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Kedves Vásárló! 
 
 
 
Mielőtt a mosogatógépet üzembe helyezi, kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Használati 
útmutatót, mert ez a füzet fontos információkat tartalmaz az Ön biztonsága számára. A Használati útmutató 
tartalmazza a készülék biztonságos üzemelésére, felszerelésére, kezelésére és ápolására vonatkozó 
előírásokat. 

Ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak. 
Az új tulajdonos csak a Használati útmutató birtokában tudja a készüléket megfelelő módon üzembe 
helyezni. 
 
A szövegben az alábbi szimbólumokat használjuk: 
 

 
Biztonsági útmutatások 

Figyelmeztetés! Ezek az útmutatások az Ön személyes biztonságát szolgálják. 
Figyelem! Ezek az útmutatások a készülék sérülésének elkerülését szolgálják. 

 
Útmutatások és hasznos tanácsok. 

 
Környezetvédelmi információk. 

 
 
Ha a használat közben üzemzavar jelentkezne, akkor először tanulmányozza át a "Mit kell tenni, ha…" c. 
fejezetet. Sok esetben ugyanis az üzemzavart csak kisebb hiba, vagy helytelen használat okozza, amit Ön is 
könnyedén kijavíthat és így elkerülheti a javítási költségeket.    

Ha a fentiek szerinti ellenőrzés nem vezetne eredményre, akkor forduljon a jótállási jegyben megjelölt 
szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz. 
 
 
 

 
Az Ön mosogatógépe egy új "IMPULZUS" mosogatási rendszerrel rendelkezik. Ennél a 
mosogatási rendszernél a mosogató program alatt a motor fordulatszáma és a mosogató 
nyomás változik, hogy az étkészletek tisztítása minél jobb eredménnyel végződjön. Ez 
természetesen azt vonja maga után, hogy a zajszint is változik a mosogató program során. 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

 Biztonság 
 
 
 Az első használat előtt 

 
• Olvassa el a „Felállítási- és csatlakoztatási útmutató” c. fejezetet. 

 
 Rendeltetésszerű használat 

 
• Csak a háztartásban használatos edényeket mosogassa a mosogatógépben.  
• A mosogatógép átépítése, vagy a műszaki jellemzők megváltoztatása tilos. 
• Csak a háztartási mosogatógépek használatához megfelelő speciális sót, tisztító-, illetve 

öblítőszert használjon. 
• Ne töltsön be semmiféle oldószert a mosogatógépbe. Robbanásveszély! 

 
 Gyermekbiztonság 

 
• A készülék csomagoló anyagait tartsa távol a gyerekektől. Fulladásveszély! 
• A gyerekek még nincsenek tisztában az elektromos készülékek használatának veszélyeivel. 

Gyermekek jelenlétében ne hagyja felügyelet nélkül a mosogatógépet.  
• Mindig ellenőrizze, hogy kisgyermek, vagy egy kis háziállat nem bújt-e meg a mosogatógépben. 

Életveszély! 
• Az öblítőszer kimarja a szemet, a szájüreget és a nyelőcsövet. Életveszély! Biztonsági okból 

fokozottan ügyeljen az öblítő- és mosogatószerre. 
• A mosogatógépben lévő víz nem ivóvíz. Marásveszély! 

 
 Általános biztonság 

 
 • A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási 

jegyben megjelölt szerviz végezheti. 
• Üzemelési szünet idején kapcsolja ki a mosogatógépet és zárja el a vízcsapot. 
• A hálózati kábelt ne a vezetéknél, hanem mindig a csatlakozó dugasznál megfogva húzza ki a 

konnektorból. 
• Ne üljön, vagy ne álljon rá a gép kinyitott ajtajára. 
• Ha a mosogatógép egy fagyveszélyes helyen került felállításra, akkor a csatlakozó tömlőt minden 

mosogatás után le kell szerelni a vízcsapról. 
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A készülék kialakítása és a kezelőpanel 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vízlágyító- 
tartomány 
kapcsoló 

Tároló tartály a 
speciális sóhoz 

 

 
 

Mosogatószeres 
tartály 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felső mosogató kar 
 

Alsó mosogató kar 
 
 
Szűrők 
 
 
 
Öblítőszeres tartály 
 
 
 
Adattábla 
 
 

 

 
 
 
                                                                     Multi-kijelző  Funkció gombok       Ellenőrző kijelzők 

                  BE / KI-gomb                                    Késleltetett kezdés                 3 az 1-ben 
                                                                                  beállítása                 funkció kiválasztása 
                                                                                                  Program gombok 
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A mosogatógépet a BE/KI-gombbal lehet be- /kikapcsolni. 
A program gombokkal lehet a kiválasztott mosogató programot beállítani  
Funkció gombok: A kiválasztott mosogató programhoz pótlólag még a következő funkciókat lehet beállítani: 
 

1-es funkció gomb Vízkeménység beállítása  
2-es funkció gomb Öblítőszer adagolás be-, kikapcsolása 
3-as funkció gomb - Nincs bekötve - 

 
A multi-kijelző a következőket jelezheti ki:  

- milyen keménységi fokozatra van beállítva a vízlágyító, 
- be-/kikapcsolva van-e az öblítőszer adagolás, 
- be-/kikapcsolva van-e a jelzőhang, 
- milyen kezdési idő van beállítva, 
- előreláthatólag meddig tart még a futó mosogató program, 
- milyen hiba jelentkezett a mosogatógépnél. 

 
Az ellenőrző kijelzőknek a következő a jelentése: 
 

 
Speciális sót kell betölteni 

 Öblítőszert kell betölteni 

 
Ezek az ellenőrző lámpák nem a mosogató program futása alatt gyulladnak fel.  
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Az első használat előtt 
 
 

 
 
 
 

 

1. Állítsa be a vízlágyítót. 
2. Töltse fel speciális sóval a sótartályt. 
3. Töltse be az öblítőszert. 
 
Ha 3 az 1-ben mosogatószert kíván használni, akkor végezze el a következőket: 
− Kapcsolja be a mosogatógépet, nyomja meg a 3 az 1-ben gombot. A gomb kijelzője felgyullad: a 

3 az 1-ben funkció kiválasztásra került! Ezen kívül nincs szükség 
- sem speciális só, sem öblítőszer betöltésére, 
- a vízlágyító beállítására, 
- az öblítőszer adagolás bekapcsolására / kikapcsolására. 

− A mosogató program kezdete előtt a 3 az 1-ben mosogatószert a mosogatószeres tartályba kell 
betölteni. 

− Olvassa el a „3 az 1-ben mosogatószer alkalmazása” c. fejezetet. 
 
