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Χωρητικότητα 12 σερβίτσια 

Υψος 850 χιλιοστά

Ύψος (χωρίς πάγκο) 820 χιλιοστά Πλάτος 

598 χιλιοστά

Βάθος 598 χιλιοστά

Καθαρό βάρος 46 kg

καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια 220-240 V, 50 Hz

Συνολική δύναμη 1900 W

Θέρμανση Ισχύς 1800 W

Ισχύς αντλίας 100 W

Στραγγίστε αντλίας τροφοδοσίας 30 W

Πίεση παροχής νερού 0.03 MPa (0,3 bar) -1 MPa (10 bar) Τρέχουσες 

10 A

Τεχνικές προδιαγραφές

Η εταιρεία παραγωγός έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το σχεδιασμό και τις τεχνικές 

προδιαγραφές διάρκεια ζωής του μηχανήματος Με επιφύλαξη είναι 10 ετών (η διάρκεια 

που απαιτείται για να κρατήσει τα ανταλλακτικά για το μηχάνημα να εκπληρώσει τις 

λειτουργίες χρήση του). 

Συμμόρφωση με τα πρότυπα και δεδομένα δοκιμών / Δήλωση Συμμόρφωσης 

ΕΚ

Όλα τα στάδια που σχετίζονται με το μηχάνημα που εκτελούνται σύμφωνα με τους 

κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται σε όλες τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. 2004/108 / ΕΚ, 2006/95 / ΕΚ, IEC 436 / DIN

44990, EN 50242

Σημαντική σημείωση για το χρήστη: Για softcopy του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, Σημαντική σημείωση για το χρήστη: Για softcopy του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε ακόλουθη διεύθυνση: " dishwasher@standardtest.info».παρακαλούμε επικοινωνήστε ακόλουθη διεύθυνση: " dishwasher@standardtest.info».

Στο e-mail σας, παρακαλούμε να δώσετε το όνομα του μοντέλου και τον αριθμό σειράς 

(20 ψηφία), το οποίο μπορείτε να βρείτε στην πόρτα της συσκευής.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ανακύκλωση

• Ορισμένα συστατικά και η συσκευασία της μηχανής σας έχουν παραχθεί 

από ανακυκλώσιμα υλικά.              

• Τα πλαστικά μέρη που σημειώνονται με διεθνείς συντομογραφίες: (> PE <,> PS 

<,> POM <,> PP <,)

• έχουν Χαρτόνι τμήματα έχουν παραχθεί από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να 

απορρίπτονται σε δοχεία συλλογής χαρτιού απορριμμάτων για ανακύκλωση.

• Τέτοια υλικά δεν είναι κατάλληλες για να διατεθούν σε κάδους σκουπιδιών. Θα 

πρέπει να παραδίδονται στα κέντρα ανακύκλωσης αντ 'αυτού.

• Επικοινωνήστε με αντίστοιχα κέντρα, προκειμένου να λάβει πληροφορίες σχετικά 

με τις μεθόδους και τα σημεία διάθεσης.

Οδηγίες ασφαλείας

Όταν παίρνετε την παράδοση του υπολογιστή σας

• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά στο μηχάνημά σας ή στη συσκευασία του. Ποτέ μην 

ξεκινήσετε ένα μηχάνημα υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, φροντίστε να απευθυνθείτε σε 

ένα εξουσιοδοτημένο service.

• Ξετυλίξτε τα υλικά συσκευασίας, όπως αναφέρεται και απορρίψτε τα, 

σύμφωνα με τους κανόνες. 

Τα σημεία για να δώσουν προσοχή κατά την εγκατάσταση του μηχανήματος

• Επιλέξτε ένα κατάλληλο, ασφαλές και το επίπεδο μέρος για να εγκαταστήσετε το 

μηχάνημά σας.

• Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση και σύνδεση της συσκευής σας, 

ακολουθώντας τις οδηγίες. 

• Το μηχάνημα πρέπει να εγκατασταθεί και να επισκευάζονται μόνο από 

εξουσιοδοτημένο service.

• Μόνο γνήσια ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιμοποιείται με το μηχάνημα.  

• Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο.    
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• Ελέγξτε αν το εσωτερικό ηλεκτρικό σύστημα ασφάλειας συνδέεται, σύμφωνα με 

τους κανονισμούς. 

• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμφωνούν με τις τιμές που αναφέρονται 

στην πινακίδα.

• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή και να είστε σίγουροι ότι η συσκευή δεν στέκεται στο 

καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου ή ένα πολύπριζο για την 

πραγματοποίηση μιας σύνδεσης. Το βύσμα πρέπει να είναι άνετα προσβάσιμα μετά 

την εγκατάσταση του μηχανήματος.

• Μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος σε κατάλληλο χώρο, να τρέξει 

εκφορτώνονται για πρώτη φορά.

Στην καθημερινή χρήση

• Αυτή η μηχανή είναι για οικιακή χρήση? δεν το χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε 

άλλο σκοπό. Εμπορική χρήση του πλυντηρίου πιάτων θα ακυρώσει την εγγύηση.

• Μην σηκωθεί, να καθίσει ή να τοποθετήσει ένα φορτίο στην ανοιχτή πόρτα του 

πλυντηρίου πιάτων, μπορεί να πέσει.

• Ποτέ μην τεθεί σε απορρυπαντικού και λαμπρυντικού τίποτα μηχάνημα σας, εκτός 

από αυτά τα απορρυπαντικά και τα βοηθήματα ξεπλύματος που παράγονται ειδικά 

για πλυντήρια πιάτων. Η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά 

που μπορεί να προκύψει στο μηχάνημά σας με άλλο τρόπο.

• Το νερό στο τμήμα πλύσης του μηχανήματος δεν είναι πόσιμο νερό δεν το 

πίνουν.

• Λόγω κίνδυνος έκρηξης, δεν έχουν τεθεί σε τμήμα πλύσης του μηχανήματος 

οποιαδήποτε χημική διάλυση παράγοντες όπως διαλύτες.

• Ελέγξτε αν πλαστικά είδη είναι ανθεκτικά στη θερμότητα πριν από το πλύσιμο 

τους στο μηχάνημα. 

•Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω 

και σε άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
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διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν έχουν επιτήρηση ή 

οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν 

τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 

appliance.Cleaning και συντήρησης χρήστης δεν θα πρέπει να γίνονται από τα 

παιδιά χωρίς επίβλεψη.

• Μη βάζετε στο μηχάνημά σας τα στοιχεία εκείνα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για 

πλύσιμο πιάτων. Επίσης, μην συμπληρώσετε οποιαδήποτε καλάθι ανωτέρω εταιρίας 

capacity.Our της δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν γρατσουνιές ή σκουριά για να 

σχηματίσουν στο εσωτερικό πλαίσιο του υπολογιστή σας με τις κινήσεις καλάθι 

διαφορετικά.

• Ειδικά επειδή ζεστό νερό μπορεί να ρέει έξω, η πόρτα μηχάνημα δεν πρέπει να 

ανοίγεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία. 

Σε κάθε περίπτωση, ένας διατάξεις ασφαλείας εξασφαλίζει ότι η μηχανή σταματάει 

αν η πόρτα είναι ανοικτή.

• Μην αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων σας ανοιχτά. Σε αντίθετη 

περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

• Τοποθετήστε τα μαχαίρια και άλλα αιχμηρά άκρα αντικείμενα στο καλάθι για τα 

μαχαιροπίρουνα στη θέση της λεπίδας προς τα κάτω.

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από 

τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

•Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων - παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή 

διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν έχουν 

επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο 

για την ασφάλειά τους .

• Αν η επιλογή EnergySave έχει επιλεγεί ως «Ναι», η πόρτα θα ανοίξει στο τέλος 

του προγράμματος. Μην πιέζετε να κλείσει την πόρτα για να αποφύγει μηχανισμό 

αυτόματης πόρτας βλάβη κατά τη διάρκεια ενός λεπτού. Η πόρτα πρέπει να είναι 

ανοιχτή για 30 λεπτά για να πάρει την αποτελεσματική ξήρανση. (Στα μοντέλα με 

σύστημα ανοίγματος της πόρτας αυτοκινήτων)

Προειδοποίηση: Μην στέκεστε μπροστά από την πόρτα μετά τους ήχους σήματος Προειδοποίηση: Μην στέκεστε μπροστά από την πόρτα μετά τους ήχους σήματος 

που ανήκουν αυτόματη ανοιχτό.
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Για την ασφάλεια των παιδιών σας

• Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι το υλικό 

συσκευασίας είναι μακριά από τα παιδιά.  

• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με ή να ξεκινήσετε τη μηχανή.

• Κρατήστε τα παιδιά σας μακριά από τα απορρυπαντικά και τα βοηθήματα ξέβγαλμα.     

• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το μηχάνημα ενώ είναι ανοιχτό, διότι μπορεί να 

υπάρχουν ακόμη κατάλοιπα των ουσιών καθαρισμού στο εσωτερικό του 

μηχανήματος. 

• Να είστε βέβαιος ότι το παλιό μηχάνημα σας δεν αποτελούν απειλή για τα παιδιά 

σας. Τα παιδιά είναι γνωστό ότι έχουν πάρει οι ίδιοι κλειδωμένη σε παλιά 

μηχανήματα. Προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση, να σπάσει 

κλειδαριά της πόρτας του υπολογιστή σας και κόψτε τα ηλεκτρικά καλώδια.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας

• Οποιαδήποτε βλάβη στο μηχάνημα θα πρέπει να επισκευάζεται σίγουρα από 

ειδικευμένο προσωπικό. Οποιαδήποτε εργασία επισκευής πραγματοποιηθεί από 

οποιονδήποτε άλλον εκτός από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις θα προκαλέσει 

τον υπολογιστή σας να μείνει εκτός του πεδίου εφαρμογής της εγγύησης.

• Πριν από οποιαδήποτε εργασία επισκευής στο μηχάνημα, να είστε σίγουροι ότι το 

μηχάνημα είναι αποκομμένη από την mains.Switch από την ασφάλεια ή 

αποσυνδέστε το machine.Do δεν τραβάτε από το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε. 

Φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη βρύση του νερού.

