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MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme vám, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Produkt, který
jste si zvolili, čerpá z desetiletí profesionálních zkušeností a inovací. Při
navrhování tohoto důmyslného a stylového spotřebiče jsme mysleli na vaše
potřeby. Můžete se proto spolehnout, že při každém použití dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá vás Electrolux.
Navštivte naše webové stránky:

Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a
opravách získáte na:
www.electrolux.com/support
Zaregistrujte svůj spotřebič a získejte lepší servis:
www.registerelectrolux.com

Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
V případě kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte u sebe
následující údaje: Model, výrobní číslo, sériové číslo.
Tyto informace naleznete na typovém štítku.

 Varování / Důležité bezpečnostní informace
 Všeobecné informace a rady
 Informace o ochraně životního prostředí

Zmĕny vyhrazeny.
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1.  BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo

osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se
bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí
rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

• Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte
z dosahu spotřebiče.

• Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.

• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a

domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly

provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič je určen pouze k mytí nádobí a

příborů v domácnosti.
• Tento spotřebič je určen k použití v běžné nespolečné

domácnosti ve vnitřních prostorách.
• Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových

pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných
ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje
(průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
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• Neměňte technické parametry spotřebiče.
• Hodnota provozního tlaku vody (minimální a

maximální) musí být v rozmezí 0.5 (0.05) / 10 (1.0)
 bar (MPa).

• Dodržujte maximální počet jídelních souprav: 9 .
• Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí jej vyměnit

pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, aby se
předešlo rizikům.

• VAROVÁNÍ: Nože a další náčiní s ostrými špičkami
vkládejte do koše špičkou dolů nebo vodorovně do
vodorovné polohy.

• Nenechávejte spotřebič s otevřenými dvířky bez
dozoru, aby na ně nedopatřením někdo nestoupl.

• Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické
zásuvky.

• K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.

• Pokud má spotřebič větrací otvory umístěné vespod,
nesmí být zakryté např. kobercem.

• Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem.
Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace

VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.

• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani

nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými

spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte

vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.

• Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C.

• Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.

2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.

• Varování: spotřebič je určen
k instalaci/připojení k zemnicí přípojce
v budově.
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• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.

• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.

• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.

• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.

• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.

• Spotřebič je vybaven 13A síťovou
zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku
v síťové zástrčce, použijte výhradně
13A pojistku ASTA (BS 1362) (pouze
pro Velkou Británii a Irsko).

2.3 Vodovodní přípojka
• Dbejte na to, abyste vodní hadice

nepoškodili.
• Před připojením spotřebiče k novým

hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.

• Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.

• Přívodní hadice s opláštěním je
vybavena bezpečnostním ventilem a
vnitřním síťovým kabelem.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečné napětí.

• Jestliže se přívodní hadice poškodí,
okamžitě zavřete vodovodní kohoutek
a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky. Zkontaktujte autorizované
servisní středisko, aby vám přívodní
hadici vyměnilo.

2.4 Použití
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo

na spotřebič neumisťujte hořlavé
předměty nebo předměty nasáklé
hořlavinami.

• Mycí prostředky pro myčky jsou
nebezpečné. Řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
obalu mycího prostředku.

• Nepijte vodu ve spotřebiči ani si s ní
nehrajte.

• Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte,
dokud se nedokončí program. Na
nádobí může zůstat trochu mycího
prostředku.

• Na otevřená dvířka spotřebiče nic
nepokládejte ani na ně netlačte.

• Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka, může dojít k úniku
horké páry ze spotřebiče.

2.5 Servis
• Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte

se na autorizované servisní středisko.
Používejte pouze originální náhradní
díly.

• Upozorňujeme, že opravy svépomocí
a neprofesionální opravy mohou mít
bezpečnostní následky a mohou
zneplatnit záruku.

• Následující náhradní díly budou
dostupné 7 let po ukončení výroby
tohoto modelu: motor, oběhové a
vypouštěcí čerpadlo, topná tělesa a
topné články, včetně tepelných
čerpadel, potrubí a příslušného
vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a
systémů proti únikům vody,
strukturální a vnitřní součásti
týkajících se sestav dvířek, obvodové
desky, elektronické displeje, tlakové
spínače, termostaty a snímače,
software a firmware včetně
resetovacího softwaru.
Upozorňujeme, že některé z těchto
náhradních dílů jsou dostupné pouze
profesionálním opravářům a že ne
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všechny díly jsou vhodné pro všechny
modely.

• Následující náhradní díly budou k
dispozici 10 let po ukončení výroby
tohoto modelu: dveřní závěsy a
těsnění, ostatní těsnění, ostřikovací
ramena, vypouštěcí filtry, vnitřní
držáky a plastové periférie, jako jsou
koše a víka.

• Pokud jde o žárovku (žárovky) v
tomto spotřebiči a samostatně
prodávané náhradní žárovky: Tyto
žárovky jsou navrženy tak, aby
odolaly extrémním fyzickým
podmínkám v domácích spotřebičích,
ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost,
nebo jsou určeny k signalizaci

informací o provozním stavu
spotřebiče. Nejsou určeny k použití v
jiných spotřebičích a nejsou vhodné k
osvětlení místností v domácnosti.

2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.

• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste

zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.

3. POPIS VÝROBKU

5 489 11 10 67

12 

2 31

1 Pracovní deska
2 Horní ostřikovací ramena
3 Dolní ostřikovací rameno
4 Filtry
5 Typový štítek
6 Zásobník na sůl
7 Ventilační otvor
8 Dávkovač leštidla
9 Dávkovač mycího prostředku

10 Košíček na příbory
11 Dolní koš
12 Horní koš

Vyobrazení představuje
obecný přehled. Podrobnější
informace naleznete
v ostatních kapitolách nebo
dokumentech dodaných se
spotřebičem.
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4. OVLÁDACÍ PANEL

1

2 4 5

68

3

7

1 Tlačítko Zap/Vyp
2 Tlačítko Program
3 Kontrolky programů
4 Displej
5 Tlačítko Odklad

6 Tlačítko Funkce
7 Kontrolky
8 Tlačítko Spustit

4.1 Kontrolky

Kontrolka Popis
Kontrolka soli. Zobrazuje se, když zásobník soli potřebuje doplnit. Bě‐
hem probíhajícího programu je vždy vypnutý.

Kontrolka leštidla. Zobrazuje se, když dávkovač leštidla potřebuje do‐
plnit. Během probíhajícího programu je vždy vypnutý.

Kontrolka fáze praní. Rozsvítí se během fáze praní.

Ukazatel fáze máchání. Rozsvítí se během fáze proplachování.

Kontrolka sušicí fáze. Zobrazuje se, když je zvolen program se sušicí
fází. Bliká během fáze sušení.

Ukazatel odkladu. Zobrazuje se, když nastavíte odložený start.

Kontrolka GlassCare.

Kontrolka ExtraPower.

Kontrolka ExtraHygiene.
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5. PROGRAMY
Pořadí programů v tabulce nemusí odpovídat jejich pořadí na ovládacím panelu.

Program Náplň myč‐
ky nádobí

Stupeň za‐
špinění

Fáze programu Funkce

 1) Nádobí, pří‐
bory, hrnce,
pánve

Normální,
lehce za‐
schlé

• Předmytí
• Mytí nádobí při

50 °C
• Střední proplachová‐

ní
• Konečné proplacho‐

vání na 55 °C
• Sušení
• AirDry 2)

• ExtraPower
• GlassCare
• ExtraHygiene

Nádobí, pří‐
bory, hrnce,
pánve

Normálně
až silně při‐
schnuté
nečistoty

• Předmytí
• Mytí nádobí při

60 °C
• Střední proplachová‐

ní
• Konečné proplacho‐

vání na 60 °C
• Sušení
• AirDry 2)

• ExtraPower
• GlassCare
• ExtraHygiene

Nádobí, pří‐
bory, hrnce,
pánve

Normální,
lehce za‐
schlé

• Mytí nádobí při
60 °C

• Střední proplachová‐
ní

• Konečné proplacho‐
vání na 55 °C

• Sušení
• AirDry 2)

• ExtraPower
• GlassCare
• ExtraHygiene

Nádobí, pří‐
bory

Čerstvé,
lehce za‐
schlé

• Mytí nádobí při
60 °C

• Střední proplachová‐
ní

• Konečné proplacho‐
vání na 50 °C

• AirDry 2)

• ExtraPower
• GlassCare
• ExtraHygiene

Nádobí, pří‐
bory

Čerstvý • Mytí nádobí při
50 °C

• Střední proplachová‐
ní

• Konečné proplacho‐
vání na 50 °C

• AirDry 2)

• ExtraPower
• GlassCare
• ExtraHygiene

www.electrolux.com8



Program Náplň myč‐
ky nádobí

Stupeň za‐
špinění

Fáze programu Funkce

 3) Nádobí, pří‐
bory, hrnce,
pánve

Vše • Předmytí
• Mytí nádobí při 50 -

60 °C
• Střední proplachová‐

ní
• Konečné proplacho‐

vání na 60 °C
• Sušení
• AirDry 2)

• ExtraHygiene

 4) Není Čištění
vnitřku spo‐
třebiče

• Čištění při 70 °C
• Střední proplachová‐

ní
• Konečné proplacho‐

vání
• AirDry 2)

 

 5) Vše Vše • Předpírka  

1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně zašpině‐
ného nádobí a příborů. Jedná se o standardní program pro zkušebny. Tento program se
používá k vyhodnocení shody podle nařízení Komise EU o ekologickém designu
2019/2022.
2) Automatické otevírání dvířek během fáze sušení. Viz „Nastavení“.
3) Spotřebič zjistí stupeň zašpinění a množství nádobí v koších. Myčka automaticky nastaví
teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu.
4) Tento program slouží k účinnému mytí vnitřku spotřebiče. Odstraňuje vodní kámen a
usazenou mastnotu. Tento program byste měli bez jakékoliv náplně spustit alespoň jednou
za 2 měsíce spolu s odstraňovačem vodního kamene nebo čisticím prostředkem určeným
pro myčky nádobí.
5) Pomocí tohoto programu můžete rychle opláchnout zbytky jídel z nádobí a zabránit tvor‐
bě zápachů ve spotřebiči. S tímto programem nepoužívejte mycí prostředek.

5.1 Údaje o spotřebě

Program 1)2) Voda (l) Energie (kWh) Trvání (min.)

9.9 0.628 240

9.5 0.952 160

9.5 0.826 90

9.1 0.697 60

8.8 0.604 30

9.5 0.952 170
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Program 1)2) Voda (l) Energie (kWh) Trvání (min.)

8.1 0.440 60

3.4 0.014 15

1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce pro‐
udu, funkcích, množství nádobí a míře zašpinění.
2) Hodnoty pro programy jiné, než ECO, jsou pouze informativní.

5.2 Informace pro zkušebny
Chcete-li získat potřebné informace k provádění testů výkonnosti (např. podle normy
EN60436 ), zašlete e-mail na adresu:
info.test@dishwasher-production.com
V žádosti uveďte výrobní číslo (PNC) z typového štítku.
V případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně vaší myčky nádobí si pročtěte servisní
příručku dodanou s vaším spotřebičem.

6. FUNKCE
Požadované funkce je nutné
vždy navolit před spuštěním
programu.
Během spuštěného
programu již není možné
funkce zapnout či vypnout.

Tlačítko funkce přepíná mezi
dostupnými funkcemi a jejich
možnými kombinacemi.

Ne všechny funkce jsou
vzájemně kompatibilní.
Pokud zvolíte neslučitelné
funkce, spotřebič
automaticky jednu nebo více
z nich vypne. Svítí pouze
ukazatele těch funkcí, které
jsou stále zapnuty.

Pokud tuto funkci nelze s
daným programem použít,
příslušná kontrolka nesvítí
nebo bude několik sekund
rychle blikat a poté zhasne.

Zapnuté funkce mohou mít
vliv na spotřebu vody a
energie a také na délku
programu.

6.1 GlassCare
Tato funkce chrání křehké nádobí,
zejména sklo, před poškozením.
Zabraňuje rychlým změnám teploty mytí
nádobí zvoleného programu a snižuje ji
na 45 °C.

Jak zapnout funkci GlassCare
Stiskněte , dokud se nerozsvítí
kontrolka .
Na displeji se zobrazí aktualizovaná
délka programu.

6.2 ExtraPower
Tato funkce zlepšuje výsledky mytí
nádobí zvoleného programu. Zvyšuje
teplotu a délku mytí.

Jak zapnout funkci ExtraPower
Stiskněte , dokud se nerozsvítí
kontrolka .
Na displeji se zobrazí aktualizovaná
délka programu.
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6.3 ExtraHygiene
Tato funkce nabízí lepší výsledky mytí
tím, že během poslední oplachovací fáze
zůstane teplota na hodnotě 65–70 °C po
dobu nejméně 10 minut.

Jak zapnout funkci
ExtraHygiene
Stiskněte , dokud se nerozsvítí
kontrolka .

Na displeji se zobrazí aktualizovaná
délka programu.

7. NASTAVENÍ
7.1 Režim volby programu a
uživatelský režim
Když je spotřebič v režimu volby
programu, můžete nastavit program a
přejít do uživatelského režimu.
Můžete také zobrazit počet dokončených
mycích cyklů.
Nastavení dostupná v uživatelském
režimu:
• Stupeň změkčovače vody v závislosti

na tvrdosti vody.
• Úroveň proplachování podle

požadovaného dávkování.
• Zapnutí nebo vypnutí funkce AirDry.
• Resetovat na tovární nastavení.
Uložená nastavení zůstanou v
platnosti, dokud je opět nezměníte.

Jak nastavit režim volby
programu
Spotřebič se nachází v režimu volby
programu, když svítí kontrolka programu

 a na displeji se zobrazuje délka
programu.
Po zapnutí se spotřebič v rámci
výchozího nastavení nachází v režimu
volby programu. Pokud tomu tak není,
nastavte režim volby programu takto:

Současně stiskněte a podržte  a ,
dokud se spotřebič nepřepne do režimu
volby programu.

Jak aktivovat uživatelský režim
Ujistěte se, že je spotřebič v režimu volby
programu.
Do uživatelského režimu přejdete
současným stisknutím a podržením
tlačítek  a , dokud nezačnou blikat
kontrolky ,  a  s
prázdným displejem.

