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ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα
προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και
καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας.
Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς
γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:

Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.electrolux.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registerelectrolux.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.electrolux.com/shop

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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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 ζημίες 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.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα 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 Γενική ασφάλεια
•

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και
παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
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αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε
καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά
περιβάλλοντα,
– από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και
άλλα περιβάλλοντα στέγασης.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
Η πίεση λειτουργίας του νερού (ελάχιστη και μέγιστη)
πρέπει να είναι μεταξύ 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Μην υπερβαίνετε το μέγιστο αριθμό των 13
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 οι
κίνδυνοι.
Τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα στο καλάθι για
μαχαιροπίρουνα με τις αιχμηρές άκρες προς τα κάτω ή
τοποθετήστε τα στο συρτάρι για μαχαιροπίρουνα σε
οριζόντια θέση με τις αιχμηρές άκρες προς τα κάτω.
Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή χωρίς
επιτήρηση ώστε να μην την πατήσετε κατά λάθος.
Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό υψηλής πίεσης με νερό
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 πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού,
χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων που τη
συνοδεύουν. Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση
παλιών σετ σωλήνων.
–

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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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.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
προτού την τοποθετήσετε στην
κατασκευή εντοιχισμού για λόγους
ασφαλείας.
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.
•
•

•
•
•

Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
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 καινούριους,
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
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την πρίζα. Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για
την αντικατάσταση του σωλήνα
παροχής νερού.

•

•
•

•
•

2.5 Σέρβις
•

2.4 Χρήση
•

να διαφύγει καυτός ατμός από τη
συσκευή.

Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
Τα απορρυπαντικά των πλυντηρίων
πιάτων είναι επικίνδυνα. Ακολουθείτε
τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται
στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
Μην πίνετε και μην παίζετε με το νερό
στη συσκευή.
Μην αφαιρείτε τα πιάτα από τη
συσκευή πριν από την ολοκλήρωση
του προγράμματος. Μπορεί να
παραμείνουν υπολείμματα
απορρυπαντικού στα πιάτα.
Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στην
ανοιχτή πόρτα της συσκευής.
Εάν ανοίξετε την πόρτα όταν βρίσκεται
σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα, μπορεί

Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.

•

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.

•
•

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1

2

3

14
13
12
11
10

9 8

1 Εκτοξευτήρας νερού οροφής
2 Άνω εκτοξευτήρας νερού
3 Κάτω εκτοξευτήρας νερού

7 6

5

4

4 Φίλτρα
5 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
6 Θήκη αλατιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

7
8
9
10
11

Άνοιγμα αερισμού
Θήκη λαμπρυντικού
Θήκη απορρυπαντικού
Καλάθι ComfortLift
Λαβή - σκανδάλη

3.1 Beam-on-Floor

•

Η Beam-on-Floor είναι ένα φως το οποίο
προβάλλεται στο δάπεδο κάτω από την
πόρτα της συσκευής.
•

Το κόκκινο φως αναβοσβήνει όταν η
συσκευή παρουσιάσει κάποια
δυσλειτουργία.
Η Beam-on-Floor είναι
σβηστή όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.

Όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα, ανάβει
ένα κόκκινο φως. Παραμένει αναμμένο
κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα,
ανάβει ένα πράσινο φως.

•

7

12 Λαβή κάτω καλαθιού
13 Επάνω καλάθι
14 Συρτάρι για μαχαιροπίρουνα

4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1

2

4

3

5

1 Κουμπί Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης
2 Κουμπί Delay Start
3 Οθόνη

4 Μπάρα επιλογής MY TIME
5 Κουμπιά EXTRAS
6 Κουμπί AUTO Sense

4.1 Οθόνη

4.2 ECOMETER

6

A

B

C

A. ECOMETER
B. Ενδείξεις
C. Ένδειξη χρόνου

B

Το ECOMETER υποδεικνύει πως η
επιλογή προγράμματος επηρεάζει την
κατανάλωση ενέργειας και νερού. Όσο
περισσότερες μπάρες είναι αναμμένες
τόσο πιο χαμηλή είναι η κατανάλωση.
υποδεικνύει την επιλογή
Το
προγράμματος που είναι πιο φιλικό προς
το περιβάλλον για ένα φορτίο με
κανονικά λερωμένα πιάτα.
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4.3 Ενδείξεις
Ένδειξη

Περιγραφή
Ένδειξη λαμπρυντικού. Είναι αναμμένη όταν η θήκη λαμπρυντικού
χρειάζεται γέμισμα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πριν από την πρώτη
χρήση».
Ένδειξη αλατιού. Είναι αναμμένη όταν η θήκη αλατιού χρειάζεται γέμι‐
σμα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πριν από την πρώτη χρήση».
Ένδειξη Machine Care. Είναι αναμμένη όταν η συσκευή χρειάζεται
εσωτερικό καθαρισμό με το πρόγραμμα Machine Care. Ανατρέξτε
στην ενότητα «Φροντίδα και καθάρισμα».
Ένδειξη φάσης στεγνώματος. Είναι αναμμένη όταν είναι επιλεγμένο
ένα πρόγραμμα με τη φάση στεγνώματος. Αναβοσβήνει όταν η φάση
στεγνώματος βρίσκεται σε λειτουργία. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Επι‐
λογή προγράμματος».

5. ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
5.1 MY TIME
Με τη χρήση της μπάρας επιλογής
MY TIME μπορείτε να επιλέξετε έναν
κατάλληλο κύκλο πλύσης βάσει της
διάρκειας του προγράμματος, από 30
λεπτά έως τέσσερις ώρες.

A
A. •

•

B

C

D

E

Το Quick είναι το συντομότερο
πρόγραμμα (30min) κατάλληλο
για πλύση ενός φρεσκολερωμένου
ή ελαφρώς λερωμένου φορτίου.

Το Προξέβγαλμα (15min)
είναι ένα πρόγραμμα για το
ξέβγαλμα υπολειμμάτων τροφών
από τα πιάτα. Αποτρέπει τη
δημιουργία οσμών στη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικό με αυτό το
πρόγραμμα.
B. Το 1h είναι ένα πρόγραμμα
κατάλληλο για πλύση ενός
φρεσκολερωμένου φορτίου ή φορτίου

με λεκέδες που έχουν στεγνώσει
ελαφρώς.
C. Το 1h 30min είναι ένα πρόγραμμα
κατάλληλο για πλύση και στέγνωμα
κανονικά λερωμένων πιάτων.
D. Το 2h 40min είναι ένα πρόγραμμα
κατάλληλο για πλύση και στέγνωμα
πολύ λερωμένων πιάτων.
E. Το ECO είναι το πρόγραμμα με τη
μεγαλύτερη διάρκεια (4h) και σάς
προσφέρει την πλέον
αποτελεσματική χρήση ενέργειας και
κατανάλωσης νερού για κανονικά
λερωμένα πιάτα και μαχαιροπίρουνα.
Αυτό είναι το τυπικό πρόγραμμα για
τα ινστιτούτα δοκιμών.

5.2 EXTRAS
Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή
προγράμματος στις ανάγκες σας,
ενεργοποιώντας το EXTRAS.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ExtraPower
Η επιλογή ExtraPower βελτιώνει τα
αποτελέσματα πλύσης του επιλεγμένου
προγράμματος. Η επιλογή αυτή αυξάνει
τη θερμοκρασία πλύσης και τη διάρκεια.

5.3 AUTO Sense
Το πρόγραμμα AUTO Sense ρυθμίζει
αυτόματα τον κύκλο πλύσης σύμφωνα με
τον τύπο φορτίου.

GlassCare

Η συσκευή ανιχνεύει τον βαθμό
λερώματος και την ποσότητα των πιάτων
στα καλάθια. Ρυθμίζει τη θερμοκρασία
και την ποσότητα του νερού, καθώς και
τη διάρκεια του προγράμματος.

Το GlassCare παρέχει ειδική φροντίδα
στα ευαίσθητα φορτία. Η επιλογή αυτή
αποτρέπει τις απότομες αλλαγές στη
θερμοκρασία πλύσης του επιλεγμένου

5.4 Επισκόπηση προγραμμάτων
Πρόγραμ‐ Τύπος φορ‐
μα
τίου

Βαθμός λε‐
ρώματος

Quick

•

•
•

Πιάτα
Μαχαιρο‐
πίρουνα

Φάσεις προγράμ‐
ματος

Φρεσκολε‐ •
ρωμένα
•
•
•

1h

1h 30min

Πλύση 50 °C
Ενδιάμεσο ξέβ‐
γαλμα
Τελικό ξέβγαλμα
45 °C
AirDry

•
•
•

ExtraPower
GlassCare
ExtraHygiene

Όλοι οι τύ‐ •
ποι φορ‐
τίων

Όλοι οι
•
βαθμοί λε‐
ρώματος

Πρόπλυση

Οι επιλογές
EXTRAS δεν είναι
διαθέσιμες σε αυ‐
τό το πρόγραμμα.