συστάσεις

• Για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, την απομάκρυνση των αδρών υπολείμματα 

στα πιάτα σας πριν τοποθετήσετε τα πιάτα στο πλυντήριο. Ξεκινήστε τον υπολογιστή 

σας, αφού το πλήρες φορτίο.

• Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα πρόπλυσης μόνο όταν είναι απαραίτητο.

• Τοποθετήστε όπως κοίλα αντικείμενα όπως κύπελλα, ποτήρια και κατσαρόλες στο 

μηχάνημα με τέτοιο τρόπο που θα αντιμετωπίσουν τα κάτω.

• Σας συνιστούμε να μην τοποθετείτε στο μηχάνημα σας οποιαδήποτε πιάτα 

διαφορετικό ή περισσότερο από ό, τι αναφέρεται.
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Στοιχεία που δεν κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων:

• στάχτες τσιγάρο, περισσεύματα κερί, βερνίκι, μπογιά, χημικές ουσίες, υλικά 

σιδήρου-κράματος?

• Πιρούνια, κουτάλια και μαχαίρια με ξύλινη ή οστού, ή ιβουάρ ή λαβές μάργαρο 

επικαλυμμένα? κολλημένα αντικείμενα, αντικείμενα λερωμένα με λειαντικά, όξινες ή 

βάσης χημικά.

• Πλαστικά στοιχεία που δεν είναι ανθεκτικό στη θερμότητα, χαλκό ή κασσίτερο 

δοχεία με λεπτό υμένιο.

• Αλουμίνιο και ασήμι αντικείμενα (που μπορεί να αποχρωματίσει, να γίνει βαρετή).

• Ορισμένα ευαίσθητα είδη από γυαλί, πορσελάνη με διακοσμητικά τυπωμένα 

σχέδια, καθώς ξεθωριάζει ακόμα και μετά την πρώτη πλύση? ορισμένα στοιχεία 

κρυστάλλου καθώς χάνουν τη διαφάνειά τους την πάροδο του χρόνου, 

προσκολλάται μαχαιροπήρουνα που δεν είναι ανθεκτικό στη θερμότητα, ο μόλυβδος 

κρυστάλλινα ποτήρια, σανίδες κοπής, αντικείμενα που κατασκευάζονται με συνθετικές ίνες?

• Απορροφητικά αντικείμενα όπως σφουγγάρια ή ράκη κουζίνα δεν είναι κατάλληλα 

για πλύσιμο πιάτων.

Προειδοποίηση: Φροντίστε να αγοράσετε πλυντήριο πιάτων θέτει σε επόμενες Προειδοποίηση: Φροντίστε να αγοράσετε πλυντήριο πιάτων θέτει σε επόμενες 

αγορές σας.

Εγκατάσταση του μηχανήματος 

Τοποθέτηση του μηχανήματος

Κατά τον καθορισμό του τόπου για να θέσει το μηχάνημα σε, φροντίστε να επιλέξετε 

ένα μέρος όπου μπορείτε εύκολα να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν τα πιάτα σας.

Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει η 

πιθανότητα η θερμοκρασία του χώρου να πέσει κάτω από τους 0 ° C. Πριν από την 

τοποθέτηση, πάρτε το μηχάνημα από τη συσκευασία της, ακολουθώντας τις 

προειδοποιήσεις που βρίσκονται στη συσκευασία.
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Τοποθετήστε το μηχάνημα κοντά σε μια βρύση νερού ή αποχέτευσης. Θα πρέπει να 

το site σας μηχανή, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδέσεις της δεν θα αλλάξει από τη 

στιγμή που γίνονται. Μην κρατάτε τη συσκευή από την πόρτα ή τον πίνακα του για 

να το μετακινήσετε.

Φροντίστε να αφήσετε μια ορισμένη απόσταση από όλες τις πλευρές του 

μηχανήματος, έτσι ώστε να μπορεί άνετα να κινηθεί εμπρός και πίσω κατά τη 

διάρκεια του καθαρισμού.

Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος του νερού και σωλήνες εξόδου δεν παίρνουν συμπιεστεί, 

ενώ την τοποθέτηση του μηχανήματος. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν 

στέκεται στο ηλεκτρικό καλώδιο. Ρυθμίστε ρυθμιζόμενα πόδια του μηχανήματος, έτσι 

ώστε να μπορεί να σταθεί επίπεδο και ισορροπημένη. Η σωστή τοποθέτηση της 

μηχανής εξασφαλίζει χωρίς προβλήματα άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών της.

Εάν η πόρτα του μηχανήματος που δεν κλείνει σωστά, ελέγξτε αν το μηχάνημα είναι 

σταθερό στο πάτωμα που στέκεται? αν όχι, ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια και να 

εξασφαλιστεί σταθερή θέση.

σύνδεση νερού

Να είστε βέβαιος ότι η εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση είναι κατάλληλη για την 

εγκατάσταση ενός πλυντηρίου πιάτων. Επίσης, σας συνιστούμε να χωρέσει ένα 

φίλτρο στην είσοδο του χώρου ή το διαμέρισμά σας, έτσι ώστε να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε ζημιά στο μηχάνημά σας, επειδή κάθε μόλυνση (άμμο, άργιλο, σκουριά 

κλπ) που μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά καιρούς μέσα από το δίκτυο ύδρευσης ή 

η εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση, και για την πρόληψη τέτοιων παραπόνων 

όπως κιτρίνισμα και σχηματισμό αποθέσεων μετά το πλύσιμο.
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σωλήνα εισόδου νερού

Μην χρησιμοποιείτε το σωλήνα παροχής νερού από παλιό 

μηχάνημα σας, αν υπάρχουν. Χρησιμοποιήστε το νέο 

σωλήνα παροχής νερού που παρέχεται με το μηχάνημά σας 

αντ 'αυτού. Αν πρόκειται να συνδέσετε ένα νέο ή μεγάλης

- αχρησιμοποίητα σωλήνα παροχής νερού στον υπολογιστή σας 

,τρέχει το νερό μέσα από αυτό για λίγο πριν από την 

πραγματοποίηση της σύνδεσης. Συνδέστε το σωλήνα 

παροχής νερού απ 'ευθείας με τη βρύση εισόδου νερού. Η 

πίεση που παρέχεται από τη βρύση πρέπει να είναι σε ένα 

ελάχιστο των 0,03 Mpa και και κατ 'ανώτατο όριο του 1 

Mpa.If η πίεση του νερού είναι πάνω από 1 Mpa, μια 

βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης θα πρέπει να τοποθετηθεί 

ενδιάμεσα.    ενδιάμεσα.    

Αφού οι συνδέσεις, η βρύση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλήρως και ελέγχονται για 

το νερό tightness.For την ασφάλεια του υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε 

ενεργοποιήσει πάντα τον διακόπτη παροχής νερού μετά από κάθε πρόγραμμα 

πλυσίματος έχει τελειώσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Aquastop στόμιο νερό χρησιμοποιείται ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Aquastop στόμιο νερό χρησιμοποιείται 

σε ορισμένα μοντέλα. Σε περίπτωση χρήσης 

Aquastop, υπάρχει μια επικίνδυνη τάση. Μην κόβετε 

Aquastop στόμιο του νερού. Μην αφήσετε να πάρει 

διπλωμένο ή στριμμένα.
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λαστιχένιο σωλήνα εξόδου νερού 

Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού μπορεί να 

συνδεθεί είτε απευθείας με την οπή αποστράγγισης 

νερού ή με την στρόφιγγα εξόδου νεροχύτη. 

Χρησιμοποιώντας ένα ειδικό λυγισμένο σωλήνα (εάν 

είναι διαθέσιμο), το νερό μπορεί να αποστραγγιστεί 

απευθείας στο νεροχύτη μέσω συνδέοντας το 

λυγισμένο σωλήνα πάνω από την άκρη του 

νεροχύτη. Αυτή η σύνδεση θα πρέπει να είναι σε ένα 

ελάχιστο των 50 cm και σε ένα μέγιστο των 110 cm 

από το επίπεδο δάπεδο.

Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείται ένας εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείται ένας εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης 

περισσότερο από 4 m, τα πιάτα ενδέχεται να παραμείνει βρώμικο. Σε αυτή την 

περίπτωση, η εταιρεία μας δεν θα δεχτεί την ευθύνη.



Ηλεκτρική σύνδεση

Η γειωμένη βύσμα του μηχανήματος θα πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα που 

παρέχεται από κατάλληλη τάση και ρεύμα. Αν δεν υπάρχει εγκατάσταση γείωσης, 

έχουν μια αρμόδια ηλεκτρολόγο διεξάγει μια εγκατάσταση γείωσης. Σε περίπτωση 

χρήσης του χωρίς γείωση εγκατασταθεί, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για 

τυχόν απώλεια χρήσης που ενδέχεται να προκύψουν.

Η τρέχουσα αξία εσωτερική ασφάλεια θα πρέπει να είναι 10-16 Α μηχάνημά σας έχει 

οριστεί σύμφωνα με 220-240 V. Αν η τάση δικτύου στην περιοχή σας είναι 110 V, 

συνδέστε το μετασχηματιστή 110/220 V και 3000 W ενδιάμεσα. Το μηχάνημα δεν 

πρέπει να συνδεθεί κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης.

Να χρησιμοποιείτε πάντα την επικάλυψη φις που παρέχεται με τον υπολογιστή σας. 

Τρέξιμο σε χαμηλή τάση θα προκαλέσει μείωση στην ποιότητα πλυσίματος. 

ηλεκτρικό καλώδιο του μηχανήματος θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα 

εξουσιοδοτημένο σέρβις ή μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Σε αντίθετη 

περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

Για λόγους ασφαλείας, πάντα φροντίστε να αποσυνδέσετε το βύσμα όταν ένα 

πρόγραμμα πλύσης έχει ολοκληρωθεί.

Για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία, μην αποσυνδέετε όταν τα χέρια σας είναι 

βρεγμένα.

Όταν αποσυνδέετε το μηχάνημα από την πρίζα, τραβάτε πάντα από την πρίζα. 