7.2 Změkčovač vody
Změkčovač vody odstraňuje z přiváděné
vody minerály a soli, které by mohly mít
škodlivé nebo nežádoucí účinky na
výsledky mytí nebo na spotřebič.
Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím
je voda tvrdší. Tvrdost vody se měří v
ekvivalentních stupních tvrdosti.
Změkčovač vody by měl být nastaven
podle tvrdosti vody ve vaší oblasti.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti. Chcete-li
zajistit dobré výsledky mytí, nastavte
správnou úroveň změkčovače vody.
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Tvrdost vody
Německé

stupně
(°dH)

Francouz‐
ské stupně

(°fH)

mmol/l mg/l (ppm) Clarkovy
stupně

Úroveň změk‐
čovače vody

47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 835 - 904 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 755 - 834 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 645 - 754 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 505 - 644 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 395 - 504 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 325 - 394 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 255 - 324 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 185 - 254 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 70 - 184 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 <70 < 5 1 2)

1) Tovární nastavení.
2) Na této úrovni nepoužívejte sůl.

Bez ohledu na použitý typ mycího
prostředku nastavte správnou úroveň
tvrdosti vody, která udrží ukazatel
doplnění soli zapnutý.

Kombinované mycí tablety
obsahující sůl nejsou
dostatečně účinné, aby
změkčily tvrdou vodu.

Proces regenerace
Pro správné fungování změkčovače vody
se musí pryskyřice zařízení změkčovače
pravidelně regenerovat. Tento proces je
automatický a je součástí normálního
chodu myčky nádobí.
Když se od předchozí regenerace
použije předepsané množství vody (viz
hodnoty v tabulce), iniciuje se mezi
konečným oplachem a koncem
programu nový proces regenerace.

Úroveň změkčo‐
vače vody

Množství vody (l)

1 250

2 100

3 62

Úroveň změkčo‐
vače vody

Množství vody (l)

4 47

5 25

6 17

7 10

8 5

9 3

10 3

V případě vysokého nastavení
změkčovače vody také může nastat
uprostřed programu, před oplachem
(dvakrát během programu). Iniciace
regenerace nemá žádný vliv na délku
programu, pokud k ní nedojde uprostřed
programu nebo na konci programu s
krátkou sušicí fází. V takových případech
regenerace prodlouží celkovou délku
programu o dalších pět minut.
Následně může začít vyplachování
změkčovače vody, které trvá pět minut,
ve stejném cyklu nebo na začátku

www.electrolux.com12



dalšího programu. Tato aktivita zvyšuje u
programu celkovou spotřebu vody o další
čtyři litry a celkovou spotřebu energie o
další 2 Wh. Vyplachování změkčovače
končí úplným vypuštěním.
Každý provedený výplach změkčovače
(lze i více než jednou ve stejném cyklu)
může prodloužit délku programu o
dalších pět minut, když nastane kdykoliv
na začátku nebo uprostřed programu.

Všechny hodnoty spotřeby
uvedené v této části jsou
stanoveny v souladu
s aktuálně platnými normami
v laboratorních podmínkách
s tvrdostí vody 2,5 mmol/l
(změkčovač vody: úroveň 3)
podle: 2019/2022 .
Tlak a teplota vody stejně
jako výkyvy v síťovém
napájení mohou tyto
hodnoty změnit.

Jak nastavit stupeň
změkčovače vody
Ujistěte se, že je spotřebič v
uživatelském režimu.

1. Stiskněte .
• Kontrolka  stále bliká.
• Zbývající kontrolky zhasnou.
• Na displeji se zobrazí aktuální

nastavení: např.  = stupeň 5.
2. Opakovaným stisknutím  změňte

nastavení.
3. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka

Zap/Vyp.

7.3 Množství leštidla
Leštidlo pomáhá se sušením nádobí bez
šmouh a skvrn. Automaticky se uvolňuje
během fáze horkého proplachování.
Lze nastavit množství leštidla od stupně
1 (nejmenší množství) po stupeň 8
(největší množství). Tovární nastavení:
stupeň 5.
Je-li komora dávkovače leštidla prázdná,
kontrolka dávkovače leštidla se rozsvítí a
signalizuje, že je nutné leštidlo doplnit.
Pokud jsou výsledky sušení uspokojivé,

když používáte pouze kombinované
tablety, lze dávkovač leštidla a kontrolku
vypnout. Nicméně pro nejlepší výsledky
sušení vždy používejte leštidlo a mějte
kontrolku leštidla zapnutou.
Chcete-li dávkovač leštidla a kontrolku
vypnout, nastavte stupeň leštidla na 0.

Jak nastavit množství leštidla
Ujistěte se, že je spotřebič v
uživatelském režimu.

1. Stiskněte .
• Kontrolka  stále bliká.
• Zbývající kontrolky zhasnou.
• Na displeji se zobrazí aktuální

nastavení: např.  = stupeň 4.
2. Opakovaným stisknutím  změňte

nastavení.
3. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka

Zap/Vyp.

7.4 AirDry
AirDry zlepšuje výsledky sušení při
menší spotřebě energie. Během fáze
sušení se dvířka spotřebiče automaticky
otevřou a zůstanou pootevřená.

AirDry se automaticky zapne u všech
programů s výjimkou  (v závislosti na
případu).
Trvání fáze sušení a čas otevření dvířek
se liší podle zvoleného programu a
funkcí.
Když AirDry otevře dvířka, na displeji se
zobrazí zbývající čas spuštěného
programu.
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POZOR!
Nepokoušejte se zavřít
dvířka spotřebiče po dobu 2
minut po automatickém
otevření. Spotřebič by se
mohl poškodit.
Pokud poté dvířka zavřete
na další minimálně 3 minuty,
probíhající program se
ukončí.

POZOR!
Pokud mají ke spotřebiči
přístup děti, doporučujeme
vypnout AirDry. Automatické
otevírání dvířek by mohlo
představovat nebezpečí.

Jak vypnout AirDry
Ujistěte se, že je spotřebič v
uživatelském režimu.

1. Stiskněte .
• Kontrolka  stále bliká.
• Zbývající kontrolky zhasnou.
• Na displeji se zobrazí aktuální

nastavení:
–  = funkce AirDry je

vypnutá.
–  = funkce AirDry je

zapnutá.
2. Stisknutím  změňte nastavení.
3. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka

Zap/Vyp.

7.5 Resetovat na tovární
nastavení
Obnovení továrního nastavení obnoví
tovární nastavení. Ujistěte se, že je
spotřebič v uživatelském režimu.

Stiskněte a podržte  a  po dobu 5
sekund.
Na displejích se zobrazí asi _ _ _ na 5
sekund.
Spotřebič se vrátí do režimu volby
programu.

Obnovení továrního
nastavení neresetuje
počítadlo cyklů.

7.6 Počítadlo cyklů
Počet dokončených mycích cyklů můžete
zobrazit na počítadle cyklů.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte

myčku nádobí. Ujistěte se, že je
spotřebič v režimu volby programu.

2. Stiskněte a podržte  a  po dobu
5 sekund.

Na displeji se zobrazí uC a poté počet
cyklů.
Stisknutím libovolného tlačítka opustíte
počítadlo cyklů.

Po dosažení hodnoty 65535
se počítadlo cyklů restartuje.

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda aktuální stupeň

změkčovače vody odpovídá
tvrdosti vaší vody. Pokud ne,
nastavte stupeň změkčovače
vody.

2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Spusťte program k odstranění všech

možných zbytků uvnitř spotřebiče.
Nepoužívejte mycí prostředek a
nevkládejte nádobí do košů.

Po spuštění programu spotřebič
regeneruje pryskyřice ve změkčovači
vody po dobu až pěti minut. Mycí fáze se

spustí až po dokončení této procedury.
Tato procedura se pravidelně opakuje.

8.1 Zásobník na sůl
POZOR!
Používejte výhradně hrubou
sůl určenou pro myčky.
Jemná sůl zvyšuje riziko
koroze.

Sůl se používá k regeneraci pryskyřice
ve změkčovači vody a k zajištění dobrých
mycích výsledků při každodenním
používání.

www.electrolux.com14



Jak doplnit zásobník na sůl
1. Otočením víčka proti směru

hodinových ručiček otevřete
zásobník na sůl.

2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody
(pouze při prvním plnění).

3. Naplňte zásobník na sůl 1 kg soli (až
se naplní).

4. Opatrně zatřeste trychtýřem, aby se
dovnitř dostala poslední zrnka.

5. Odstraňte sůl, která se vysypala
okolo zásobníku na sůl.

6. Zavřete zásobník na sůl otočením
jeho víčka po směru hodinových
ručiček.

POZOR!
Při plnění může ze
zásobníku na sůl unikat
voda nebo sůl. Po doplnění
soli do zásobníku ihned
spusťte program jako
prevenci před korozí.

8.2 Jak doplnit dávkovač
leštidla

B

C

A

POZOR!
Přihrádka (C) je pouze pro
leštidlo. Neplňte ji mycím
prostředkem.

POZOR!
Používejte pouze leštidlo
určené výhradně pro myčky
nádobí.

1. Stiskněte uvolňovací prvek (A) a
otevřete víčko (B).

2. Nalijte leštidlo do dávkovače (C),
dokud kapalina nedosáhne značky
„FILL“.

3. Rozlité leštidlo setřete savým
hadříkem, aby se netvořilo nadměrné
množství pěny.

4. Zavřete víčko. Ujistěte se, že se
víčko zajistí na svém místě.

9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič

zapněte.
Ujistěte se, že je spotřebič v režimu volby
programu.

• Pokud kontrolka stavu soli svítí,
doplňte zásobník na sůl.

• Pokud kontrolka stavu leštidla
svítí, doplňte dávkovač leštidla.

3. Naplňte koše.
4. Přidejte prací prostředek.
5. Nastavte a spusťte program vhodný

pro daný druh náplně a stupeň
zašpinění.
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9.1 Použití mycího prostředku

B

C

A

POZOR!
Používejte pouze mycí
prostředek pro myčky
nádobí.

1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka (B)
otevřete víčko (C).

2. Mycím prostředkem naplňte
přihrádku (A). Můžete použít mycí
prostředek ve formě tablet, prášku
nebo gelu.

3. Pokud program zahrnuje fázi
předmytí, přidejte trochu mycího
prostředku na vnitřní část dvířek
spotřebiče.

4. Zavřete víčko. Ujistěte se, že se
víčko zajistí na svém místě.

Informace o dávkování
mycího prostředku naleznete
v pokynech výrobce na
balení výrobku. Obvykle je
adekvátním množstvím 20–
25 ml gelového mycího
prostředku pro mytí
normálně zašpiněného
nádobí.

Do přihrádky (A) nelijte více
než 30 ml gelového mycího
prostředku.

9.2 Nastavení a spuštění
programu

Funkce Auto Off
Tato funkce snižuje spotřebu energie
automatickým vypnutím nepracujícího
spotřebiče.
Funkce se spustí:
• Když se program dokončí.
• Po pěti minutách, kdy nebyl spuštěn

žádný program.

Spuštění programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte

spotřebič. Zkontrolujte, zda je
spotřebič v režimu volby programu.

2. Zavřete dvířka spotřebiče.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko ,

dokud se nerozsvítí kontrolka
požadovaného programu.

Na displeji se zobrazí délka programu.
4. V případě potřeby nastavte vhodné

funkce.
5. Stiskněte  ke spuštění programu.

• Kontrolka právě probíhající fáze
se rozsvítí.

• Délka programu se odpočítává po
minutách.

Spuštění programu
s odloženým startem
1. Nastavte program.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko ,

dokud se na displeji nezobrazí
požadovaný čas odloženého startu
(1–24 hodin).

3. Stisknutím tlačítka  spustíte
odpočet.
• Rozsvítí se ukazatel .
• Zbývající čas se odpočítává

v hodinách. Poslední hodina se
zobrazuje v minutách.

Po dokončení odpočtu se program spustí
a rozsvítí se ukazatel probíhající fáze.
Ukazatel  nesvítí.
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Otevření dvířek za chodu
spotřebiče
Pokud otevřete dvířka během
probíhajícího programu, spotřebič
přeruší svůj chod. Může to mít vliv na
spotřebu energie a délku programu.
Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič
pokračovat od okamžiku přerušení.

Pokud dvířka otevřete
během sušicí fáze na déle
než 30 sekund, probíhající
program se ukončí. Jsou-li
dvířka otevřena
prostřednictvím funkce
AirDry, k tomuto nedojde.

Po automatickém otevření
dvířek prostřednictvím
funkce AirDry se je
nepokoušejte po dobu dvou
minut zavřít, protože by
mohlo dojít k poškození
spotřebiče.
Pokud poté dvířka zavřete
na další minimálně tři
minuty, probíhající program
se ukončí.

Zrušení odloženého startu
během jeho odpočítávání
Když zrušíte odložený start, musíte opět
nastavit program a jeho funkce.

Současně stiskněte a podržte  a ,
dokud se spotřebič nepřepne do režimu
volby programu.

Zrušení programu
Současně stiskněte a podržte  a ,
dokud se spotřebič nepřepne do režimu
volby programu.
Před spuštěním nového programu
zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí
prostředek.

Konec programu
Po dokončení programu Auto Off funkce
automaticky vypne spotřebič.
Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp
nejsou aktivní.
Zavřete vodovodní kohoutek.

10. TIPY A RADY
10.1 Obecné informace
Následující rady zajistí optimální
výsledky mytí a sušení při každodenním
používání a pomohou chránit životní
prostředí.
• Mytí nádobí v myčce nádobí dle

pokynů v návodu k použití obvykle
spotřebuje méně vody a energie než
ruční mytí nádobí.

• Naplňte myčku nádobí po maximální
kapacitu, abyste šetřili vodou a
energií. Pro nejlepší výsledky mytí
rozmístěte nádobí v koších dle
pokynů v návodu k použití a koše
nepřeplňujte.

• Nádobí neoplachujte ručně. Zvyšuje
to spotřebu vody a energie. V případě
potřeby nastavte program s fází
předmytí.

• Odstraňte větší zbytky jídla z nádobí a
vyprázdněte hrnky a sklenice, než je
vložíte dovnitř spotřebiče.

• Namočte a lehce očistěte varné
nádoby s pevnými zbytky připečených
jídel, než je umyjete ve spotřebiči.

• Ujistěte se, že se kusy nádobí v
koších nedotýkají nebo nepřekrývají.
Pouze tak se voda zcela dostane k
nádobí a umyje ho.

• Můžete používat odděleně mycí
prostředek, leštidlo a sůl nebo můžete
používat kombinované tablety (např.
„Vše v 1“). Řiďte se pokyny na obalu.

• Nastavte program pro daný druh
náplně a stupeň zašpinění. Program

 nabízí nejúspornější spotřebu
vody a energie.

• Prevence usazování vodního kamene
uvnitř spotřebiče:
– Doplňte zásobník na sůl, kdykoliv

je to zapotřebí.
– Používejte doporučené množství

mycího prostředku a leštidla.
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– Ujistěte se, zda aktuální stupeň
změkčovače vody odpovídá
tvrdosti vaší vody.

– Řiďte se pokyny v části „Čištění
a údržba“.

