EDF 6023 WA ++
Mosogatógép

Mielőtt használni kezdi a gépet olvassa el ezeket az utasításokat alaposan, mert fontos információkat
tartalmaznak a biztonságos használattal kapcsolatban. A használati utasításnak mindig a gép mellett kell
lennie.
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Olvassa el és őrizze meg egy későbbi felhasználás esetére
Figyelmeztetés:
A gyártó nem felelős a szállításból okozott, és nem megfelelő felhasználásából adódó károkért.
Figyelem: Az útmutatóban található utasítások minden körülmények között tartsa be. A felhasználónak meg kell
értenie a készülék működtetésével járó veszélyeket és óvatossággal és odafigyeléssel használni a gépet. A gyártó
nem felelős a szállítás során okozott, és a nem megfelelő használatból adódó károkért.

A tűzesetek és az áramütések elkerülésének érdekében mindig tartsa be ezeket az alapvető
óvintézkedéseket.
• Ne nyissa ki az ajtót erőszakkal. Ne lépjen vagy üljön az ajtóra.
• Közvetlenül mosás után ne érintse meg a fűtőelemet.
• Ne működtesse a mosógépet amíg azt megfelelően be nem szerelte. Program futás közben, óvatosan
nyissa meg az ajtót mert fennáll a forrázás veszélye.
• Ne tegyen nehéz tárgyakat a nyitott ajtóra, mert a gép felborulhat.
• Az edények betöltésekor:
1. Az éles tárgyakat úgy helyezze be, hogy ne sértsék meg az ajtó tömítését.
2. Figyelem : Az éles tárgyakat vízszintes helyzetben vagy pengével lefelé kell tárolni.
• Műanyag elemek nem kerülhetnek közvetlen kapcsolatba a fűtőelemmel.
• Mosási ciklus után, ellenőrizze, hogy a mosószer adagoló üres.
• Ne mosson olyan műanyag edényeket, amelyek nem alkalmasak mosogatógépben való mosásra.
• Csak mosogatógépben való használatra tervezett mosószereket használjon.
• Csak mosogatógépben való használatra tervezett ölbítőt használjon. Ne használjon szappant vagy kézi mosogatószert a gépben.
• Tartsa távolt a gyermekeket a készüléktől.
• A mosószereket tartsa távol a gyermekektől. Ne hagyja nyitva az ajtót, mert belül még lehetnek mosogatószer
maradványok.
• A készüléket csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (gyermekek), csak a megfelelő
felügyelet mellett használhatják.
• Vigyázzon hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.
• A mosogatószer erősen lúgos és lenyelve rendkívül veszélyes. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Ha az ajtó
nyitva van ne engedje a gyermekeket közel a géphez.
• Ne hagyja nyitva az ajtót, mert könnyen megbotolhatnak benne.
• Ha a tápkábel megsérült, azt megfelelően szakképzett szakemberrel ki kell cseréltetni.
• A csomagolóanyagot megfelelően ártalmatlanítani kell.
• A mosogatógépet csak a tervezett célra lehet használni.
• Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt ne törje vagy nyomja meg a beszerelés során.
• A készülék beszerelésekor csak új vízcsöveket használjon. A használat csöveket ne használja fel újra.
• A készülék alján található nyílásokat ne fedje el szőnyeggel.
• Ezt a készüléket háztartási és hasonló területeken való használatra tervezték :
– Üzletek konyháiban, Irodákban és munkahelyeken.
– Hotelek, Szállodák, Panziók vendégei számára.
FÖLDELÉS

• A készüléket földelni kell. Baleset vagy meghibásodás esetén ez csökkenti az áramütés veszélyét.
A készülék védőérintkezős csatlakozóval van ellátva. A csatlakozó megfelelő fali aljzatba dugva,
megfelel a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak. A helytelen bekötés és a földelés hiánya
növeli az áramütés kockázatát.
• Ha nincs meggyőződve a megfelelő földelésről lépjen kapcsolatba egy szakemberrel. Ha a hálózati csatlakozó
nem kompatibilis a z aljzattal cseréltesse ki azt egy szakemberrel.
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Ajtó fogantyú
A fogantyú a mosogatógép ajtaját nyitja és zárja.
Késleltetésindító gomb és féligtöltő gomb
A gomb többszöri megnyomásával 3, 6 vagy 9 órával késleltetheti a mosás kezdetét. A féligtöltési funkció
a gomb (2) 3 másodperces lenyomásával és nyomva tartásával aktiválható.
Start / Szünet gomb
Nyomja meg a Start / Szünet gombot a programválasztóval (4) a kiválasztott program indításához. A
mosógép állapotjelző fénye világít. Ha a program leáll, miközben a mosófény világít, a Start / Szünet gomb
villogni kezd.
Zár / programválasztó
Használja a választógombot a legmegfelelőbb program kiválasztásához. A mosogatógép kikapcsolt
állapotban van.
A program mutatója
Használja a "Wash / Dry / Exit" jelzőket a program előrehaladásának nyomon követéséhez.
•
mosás
•
szárítás
•
vég
Sóhiány indikátor
Ha nincs lágyító só a mosogatógépben, a jelzőfény kigyullad. Ebben az esetben adjon hozzá sót.
7. Öblítőkijelző lámpa
Ha a mosogatógépben nincs öblítőszer, a jelzőfény kigyullad. Ebben az esetben adj hozzá öblítőszert.

A mosogatógép belsejében
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Top lemez
Felső kosár rekeszekkel
Felső szóró kar
Alsó kosár
Alsó permetező kar
Szűrők
Névleges címke
Vezérlőpult
Mosószer adagoló és öblítőszer
Evőeszköz kosár
Vízlágyító
A felső kosár hátsó sínjei
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Telepítési utasítások
Figyelmeztetés!
• A mosógép elektromos és vízellátásának telepítése a bízza szakemberre.
• A készülék ne tegye a vízvezető tömlőkre és halózati kábelekre.
• Beszerelésnél csak új hüvelyek használhatók.