 

A vízlágyító berendezés beállítása 
 
 

 
Az edények és az étkészletek vízkövesedésének megakadályozása érdekében a mosogatáshoz 
lágy, ún. sószegény vízre van szükség. A vízlágyítót az Ön lakóhelyén lévő helyi vízkeménységnek 
és a táblázatnak megfelelő fokozatra kell beállítani. Az Ön lakóhelyén lévő vízkeménységi adatokat a 
helyi Vízmű Vállalattól kell megkérdezni. 

 
 

Vízkeménység Keménységi fokozat 
beállítása 

Kijelzés a  
multi-

kijelzőben 

Jelzőhangok 
száma 

0d 1) mmol 2) Tartomány Mechanikus   Elektronikus   

51 - 70 
43 – 50 
37 – 42 
29 – 36 
23 – 28  

9,0 – 12,5 
7,6 – 8,9 
6,5 – 7,5 
5,1 – 6,4 
4,0 – 5,0 

 
 

IV 

 
 

2* 

10  
9 
8 
7 
6  

10 
9 
8 
7 
6 

19 – 22 
15 – 18 

3,3 – 3,9 
2,6 – 3,2 

III 5 
4*  

5 
 
 
 

1 

4 

11 – 14 1,9 – 2,5 II 3  3 
4 – 10 0,7 – 1,8 I/II 2  2 

 
4 alatt 

 
0,7 alatt 

 
I 

1 
só nem 

szükséges 

 
 

 
1 

 
 
1)  Német keménységi fok (od): a vízkeménység mértékéhez. 
2)  (mmol/liter): milimol per liter, a nemzetközi vízkeménység mérési egysége. 
*   Gyári beállítás. 
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A mosogatógépnek kikapcsolt állapotban kell lenni. 
A vízlágyító berendezést mechanikusan és 
elektronikusan is be kell állítani. 

Mechanikus beállítás: 
1. Nyissa ki a mosogatógép ajtót. 
2. Húzza ki a mosogatógépből az alsó mosogató kosarat. 
3. Forgassa el a mosogató térben lévő 

keménységtartomány kapcsolóját az 1-es, vagy a 2-es 
jelzésre (lásd táblázat). 

 

 
 

 
 
 

 

Elektronikus beállítás: 
1. Nyomja meg a BE/KI-gombot. 

A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog.  
Ha csak egy program gomb LED-kijelzője világít, akkor ez a mosogató program aktív állapotban 
van. A mosogató programot le kell választani. 
Nyomja be egyszerre az 2-es és a 3-as funkció gombokat és kb. 2 mp-ig tartsa őket benyomva. 
A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog.  

2. Nyomja meg egyszerre az 2-es és a 3-as funkció gombokat és tartsa őket benyomva. 
Az 1-3-as funkció gombok LED-kijelzői villogni fognak. 

3. Nyomja meg még egyszer az 1-es funkció gombot. 
Az 1-es funkció gomb LED-kijelzője villogni kezd. 
A multi-kijelző a beállított keménységi fokozatot mutatja. 

4. A keménységi fokozat 1-gyel való növeléséhez nyomja meg az 1-es funkció gombot (Kivétel: a 
10-es keménységi fokozat után az 1-es keménységi fokozat következik). 

5. Ha a keménységi fokozatot beállította, akkor nyomja meg a BE/KI-gombot. 
A keménységi fokozat most tárolásra kerül. 

6. Ha a vízlágyító elektronikusan az „1”-es fokozatra lett beállítva, akkor ezzel a speciális só 
utántöltésére figyelmeztető ellenőrző kijelző kikapcsolt állapotba kerül. 
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Speciális só betöltése 
 
 

 Csak a háztartási mosogatógépek használatához megfelelő speciális sót szabad használni. 
 

 1. Nyissa ki az ajtót és húzza ki az alsó kosarat. 

2. Csavarozza le a sótartály zárófedelet az óra járásával 
ellentétes irányba történő elforgatással. 

3. Kizárólag az első használatnál:  
Töltse fel vízzel a sótartályt. 

4. Helyezze a mellékelt tölcsért a sótartály nyílásába. A 
tölcsérén keresztül töltse fel a tartályt speciális sóval. A 
betölthető max. mennyiség 1,0-1,5 kg, a sószemcsék 
méretétől függően. Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl 
sóval a tartályt. 

 

 
Nincs különösebb jelentősége annak, hogy a betöltésnél a sótartályból víz folyik ki a mosogatótér 
aljára.  

5. A sótartály nyílását tisztítsa meg a sószemcséktől. 

6. A sótartály zárófedelét az óra járásával egyező irányba forgatva húzza meg szorosan. 

7. A speciális só betöltése után futtasson le egy speciális programot. Így a betöltés közben 
kiszóródott sószemcsék feloldódnak. 

 

 

 
A sószemcsék méretétől függően néhány óráig is eltarthat, amíg a só feloldódik a vízben és újra 
kialszik a speciális só ellenőrző lámpa (SALZ=SÓ).  
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Az öblítőszer adagolás be-/kikapcsolása 
 
Az öblítőszer biztosítja, hogy az étkészletek csillogóak, foltmentesek és a poharak pedig tiszták 
legyenek. 

1. Nyomja meg a BE/KI-gombot. 
A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog.  
Ha csak egy program gomb LED-kijelzője világít, akkor ez a mosogató program aktív állapotban 
van. A mosogató programot törölni kell. 
Nyomja be egyszerre az 2-es és a 3-as funkció gombokat és kb. 2 mp-ig tartsa őket benyomva. 
A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog. 

1. Nyomja meg egyszerre az 2-es és a 3-as funkció gombokat és tartsa őket benyomva. 
Az 1-3-as funkció gombok LED-kijelzői villogni fognak. 

2. Nyomja meg a 2-es funkció gombot. 
A 2-es funkció gomb LED-kijelzője villog. 
A multi-kijelző a pillanatnyi beállítást mutatja. 
 

 Öblítőszer adagolás kikapcsolva 

 Öblítőszer adagolás bekapcsolva (gyári beállítás) 
 

4. Nyomja meg a 2-es funkció gombot a beállítás megváltoztatásához. 
5. Ha a multi-kijelző a kívánt beállítást mutatja, akkor nyomja meg a BE/KI-gombot.  

A beállítás ezután tárolásra kerül. 
 

 
  

Öblítőszer betöltése 
 
Csak a háztartási mosogatógépek használatához megfelelő speciális öblítőszert használjon és ne 
alkalmazzon más folyékony mosogatószert. 

1. Nyissa ki az ajtót. Az öblítőszeres rekesz a 
mosogatógép ajtó belső oldalán található. 

2. Nyomja meg az ujjával az öblítőszeres rekesz rögzítő 
gombját. 

3. A fedél felpattan. 

 

 
 
 

http://www.markabolt.hu/



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Töltse be az öblítőszert pontosan a vonalkázott 
„max” jelzésig. Ez kb. 140 ml mennyiségnek felel 
meg. 