•
•

Πιάτα
Μαχαιρο‐
πίρουνα

•

Φρεσκολε‐
ρωμένα
Λεκέδες
που έχουν
στεγνώσει
ελαφρώς

•
•

Πλύση 60 °C
Ενδιάμεσο ξέβ‐
γαλμα
Τελικό ξέβγαλμα
50 °C
AirDry

•
•
•

ExtraPower
GlassCare
ExtraHygiene

Πιάτα
Μαχαιρο‐
πίρουνα
Κατσαρό‐
λες
Τηγάνια

•

Κανονικά
λερωμένα
Λεκέδες
που έχουν
στεγνώσει
ελαφρώς

•
•

Πλύση 60 °C
Ενδιάμεσο ξέβ‐
γαλμα
Τελικό ξέβγαλμα
55 °C
Στέγνωμα
AirDry

•
•
•

ExtraPower
GlassCare
ExtraHygiene

Πιάτα
Μαχαιρο‐
πίρουνα
Κατσαρό‐
λες
Τηγάνια

•

Κανονικά
προς πο‐
λύ λερω‐
μένα
Λεκέδες
που έχουν
στεγνώσει

•
•
•

Πρόπλυση
Πλύση 60 °C
Ενδιάμεσο ξέβ‐
γαλμα
Τελικό ξέβγαλμα
60 °C
Στέγνωμα
AirDry

•
•
•

ExtraPower
GlassCare
ExtraHygiene

•
•
•
•

2h 40min

EXTRAS

•
Προξέβ‐
γαλμα

•
•
•
•

•

•

•

9

προγράμματος και τη μειώνει στους 45
°C. Αυτό προστατεύει ειδικά τα γυάλινα
σκεύη από τη φθορά.

•
•

•
•
•

•
•
•
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Πρόγραμ‐ Τύπος φορ‐
μα
τίου

Βαθμός λε‐
ρώματος

Φάσεις προγράμ‐
ματος

EXTRAS

ECO

Πιάτα
Μαχαιρο‐
πίρουνα
Κατσαρό‐
λες
Τηγάνια

•

Κανονικά
λερωμένα
Λεκέδες
που έχουν
στεγνώσει
ελαφρώς

•
•
•

Πρόπλυση
Πλύση 50 °C
Ενδιάμεσο ξέβ‐
γαλμα
Τελικό ξέβγαλμα
55 °C
Στέγνωμα
AirDry

•
•
•

Πιάτα
Μαχαιρο‐
πίρουνα
Κατσαρό‐
λες
Τηγάνια

Το πρόγραμ‐
μα προσαρ‐
μόζεται σε
όλους τους
βαθμούς λε‐
ρώματος.

•
•
•

Πρόπλυση
Πλύση 50 - 60 °C
Ενδιάμεσο ξέβ‐
γαλμα
Τελικό ξέβγαλμα
60 °C
Στέγνωμα
AirDry

Οι επιλογές
EXTRAS δεν είναι
διαθέσιμες σε αυ‐
τό το πρόγραμμα.

Χωρίς
φορτίο

Αυτό το πρό‐
γραμμα καθα‐
ρίζει το εσω‐
τερικό της συ‐
σκευής.

•
•

Πλύση 70 °C
Ενδιάμεσο ξέβ‐
γαλμα
Τελικό ξέβγαλμα
AirDry

Οι επιλογές
EXTRAS δεν είναι
διαθέσιμες σε αυ‐
τό το πρόγραμμα.

•
•
•
•

AUTO
Sense

•
•
•
•

Machine
Care

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

ExtraPower
GlassCare
ExtraHygiene

Τιμές κατανάλωσης
Πρόγραμμα 1)

Νερό (l)

Κατανάλωση
(kWh)

Διάρκεια (min)

Quick

9.3 - 11.4

0.54 - 0.66

30

Προξέβγαλμα

4.1 - 5.1

0.01 - 0.04

15

1h

10.6 - 12.9

0.80 - 0.93

60

1h 30min

10.4 - 12.7

0.97 - 1.10

90

2h 40min

10.8 - 13.2

0.97 - 1.11

160

11

0.821

240

AUTO Sense

9.6 - 13.1

0.74 - 1.06

120 - 170

Machine Care

8.9 - 10.9

0.58 - 0.70

60

ECO

1) Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τις
διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία, τις επιλογές και την ποσότητα των πιάτων.

Πληροφορίες για ινστιτούτα
δοκιμών

απόδοσης (π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο
EN60436), αποστείλετε ένα email στη
διεύθυνση:

Για να λάβετε τις απαραίτητες
πληροφορίες για την εκτέλεση δοκιμών

info.test@dishwasher-production.com

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στην αίτησή σας να συμπεριλαμβάνεται ο
κωδικός προϊόντος (PNC) που βρίσκεται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

11

βιβλίο σέρβις που παρέχεται με τη
συσκευή σας.

Για τυχόν άλλες ερωτήσεις σχετικά με το
πλυντήριο πιάτων σας ανατρέξτε στο

6. ΒΑΣΙΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή
αλλάζοντας βασικές ρυθμίσεις σύμφωνα
με τις ανάγκες σας.
Αριθ‐
μός

Ρύθμιση

Τιμές

1

Σκληρότητα νε‐ Από το επίπε‐
ρού
δο 1L έως το
επίπεδο 10L
(προεπιλογή:
5L)

Ρυθμίστε το επίπεδο του αποσκληρυντή
νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του
νερού της περιοχής σας.

2

Επίπεδο λαμ‐
πρυντικού

Από το επίπε‐
δο 0A έως το
επίπεδο 6A
(προεπιλογή:
4A)

Ρυθμίστε το επίπεδο του λαμπρυντικού
σύμφωνα με την απαραίτητη δοσολογία.

3

Ήχος τέλους

On
Off (προεπιλο‐
γή)

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το
ηχητικό σήμα για την ολοκλήρωση του
προγράμματος.

4

Αυτόματο
άνοιγμα πόρ‐
τας

On (προεπιλο‐
γή)
Off

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την
επιλογή AirDry.

5

Ήχοι πλήκτρων On (προεπιλο‐
γή)
Off

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον
ήχο που κάνουν τα κουμπιά όταν τα πιέ‐
ζετε.

6

Επιλογή τελευ‐ On
ταίου προ‐
Off (προεπιλο‐
γράμματος
γή)

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την
αυτόματη επιλογή του προγράμματος και
των επιλογών που χρησιμοποιήθηκαν
τελευταία.

Περιγραφή1)

1) Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το
κεφάλαιο.

Μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές
ρυθμίσεις στην κατάσταση ρύθμισης.
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση
ρύθμισης, οι μπάρες του ECOMETER
αντιστοιχούν σε διαθέσιμες ρυθμίσεις. Για
κάθε ρύθμιση, αναβοσβήνει η αντίστοιχη
μπάρα του ECOMETER.

Η σειρά των βασικών ρυθμίσεων που
παρουσιάζεται στον πίνακα είναι επίσης
και η σειρά των ρυθμίσεων στο
ECOMETER:

12

www.electrolux.com

Ο αποσκληρυντής νερού πρέπει να
ρυθμιστεί σύμφωνα με το βαθμό
σκληρότητας του νερού στην περιοχή
σας. Ο τοπικός οργανισμός ύδρευσης
μπορεί να σας πληροφορήσει σχετικά με
τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας. Είναι σημαντική η ρύθμιση του
σωστού επιπέδου του αποσκληρυντή
νερού για τη διασφάλιση καλών
αποτελεσμάτων πλύσης.

1 2 3 4 5 6

6.1 Ο αποσκληρυντής νερού

Η αποσκλήρυνση του νερού
αυξάνει την κατανάλωση
νερού και ενέργειας καθώς
και τη διάρκεια του
προγράμματος. Όσο πιο
υψηλό είναι το επίπεδο του
αποσκληρυντή νερού τόσο
πιο υψηλή είναι η
κατανάλωση και πιο μεγάλη
η διάρκεια.

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 μετράται σε ισοδύναμες
κλίμακες.
Σκληρότητα νερού
Γερμανικοί
βαθμοί (°dH)

Γαλλικοί βαθ‐
μοί (°fH)

mmol / l

Αγγλικοί
βαθμοί
(Clarke)

Επίπεδο απο‐
σκληρυντή νερού

47 - 50

84 - 90

8.4 - 9.0

58 - 63

10

43 - 46

76 - 83

7.6 - 8.3

53 - 57

9

37 - 42

65 - 75

6.5 - 7.5

46 - 52

8

29 - 36

51 - 64

5.1 - 6.4

36 - 45

7

23 - 28

40 - 50

4.0 - 5.0

28 - 35

6

19 - 22

33 - 39

3.3 - 3.9

23 - 27

5 1)

15 - 18

26 - 32

2.6 - 3.2

18 - 22

4

11 - 14

19 - 25

1.9 - 2.5

13 - 17

3

4 - 10

7 - 18

0.7 - 1.8

5 - 12

2

<4

<7

<0.7

<5

1 2)

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

Ανεξάρτητα από τον τύπο του
απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε,
επιλέξτε το κανονικό 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 σκληρού
νερού.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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6.2 Επίπεδο λαμπρυντικού
Το λαμπρυντικό βοηθά στο στέγνωμα
των πιάτων χωρίς στίγματα και σημάδια.
Απελευθερώνεται αυτόματα κατά τη
ζεστή φάση ξεβγάλματος. Είναι δυνατό
να ρυθμίσετε την ποσότητα
λαμπρυντικού που απελευθερώνεται.
Όταν ο θάλαμος λαμπρυντικού είναι
άδειος, η ένδειξη λαμπρυντικού είναι
αναμμένη 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
0A.