Keresse meg a megfelelő helyet a készülék
elhelyezéséhez
• A telepítés előtt csomagolja ki a mosogatógépet, és ártalmatlanítsa a
csomagolást megfelelően.
• Győződjön meg róla hogy a gép sérülésmentes. Ha sérülést észlel ne
szerelje be a gépet
és azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
• Olyan helyet válasszon a beszerelésre, ahova könnyen behelyezheti a
gépet.
• Ne helyezze a mosogatógépet, olyan helyre ahol fagypont alatti
hőmérsékletnek van kitéve.
• A mosogatógéphez közel kell lenniek a vízellátásnak és elvezetésnek.
• Mozgatásnál soha ne emelje a gépet az ajtajánál vagy előlapjánál fogva.
• Helyezze a mosogatógépet sík kemény padlóra. Használja az elülső állítható lábakat, vízszintes
helyzetbe állításhoz. A mosogatógép dőlési szöge nem haladhatja meg a 2°-ot. A túl nagy dőlési szög túl nagy
vibrációt és zajt okozhat. A helyes beszerlés megkönnyíti az ajtó nyitását és zárást.
• Ha a mosogatógép ajtaja nem záródik megfelelően, ellenőrizze, hogy a gép stabilan és vízszintesen van beállítva.
Megjegyzés: A lábak maximális állítható magassága 20 mm.

Vízbevezető cső csatlakozása

A víznyomásnak 0,03 és 1,0 MPa közötti tartományban kell lennie. Ha a víznyomás alacsonyabb, forduljon
szakemberéhez.
2. Győződjön meg arról, hogy a beömlőtömlő nem hajlított vagy csavart.
3. Ha a vízvezetékek újak vagy hosszú ideig nem használták azokat, hagyjon elegendő mennyiségű vizet,
amíg a tiszta víz kifolyik.
4. Csatlakoztassa a tömlővéget a vízbevezető nyílásba és húzza meg a szerelvényeket.
5. Ellenőrizze a csatlakozás tömítettségét.
6. A mosogatógép használata előtt nyissa ki teljesen a csapot.
gjegyzés: Bizonyos modellekben a Aquastop egy biztonsági tömlőt használ, amely meghibásodás vagy tömlő károsodása
esetén megszakítja a vízbevezetést. Ne módosítsa a tömlőt semmilyen módon, és ne csavarja meg.
1.

Szennyvíz csatorna
Csatlakoztassa a kifolyócsövet a a szenyvízcsőhöz, és győződjön meg róla, hogy a tömlõ nem hajlik meg, vagy
törik meg. Ha a hulladéktömlő hosszának hossza nem kielégítő, forduljon egy hivatalos szerviz központhoz egy

ugyanazon anyag hosszabb tömlőjének megvásárlásáért. Ne feledje, hogy a tömlő nem lehet hosszabb, mint 4
méter. Egy hosszabb hulladéktömlő megakadályozná a mosogatógép megfelelő működését. Csatlakoztassa a
tömlőt erősen a leeresztő csőhöz úgy, hogy a mosogatógép működése közben ne engedje fel.

Csatlakozás a mosogató szifonhoz
A hulladékcsatlakozásnak 50 cm magasnak kell lennie
(minimum) és 100 cm-es (legfeljebb) a mosogatógép alján. A tömlőt tömlővel kell rögzíteni. A tömlő szabad
végét nem szabad vízbe meríteni.

Szerelje fel a mosogatógépet a konyhai
munkalap alatt

A mosogatógép felső lapjának eltávolításához távolítsa
el azokat a csavarokat, amelyek a lemezt a
mosogatógép hátulján rögzítik. Ezután tolja a felső
lapot 1 cm-rel és távolítsa el.
Állítható lábakat igazítsa a padló lejtésének megfelelően
(lásd. 3.). Helyezze a mosogatógépet a konyhába felkészített
helyre. Ügyeljen arra, hogy ne csípje meg a tömlőket vagy a
tápkábeleket.
jegyzés: A felső lemez eltávolítása után a mosogatógép a 4. ábrán látható helyre helyezhető.

Hálózat
Mielőtt a tápkábel csatlakozóját egy elektromos aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze a következőket:
•
Az aljzat földelve van, és megfelel az alkalmazandó szabványoknak.
•
Az aljzat alkalmas a készülék maximális energiafogyasztására, amely a készülék adattábláján látható.
•
Az aljzat feszültsége megegyezik a készülék adattábláján szereplő adatokkal.
•
Az aljzat típusa megegyezik a készülék villatípusával. Ellenkező esetben forduljon szakemberhez, hogy
cserélje ki a nem megfelelő csatlakozót. A mosogatógép csatlakoztatásához ne használjon hosszabbító
kábeleket vagy elosztókat.
VIGYÁZAT
•
Telepítés után tartsa meg a használati utasításokat.

•

A kézikönyv fontos információkat tartalmaz.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK
Első felhasználás előtt
1.

2.
3.
4.
5.