5. Pattintsa vissza a fedelet és nyomja vissza 
kattanásig. 

6. Ha az öblítőszer a betöltéskor kifröccsent, akkor 
azt egy ruhával törölje le, mert különben a 
mosogatáskor túl sok hab fog képződni. 

 
 
 
 

 

Az öblítőszer adagolás beállítása 
 
Az adagolást csak akkor változtassa meg, ha a poharakon és az étkészleteken csíkok, tejszerű foltok 
(az adagolást alacsonyabbra kell állítani), vagy rászáradt vízcseppek (az adagolást magasabbra kell 
állítani) láthatók. 
Az adagolót 1-6 fokozat között lehet beállítani. Az adagolót gyárilag a „4”-es értékre állították be.  
 

 
 1. Nyissa ki a mosogató gép ajtaját. 

2. Nyomja meg az ujjával az öblítőszeres rekesz 
rögzítő gombját. 

3. A fedél felpattan. 

4. Állítsa be az adagolást. 

5. Pattintsa vissza kattanásig a fedelet. 
6. Ha az öblítőszer kifröccsent, akkor azt egy ruhával 

törölje le. 
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A jelzőhang be-/kikapcsolása 
 
 

 

 
 
 
 

 

A jelzőhang akusztikus jelzés adhat: 
- hogy milyen vízkeménységre van beállítva a vízlágyító berendezés, 
- ha befejeződik egy mosogató program, 
- ha hiba lép fel a mosogatógép működése közben. 

1. Nyomja meg a BE/KI-gombot. 
A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog.  
Ha csak egy program gomb LED-kijelzője világít, akkor ez a mosogató program aktív állapotban 
van. A mosogató programot törölni kell. 
Nyomja be egyszerre az 2-es és a 3-as funkció gombokat és kb. 2 mp-ig tartsa őket benyomva. 
A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog. 

2. Nyomja meg egyszerre az 2-es és a 3-as funkció gombokat és tartsa őket benyomva. 
Az 1-3-as funkció gombok LED-kijelzői villogni fognak. 

3. Nyomja meg a 3-as funkció gombot. 
A 3-as funkció gomb LED-kijelzője villog. 
A multi-kijelző a pillanatnyi beállítást mutatja. 
 

 Jelzőhang kikapcsolva 

 Jelzőhang bekapcsolva (gyári beállítás) 

 
4. Nyomja meg a 3-as funkció gombot a beállítás megváltoztatásához. 
5. Ha a multi-kijelző a kívánt beállítást mutatja, akkor nyomja meg a BE/KI-gombot.  

A beállítás ezután tárolásra kerül. 
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Napi használat 
 

Evőeszközök és étkészletek elrendezése 
 

 
Szivacsot, konyharuhát és minden olyan anyagot, amelyek magukba szívják a vizet nem szabad 
behelyezni a mosogatógépbe. 
A műanyag- és teflonbevonatú edények erősen visszatartják a vízcseppeket. Ezért ezek az edények 
valamivel rosszabban száradnak meg, mint a porcelán-, vagy a rozsdamentes étkészletek. 
 

 
 Mosogatógépben való mosogatáshoz a következő evőeszközök/étkészletek 
 nem alkalmasak korlátozottan alkalmasak 
 • Fa, csont, szaru, porcelán, gyöngy 

fogantyújú evőeszközök. 
• Nem hőálló műanyag tárgyak. 
• Öregebb evőeszközök, amelyek nem 

hőállóak. 
• Ragasztott edények és evőeszközök. 
• Ónötvözetű és vörösréz tárgyak. 
• Kristályüvegek. 
• Rozsdásodó acél tárgyak. 
• Fatányérok. 
• Műszálból készült tárgyak. 

• Kőedények csak akkor, ha a gyártó 
mosogatógépben mosogathatónak árulja. 

• Zománcedények, amelyek a gyakori mosogatás 
hatására kifakulhatnak. 

• Ezüst és alumínium tárgyak, amelyeknél 
természetes az elszíneződés. Ételmaradékok, 
mint pl. a tojásfehérje, tojássárgája, mustár 
gyakran okoz elszíneződést és foltosodást az 
ezüstön. Ezért az ezüst tárgyakról azonnal 
távolítsa el ezeket az ételmaradékokat, ha nem 
mosogatja el őket azonnal a használat után. 

• Néhány üvegtípus fénytelenné válhat a gyakori 
mosogatás hatására. 

 
 
 
 • Mielőtt bepakolja az étkészleteket: 

- távolítsa el a durva ételmaradványokat, 
- az edényekben történt leégéseket áztassa fel. 

 
• Az étkészletek és az evőeszközök bepakoláskor ügyeljen a következőkre: 

- az étkészletek és az evőeszközök nem akadályozhatják a szórókarok forgását, 
- az üreges tárgyakat, mint pl. csészéket, poharakat, serpenyőket úgy pakolja be, hogy azok 
nyílásukkal lefelé álljanak, mert így a víz nem tud bennük összegyűlni és lerakódni, 
- az étkészleteket és evőeszközöket ne fektesse egymásra és ne takarják egymást, 
- a károsodás elkerülése érdekében az üvegtárgyak ne érjenek egymáshoz, 
- a kis tárgyakat (pl. tetők) fektesse rá az evőeszköz kosárra. 
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Evőeszközök elrendezése 
 
A hosszú, hegyes tárgyak az evőeszköz kosárban 
különösen a gyerekek számára lehetnek veszélyesek (lásd 
a „Biztonsági útmutatások” c. fejezetet).  
 
 
Azért, hogy az evőeszköz kosárban lévő evőeszközöket a víz 
körbe tudja mosni, tartsa be az alábbi szempontokat: 

1. A rövid késeket, villákat és kanalakat a nyelükkel lefelé 
állítsa be az evőeszköz kosár rácsbetétébe. 

2. A kanalat és a villákat ne helyezze egymás mellé. 
A rácsbetét ki is hajtható (lásd ábra). 

Az evőeszköz kosár szétnyitható és így könnyebben kivehetők 
az elmosogatott evőeszközök. 
 
 
Azért, hogy az evőeszköz kosár ne nyíljon szét a 
mosogatógépből történő kivételkor, a kétrészes fogantyút 
kézzel mindig össze kell fogni. 
 

1. Állítsa az evőeszköz kosarat az asztalra, vagy a 
munkalapra. 

2. Nyissa szét a kétrészes fogantyút. 

3. Vegye ki az evőeszközöket. 

4. Zárja össze a kétrészes fogantyút. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figyelmeztetés! 
A hosszú és/vagy éles kések potenciális veszélyforrást jelentenek, ha az evőeszköz kosárban 
helyezi el őket.  
Az éles és hegyes evőeszközökkel fokozott elővigyázatossággal bánjon. 
Ezeket vízszintesen rendezze el a speciális késtartó evőeszköz kosárban, amelyet a felső kosár 
oldalára lehet beakasztani. 
 