10.2 Použití soli, leštidla a
mycího prostředku
• Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí

prostředek určený pro myčky nádobí.
Jiné výrobky by mohly spotřebič
poškodit.

• V oblastech s tvrdou nebo velmi
tvrdou vodou doporučujeme k
dosažení nejlepších výsledků mytí a
sušení používat samostatný mycí
prostředek (prášek, gel, tablety bez
doplňujících činidel), leštidlo a sůl
odděleně.

• Mycí tablety se u krátkých programů
zcela nerozpustí. Abyste zabránili
usazování zbytků mycího prostředku
na nádobí, doporučujeme používat
tablety s dlouhými programy.

• Vždy používejte správné množství
mycího prostředku. Nedostatečné
množství mycího prostředku může
způsobit špatné výsledky mytí a
usazování povlaku či vodních skvrn
na nádobí z důvodu tvrdé vody.
Použití přílišného množství mycího
prostředku s měkkou nebo
změkčenou vodou zanechává zbytky
mycího prostředku na nádobí.
Upravte množství mycího prostředku
na základě tvrdosti vody. Řiďte se
pokyny na balení mycího prostředku.

• Vždy používejte správné množství
leštidla. Nedostatečné dávkování
leštidla zhoršuje výsledky sušení.
Použití přílišného množství leštidla
vede k modravému potahu na nádobí.

• Ujistěte se, zda je správný stupeň
změkčovače vody. Pokud je stupeň
příliš vysoký, zvýšené množství soli
ve vodě může vést k reznutí příborů.

10.3 Co dělat, pokud chcete
přestat používat mycí tablety
Než začnete odděleně používat mycí
prostředek, sůl a leštidlo, proveďte
následující kroky:
1. Nastavte nejvyšší stupeň

změkčovače vody.

2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a
dávkovač leštidla plný.

3. Nastavte nejkratší program s
oplachovací fází. Nepřidávejte mycí
prostředek a nevkládejte nádobí do
košů.

4. Po dokončení programu nastavte
změkčovač vody na stupeň tvrdosti
vody v místě vašeho bydliště.

5. Seřiďte dávkování leštidla.

10.4 Naplnění košů
• Vždy využijte celý prostor košů.
• Spotřebič používejte pouze k mytí

nádobí, které lze bezpečně mýt v
myčce.

• Nemyjte ve spotřebiči nádobí
vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku,
cínu a mědi, jelikož by mohlo
prasknout, zohýbat se, vyblednout
nebo by se na něm mohly vytvořit
důlky.

• Nemyjte ve spotřebiči předměty, které
sají vodu (houby, hadry).

• Duté nádobí (šálky, sklenice či pánve)
pokládejte dnem vzhůru.

• Přesvědčte se, že se sklenice
vzájemně nedotýkají.

• Lehké kusy vložte do horního koše.
Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy
nádobí nehýbaly.

• Malé předměty a příbory vložte do
košíčku na příbory.

• Horní koš přesuňte nahoru, aby velké
kusy nádobí bylo možné vložit do
dolního koše.

• Před spuštěním programu
zkontrolujte, zda se ostřikovací
ramena mohou volně pohybovat.

10.5 Před spuštěním programu
Před spuštěním zvoleného programu se
ujistěte, že:
• filtry jsou čisté a správně

nainstalované,
• víčko zásobníku na sůl je utažené,
• ostřikovací ramena nejsou ucpaná,
• je doplněno dostatečné množství soli

a leštidla (pokud nepoužíváte
kombinované mycí tablety),

• rozmístění nádobí v koších je
správné,

• program je vhodný pro daný druh
náplně a stupeň zašpinění,
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• je použito správné množství mycího
prostředku.

10.6 Vyprazdňování košů
1. Nádobí před vyjmutím z myčky

nechte vychladnout. Horké nádobí se
snadněji poškodí.

2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a
teprve poté horní.

Po dokončení programu
může na vnitřních plochách
spotřebiče stále zůstávat
voda.

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Před prováděním údržby
spotřebič vypněte a odpojte
síťovou zástrčku od hlavní
zásuvky.

Zanesené filtry a ucpaná
ostřikovací ramena zhoršují
výsledky mytí. Pravidelně je
kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.

11.1 Čištění vnitřního prostoru
• Vnitřek spotřebiče čistěte měkkým

vlhkým hadříkem.
• Nepoužívejte abrazivní prostředky,

ostré nástroje, silné chemikálie,
drátěnky nebo rozpouštědla.

• Dvířka, včetně pryžového těsnění,
očistěte jednou týdně.

• Pro zajištění optimálního výkonu
spotřebiče použijte alespoň jednou za
dva měsíce čisticí prostředek pro
myčky nádobí. Pečlivě dodržujte
pokyny na balení výrobku.

• Pro optimální výsledky čištění použijte
automatický čisticí program.

• Pokud pravidelně používáte krátké
programy, může uvnitř spotřebiče
dojít k usazování mastnoty a vodního
kamene. Aby k tomu nedocházelo,
nejméně dvakrát měsíčně spusťte
dlouhý program.

11.2 Odstraňování cizích
předmětů
Po každém použití myčky nádobí
zkontrolujte filtry a jímku. Cizí předměty
(např. kusy skla, plasty, kosti nebo
párátka apod.) snižují mycí výkon a
mohou způsobit poškození vypouštěcího
čerpadla.

POZOR!
Pokud nemůžete cizí
předměty odstranit, obraťte
se na autorizované servisní
středisko.

1. Demontujte systém filtrů dle pokynů
v této části.

2. Jakékoliv cizí předměty ručně
odstraňte.

3. Namontujte filtry zpět dle pokynů
v této části.

11.3 Čištění vnějších ploch
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým

hadrem.
• Používejte pouze neutrální mycí

prostředky.
• Nepoužívejte prostředky s drsnými

částicemi, drátěnky nebo
rozpouštědla.

11.4 Čištění filtrů
Systém filtru se skládá ze tří částí.

C

B

A

1. Otočte filtrem (B) proti směru
hodinových ručiček a vyndejte jej.
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2. Vyndejte filtr (C) z filtru (B). 
3. Vyjměte plochý filtr (A).

4. Filtry omyjte.

5. Zkontrolujte, zda ve sběrné jímce
nebo kolem ní nejsou žádné zbytky
jídel a nečistot.

6. Vložte zpět plochý filtr (A). Ujistěte
se, že je správně umístěn pod dvěma
vodicími drážkami.

7. Sestavte filtry (B) a (C).
8. Vložte zpět filtr (B) do plochého filtru

(A). Otočte jím po směru hodinových
ručiček, dokud se nezajistí.

POZOR!
Nesprávné umístění filtrů
může mít z následek špatné
výsledky mytí a poškození
spotřebiče.

11.5 Čištění dolního
ostřikovacího ramene
Dolní ostřikovací rameno doporučujeme
pravidelně čistit, abyste zabránili ucpání
otvorů nečistotami.
Ucpané otvory způsobují neuspokojivé
výsledky mytí.
1. Dolní ostřikovací rameno vyjmete

jeho vytažením směrem nahoru.
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2. Ostřikovací rameno omyjte pod
tekoucí vodou. Pomocí tenkého
špičatého nástroje, např. párátka,
odstraňte nečistoty z otvorů.

3. Dolní ostřikovací rameno
nainstalujete zpět zatlačením ramene
směrem dolů.

11.6 Čištění horních
ostřikovacích ramen
Horní ostřikovací ramena doporučujeme
pravidelně čistit, abyste zabránili ucpání
otvorů nečistotami. Ucpané otvory
způsobují neuspokojivé výsledky mytí.

Horní ostřikovací ramena jsou umístěna
pod horním košem. Ostřikovací ramena
(B) jsou instalována v kanálu (A) pomocí
úchytných prvků (C).

A

B

C

1. Horní koš vytáhněte ven.
2. K vyjmutí ostříkovacího ramena

otočte úchytným prvkem ve směru
hodinových ručiček.

3. Ostřikovací rameno omyjte pod
tekoucí vodou. Pomocí tenkého
špičatého nástroje, např. párátka,
odstraňte nečistoty z otvorů.

4. Ostřikovací rameno nainstalujete
zpět tak, že úchytný prvek vsunete
do ostřikovacího ramena a upevníte
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ho v trubce otočením proti směru
hodinových ručiček. Úchytný prvek
musí zaklapnout na místo.

12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Nesprávná oprava
spotřebiče může
představovat riziko pro
bezpečnost uživatele.
Jakékoliv opravy musí
provést kvalifikovaný
personál.

Většinu problémů, které se objeví, lze
vyřešit bez nutnosti kontaktovat
autorizované servisní středisko.
Informace o možných potížích naleznete
v níže uvedené tabulce.
U některých problémů se na displeji
zobrazí výstražný kód.

Problém a výstražný kód Možná příčina a řešení
Spotřebič nelze zapnout. • Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové

zásuvky.
• Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skříňce

není poškozená.

Nespouští se program. • Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
• Stiskněte tlačítko Start.
• Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení

nebo vyčkejte do konce odpočítávání.
• Spotřebič zregeneruje pryskyřici uvnitř změkčovače

vody. Délka trvání této činnosti je přibližně 5 minut.

Spotřebič se neplní vodou.
Na displeji se zobrazí i10
nebo i11.

• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený.
• Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně

těchto informací se obraťte na místní vodárenskou
společnost.

• Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený.
• Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici.
• Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená či zo‐

hýbaná.

Spotřebič nevypouští vodu.
Na displeji se zobrazí i20.

• Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu.
• Ujistěte se, že není zanesený systém vnitřních filtrů.
• Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či

zohýbaná.
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Problém a výstražný kód Možná příčina a řešení
Je aktivován bezpečnostní
systém proti vyplavení.
Na displeji se zobrazí i30.

• Zavřete vodovodní kohoutek.
• Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován správně.
• Ujistěte se, že jsou koše naplněny dle pokynů v ná‐

vodu k použití.

Porucha snímače vodní
hladiny.
Na displeji se zobrazí i41 – 
i44.

• Přesvědčte se, že jsou filtry čisté.
• Spotřebič vypněte a opět zapněte.

Porucha mycího čerpadla
nebo vypouštěcího čerpa‐
dla.
Na displeji se zobrazí i51 – 
i59 nebo i5A – i5F.

• Spotřebič vypněte a opět zapněte.

Teplota vody uvnitř spotře‐
biče je příliš vysoká nebo
došlo k poruše snímače te‐
ploty.
Na displeji se zobrazí i61
nebo i69.

• Teplota vody na přívodu nesmí překročit 60 °C.
• Spotřebič vypněte a opět zapněte.

Technická porucha spotře‐
biče.
Na displeji se zobrazí iC0
nebo iC3.

• Spotřebič vypněte a opět zapněte.

Hladina vody uvnitř spotře‐
biče je příliš vysoká.
Na displeji se zobrazí iF1.

• Spotřebič vypněte a opět zapněte.
• Přesvědčte se, že jsou filtry čisté.
• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice nainstalována ve

správné výšce nad podlahou. Viz pokyny k instalaci.

Spotřebič se během chodu
několikrát zastaví a spustí.

• To je normální. Zajišťují se tím optimální výsledky či‐
štění a úspora energie.

Program probíhá příliš
dlouho.

• Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vy‐
čkejte do konce odpočítávání.

Zobrazená délka trvání
programu se liší od délky
trvání v tabulce s hodnota‐
mi spotřeby.

• Délku programu může ovlivnit tlak a teplota vody, ko‐
lísání v dodávce proudu, funkce, množství nádobí a
mířa zašpinění.

Na displeji se zvýší zbýva‐
jící čas a přeskočí téměř
na konec programu.

• Nejde o závadu. Spotřebič pracuje správně.

Malý únik z dvířek spotře‐
biče.

• Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřidi‐
telné nožičky (je-li to možné).

• Dvířka spotřebiče nejsou vystředěná vzhledem k va‐
ně spotřebiče. Seřiďte zadní nožičku (je-li to možné).
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Problém a výstražný kód Možná příčina a řešení
Dvířka spotřebiče se obtí‐
žně zavírají.

• Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřidi‐
telné nožičky (je-li to možné).

• Části nádobí přečnívají z košů.

Dvířka spotřebiče se oteví‐
rají během mycího progra‐
mu.

• Funkce AirDry je zapnutá. Funkci můžete vypnout.
Viz „Nastavení“.

Z vnitřku spotřebiče vychá‐
zí rachocení či klepání.

• Nádobí není správně rozmístěno v koších. Viz bro‐
žurku o plnění košů.

• Ujistěte se, že se mohou ostřikovací ramena volně
otáčet.

Spotřebič vyhodí pojistky. • Nedostatečná intenzita elektrického proudu k sou‐
časnému napájení všech používaných spotřebičů.
Zkontrolujte hodnoty intenzity elektrického proudu u
zásuvky a pojistek nebo vypněte jeden z používa‐
ných spotřebičů.

• Vnitřní elektrická závada na spotřebiči. Obraťte se
na autorizované servisní středisko.

Další možné příčiny
naleznete v částech „Před
prvním použitím“, „Denní
používání“ a „Tipy a rady“.

Po kontrole spotřebiče jej vypněte a
znovu zapněte. Pokud se problém objeví
znovu, obraťte se na autorizované
servisní středisko.
V případě výstražných kódů, které
nejsou popsány v tabulce, se obraťte na
autorizované servisní středisko.

VAROVÁNÍ!
Nedoporučujeme spotřebič
používat, dokud není
problém zcela opraven.
Vypojte spotřebič ze
zásuvky a nezapojujte jej
zpět, dokud si nejste jistí, že
funguje správně.

12.1 Výsledky mytí a sušení nejsou uspokojivé

Problém Možná příčina a řešení
Špatné výsledky mytí. • Viz „Denní používání“, „Tipy a rady“ a brožurka

o plnění košů.
• Používejte intenzivnější mycí program.
• Zapněte funkci ExtraPower ke zlepšení výsledků

mytí zvoleného programu.
• Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen a filtr. Řiďte

se částí „Čištění a údržba“.
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Problém Možná příčina a řešení
Špatné výsledky sušení. • Nádobí bylo uvnitř zavřeného spotřebiče ponechá‐

no příliš dlouho. Zapněte funkci AirDry k nastavení
automatického otevírání dvířek a ke zlepšení vý‐
sledků sušení.

• Došlo leštidlo nebo je dávkování leštidla nedosta‐
tečné. Naplňte dávkovač leštidla nebo nastavte
dávku leštidla na vyšší stupeň.

• Příčinou může být kvalita leštidla.
• Vždy používejte leštidlo, i u kombinovaných mycích

tablet.
• Plastové předměty mohou vyžadovat osušení utěr‐

kou.
• Program neobsahuje sušicí fázi. Viz „Přehled pro‐

gramů“.