Ποτέ μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο.
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Τοποθέτηση κάτω του πάγκου μηχανής

Αν θέλετε να ταιριάζει μηχάνημα κάτω του πάγκου σας, ελέγξτε αν έχετε αρκετό 

χώρο κάτω από πάγκο σας και αν η καλωδίωση-υδραυλικά είναι κατάλληλο για να 

το πράξει. 1 Αν αποφασίσετε ότι ο χώρος κάτω από το πάγκο είναι κατάλληλο για το πράξει. 1 Αν αποφασίσετε ότι ο χώρος κάτω από το πάγκο είναι κατάλληλο για το πράξει. 1 Αν αποφασίσετε ότι ο χώρος κάτω από το πάγκο είναι κατάλληλο για 

την τοποθέτηση της μηχανής σας, αφαιρέστε το πάγκο, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

2

Προειδοποίηση: Το τμήμα στάση που θα εγκατασταθούν μηχανή μας κάτω από Προειδοποίηση: Το τμήμα στάση που θα εγκατασταθούν μηχανή μας κάτω από 

αυτό με την αφαίρεση πάγκο του πρέπει να είναι σταθερή με τέτοιο τρόπο για να μην 

επιτρέψει διαταραχή ισορροπίας.

Για να αφαιρέσετε το πάγκο, αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το πάγκο 

εργασίας που βρίσκονται στο πίσω μέρος του μηχανήματος? στη συνέχεια σπρώξτε 

το μπροστινό πίνακα 1 cm από την εμπρόσθια πλευρά προς τα πίσω και 

ανασηκώστε την.
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Ρυθμίστε τα πόδια της μηχανής ανάλογα με την κλίση του δαπέδου. 3 Ρυθμίστε τα πόδια της μηχανής ανάλογα με την κλίση του δαπέδου. 3 

Τοποθετήστε το μηχάνημά σας, πιέζοντας το κάτω του πάγκου χωρίς να αφήσει οι 

σωλήνες να συνθλίβονται ή λυγισμένα. 4 σωλήνες να συνθλίβονται ή λυγισμένα. 4 

Προειδοποίηση: Μετά την απομάκρυνση του πάγκου εργασίας, η μηχανή πρέπει Προειδοποίηση: Μετά την απομάκρυνση του πάγκου εργασίας, η μηχανή πρέπει 

να τοποθετείται σε ένα τέτοιο κλειστό χώρο του οποίου οι διαστάσεις που φαίνονται 

στο σχ.
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H

χωρίς Μόνωση

Όλα προϊόντων  Για 2η Καλάθι Για 3η Καλάθι 

Υψος 820 χιλιοστά 830 χιλιοστά 835 

χιλιοστών με μόνωση 

Προϊόν 



Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά  

• Ελέγξτε εάν οι προδιαγραφές νερό ρεύμα και ταιριάζουν με τις τιμές που υποδεικνύονται από τις οδηγίες εγκατάστασης 

του μηχανήματος. 

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας στο εσωτερικό του μηχανήματος. 

• Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού. 

• Προσθέστε 2 kg αλάτι εντός του διαμερίσματος άλατος και να γεμίσει με νερό μέχρι ένα επίπεδο στο οποίο σχεδόν θα υπερχείλισης. 

• Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού. 

Η σημασία της απασβέστωση του νερού  

Για μια καλή λειτουργία πλυσίματος, το πλυντήριο πιάτων χρειάζεται μαλακό, δηλαδή λιγότερο ασβεστολιθικά νερό. Σε αντίθετη περίπτωση, λευκά 

υπολείμματα ασβέστη θα παραμείνει στα πιάτα και το εσωτερικό εξοπλισμό. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά πλυντήριο ρούχων σας, ξήρανση και λαμπερό 

απόδοση. Όταν το νερό ρέει μέσω του συστήματος μαλακτικού, τα ιόντα που σχηματίζουν τη σκληρότητα απομακρύνονται από το νερό και το νερό φθάνει 

στην απαλότητα που απαιτείται για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα πλυσίματος. Ανάλογα με το επίπεδο σκληρότητας του εισρέοντος νερού, αυτά τα 

ιόντα που σκληραίνουν το νερό συσσωρεύονται ταχέως στο εσωτερικό του συστήματος μαλακτικού. Ως εκ τούτου, το σύστημα μαλακτικού πρέπει να 

ανανεώνονται, έτσι ώστε να λειτουργεί με την ίδια απόδοση επίσης κατά τη διάρκεια της επόμενης πλύσης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται πλυντήριο 

πιάτων άλας.

Πλήρωση με αλάτι 

Χρήση μαλακτικό άλας που παράγεται ειδικά για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. Προς την

θέσει μαλακτικό άλας, αφαιρέστε πρώτα το κάτω 

καλάθι και στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι 

διαμερίσματος άλατος περιστρέφοντάς το 

αριστερόστροφα. 1 2 Κατά την πρώτη χρήση γεμίσει το αριστερόστροφα. 1 2 Κατά την πρώτη χρήση γεμίσει το αριστερόστροφα. 1 2 Κατά την πρώτη χρήση γεμίσει το 

διαμέρισμα με 2kg αλάτι και νερό 3 στο διαμέρισμα με 2kg αλάτι και νερό 3 στο διαμέρισμα με 2kg αλάτι και νερό 3 στο 

ξέχειλος επίπεδο Αν 

διαθέσιμα, χρησιμοποιώντας το χωνί 4 υπό την προϋπόθεση, θα διαθέσιμα, χρησιμοποιώντας το χωνί 4 υπό την προϋπόθεση, θα διαθέσιμα, χρησιμοποιώντας το χωνί 4 υπό την προϋπόθεση, θα 

κάνουν τη συμπλήρωση ευκολότερη. επανατοποθετήστε το 

καπάκι και κλείστε το μετά από κάθε πλύσιμο εικοστή με 

τριακοστού, προσθέτουμε το αλάτι στο μηχάνημά σας μέχρι να 

γεμίσει (περ. 1,5 kg)

Γεμίστε το διαμέρισμα άλατος με νερό σε μόνο την 

πρώτη χρήση. 

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε smallgrained 

ή σε σκόνη μαλακτικό αλάτι. Μην βάζεις

επιτραπέζιο αλάτι σε σας 

μηχανή. Σε αντίθετη περίπτωση, η λειτουργία του 

μαλακτικού διαμέρισμα μπορεί να 

μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Όταν ξεκινάτε σας

πλυντήριο πιάτων, ο άλας 

διαμέρισμα γεμίζει με νερό. Ως εκ τούτου, βάλτε το αλάτι μαλακτικό πριν από την έναρξη του 

μηχανήματός σας.  

Με αυτό τον τρόπο, ξεχειλίζει το αλάτι παίρνει αμέσως καθαριστεί μέσω της λειτουργίας πλύσης. Εάν δεν πρόκειται να πλύνετε όλα τα πιάτα αμέσως μετά την 

τοποθέτηση αλάτι, στη συνέχεια, εκτελέστε ένα σύντομο πρόγραμμα πλύσης με ένα άδειο μηχάνημα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά (για την 

πρόληψη της διάβρωσης) στον υπολογιστή σας, λόγω της υπερχείλισης αλάτι κατά τη συμπλήρωση στο δοχείο αλατιού.  

Για να καταλάβετε αν η ποσότητα του μαλακτικού αλάτι στο μηχάνημά σας είναι επαρκής, ελέγξτε το διαφανές τμήμα στο κάλυμμα 

του χώρου αλάτι. Υπάρχει επαρκής αλάτι αν το διαφανές τμήμα είναι πράσινο. Το αλάτι πρέπει να προστεθεί εάν το διαφανές 

τμήμα δεν είναι πράσινο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΑΛΑΣ
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λωρίδα δοκιμών 

Η αποτελεσματικότητα πλύσιμο του μηχανήματος εξαρτάται από την απαλότητα του νερού της βρύσης. Για το λόγο αυτό, το μηχάνημά σας είναι εξοπλισμένο με ένα 

σύστημα που μειώνει την σκληρότητα στο δίκτυο ύδρευσης. Η αποτελεσματικότητα πλύσης θα αυξηθεί όταν το σύστημα έχει ρυθμιστεί σωστά. Για να μάθετε το 

επίπεδο σκληρότητας του νερού του νερού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό συμβούλιο του νερού σας ή να καθορίσει το επίπεδο σκληρότητας του νερού 

χρησιμοποιώντας τη δοκιμαστική ταινία (εάν είναι διαθέσιμο).

Ρύθμιση κατανάλωση αλατιού 

Πίνακας Ρυθμίσεις νερού Επίπεδο 

σκληρότητας 

Αν η σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείτε είναι πάνω από 90 dF (γαλλικά σκληρότητα) ή αν χρησιμοποιείτε πολύ νερό? σας συνιστούμε 

να χρησιμοποιείτε συσκευές φίλτρου και βελτίωση του νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: επίπεδο σκληρότητας ρυθμίζεται στο επίπεδο 3 ως εργοστασιακή ρύθμιση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: επίπεδο σκληρότητας ρυθμίζεται στο επίπεδο 3 ως εργοστασιακή ρύθμιση. 

Ανοίξτε τη 

λωρίδα 

δοκιμών. 

Εκτελέστε το 

νερό μέσω της 

βρύσης για 1 

λεπτό. 

Κρατήστε την ταινία 

δοκιμής στο νερό για 

1 δευτερόλεπτο. 

Ανακινήστε τη λωρίδα 

δοκιμών μετά τη λήψη 

έξω από το νερό. 

Περιμένετε για 1 

λεπτό. 

Βεβαιωθείτε ρύθμιση σκληρότητα του νερού του μηχανήματος σας 

σύμφωνα με το αποτέλεσμα που λαμβάνεται διαμέσου της ταινίας 

δοκιμής. 
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γαλλική γλώσσα     Βρετανοί Δείκτης επίπεδο σκληρότητας

σκληρότητα     σκληρότητα  

dF     dE

0-9 0-6

Πλύνετε / Στεγνό λυχνία είναι αναμμένη. Τέλος 

λυχνία είναι σβηστή. Η λάμπα Start / Pause είναι 

απενεργοποιημένη.

10-20 7-14

Πλύνετε / Στεγνό λυχνία είναι σβηστή. Τέλος λυχνία 

είναι αναμμένη. Η λάμπα Start / Pause είναι 

απενεργοποιημένη.

21-30 15-21

Πλύνετε / Στεγνό λυχνία είναι σβηστή. Τέλος λυχνία 

είναι σβηστή. Η λάμπα Έναρξη / Παύση είναι.