6.3 Ήχος τέλους
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα ηχητικό
σήμα το οποίο ηχεί όταν ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα.
Τα ηχητικά σήματα ηχούν
επίσης όταν υπάρχει
δυσλειτουργία της συσκευής.
Δεν είναι δυνατή η
απενεργοποίηση αυτών των
σημάτων.

6.4 AirDry
Η επιλογή AirDry βελτιώνει τα
αποτελέσματα στεγνώματος. 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 Προξέβγαλμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην επιχειρήσετε να κλείσετε
την πόρτα της συσκευής για
2 λεπτά μετά από το
αυτόματο άνοιγμα. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά στη
συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αν παιδιά έχουν πρόσβαση
στη συσκευή, συνιστάται να
απενεργοποιήσετε την
επιλογή AirDry. Το αυτόματο
άνοιγμα της πόρτας μπορεί
να αποτελέσει κίνδυνο.
Όταν η επιλογή AirDry
ανοίγει την πόρτα, το Beamon-Floor μπορεί να μην είναι
εντελώς ορατό. Για να δείτε
αν το πρόγραμμα έχει
ολοκληρωθεί, κοιτάξτε το
χειριστήριο.

6.5 Ήχοι πλήκτρων
Τα κουμπιά στο χειριστήριο κάνουν έναν
ήχο κλικ όταν τα πιέζετε. Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε αυτόν τον ήχο.

6.6 Επιλογή τελευταίου
προγράμματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη
επιλογή του προγράμματος και των
επιλογών που χρησιμοποιήθηκαν
τελευταία.
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Το τελευταίο πρόγραμμα που
ολοκληρώθηκε πριν την απενεργοποίηση
της συσκευής αποθηκεύεται. Κατόπιν
επιλέγεται αυτόματα αφού
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Όταν απενεργοποιηθεί η επιλογή του
τελευταίου προγράμματος, το
προεπιλεγμένο πρόγραμμα είναι το ECO.

6.7 Κατάσταση ρύθμισης
Πώς να πλοηγηθείτε στην
κατάσταση ρύθμισης
Μπορείτε να πλοηγηθείτε στην
κατάσταση ρύθμισης χρησιμοποιώντας
την μπάρα επιλογής MY TIME.

A

B

C

A. Κουμπί Προηγούμενο
B. Κουμπί OK
C. Κουμπί Επόμενο
Χρησιμοποιήστε τα Προηγούμενο και
Επόμενο για να κάνετε εναλλαγή
ανάμεσα στις βασικές ρυθμίσεις και να
αλλάξετε την τιμή τους.
Χρησιμοποιήστε το OK για να εισέλθετε
στην επιλεγμένη ρύθμιση και να
επιβεβαιώσετε την αλλαγή της τιμής της.

Πώς να μεταβείτε σε κατάσταση
ρύθμισης
Μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση
ρύθμισης πριν ξεκινήσετε ένα
πρόγραμμα. Δεν μπορείτε να μεταβείτε
σε κατάσταση ρύθμισης ενώ εκτελείται το
πρόγραμμα.

Για να μεταβείτε σε κατάσταση ρύθμισης,
πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα
και
για περίπου 3
δευτερόλεπτα.
Οι λυχνίες που σχετίζονται με τα
Προηγούμενο, OK και Επόμενο είναι
αναμμένες.

Πώς να αλλάξετε μια ρύθμιση
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση ρύθμισης.
1. Χρησιμοποιήστε το Προηγούμενο ή
το Επόμενο για να επιλέξετε την
μπάρα του ECOMETER που
αντιστοιχεί στην επιθυμητή ρύθμιση.
• Η μπάρα του ECOMETER που
αντιστοιχεί στην επιλεγμένη
ρύθμιση αναβοσβήνει.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η
τρέχουσα τιμή ρύθμισης.
2. Πιέστε το OK για να εισέλθετε στη
ρύθμιση.
• Η μπάρα του ECOMETER που
αντιστοιχεί στην επιλεγμένη
ρύθμιση είναι αναμμένη. Οι άλλες
μπάρες είναι σβηστές.
• Η τρέχουσα τιμή ρύθμισης
αναβοσβήνει.
3. Πιέστε το Προηγούμενο ή το
Επόμενο για να αλλάξετε την τιμή.
4. Πιέστε το OK για να επιβεβαιώσετε τη
ρύθμιση.
• Η νέα ρύθμιση αποθηκεύεται.
• Η συσκευή επιστρέφει στη λίστα
βασικών ρυθμίσεων.
5. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
και
για περίπου 3
τα
δευτερόλεπτα ώστε να εξέλθετε από
την κατάσταση ρύθμισης.
Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή
προγράμματος.
Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις θα
παραμείνουν ενεργές μέχρι να τις
αλλάξετε πάλι.

7. 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.
4. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
5. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Quick για
να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα
από τη διαδικασία κατασκευής. 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.

7.1 Η θήκη αλατιού
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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.

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
Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι
ComfortLift είναι άδειο και
σωστά ασφαλισμένο σε
ανασηκωμένη θέση.
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).
3. Γεμίστε τη θήκη αλατιού με αλάτι
πλυντηρίου πιάτων (μέχρι να γεμίσει).

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 το πιο
σύντομο πρόγραμμα για την
αποφυγή τυχόν διάβρωσης.
Μην τοποθετήσετε πιάτα στα
καλάθια.
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7.2 Πώς να γεμίσετε τη θήκη
λαμπρυντικού
A

B

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
λαμπρυντικό σχεδιασμένο
ειδικά για πλυντήρια πιάτων.
1. Ανοίξτε το καπάκι (C).
2. Γεμίστε τη θήκη (B) μέχρι το
λαμπρυντικό να φτάσει στο σημάδι
«MAX».
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
καπάκι έχει ασφαλίσει στη θέση του.

C

Γεμίστε τη θήκη
λαμπρυντικού όταν η ένδειξη
(A) είναι διάφανη.

8. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
1. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
2. Πιέστε παρατεταμένα το
μέχρι να
ενεργοποιηθεί η συσκευή.
3. Γεμίστε τη θήκη αλατιού αν είναι
άδεια.
4. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού αν
είναι άδεια.
5. Φορτώστε τα καλάθια.
6. Προσθέστε το απορρυπαντικό.
7. Επιλέξτε και ξεκινήστε ένα
πρόγραμμα.
8. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού
όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

8.1 ComfortLift
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην κάθεστε στη σχάρα και
μην ασκείτε υπερβολική
πίεση στο κλειδωμένο
καλάθι.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη
χωρητικότητα φορτίου των
18 kg.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι δεν εξέχουν
αντικείμενα από το πλαίσιο
του καλαθιού καθώς μπορεί
να προκληθεί ζημιά στα
αντικείμενα και στον
μηχανισμό ComfortLift.
Ο μηχανισμός ComfortLift σάς επιτρέπει
να σηκώσετε επάνω την κάτω σχάρα
(στο επίπεδο της δεύτερης σχάρας) και
να την κατεβάσετε για το εύκολο
φόρτωμα και άδειασμα των πιάτων.
Για το φόρτωμα και το άδειασμα του
κάτω καλαθιού:
1. Σηκώστε το καλάθι, τραβώντας τη
σχάρα έξω από το πλυντήριο πιάτων
από τη λαβή του καλαθιού. Η λαβή σκανδάλη δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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8.2 Χρήση του απορρυπαντικού
A

Το καλάθι κλειδώνει αυτόματα στο επάνω
επίπεδο.
2. Τοποθετείτε και αφαιρείτε τα
αντικείμενα με προσοχή στο καλάθι
(ανατρέξτε στο Φυλλάδιο
φόρτωσης καλαθιών).
3. Χαμηλώσετε το καλάθι, συνδέοντας
τη λαβή - σκανδάλη με το πλαίσιο του
καλαθιού όπως φαίνεται παρακάτω.
Σηκώστε εντελώς τη λαβή - σκανδάλη
και τη λαβή του καλαθιού ελαφρώς,
μέχρι το καλάθι να απεμπλακεί και
από τις δύο πλευρές.