Na nádobí a skle jsou bílé
šmouhy nebo modravý po‐
tah.

• Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nastavte
dávku leštidla na nižší stupeň.

• Nadměrné množství mycího prostředku.

Na nádobí a skle jsou skvrny
a zaschlé vodní kapky.

• Uvolňuje se nedostatečné množství leštidla. Na‐
stavte dávku leštidla na vyšší stupeň.

• Příčinou může být kvalita leštidla.

Vnitřek spotřebiče je vlhký. • Nejedná se o závadu spotřebiče. Vlhkost konden‐
zuje na stěnách spotřebiče.

Během mytí dochází k ne‐
zvyklému pěnění.

• Používejte pouze mycí prostředky určené pro myč‐
ky nádobí.

• Použijte mycí prostředek od jiného výrobce.
• Nádobí nepřemývejte pod tekoucí vodou.

Na příborech jsou stopy rzi. • Ve vodě používané k mytí je příliš mnoho soli. Viz 
„Změkčovač vody“.

• Příbory ze stříbra a nerezové oceli byly vloženy do‐
hromady. Neumísťujte stříbrné a nerezové příbory
blízko sebe.

Po dokončení programu jsou
v dávkovači zbytky mycího
prostředku.

• Mycí tableta se vzpříčila v dávkovači a voda ji zcela
nerozpustila.

• Voda nemůže vymýt mycí prostředek z dávkovače.
Ujistěte se, že ostřikovací ramena nejsou zabloko‐
vaná či ucpaná.

• Ujistěte se, že nádobí v koších nebrání víčku dáv‐
kovače mycího prostředku v otevření.

Zápach uvnitř spotřebiče. • Viz „Čištění vnitřního prostoru“.
• Spusťte program  s odstraňovačem vodního ka‐

mene nebo čisticím prostředkem pro myčky nád‐
obí.
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Problém Možná příčina a řešení
Usazeniny vodního kamene
na nádobí, ve vaně nebo na
vnitřní straně dvířek.

• Úroveň soli je nízká, zkontrolujte kontrolku doplně‐
ní soli.

• Víčko zásobníku na sůl je uvolněné.
• Vaše voda z vodovodu je tvrdá. Viz „Změkčovač

vody“.
• Dokonce i při použití kombinovaných mycích tablet

použijte sůl a nastavte regeneraci změkčovače vo‐
dy. Viz „Změkčovač vody“.

• Spusťte program  s prostředkem na odstraňová‐
ní vodního kamene pro myčky nádobí.

• Pokud usazeniny vodního kamene přetrvávají, vy‐
čistěte spotřebič vhodným čisticím prostředkem.

• Použijte jiný mycí prostředek.
• Obraťte se na výrobce mycího prostředku.

Matné, zbarvené či naštíp‐
nuté nádobí.

• Ujistěte se, že do spotřebiče vkládáte pouze nád‐
obí, které lze bezpečně mýt v myčce nádobí.

• Koš plňte a vyprazdňujte opatrně. Viz leták o plnění
košů.

• Křehké kusy nádobí vložte do horního koše.
• Zapněte funkci GlassCare k zajištění zvláštní péče

o sklo a křehké nádobí.

Další možné příčiny
naleznete v částech „Před
prvním použitím“, „Denní
používání“ a „Tipy a rady“.

13. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry Šířka / výška / hloubka (mm) 446 / 850 / 615

Připojení k elektrické síti 1) Napětí (V) 220 - 240

Frekvence (Hz) 50

Tlak přívodu vody Min. / max. bar (Mpa) 0.5 (0.05) / 10 (1.0)

Přívod vody Studená nebo horká voda 2) max. 60 °C

Kapacita Jídelní soupravy 9
1) Pro ostatní hodnoty viz typový štítek.
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů energie (např. solární panely), pou‐
žijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.

13.1 Odkaz na databázi EU
EPREL
QR kód na energetickém štítku dodaném
se spotřebičem nabízí internetový odkaz
na registraci tohoto spotřebiče v databázi
EU EPREL. Uchovejte si energetický

štítek pro referenční potřeby s návodem
k použití a všemi ostatními dokumenty
dodanými s tímto spotřebičem.
Rovněž lze informace týkající se výkonu
produktu nalézt v databázi EPREL
prostřednictvím odkazu https://
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eprel.ec.europa.eu a pomocí názvu
modelu a výrobního čísla, které
naleznete na typovém štítku spotřebiče.
Viz část „Popis spotřebiče“.

Pro podrobnější informace o
energetickém štítku navštivte
www.theenergylabel.eu.

14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem  nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
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ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ
Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή Electrolux. Επιλέξατε ένα προϊόν που
χαρακτηρίζεται από επαγγελματική εμπειρία και καινοτομία δεκαετιών. Έξυπνο και
κομψό, έχει σχεδιαστεί για εσάς. Έτσι, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είστε
ήσυχοι ότι θα επιτυγχάνετε σπουδαία αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλωσορίσατε στην Electrolux.
Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να:

Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:
www.electrolux.com/support
Καταχωρίσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registerelectrolux.com

Αγοράσετε αξεσουάρ, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.electrolux.com/shop

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, PNC, Αριθμός σειράς.
Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

 Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
 Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά

ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.

• Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με
εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.

• Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.

• Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

• Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη

συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και

τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για τον καθαρισμό

πιάτων και σερβίτσιων του νοικοκυριού.
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• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή
χρήση σε εσωτερικό περιβάλλον.

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείων, ξενώνες, αγροικίες και
άλλα παρόμοια καταλύματα όπου τέτοια χρήση δεν
υπερβαίνει τα επίπεδα της (μέσης) οικιακής χρήσης.

• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
• Η πίεση λειτουργίας του νερού (ελάχιστη και μέγιστη)

πρέπει να είναι μεταξύ 0.5 (0.05) / 10 (1.0) bar (MPa)
• Μην υπερβαίνετε το μέγιστο αριθμό των 9 σερβίτσιων.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα

πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
κίνδυνοι.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μαχαίρια και άλλα σκεύη με
αιχμηρές άκρες πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι
με τις αιχμηρές άκρες προς τα κάτω ή σε οριζόντια
θέση.

• Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή χωρίς
επιτήρηση ώστε να μην την πατήσετε κατά λάθος.

• Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.

• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό υψηλής πίεσης
ή/και ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.

• Αν η συσκευή έχει ανοίγματα αερισμού στη βάση, δεν
πρέπει να καλύπτονται π.χ. από χαλί.

• Η συσκευή θα συνδεθεί στην παροχή νερού
χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων. Δεν
πρέπει να επαναχρησιμοποιείτε τα παλιά σετ
σωλήνων.
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2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.

• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.

• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.

• Μην εγκαθιστάτε και μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο
με θερμοκρασία χαμηλότερη από
0 °C.

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε
κατάλληλο και ασφαλές μέρος που
πληροί τις απαιτήσεις εγκατάστασης.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.

• Προειδοποίηση: Αυτή η συσκευή έχει
σχεδιαστεί για εγκατάσταση / σύνδεση
σε σύνδεση γείωσης στο κτίριο.

• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές
τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.

• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.

• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.

• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που
πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.

• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.

• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.

• Αυτή η συσκευή διαθέτει φις
τροφοδοσίας 13 Α. Αν χρειαστεί να
αντικαταστήσετε την ασφάλεια στο φις
τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε μόνο
ασφάλεια 13 Α ASTA (BS 1362) (μόνο
για το Η.Β. και την Ιρλανδία).

2.3 Σύνδεση νερού
• Μην προκαλείτε ζημιά στους σωλήνες

νερού.
• Πριν από τη σύνδεση της συσκευής

σε καινούριους σωλήνες, σε σωλήνες
που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για
πολύ καιρό, σε σωλήνες όπου έχουν
πραγματοποιηθεί επισκευές ή έχουν
εγκατασταθεί καινούριες συσκευές
(μετρητές νερού κ.λπ.), αφήστε το
νερό να τρέξει μέχρι να καθαρίσει.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές
διαρροές νερού κατά τη διάρκεια και
μετά την πρώτη χρήση της συσκευής.

• Ο σωλήνας παροχής νερού διαθέτει
βαλβίδα ασφαλείας και μανδύα με
εσωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Επικίνδυνη τάση.

• Αν ο σωλήνας παροχής νερού
υποστεί ζημιά, κλείστε τη βρύση
παροχής νερού αμέσως και
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από
την πρίζα. Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για
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την αντικατάσταση του σωλήνα
παροχής νερού.

2.4 Χρήση
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα προϊόντα ή

στοιχεία που είναι βρεγμένα με
εύφλεκτα προϊόντα μέσα, κοντά ή
πάνω στη συσκευή.

• Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου
πιάτων είναι επικίνδυνα. Ακολουθείτε
τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται
στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

• Μην πίνετε και παίζετε με το νερό της
συσκευής.

• Μην αφαιρείτε τα πιάτα από τη
συσκευή πριν από την ολοκλήρωση
του προγράμματος. Μπορεί να
παραμείνουν υπολείμματα
απορρυπαντικού στα πιάτα.

• Μην αποθηκεύετε αντικείμενα και μην
εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της
συσκευής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.

• Η συσκευή μπορεί να απελευθερώσει
ζεστό ατμό, εάν ανοίξετε την πόρτα
ενώ λειτουργεί ένα πρόγραμμα.

2.5 Σέρβις
• Για την επισκευή της συσκευής,

επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο
γνήσια ανταλλακτικά.

• Έχετε υπόψη σας ότι αν εκτελεστεί
επισκευή από εσάς ή από μη
επαγγελματία τεχνικό, μπορεί να
υπάρξουν συνέπειες ως προς την
ασφάλεια και ενδέχεται να ακυρωθεί η
εγγύηση.

• Τα ακόλουθα ανταλλακτικά θα είναι
διαθέσιμα για 7 έτη αφότου διακοπεί η
κυκλοφορία του μοντέλου: κινητήρας,
αντλία κυκλοφορίας και αδειάσματος,
θερμαντήρες και αντιστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των αντλιών
θερμότητας, σωληνώσεις και σχετικός
εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων
σωλήνων, βαλβίδες, φίλτρα και
βαλβίδες διακοπής νερού, δομικά
εξαρτήματα και εσωτερικά εξαρτήματα

σχετικά με τη διάταξη της πόρτας,
πλακέτες κυκλωμάτων, οθόνες
ενδείξεων, διακόπτες πίεσης,
θερμοστάτες και αισθητήρες,
λογισμικό και υλικολογισμικό
συμπεριλαμβανόμενου λογισμικού
επαναφοράς. Έχετε υπόψη σας ότι
μερικά από αυτά τα ανταλλακτικά είναι
διαθέσιμα μόνο σε επαγγελματίες
τεχνικούς και ότι δεν είναι όλα τα
ανταλλακτικά κατάλληλα για όλα τα
μοντέλα.

• Τα ακόλουθα ανταλλακτικά θα είναι
διαθέσιμα για 10 έτη αφότου διακοπεί
η κυκλοφορία του μοντέλου: μεντεσές
πόρτας και λάστιχα, άλλα λάστιχα,
εκτοξευτήρες νερού, φίλτρα
αδειάσματος, εσωτερικές σχάρες και
πλαστικά περιφερειακά όπως καλάθια
και καπάκια.

• Σχετικά με τον/τους λαμπτήρα/
λαμπτήρες εντός αυτού του προϊόντος
και τους ανταλλακτικούς λαμπτήρες
που πωλούνται ξεχωριστά: Αυτοί οι
λαμπτήρες προορίζονται ώστε να
αντέχουν σε εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες σε οικιακές συσκευές, όπως
σε θερμοκρασίες, δονήσεις, υγρασία ή
προορίζονται να σηματοδοτούν
πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργική κατάσταση της συσκευής.
Δεν προορίζονται για χρήση σε άλλες
εφαρμογές και δεν είναι κατάλληλοι
για τον φωτισμό οικιακών χώρων.

2.6 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.

• Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και
απορρίψτε το.

• Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

5 489 11 10 67

12 

2 31

1 Πάγκος
2 Άνω εκτοξευτήρες νερού
3 Κάτω εκτοξευτήρας νερού
4 Φίλτρα
5 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
6 Θήκη αλατιού
7 Άνοιγμα αερισμού
8 Θήκη λαμπρυντικού
9 Θήκη απορρυπαντικού

10 Καλάθι για μαχαιροπίρουνα
11 Κάτω καλάθι
12 Άνω καλάθι

Το σχέδιο είναι μια γενική
επισκόπηση. Για
περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε σε άλλα κεφάλαια
ή έγγραφα που παρέχονται
με τη συσκευή.
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4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ

1

2 4 5

68

3

7

1 Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

2 Κουμπί Πρόγραμμα
3 Ενδείξεις προγραμμάτων
4 Οθόνη

5 Κουμπί Καθυστ
6 Κουμπί Επιλογή
7 Ενδείξεις
8 Κουμπί Έναρξη

4.1 Ενδείξεις

Ένδειξη Περιγραφή
Ένδειξη αλατιού. Είναι αναμμένη όταν η θήκη αλατιού χρειάζεται γέμι‐
σμα. Είναι πάντα απενεργοποιημένη όταν το πρόγραμμα βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Ένδειξη λαμπρυντικού. Είναι αναμμένη όταν η θήκη λαμπρυντικού
χρειάζεται γέμισμα. Είναι πάντα απενεργοποιημένη όταν το πρόγραμ‐
μα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ένδειξη φάσης πλύσης. Είναι αναμμένη όταν βρίσκεται σε λειτουργία
η φάση πλύσης.

Ένδειξη φάσης ξεβγάλματος. Είναι αναμμένη όταν βρίσκεται σε λει‐
τουργία η φάση ξεβγάλματος.

Ένδειξη φάσης στεγνώματος. Ανάβει όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα
με τη φάση στεγνώματος. Αναβοσβήνει όταν η φάση στεγνώματος βρί‐
σκεται σε λειτουργία.

Ένδειξη καθυστ. Ανάβει όταν ορίζετε την μετάθεση έναρξης.

Ένδειξη GlassCare.
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Ένδειξη Περιγραφή
Ένδειξη ExtraPower.

Ένδειξη ExtraHygiene.

5. ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
Η σειρά των προγραμμάτων στον πίνακα, μπορεί να μην αντιστοιχεί στη σειρά τους
στον πίνακα χειριστηρίων.