 
 
  
 

http://www.markabolt.hu/



 

 
 
 
 

Edények, serpenyők és nagy tányérok elrendezése 
 
 
A nagyobb méretű és az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba helyezve rendezze el. 
Ne helyezzen be olyan kisméretű eszközöket, amelyek kieshetnek a kosárból. 
A nagyobb méretű edények könnyebb elrendezhetősége érdekében mindkét hátsó tányértartó betét 
felhajtható. 

 
 
 
 
 Csészék, poharak és kávéskészletek elrendezése  

 
A kisebb méretű, érzékeny eszközöket és a hosszú, hegyes evőeszközöket a felső kosárban 
rendezze el. 
 
• Az egyes eszközöket a felhajtható csészetartó alatt és fölött helyezze el úgy, hogy a mosogatóvíz 

minden oldalról bőségesen érje őket. 

• A magas eszközök számára a csészetartó felhajtható. 

• A könnyebb eszközöket (pl. műanyag tál, stb.) elsősorban a felső kosárba pakolja be. Ezekkel az 
eszközökkel más edényfajták leterhelhetők. 

 

 
 

 

 
Figyelmeztetés! 
Az étkészletek és edények elrendezése után mindig ellenőrizze, hogy a mosogató karok 
szabadon elforgathatók-e. 
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 A felső kosár magasságának beállítása  
Ha a szokásosnál nagyobb tányérokat használ, akkor ezeket az alsó mosogató kosárba rendezze el, 
de közben magasabb pozícióba kell állítani a felső mosogató kosarat. 

 

 Maximális magasságú edény 

 Felső kosár Alsó kosár 

Megemelt felső kosárral 20 cm 31 cm 

Lesüllyesztett felső kosárral 24 cm 27 cm 

 
 

 A magasság beállítása a következő módon végezhető el: 

1. Húzza ki a kosarat a készülékből. 

2. A két oldalán megfogva emelje meg a kosarat, amíg a zár bekattan és a kosár helyzete stabil nem 
lesz. 

 
 

 
 

Fontos! 
A mosogató kosarat soha ne csak az egyik oldalánál fogva 
emelje meg, vagy süllyessze le. 
Ha a felső kosár a felső pozícióban van, akkor a 
csészetartó betét, illetve a csészetartó betétek nem 
használhatók. 

 

 
  

A lesüllyesztéshez fogja meg a kosár két oldalát, emelje meg és lassan, könnyed nyomással 
süllyessze le. 
 

 
Az étkészletek és edények bepakolása után mindig zárja be az ajtót, mert a nyitva hagyott ajtó 
könnyen balesetet okozhat. 
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A mosogatószer betöltése 
 
 

 

 

A mosogatószert mindig a program elindítása előtt kell betölteni. 
Mindig csak a háztartási mosogatógéphez gyártott mosogatószert használjon. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

A mosogatószeres rekesz az ajtó belső oldalán található. 
 
1. Ha a fedél zárva van, akkor nyomja meg a rögzítő 

gombot. A fedél kipattan. 
 
2. Töltse be a mosogatószert a tartályba. A megfelelő 

adagolásról a jelölések adnak tájékoztatást: 
A „20”/„30” jelzés: kb. 20/30 ml mosogatószernek felel 
meg. 

 
3. Pattintsa vissza a tetőt és nyomja meg, amíg bekattan a 

helyére. 
 
Az erősen szennyezett étkészleteknél adagoljon további 
mennyiségű mosogatószert a szomszédos kamrába is (1).  
Ez a mosogatószer már az előmosogatás alatt kifejti a 
hatását. 

 

 
 
3 az 1-ben mosogatószeres tabletták használata 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ezek a termékek a mosogatószer, az öblítőszer és a speciális só kombinációját együtt tartalmazzák. 

1. A kombinált mosogatószer első használata előtt ellenőrizni kell, hogy az Ön lakhelyén lévő 
vízkeménység megfelel-e a mosogatószer csomagolásán feltüntetett gyártói előírásoknak. 

2. A tablettákat kizárólag a mosogatószeres tartályba adagolja be. 

Ha nem akar a továbbiakban 3 az 1-ben mosogatószert használni, akkor végezze el a következőket: 
• Töltse fel újra só- és az öblítőszeres tartályt. 
• A vízlágyítót állítsa a legmagasabb fokozatra és terhelés nélkül futtasson le három normál ciklust. 
• Állítsa be a vízlágyítót a helyi vízkeménységnek megfelelően. 
 

 
 
 

http://www.markabolt.hu/



A mosogató program kiválasztása (Programtáblázat) 
 
 

 
Mosogató 
program 

 
Alkalmas 

 
Szennyezettség mértéke

 
Programfutás 

 
Fogyasztási 

értékek 1 
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os
og

at
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M
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at

ás
 

K
öz

te
s 
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lít
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Id
őt

ar
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m
 

(p
er

c)
 

E
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 (k
W

h)
 

V
íz

 (l
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r) 

AUTOMATIC 2 
 

Evőeszközök 
és 
főzőedények 

Normál szennyezettség, 
rászáradt 
ételmaradékokkal 

     

80
-1

05
 

0,
80

 - 
1,

20
 

12
-2

1 

30 MIN Főzőedények 
fedők nélkül 

Frissen használt, enyhén 
szennyezett – normál 
módon szennyezett 

-  -  - 

25
-3

0 

0,
70

 - 
0,

80
 

7-
 8

 

INTENZIV  
CARE 70o 

Evőeszközök 
és 
főzőedények 

Erős szennyezettség, 
rászáradt 
ételmaradékokkal, 
elsősorban tojás és 
keményítő 

   
2x 

  

11
3-

12
7 

1,
60

 - 
1,

80
 

19
-2

1 

ECO 50o 3 
 

Evőeszközök 
és 
főzőedények, 
hőre érzékeny 
étkészletek 

Normál szennyezettség      

16
0-

17
0 

0,
75

 - 
0,

80
 

12
-1

3 

 
 
1) A fogyasztási adatok normál használat alapján kerültek meghatározásra. Az értékeket a bepakolt 

edények mennyisége befolyásolja. A használat során az egyéni tapasztalat lesz a meghatározó. 
2) Ennél a programnál a mosogatóvíz zavarossága alapján kerül megállapításra, hogy milyen erős az 

érkészletek elszennyeződése. A program időtartama, a víz- és az energiafelhasználás – a terhelésnek és 
a szennyezettségnek megfelelően – változik. A szennyezettségtől függően a mosogatóvíz hőmérséklete 
automatikusan 50oC és 68oC között változik   

3) Tesztprogram a vizsgálatokhoz. 
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A mosogató program elindítása 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Ellenőrizze, hogy az étkészleteket és az evőeszközöket úgy pakolta-e be a mosogatógépbe, hogy 
azok nem akadályozzák a szórókarok szabad forgását. 