31-40 22-28

Πλύνετε / Στεγνό λυχνία είναι 

αναμμένη. Τέλος λυχνία είναι αναμμένη.  

41-55 29-39

Πλύνετε / Στεγνό λυχνία είναι αναμμένη. Τέλος 

λυχνία είναι σβηστή. Η λάμπα Έναρξη / Παύση 

είναι.

56-90 40-63

Πλύνετε / Στεγνό λυχνία είναι σβηστή. Τέλος λυχνία 

είναι αναμμένη. Η λάμπα Έναρξη / Παύση είναι.

Νερό    Γερμανός

σκληρότητα     σκληρότητα  

επίπεδο    dH

1 0-5

2 6-11

3 12-17

4 18-22

5 23-31

6 32-50

Η λάμπα Start / Pause είναι απενεργοποιημένη.



 

Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού ανάλογα με το πόσο σκληρό νερό της βρύσης σας είναι. 

Μετακινήστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 0 (Επαναφορά), ενώ το μηχάνημα δεν είναι σε λειτουργία. 1Μετακινήστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 0 (Επαναφορά), ενώ το μηχάνημα δεν είναι σε λειτουργία. 1

Μετά την επαναφορά του μηχανήματός σας, πατήστε το πλήκτρο Έναρξη / Παύση και κρατήστε το πατημένο. 2Μετά την επαναφορά του μηχανήματός σας, πατήστε το πλήκτρο Έναρξη / Παύση και κρατήστε το πατημένο. 2

Εν τω μεταξύ, ενεργοποιεί τη μηχανή πατώντας το κουμπί Power On / Off. 4Εν τω μεταξύ, ενεργοποιεί τη μηχανή πατώντας το κουμπί Power On / Off. 4

Κρατήστε Έναρξη / Παύση κλειδιά πατήστε μέχρι τα φώτα της οθόνης του προγράμματος είναι on και off. 2Κρατήστε Έναρξη / Παύση κλειδιά πατήστε μέχρι τα φώτα της οθόνης του προγράμματος είναι on και off. 2

Αφού οι λάμπες «Wash / Ξηρά και End» που έλαμψε 3 , Αφήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση. 2Αφού οι λάμπες «Wash / Ξηρά και End» που έλαμψε 3 , Αφήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση. 2Αφού οι λάμπες «Wash / Ξηρά και End» που έλαμψε 3 , Αφήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση. 2Αφού οι λάμπες «Wash / Ξηρά και End» που έλαμψε 3 , Αφήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση. 2

Το μηχάνημά σας εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση σκληρότητας εισέλθει νερό. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα επίπεδα πατώντας το κουμπί Έναρξη / Παύση. 2 σύμφωνα μεΜπορείτε να ρυθμίσετε τα επίπεδα πατώντας το κουμπί Έναρξη / Παύση. 2 σύμφωνα μεΜπορείτε να ρυθμίσετε τα επίπεδα πατώντας το κουμπί Έναρξη / Παύση. 2 σύμφωνα με

Πίνακας σκληρότητας νερού Ρυθμίσεις επιπέδου. 

Μετά τη ρύθμιση του επιπέδου σκληρότητα του νερού, πατήστε το κουμπί on / off για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις στη μνήμη. 4Μετά τη ρύθμιση του επιπέδου σκληρότητα του νερού, πατήστε το κουμπί on / off για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις στη μνήμη. 4
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χρήση απορρυπαντικών 

Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε οικιακά πλυντήρια πιάτων. Μπορείτε να βρείτε σε σκόνη, τζελ, και 

απορρυπαντικά tablet στην αγορά που έχουν σχεδιαστεί για οικιακά πλυντήρια πιάτων.

Απορρυπαντικό πρέπει να μπει στο διαμέρισμα πριν από την έναρξη της μηχανής. Διατηρήστε τα απορρυπαντικά σας σε 

δροσερό, ξηρό χώρο μακριά από τα παιδιά σας.  

Μην συμπληρώσετε απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού περισσότερο από ό, τι απαιτείται? αλλιώς μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές από τα γυαλιά σας, 

καθώς και να οδηγήσει σε μια κακώς διαλυμένο απορρυπαντικό. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απορρυπαντικό που θα 

χρησιμοποιήσετε, κατασκευαστές επαφή απορρυπαντικό απευθείας.

Πλήρωση του διαμερίσματος απορρυπαντικού 

Πιέστε το μάνδαλο για να ανοίξει το δοχείο απορρυπαντικού όπως φαίνεται στην εικόνα. 1 Απορρυπαντικό Πιέστε το μάνδαλο για να ανοίξει το δοχείο απορρυπαντικού όπως φαίνεται στην εικόνα. 1 Απορρυπαντικό Πιέστε το μάνδαλο για να ανοίξει το δοχείο απορρυπαντικού όπως φαίνεται στην εικόνα. 1 Απορρυπαντικό 

pod έχει γραμμές επίπεδο στο εσωτερικό. Είναι δυνατόν να μετρηθεί η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, 

χρησιμοποιώντας αυτές τις γραμμές. Απορρυπαντικό pod μπορεί να πάρει εντελώς 40 εκατοστά 3 απορρυπαντικό. χρησιμοποιώντας αυτές τις γραμμές. Απορρυπαντικό pod μπορεί να πάρει εντελώς 40 εκατοστά 3 απορρυπαντικό. χρησιμοποιώντας αυτές τις γραμμές. Απορρυπαντικό pod μπορεί να πάρει εντελώς 40 εκατοστά 3 απορρυπαντικό. 

Ανοίξτε το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και χύνεται στο μεγαλύτερο διαμέρισμα σι 25 εκατοστά 3 αν Ανοίξτε το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και χύνεται στο μεγαλύτερο διαμέρισμα σι 25 εκατοστά 3 αν Ανοίξτε το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και χύνεται στο μεγαλύτερο διαμέρισμα σι 25 εκατοστά 3 αν Ανοίξτε το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και χύνεται στο μεγαλύτερο διαμέρισμα σι 25 εκατοστά 3 αν Ανοίξτε το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και χύνεται στο μεγαλύτερο διαμέρισμα σι 25 εκατοστά 3 αν 

τα πιάτα σας είναι πολύ λερωμένα ή 15 εκατοστά 3 αν είναι λιγότερο λερωμένα. 2 Εάν τα πιάτα σας έχουν τα πιάτα σας είναι πολύ λερωμένα ή 15 εκατοστά 3 αν είναι λιγότερο λερωμένα. 2 Εάν τα πιάτα σας έχουν τα πιάτα σας είναι πολύ λερωμένα ή 15 εκατοστά 3 αν είναι λιγότερο λερωμένα. 2 Εάν τα πιάτα σας έχουν τα πιάτα σας είναι πολύ λερωμένα ή 15 εκατοστά 3 αν είναι λιγότερο λερωμένα. 2 Εάν τα πιάτα σας έχουν τα πιάτα σας είναι πολύ λερωμένα ή 15 εκατοστά 3 αν είναι λιγότερο λερωμένα. 2 Εάν τα πιάτα σας έχουν 

κρατηθεί βρώμικο για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν αποξηραμένα 

τροφή 

απόβλητα τους, και αν έχετε υπερβολικά φορτωμένο το πλυντήριο πιάτων, χύστε ένααπόβλητα τους, και αν έχετε υπερβολικά φορτωμένο το πλυντήριο πιάτων, χύστε ένα

5 εκατοστά 3 απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης και να ξεκινήσετε τη 5 εκατοστά 3 απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης και να ξεκινήσετε τη 5 εκατοστά 3 απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης και να ξεκινήσετε τη 

μηχανή σας. Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε περισσότερο απορρυπαντικό 

στο μηχάνημά σας, ανάλογα με το βαθμό του εδάφους και για το επίπεδο 

σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας.  

Σε συνδυασμό απορρυπαντικά 

κατασκευαστές απορρυπαντικών Κατασκευάζουμε επίσης συνδυασμένα απορρυπαντικά που καλούνται 2 σε 1 - 3 σε 1- 5 σε 1 ... 

Τα 2 σε 1 απορρυπαντικά περιέχουν απορρυπαντικό + άλας ή λαμπρυντικό. Ενώ η χρήση των 2 σε 1 απορρυπαντικά, πρέπει να παρατηρηθεί το Τα 2 σε 1 απορρυπαντικά περιέχουν απορρυπαντικό + άλας ή λαμπρυντικό. Ενώ η χρήση των 2 σε 1 απορρυπαντικά, πρέπει να παρατηρηθεί το Τα 2 σε 1 απορρυπαντικά περιέχουν απορρυπαντικό + άλας ή λαμπρυντικό. Ενώ η χρήση των 2 σε 1 απορρυπαντικά, πρέπει να παρατηρηθεί το 

οποίο λειτουργεί η ταμπλέτα αποτελείται από.  

Τα άλλα απορρυπαντικά δισκίων έχουν επίσης απορρυπαντικού + λαμπρυντικό + άλας + διάφορες πρόσθετες λειτουργίες. 

Γενικά, σε συνδυασμό απορρυπαντικά παράγει επαρκή αποτελέσματα υπό μόνο από συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης. Τέτοια απορρυπαντικά περιέχουν 

λαμπρυντικό ή / και το αλάτι σε προκαθορισμένες ποσότητες.

Σημεία που εξετάζουν κατά την χρήση αυτού του τύπου των προϊόντων: 

• Πάντα σιγουρευτείτε για να ελέγξετε τις προδιαγραφές του προϊόντος που θα χρησιμοποιήσει ή αν δεν είναι ένα συνδυασμένο 

προϊόν. 

• Ελέγξτε αν το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλο για τη σκληρότητα του νερού δικτύου που μηχάνημα που ανήκει σε.  

• Τηρείτε τις οδηγίες στις συσκευασίες κατά τη χρήση αυτών των προϊόντων. 

• Εάν αυτές οι απορρυπαντικά είναι σε μορφή δισκίων, ποτέ δεν τα βάζουμε στο εσωτερικό τμήμα ή καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα του 

πλυντηρίου πιάτων. Πάντοτε να θέσει τα δισκία μέσα στο διαμέρισμα του απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού.  
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• Παράγουν καλά αποτελέσματα για ορισμένους τύπους μόνο χρήση. Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το είδος των απορρυπαντικών, θα 

πρέπει να επικοινωνήσετε με τους κατασκευαστές και μάθετε για τις κατάλληλες συνθήκες χρήσης.

