для миття, забага‐
то солі. Див. розділ «Пом’якшувач води».

• Столові прибори зі срібла та нержавіючої сталі
було розміщено разом. Ніколи не ставте поряд
срібні вироби та предмети з нержавіючої сталі.

Після закінчення програми
в дозаторі залишаються
сліди миючого засобу.

• Таблетка миючого засобу застрягла в дозаторі,
тому її не було повністю змито водою.

• Миючий засіб у дозаторі не вимивається водою.
Переконайтеся в тому, що розпилювач не засмі‐
чено, а також у тому, що ніщо не заважає йому
вільно обертатися.

• Переконайтеся в тому, що посуд у кошиках не
заважає відкриватися кришці дозатора миючого
засобу.

Запахи всередині приладу. • Див. розділ «Чищення всередині».
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Проблема Можлива причина виникнення проблеми та
спосіб її усунення

Вапняні відкладення на
посуді, баку та внутрішній
стороні дверцят.

• Низький рівень вмісту солі, перевірте індикатор
заповнення.

• Кришка контейнера для солі закрита нещільно.
• Жорстка водопровідна вода. Див. розділ 

«Пом’якшувач води».
• Навіть при застосуванні багатофункціонального

таблетованого миючого засобу слід використо‐
вувати сіль та налаштувати функцію регенерації
води у пристрої для пом’якшення води.
Див. розділ «Пом’якшувач води».

• Якщо позбутися вапняних відкладень не вдаєть‐
ся, слід очистити пристрій за допомогою засобів
для чищення, які спеціально призначені для цієї
мети.

• Використовуйте інший миючий засіб.
• Зверніться до виробника миючого засобу.

Посуд тьмяний, знебарвле‐
ний або надколотий.

• Переконайтеся в тому, що ви миєте у пристрої
лише той посуд, який дозволено мити в посудо‐
мийній машині.

• Завантажуйте та розвантажуйте кошик обереж‐
но. Див. буклет щодо завантаження кошиків.

• Делікатні предмети кладіть у верхній кошик.

Див. розділи «Перед
першим користуванням», 
«Щоденне
користування» або 
«Поради і рекомендації»,
щоб дізнатися про інші
можливі причини.

13. ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЯ
Габарити Ширина/висота/глибина

(мм)
596 / 818-898 / 550

Підключення до електро‐
мережі 1)

Напруга (В) 200 - 240

Частота (Гц) 50 / 60

Тиск у мережі водопоста‐
чання

Мін./макс. тиск (МПа) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Водопостачання Холодна або гаряча во‐
да 2)

макс. 60 °C

Ємність Кількість комплектів пос‐
уду

13
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Споживання енергії Режим «Залишити
ввімк.» (Вт)

5.0

Споживання енергії Режим «Вимк.» (Вт) 0.50
1) Див. табличку з технічними даними, щоб дізнатися про інші значення.
2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативного джерела енергії (на‐
приклад, сонячних батарей або вітроелектростанцій), то використовуйте гарячу воду,
щоб зменшити споживання електроенергії.

14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади,
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.

*
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