2. Nyissa ki teljesen a vízcsapot. 

3. Nyomja meg a BE/KI gombot.  
A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog. 

4. Nyomja meg a kiválasztott program gombot (Lásd a „Programtáblázat” c. fejezetet.). 
A program kijelzője felgyullad.  
A multi-kijelző a program várható futásidejét jelzi ki.  

Ez a várható programidő adott esetben a terhelési mennyiséghez, az eszközök 
szennyezettségéhez, stb. igazodik. 

5. Zárja be a mosogatógép ajtaját. A mosogató program elindul. 
 

 
Ha a program elindítása után a multi-kijelzőben hibajelzés jelenik meg és/vagy a program 
elindítása után akusztikus hangjelzés is hallható lesz, akkor olvassa el a „Mit kell tenni, ha…” c. 
fejezetet.    

 
 
 

 
 
 
 
 

 

A mosogató program megszakítása, vagy kikapcsolása  
 

Csak akkor szakítson meg egy futó mosogató programot, ha ez elengedhetetlenül szükséges.  

A mosogató program megszakítása az ajtó nyitásával 
Az ajtó nyitásakor forró gőz csaphat ki. Forrázás veszély!. 

1. Óvatosan nyissa ki az ajtót. A mosogató program leáll. 

2. Zárja be az ajtót. A mosogató program folytatódik tovább. 
 

 
 

 
 

 
 

A mosogató program kikapcsolása 
1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját. 

2. Nyomja meg kb. 1 másodpercig a 2-es és a 3-as funkció gombokat és tartsa őket benyomva.  
A futó mosogató program kijelzője néhány másodpercig villogni kezd, majd kialszik. 

3. Engedje el a funkció gombokat. A mosogató program kikapcsol. 

4. A BE-/KI-gomb megnyomásával kapcsolja ki a mosogatógépet. 
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 A késleltetett kezdés beállítása 
 
A késleltetett kezdési idő beállításával lehetőség van arra, hogy egy mosogató programot a 
következő 1-19 órán belül indítsa el. 

1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját. 
2. Nyomja meg a BE/KI gombot.  

A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog. 
3. Nyomja meg addig az -gombot, amíg a multi-kijelzőben az az óraszám villog, ami után el akarja 

indítani a mosogató programot. 
4. Nyomja meg röviden a mosogató program gombját. 

A multi-kijelzőben rövid ideig villogni kezd a kiválasztott program futásideje, majd utána ismét a 
kiválasztott kezdési idő jelenik meg. 

5. Zárja be az ajtót. 
A beállított idő letelte után a mosogató program automatikusan elindul. 
 
A késleltetett kezdés megváltoztatása: 
Ameddig a mosogató program nem indult el, addig a késleltetett kezdés időpontja az -gomb 
megnyomásával még megváltoztatható.  
 
A késleltetett kezdés törlése: 
Ameddig a mosogató program nem indult el, addig a késleltetett kezdés funkció még törölhető. 
Nyomja meg addig az -gombot, amíg a multi-kijelzőben a kiválasztott program futásideje meg 
nem jelenik. 
A kiválasztott mosogató program az ajtó bezárása után azonnal elindul. 
 
A mosogató program cseréje: 
Ameddig a mosogató program nem indult el, addig a mosogató program egy program gomb 
megnyomásával még megcserélhető.  

1. Nyomja meg az új mosogató program gombját és tartsa benyomva. 
Ezután villogni kezd a már kiválasztott mosogató program kijelzője. 
Néhány másodperc eltelte után már csak az új mosogató program kijelzője fog világítani. 

2. Engedje el a program gombot. 
3. Zárja be az ajtót. 

A beállított kezdési idő letelte után a mosogató program automatikusan elindul. 
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A mosogatógép kikapcsolása 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

A mosogató program végén a készülék ajtaja alatt a padlózaton egy pontszerű fényjelzés jelenik 
meg. A mosogatógép ajtaját csak akkor nyissa ki, ha ez a fény felgyullad. 

A pontszerű fényjelzés veszélytelen, mivel nem lézerfényről van szó. 

A tömör bútorajtóval lezárt magas beépítés esetén a fényjelzés nem lesz látható. 

Ha be van kapcsolva a jelzőhang funkció, akkor a mosogató program végén pótlólag 15 
másodpercig megszólal egy hangjelzés is. 

A program végen, ha azonnal kinyitja az ajtót, akkor forró gőz csaphat ki, ezért: 

1. Óvatosan nyissa ki az ajtót. 
2. A BE-/KI gombbal kapcsolja ki a mosogatógépet.. 

Ha nem kapcsolja ki a mosogatógépet, akkor a jelzőhang 3 perc múlva és 6 perc múlva ismét 
megszólal. 

 
 

 
 

 

Étkészletek kipakolása 
• Az teljesen normális jelenség, hogy a belső burkolat és a belső ajtó nedves lesz. 

• Először mindig az alsó kosarat pakolja ki és csak utána a felsőt. Ha ezt így teszi, akkor 
elkerülheti, hogy a felső kosárból vízcseppek essenek az alsó kosárban lévő étkészletekre a 
kipakolás alatt. 

• A mosogatógép belső világítása mindig bekapcsol, ha a mosogatógép ajtaja nyitva van. 
Energiatakarékossági szempontból ezért az étkészletek és evőeszközök bepakolása és 
kipakolása után mindig zárja be a mosogatógép ajtaját. 
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Tisztítás és ápolás 
 
 

 
Semmilyen körülmények között se használjon a készülék tisztításához bútorápolót, vagy más 
agresszív tisztítószert. 

• Ha szükséges, akkor a kezelő felületet csak puha ruhával és langyos vízzel tisztítsa. 

• Időközönként ellenőrizze a belső tartályok, az ajtótömítés és a vízbefolyó tömlő szennyezettségét 
és ha szükséges, akkor tisztítsa meg őket. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A szűrők tisztítása 
 
A mosogatógép alján lévő szűrők öntisztítók. Ennek 
ellenére a szűrőket rendszeresen ellenőrizni kell és 
meg kell őket tisztítani. A szennyezett szűrők 
csökkentik a mosogatás eredményességét. 

1. Nyissa ki az ajtót és húzza ki az alsó kosarat. 

2. Forgassa el a fogantyút 1/4 fordulattal az óramutató 
járásával ellentétes irányba és vegye ki a 
szűrőrendszert. 

3. Fogja meg a durva/finom szűrő (1/2) fogantyúját és 
húzza ki a mikroszűrőből (3). 

4. Folyóvíz alatt minden szűrőt alaposan tisztítson meg. 

5. Vegye ki a lapos szűrőt (4) a mosogatógépből és 
mindkét oldalát tökéletesen tisztítsa meg. 

6. Helyezze vissza a lapos szűrőt a mosogatógép alsó 
részébe. 

7. Helyezze vissza a durva/finom szűrőt a mikroszűrőbe 
és nyomja össze őket. 

8. Helyezze vissza a szűrőrendszert a helyére és a 
fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba 
elforgatva biztosítsa a záródását. Eközben ügyeljen 
arra, hogy a lapos szűrő ne emelkedjen ki a 
mosogatógép aljának a síkjából. 