• Όταν οι συνθήκες χρήσης των προϊόντων αυτών και οι ρυθμίσεις της μηχανής είναι κατάλληλες, εξασφαλίζουν εξοικονόμηση σε 

αλάτι ή / και ξεπλύνετε κατανάλωση βοήθειας. 

• Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές απορρυπαντικών, αν δεν λάβει καλά αποτελέσματα πλύσης (αν τα πιάτα σας μείνει ασβεστολιθικά και υγρά) 

μετά τη χρήση 2 σε 1 ή 3 σε 1 απορρυπαντικά. Το πεδίο εφαρμογής της εγγύησης για το μηχάνημά σας δεν καλύπτει οποιεσδήποτε καταγγελίες 

που προκαλούνται από τη χρήση αυτών των τύπων των απορρυπαντικών.

Συνιστώμενη χρήση: Αν θέλετε να αποκτήσετε καλύτερα αποτελέσματα κατά τη χρήση σε συνδυασμό απορρυπαντικά, προσθέτουμε το αλάτι και λαμπρυντικό Συνιστώμενη χρήση: Αν θέλετε να αποκτήσετε καλύτερα αποτελέσματα κατά τη χρήση σε συνδυασμό απορρυπαντικά, προσθέτουμε το αλάτι και λαμπρυντικό 

στο μηχάνημά σας και να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού και το γυαλιστικό ρύθμιση στη χαμηλότερη θέση. 

Διαλυτότητα των απορρυπαντικών δισκίων που παράγονται από διαφορετικές εταιρείες μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τη 

θερμοκρασία και το χρόνο. Ως εκ τούτου, δεν συνιστάται η χρήση τέτοιων απορρυπαντικά σε σύντομα προγράμματα. Είναι πιο κατάλληλο 

να χρησιμοποιείται απορρυπαντικά σε σκόνη σε τέτοια προγράμματα.

Προειδοποίηση: Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόβλημα, που δεν έχουν συναντήσει στο παρελθόν, προκύπτουν με τη χρήση αυτού του τύπου των Προειδοποίηση: Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόβλημα, που δεν έχουν συναντήσει στο παρελθόν, προκύπτουν με τη χρήση αυτού του τύπου των 

απορρυπαντικών, επικοινωνήστε απευθείας με τους κατασκευαστές απορρυπαντικών. 

Όταν σταματήσει να χρησιμοποιεί σε συνδυασμό απορρυπαντικά 

• Γεμίστε το αλάτι και ξεπλύνετε διαμερίσματα βοήθειας. 

• Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νερού στην υψηλότερη θέση και να τρέξει ένα άδειο-πλύση. 

• Ρυθμίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού. 

• Κάντε την κατάλληλη ρύθμιση του γυαλιστικού. 

Πλήρωση με λαμπρυντικό και κάνοντας τη ρύθμιση. 

Το λαμπρυντικό χρησιμοποιείται για την πρόληψη της παραμονής του λευκού σταγόνες νερού, λεκέδες ασβέστη, λευκή ταινία strip-

σχήματος λεκέδες που μπορεί να σχηματίζουν στα πιάτα, καθώς και για την αύξηση της απόδοσης 

ξήρανσης. Σε αντίθεση με τις λαϊκές δοξασίες, χρησιμοποιείται όχι μόνο για τη λήψη πιο λαμπερά 

πιάτα, αλλά και για την απόκτηση επαρκώς αποξηραμένα πιάτα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 

ληφθεί μέριμνα ώστε

υπάρχει 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται επαρκής ποσότητα του 

γυαλιστικού στο διαμέρισμα λαμπρυντικού και μόνο 

στιλβωτικό υλικό παράγεται για χρήση σε πλυντήρια 

πιάτων. Για να το θέσουμε λαμπρυντικού, αφαιρέστε το 

ξέβγαλμα

ενισχύσεων της ΚΓΠ διαμέρισμα περιστρέφοντάς το. 1 Γέμισμα ενισχύσεων της ΚΓΠ διαμέρισμα περιστρέφοντάς το. 1 Γέμισμα ενισχύσεων της ΚΓΠ διαμέρισμα περιστρέφοντάς το. 1 Γέμισμα το λαμπρυντικό 

διαμέρισμα με γυαλιστικό έως ότου η ένδειξη στάθμης λαμπρυντικού 

γίνεται σκοτάδι? 2 επανατοποθετήστε το καπάκι και κλείστε το γίνεται σκοτάδι? 2 επανατοποθετήστε το καπάκι και κλείστε το γίνεται σκοτάδι? 2 επανατοποθετήστε το καπάκι και κλείστε το 

περιστρέφοντάς το με έναν τρόπο που 

τα καρφιά θα αντιστοιχούν το ένα στο άλλο. Με τον έλεγχο του δείκτη στάθμης λαμπρυντικού 

στη θέση του απορρυπαντικού, μπορείτε να καταλάβετε εάν ή όχι τις ανάγκες του μηχανήματός 

σας γυαλιστικό. Ένα σκοτεινό δείκτης σι σας γυαλιστικό. Ένα σκοτεινό δείκτης σι 

σημαίνει ότι υπάρχει γυαλιστικό μέσα στο διαμέρισμα, ενώ μια ενδεικτική λυχνία ένα δείχνει σημαίνει ότι υπάρχει γυαλιστικό μέσα στο διαμέρισμα, ενώ μια ενδεικτική λυχνία ένα δείχνει σημαίνει ότι υπάρχει γυαλιστικό μέσα στο διαμέρισμα, ενώ μια ενδεικτική λυχνία ένα δείχνει 

ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε τη θήκη με λαμπρυντικό.  

Ο ρυθμιστής επίπεδο γυαλιστικού μπορεί να ρυθμιστεί σε μία θέση μεταξύ 1 και 

6. Εργοστασιακή ρύθμιση για λαμπρυντικό είναι η θέση 3. 
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Θα πρέπει να αυξηθεί ο βαθμός του ρυθμιστή, αν λεκέδες νερού αποτελούν για τα πιάτα σας μετά από ένα πλύσιμο, ενώ θα πρέπει 

να μειώσει το βαθμό εάν μια μπλε κηλίδα έχει απομείνει, όταν σκουπίζεται με το χέρι. 3να μειώσει το βαθμό εάν μια μπλε κηλίδα έχει απομείνει, όταν σκουπίζεται με το χέρι. 3

Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο τα υλικά λαμπρυντικού που επιτρέπονται για χρήση στο μηχάνημα. Όπως υπολείμματα λαμπρυντικού αριστερά, Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο τα υλικά λαμπρυντικού που επιτρέπονται για χρήση στο μηχάνημα. Όπως υπολείμματα λαμπρυντικού αριστερά, 

ως αποτέλεσμα της ξεχειλίζει θα δημιουργήσει εξαιρετικά υψηλές ποσότητες αφρού και έτσι να μειώσει την απόδοση στο πλύσιμο, αφαιρέστε την 

περίσσεια ποσότητα λαμπρυντικού σκουπίζοντάς το με ένα πανί.

Αν τοποθετήσετε σωστά τα πιάτα σας στο μηχάνημα, θα το χρησιμοποιεί με τον καλύτερο τρόπο από την άποψη της κατανάλωσης 

ενέργειας, πλυσίματος και στεγνώματος. 

Υπάρχουν δύο διαφορετικά καλάθια για να τοποθετήσετε τα πιάτα σας στο μηχάνημά σας. Μπορείτε να φορτώσετε στο κάτω καλάθι, όπως στρογγυλό και 

βαθιά αντικείμενα, όπως γλάστρες με μακριές λαβές, καπάκια κατσαρόλα, πλάκες, πλάκες σαλάτα, σετ μαχαιροπίρουνα.

Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για πιάτα τσαγιού, πιατάκια, σαλατιέρες, φλιτζάνια και ποτήρια. Κατά τη διάθεση γυαλιά μακράς 

βλαστικών και κύπελλα, τα κλίνει έναντι του καλαθιού άκρη, ράφι ή γυαλί υποστηρικτής σύρμα και όχι εναντίον άλλων αντικειμένων. 

Μη στηρίζεστε μεγάλη γυαλιά ένας εναντίον του άλλου ή δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή και μπορεί να λάβει ζημιές.

Είναι πιο κατάλληλο για να εντοπίσετε τις λεπτές στενά τμήματα στα μεσαία τμήματα από τα καλάθια. Μπορείτε να τοποθετήσετε κουτάλια από 

τα άλλα σύνολα μαχαιροπίρουνα, προκειμένου να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο 

μαχαιροπήρουνα, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, τοποθετείτε πάντα τόσο 

μακρά λαβή και αιχμηρά πιάτα που σερβίρει πιρούνι, μαχαίρι ψωμιού κλπ με αιχμηρά σημεία τους προς τα κάτω ή οριζόντια για τα καλάθια.  

Προειδοποίηση: Τοποθετήστε τα πιάτα σας στο μηχάνημά σας με έναν τρόπο που δεν θα εμποδίζουν τα άνω και κάτω βραχίονες ψεκασμού από την Προειδοποίηση: Τοποθετήστε τα πιάτα σας στο μηχάνημά σας με έναν τρόπο που δεν θα εμποδίζουν τα άνω και κάτω βραχίονες ψεκασμού από την 

περιδίνηση. 

Πιατοθήκη

Υπάρχουν πιάτο ράφια στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου σας. ab Μπορείτε Υπάρχουν πιάτο ράφια στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου σας. ab Μπορείτε Υπάρχουν πιάτο ράφια στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου σας. ab Μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πιάτο ράφια σε ανοικτή ή κλειστή θέση. Όταν 

είναι σε ανοικτή θέση ένα μπορείτε να τοποθετήσετε φλιτζάνια σας σε αυτά? είναι σε ανοικτή θέση ένα μπορείτε να τοποθετήσετε φλιτζάνια σας σε αυτά? είναι σε ανοικτή θέση ένα μπορείτε να τοποθετήσετε φλιτζάνια σας σε αυτά? 

και όταν είναι σε κλειστή θέση σι μπορείτε να τοποθετήσετε μεγάλη γυαλιά και όταν είναι σε κλειστή θέση σι μπορείτε να τοποθετήσετε μεγάλη γυαλιά και όταν είναι σε κλειστή θέση σι μπορείτε να τοποθετήσετε μεγάλη γυαλιά 

στο καλάθι. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ράφια με την 

τοποθέτηση μακριά πιρούνια, τα μαχαίρια και τα κουτάλια τους πλευρικά.