A mosogatógép indítása előtt ellenőrizze a következőket.
•
A mosogatógép egyenesen és határozottan áll.
•
A beömlőszelep nyitva van.
•
A tömlőcsatlakozások nem szivárognak, nem engednek vizet.
•
A tápkábel megfelelően van csatlakoztatva.
•
Az aljzat be van kapcsolva.
•
Nincsenek bemeneti és kimeneti tömlősérülések.
•
Minden csomagolóanyagot és címkét el kell távolítani a mosogatógépből.
Állítsa be a vízlágyítót.
Öntsön 1 kg sót a sótartályba, és töltse fel vízzel.
Töltse fel az adagolót polírozással.
Töltse fel a mosószert mosogatószerrel

Kemény víz feloldása
A mosogatógép akkor működik a legoptimálisabban, ha puha vízzel használja azt, vagyis minimális mennyiségű
kalciumot kell tartalmaznia a mosás közben a víznek. Ellenkező esetben a készülék edényeiben és belső felületén
vízköves maradványok maradhatnak. A kemény víz káros hatással van az edények mosására, szárítására és
polírozására. A vízlágyítón áthaladó víz a keménységét okozó ionoktól megfosztja az optimális eredmény
eléréséhez szükséges szintet. A víz keménységének mértéke attól függ, hogy az ionok milyen mértékben
halmozódnak fel a lágyító rendszerben. Ezért a lágyító rendszert regenerálni kell a maximális hatékonyság
érdekében. Ebből a célból sót alkalmaznak a lágyítótartályra.

•

•

Savat csak mosogatógéphez használjon. A mosogatógéphez nem szabad egyéb
sók, például a konyhai sót használni, ugyanis károsíthatja a vízlágyítót. A nem megfelelő só használata
által okozott kár esetén a gyártó nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget a felmerülő károkért.
Sózzuk fel a sót minél előbb a teljes mosási program elindítása előtt. Ez megakadályozza a korróziót,
ha sókristályokat vagy túlfolyó oldatot hagy a mosogatógép alján.

Só adagolás
A sótartály az alsó kosár alá kerül. Végezze el a tölteléket az alábbiak szerint:
1. Távolítsa el az alsó kosarat, majd csavarja le és távolítsa el a sótartály fedelét.
2. Ha először tölti ki a tálcát, töltse fel 1 kg sóval 2, és töltse fel a vizet
A 4 tölcsér használata megkönnyíti a só feltöltését. Helyezze vissza a kupakot és csavarja be.
3. Minden 20. és 30. ciklus után töltsük fel a sótartályt (kb. 1,5 kg). A víz csak az első használat előtt töltse
fel a tálcát.
4. Javasolt finoman őrölt vagy porított sót használni a lágyítóban. Ne használjon sótablettákat a készülékben,
ebben az esetben a lágyító funkció romlik.
5. A mosogatógép indításakor a vízlágyító helyet vízzel tölti fel, ezért töltse fel a sót a mosogatógép indítása
előtt. A túlfolyó sóoldatot azonnal átöblítik a mosási programon belül. Ha nem tervezi megmosni az
edényeket só hozzáadása után, indítson egy rövid programot egy üres alátéttel, hogy megakadályozza a
kifolyt sóoldat okozta korróziót.
6. A sót a lágyítóban az üveg fedél fedelén keresztül ellenőrizheti. A só mennyisége elegendő, ha a nézet
zöld. Ellenkező esetben sót kell hozzáadni.

Az oldószer
A mosogatógép hatékonysága függ a víz keménységétől. Emiatt a mosogatógép olyan rendszerrel van ellátva,
amely csökkenti a csapvíz keménységét. A rendszer megfelelő beállítása növeli a mosási hatékonyságot. A helyi
vízkeménységgel kapcsolatos információkért forduljon az eladóhoz, vagy találja meg a keménységet
tesztpapírral (ha van).
1.

Nyissa fel a tesztpapírt.

2.
3.
4.
5.

Hagyja a vizet leengedni a gépből(kb. 1 perc).
A tesztpapírt 1 másodpercig merítse a vízbe.
A tesztpapír eltávolítása után rázza fel a levegőt és várjon 1 percig.
Állítsa be a lágyítót a vizsgálati papír által mért értékeknek.

1. lépés: Kalcium
2. szakasz: Nagyon alacsony kalciumtartalom
3. szakasz: Alacsony kalciumtartalom
4. szakasz: Közepes kalciumtartalom
5. fokozat: kalciumtartalom
6. lépés: Kemény kalciumtartalom

A vízkeménység beállításainak táblázata
Német skála
(DH)

Francia skála
(DH)

Brit skála
(DH)

1

0-5

0-9

0-6

A mosófény világít.

2

6-11

10-20

7-14

A program fényének vége bekapcsol.

3

12-17

21-30

15-21

A Start / Szünet gomb világítása be van
kapcsolva.

4

18-22

31-40

22-28

A programlámpák mosáskor és a végén be
van kapcsolva.

5

23-31

41-55

29-39

A mosófény és a Start / Szünet gomb világít.

6

32-50

56-90

40-63

A program vége és a Start / Szünet jelzőfény
világít.

Keménységi
fok

Keménységjelző

Megjegyzések:
•
Ha a vízkeménység meghaladja a 90 dF (francia keménységi fok) vagy a forrásvíz használatát, javasoljuk,
hogy vízszűrőt vagy vízkezelő készüléket használjon.
•
A gyárban a vízkeménység 3. fokozatba van állítva.
A vízkeménység módjának beállítása
A vízkeménységi vizsgálat alapján állítsa be a lágyítót a csap keménységének megfelelően.

•
•
•
•
•

Állítsa a programválasztót / kapcsolót (4) az 1. pozícióba.
Tartsa lenyomva a Start / Szünet gombot (3).
Forgassa el egy lépéssel az óramutató járásával megegyező irányba a programválasztó / kapcsoló (4) 2
állásba állításához.
Tartsa lenyomva a Start / Szünet gombot (3), amíg az összes lámpa villog. Ezután megjelenik a
vízkeménység jelzője, amely az előre beállított állapotot mutatja (lásd az előző oldalon található táblázatot).
Mostantól megváltoztathatja a beállításokat a vízkeménység beállítási táblázat szerint a Start / Szünet
gomb (3) újra megnyomásával.