Το πρό‐
γραμμα

Φορτίο
πλυντηρίου
πιάτων

Βαθμός
λερώμα‐
τος

Φάσεις προγράμμα‐
τος

Επιλογές

 1) Πιάτα, μα‐
χαιροπίρου‐
να, κατσα‐
ρόλες, τηγά‐
νια

Κανονικό,
ελαφρώς
στεγνό

• Πρόπλυση
• Πλύσιμο πιάτων

στους 50 °C
• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα

55 °C
• Ξήρανση
• AirDry 2)

• ExtraPower
• GlassCare
• ExtraHygiene

Πιάτα, μα‐
χαιροπίρου‐
να, κατσα‐
ρόλες, τηγά‐
νια

Κανονικό
έως βαρύ,
στεγνό

• Πρόπλυση
• Πλύσιμο πιάτων

στους 60 °C
• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα

60 °C
• Στέγνωμα
• AirDry 2)

• ExtraPower
• GlassCare
• ExtraHygiene

Πιάτα, μα‐
χαιροπίρου‐
να, κατσα‐
ρόλες, τηγά‐
νια

Κανονικό,
ελαφρώς
στεγνό

• Πλύσιμο πιάτων
στους 60 °C

• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα

55 °C
• Ξήρανση
• AirDry 2)

• ExtraPower
• GlassCare
• ExtraHygiene

Πιάτα, μα‐
χαιροπίρου‐
να

Φρέσκο,
ελαφρώς
στεγνό

• Πλύσιμο πιάτων
στους 60 °C

• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα

50 °C
• AirDry 2)

• ExtraPower
• GlassCare
• ExtraHygiene
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Το πρό‐
γραμμα

Φορτίο
πλυντηρίου
πιάτων

Βαθμός
λερώμα‐
τος

Φάσεις προγράμμα‐
τος

Επιλογές

Πιάτα, μα‐
χαιροπίρου‐
να

Φρέσκο • Πλύσιμο πιάτων
στους 50 °C

• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα

50 °C
• AirDry 2)

• ExtraPower
• GlassCare
• ExtraHygiene

 3) Πιάτα, μα‐
χαιροπίρου‐
να, κατσα‐
ρόλες, τηγά‐
νια

Όλα • Πρόπλυση
• Πλύσιμο πιάτων

στους 50 - 60 °C
• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα

60 °C
• Στέγνωμα
• AirDry 2)

• ExtraHygiene

 4) Κανένας Καθαρι‐
σμός του
εσωτερικού
της συ‐
σκευής

• Καθαρισμός στους
70 °C

• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα
• AirDry 2)

 

 5) Όλα Όλα • Πρόπλυση  

1) Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρει την πλέον αποτελεσματική χρήση νερού και κατανά‐
λωσης ενέργειας για κανονικά λερωμένα πιάτα και μαχαιροπίρουνα. Αυτό είναι το τυπικό
πρόγραμμα για τα ινστιτούτα δοκιμών. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την εκτίμηση
της συμμόρφωσης με τον κανονισμό για τον οικολογικό σχεδιασμό (ΕΕ) 2019/2022.
2) Αυτόματο άνοιγμα πόρτας κατά τη φάση στεγνώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμί‐
σεις».
3) Η συσκευή ανιχνεύει τον βαθμό λερώματος και την ποσότητα των αντικειμένων στα καλά‐
θια. Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού, την κατανάλωση ενέρ‐
γειας και τη διάρκεια του προγράμματος.
4) Αυτό το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να καθαρίζει το εσωτερικό της συσκευής αποτελε‐
σματικά και αποδοτικά. Αφαιρεί τις επικαθίσεις αλάτων και τη συσσώρευση λίπους. Το πρό‐
γραμμα πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 μήνες με ένα προϊόν αφαίρεσης
αλάτων ή ένα καθαριστικό προϊόν σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων και χωρίς φορτίο.
5) Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να ξεβγάλετε γρήγορα τα υπολείμματα τροφών από τα
πιάτα και να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών στη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπα‐
ντικό με αυτό το πρόγραμμα.

5.1 Τιμές κατανάλωσης

Πρόγραμμα 1)2) Νερό (l) Ενέργεια (kWh) Διάρκεια (λεπ.)

9.9 0.628 240

9.5 0.952 160
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Πρόγραμμα 1)2) Νερό (l) Ενέργεια (kWh) Διάρκεια (λεπ.)

9.5 0.826 90

9.1 0.697 60

8.8 0.604 30

9.5 0.952 170

8.1 0.440 60

3.4 0.014 15

1) Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τις
διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία, τις επιλογές, την ποσότητα των πιάτων και το πό‐
σο λερωμένα είναι τα πιάτα.
2) Οι τιμές για τα προγράμματα εκτός του ECO είναι μόνο ενδεικτικές.

5.2 Πληροφορίες για ιδρύματα δοκιμών
Για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση δοκιμών απόδοσης (π.χ.
σύμφωνα με το πρότυπο EN60436 ), αποστείλετε ένα email στη διεύθυνση:
info.test@dishwasher-production.com
Στην αίτησή σας συμπεριλάβετε τον κωδικό προϊόντος (PNC) στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών.
Για τυχόν άλλες ερωτήσεις σχετικά με το πλυντήριο πιάτων σας ανατρέξτε στο βιβλίο
σέρβις που παρέχεται με τη συσκευή σας.

6. ΕΠΙΛΟΓΈΣ
Από προεπιλογή, οι επιλογές
πρέπει να ενεργοποιούνται
κάθε φορά πριν ξεκινήσετε
ένα πρόγραμμα.
Δε μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε επιλογές
όταν βρίσκεται σε λειτουργία
κάποιο πρόγραμμα.

Το κουμπί επιλογής κάνει
εναλλαγή μεταξύ των
διαθέσιμων επιλογών και
των πιθανών συνδυασμών
τους.

Δεν είναι όλες οι επιλογές
συμβατές μεταξύ τους. Αν
επιλέξετε μη συμβατές
επιλογές, η συσκευή
απενεργοποιεί αυτόματα μία
ή περισσότερες από αυτές.
Μόνο οι ενδείξεις των ακόμη
ενεργών επιλογών
παραμένουν αναμμένες.

Εάν μια επιλογή δεν είναι
συμβατή με το πρόγραμμα, η
αντίστοιχη ένδειξη είναι
σβηστή ή αναβοσβήνει
γρήγορα για μερικά
δευτερόλεπτα και κατόπιν
σβήνει.
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Η ενεργοποίηση επιλογών
μπορεί να επηρεάσει την
κατανάλωση νερού και
ενέργειας καθώς και τη
διάρκεια του προγράμματος.

6.1 GlassCare
Αυτή η επιλογή προστατεύει τα
ευαίσθητα φορτία, ιδιαίτερα τα γυάλινα
σκεύη, από την πρόκληση ζημιάς.
Αποτρέπει τις απότομες αλλαγές στη
θερμοκρασία του πλυσίματος πιάτων του
επιλεγμένου προγράμματος και την
μειώνει στους 45 °C.

Πώς να ενεργοποιήσετε
GlassCare
Πιέστε  έως ότου η ένδειξη 
ενεργοποιηθεί.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ανανεωμένη
διάρκεια του προγράμματος.

6.2 ExtraPower
Αυτή η επιλογή βελτιώνει τα
αποτελέσματα του πλυσίματος πιάτων

του επιλεγμένου προγράμματος. Αυξάνει
τη θερμοκρασία πλύσης και τη διάρκεια.

Πώς να ενεργοποιήσετε
ExtraPower
Πιέστε  έως ότου η ένδειξη 
ενεργοποιηθεί.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ανανεωμένη
διάρκεια του προγράμματος.

6.3 ExtraHygiene
Αυτή η επιλογή παρέχει καλύτερα
αποτελέσματα καθαρισμού διατηρώντας
τη θερμοκρασία μεταξύ 65 και 70 °C για
τουλάχιστον 10 λεπτά κατά τη διάρκεια
της τελευταίας φάσης ξεβγάλματος.

Πώς να ενεργοποιήσετε
ExtraHygiene
Πιέστε  έως ότου η ένδειξη 
ενεργοποιηθεί.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ανανεωμένη
διάρκεια του προγράμματος.

7. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
7.1 Λειτουργία επιλογής
προγράμματος και λειτουργία
χρήστη
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία
επιλογής προγράμματος, μπορείτε να
ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα και να
μεταβείτε στη λειτουργία χρήστη.
Μπορείτε επίσης να δείτε τον αριθμό των
ολοκληρωμένων κύκλων πλύσης.
Διαθέσιμες ρυθμίσεις στη λειτουργία
χρήστη:
• Το επίπεδο του αποσκληρυντή νερού

σύμφωνα με τη σκληρότητα του
νερού.

• Το επίπεδο του λαμπρυντικού
σύμφωνα με την απαιτούμενη δόση.

• Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση
της λειτουργίας AirDry.

• Επαναφορά στις εργ. ρυθμ.

Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις θα
παραμείνουν ενεργές μέχρι να τις
αλλάξετε πάλι.

Πώς να ορίσετε τη λειτουργία
επιλογής προγράμματος
Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία
επιλογής προγράμματος όταν η ένδειξη
προγράμματος  ανάβει και στην
οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του
προγράμματος.
Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία επιλογής
προγράμματος από προεπιλογή. Σε
αντίθετη περίπτωση, επιλέξτε τη
λειτουργία επιλογής προγράμματος με
τον ακόλουθο τρόπο:

Πιέστε παρατεταμένα ταυτόχρονα  και
 έως ότου η συσκευή βρίσκεται σε

λειτουργία επιλογής προγράμματος.

www.electrolux.com38



Πώς να μεταβείτε σε λειτουργία
χρήστη
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία επιλογής προγράμματος.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία χρήστη,
πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα 
και  έως ότου οι ενδείξεις ,

 και  αναβοσβήσουν και
η οθόνη είναι κενή.

7.2 Ο αποσκληρυντής νερού
Ο αποσκληρυντής νερού αφαιρεί τα
μεταλλικά στοιχεία από την παροχή
νερού, τα οποία θα είχαν αρνητική

επίδραση στα αποτελέσματα πλύσης και
στη συσκευή.
Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα
αυτών των μεταλλικών στοιχείων, τόσο
σκληρότερο είναι το νερό. Η σκληρότητα
του νερού μετριέται σε ισοδύναμες
κλίμακες.
Ο αποσκληρυντής νερού θα πρέπει να
ρυθμιστεί σύμφωνα με τον βαθμό
σκληρότητας του νερού στην περιοχή
σας. Η τοπική επιχείρηση ύδρευσης
μπορεί να σας πληροφορήσει σχετικά με
τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας. Ορίστε το σωστό επίπεδο
αποσκληρυντή νερού ώστε να
διασφαλίσετε καλά αποτελέσματα
πλύσης.

Σκληρότητα νερού
Γερμανικοί

βαθμοί
(°dH)

Γαλλικοί
βαθμοί

(°fH)

mmol/l mg/l (ppm) Βαθμοί
Clarke

Επίπεδο απο‐
σκληρυντή

νερού
47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 835 - 904 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 755 - 834 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 645 - 754 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 505 - 644 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 395 - 504 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 325 - 394 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 255 - 324 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 185 - 254 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 70 - 184 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 <70 < 5 1 2)

1) Εργοστασιακή ρύθμιση.
2) Μη χρησιμοποιείτε αλάτι σε αυτό το επίπεδο.

Ανεξάρτητα από τον τύπο του
χρησιμοποιούμενου
απορρυπαντικού, επιλέξτε το σωστό
επίπεδο σκληρότητας νερού ώστε να
παραμείνει ενεργή η ένδειξη
πλήρωσης αλατιού.

Οι ταμπλέτες πολλαπλών
δράσεων που περιέχουν
αλάτι δεν είναι
αποτελεσματικές για την
αποσκλήρυνση του νερού.

Διαδικασία αναγέννησης
Για τη σωστή λειτουργία του
αποσκληρυντή νερού, η ρητίνη της
διάταξης αποσκληρυντή πρέπει να
αναγεννιέται τακτικά. Αυτή η διαδικασία
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είναι αυτόματη και είναι μέρος της
φυσιολογικής λειτουργίας του πλυντηρίου
πιάτων.
Όταν έχει χρησιμοποιηθεί η
καθοριζόμενη ποσότητα νερού (δείτε τις
τιμές στον πίνακα) από την τελευταία
διαδικασία αναγέννησης, θα ξεκινάει μια
καινούρια διαδικασία αναγέννησης
μεταξύ του τελευταίου ξεβγάλματος και
του τέλους του προγράμματος.

Επίπεδο απο‐
σκληρυντή νερού

Ποσότητα νερού
(l)

1 250

2 100

3 62

4 47

5 25

6 17

7 10

8 5

9 3

10 3

Σε περίπτωση υψηλής ρύθμισης
αποσκληρυντή νερού, μπορεί επίσης να
συμβεί στο μέσο του προγράμματος, πριν
από το ξέβγαλμα (δύο φορές κατά τη
διάρκεια ενός προγράμματος). Η έναρξη
της αναγέννησης δεν επηρεάζει τη
διάρκεια του κύκλου, εκτός αν συμβεί στο
μέσο ενός προγράμματος ή στο τέλος
προγράμματος με σύντομη φάση
στεγνώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η
αναγέννηση παρατείνει τη συνολική
διάρκεια ενός προγράμματος κατά 5
λεπτά επιπλέον.
Ως επακόλουθο, το ξέβγαλμα του
αποσκληρυντή νερού που διαρκεί 5
λεπτά, μπορεί να ξεκινήσει στον ίδιο
κύκλο ή στην αρχή του επόμενου
προγράμματος. Αυτή η διεργασία αυξάνει
τη συνολική κατανάλωση νερού ενός
προγράμματος κατά 4 λίτρα και τη
συνολική κατανάλωση ενέργειας ενός
προγράμματος κατά 2 Wh. Το ξέβγαλμα
του αποσκληρυντή ολοκληρώνεται με
πλήρες άδειασμα.

Κάθε ξέβγαλμα αποσκληρυντή που
εκτελείται (πιθανόν περισσότερα από ένα
στον ίδιο κύκλο) μπορεί να παρατείνει τη
διάρκεια του προγράμματος κατά 5 λεπτά
επιπλέον όταν πραγματοποιείται
οποιαδήποτε στιγμή στην αρχή ή τη μέση
ενός προγράμματος.

Όλες οι τιμές κατανάλωσης
που αναφέρονται σε αυτή
την ενότητα προσδιορίζονται
σύμφωνα με το τρέχον
εφαρμοζόμενο πρότυπο σε
συνθήκες εργαστηρίου με
σκληρότητα νερού
2,5mmol/L (αποσκληρυντής
νερού: επίπεδο 3) σύμφωνα
με τον κανονισμό:
2019/2022 .
Οι τιμές μπορεί να
μεταβληθούν ανάλογα με την
πίεση και τη θερμοκρασία
του νερού, καθώς επίσης και
τις διακυμάνσεις στην
ηλεκτρική τροφοδοσία.

Πώς να ρυθμίσετε το επίπεδο
αποσκληρυντή νερού
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία χρήστη.