Γεμίζετε το πλυντήριο πιάτων σας 
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Εναλλακτικές φορτία καλάθι 

Κάτω Καλάθι 

Top καλάθι
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Λανθασμένη φορτία 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντική σημείωση για δοκιμή Εργαστήρια

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές απόδοσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε ακόλουθη διεύθυνση: «πλυντήριο 

πιάτων @ standardte st.info ». Στο e-mail σας, δώστε το όνομα του μοντέλου και τον αριθμό σειράς (20 ψηφία), το οποίο μπορείτε να πιάτων @ standardte st.info ». Στο e-mail σας, δώστε το όνομα του μοντέλου και τον αριθμό σειράς (20 ψηφία), το οποίο μπορείτε να πιάτων @ standardte st.info ». Στο e-mail σας, δώστε το όνομα του μοντέλου και τον αριθμό σειράς (20 ψηφία), το οποίο μπορείτε να πιάτων @ standardte st.info ». Στο e-mail σας, δώστε το όνομα του μοντέλου και τον αριθμό σειράς (20 ψηφία), το οποίο μπορείτε να 

βρείτε στην πόρτα της συσκευής.



 

24

στοιχεία του προγράμματος

Αναφορά

Σούπερ 50 min.

σι

Α + Β 

Α + Β Α + Β 

30 165 50 117

0,90 1,00 1,35 1,61 

12,4 12, 012, 0 12,7 17,2 

Γρήγορη 30 λεπτά. Eco Εντατικός

65 ° C
65 ° C50 ° C40 ° C

μικρό

καφέ, γάλα, τσάι, 

αλλαντικά, λαχανικά, 

δεν κράτησε για πολύ

καφέ, γάλα, τσάι, 

αλλαντικά, λαχανικά, 

δεν κράτησε για πολύ 

σούπες, σάλτσες, ζυμαρικά, 

αυγά, πιλάφι, πιάτα με 

πατάτες και φούρνο, τα 

τηγανητά 

σούπες, σάλτσες, ζυμαρικά, 

αυγά, πιλάφι, πιάτα με 

πατάτες και φούρνο, τα 

τηγανητά 

40 ° C Πλύση

50 ° C Πλύση

65 ° C Πλύση

65 ° C ΠλύσηΚρύο ξέβγαλμα

Κρύο ξέβγαλμα

ζεστό ξέβγαλμα

ζεστό ξέβγαλμα
Ξηρός

Ξηρός

Τέλος

Τέλος

Τέλος

Τέλος

Κρύο ξέβγαλμα

ζεστό ξέβγαλμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα Όχι 

Πρόγραμμα ονόματα 

θερμοκρασίες

Τύπος αποβλήτων τροφίμων

ποσότητα απορρυπαντικού 

ΣΙ: 25 εκατοστά 3 / 15 εκατοστά 3ΣΙ: 25 εκατοστά 3 / 15 εκατοστά 3ΣΙ: 25 εκατοστά 3 / 15 εκατοστά 3ΣΙ: 25 εκατοστά 3 / 15 εκατοστά 3ΣΙ: 25 εκατοστά 3 / 15 εκατοστά 3

ΕΝΑ: 5 εκατοστά 3ΕΝΑ: 5 εκατοστά 3ΕΝΑ: 5 εκατοστά 3

Επίπεδο εδάφους

Οι τιμές που ανακοινώνονται ανωτέρω είναι οι τιμές που λαμβάνονται κάτω από εργαστηριακές συνθήκες, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. 

Αυτές οι τιμές μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις συνθήκες της χρήσης του προϊόντος και το περιβάλλον (ένταση δίκτυο, πίεση του νερού, η 

θερμοκρασία εισόδου του νερού και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος).

Προειδοποίηση: Σύντομη προγράμματα δεν περιλαμβάνουν στάδιο ξήρανσης.Προειδοποίηση: Σύντομη προγράμματα δεν περιλαμβάνουν στάδιο ξήρανσης.

Η διάρκεια του 

προγράμματος (min.) 

Η κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(kW ώρες)

ζεστό ξέβγαλμα

45 ° C Πλύση45 ° C Πλύση

Πρού φλαμουριάΠρού φλαμουριά



2
5

ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

ΟΙΚΕΙΟΣ 

ΜΕ 

ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗ 

1.) Power On / Off ButtonΌταν 

το κουμπί Power On / Off πιέζεται, η λυχνία στο κουμπί Start / Pause αρχίζει φωτισμού. 

2.) Πόμολο Το 

χερούλι της πόρτας χρησιμοποιείται για να ανοίξει / κλείσει την πόρτα της συσκευής σας. 

4.) Έναρξη / Παύση Κουμπί Μόλις 

πατήσετε 

το κουμπί 

Έναρξη / Παύση, το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει με το πλήκτρο επιλογής προγράμματος θα αρχίσουν να προβάλλονται και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης «πλύση / ξηρό» θα ανάψει. Στην κατάσταση stop, ενώ πλύσης οδήγησε είναι σε λειτουργία, Έναρξη / Παύση οδήγησε αναβοσβήνει.

5.) διακόπτη επιλογής προγράμματος Με 

το διακόπτη επιλογής προγράμματος, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα για τα πιάτα σας.    

6.) Πλύσιμο ρούχων / στο τέλος του κύκλου δείκτη Μπορείτε 

να παρακολουθείτε την κατάσταση του προγράμματος με τη βοήθεια της «πλύσης / στεγνό» και οι δείκτες «τέλος». 

•

Πλύνετε / Dry 

•

Τέλος   

3

.
) 

H 

alfloadoption

Χρησιμοποιώντας 

τη 

λειτουργία «μισό φορτίο» του πλυντηρίου πιάτων σας, μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια των επιλεγμένων προγραμμάτων σας, και να μειώσει τη δύναμή σας και την κατανάλωση νερού, χρησιμοποιώντας λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και νερό.

7.) Ένδειξη προειδοποίησης Αλάτι Έλλειψη Για 

να δούμε 

αν το 

μαλάκωμα αλάτι στο μηχάνημά σας είναι επαρκής ή όχι, ελέγξτε προειδοποιητική λυχνία αλατιού έλλειψη στην οθόνη. Όταν προειδοποίηση έλλειψη αλατιού λυχνία αρχίζει να έρχεται επάνω, θα πρέπει να συμπληρώσετε το θάλαμο αλάτι.

Ξεπλύνετε Δείκτης Προειδοποίηση ενίσχυσης Έλλειψη Για 

να 

βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής γυαλιστικό στο πλυντήριο σας, ελέγξτε ξεπλύνετε προειδοποιητική λυχνία έλλειψης βοήθειας στην οθόνη. Όταν γυαλιστικό προειδοποιητική λυχνία έλλειψης αρχίζει να έρχεται επάνω, συμπληρώστε το ξέβγαλμα θάλαμο βοήθειας.  



Ενεργοποίηση του μηχανήματος 

Πρόγραμμα παρακολούθησης 

Μπορείτε να ακολουθήσετε τη ροή του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τα αρνιά παρακολούθηση του προγράμματος που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου. 

Αλλαγή προγράμματος 

Αν θέλετε να αλλάξετε τα προγράμματα, ενώ ένα πρόγραμμα πλύσης συνεχίζεται. 

Ενεργοποίηση του μηχανήματος ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το πλήκτρο Power On / Off. 1. Πατήστε το πλήκτρο Power On / Off. 

2. Επιλέξτε το πρόγραμμα ταιριάζουν τα πιάτα σας με 2. Επιλέξτε το πρόγραμμα ταιριάζουν τα πιάτα σας με 

το πλήκτρο επιλογής προγράμματος. 

3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας το πλήκτρο 3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας το πλήκτρο 

λειτουργίας Start / Pause. 
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Μόλις το πλήκτρο Power On / Off 

πιέζεται, η λυχνία ισχύος Έναρξη / 

Παύση επισημαίνεται. 

Μετά σταματήσει το πρόγραμμα, επιλέξτε το 

επιθυμητό πρόγραμμα με το πλήκτρο επιλογής 

προγράμματος. 

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο Έναρξη 

ισχύος / Παύση. 

Ξεκινήστε το πρόγραμμα που έχετε 

πρόσφατα επιλεγεί πατώντας ξανά το 

πλήκτρο Έναρξη / Παύση. 

Το νέο πρόγραμμα ξεκίνησε θα 

συνεχιστεί η πορεία του παλαιού 

προγράμματος. 

Μόλις το πρόγραμμα έχει τελειώσει, η λυχνία 

Ολοκληρώθηκε φωτίζεται. 

Μην ανοίγετε το κάλυμμα πριν η λάμπα 

Ολοκληρώθηκε είναι. 

Όσο Πλύσιμο και στέγνωμα συνεχίζεται η λυχνία ρούχων / 

Ξήρανση συνεχίζεται στο φως .Όταν ξήρανση δραστηριοποιείται Ξήρανση συνεχίζεται στο φως .Όταν ξήρανση δραστηριοποιείται 

μηχάνημα παραμένει σιωπηλός περίπου 40-50 λεπτά. μηχάνημα παραμένει σιωπηλός περίπου 40-50 λεπτά. 

Η λυχνία στο πλήκτρο ενεργοποίησης / Παύση Έναρξη 

προγράμματος σβήνει όταν το πρόγραμμα ξεκινάει και το 

πλύσιμο / στέγνωμα λάμπα τονίζεται.πλύσιμο / στέγνωμα λάμπα τονίζεται.



Η αλλαγή ενός προγράμματος με επαναφορά 

Αν θέλετε να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα, ενώ ένα πρόγραμμα πλύσης συνεχίζεται 

Ενεργοποίηση του μηχανήματος από 

Σημείωση 1: Μπορείτε να ανοίξετε λίγο την πόρτα, ώστε το μηχάνημα να εκτελέσει μια πιο γρήγορη ξηρά λειτουργία μετά το πρόγραμμα πλύσης έχει Σημείωση 1: Μπορείτε να ανοίξετε λίγο την πόρτα, ώστε το μηχάνημα να εκτελέσει μια πιο γρήγορη ξηρά λειτουργία μετά το πρόγραμμα πλύσης έχει 

ολοκληρωθεί. 