•

Miután beállította a kívánt keménységet, kapcsolja ki a mosogatógépet a programválasztó / kapcsoló (4)
1 állásba való elfordításával. Az utolsó kiválasztott vízkeménység beállítása a memóriában tárolódik.

Megjegyzés: Ha elmozdul, helyezze újra a vízkeménységet az új lakóhely vízminőségére. Ez elengedhetetlen az
optimális mosogatáshoz.

Mosószer beállítása
A mosószer tartalmaz olyan vegyszereket, amelyek a szennyeződések feloldásához és eltávolításához
szükségesek, és a mosogatógépből kiürülnek. Ebből a célból a legtöbb elérhető mosószer alkalmas.
A mosószer megfelelő használata
Csak mosogatószereket használjon. A mosószereket száraz és tiszta helyen tárolja. A mosogatószereket
közvetlenül a mosogatás előtt adjuk hozzá. Csak töltse fel az adagolót a szükséges mennyiségű mosószerrel. A
mosószer túlzott mennyisége miatt a szemüveg karcolódhat, és gyenge mosószer feloldódhat. Bővebb
információért forduljon a mosószergyártóhoz.

A mosószeradagoló feltöltése
1. Ha az adagoló fedele zárva van, nyomja meg a reteszt, hogy kinyissa, lásd
az 1. ábrát .
2. Az adagolóterület jelzővel van ellátva a mosószer mennyiségének mérésére. Az
adagoló lehet tölteni legfeljebb 40 mosogatószer.
3. Megnyitása után az adagolóba öntjük a nagy egységekben a készítményt (abban
az esetben, erősen szennyezett edények), vagy 15 cm-es mennyiségben (abban az esetben, ha kevésbé
szennyezett edények vannak a készülékben), lásd 2. ábra.
4. Mosószert a előmosás rekeszbe helyezzük, ha szükséges és indítsuk el a
mosogatógépet.
• A szennyeződés mértékétől és a víz keménységétől függően szükség lehet több
tisztítószer hozzáadására.
5.
Zárja le az adagoló fedelét és csukja be.
cm3

3

3

A mosótabletta felhasználása "3 az 1-ben"
Általános ajánlat
. A 2 az 1-ben lévő tabletták esetében ügyelni kell arra, hogy mely tabletták mely összetevőket tartalmazzák
(legyenek akár mosószer + öblítőszer, vagy só ). Általában az egyesített készítmények csak bizonyos
körülmények között hatásosak, mivel előre meghatározott mennyiségű detergenst és öblítő segédanyagokat /
sókat tartalmaznak.
Mit kell mérlegelni:
1. A termékek használata előtt először ellenőrizni kell, hogy a víz keménysége lehetővé teszi-e ezen tabletták
felhasználását (lásd a gyártó által a termékcsomagolásra vonatkozó ajánlásokat).
2. Ezeket az erőforrásokat az eszköz gyártójának ajánlása szerint kell használni.
3. Ha ezek a kombinált tabletták tabletták formájában vannak, ne tegye őket lazán a mosogatógépbe vagy az
evőeszköz kosárba. Mindig helyezze őket a mosószer adagolóba.
4. Ha a "3 az 1" termék első használatakor problémákba ütközik, kérjük, lépjen kapcsolatba a tabletta
gyártójának ügyfélszolgálatával.
Megjegyzés

•
•

Ha kombinált mosószerekkel kíván jobb eredményeket elérni, töltse fel újra a sómosót és állítsa be a víz
keménységét és az öblítőszert a legalacsonyabb értékre.
A különböző tabletta mosószerek oldhatósága változhat a hőmérséklet és az idő függvényében, ezért nem
javasoljuk ezeket a mosószereket rövid programokon használja. Rövid programok esetén a por-mosószerek
alkalmasabbak.

Ha és kombinált tablettát akarna felhasználni és jövőben is
1.
2.
3.
4.

Töltse ki a só- és öblítőtartályt.
Állítsa be a vízkeménységet a legmagasabb szintre és futtassa a mosási ciklust üresen.
Állítsa be a megfelelő vízkeménység értéket.
Állítsa be az öblítőszer adagját ennek megfelelően.

Öblítőszer adagoló
Öblítőszer funkciója
Az öblítőszer automatikusan adagolódik a végső polírozási folyamatban, és megakadályozza a mosás és a öblítés
során a szárítást. A széles körben elterjedt hibák ellenére nem csak az edények magasabb fényességének
elérésére, hanem a szárítási hatékonyság növelésére is szolgál. Ezért ügyelni kell arra, hogy elegendő
mennyiségű öblítőszer legyen elérhető az adagolóban.

Öblítőszer adagoló feltöltése
1. Nyissa fel az adagolót a fedél elfordításával és vegye le a fedelet.
2. Óvatosan
helyezze
az
öblítőszert
az
adagolóba,
amíg
az
öblítőszer 2 szintjelzője sötétedik.
3. Helyezze vissza a fedelet és rögzítse a helyére.
4. Ha csepp vizet vagy mészfoltot kell mosogatni, növelje az öblítőszer adagját. Ha
fehérítő fogantyúk jelennek meg az edényeken, vagy kékes bevonatot a késeken és az üvegen
láthat, csökkentse az öblítőszer adagját. A 3 adagoló az 1-től 6-ig terjedő tartományban
állítható be. Gyárilag az adagoló 3-as szintre van állítva.