1. Πιέστε .
• Η ένδειξη  αναβοσβήνει

ακόμα.
• Οι υπόλοιπες ενδείξεις είναι

απενεργοποιημένες.
• Η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα

ρύθμιση: π.χ.  = επίπεδο 5.
2. Πιέστε  επανειλημμένα για να

αλλάξετε τη ρύθμιση.
3. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης για να
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

7.3 Το επίπεδο λαμπρυντικού
Το λαμπρυντικό βοηθά στο στέγνωμα
των πιάτων χωρίς στίγματα και σημάδια.
Απελευθερώνεται αυτόματα κατά τη φάση
ξεβγάλματος με ζεστό νερό.
Είναι δυνατό να ρυθμίσετε την ποσότητα
λαμπρυντικού που απελευθερώνεται
μεταξύ του επιπέδου 1 (ελάχιστη
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ποσότητα) και επιπέδου 8 (μέγιστη
ποσότητα). Εργοστασιακή ρύθμιση:
επίπεδο 5.
Όταν ο θάλαμος λαμπρυντικού είναι
άδειος, η ένδειξη λαμπρυντικού ανάβει
ειδοποιώντας σας να συμπληρώσετε
λαμπρυντικό. Αν τα αποτελέσματα του
στεγνώματος είναι ικανοποιητικά ενώ
χρησιμοποιείτε μόνο ταμπλέτες
πολλαπλών δράσεων, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε τη θήκη λαμπρυντικού
και την ένδειξη. Ωστόσο, για την
καλύτερη απόδοση στεγνώματος,
χρησιμοποιείτε πάντα λαμπρυντικό και
διατηρείτε ενεργή την ένδειξη
λαμπρυντικού.
Για να απενεργοποιήσετε τη θήκη
λαμπρυντικού και την ένδειξη, ρυθμίστε
το επίπεδο του λαμπρυντικού στη θέση
0.

Πώς να ρυθμίσετε το επίπεδο
λαμπρυντικού
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία χρήστη.

1. Πιέστε .
• Η ένδειξη  αναβοσβήνει

ακόμα.
• Οι υπόλοιπες ενδείξεις είναι

απενεργοποιημένες.
• Η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα

ρύθμιση: π.χ. = επίπεδο 4.
2. Πιέστε  επανειλημμένα για να

αλλάξετε τη ρύθμιση.
3. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης για να
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

7.4 AirDry
Η επιλογή AirDry βελτιώνει τα
αποτελέσματα στεγνώματος με λιγότερη
κατανάλωση ενέργειας. Η πόρτα της
συσκευής ανοίγει αυτόματα κατά τη
διάρκεια της φάσης στεγνώματος και
παραμένει μισάνοιχτη.

Η επιλογή AirDry ενεργοποιείται
αυτόματα με όλα τα προγράμματα εκτός
του  (εάν ισχύει).
Η διάρκεια της φάσης στεγνώματος και ο
χρόνος ανοίγματος της πόρτας εξαρτάται
από το επιλεγμένο πρόγραμμα και τις
επιλογές.
Όταν η λειτουργία AirDry ανοίγει την
πόρτα, η οθόνη εμφανίζει τον
υπολειπόμενο χρόνο του προγράμματος
που εκτελείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην επιχειρήσετε να κλείσετε
την πόρτα της συσκευής για
2 λεπτά μετά από το
αυτόματο άνοιγμα. Αυτό
μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στη συσκευή.
Εάν, στη συνέχεια, η πόρτα
είναι κλειστή για τουλάχιστον
3 λεπτά, το τρέχον
πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αν στη συσκευή έχουν
πρόσβαση παιδιά,
συνιστάται να
απενεργοποιήσετε την
επιλογή AirDry. Το αυτόματο
άνοιγμα της πόρτας μπορεί
να αποτελέσει κίνδυνο.

Πώς να απενεργοποιήσετε την
επιλογή AirDry
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία χρήστη.

1. Πιέστε ,
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• Η ένδειξη  αναβοσβήνει
ακόμα.

• Οι υπόλοιπες ενδείξεις είναι
απενεργοποιημένες.

• Στην οθόνη εμφανίζεται η
τρέχουσα ρύθμιση:
–  = AirDry είναι

απενεργοποιημένη.
–  = AirDry είναι

ενεργοποιημένη.
2. Πιέστε  για να αλλάξετε τη

ρύθμιση.
3. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης για να
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

7.5 Επαναφορά στις εργ. ρυθμ.
Η επαναφορά στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις επαναφέρει τις εργοστασιακές
ρυθμίσεις. Πριν από την επαναφορά,
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία χρήστη.

Πιέστε παρατεταμένα το  και το  για
5 δευτερόλεπτα.
Οι ενδείξεις εμφανίζονται _ _ _ για
περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή
προγράμματος.

Η επαναφορά στις
εργοστασιακές τιμές δεν
επαναφέρει τον μετρητή
κύκλων.

7.6 Μετρητής κύκλων
Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των
ολοκληρωμένων κύκλων πλύσης στον
μετρητή κύκλων.
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία επιλογής
προγράμματος.

2. Πιέστε παρατεταμένα το  και το 
για 5 δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη uC και,
στη συνέχεια, ο αριθμός των κύκλων.
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για έξοδο
από τον μετρητή κύκλων.

Αφού φτάσει το 65535, ο
μετρητής κύκλων
επανεκκινείται.

8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
1. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του

επιπέδου του αποσκληρυντή
νερού αντιστοιχεί στη σκληρότητα
του νερού της παροχής σας. Σε
αντίθετη περίπτωση, ρυθμίστε το
επίπεδο του αποσκληρυντή
νερού.

2. Γεμίστε τη θήκη αλατιού.
3. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.
4. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
5. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για να

αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα
κατεργασίας που ενδέχεται να
βρίσκονται ακόμα μέσα στη συσκευή.
Μη χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό
και μην τοποθετήσετε πιάτα στα
καλάθια.

Αφού ξεκινήσετε το πρόγραμμα, η
συσκευή αναπληρώνει τη ρητίνη στον
αποσκληρυντή νερού για έως και 5
λεπτά. Η φάση πλύσης ξεκινά μόνο μετά
την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται
περιοδικά.

8.1 Η θήκη αλατιού
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε χοντρό αλάτι
κατάλληλο για πλυντήρια
πιάτων μόνο. Το λεπτό αλάτι
αυξάνει τον κίνδυνο
διάβρωσης.

Το αλάτι χρησιμοποιείται για την
αναπλήρωση της ρητίνης μέσα στον
αποσκληρυντή νερού και για τη
διασφάλιση καλών αποτελεσμάτων
πλύσης στην καθημερινή χρήση.

Πώς να γεμίσετε τη θήκη
αλατιού
1. Στρέψτε το καπάκι της θήκης αλατιού

προς τα αριστερά και αφαιρέστε το.
2. Βάλτε 1 λίτρο νερό στη θήκη αλατιού

(μόνο την πρώτη φορά).
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3. Γεμίστε τη θήκη αλατιού με 1 kg αλάτι
(μέχρι να γεμίσει).

4. Κουνήστε προσεκτικά το χωνί από τη
λαβή του ώστε να μπουν μέσα και οι
τελευταίοι κόκκοι.

5. Απομακρύνετε το αλάτι γύρω από το
άνοιγμα της θήκης αλατιού.

6. Στρέψτε το καπάκι της θήκης αλατιού
προς τα δεξιά για να κλείσετε τη θήκη
αλατιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κατά την πλήρωση της
θήκης αλατιού μπορεί να
τρέξει νερό και αλάτι. Αφού
γεμίσετε τη θήκη αλατιού,
ξεκινήστε αμέσως ένα
πρόγραμμα για την αποφυγή
τυχόν διάβρωσης.

8.2 Πώς να γεμίσετε τη θήκη
λαμπρυντικού

B

C

A

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η θήκη (C) είναι μόνο για
λαμπρυντικό. Μην την
γεμίζετε με απορρυπαντικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
λαμπρυντικό σχεδιασμένο
ειδικά για πλυντήρια πιάτων.

1. Πιέστε το στοιχείο απασφάλισης (A)
για να ανοίξετε το καπάκι (B).

2. Ρίξτε το λαμπρυντικό στη θήκη (C)
μέχρι το υγρό να φτάσει στη σήμανση
«FILL».

3. Απομακρύνετε το λαμπρυντικό που
έχει χυθεί με ένα απορροφητικό πανί
για να αποφύγετε τον σχηματισμό
υπερβολικού αφρού.

4. Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το
κουμπί απασφάλισης κλειδώνει στη
θέση του.

9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
1. Ανοίξτε τη βρύση.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία επιλογής προγράμματος.

• Αν η ένδειξη αλατιού έχει ανάψει,
γεμίστε τη θήκη αλατιού.

• Αν η ένδειξη λαμπρυντικού έχει
ανάψει, γεμίστε τη θήκη
λαμπρυντικού.

3. Φορτώστε τα καλάθια.
4. Προσθέστε το απορρυπαντικό.

5. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε ένα
κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο
φορτίου και τον βαθμό λερώματος.
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9.1 Χρήση του απορρυπαντικού

B

C

A

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
απορρυπαντικό σχεδιασμένο
ειδικά για πλυντήρια πιάτων.

1. Πιέστε το στοιχείο απασφάλισης (B)
για να ανοίξετε το καπάκι (C).

2. Βάλτε το απορρυπαντικό στη θήκη
(A). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικό σε ταμπλέτες, σκόνη
ή τζελ.

3. Εάν το πρόγραμμα διαθέτει φάση
πρόπλυσης, βάλτε μικρή ποσότητα
απορρυπαντικού στο εσωτερικό
τμήμα της πόρτας της συσκευής.

4. Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το
καπάκι κλειδώνει στη θέση του.

Για πληροφορίες σχετικά με
τη δόση του
απορρυπαντικού, ανατρέξτε
στις οδηγίες κατασκευαστή
στη συσκευασία του
προϊόντος. Συνήθως, 20 - 25
ml απορρυπαντικού σε τζελ
αρκούν για την πλύση ενός
κανονικά λερωμένου
φορτίου.

Μη γεμίσετε το διαμέρισμα
(A) με περισσότερο από 30
ml απορρυπαντικού gel.

9.2 Ρύθμιση και έναρξη ενός
προγράμματος

Λειτουργία Auto Off
Αυτή η λειτουργία μειώνει την
κατανάλωση ενέργειας
απενεργοποιώντας αυτόματα τη συσκευή
όταν αυτή δεν λειτουργεί.
Η λειτουργία ξεκινά να λειτουργεί:
• Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
• Μετά από 5 λεπτά εάν δεν έχει

ξεκινήσει ένα πρόγραμμα.

Έναρξη προγράμματος
1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία επιλογής
προγράμματος.

2. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
3. Πιέστε  επανειλημμένα έως ότου η

ένδειξη του επιθυμητού
προγράμματος είναι ενεργοποιημένη.

Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του
προγράμματος.
4. Ορίστε τις διαθέσιμες επιλογές, αν

επιθυμείτε.
5. Πιέστε  για να ξεκινήσετε το

πρόγραμμα.
• Η ένδειξη της εκτελούμενης φάσης

είναι αναμμένη.
• Η διάρκεια του προγράμματος

μετρά αντίστροφα σε λεπτά.

Έναρξη προγράμματος με
χρονοκαθυστέρηση έναρξης
1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
2. Πιέστε το  επανειλημμένα μέχρι να

εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός
χρόνος καθυστέρησης (από 1 έως 24
ώρες).

3. Πιέστε το  για να ξεκινήσει η
αντίστροφη μέτρηση.
• Η ένδειξη  είναι αναμμένη.
• Ο χρόνος ξεκινά να μετρά

αντίστροφα σε ώρες. Η τελευταία
ώρα εμφανίζεται σε λεπτά.
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Όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη
μέτρηση, αρχίζει το πρόγραμμα και
ανάβει η ένδειξη της εκτελούμενης
φάσης. Η ένδειξη  είναι σβηστή.

Άνοιγμα της πόρτας ενώ
λειτουργεί η συσκευή
Το άνοιγμα της πόρτας ενώ βρίσκεται σε
λειτουργία ένα πρόγραμμα σταματά τη
συσκευή. Ενδέχεται να επηρεάσει την
κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια
του προγράμματος. Αφού κλείσει η
πόρτα, η συσκευή συνεχίζει από το
σημείο στο οποίο διακόπηκε.

Εάν η πόρτα παραμείνει
ανοιχτή για περισσότερο
από 30 δευτερόλεπτα κατά
τη διάρκεια της φάσης
στεγνώματος, το τρέχον
πρόγραμμα ολοκληρώνεται.
Αυτό δεν συμβαίνει εάν η
πόρτα ανοίξει μέσω της
λειτουργίας AirDry.

Μην επιχειρήσετε να κλείσετε
την πόρτα της συσκευής για
2 λεπτά μετά από το
αυτόματο άνοιγμά της μέσω
της λειτουργίας AirDry,
καθώς μπορεί να προκληθεί
ζημιά στη συσκευή.
Εάν, στη συνέχεια, η πόρτα
είναι κλειστή για τουλάχιστον
3 λεπτά, το τρέχον
πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

Ακύρωση της
χρονοκαθυστέρησης έναρξης
ενώ λειτουργεί η αντίστροφη
μέτρηση
Όταν ακυρώσετε την χρονοκαθυστέρηση
έναρξης, πρέπει να ορίσετε ξανά ένα
πρόγραμμα και τις επιλογές.

Πιέστε παρατεταμένα ταυτόχρονα  και
 έως ότου η συσκευή βρίσκεται σε

λειτουργία επιλογής προγράμματος.

Ακύρωση του προγράμματος
Πιέστε παρατεταμένα ταυτόχρονα  και

 έως ότου η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία επιλογής προγράμματος.
Πριν από την έναρξη ενός νέου
προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
απορρυπαντικό στη θήκη
απορρυπαντικού.

Λήξη προγράμματος
Όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, η
λειτουργία Auto Off απενεργοποιεί
αυτόματα τη συσκευή.
Όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά εκτός από
το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.
Κλείστε τη βρύση.

10. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
10.1 Γενικά
Ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις
για να διασφαλίσετε τα βέλτιστα
αποτελέσματα καθαρισμού και
στεγνώματος σε καθημερινή χρήση και
για καλύτερη προστασία του
περιβάλλοντος.
• Το πλύσιμο των πιάτων στο

πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με τις
οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη
συνήθως καταναλώνει λιγότερο νερό
και ενέργεια συγκριτικά με το πλύσιμο
των πιάτων στο χέρι.