Αφού ξεκλειδώσει το καλάθι, πιέστε
τη σχάρα προς τα κάτω. Ο
μηχανισμός επιστρέφει στην
προκαθορισμένη του θέση στο κάτω
επίπεδο.
Υπάρχουν δύο τρόποι χαμηλώματος
του καλαθιού ανάλογα με το φορτίο:
• Αν υπάρχει πλήρες φορτίο με
πιάτα, σπρώξτε ελαφρά το καλάθι
προς τα κάτω.
• Αν το καλάθι είναι άδειο ή
μισογεμάτο, πιέστε το καλάθι
προς τα κάτω.

B

C
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
απορρυπαντικό σχεδιασμένο
ειδικά για πλυντήρια πιάτων.
1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (A)
για να ανοίξετε το καπάκι (C).
2. Βάλτε το απορρυπαντικό, σε μορφή
σκόνης ή ταμπλέτας, στη θήκη (B).
3. Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει
φάση πρόπλυσης, βάλτε μια μικρή
ποσότητα απορρυπαντικού στο
εσωτερικό μέρος της πόρτας της
συσκευής.
4. Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το
καπάκι έχει ασφαλίσει στη θέση του.

8.3 Πώς να επιλέξετε και να
ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα
χρησιμοποιώντας την μπάρα
επιλογής MY TIME
1. Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω στην
μπάρα επιλογής MY TIME για να
επιλέξετε ένα κατάλληλο πρόγραμμα.
• Η λυχνία που σχετίζεται με το
επιλεγμένο πρόγραμμα είναι
αναμμένη.
• Το ECOMETER υποδεικνύει το
επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας
και νερού.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια
του προγράμματος.
2. Ενεργοποιήστε τα διαθέσιμα
EXTRAS αν επιθυμείτε.
3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για
να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
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8.4 Πώς να επιλέξετε και να
ξεκινήσετε το πρόγραμμα
Προξέβγαλμα
1. Για να επιλέξετε το
Προξέβγαλμα,
πιέστε παρατεταμένα για 3
δευτερόλεπτα το
.
• Η λυχνία που σχετίζεται με το
κουμπί είναι αναμμένη.
• Η ένδειξη ECOMETER είναι
απενεργοποιημένη.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια
του προγράμματος.
2. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για
να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

8.5 Πώς να ενεργοποιήσετε την
επιλογή EXTRAS
1. Επιλέξετε ένα πρόγραμμα
χρησιμοποιώντας την μπάρα
επιλογής MY TIME.
2. Πιέστε το κουμπί που αντιστοιχεί
στην επιλογή που θέλετε να
ενεργοποιήσετε.
• Η λυχνία που σχετίζεται με το
κουμπί είναι αναμμένη.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η
ενημερωμένη διάρκεια του
προγράμματος.
• Το ECOMETER υποδεικνύει το
ενημερωμένο επίπεδο
κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
Από προεπιλογή, οι επιλογές
πρέπει να ενεργοποιούνται
κάθε φορά πριν ξεκινήσετε
ένα πρόγραμμα.
Αν είναι ενεργοποιημένη η
επιλογή του τελευταίου
προγράμματος, οι
αποθηκευμένες επιλογές
ενεργοποιούνται αυτόματα
μαζί με το πρόγραμμα.
Δεν είναι δυνατή η
ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση επιλογών
όταν βρίσκεται σε λειτουργία
κάποιο πρόγραμμα.

Δεν είναι όλες οι επιλογές
συμβατές μεταξύ τους.
Η ενεργοποίηση επιλογών
συχνά αυξάνει την
κατανάλωση νερού και
ενέργειας καθώς και τη
διάρκεια του προγράμματος.

8.6 Πώς να ξεκινήσετε το
πρόγραμμα AUTO Sense
1. Πιέστε το
.
• Ανάβει η λυχνία που σχετίζεται με
το πλήκτρο.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η
μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια του
προγράμματος.
Οι επιλογές MY TIME και
EXTRAS δεν είναι συμβατές
με αυτό το πρόγραμμα.
2. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για
να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Η συσκευή ανιχνεύει τον τύπο φορτίου
και ρυθμίζει έναν κατάλληλο κύκλο
πλύσης. Κατά τη διάρκεια του κύκλου, οι
αισθητήρες λειτουργούν αρκετές φορές
και η αρχική διάρκεια του προγράμματος
μπορεί να μειωθεί.

8.7 Πώς να καθυστερήσετε την
έναρξη ενός προγράμματος
1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός
χρόνος καθυστέρησης (από 1 έως 24
ώρες).
Η λυχνία που σχετίζεται με το κουμπί
είναι αναμμένη.
3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για
να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
Κατά την αντίστροφη μέτρηση, δεν
μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο
καθυστέρησης και την επιλογή
προγράμματος.
Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη
μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

8.8 Πώς να ακυρώσετε την
καθυστέρηση έναρξης ενώ είναι
ενεργή η αντίστροφη μέτρηση

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.

Πιέστε παρατεταμένα το
για 3
δευτερόλεπτα.
Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή
προγράμματος.
Αν ακυρώσετε την
καθυστέρηση έναρξης,
πρέπει να επιλέξετε ξανά το
πρόγραμμα.

8.11 Λειτουργία Auto Off

8.9 Πώς να ακυρώσετε ένα
πρόγραμμα ενώ εκτελείται

Αυτή η λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια
απενεργοποιώντας τη συσκευή όταν
αυτή δεν λειτουργεί.

Πιέστε παρατεταμένα το
για 3
δευτερόλεπτα.
Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή
προγράμματος.

Η λειτουργία ξεκινά να λειτουργεί
αυτόματα:
• Όταν το πρόγραμμα έχει
ολοκληρωθεί.
• Μετά από 5 λεπτά εάν δεν έχει
ξεκινήσει ένα πρόγραμμα.

Πριν από την έναρξη ενός
νέου προγράμματος,
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
απορρυπαντικό στη θήκη
απορρυπαντικού.

8.10 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
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πόρτα, η συσκευή συνεχίζει από το
σημείο στο οποίο διακόπηκε.

8.12 Τέλος του προγράμματος
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα
πλύσης, στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη 0:00.
Η λειτουργία Auto Off απενεργοποιεί
αυτόματα τη συσκευή.
Όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά εκτός από
το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.

9. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
9.1 Γενικά

•

Ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις
για να διασφαλίσετε τα βέλτιστα
αποτελέσματα καθαρισμού και
στεγνώματος σε καθημερινή χρήση και
για καλύτερη προστασία του
περιβάλλοντος.

•

•
•

Αφαιρέστε τα μεγαλύτερα
υπολείμματα τροφών από τα πιάτα
στον κάδο απορριμμάτων.
Μην ξεβγάζετε τα πιάτα στο χέρι. Όταν
είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα
πρόγραμμα με φάση πρόπλυσης.

•

Χρησιμοποιείτε πάντα ολόκληρο το
χώρο των καλαθιών.
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.
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•

Επιλέξετε ένα πρόγραμμα σύμφωνα
με τον τύπο του φορτίου και το βαθμό
λερώματος. ECO προσφέρει την πιο
αποδοτική χρήση του νερού και
κατανάλωση ενέργειας.

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.

9.2 Χρήση αλατιού,
λαμπρυντικού και
απορρυπαντικού

9.4 Πριν από την έναρξη ενός
προγράμματος

•

Προτού ξεκινήσετε το επιλεγμένο
πρόγραμμα, βεβαιωθείτε για τα εξής:

•

•

•

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.
Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη
ποσότητα απορρυπαντικού από την
απαιτούμενη. Ανατρέξτε στις οδηγίες
στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

9.3 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.
3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Quick. Μην
προσθέσετε απορρυπαντικό και μην
τοποθετήσετε πιάτα στα καλάθια.

•
•
•
•
•
•
•

Τα φίλτρα είναι καθαρά και ότι έχουν
τοποθετηθεί σωστά.
Έχετε σφίξει το καπάκι της θήκης
αλατιού.
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.

9.5 Φόρτωμα των καλαθιών
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για
το πλύσιμο αντικειμένων κατάλληλων
για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
Μην πλένετε στη συσκευή αντικείμενα
από ξύλο, κόκκαλο, αλουμίνιο,
κασσίτερο και χαλκό.
Μην πλένετε στη συσκευή αντικείμενα
που μπορεί να απορροφήσουν νερό
(σφουγγάρια, πανιά οικιακής χρήσης).
Αφαιρείτε τα μεγάλα υπολείμματα
φαγητού από τα πιάτα.
Μουλιάστε τα μαγειρικά σκεύη με
καμένο φαγητό πριν τα πλύνετε στη
συσκευή.
Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα
(φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες) με
το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω.
Βεβαιωθείτε ότι τα ποτήρια δεν
έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.
Τοποθετείτε τα ελαφριά αντικείμενα
στο επάνω καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι τα
αντικείμενα δεν μετακινούνται
ελεύθερα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

•
•
•

Τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα και τα
μικρά αντικείμενα στο συρτάρι 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
προχωρήσετε στην έναρξη ενός
προγράμματος.
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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.