 
Szűrők nélkül semmilyen esetben sem szabad 
mosogatást végezni! 
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Mi kell tenni, ha… 
 
 
 
 

A mosogatógép működése közben jelentkező kisebb hibákat próbálja meg saját maga kijavítani a 
következőkben leírtak alapján. Ha hívja a szervizt, hogy megszüntesse a készülék hibás működését, 
akkor tájékoztassa a szervizt arról is, hogy időközben milyen ellenőrzéseket végzett el. 

 
…hibajelzések jelennek meg. 
 

 
 
 

 

Ha az Ön készüléke padlózati fényjelzéssel van kialakítva, akkor minden hibajelzés esetén egy 
pontformájú fényjelzés kezd villogni a padlózaton. 
 
Hiba esetén csak akkor szólal meg az akusztikus hangjelzés, ha a jelzőhang funkció be van 
kapcsolva. 
Ha a kezelőpanelon lévő kijelzők villogni, vagy világítani kezdenek és/vagy megszólal az akusztikus 
hangjelzés, akkor az alábbi táblázatban leírtak alapján adott esetben talán saját maga is el tudja 
hárítani az üzemzavart. 

 
 

Üzemzavar Lehetséges oka Megoldás 

 
1 rövid figyelmeztető 
hang hallható, ami 
állandóan ismétlődik, 
a kiválasztott mosogató 
program kijelzője villog: 
a multi-kijelző a -es 
hibakódot mutatja: 
nincs vízbefolyás a 
mosogatógépbe. 
 

A vízcsap eltömődött, vagy 
vízkővel telítődött. 

A vízcsap zárva van. 

A vízcsapnál lévő befolyócső 
szűrő (ha van) eltömődött. 

Vizsgája meg a vízcsapot és adott 
esetben tisztítsa meg. 

Nyissa ki a vízcsapot. 

Tisztítsa meg a befolyócső szűrőjét. 

A mosogatógép aljában lévő 
szűrők eltömődtek. 

 

 

Nem megfelelő a befolyócső 
elfektetése. 

Nyomja meg a megkezdett program 
gombját, majd törölje a programot 
(lásd „A mosogató program indítása” 
c. fejezetet). Tisztítsa ki a szűrőket a 
vonatkozó fejezet szerint. 

Ellenőrizze a cső helyzetét. 

2 rövid figyelmeztető 
hang hallható, ami 
állandóan ismétlődik, 
a kiválasztott mosogató 
program kijelzője villog: 
a multi-kijelző a -as 
hibakódot mutatja: 

A szifon eltömődött. 

Nem megfelelő a kifolyócső 
elhelyezése. 

Tisztítsa ki a szifont. 

Ellenőrizze a cső helyzetét. 

3 rövid figyelmeztető 
hang hallható, ami 
állandóan ismétlődik, 
a multi-kijelző a  -as 
hibakódot mutatja.  

Működésbe lépett a vízvédelmi 
rendszer. 

Zárja el a vízcsapot és forduljon a 
szervizhez, vagy a 
Vevőszolgálathoz. 

 
 

 
 
 
 

 

• A -es és a -as hibáknak a kijavítása után nyomja meg a megkezdett mosogató program 
gombját. A mosogató program folytatódik tovább. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik a kijelzőben, 
akkor forduljon a jótállási jegyben megadott szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz. 

• Ha a kijelzőben más hibakódok jelennek meg, akkor forduljon a szervizhez, vagy a 
Vevőszolgálathoz és adja meg a hibakódot. 
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… probléma lép fel a mosogató gép üzemelésénél. 
 
 

 Üzemzavar Lehetséges oka Megoldás 

  

 

 

A program nem indul. 

Nem megfelelő az ajtó 
zárása. 

A csatlakozó dugó nincs 
bedugva. 

Hibás a hálózati biztosíték. 

Indítási idővel kialakított 
mosogatógépeknél: 
késleltetett indítási idő van 
kiválasztva. 

Zárja be az ajtót.        

Dugja be a csatlakozó dugót a 
konnektorba. 

Cserélje ki a biztosítékot. 
 
Ha a mosogatást azonnal akarja 
kezdeni: törölje a késleltetett indítás 
időt. 

  

 

A mosogatótérben 
rozsdafoltok láthatók. 

A mosogatótér rozsdamentes 
acélból készült. Ha mégis 
rozsdafoltok jelennek meg, 
akkor azok külső tárgytól 
(vízcsövekből, edényektől, 
evőeszköztől) származnak. A 
foltokat a kereskedelemben 
kapható rozsdafolttisztítóval 
távolítsa el. 

Csak olyan edényeket és 
evőeszközöket mosogasson, 
amelyet a gyártója gépi 
mosogatásra ajánl. 

Biztonságosan zárja le a speciális 
sótartály tetejét. 

 

 A mosogatás során sípoló 
hang hallható. 

A hangnak nincs jelentősége. Használjon másfajta márkás 
mosogatószert. 

 
 
 

…ha nem megfelelő a mosogatás eredménye 
 
 Az edények nem tiszták. 

• Nem megfelelő mosogató programot választott. 
• Az edényeket úgy pakolta be, hogy a víz nem ért el minden szennyezett felületet. A mosogató 

kosarakat nem szabad túltölteni. 
• A szűrők elszennyeződtek, vagy nem megfelelően vannak behelyezve. 
• Nem márkás mosogatószert töltött be, vagy túl kevés mennyiséget adagolt. 
• Ha az étkészleteken vízkőlerakódások láthatók, akkor kiürült a sótartály, vagy nem megfelelő a 

vízlágyító beállítása. 
• Nem megfelelő a kifolyócső helyzete. 

  
Az edények nem szárazak és a poharak fénytelenek maradtak. 
• Nem márkás öblítőszert használt. 
• Kiürült az öblítőszeres tartály. 

  
Csíkok, tejszerű foltok, kékes árnyalatok vannak az edényeken és a poharakon. 
• Alacsony az öblítőszer adagolás beállítása. 
 
Rászáradt vízcseppek vannak a poharakon és az edényeken. 
• Állítsa magasabbra az öblítőszer adagolást. 
• A mosogatószer lehet az oka. Konzultáljon a mosogatószer gyártójának képviselőjével. 
 
Üvegkorrózió. 
• Konzultáljon a mosogatószer gyártó cég Vevőszolgálatával. 
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Gondoskodás 
 
Csomagoló anyagok 
Minden alkalmazott csomagoló anyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyagok jelzése a 
következő, pl. >PE<, >PS<., stb. A csomagoló anyagokról a jelzéseknek megfelelően kell 
gondoskodni az erre kijelölt begyűjtő helyeken.  
 