Mikor kell feltölteni az öblítőszert?
A sötét B jelző azt jelenti, hogy elegendő öblítőszer van az adagolóban, miközben az A jel
azt jelzi, hogy fel kell tölteni az adagolót
Figyelmeztetés
• Az öblítőszer tartályát művelet közben egy nedvszívó ruhával, hogy megakadályozza a
következő mosás túlzott habzását. A mosogatógépben csak megadott márkájú öblítőszereket
használjon. Az öblítőszer adagolóját soha ne töltsön más anyagokkall. Ez károsíthatja a
mosogatógépet.

Mosókosár feltöltése
A legjobb eredmény érdekében kövesse az alábbi utasításokat. Az edények és az evőeszköz kosarak funkciói és
megjelenése a mosogatógép modelltől függően változhat.

Az edények betöltése
•
Távolítson el több fedőt az edényektől. Távolítsa el a maradékot a
serpenyőből. Az edényeket nem kell az ivóvíz alatt elöblíteni.
•
Tárolja a tárgyakat a mosogatógépben az alábbiak szerint:
Olyan elemeket, mint a csészék, poharak, edények, tálak stb., fejjel lefelé kell
tárolni.
A tartályokat hajlított vagy íves részekkel úgy kell elhelyezni, hogy víz
áramolhasson ki belőlük.
Illessze össze az összes elemet úgy, hogy ne tudjon felborulni.
Illesszen minden tárgyat úgy, hogy a szórókarok szabadon mozogjanak.
A kanalak és az evõeszközök között helyezkednek el, így nem ragadnak
össze.
•
Tegye a hosszú szárú poharat a kosár szélére vagy az üvegtartóra, és ne a
mosogatógép többi elemére. A magas poharak nem csillapítják az
ütközést egymással, ez a helyzet nem stabil és sérülhet.
•
Nagyon kicsi tárgyakat nem szabad a mosogatógépbe tenni, mert könnyedén el
tudnak csúszni a kosarakban.
•
A sérülések kockázatának megakadályozása érdekében éles tárgyakat tároljon
egy hosszú fogantyúval (például egy kiszolgáló villa vagy kenyér késsel), amely
lefelé vagy vízszintesen elhelyezett.
•
A mosogatógép feltöltésekor a felső és az alsó kosarakat nem szabad
egyidejűleg meghosszabbítani, hogy elkerüljük a felborulást.

És felső kosár feltöltése
A felső kosár tervezték kisebb és törékeny tárgyakat, mint például poharak,
bögrék, csészék és csészealjak 2. ábra, tányérok, tálak és keskeny lábasok
tárolására (amennyiben nem túl szennyezettek). Az edényeket és az
evőeszközöket olyan módon tárolja, hogy a permetező víz ne tudjon
túlfolyni.
A felső kosárban lévő edények megfelelő elrendezésének példája az 1. ábrán
látható .

És még egy kosár feltöltése
Nagyobb tételeket és nehezen lemosható elemeket, pl. Edényeket, serpenyőket,
fedőket, tányérokat és tálakat kell elhelyezni az alsó kosárba. Javasoljuk, hogy a kosár oldalára helyezze a
lemezeket és a fedőket, hogy megakadályozza a felső permetező kar elforgását. A edényeket, edényeket stb.
Mindig lefelé kell tárolni. A mély edényeket ferde irányban helyezzük el, hogy a víz kiszivárogjon belőle. Az
alsó kosárban lévő edények megfelelő elrendezésére példák a 2. és 3. ábrán láthatók .
3. ábra

Az edények tartóegységei és kivehető kosarak
A felső kosár edényekkel ( A és B ) van felszerelve, amelyeket nyitott vagy zárt
helyzetben lehet használni. A nyitott helyzetben, és akkor tegyük a poharakat. Zárt
helyzetben B magas poharakat helyezhet el a felső kosárban. A hosszanti permeteket
is használhatja.

A nem megfelelő elrendezés

Edények amelyeket tilos vagy nem ajánlott használni
Nem ajánlott a felhasználásuk
Teljesmértékben nem használható
Evőeszközök fából, porcelánból, szarvból vagy
gyöngyből készült fogantyúval.
Műanyag edények, amelyek nem hőállóak
.Evőeszközök olyan ragasztott részekkel, amelyek
nem hőállóak.
Pácolt ételek és evőeszközök.
Ón és réz tárgyak.
Kristályüveg.
Rozsdás acél tárgyak. Fa vágólapok.
Szintetikus szálból készült áru.

Egyes üvegtípusok, amelyek gyakran ismételt
mosás után elszíneződhetnek.
Ezüst és alumínium alkatrészek, amelyek
hajlamosak elveszíteni a színt mosás közben.
Az üvegezett minták elhalványulhatnak, ha
gyakran mosogatógépben mosnak.

Megjegyzés
•
Ne helyezzen piszkos tárgyakat a készülékbe, amelyeket a víz nem tud eltávolítani. Új konyhaeszköz
vásárlásakor győződjön meg arról, hogy a mosogatógépben alkalmas a felhasználásra.
•
Ne terhelje túl a mosogatógépet. Ne használjon olyan edényeket, amelyek nem alkalmasak mosogatógép
használatához. Csak akkor kap jó eredményeket és energiát takarít meg.
Megjegyzés
•
Győződjön meg róla, hogy egyetlen objektum sem halad át a szemétkifolyó alján.
•
Mindig tartsa az éles tárgyakat!

Üveg tárolók és más edények
Lehetséges okok:
•
Nem megfelelő üveg vagy termék típusa. Mosószer kémiai összetétele.
• Nem megfelelő vízhőmérséklet és programhossz.
Megoldások:
• Használjon olyan üveg- és porcelán edényeket, amelyeket a gyártó a mosogatógépben használ.
• Használjon finom mosószereket az edényekhez. Szükség esetén kérjen további tájékoztatást a mosószer
gyártójától.
• Válasszon alacsonyabb hőmérsékleti programot.
• A mosogatás után a lehető legrövidebb időn belül távolítsa el az üvegből és evőeszközökből a mosogatógépet,
hogy megakadályozza a lehetséges károkat.