9.6 Άδειασμα των καλαθιών
1. Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν τα
σερβίτσια πριν τα αφαιρέσετε από τη

10. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από οποιαδήποτε
πραγματοποίηση
συντήρησης εκτός της
εκτέλεσης του
προγράμματος Machine
Care, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το
φις τροφοδοσίας από την
πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι
ComfortLift είναι άδειο και
σωστά ασφαλισμένο σε
ανασηκωμένη θέση.
Τα βρόμικα φίλτρα και οι
φραγμένοι εκτοξευτήρες
νερού επηρεάζουν αρνητικά
τα αποτελέσματα της
πλύσης. Ελέγχετε αυτά τα
μέρη τακτικά και, αν
χρειάζεται, καθαρίζετέ τα.

Πώς να ξεκινήσετε το
πρόγραμμα Machine Care
Προτού ξεκινήσετε το
πρόγραμμα Machine Care,
καθαρίστε τους εκτοξευτήρες
νερού και τα φίλτρα.
1. Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν
αφαίρεσης αλάτων ή ένα προϊόν
καθαρισμού σχεδιασμένο ειδικά για
πλυντήρια πιάτων. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στη συσκευασία. Μην
τοποθετήσετε πιάτα στα καλάθια.
2. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τα
και
δευτερόλεπτα.

Οι ενδείξεις
και
αναβοσβήνουν.Στην οθόνη εμφανίζεται η
διάρκεια του προγράμματος.
3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για
να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, σβήνει

10.1 Machine Care

η ένδειξη

Το Machine Care είναι ένα πρόγραμμα
σχεδιασμένο για τον καθαρισμό του
εσωτερικού της συσκευής με βέλτιστα
αποτελέσματα. Αφαιρεί τις επικαθίσεις
αλάτων και τη συσσώρευση λίπους.

•

Όταν η συσκευή ανιχνεύσει την ανάγκη
για καθαρισμό, ανάβει η ένδειξη .
Ξεκινήστε το πρόγραμμα Machine Care
για να καθαρίσετε το εσωτερικό της
συσκευής.

για τουλάχιστον 3

.

10.2 Εσωτερικός καθαρισμός

•

Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή,
συμπεριλαμβανομένου του λάστιχου
της πόρτας, με ένα μαλακό, υγρό
πανί.
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά
προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, αιχμηρά εργαλεία, ισχυρά
χημικά, συρμάτινα σφουγγαράκια ή
διαλύτες.
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•

•

Για να διατηρήσετε την απόδοση της
συσκευής σας, χρησιμοποιείτε ένα
προϊόν καθαρισμού σχεδιασμένο
ειδικά για πλυντήρια πιάτων,
τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα.
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες
που υπάρχουν στη συσκευασία του
προϊόντος.
Για βέλτιστα αποτελέσματα
καθαρισμού, ξεκινήστε το πρόγραμμα
Machine Care.

10.3 Εξωτερικό καθάρισμα
•
•
•

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα
απορρυπαντικά.
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά
προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν ή διαλύτες.

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

4. Πλύνετε τα φίλτρα.

10.4 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.

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.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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.

23

2. 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.

3. Για να τοποθετήσετε πάλι τον
εκτοξευτήρα νερού, πιέστε τον προς
τα κάτω.

10.5 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.

10.6 Καθαρισμός του άνω
εκτοξευτήρα νερού
Συνιστάται ο συχνός καθαρισμός του άνω
εκτοξευτήρα νερού ώστε να αποφευχθεί
ο φραγμός των οπών από βρομιά.
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Οι φραγμένες οπές ενδέχεται να
προκαλέσουν μη ικανοποιητικά
αποτελέσματα πλύσης.
1. Τραβήξτε έξω το επάνω καλάθι.
2. Για να αποδεσμεύσετε τον
εκτοξευτήρα νερού από το καλάθι,
πιέστε τον εκτοξευτήρα νερού προς
τα επάνω και ταυτόχρονα στρέψτε
τον δεξιόστροφα.

10.7 Καθαρισμός του
εκτοξευτήρα νερού οροφής

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.

Συνιστάται ο συχνός καθαρισμός του
εκτοξευτήρα νερού οροφής ώστε να
αποφευχθεί ο φραγμός των οπών από
βρωμιά. Οι φραγμένες οπές ενδέχεται να
προκαλέσουν μη ικανοποιητικά
αποτελέσματα πλύσης.
Ο εκτοξευτήρας νερού οροφής είναι
τοποθετημένος στην οροφή της
συσκευής. Ο εκτοξευτήρας νερού (C)
είναι εγκατεστημένος στον σωλήνα
παροχής (A) με το εξάρτημα στερέωσης
(B).

C
B
A

4. Για να τοποθετήσετε πάλι τον
εκτοξευτήρα νερού, πιέστε τον
εκτοξευτήρα νερού προς τα επάνω
και ταυτόχρονα στρέψτε τον
αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλίσει
στη θέση του.

1. Αφαιρέστε τα στοπ από τις
συρόμενες ράγες του συρταριού για
τα μαχαιροπίρουνα και τραβήξτε
προς τα έξω το συρτάρι.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ξεπλυθούν τα σωματίδια βρωμιάς
από το εσωτερικό.

1

2
2. Μετακινήστε το επάνω καλάθι στο
χαμηλότερο επίπεδο για να
μπορέσετε να φτάσετε τον
εκτοξευτήρα νερού πιο εύκολα.
3. Για να αποδεσμεύσετε τον
εκτοξευτήρα νερού (C) από τον
σωλήνα παροχής (A), στρέψτε το
εξάρτημα στερέωσης (B)
αριστερόστροφα και τραβήξτε τον
εκτοξευτήρα νερού προς τα κάτω.
4. 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. Αφήστε να
τρέξει νερό από τις οπές για να

5. Για να τοποθετήσετε ξανά τον
εκτοξευτήρα νερού (C) στη θέση του,
εισαγάγετε το εξάρτημα στερέωσης
(B) στον εκτοξευτήρα νερού και
στερεώστε το στον σωλήνα παροχής
(A) στρέφοντάς το δεξιόστροφα.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα
στερέωσης έχει ασφαλίσει στη θέση
του.
6. Τοποθετήστε το συρτάρι για τα
μαχαιροπίρουνα στις συρόμενες
ράγες και εισαγάγετε τα στοπ.

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

λυθούν χωρίς την ανάγκη για
επικοινωνία με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για
πληροφορίες σχετικά με πιθανά
προβλήματα.
Με κάποια προβλήματα, η οθόνη
εμφανίζει έναν κωδικό βλάβης.

Η πλειοψηφία των προβλημάτων που
μπορεί να προκύψουν μπορούν να
Πρόβλημα και κωδικός
βλάβης

Πιθανή αιτία και λύση

Δεν μπορείτε να ενεργο‐
ποιήσετε τη συσκευή.

•
•

Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει συνδεθεί
στην πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια στον
πίνακα ασφαλειών.
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Πρόβλημα και κωδικός
βλάβης

Πιθανή αιτία και λύση

Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.

•
•
•

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

ή

•
•

.
•
•
•

Η συσκευή δεν αδειάζει το
νερό.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη

.

•
•
•
•

Έχει ενεργοποιηθεί η διά‐
ταξη προστασίας από
υπερχείλιση.
Στην οθόνη εμφανίζεται η

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
Εάν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης, ακυ‐
ρώστε τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος της
αντίστροφης μέτρησης.
Η συσκευή αναπληρώνει τη ρητίνη μέσα στον απο‐
σκληρυντή νερού. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 5 λε‐
πτά.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοι‐
χτή.
Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχής νερού δεν είναι
πολύ χαμηλή. Για την πληροφορία αυτή, επικοινωνή‐
στε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν είναι
φραγμένη.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής δεν
είναι φραγμένο.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συ‐
στραφεί ή τσακίσει.
Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι του νεροχύτη δεν είναι
φραγμένο.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα εξόδου δεν εί‐
ναι φραγμένο.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα εσωτερικού φίλτρου δεν
είναι φραγμένο.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συ‐
στραφεί ή τσακίσει.

•

Κλείστε τη βρύση παροχής νερού και επικοινωνήστε
με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

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

Αυτό είναι φυσιολογικό. Σας παρέχει βέλτιστα αποτε‐
λέσματα καθαρισμού και εξοικονόμηση ενέργειας.

Το πρόγραμμα διαρκεί πά‐ •
ρα πολύ.

Αν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης, ακυρώ‐
στε τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος της αντί‐
στροφης μέτρησης.
Η ενεργοποίηση επιλογών μπορεί να παρατείνει τη
διάρκεια του προγράμματος.

ένδειξη

.

•
Ο υπολειπόμενος χρόνος
•
στην οθόνη αυξάνεται και
προχωράει σχεδόν στο τέ‐
λος της διάρκειας του προ‐
γράμματος.

Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα. Η συσκευή λειτουργεί
κανονικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πρόβλημα και κωδικός
βλάβης

Πιθανή αιτία και λύση

Υπάρχει μικρή διαρροή
από την πόρτα της συ‐
σκευής.

•

Η πόρτα της συσκευής
κλείνει με δυσκολία.

•

•

•

Ήχοι κροταλίσματος ή χτυ‐
πήματος ακούγονται από
το εσωτερικό της συ‐
σκευής.

•

Η συσκευή ρίχνει τον
ασφαλειοδιακόπτη.

•

•

•
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Η συσκευή δεν είναι σωστά οριζοντιωμένη. Χαλαρώ‐
στε ή σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια (αν διατίθεται).
Η πόρτα της συσκευής δεν είναι κεντραρισμένη στον
κάδο. Ρυθμίστε το πίσω πόδι (αν διατίθεται).
Η συσκευή δεν είναι σωστά οριζοντιωμένη. Χαλαρώ‐
στε ή σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια (αν διατίθεται).
Εξέχουν μέρη των σερβίτσιων από τα καλάθια.
Τα σερβίτσια δεν είναι σωστά τοποθετημένα στα κα‐
λάθια. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο φόρτωσης καλαθιών.
Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού μπορούν να
περιστρέφονται ελεύθερα.
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.

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

11.1 Ο κωδικός προϊόντος
(PNC)
Αν επικοινωνήσετε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, θα
πρέπει να παράσχετε τον κωδικό
προϊόντος της συσκευής σας.
Ο κωδικός PNC βρίσκεται στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών στην πόρτα

της συσκευής. Μπορείτε επίσης να
ελέγξετε τον κωδικό PNC στο χειριστήριο.
Προτού ελέγξετε τον κωδικό PNC,
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε
επιλογή προγράμματος.
1. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τα
και
για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα.
Η οθόνη εμφανίζει τον κωδικό PNC της
συσκευής σας.
2. Για έξοδο από την εμφάνιση του
κωδικού PNC, πιέστε ταυτόχρονα και
και
για
παρατεταμένα τα
περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή
προγράμματος.
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11.2 Τα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος δεν είναι
ικανοποιητικά
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία και λύση

Μη ικανοποιητικά αποτελέ‐
σματα πλύσης.

•
•
•
•

Μη ικανοποιητικά αποτελέ‐
σματα στεγνώματος.

•

•

•
•
•
•

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».
Τα σερβίτσια είχαν αφεθεί για μεγάλο διάστημα μέ‐
σα στην κλειστή συσκευή. Ενεργοποιήστε την επι‐
λογή AirDry για να ρυθμίσετε το αυτόματο άνοιγμα
της πόρτας και να βελτιώσετε την απόδοση στεγνώ‐
ματος.
Δεν υπάρχει λαμπρυντικό ή η δόση του λαμπρυντι‐
κού δεν είναι επαρκής. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντι‐
κού ή ρυθμίστε το επίπεδο του λαμπρυντικού σε
υψηλότερο επίπεδο.
Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στην ποιότητα
του λαμπρυντικού.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντα λαμπρυντικό,
ακόμα και σε συνδυασμό με ταμπλέτες πολλαπλών
δράσεων.
Τα πλαστικά αντικείμενα ενδέχεται να χρειαστούν
στέγνωμα με πετσέτα.
Το πρόγραμμα δεν έχει τη φάση στεγνώματος. Ανα‐
τρέξτε στο κεφάλαιο «Επισκόπηση προγραμμά‐
των».

Υπάρχουν υπόλευκες γραμ‐ •
μές ή ελαφρώς γαλάζιες επι‐
στρώσεις στα ποτήρια και τα
πιάτα.
•

Αποδεσμεύεται υπερβολική ποσότητα λαμπρυντι‐
κού. Ρυθμίστε το επίπεδο λαμπρυντικού σε χαμη‐
λότερο επίπεδο.
Η ποσότητα του απορρυπαντικού είναι υπερβολική.

Υπάρχουν λεκέδες και στα‐
•
γόνες νερού που στέγνωσαν
επάνω στα ποτήρια και τα
πιάτα.
•

Η ποσότητα λαμπρυντικού που αποδεσμεύεται εί‐
ναι πολύ μικρή. Ρυθμίστε το επίπεδο λαμπρυντικού
σε υψηλότερο επίπεδο.
Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στην ποιότητα
του λαμπρυντικού.

Το εσωτερικό της συσκευής
είναι βρεγμένο.

•

Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής. Ο
υγρός αέρας συμπυκνώνεται στα τοιχώματα της συ‐
σκευής.

Ασυνήθιστος αφρός κατά τη
διάρκεια της πλύσης.

•

Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σχεδιασμένο ειδικά
για πλυντήρια πιάτων.
Υπάρχει διαρροή στη θήκη λαμπρυντικού. Επικοι‐
νωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

•

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πρόβλημα

Πιθανή αιτία και λύση

Ίχνη σκουριάς στα μαχαιρο‐
πίρουνα.

•
•

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

Οσμές εντός της συσκευής.

•
•

Κατάλοιπα αλάτων στα σερ‐
βίτσια, στο εσωτερικό και
στην εσωτερική πλευρά της
πόρτας.

•
•
•
•

•
•

•
•
Θαμπά, αποχρωματισμένα ή •
χτυπημένα σερβίτσια.
•
•
•
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Υπάρχει πολύ αλάτι στο νερό που χρησιμοποιείται
για πλύση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ο αποσκλη‐
ρυντής νερού».
Τοποθετήθηκαν μαζί ασημένια και ανοξείδωτα μα‐
χαιροπίρουνα. Μη βάζετε ασημένια και ανοξείδωτα
αντικείμενα κοντά μεταξύ τους.
Η ταμπλέτα απορρυπαντικού κόλλησε στη θήκη με
αποτέλεσμα να μην ξεπλυθεί εντελώς 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.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Εσωτερικός καθαρι‐
σμός».
Ξεκινήστε το πρόγραμμα Machine Care με ένα
προϊόν αφαίρεσης αλάτων ή ένα προϊόν καθαρι‐
σμού σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων.
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 Machine Care με ένα
προϊόν αφαίρεσης αλάτων σχεδιασμένο για πλυ‐
ντήρια πιάτων.
Εάν οι επικαθίσεις αλάτων εξακολουθούν να παρα‐
μένουν, καθαρίστε τη συσκευή με καθαριστικά συ‐
σκευής που είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για τον συ‐
γκεκριμένο σκοπό.
Δοκιμάστε ένα διαφορετικό απορρυπαντικό.
Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του απορρυ‐
παντικού.
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.
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Ανατρέξτε στα κεφάλαια
«Πριν από την πρώτη
χρήση», «Καθημερινή
χρήση» ή «Υποδείξεις και
συμβουλές» για άλλες
πιθανές αιτίες.

12. ΔΕΛΤΊΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ
Εμπορικό σήμα

Electrolux

Μοντέλο

EEC67300L 911434582

Διαβαθμισμένη χωρητικότητα (ήτοι κανονικά ατομικά 13
σερβίτσια)
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

A+++

Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος με βάση
234
280 κανονικούς κύκλους καθαρισμού με χρήση
κρύου νερού και κατανάλωση στην κατάσταση χαμη‐
λής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας
εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
Κατανάλωση ενέργειας του κανονικού κύκλου καθα‐
ρισμού (kWh)

0.821

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουρ‐ 0.50
γίας (W)
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (W) 5.0
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά έτος, με βάση 280
κανονικούς κύκλους καθαρισμού. Η πραγματική κα‐
τανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης
της συσκευής.
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Τάξη απόδοσης στεγνώματος σε κλίμακα από G (κα‐ A
τώτατη απόδοση) μέχρι A (ανώτατη απόδοση
Το «τυπικό πρόγραμμα» είναι ο τυπικός κύκλος κα‐ ECO
θαρισμού που αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα
και στο δελτίο. Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο
για να καθαρίζονται κανονικά λερωμένα επιτραπέζια
σκεύη και ότι είναι το αποδοτικότερο πρόγραμμα ως
προς τον συνδυασμό της κατανάλωσης ενέργειας
και της κατανάλωσης νερού. Αναφέρεται ως οικολο‐
γικό πρόγραμμα "Eco".
Διάρκεια του κανονικού προγράμματος καθαρισμού
(λεπτά)

240

Διάρκεια της κατάστασης αναμονής (λεπτά)

1

Στάθμη ηχητικής ισχύος (db(A) re 1pW)

44

Εντοιχιζόμενο μοντέλο συσκευής Ν/Ο

Ναι

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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13. ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Διαστάσεις

Πλάτος / ύψος / βάθος (mm)

596 / 818 - 898 / 550

Ηλεκτρική σύνδεση 1)

Τάση (V)

220 - 240

Συχνότητα (Hz)

50

bar (ελάχιστη και μέγιστη)

0.5 - 8

MPa (ελάχιστη και μέγιστη)

0.05 - 0.8

Κρύο ή ζεστό νερό 2)

μέγ. 60 °C

Πίεση παροχής νερού
Παροχή νερού

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.