 
Öreg készülék 
Környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kell gondoskodni a régi, kiselejtezett készülékről. 
 
Figyelmeztetés! A régi készüléket tegye használhatatlanná, hogy a kiselejtezett készüléket ne 
lehessen többé használni. Ehhez vágja le a készülékről a hálózati kábelt és távolítsa el a 
készülékről. Az ajtózárat törje szét, hogy többé ne lehessen bezárni az ajtót. Így a gyerekek nem 
zárhatják magukra az ajtót és nem kerülhetnek életveszélyes helyzetbe. 
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Műszaki adatok 
 

Gyártó védjegye AEG 

Forgalmazó Electrolux Lehel Kft. Háztartási 
Készülékek, 1142 Budapest, 

Erzsébet kir.-né út 87. 

Típusazonosító Favorit 84470 VI 

Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - hatékonyabb: G – 
kevésbé hatékony) 

A 

A szabvány ciklus gyártó általi megnevezése, amelyre a címkén és az 
adatlapon található információ vonatkozik 

Energiatakarékos 50o 

Energiafelhasználás a szabvány ciklust alapul véve (a tényleges 
energiafelhasználás függ a készülék használatának a módjától) (kWh) 

0,80 

Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A - magasabb: G – 
alacsonyabb) 

A 

Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A - magasabb: G – 
alacsonyabb) 

A 

A mosogatógép befogadó képessége szabványos teríték esetén 9 személyes 

Vízfelhasználás szabvány ciklus alapján (liter) 13 

Átlagos becsült évi energia- és vízfelhasználás 220 ciklusra kifejezve 
(kWh / liter) 

176/2860 

Szabvány ciklus alatti zajszint (dB(A)) 47 

Méretek 

mm-ben (magasság x szélesség x mélység) 

 

818-878 x 446 x 555 

Megengedett víznyomás 

Min (bar): 

Max (bar): 

 

0,5 

8,0 

 
 
 
 

 

Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek: 

− 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kisfeszültségi irányelv alapján az egyes villamossági termékek 
biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. 
(XII.31.) IKIM rendelet, 

− 89/336/EWG - (1989.05.03.)  - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján 
az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes 
rendelet, 

− 93/68/EWG - (1995.07.22.) - CE-jelölés irányelv alapján az egységes megfelelőségi jelölés 
használatáról szóló 208/1999. (XII.26.) Korm. rendelet. 
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Vizsgálati feltételek 
 
 A vizsgálat az EN 60704 előírás szerint teljes terheléssel (lásd Programtáblázat) került elvégzésre.  

 
Az EN 50242 szerinti vizsgálathoz a vízlágyító sótartályát és az öblítőszeres tartályt teljesen fel kell 
tölteni és le kell futtatni a tesztprogramot (lásd Programtáblázat). 

 
 

Terhelés: 9-személyes étkészlet szervizkészlettel bezárólag 

Öblítőszer beállítás: 4-es pozíció (III típus)  

Mosogatószer adagolás: 5g + 20 g (B típus) 
 
 
 
Elrendezési példák: 
 
 

 
Felső kosár: kis tálak és salátás tálak nélkül Felső kosár: kis tálakkal és salátás tálakkal 

                                     
 

 

 
 

 

Alsó kosár Evőeszköz kosár 
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FELÁLLÍTÁSI- ÉS CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ 
 
 

 Biztonsági útmutatások a felszereléshez 

 • A mosogatógépet csak álló helyzetben szabad szállítani, mert különben a speciális sót tartalmazó 
víz kifolyik. 

• A házhoz szállítás után azonnal ellenőrizni kell, hogy nem érte-e valamilyen sérülés a készüléket 
a szállítás közben. A megsérült készüléket nem szabad üzembe helyezni. Forduljon panasszal a 
szállítást végző céghez. 

• A mosogatógépet soha nem szabad üzembe helyezni, ha a hálózati kábel, a vízbevezető-, vagy a 
vízelvezető tömlő megsérült, vagy a kezelőpanelon, a munkalapon, illetve a lábazaton szemmel 
látható sérülés fedezhető fel. 

• A hálózati csatlakozást csak az előírásoknak megfelelően kialakított védőérintkezővel rendelkező 
konnektorba szabad elvégezni. 

• Fix bekötésnél: a készülék fix bekötésének kialakítását csak elektromos szakember, szerviz 
végezheti el. 

• A használat előtt feltétlenül ellenőrizni kell, hogy a készülék adattábláján megadott elektromos 
feszültség és áramadatok megegyeznek-e a felállítás helyén lévő elektromos hálózat adataival. A 
szükséges biztosítékigényt szintén az adattábla tartalmazza. 

• Az elektromos csatlakoztatáshoz többutas csatlakozót és hosszabbító kábelt nem szabad 
használni. A túlmelegedés miatt égésveszély áll fenn! 

• A mosogatógép csatlakozó vezetékét csak elektromos szakember, vagy a Szerviz cserélheti ki. 

• A biztonsági szeleppel ellátott vízbevezető tömlőt csak a Szerviz szakembere cserélheti ki. 

 
A mosogatógép felállítása 
 
 • A mosogatógépet sík padlózaton kell elhelyezni és úgy kell beállítani, hogy a stabil és vízszintes 

helyzete biztosítható legyen. 

• A padlózat esetleges egyenetlenségeinek a kiküszöbölésére és a készülék magasságának a 
mások bútorhoz való illesztéséhez a menetes lábakat ki kell csavarozni egy csavarhúzó 
segítségével.  

• Az alsó beépítésű mosogatógépnél a hátsó lábakat elölről egy csavarhúzóval kell beállítani. 

• A kifolyócsövet, a befolyócsövet és az elektromos csatlakozó vezetéket úgy kell elfektetni, hogy 
azok szabadon legyenek elhelyezve a készülék háta mögött, ne törhessenek meg és ne 
csavarodhassanak meg. 

• A mosogatógépet ezen kívül szilárdan rögzíteni kell a konyhai munkalaphoz, vagy a szomszédos 
bútorokhoz. Erre az intézkedésre azért van szükség, hogy biztosítható legyen a VDE-
szabványban előírt kibillenés elleni védelem. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Beépíthető mosogatógépek  
 
(Lásd a mellékelt Szerelési sablont). 
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A mosogatógép csatlakoztatása 
 
Vízcsatlakoztatás 
 
 

• A mosogatógépet a hideg és egy max. 60oC-os melegvizes hálózatra egyaránt lehet 
csatlakoztatni. (Melegvizes hálózat esetén a programidők változhatnak) 

• Tilos azonban a mosogatógépet nyíltrendszerű vízmelegítőhöz és átfolyós vízmelegítőhöz 
csatlakoztatni. 