A KÉSZÜLÉK ELINDÍTÁSA ÉS MOSÁSI PROGRAMOK
Mosogatógép bekapcsolása

válassza ki a megfelelő programot

A folyamatfolyamat
A program előre haladását a vezérlőpult fényei segítségével figyelheti.

Program megváltoztatása
Ha a mosogatási ciklus alatt módosítani kívánja a programot, az alábbiak szerint járjon el:

Törlése program
A folyamatban lévő program törléséhez a következőképpen járjon el.

Mosogatógép kikapcsolása

Megjegyzések:

• A mosogatási program befejezése után a mosogatógép ajtaját könnyedén nyithatja meg, hogy felgyorsítsa a
szárítási folyamatot.
• Óvatosan nyissa ki az ajtót, és a nyitott ajtóból kilépő gőz forró!
• Ha megnyissa a mosogatógép ajtaját a mosogatóprogram vagy a tápfeszültség megszakításakor, a mosogatógép
továbbra is működni fog az ajtó bezárása vagy az áramellátás helyreállítása után.
• Működés közben az ajtónyitó veszélyes, mert fennáll a veszélye forró vízzel való forrázás.
• Ha az ajtó nyitva van, vagy áramkimaradás a szárítási fázis alatt, a program leáll. A mosogatógép készen áll
egy új program kiválasztására.

Mosogatógépbe helyezett edények kivétele
• Várjon néhány percet, mielőtt eltávolítaná a mosogatógépet a mosogatógépből úgy, hogy ne kezelje az
edényeket, amíg az még nem forró, és nagyobb törésveszélyt okozhat. Az edények is jobban
kiszáradnak.
• Először ürítse ki az alsó kosarat, majd a felső részt. Ezzel elkerülhető, hogy a vizet a felső kosárból lefelé
dobják.

MOSPROGRAMOK LEÍRÁSA
Programjelölés

Irodalom

A program neve és hőmérséklete

Eco
50 ° C

Gyors
50 perc / 65 ° C

Alapos
65 ° C

A szennyezés típusa

kávé, tej, tea,
hideg ételek,
zöldség, rövid
távú

levesek, szószok,
tészta, tojás, pilaf,
burgonya, sült és
sült
ételek

levesek, szószok,
tészta, tojás, pilaf,
burgonya, sült és
sült
ételek

Szennyezési arány
B mosószer mennyisége: 25/15 cm , A: 5
cm

közepes

közepes

vastag

A+B

A+B

A+B

3

3

Program hossza (perc)

165

50

117

Energiafogyasztás (kWh)

1.00

1.35

1,61

Vízfogyasztás (l)

12.0

12.7

17.2

A feltöltéshez a következő értékek érvényesek
Programhossza (perc)

145

46

96

Energiafogyasztás (kWh)

0,97

1.22

1,40

Vízfogyasztás (l)

12.0

12.7

12.2

Figyelmeztetés:
• A rövid programok nem tartalmazzák a szárítási fázist.
• A feltüntetett értékeket laboratóriumi körülmények között, a vonatkozó szabványoknak megfelelően szerezték
meg. A tényleges értékek a használati körülmények és a környezeti feltételek (víznyomás, hálózati
feszültség, bemeneti víz hőmérséklete és környezeti hőmérséklete) függvényében változhatnak.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A mosogatógép rendszeres tisztítása növeli a készülék élettartamát.
• A kezelőpanelt kissé nedvesített ruhával tisztítsa meg. Tisztítás után hagyja szabadon, hogy alaposan
megszáradjon.
• Soha ne használjon éles szerszámokat, súroló porokat vagy agresszív tisztítószereket a mosogatógép
alkatrészeinek tisztításához.

Ajtótisztítás
• Az ajtó körüli élek tisztításához csak meleg vízzel nedvesített ruhát használjon. Ne használjon porlasztó
tisztítószert, nehogy a víz bejusson az ajtózárba vagy az elektromos alkatrészekbe. Ne használjon olyan súroló
vagy csiszolóporokat, amelyek megkarcolhatják a készülék felületét. Még néhány papírtörülköző nyomokat
vagy karcolásokat is hagyhat a felületen.

A mosogatógép belsejének tisztítása
• Lehet, hogy a mosogatógépben zsírok és mészlerakódások fordulnak elő. Ebben az esetben tisztítsa meg a
készüléket az alábbiak szerint: Töltsön a mosószer-adagolóba mosószert, válassza ki a mosási programot, magas
hőmérsékleten és a program futtatásához. Ha ez az eljárás nem hatékony, használjon speciális mosószereket a
mosogatógép tisztításához.

Szűrőegység
A szűrő megvédi a szivattyút abban az esetben, hogy nagyobb mennyiségű élelmiszer és más tárgyak
kerüljenek. Az élelmiszer maradványai eltömődhetnek. Ezért a szűrőt időről-időre el kell távolítani és
tisztítani.
1. A szűrőegység eltávolításához és tisztításához forgassa el az óramutató járásával ellentétes
irányban, és húzza felfelé.
2. Húzza ki és távolítsa el a lapos szűrőt.
3. Ezután távolítsa el a 2 durvaszűrőt a mikroszálból és öblítse le a mikroszálat folyó víz alatt.
4. Helyezze vissza a sima lapot.
5. Helyezze a durva szűrőt a mikroszűrőbe, és igazítsa a sorok szerint.
6. Csúsztassa a mikroszálas anyagot a lapos szűrőbe, és forgassa el a nyíl irányába úgy, hogy
rögzítve legyen a helyén
Figyelmeztetés
• A rendszeres szűrő tisztítás biztosítja az optimális teljesítményt és a mosási eredményeket. A
szűrő hatékonyan megkeresi a részecskéket a mosóvízből, és lehetővé teszi a víz újrahasznosítását
a ciklus alatt.
• A mosogatógépet soha nem szabad használni szűrő nélkül! A szűrő helytelen tárolása
csökkentheti a gép teljesítményét és károsíthatja az edényeket és evőeszközöket.
• Ne érintse meg a szűrő szűrőjét. A deformált szűrő negatívan befolyásolja a mosogatógép
működését.