• Γεμίζετε το πλυντήριο πιάτων πλήρως
για να εξοικονομήσετε νερό και
ενέργεια. Για βέλτιστα αποτελέσματα
πλυσίματος, τοποθετείτε τα
αντικείμενα στα καλάθια σύμφωνα με
τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη και
μη γεμίζετε υπερβολικά τα καλάθια.

• Μην ξεβγάζετε τα πιάτα στο χέρι.
Αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και
νερού. Όταν είναι απαραίτητο,
επιλέξτε ένα πρόγραμμα με φάση
πρόπλυσης.

• Αφαιρέστε τα μεγαλύτερα
υπολείμματα τροφών από τα πιάτα και
αδειάζετε τα φλιτζάνια και ποτήρια
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προτού τα τοποθετήσετε στη
συσκευή.

• Μουλιάστε ή τρίψτε ελαφρά τα
μαγειρικά σκεύη με κολλημένα ή
καμένα υπολείμματα προτού τα
πλύνετε στη συσκευή.

• Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα στα
καλάθια δεν ακουμπούν ή δεν
καλύπτονται μεταξύ τους. Μόνο τότε
το νερό μπορεί να φθάσει και να
πλύνει τα πιάτα εντελώς.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικό, λαμπρυντικό και
αλάτι για πλυντήρια πιάτων ξεχωριστά
ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
ταμπλέτες πολλαπλών δράσεων (π.χ.
«Όλα σε 1»). Ακολουθήστε τις οδηγίες
στη συσκευασία.

• Επιλέξετε ένα πρόγραμμα σύμφωνα
με τον τύπο του φορτίου και τον
βαθμό λερώματος. Το 
προσφέρει την πιο αποδοτική χρήση
νερού και κατανάλωσης ενέργειας.

• Για την αποτροπή συσσώρευσης
αλάτων εντός της συσκευής:
– Γεμίζετε τη θήκη αλατιού όποτε

είναι απαραίτητο.
– Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη

δόση απορρυπαντικού και
λαμπρυντικού.

– Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του
επιπέδου του αποσκληρυντή
νερού αντιστοιχεί στη σκληρότητα
του νερού της παροχής σας.

– Ακολουθείτε τις οδηγίες στο
κεφάλαιο «Φροντίδα και
καθάρισμα».

10.2 Χρήση αλατιού,
λαμπρυντικού και
απορρυπαντικού
• Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι,

λαμπρυντικό και απορρυπαντικό
σχεδιασμένα για πλυντήρια πιάτων.
Άλλα προϊόντα μπορεί να
προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

• Σε περιοχές με σκληρό και πολύ
σκληρό νερό συνιστάται η χρήση
απλού απορρυπαντικού πλυντηρίου
πιάτων (σκόνη, τζελ, ταμπλέτες που
δεν περιέχουν πρόσθετους
παράγοντες), λαμπρυντικού και
αλατιού ξεχωριστά για βέλτιστα

αποτελέσματα καθαρισμού και
στεγνώματος.

• Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν
διαλύονται πλήρως με τα σύντομα
προγράμματα. Για να αποτρέψετε να
παραμένουν υπολείμματα στα
σερβίτσια σας, συνιστάται να
χρησιμοποιείτε ταμπλέτες
απορρυπαντικού με τα μεγάλα
προγράμματα.

• Χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή
ποσότητα απορρυπαντικού. Η μη
επαρκής δόση απορρυπαντικού
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μη
ικανοποιητικά αποτελέσματα
καθαρισμού και στίγματα από σκληρό
νερό ή λεκέδες στα αντικείμενα. Η
χρήση υπερβολικής ποσότητας
απορρυπαντικού με μαλακό ή
αποσκληρυμένο νερό έχει ως
αποτέλεσμα υπολείμματα
απορρυπαντικού στα πιάτα.
Προσαρμόστε την ποσότητα
απορρυπαντικού με βάση τη
σκληρότητα του νερού. Ανατρέξτε στις
οδηγίες στη συσκευασία του
απορρυπαντικού.

• Χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή
ποσότητα λαμπρυντικού. Η μη
επαρκής δόση λαμπρυντικού μειώνει
τα αποτελέσματα στεγνώματος. Η
χρήση υπερβολικής ποσότητα
λαμπρυντικού έχει ως αποτέλεσμα την
μπλε επίστρωση στα αντικείμενα.

• Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του
αποσκληρυντή νερού είναι σωστό. Αν
το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, η
αυξημένη ποσότητα αλατιού στο νερό
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση σκουριάς στα
μαχαιροπίρουνα.

10.3 Τι να κάνετε αν θέλετε να
σταματήσετε τη χρήση των
ταμπλετών πολλαπλών
δράσεων
Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε
ξεχωριστό απορρυπαντικό, αλάτι και
λαμπρυντικό, ολοκληρώστε τα παρακάτω
βήματα:
1. Ρυθμίστε το υψηλότερο επίπεδο του

αποσκληρυντή νερού.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι θήκες αλατιού και

λαμπρυντικού είναι γεμάτες.
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3. Ξεκινήστε το πιο σύντομο
πρόγραμμα με μια φάση
ξεβγάλματος. Μην προσθέσετε
απορρυπαντικό και μην τοποθετήσετε
πιάτα στα καλάθια.

4. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα,
ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού
σύμφωνα με τη σκληρότητα του
νερού της περιοχής σας.

5. Ρυθμίστε την ποσότητα
λαμπρυντικού που αποδεσμεύεται.

10.4 Φόρτωση των καλαθιών
• Να χρησιμοποιείτε πάντα ολόκληρο

τον χώρο των καλαθιών.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για

το πλύσιμο αντικειμένων που είναι
κατάλληλη για πλύσιμο σε πλυντήριο
πιάτων.

• Μην πλένετε στη συσκευή αντικείμενα
από ξύλο, κόκκαλο, αλουμίνιο,
κασσίτερο και χαλκό καθώς μπορεί να
ραγίσουν, να σκεβρώσουν, να
αποχρωματιστούν ή να αποκτήσουν
βαθουλώματα.

• Μην πλένετε στη συσκευή αντικείμενα
που μπορεί να απορροφήσουν νερό
(σφουγγάρια, πανιά οικιακής χρήσης).

• Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα
(φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες) με
το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω.

• Βεβαιωθείτε ότι τα γυάλινα αντικείμενα
δεν βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους.

• Τοποθετείτε τα ελαφριά αντικείμενα
στο επάνω καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι τα
αντικείμενα δεν μετακινούνται
ελεύθερα.

• Τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα και τα
μικρά αντικείμενα στο καλάθι για
μαχαιροπίρουνα.

• Μετακινήστε το επάνω καλάθι προς τα
πάνω για να χωρέσετε μεγάλα
αντικείμενα στο κάτω καλάθι.

• Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού
μπορούν να κινηθούν ελεύθερα πριν
ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.

10.5 Πριν την έναρξη του
προγράμματος
Προτού ξεκινήσετε το επιλεγμένο
πρόγραμμα, βεβαιωθείτε για τα εξής:
• Τα φίλτρα είναι καθαρά και σωστά

εγκατεστημένα.
• Το καπάκι της θήκης αλατιού είναι

σφιχτό.
• Οι εκτοξευτήρες νερού δεν είναι

φραγμένοι.
• Υπάρχει αρκετό αλάτι και λαμπρυντικό

(εκτός αν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες
πολλαπλών δράσεων).

• Η τακτοποίηση των αντικειμένων στα
καλάθια είναι σωστή.

• Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για
τον τύπο φορτίου και για το βαθμό
λερώματος.

• Χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα
απορρυπαντικού.

10.6 Άδειασμα των καλαθιών
1. Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν τα

σερβίτσια πριν τα αφαιρέσετε από τη
συσκευή. Τα ζεστά αντικείμενα
μπορούν εύκολα να υποστούν ζημιά.

2. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και
μετά το επάνω καλάθι.

Αφού το πρόγραμμα
ολοκληρωθεί, μπορεί να
υπάρχει νερό στις
εσωτερικές επιφάνειες της
συσκευής.

11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από την εκτέλεση
εργασίας συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το
φις τροφοδοσίας από την
πρίζα.

Τα βρώμικα φίλτρα και οι
φραγμένοι εκτοξευτήρες
νερού επηρεάζουν αρνητικά
τα αποτελέσματα της
πλύσης. Θα πρέπει να τα
ελέγχετε και, εάν χρειάζεται,
να τα καθαρίζετε τακτικά.
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11.1 Εσωτερικός καθαρισμός
• Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής

με ένα μαλακό, υγρό πανί.
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά

προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, αιχμηρά εργαλεία, ισχυρά
χημικά, συρμάτινα σφουγγαράκια ή
διαλύτες.

• Σκουπίζετε την πόρτα,
συμπεριλαμβανομένου του λάστιχου,
μία φορά την εβδομάδα.

• Για να διατηρήσετε την απόδοση της
συσκευής σας, χρησιμοποιείτε ένα
προϊόν καθαρισμού σχεδιασμένο
ειδικά για πλυντήρια πιάτων,
τουλάχιστον κάθε δύο μήνες.
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες
που υπάρχουν στη συσκευασία του
προϊόντος.

• Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα
αυτόματου καθαρισμού για βέλτιστα
αποτελέσματα καθαρισμού.

• Η συχνή χρήση προγραμμάτων
σύντομης διάρκειας μπορεί να
προκαλέσει συσσώρευση λίπους και
αλάτων εντός της συσκευής. Εκτελείτε
προγράμματα μεγάλης διάρκειας
τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα για
την αποφυγή της συσσώρευσης.

11.2 Αφαίρεση ξένων
αντικειμένων
Ελέγχετε τα φίλτρα και τη λεκάνη
αποστράγγισης μετά από κάθε χρήση
του πλυντηρίου πιάτων. Ξένα αντικείμενα
(π.χ. κομμάτια γυαλιού, πλαστικά,
κόκκαλα ή οδοντογλυφίδες, κ.λπ.)
μειώνουν την απόδοση καθαρισμού και
μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην
αντλία αδειάσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αν δεν μπορείτε να
αφαιρέσετε τα ξένα
αντικείμενα, επικοινωνήστε
με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.

1. Αποσυναρμολογήστε το σύστημα
φίλτρων σύμφωνα με τις οδηγίες σε
αυτό το κεφάλαιο.

2. Απομακρύνετε ξένα αντικείμενα
χειροκίνητα.

3. Συναρμολογήστε ξανά τα φίλτρα
σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το
κεφάλαιο.

11.3 Εξωτερικό καθάρισμα
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό

μαλακό πανί.
• Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα

απορρυπαντικά.
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά

προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν ή διαλύτες.

11.4 Καθαρισμός των φίλτρων
Το σύστημα φίλτρων είναι
κατασκευασμένο από 3 εξαρτήματα.

C

B

A

1. Στρέψτε το φίλτρο (B) προς τα
αριστερά και αφαιρέστε το.

2. Αφαιρέστε το φίλτρο (C) από το
φίλτρο (B). 
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3. Αφαιρέστε το επίπεδο φίλτρο (A).

4. Πλύνετε τα φίλτρα.

5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
υπολείμματα τροφών ή βρωμιά μέσα
ή στα άκρα της λεκάνης
αποστράγγισης.

6. Επανατοποθετήστε το επίπεδο
φίλτρο (A). Βεβαιωθείτε ότι είναι
σωστά τοποθετημένο κάτω από τους
2 οδηγούς.

7. Επανασυναρμολογήστε τα φίλτρα (B)
και (C).

8. Τοποθετήστε πάλι το φίλτρο (B) στο
επίπεδο φίλτρο (A). Στρέψτε το προς
τα δεξιά μέχρι να ασφαλίσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση εσφαλμένης
τοποθέτησης των φίλτρων,
τα αποτελέσματα της πλύσης
μπορεί να μην είναι
ικανοποιητικά και μπορεί να
προκληθεί βλάβη στη
συσκευή.

11.5 Καθαρισμός του κάτω
εκτοξευτήρα νερού
Συνιστάται ο συχνός καθαρισμός του
κάτω εκτοξευτήρα νερού ώστε να
αποφευχθεί ο φραγμός των οπών από
βρομιά.
Οι φραγμένες οπές ενδέχεται να
προκαλέσουν μη ικανοποιητικά
αποτελέσματα πλύσης.
1. Για να αφαιρέσετε τον κάτω

εκτοξευτήρα νερού, τραβήξτε τον
προς τα πάνω.

2. Πλύνετε τον βραχίωνα ψεκασμού με
τρεχούμενο νερό. Χρησιμοποιήστε
ένα εργαλείο με λεπτή μύτη, π.χ. μια
οδοντογλυφίδα, για να αφαιρέσετε τη
βρομιά από τις οπές.
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3. Για να τοποθετήσετε πάλι τον
εκτοξευτήρα νερού, πιέστε τον προς
τα κάτω.

11.6 Καθαρισμός των άνω
εκτοξευτήρων νερού
Συνιστάται ο συχνός καθαρισμός των
άνω εκτοξευτήρων νερού ώστε να
αποφευχθεί ο φραγμός των οπών από
βρομιά. Οι φραγμένες οπές ενδέχεται να
προκαλέσουν μη ικανοποιητικά
αποτελέσματα πλύσης.
Οι άνω εκτοξευτήρες νερού βρίσκονται
κάτω από το πάνω καλάθι. Οι
εκτοξευτήρες νερού (B) είναι
εγκατεστημένοι στον αγωγό (A) με τα
εξαρτήματα στερέωσης (C).

A

B

C

1. Τραβήξτε έξω το επάνω καλάθι.
2. Για να αφαιρέσετε τον εκτοξευτήρα

νερού, στρέψτε το εξάρτημα
στερέωσης δεξιόστροφα.

3. Πλύνετε τον εκτοξευτήρα νερού με
τρεχούμενο νερό. Χρησιμοποιήστε
ένα εργαλείο με λεπτή μύτη, π.χ. μια
οδοντογλυφίδα, για να αφαιρέσετε τη
βρομιά από τις οπές.

4. Για να τοποθετήσετε ξανά τον
εκτοξευτήρα νερού στη θέση του,
εισαγάγετε το εξάρτημα στερέωσης
στον εκτοξευτήρα νερού και
στερεώστε το στον αγωγό
στρέφοντάς το αριστερόστροφα.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα
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στερέωσης έχει ασφαλίσει στη θέση
του.

12. ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η λανθασμένη επισκευή της
συσκευής μπορεί να
αποτελέσει κίνδυνο για την
ασφάλεια του χρήστη. Οι
οποιεσδήποτε επισκευές
πρέπει να
πραγματοποιούνται από
εξειδικευμένο προσωπικό.