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

Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali
anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.registerelectrolux.com
Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei
seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.
Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza
Informazioni e suggerimenti generali
Informazioni sull'ambiente
Con riserva di modifiche.

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

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
•

•

•
•
•
•
•

Questa apparecchiatura può essere usata da bambini
a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso
dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.
I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni e le
persone con disabilità diffuse e complesse vanno
tenuti lontani dall'apparecchiatura a meno che non vi
sia una supervisione continua.
Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di
sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano
dall'apparecchiatura quando l'oblò è aperto.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali
•

Questo elettrodomestico è destinato ad un uso
domestico e applicazioni simili, quali:
– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro;
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clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri
ambienti residenziali.
Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
La pressione di esercizio dell'acqua (minima e
massima) deve essere compresa tra 0.5 (0.05) / 8
(0.8) bar (MPa)
Rispettare il numero massimo di 13 coperti.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, dal Centro di
Assistenza Autorizzato o da una persona qualificata
per evitare situazioni di pericolo.
Mettere le posate all'interno del cestello con le
estremità appuntite rivolte verso il basso, oppure
metterle nel cassetto delle posate in posizione
orizzontale con le estremità affilate rivolte verso il
basso.
Non lasciare l'apparecchiatura con la porta aperta
senza sorveglianza per evitare che qualcuno inciampi
e cada.
Prima di eseguire qualunque intervento di
manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre
la spina dalla presa.
Non usare acqua spray ad alta pressione né vapore
per pulire l'apparecchio.
Qualora l'apparecchiatura disponga di aperture di
ventilazione nella base, queste non vanno coperte da
oggetti quali ad esempio un tappeto.
L'apparecchiatura deve essere collegata
correttamente all'impianto idrico con i tubi nuovi forniti.
I tubi usati non devono essere riutilizzati.
–

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
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2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2.1 Installazione
AVVERTENZA!
L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da
personale qualificato.
•
•
•
•
•

•

•

Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
Non usare l'apparecchiatura prima di
installarla nella struttura a incasso
date le misure di sicurezza.
Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura,
dato che è pesante. Usare sempre i
guanti di sicurezza e le calzature
adeguate.
Non collocare o usare
l’apparecchiatura in un luogo in cui la
temperatura possa scendere al di
sotto di 0°C.
Installare l'apparecchiatura in un
luogo sicuro e idoneo che soddisfi i
requisiti di installazione.

•

•
•

Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine
dell'installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.
Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
L'apparecchiatura è dotata di una
presa 13 A. Se si rendesse
necessario cambiare il fusibile della
spina di alimentazione, utilizzarne uno
da 13 A ASTA (BS 1362) (solo Regno
Unito e Irlanda).

2.3 Collegamento dell’acqua
•
•

•
•

2.2 Collegamento elettrico

Non danneggiare i tubi dell'acqua.
Prima di eseguire il collegamento a
tubi nuovi, tubi non usati a lungo,
dove sono stati eseguiti interventi di
riparazione o sono stati inseriti nuovi
dispositivi (misuratori dell'acqua,
ecc.), lasciar scorrere l'acqua fino a
che non sarà trasparente e limpida.
Verificare che non vi siano perdite
visibili durante e dopo il primo uso
dell'apparecchiatura.
Il tubo di carico dell'acqua dispone di
una valvola di sicurezza e una guaina
con un cavo elettrico interno.

AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.
•
•

•
•
•

L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.
Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche
dell'alimentazione.
Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
Accertarsi di non danneggiare la
spina e il cavo. Qualora il cavo
elettrico debba essere sostituito,
l’intervento dovrà essere effettuato dal
nostro Centro di Assistenza
autorizzato.

•

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

2.5 Assistenza tecnica

•

•

•

•
•

•
•

Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
I detersivi per la lavastoviglie sono
pericolosi. Attenersi alle istruzioni di
sicurezza riportate sulla confezione
del detersivo.
Non bere o giocare con l’acqua
all’interno dell’apparecchiatura.
Non rimuovere i piatti
dall'apparecchiatura fino al
completamento del programma.
Potrebbe rimanere del detergente sui
piatti.
Non sedersi o salire sull'oblò aperto
dell'apparecchiatura.
L'apparecchiatura può rilasciare
vapore caldo se si apre la porta
durante lo svolgimento del
programma.

Per riparare l'apparecchiatura
contattare un Centro di Assistenza
Autorizzato.
Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.

•

2.6 Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o
soffocamento.
•

Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
Rimuovere il blocco porta per evitare
che bambini e animali domestici
rimangano chiusi all'interno
dell'apparecchiatura.

•
•

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1

2

3

14
13
12
11
10

9 8

1
2
3
4
5

Mulinello parete superiore
Braccio di irrorazione superiore
Mulinello inferiore
Filtri
Targhetta dei dati

7 6

6
7
8
9
10

5

4

Contenitore del sale
Apertura di ventilazione
Contenitore del brillantante
Erogatore del detersivo
Cestello ComfortLift

ITALIANO

11 Impugnatura di avvio
12 Impugnatura del cestello inferiore
13 Cestello superiore

14 Cassetto portaposate

3.1 Beam-on-Floor

•

Il Beam-on-Floor è un fascio di luce
mostrato sul pavimento al di sotto della
porta dell'apparecchiatura.
•

La spia rossa lampeggia quando
l'apparecchiatura presenta un guasto.
Il Beam-on-Floor si spegne
con lo spegnimento
dell'apparecchiatura.

Si accende una spia rossa quando
viene avviato un programma. Resta
accesa per la durata del programma.
Si accende una spia verde quando il
programma è completato.

•
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4. PANNELLO DEI COMANDI
1

1
2
3
4

2

4

3

Pulsante On/Off
Tasto Delay Start
Display
Barra di selezione MY TIME

4.1 Display

5

6

5 TastiEXTRAS
6 Tasto AUTO Sense

4.2 ECOMETER
A

ECOMETER indica in che modo la
selezione del programma influisce sul
consumo energetico e idrico. Più barre
sono accese, minore è il consumo.

B

C

A. ECOMETER
B. Spie
C. Display dell'ora

B

indica la selezione del
programma più rispettoso dell'ambiente
per un carico con livello di sporco
normale.
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4.3 Spie
Spia

Description
Spia del brillantante. La spia è accesa quando è necessario ricaricare
il contenitore del brillantante. Vedere il capitolo "Preparazione al pri‐
mo utilizzo".
Spia del sale. La spia è accesa quando è necessario ricaricare il con‐
tenitore del sale. Vedere il capitolo "Preparazione al primo utilizzo".
Spia Machine Care. Si accende quando l'apparecchiatura necessita
una pulizia interna col programma Machine Care. Vedere il capitolo
"Pulizia e cura".
Spia fase di asciugatura. È accesa quando è selezionato un program‐
ma con la fase di asciugatura. Lampeggia quando è in corso la fase di
asciugatura. Fare riferimento alla sezione "Selezione programma".

5. SELEZIONE DEL PROGRAMMA
5.1 MY TIME
Usando la barra di selezione MY TIME
sarà possibile selezionare un ciclo di
lavaggio adeguato sulla base della
durata del programma, da 30 minuti a
quattro ore.

D. 2h 40min è un programma adatto
per lavare e asciugare articoli molto
sporchi.
E. ECO è il programma più lungo (4h)
che offre l'utilizzo più efficiente di
acqua ed elettricità per lavare
stoviglie e posate con grado di
sporco normale. Programma
standard per gli istituti di prova.

5.2 EXTRAS
Sarà possibile regolare la selezione del
programma sulla base delle proprie
esigenze attivando EXTRAS.

A
A. •

•

B

C

D

E

Quick è il programma più breve
(30min) adatto per lavare un
carico con sporco recente e di
piccola entità.

Pre-risciacquo (15min) è un
programma eliminare i residui di
cibo dai piatti. Evita la formazione
di odori all'interno
dell'apparecchiatura. Non
utilizzare il detersivo con questo
programma.
B. 1h è un programma adatto per lavare
un carico con sporco recente e
leggermente secco.
C. 1h 30min è un programma adatto
per lavare e asciugare articoli
sporchi.

ExtraHygiene
ExtraHygiene garantisce migliori
risultati a livello di igiene con una
temperatura compresa fra 65 e 70° per
almeno 10 minuti durante l'ultima fase di
risciacquo.

ExtraPower
ExtraPower migliora i risultati di
lavaggio del programma selezionato.
Aumenta la temperatura e la durata del
lavaggio.
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GlassCare
GlassCare offre un'attenzione
speciale per i carichi delicati. L'opzione
evita brusche variazioni della
temperatura di lavaggio del programma
selezionato e riduce la temperatura a 45
°C. Ciò evita di danneggiare in particolar
modo gli oggetti in vetro.