Szórókarok tisztítása
A keményvíz vegyszerektől való rendszeres tisztítása a porlasztó karoktól nagyon fontos, mivel a
keletkező vízkő a fúvókákat és csapágyakat eltömíti. A felső permetezőkarot a kar tetején található
anyacsavar lecsavarása után lehet eltávolítani. Engedje lefelé az alsó kart. A permetező karokat
meleg vízben öblítse le, és puha kefével tisztítsa meg a fúvókákat. Alapos öblítés után tegye vissza
a vállát.

Vízbefolyó kanális tisztítása
A szívócső szűrője megakadályozza a mosogatógép károsodását olyan szennyeződéssel, amely a vízcsőbe
beléphet a készülékbe. Időről időre ellenőrizze a szűrőt és a tömlőt, és szükség esetén tisztítsa meg. A szűrő

tisztításához zárja be a vízbemenetet és csavarja le a tömlőt a csapról. Távolítsa el a szűrőt, és folyó víz alatt
öblítse le. Helyezze be a tisztított szűrőt és csavarja vissza a tömlőt a csapra.

HU
Hogyan lehet eredeti állapotát tartani egy készüléket?
Minden mosás után
Minden mosás után zárja be a készülék vízét, és hagyja kissé nyitva az ajtót,
hogy a páratartalom és a szagok belülről bepárolódjanak.
A töltőegységet tápkábelt válassza le
Minden tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt a hálózati
aljzatból. Ne pazarolja el.
Nem kell használni abrazív tisztítószereket
Ne használjon oldószereket vagy súroló tisztítószereket a mosogatógép külső és gumi részének
tisztításához. Csak meleg szappanos vízzel megnedvesített ruhát használjon. A mosogatógép belsejéből távolítsa
el a foltokat és a lerakódásokat enyhe ecetsavas oldattal vagy speciális mosószerrel nedvesített ruhával.

HIBAELHÁRÍTÁS
HIBAKÓDOK
az üdülési
Ha hosszabb ideig nem használja a mosogatógépet, tegyen mosogatóprogramot, húzza ki az áramellátást, zárja
be a vízbevezetőt és hagyja nyitva a mosogatógép ajtaját . Ez megakadályozza a szagot a készülék belsejében és
megvédi az ajtó tömítését.
A mosogatógép mozgatása
Ha szükséges a mosogatógép mozgatásához, próbáljon függőleges helyzetben tartani. Szükség esetén hátul
helyezhető.
pecsét
Az egyes hibakódokat az előlapi fények jelzik. Az alábbi táblázat ajánlásaival segíthet a probléma
megoldásában. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a hivatalos szervizhez.
Hibakód

mosás

vég

Hiba leírása

megoldás

Elégtelen vízellátás.

• Győződjön meg arról, hogy a vízbevezetés teljesen nyitva
van.
• Csukja be a vízbemenetet, húzza ki a tömlőt a bemeneti
nyílásból és tisztítsa meg a beömlő tömlõszûrõt.
• Indítsa újra a készüléket, és forduljon a szervizhez, ha a
probléma továbbra is fennáll.
• Csukja be a vízbevezetőt.
• Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel.

Indítás /
Szünet

Folyamatos vízellátás hiba.
Nem szennyezett a szennyvíz.

• Eltömődött tömlő.
• Az ételek szűrése eltömődhet.
• Kapcsolja ki és bekapcsolja a készüléket, és törölje a
programot.
• Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel.

A kívánt vízhőmérséklet nem
érhető el. Hibás fűtőelem vagy
hőmérsékletérzékelő.

• Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel.

A víz túlcsordulás riasztása
aktiválva lett.

• Kapcsolja ki a mosogatógépet és csukja be a vízbevezetőt.
• Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel.

Hibás elektronikus kártya.

• Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel.

Az ajtótömítésbe fogott élelmiszer maradványai az egyik tényező, amely a mosogatógép szagát okozza. A
szagok elkerülése érdekében a tömítést rendszeresen nedves szivaccsal tisztítsa meg.
Ha az egyik programfény világít, és a Start / Szünet gomb villog:
• A mosogatógép ajtaja nyitva van. Zárd be őket.
Ha a program nem indul el
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva
• Ellenőrizze a ház biztosítékát / megszakítóját.
• Győződjön meg arról, hogy a vízellátás nyitva van.
• Győződjön meg róla, hogy a mosogatógép ajtaja nyitva van
• Ügyeljen arra, hogy bekapcsolja a mosogatógépet.
• Ellenőrizze, hogy a mosogatógép és a töltőtömlő szűrők nincsenek eltömődve.
Ha a "Wash / Dry" és a "Exit"
• Túláram riasztás aktív.
• Csukja be a vízellátást, és forduljon egy hivatalos szervizhez.
A mosási folyamat befejezése után ne kapcsolja ki a lámpákat
• A bekapcsológomb még be van kapcsolva.
Ha detergens maradék marad a detergens adagolóban
• Tegye a mosószert nedves adagolóba.
Ha a víz a mosogatógépben marad a program végén
• A leeresztő cső blokkolva vagy csavart állapotban van.
• A töltőanyagok eldugulnak.
• A program nincs vége.
Ha a mosogatógép leáll a folyamat közepén
• Áramkimaradás
• Vízellátás meghibásodása.
• A program szüneteltetésre került.
Ha a mosási folyamat során sokk és sokk hangzik
• Hibásan elhelyezett edények.
• A szórófejek összeomlik az edényekbe.
Ha az élelmiszerek az edényeken maradnak
• Az edények nem voltak a mosogatógépben, a permetező karokból származó víz nem érte el az összes
edényt.
• A kuka túlterhelt.
• A lemezek egymás felé hajolnak.
• Túl kevés mosogatószer.
• Nem megfelelő mosási program kiválasztása.
• A permetező karok eltömődnek az élelmiszer-maradványokkal.
• Eltömődött szűrők.
• Helytelenül telepített szűrők.
• Eltömődött vízelvezető szivattyú.
Ha az edényeken fehéres foltok vannak
• Nagyon kis mennyiségű mosószert használtunk.