Σημείωση 2: Εάν η πόρτα του μηχανήματος ανοίγει κατά το πλύσιμο ή η δύναμη είναι αποκοπεί, το μηχάνημα θα συνεχιστεί το πρόγραμμα σε περίπτωση που η Σημείωση 2: Εάν η πόρτα του μηχανήματος ανοίγει κατά το πλύσιμο ή η δύναμη είναι αποκοπεί, το μηχάνημα θα συνεχιστεί το πρόγραμμα σε περίπτωση που η 

πόρτα είναι κλειστή ή η δύναμη είναι πίσω.  
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Σημείωση 3: Εάν η ενέργεια είναι κομμένα ή πόρτα μηχάνημα ανοίγεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ξήρανσης, το πρόγραμμα isterminated. Το μηχάνημα είναι έτοιμο Σημείωση 3: Εάν η ενέργεια είναι κομμένα ή πόρτα μηχάνημα ανοίγεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ξήρανσης, το πρόγραμμα isterminated. Το μηχάνημα είναι έτοιμο 

για τις νέες επιλογή προγράμματος.

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο Έναρξη 

ισχύος / Παύση. 

Στρέψτε το κουμπί επιλογής προγράμματος 

για την Επαναφορά 

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο Έναρξη 

ισχύος / Παύση. 

Το μηχάνημα θα εκκένωση του νερού σε αυτό για 

σχεδόν 30 δευτερόλεπτα. 

Το πρόγραμμα θα έχει ακυρωθεί μόλις η 

λυχνία στεγνώματος σβήνει και η 

lampFinshed είναι σε λειτουργία. 

Όταν η λυχνία «End» ανάβει, μεταβείτε μηχανή 

σας μακριά χρησιμοποιώντας το κουμπί Power 

On / Off.

Τραβήξτε το φις από την πρίζα. Γυρίστε το 

νερό της βρύσης.



 

Καθαρισμός του μηχανήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.   

Πετρέλαιο και ασβέστη μπορεί να συσσωρευτούν στο τμήμα πλύσης του μηχανήματος. Σε περίπτωση που μια τέτοια συσσώρευση?

-Γεμίστε το διαμέρισμα απορρυπαντικού χωρίς φόρτωση οποιαδήποτε πιάτα στο μηχάνημα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα που τρέχει σε υψηλή θερμοκρασία, 

και να αρχίσει το μηχάνημα. Σε περίπτωση ανεπάρκειας, η χρήση ειδικών υλικών καθαρισμού που διατίθενται στην αγορά. (Καθαρισμός υλικό που 

παράγεται ειδικά για μηχανές από τους παραγωγούς απορρυπαντικών.)

Καθαρισμός των σφραγίδων στην πόρτα του μηχανήματος, 

-Για τον καθαρισμό τυχόν συσσωρευμένη κατάλοιπα στις τσιμούχες της πόρτας, σκουπίστε τις σφραγίδες τακτικά χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο πανί.   

Καθάρισμα μηχανή,Καθάρισμα μηχανή,

Καθαρίστε τα φίλτρα και ψεκάστε τα όπλα, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας 

και σβήστε βρύση του πριν από την έναρξη του καθαρισμού.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά υλικά όταν καθαρίζετε το μηχάνημά σας. Σκουπίστε με ένα λεπτό υλικό καθαρισμού και ένα βρεγμένο πανί.  

φίλτρα 

Ελέγξτε αν όλα τα απόβλητα τροφίμων έχουν παραμείνει στο χοντρό και ωραία φίλτρα. Αν τυχόν απόβλητα 

τροφίμων αριστερά, αφαιρέστε τα φίλτρα και καθαρίστε τα επιμελώς κάτω από το νερό της βρύσης.

ένα. Micro φίλτρο ένα. Micro φίλτρο 

σι. χοντρό φίλτρο σι. χοντρό φίλτρο 

ντο. Μεταλλικό / Πλαστικό φίλτροντο. Μεταλλικό / Πλαστικό φίλτρο

Για να αφαιρέσετε και καθαρίστε το συνδυασμό φίλτρου, γυρίστε το αριστερόστροφα και αφαιρέστε το σηκώνοντας 

προς τα πάνω. 1προς τα πάνω. 1

Τραβήξτε και αφαιρέστε το μέταλλο / πλαστικό φίλτρο. 3Τραβήξτε και αφαιρέστε το μέταλλο / πλαστικό φίλτρο. 3

Στη συνέχεια, τραβήξτε το χοντρό φίλτρο από το μικρο φίλτρου. 2 Ξεπλύνετε Στη συνέχεια, τραβήξτε το χοντρό φίλτρο από το μικρο φίλτρου. 2 Ξεπλύνετε Στη συνέχεια, τραβήξτε το χοντρό φίλτρο από το μικρο φίλτρου. 2 Ξεπλύνετε 

με άφθονο νερό κάτω από τη βρύση. Τοποθετήστε ξανά το μέταλλο / 

πλαστικό φίλτρο. Τοποθετήστε το χοντρό φίλτρο εντός μικρο φίλτρο με 

έναν τρόπο που τα σήματα θα αντιστοιχούν το ένα στο άλλο. Συνδέστε 

μικρο φίλτρο μέσα στο μεταλλικό πλαστικό φίλτρο και / στραφούν προς 

την κατεύθυνση του βέλους και είναι κλειδωμένο όταν το βέλος στο 

μικροφίλτρο μπορεί να φανεί από απέναντι. 4 μικροφίλτρο μπορεί να φανεί από απέναντι. 4 

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας χωρίς φίλτρο. 

• Η λανθασμένη συναρμολόγηση του φίλτρου θα μειώσει την αποτελεσματικότητα πλυσίματος. 

• Καθαρίστε τα φίλτρα είναι πολύ σημαντικά για την σωστή λειτουργία του μηχανήματος.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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Ψεκάστε τα χέρια 

Ελέγξτε εάν ή όχι οι τρύπες για τα άνω και κάτω βραχίονες ψεκασμού 

φραγμένα. Αν υπάρχει κάποια απόφραξη, αφαιρέστε τους βραχίονες 

ψεκασμού και καθαρίστε τα κάτω από το νερό.  

Μπορείτε να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού τραβώντας το προς τα 

πάνω, ενώ το περικόχλιο του βραχίονα άνω ψεκασμού μπορεί να απομακρυνθεί 

περιστρέφοντας το παξιμάδι προς τα αριστερά. Να είστε βέβαιος ότι το παξιμάδι 

είναι απόλυτα σφίγγεται κατά την επανατοποθέτηση του βραχίονα ψεκασμού.

φίλτρο του σωλήνα 

Το νερό εμποδίζεται από το φίλτρο του σωλήνα εισόδου, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη στο μηχάνημα λόγω οποιασδήποτε μόλυνσης (άμμος, άργιλος, 

σκουριά κ.λπ.) που ενδεχομένως να μεταφέρονται περιστασιακά μέσα από το δίκτυο ύδρευσης ή την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση, και για την πρόληψη τέτοιων 

παράπονα όπως κιτρίνισμα και σχηματισμό αποθέσεων μετά το πλύσιμο. Ελέγξτε το φίλτρο και το σωλήνα από καιρό σε καιρό και καθαρίστε τα, αν είναι απαραίτητο. 

Για να καθαρίσετε το φίλτρο, πρώτα απενεργοποιήστε βρύση σας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το σωλήνα. Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο από το σωλήνα, καθαρίστε το 

κάτω από τη βρύση. Τοποθετήστε το καθαρισμένο φίλτρο στη θέση του μέσα στο σωλήνα. Τοποθετήστε το σωλήνα.
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Αν ένα από τα φώτα της οθόνης του προγράμματος είναι σχετικά και να αρχίσει / φως Παύση είναι και να σβήνουν,  

πόρτα μηχάνημά σας είναι ανοιχτό, έκλεισε την πόρτα. 

Εάν το πρόγραμμα δεν θα ξεκινήσει 

• Ελέγξτε αν το φις είναι συνδεδεμένο. 

• Ελέγξτε την εσωτερική ασφάλειες σας. 

• Να είστε βέβαιος ότι η βρύση παροχής νερού είναι ενεργοποιημένη. 

• Να είστε βέβαιος ότι έχετε κλείσει την πόρτα του μηχανήματος. 

• Να είστε βέβαιος ότι έχετε σβήσει τη μηχανή πατώντας το κουμπί Power On / Off. 

• Να είστε βέβαιος ότι το φίλτρο εισόδου νερού και τα φίλτρα του μηχανήματος δεν είναι φραγμένα. 

Εάν οι λυχνίες «Πλύσιμο / Dry» και «End» κρατήσει αναβοσβήνει 

• συναγερμός υπερχείλιση νερού είναι ενεργός 

• Απενεργοποιήστε βρύση σας και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο service. 

Εάν οι λυχνίες ελέγχου δεν θα σβήσει μετά από μια διαδικασία πλυσίματος 

ο Power On / Off κουμπί απελευθερώνεται ακόμα. ο Power On / Off κουμπί απελευθερώνεται ακόμα. ο Power On / Off κουμπί απελευθερώνεται ακόμα. 

Εάν τα υπολείμματα απορρυπαντικού αριστερά στο διαμέρισμα απορρυπαντικού 

Απορρυπαντικό έχει προστεθεί όταν το διαμέρισμα απορρυπαντικό ήταν υγρό.  

erro R ΚΩΔΙΚΟΣ erro R ΚΩΔΙΚΟΣ 

Πλύνετε / Dry Τέλος Έναρξη / Παύση 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ανεπαρκούς ύδρευσης

• Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα εισόδου νερού είναι εντελώς ανοικτή και ότι δεν υπάρχει 

καμία περικοπή νερού. 

• Κλείστε τη βρύση του νερού εισόδου, το διαχωρισμό του σωλήνα εισόδου νερού από τη 

βρύση και να καθαρίζετε το φίλτρο στο τέλος σύνδεσης του σωλήνα. 

• Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία, εάν το σφάλμα 

συνεχίζει.

Σφάλμα συνεχούς εισόδου 

νερού

• Κλείστε τη βρύση. 

• Επικοινωνήστε με την υπηρεσία.

Το νερό αποβλήτων στο μηχάνημα 

δεν μπορούν να απορριφθούν.