 
 
Megengedett víznyomás 
 

 A megengedett legalacsonyabb víznyomás:  
0,5 bar (= 5 N/cm2 = 50 kPa) 

0,5 bar-nál alacsonyabb víznyomás esetén kérjen 
tanácsot a szerviztől. 

 A megengedett legmagasabb víznyomás:  
8 bar (= 80 N/cm2 = 0,5 MPa) 

8 bar-nál magasabb víznyomás esetén 
nyomáscsökkentő szelepet kell használni 
(beszerezhető a szakkereskedelemben). 

 
 
 
A vízbefolyó tömlő csatlakoztatása 
 

 
A befolyócsövet tilos a csatlakoztatáshoz megtörni, meghajlítani, vagy összenyomni. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

A tömlőcsatlakozóval ellátott befolyó tömlőt (ISO 228-1:2000) csatlakoztassa egy 3/4"-os külső 
menetű vízcsaphoz. A vízbefolyó tömlő vagy műanyag-, vagy fém hollandi anyával van felszerelve: 
• A műanyag hollandi anya tömlőcsatlakozását csak kézzel kell meghúzni. 
• A fém hollandi anya tömlőcsatlakozását feltétlenül szerszámmal végezze el. 
Végül vizuálisan ellenőrizze a tömítéseket (ellenőrizze, hogy a vízcsap nem csöpög-e). 
 
• Azért, hogy elérhesse a konyhában lévő vízcsapot és ne legyen korlátozva a mosogatógép 

használata, azt ajánljuk, hogy egy külön vízcsapot építtessen ki, vagy egy kétutas adaptert 
szereltessen fel a meglévő vízcsaphoz. 

Ha a mosogatógépet egy új, vagy már régóta nem használt vízhálózatra csatlakoztatja, akkor a 
csatlakoztatás előtt néhány percig hagyja kifolyatni a vizet, hogy a rendszerben esetleg meglévő 
homok- és rozsdaszemcsék kimosódhassanak és ne tömíthessék el a befolyó tömlőn lévő szűrőt. 

A csatlakoztatáshoz soha ne alkalmazzon régi és már korábban használt tömlőket. 
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A vízkifolyó tömlő csatlakoztatása 
 
 
 A vízkifolyó tömlőt csatlakoztatni lehet: 

1. Mosdókagyló szifoncsatlakozójához egy csőbilinccsel. 
2. Egy olyan kiszellőzéssel rendelkező szilárd fali csatlakozóhoz, amely max. 4 cm belső átmérővel 

rendelkezik. 
A vízkifolyó csatlakoztatásnak legalább 30 cm-re és legfeljebb100 cm-re kell lenni a padlózat fölött. 
A tömlőt tetszés szerint jobbra, vagy balra is el lehet vezetni. 
A vízkifolyó tömlő megtörését, vagy megcsavarodását feltétlenül meg kell akadályozni, mert 
különben lelassulhat, vagy akár teljesen leblokkolhat a vízkifolyás. 
A kifolyó tömlőt adott esetben csak max. 2 m-rel szabad meghosszabbítani, de a hosszabbító tömlő 
belső átmérője nem lehet kisebb, mint a készülék kifolyó tömlőjének átmérője. 
A hosszabbításhoz használt összekötő csődarab belső átmérője sem lehet kisebb, mint a készülék 
kifolyó tömlőjének átmérője. A meghosszabbított tömlőt el kell fektetni a padlózaton és csak a 
kifolyásnál felhajlítani. 
 

 
 
Fontos! 
Az általunk gyártott készülékek egy visszafolyást gátló biztonsági rendszerrel vannak kialakítva, ami 
megakadályozza a víz visszafolyását a mosogatógépbe. Ha a mosdókagyló kifolyó szifonjába 
visszacsapó szelep van beépítve, akkor ez megakadályozhatja a mosogatógép korrekt 
vízelvezetését. Ezért a visszacsapó szelepet ajánlatos eltávolítani. 
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Vízvédelmi rendszer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vízszivárgások által okozott károk megelőzése érdekében a készüléket egy vízvédelmi rendszerrel 
szerelték fel. 

A vízvédelmi rendszer működésbe lép, ha: 

− a mosogatógépben adott esetben tömítetlenség keletkezik, 
− a vízkifolyó tömlő megsérül. 

 
 

Elektromos csatlakoztatás 
 
 Az elektromos csatlakoztatással kapcsolatos adatokat az ajtó belső, jobboldali szélén lévő adattábla 

tartalmazza.  
Ügyeljen arra, hogy az adattáblán megadott elektromos hálózati adatok megegyezzenek az Ön 
lakhelyén lévővel. Ugyancsak vegye figyelembe a biztosítékra vonatkozó kikötést is az adattábláról. 
Biztonságtechnikai okokból a készülék fix elektromos csatlakoztatását csak arra feljogosított 
elektromos szakember, szerviz végezheti el a vonatkozó szabályok betartásával. 
Figyelem: 
− A csatlakozó dugasznak a készülék felállítása után is könnyen elérhető helyen kell lenni. 
− A beépítés után is be kell tartani az EN 60335 / DIN előírásait, a feszültség alatti részek és a 

huzalok a működés során kézzel nem lehetnek elérhetők. 
A mosogatógép az elektromos hálózatról a csatlakozó dugó kihúzásával végezhető el.  
Amennyiben a készülék fix bekötéssel csatlakozik az elektromos hálózatra, akkor gondoskodni kell 
arról, hogy az áramellátás más módon is megszakítható legyen, LS-kapcsolóval, biztosítékokkal, 
biztosíték kicsavarásával, leválasztó kapcsolóval, ahol az érintkezők távolsága nyitott helyzetben > 3 
mm). 

 

Csatlakoztatási technika 
 
 A befolyó- és a kifolyótömlőt és a csatlakozó vezetéket a készülék mellett kell csatlakoztatni, mivel 

mögötte erre általában nincs megfelelő hely. 
 

 

Szerviz / Vevőszolgálat 
 
A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték 
cseréjét is, csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz végezheti. Ha a 
„Mit kell tenni, ha…” c. fejezet áttanulmányozása alapján nem tudja 
a hibát megszüntetni, akkor forduljon a szervizhez, vagy a 
Vevőszolgálathoz és semmilyen körülmények között ne 
próbálkozzon meg saját maga a készülék javításával. A szerviz 
részére feltétlenül adja meg az adattáblán található adatokat, 
valamint adott esetben a hibakódot. 
Az adattáblát az ajtó belső oldalának jobboldali szélén találja. Azért, 
hogy ezek a számok mindig kéznél legyenek, javasoljuk, hogy írja 
be ezeket az alábbi sorokba: 
 
Modelljelzés 
Gyártási szám (PNC) 
Sorozat szám (S.N. 
 
Vevőszolgálat: 
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87. 
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