• Az öblítőszer adagoló elégtelen szintre van állítva.
• A nagy vízkeménység ellenére a sót nem használják a lágyítóban.
• A vízlágyító elégtelen szintre van állítva.
• A só sapka nincs megfelelően lezárva.
Ha az edények nem szárazak
• A programot szárítás nélkül választották ki.
• Az öblítőszer adagoló elégtelen szintre van állítva.
• Hamarosan eltávolította az edényeket.
Ha az edényeken rozsdás foltok vannak
• Alacsony minőségű rozsdamentes acélból készült edények.
• Nagy sókoncentráció a mosóvízben.
• A só sapka nincs megfelelően lezárva.
• A sótartály feltöltésekor a mosogatógép edényei és belseje szennyezett.
• A mosogatógép rosszul földelt.
Ha a probléma az ajánlott óvintézkedések vagy más hibák megjelenése után is fennáll, forduljon egy
hivatalos szervizhez.

HU
VIGYÁZAT
• Ha víz szivárog, csukja be a vízbevezető szelepet, és forduljon egy hivatalos szervizhez. Ha a mosogatógép
alján található víz a túlfolyás vagy a szivárgás miatt, akkor távolítsa el, mielőtt újraindítja a
mosogatógépet.

TECHNIKAI ADATOK
A háztartási mosógépre vonatkozó műszaki adatok az EU 1059/2010 sz. Előírás szerint:
Gyártó
EKG
modell

EDF 6023 WA ++

EAN

8592131505612

Az ételkészletek száma

12

Energiaosztály

A ++

1

Éves energiafogyasztás

258 kWh

2

Energiafogyasztás standard mosási ciklusonként

0,9 kWh

Az áramfogyasztás kikapcsolt

0,50 W

Készenléti energiafogyasztás

1,00 W

Éves vízfogyasztás

3360 l

3

A szárítási hatékonysági osztály
Standard mosási ciklus

5

A standard mosási ciklus hossza

4

A
Eco 50 ° C
165 perc

Zaj

54 dB (A)

Felszerelés

Önálló

Magasság

850 mm

Magasság (felső lemez nélkül)

820 mm

Szélesség

598 mm

Mélység

598 mm

Súly

46 kg

Teljesítményfelvétel

2200 W

Névleges feszültség / frekvencia

220-240 Vac / 50 Hz

Áramerősség

10 A

Víznyomás (hidrodinamikai nyomás)

0,3-10,0 bar = 0,03-1,0 MPa

Megjegyzés:
1 A + + + (legmagasabb hatékonyság) a D (legalacsonyabb hatékonyság)
2 energiafogyasztás 285 kWh évente, kiszámítása alapján 280 normál tisztítási cikluson hideg vízzel és programok alacsonyabb
energiafogyasztás. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.
3
A 3360 liter vízfogyasztás évente 280 standard mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának
módjától függ.
4
A (legmagasabb hatékonyság) a G (legalacsonyabb hatékonyság)
5
Az Eco 50 ° C program az a referenciaprogram, amelyre a címkeadatok hivatkoznak. Normál szennyezettségű edények
mosására alkalmas, ugyanakkor ez a leghatékonyabb program az energia és a vízfogyasztás szempontjából.
A készülék megfelel a módosított európai szabványoknak és előírásoknak:
- LVD 2006/95 / EK
- EMC2004 / 108 / EC - EUP 2009/1016
A fenti értékeket mértünk a specifikációknak c munkakörülmények összhangban a vonatkozó szabványoknak. Az
eredmények jelentősen eltérhetnek az edények mennyiségétől és mértékétől, a víz keménységétől, a mosószer mennyiségétől
és hasonlótól függően.
Ez a használati útmutató az Európai Unió szabványainak és előírásainak megfelelően készült.

A HULLADÉK HASZNÁLATA ÉS
KEZELÉSE
Csomagolópapír és hullámkarton - a gyűjtőanyagokra átadva. Csomagoló fóliák, PE zsákok, műanyag alkatrészek - műanyag
gyűjtőtartályokba.

A TERMÉK LIKVIDÁCIÓ
A használt elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelése (az EU tagállamaiban és más európai
országokban alkalmazható, ahol van telepített hulladékelválasztó rendszer)
A terméken vagy a csomagoláson feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként
kezelni. Helyezze a terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására. A termék megfelelő
ártalmatlanítása megakadályozza az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. Az anyagok
újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további
információkért
forduljon
a
helyi
hatósághoz,
háztartási
hulladékkezelő
szolgálatához
vagy
az
értékesítési helyhez, ahol a 08/05 terméket vásárolta.

Ez a termék megfelel az EU irányelvek elektromágneses összeférhetőség és elektromos biztonság
szempontjából.

A kézikönyv elérhető a honlapon www.ecg.cz. A szöveg és a technikai paraméterek módosítása fenntartva.