• σωλήνα εκφόρτισης νερού έχει βουλώσει. 

• Τα φίλτρα της μηχανής σας μπορεί να φράξει. 

• Απενεργοποίηση-στον υπολογιστή σας και να ενεργοποιήσετε την εντολή ακύρωσης του 

προγράμματος. 

• Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία.

Προβλεπόμενη θερμοκρασία του 

νερού δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί 

ελαττωματικό θερμαντήρα και 

αισθητήρα θερμαντήρα

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία. 

Συναγερμός είναι δραστική έναντι 

υπερχείλισης νερού

• Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και κλείστε τη βρύση. 

• Επικοινωνήστε με την υπηρεσία. 

Λανθασμένη ηλεκτρονική κάρτα Επικοινωνήστε με την υπηρεσία. 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
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Εάν το νερό έχει μείνει μέσα στο μηχάνημα στο τέλος του προγράμματος 

• Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού είναι φραγμένη ή συστρέφεται. 

• Τα φίλτρα είναι βουλωμένα. 

• Το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.  

Εάν το μηχάνημα σταματά κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας έκπλυσης 

• Διακοπή ρεύματος. 

• αποτυχία εισόδου νερού. 

• Πρόγραμμα μπορεί να είναι σε κατάσταση αναμονής.    

Εάν ανάδευση και το χτύπημα φωνές που ακούγονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πλύσης 

• Πιάτα τοποθετηθεί σωστά. 

• Ψεκάστε βραχίονα χτύπημα τα πιάτα. 

Αν υπάρχουν μερική απόβλητα τροφίμων μείνει στα πιάτα  

• Πιάτα τοποθετηθεί σωστά στο μηχάνημα, ψεκάζεται το νερό δεν έφτασε σχετικές θέσεις. 

• Καλάθι υπερβολικά φορτωμένο. 

• Πιάτα ακουμπάει το ένα το άλλο. 

• Πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού προστίθεται. 

• Ένα ακατάλληλο, μάλλον αδύναμες πρόγραμμα πλύσης επιλέγεται. 

• Ψεκάστε βραχίονα φραγμένο με απόβλητα τροφών. 

• Φίλτρα φραγμένο. 

• Φίλτρα τοποθετηθεί σωστά. 

• Αντλία αποστράγγισης νερού φραγμένο. 

Αν υπάρχουν υπόλευκο λεκέδες στα πιάτα 

• Μια πολύ μικρή ποσότητα του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται. 

• Ξεπλύνετε ρύθμιση δοσολογίας ενίσχυση σε πολύ χαμηλό επίπεδο. 

• Τίποτα το ιδιαίτερο αλάτι χρησιμοποιείται παρά τον υψηλό βαθμό σκληρότητας του νερού. 

• ρύθμιση του συστήματος μαλακτικό νερό είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. 

• Αλάτι καπάκι διαμερίσματος δεν έχει κλείσει καλά. 

Εάν τα πιάτα δεν θα στεγνώσει 

• Ένα πρόγραμμα χωρίς στεγνή λειτουργία που επιλέγεται. 

• δόση του λαμπρυντικού πολύ χαμηλή 

• Πιάτα εκφορτώνονται πάρα πολύ γρήγορα. 

Αν υπάρχουν λεκέδες σκουριάς στα πιάτα 

• ποιότητας από ανοξείδωτο χάλυβα από τα πιάτα που πλένονται είναι ανεπαρκής. 

• Υψηλό ποσοστό του άλατος στο νερό πλύσης. 

• Αλάτι καπάκι διαμερίσματος δεν έχει κλείσει καλά. 

• Πάρα πολύ αλάτι χυθεί μέσα στις πλευρές και στο μηχάνημα, ενώ το γέμισμα με αλάτι. 

• Ανθυγιεινή δίκτυο γείωσης. 

Καλέστε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις εάν το πρόβλημα παραμένει μετά τους ελέγχους ή σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που δεν 

περιγράφονται παραπάνω. 
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1. Κάθε φορά που δεν θα λειτουργεί το μηχάνημα  

• Αποσυνδέστε το μηχάνημα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το νερό μακριά. 

• Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη προκειμένου να αποτραπεί ο σχηματισμός δυσάρεστων οσμών. 

• Κρατήστε το μηχάνημα εσωτερικό καθαρό. 

2. Η εξάλειψη σταγονίδια νερού 

• Πλύνετε τα πιάτα με το εντατικό πρόγραμμα. 

• Πάρτε όλα τα μεταλλικά δοχεία στη μηχανή έξω. 

• Μην προσθέτετε απορρυπαντικό. 

3. Αν τοποθετήσετε σωστά τα πιάτα σας στο μηχάνημα, θα το χρησιμοποιεί με τον καλύτερο τρόπο από την άποψη της 

κατανάλωσης ενέργειας, πλυσίματος και στεγνώματος.

4. Καθαρίστε όλα τα ακατέργαστα απόβλητα, πριν να τοποθετήσετε βρώμικα πιάτα στο πλυντήριο.

5. Λειτουργήστε το μηχάνημα αφού είναι εντελώς γεμάτο.

πρόγραμμα προ-πλύσιμο 6. Χρησιμοποιήστε μόνο όταν είναι απαραίτητο.

7. Παρατηρήστε πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη μέση πίνακα τιμών κατανάλωσης κατά την επιλογή ενός προγράμματος. 

8. Δεδομένου ότι το μηχάνημα θα φτάσει υψηλές θερμοκρασίες, δεν πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε ψυγείο. 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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9. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε ένα μέρος όπου υπάρχει ο κίνδυνος παγώματος, θα πρέπει να στραγγίξει εντελώς το νερό που έχει απομείνει στο 9. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε ένα μέρος όπου υπάρχει ο κίνδυνος παγώματος, θα πρέπει να στραγγίξει εντελώς το νερό που έχει απομείνει στο 

μηχάνημα. Σβήστε τη βρύση του νερού, αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού από τη βρύση και αφήστε το εσωτερικό νερό να στραγγίξει.
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ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΛΤΙΟ (SPECT)  

 

εμπορικό σήμα του προμηθευτή  ΣΤΕΜΜΑ  

το μοντέλο του προμηθευτή  DW 6044A WH

Χωρητικότητα του πλυντηρίου πιάτων  12 

Η τάξη ενεργειακής απόδοσης  A + 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος (ΑΕ ΝΤΟ)  (280 Κύκλος) *  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος (ΑΕ ΝΤΟ)  (280 Κύκλος) *  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος (ΑΕ ΝΤΟ)  (280 Κύκλος) *  2 852 85

Ενεργειακή κατανάλωση (Ε t)  (KWh ανά κύκλο)  Ενεργειακή κατανάλωση (Ε t)  (KWh ανά κύκλο)  Ενεργειακή κατανάλωση (Ε t)  (KWh ανά κύκλο)  1,00

Κατανάλωση Offmode ισχύς (W) (P ιε)   Κατανάλωση Offmode ισχύς (W) (P ιε)   Κατανάλωση Offmode ισχύς (W) (P ιε)   0, 50  0, 50  0, 50  

κατανάλωση Lefton ισχύος λειτουργία (W) (P μεγάλο)   κατανάλωση Lefton ισχύος λειτουργία (W) (P μεγάλο)   κατανάλωση Lefton ισχύος λειτουργία (W) (P μεγάλο)   1,00

Ετήσια κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά έτος (AW ΝΤΟ)   (280 Κύκλος) **  Ετήσια κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά έτος (AW ΝΤΟ)   (280 Κύκλος) **  Ετήσια κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά έτος (AW ΝΤΟ)   (280 Κύκλος) **  3360

Βαθμός στεγνώματος απόδοσης ***  ΕΝΑ 

Πρότυπο όνομα του προγράμματος ****  Eco 50 c 

χρόνος τυπικού προγράμματος (min)  1 651 65

Θόρυβος dB (A)  54  54  

 

 

 

* Κατανάλωση ενέργειας 285 kwh ανά έτος, βάσει 280 τυπικούς κύκλους καθαρισμού με χρήση κρύου νερού καθώς και της κατανάλωσης τρόπο χαμηλής Κατανάλωση ενέργειας 285 kwh ανά έτος, βάσει 280 τυπικούς κύκλους καθαρισμού με χρήση κρύου νερού καθώς και της κατανάλωσης τρόπο χαμηλής Κατανάλωση ενέργειας 285 kwh ανά έτος, βάσει 280 τυπικούς κύκλους καθαρισμού με χρήση κρύου νερού καθώς και της κατανάλωσης τρόπο χαμηλής 

ενέργειας. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή.

** Κατανάλωση νερού 3360 λίτρα ανά έτος, με βάση 280 τυπικούς κύκλους καθαρισμού. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από Κατανάλωση νερού 3360 λίτρα ανά έτος, με βάση 280 τυπικούς κύκλους καθαρισμού. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από Κατανάλωση νερού 3360 λίτρα ανά έτος, με βάση 280 τυπικούς κύκλους καθαρισμού. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από 

τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

***Βαθμός στεγνώματος απόδοσης ΕΝΑ σε μια κλίμακα από το G (λιγότερο αποδοτικό) έως Α (αποδοτικό). Βαθμός στεγνώματος απόδοσης ΕΝΑ σε μια κλίμακα από το G (λιγότερο αποδοτικό) έως Α (αποδοτικό). Βαθμός στεγνώματος απόδοσης ΕΝΑ σε μια κλίμακα από το G (λιγότερο αποδοτικό) έως Α (αποδοτικό). 

**** ο « Eco 50 ° C» είναι η τυπική κύκλο καθαρισμού με τα οποία οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο αναφέρεται. Το πρόγραμμα αυτό είναι ο « Eco 50 ° C» είναι η τυπική κύκλο καθαρισμού με τα οποία οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο αναφέρεται. Το πρόγραμμα αυτό είναι ο « Eco 50 ° C» είναι η τυπική κύκλο καθαρισμού με τα οποία οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο αναφέρεται. Το πρόγραμμα αυτό είναι ο « Eco 50 ° C» είναι η τυπική κύκλο καθαρισμού με τα οποία οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο αναφέρεται. Το πρόγραμμα αυτό είναι 

κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη και είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά την συνδυασμένη 

κατανάλωση ενέργειας και νερού.

 