Η πλειοψηφία των προβλημάτων που
μπορεί να προκύψουν μπορούν να

λυθούν χωρίς την ανάγκη για
επικοινωνία με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για
πληροφορίες σχετικά με πιθανά
προβλήματα.
Με ορισμένα προβλήματα, στην οθόνη
εμφανίζεται ένας κωδικός συναγερμού.

Πρόβλημα και κωδικός
συναγερμού

Πιθανή αιτία και λύση

Δεν μπορείτε να ενεργο‐
ποιήσετε τη συσκευή.

• Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας είναι συνδεδεμέ‐
νο στην πρίζα.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κατεστραμμένη ασφά‐
λεια στο κιβώτιο ασφαλειών.

Το πρόγραμμα δεν ξεκινά. • Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της συσκευής και η πόρτα
του κάδου έχει κλείσει.

• Πιέστε το κουμπί Έναρξη.
• Αν είναι επιλεγμένη η χρονοκαθυστέρηση έναρξης,

ακυρώστε τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος της
αντίστροφης μέτρησης.

• Η συσκευή αναπληρώνει τη ρητίνη μέσα στον απο‐
σκληρυντή νερού. Η διάρκεια της διαδικασίας είναι
περίπου 5 λεπτά.
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Πρόβλημα και κωδικός
συναγερμού

Πιθανή αιτία και λύση

Η συσκευή δεν γεμίζει με
νερό.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη i10 ή i11.

• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή.
• Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχής νερού δεν είναι

πολύ χαμηλή. Για αυτές τις πληροφορίες, επικοινω‐
νήστε με την τοπική αρχή νερού.

• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση δεν είναι φραγμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα εξόδου δεν εί‐

ναι φραγμένο.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συ‐

στραφεί, υποστεί ζημιά ή τσακίσει.

Η συσκευή δεν αδειάζει το
νερό.
Η οθόνη εμφανίζει i20.

• Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι του νεροχύτη δεν είναι
φραγμένο.

• Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα εσωτερικού φίλτρου δεν
είναι φραγμένο.

• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συ‐
στραφεί, υποστεί ζημιά ή τσακίσει.

Έχει ενεργοποιηθεί η διά‐
ταξη προστασίας από
υπερχείλιση.
Η οθόνη εμφανίζει i30.

• Κλείστε τη βρύση.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλάθια έχουν τοποθετηθεί σύμ‐

φωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.

Δυσλειτουργία του αισθη‐
τήρα ανίχνευσης στάθμης
νερού.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη i41 - i44.

• Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά.
• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Δυσλειτουργία της αντλίας
πλύσης ή της αντλίας απο‐
στράγγισης.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη i51 - i59 ή i5A - 
i5F.

• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Η θερμοκρασία του νερού
μέσα στη συσκευή είναι
πολύ υψηλή ή παρουσιά‐
στηκε δυσλειτουργία του
αισθητήρα θερμοκρασίας.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη i61 ή i69.

• Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού εισόδου
δεν υπερβαίνει τους 60°C.

• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Τεχνική δυσλειτουργία της
συσκευής.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη iC0 ή iC3.

• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Η στάθμη του νερού μέσα
στη συσκευή είναι πολύ
υψηλή.
Η οθόνη εμφανίζει iF1.

• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εξόδου είναι τοποθετημέ‐

νος στο σωστό ύψος πάνω από το δάπεδο. Ανατρέξ‐
τε στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης».
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Πρόβλημα και κωδικός
συναγερμού

Πιθανή αιτία και λύση

Η συσκευή σταματά και ξε‐
κινά περισσότερες φορές
κατά τη λειτουργία.

• Είναι φυσιολογικό. Σας παρέχει βέλτιστα αποτελέ‐
σματα καθαρισμού και εξοικονόμηση ενέργειας.

Το πρόγραμμα διαρκεί πά‐
ρα πολύ.

• Αν είναι επιλεγμένη η χρονοκαθυστέρηση έναρξης,
ακυρώστε τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος της
αντίστροφης μέτρησης.

Η εμφανιζόμενη διάρκεια
του προγράμματος διαφέ‐
ρει από τη διάρκεια στον
πίνακα τιμών κατανάλω‐
σης.

• Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μεταβληθεί
ανάλογα με την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού,
τις διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία, τις επι‐
λογές, την ποσότητα των πιάτων και το πόσο λερω‐
μένα είναι τα πιάτα.

Ο υπολειπόμενος χρόνος
στην οθόνη αυξάνεται και
καταλήγει σχεδόν στο τέ‐
λος του χρόνου του προ‐
γράμματος.

• Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα. Η συσκευή λειτουργεί
κανονικά.

Υπάρχει μικρή διαρροή
από την πόρτα της συ‐
σκευής.

• Η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη. Χαλαρώστε ή
σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια (αν διατίθεται).

• Η πόρτα της συσκευής δεν είναι κεντραρισμένη στον
κάδο. Ρυθμίστε το πίσω πόδι (αν διατίθεται).

Η πόρτα της συσκευής
κλείνει με δυσκολία.

• Η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη. Χαλαρώστε ή
σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια (αν διατίθεται).

• Εξέχουν μέρη των σερβίτσιων από τα καλάθια.

Η πόρτα της συσκευής
ανοίγει κατά τη διάρκεια
του κύκλου πλύσης.

• Η λειτουργία AirDry είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε
τώρα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Ανατρέξτε
στην ενότητα «Ρυθμίσεις».

Ήχοι κροταλίσματος/
χτυπήματος ακούγονται
από το εσωτερικό της συ‐
σκευής.

• Τα σερβίτσια δεν είναι σωστά τοποθετημένα στα κα‐
λάθια. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο φόρτωσης καλαθιών.

• Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού μπορούν να
περιστρέφονται ελεύθερα.

Η συσκευή ρίχνει τον
ασφαλειοδιακόπτη.

• Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι αρκετή
για να τροφοδοτήσει ταυτόχρονα όλες τις συσκευές
που χρησιμοποιούνται. Ελέγξτε την ένταση ηλεκτρι‐
κού ρεύματος της πρίζας και την ισχύ του μετρητή ή
απενεργοποιήστε μια από τις συσκευές σε χρήση.

• Εσωτερική ηλεκτρική βλάβη της συσκευής. Επικοινω‐
νήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Ανατρέξτε στις ενότητες 
«Πριν από την πρώτη
χρήση», «Καθημερινή
χρήση» ή «Υποδείξεις και
συμβουλές» για άλλες
πιθανές αιτίες.

Αφού ελέγξετε τη συσκευή,
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη.
Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά,
επικοινωνήστε με Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Για κωδικούς συναγερμού που δεν
περιγράφονται στον πίνακα,
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επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Δεν συνιστούμε τη χρήση
της συσκευής έως ότου
επιλυθεί πλήρως το
πρόβλημα. Αποσυνδέστε τη
συσκευή και μην την
συνδέσετε ξανά μέχρι να
είστε σίγουροι ότι λειτουργεί
σωστά.

12.1 Τα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος δεν είναι
ικανοποιητικά

Πρόβλημα Πιθανή αιτία και λύση
Μη ικανοποιητικά αποτελέ‐
σματα πλύσης.

• Ανατρέξτε στα κεφάλαια «Καθημερινή χρήση», 
«Υποδείξεις και συμβουλές» και στο φυλλάδιο
φόρτωσης καλαθιών.

• Χρησιμοποιήστε πιο εντατικό πρόγραμμα πλύσης.
• Ενεργοποιήστε την επιλογή ExtraPower για να βελ‐

τιώσετε τα αποτελέσματα πλύσης ενός επιλεγμένου
προγράμματος.

• Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού και το φίλτρο.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθάρι‐
σμα».

Μη ικανοποιητικά αποτελέ‐
σματα στεγνώματος.

• Τα σερβίτσια είχαν παραμείνει για μεγάλο διάστημα
μέσα στην κλειστή συσκευή. Ενεργοποιήστε την
επιλογή AirDry για να ρυθμίσετε το αυτόματο άνοιγ‐
μα της πόρτας και να βελτιώσετε την απόδοση στε‐
γνώματος.

• Δεν υπάρχει λαμπρυντικό ή η δόση του λαμπρυντι‐
κού δεν είναι επαρκής. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντι‐
κού ή ρυθμίστε τη δόση του λαμπρυντικού σε υψη‐
λότερο επίπεδο.

• Η αιτία μπορεί να είναι η ποιότητα του λαμπρυντι‐
κού.

• Χρησιμοποιείτε πάντα λαμπρυντικό, ακόμα και με
ταμπλέτες πολλαπλής δράσης.

• Τα πλαστικά αντικείμενα ενδέχεται να χρειαστούν
στέγνωμα με πετσέτα.

• Το πρόγραμμα δεν έχει τη φάση στεγνώματος. Ανα‐
τρέξτε στο κεφάλαιο «Επισκόπηση προγραμμά‐
των».

Υπάρχουν γαλάζιες επι‐
στρώσεις στα ποτήρια και τα
πιάτα.

• Αποδεσμεύεται υπερβολική ποσότητα λαμπρυντι‐
κού. Ρυθμίστε τη δόση λαμπρυντικού σε χαμηλότε‐
ρο επίπεδο.

• Η ποσότητα του απορρυπαντικού είναι υπερβολική.
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία και λύση
Υπάρχουν λεκέδες και ίχνη
από σταγόνες νερού σε πο‐
τήρια και πιάτα.

• Η ποσότητα λαμπρυντικού που αποδεσμεύεται δεν
επαρκεί. Ρυθμίστε τη δόση λαμπρυντικού σε υψη‐
λότερο επίπεδο.

• Η αιτία μπορεί να είναι η ποιότητα του λαμπρυντι‐
κού.

Το εσωτερικό της συσκευής
είναι βρεγμένο.

• Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής. Η υγρα‐
σία συμπυκνώνεται στα τοιχώματα της συσκευής.

Ασυνήθιστος αφρός κατά τη
διάρκεια της πλύσης.

• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σχεδιασμένο ειδικά
για πλυντήρια πιάτων.

• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό διαφορετικού κατα‐
σκευαστή.

• Μην εκτελείτε πρόπλυση των πιάτων με τρεχούμενο
νερό.

Ίχνη σκουριάς στα μαχαιρο‐
πίρουνα.

• Υπάρχει πολύ αλάτι στο νερό που χρησιμοποιείται
για πλύση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ο αποσκλη‐
ρυντής νερού».

• Τοποθετήθηκαν μαζί ασημένια και ανοξείδωτα μα‐
χαιροπίρουνα. Μη τοποθετείτε ασημένια και ανοξεί‐
δωτα αντικείμενα κοντά μεταξύ τους.

Υπάρχουν κατάλοιπα απορ‐
ρυπαντικού στη θήκη στο τέ‐
λος του προγράμματος.

• Η ταμπλέτα απορρυπαντικού κόλλησε στη θήκη και
δεν ξεπλύθηκε από το νερό.

• Το νερό δεν μπορεί να ξεπλύνει το απορρυπαντικό
από τη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού
δεν είναι φραγμένοι ή μπλοκαρισμένοι.

• Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα στα καλάθια δεν πα‐
ρεμποδίζουν το άνοιγμα του καλύμματος της θήκης
απορρυπαντικού.

Οσμές εντός της συσκευής. • Ανατρέξτε στην ενότητα «Εσωτερικός καθαρι‐
σμός».

• Ξεκινήστε το πρόγραμμα  με ένα προϊόν αφαίρε‐
σης αλάτων ή ένα καθαριστικό προϊόν σχεδιασμένο
για πλυντήρια πιάτων.
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία και λύση
Κατάλοιπα αλάτων στα σερ‐
βίτσια, στο εσωτερικό και
στην εσωτερική πλευρά της
πόρτας.

• Το επίπεδο αλατιού είναι χαμηλό, ελέγξτε την ένδει‐
ξη πλήρωσης.

• Το καπάκι της θήκης αλατιού είναι χαλαρό.
• Το νερό της βρύσης είναι σκληρό. Ανατρέξτε στην

ενότητα «Ο αποσκληρυντής νερού».
• Χρησιμοποιήστε αλάτι και επιλέξτε αναγέννηση του

αποσκληρυντή νερού όταν χρησιμοποιούνται ταμ‐
πλέτες πολλαπλών δράσεων. Ανατρέξτε στην ενό‐
τητα «Ο αποσκληρυντής νερού».

• Ξεκινήστε το πρόγραμμα  με ένα προϊόν αφαίρε‐
σης αλάτων σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων.

• Εάν επιμένουν επικαθίσεις αλάτων, καθαρίστε τη
συσκευή με τα κατάλληλα απορρυπαντικά.

• Δοκιμάστε ένα διαφορετικό απορρυπαντικό.
• Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του απορρυ‐

παντικού.

Θαμπά, αποχρωματισμένα ή
χτυπημένα σερβίτσια.

• Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή πλένονται μόνο αντι‐
κείμενα που είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.

• Φορτώστε και αδειάστε το καλάθι με προσοχή.
Ανατρέξτε στο φυλλάδιο φόρτωσης καλαθιών.

• Τοποθετείτε τα ευαίσθητα αντικείμενα στο επάνω
καλάθι.

• Ενεργοποιήστε την επιλογή GlassCare για να εξα‐
σφαλίσετε ειδική φροντίδα για τα γυάλινα σκεύη και
τα ευαίσθητα αντικείμενα.

Ανατρέξτε στις ενότητες 
«Πριν από την πρώτη
χρήση», «Καθημερινή
χρήση» ή «Υποδείξεις και
συμβουλές» για άλλες
πιθανές αιτίες.

13. ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Διαστάσεις Πλάτος / ύψος / βάθος (mm) 446 / 850 / 615

Ηλεκτρική σύνδεση 1) Τάση (V) 220 - 240

Συχνότητα (Hz) 50

Πίεση παροχής νερού Μπάρα min./max. 0.5 (0.05) / 10 (1.0)

Παροχή νερού Κρύο νερό ή ζεστό νερό 2) μέγ. 60°C

Χωρητικότητα Σερβίτσια 9
1) Ανατρέξτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών για άλλες τιμές.
2) Αν το ζεστό νερό προέρχεται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακούς συλλέ‐
κτες), χρησιμοποιήστε την παροχή ζεστού νερού για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.
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13.1 Σύνδεσμος για τη βάση
δεδομένων EPREL της ΕΕ
Ο κωδικός QR στην ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή
παρέχει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο με
την καταχώρηση αυτής της συσκευής στη
βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ.
Κρατήστε την ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και
όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με
τη συσκευή.
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά
με την απόδοση του προϊόντος στη βάση

δεδομένων EPREL της ΕΕ
χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://
eprel.ec.europa.eu και το όνομα
μοντέλου και τον κωδικό προϊόντος που
θα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών της συσκευής.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Περιγραφή
προϊόντος».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.theenergylabel.eu.

14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

*
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