5.3 AUTO Sense
Il programma AUTO Sense regola
automaticamente il ciclo di lavaggio in
base al tipo di carico.

5.4 Panoramica dei programmi
Program‐
ma

Tipo di cari‐
co

Grado di
sporco

Fasi del programma EXTRAS

Quick

•
•

•

•
•

Stoviglie
Posate

Purezza

•
•

1h

•
•
•

ExtraPower
GlassCare
ExtraHygiene

Tutti i tipi
di carico

•

Tutti i livel‐ •
li di sporco

Ammollo

Le opzioni EX‐
TRAS non sono
applicabili a que‐
sto programma.

•
•

Stoviglie
Posate

•
•

Purezza
Legger‐
mente
secco

Lavaggio a 60 °C
Risciacquo inter‐
medio
Risciacquo finale
a 50 °C
AirDry

•
•
•

ExtraPower
GlassCare
ExtraHygiene

Lavaggio a 60 °C
Risciacquo inter‐
medio
Risciacquo finale
a 55 °C
Drying
AirDry

•
•
•

ExtraPower
GlassCare
ExtraHygiene

•
•
•
•

1h 30min

Lavaggio a 50 °C
Risciacquo inter‐
medio
Risciacquo finale
a 45 °C
AirDry

•
Pre-ri‐
sciacquo

•
•
•
•

Stoviglie
Posate
Pentole
Tegami

•
•

Normale
Legger‐
mente
secco
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L'apparecchiatura rileva il grado di
sporco e la quantità di piatti presenti nei
cestelli. Regola la temperatura e la
quantità dell'acqua oltre che la durata del
lavaggio.

•
•
•
•
•
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Program‐
ma

Tipo di cari‐
co

Grado di
sporco

2h 40min

•
•
•
•

•

Stoviglie
Posate
Pentole
Tegami

Fasi del programma EXTRAS
Ammollo
Lavaggio a 60 °C
Risciacquo inter‐
medio
Risciacquo finale
a 60 °C
Drying
AirDry

•
•
•

ExtraPower
GlassCare
ExtraHygiene

Ammollo
Lavaggio a 50 °C
Risciacquo inter‐
medio
Risciacquo finale
a 55 °C
Drying
AirDry

•
•
•

ExtraPower
GlassCare
ExtraHygiene

Le opzioni EX‐
TRAS non sono
applicabili a que‐
sto programma.

•
•

Ammollo
Lavaggio 50 - 60
°C
Risciacquo inter‐
medio
Risciacquo finale
a 60 °C
Drying
AirDry

Il programma •
pulisce l'inter‐ •
no dell'appa‐
recchiatura.
•
•

Lavaggio a 70 °C
Risciacquo inter‐
medio
Risciacquo finale
AirDry

Le opzioni EX‐
TRAS non sono
applicabili a que‐
sto programma.

•

Da norma‐ •
le a pe‐
•
sante
•
Secco
•
•
•

ECO

•
•
•
•

Stoviglie
Posate
Pentole
Tegami

•
•

Normale
Legger‐
mente
secco

•
•
•
•
•
•

AUTO
Sense

•
•
•
•

Stoviglie
Posate
Pentole
Tegami

Il programma •
si adatta a
•
tutti i tipi di
sporcizia.
•
•

Machine
Care

•

Assenza
di carico

Valori di consumo
Programma 1)

Acqua (l)

Energia elettrica
(kWh)

Durata (min)

Quick

9.3 - 11.4

0.54 - 0.66

30

Pre-risciacquo

4.1 - 5.1

0.01 - 0.04

15

1h

10.6 - 12.9

0.80 - 0.93

60

1h 30min

10.4 - 12.7

0.97 - 1.10

90

2h 40min

10.8 - 13.2

0.97 - 1.11

160

11

0.821

240

9.6 - 13.1

0.74 - 1.06

120 - 170

ECO
AUTO Sense
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Programma 1)

Acqua (l)

Energia elettrica
(kWh)

Durata (min)

Machine Care

8.9 - 10.9

0.58 - 0.70

60
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1) I valori possono variare a seconda della pressione e della temperatura dell'acqua, delle
variazioni dell'alimentazione elettrica, delle opzioni selezionate e della quantità di stoviglie.

Informazioni per gli istituti di
prova

Nella vostra richiesta inserire il codice
numero prodotto (PNC) indicato sulla
targhetta.

Per ricevere le informazioni necessarie
per eseguire i test prestazionali (ad
esempio conformemente a EN60436),
inviare un'e-mail a:

Per altre domande relativamente alla
lavastoviglie invitiamo a consultare il
manuale fornito in dotazione con
l'apparecchiatura.

info.test@dishwasher-production.com

6. IMPOSTAZIONI BASE
Sarà possibile configurare
l'apparecchiatura modificando le

impostazioni di base a seconda delle
proprie esigenze.

Numero Impostazione

Valori

1

Durezza
dell’acqua

Dal livello 1L al Regolare il livello del decalcificatore
livello 10L (va‐ dell’acqua in base alla durezza dell'ac‐
lore predefini‐ qua locale.
to: 5L)

2

Livello brillan‐
tante

Dal livello 0A al Regolare il livello del brillantante a se‐
livello 6A (valo‐ conda del dosaggio necessario.
re predefinito:
4A)

3

Segnale di fine On
Attivare o disattivare il segnale acustico
ciclo
Off (valore pre‐ per il termine di un programma.
definito)

4

Apertura auto‐
matica

On (valore pre‐ Attivare o disattivare il AirDry.
definito)
Off

5

Tono dei tasti

On (valore pre‐ Attivare o disattivare il suono dei tasti
definito)
quando vengono premuti.
Off

6

Selezione ulti‐ On
Attivare o disattivare la selezione auto‐
mo programma Off (valore pre‐ matica del programma e delle opzioni
definito)
usati più di recente.

Descrizione1)

1) Per ulteriori dettagli rimandiamo alle informazioni fornite nel presente capitolo.

Sarà possibile modificare le impostazioni
base nella modalità impostazione.

Quando l'apparecchiatura si trova nella
modalità impostazione le barre della
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ECOMETER indicano le impostazioni
disponibili. Per ogni impostazione, una
barra dedicata del ECOMETER
lampeggia.

La durezza dell'acqua dipende dal
contenuto di questi minerali. La durezza
dell'acqua è misurata in scale
equivalenti.

L'ordine delle impostazioni di base
indicato nella tabella corrisponde
all'ordine delle impostazioni sulla
ECOMETER:

Il decalcificatore dell'acqua deve essere
regolato in base alla durezza dell’acqua
locale. Per informazioni sulla durezza
dell’acqua nella propria zona è possibile
rivolgersi all’ente erogatore locale. È
importante impostare il livello corretto del
decalcificatore dell'acqua per garantire
buoni risultati di lavaggio.
L'addolcimento dell'acqua
dura aumenta il consumo di
acqua ed energia oltre che
la durata del programma.
Più alto sarà il livello di
addolcitore dell'acqua, più
elevato sarà il consumo e
più lunga sarà la durata.

1 2 3 4 5 6

6.1 Decalcificatore dell’acqua
Il decalcificatore rimuove dall'acqua i
minerali che avrebbero effetti negativi sui
risultati di lavaggio e
sull'apparecchiatura.
Durezza dell’acqua
Gradi tedeschi Gradi francesi
(°dH)
(°fH)

mmol / l

Gradi Clar‐
ke

Livello del decal‐
cificatore dell’ac‐
qua

47 - 50

84 - 90

8.4 - 9.0

58 - 63

10

43 - 46

76 - 83

7.6 - 8.3

53 - 57

9

37 - 42

65 - 75

6.5 - 7.5

46 - 52

8

29 - 36

51 - 64

5.1 - 6.4

36 - 45

7

23 - 28

40 - 50

4.0 - 5.0

28 - 35

6

19 - 22

33 - 39

3.3 - 3.9

23 - 27

5 1)

15 - 18

26 - 32

2.6 - 3.2

18 - 22

4

11 - 14

19 - 25

1.9 - 2.5

13 - 17

3

4 - 10

7 - 18

0.7 - 1.8

5 - 12

2

<4

<7

<0.7

<5

1 2)

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

A prescindere dal tipo di detersivo
usato, impostare il livello di durezza
dell'acqua adeguato per tenere attiva

la spia di indicazione riempimento
sale.

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

6.2 Livello di brillantante
Il brillantante permette di asciugare le
stoviglie senza strisce o macchie. Viene
rilasciato automaticamente durante la
fase di risciacquo a caldo. Sarà possibile
impostare la quantità di brillantante
rilasciata.
Quando la vaschetta del brillantante è
vuota, la spia corrispondente è accesa a
indicare la necessità di aggiungere altro
brillantante. Se i risultati di lavaggio sono
soddisfacenti quando vengono usate
solo pastiglie multifunzione, sarà
possibile disattivare l'erogatore e la
notifica. Tuttavia, al fine di garantire
prestazioni di asciugatura efficaci, usare
sempre il brillantante e tenere attiva la
spia corrispondente.
Per disattivare l'erogatore e la spia
brillantante, impostare il livello di
brillantante su 0A.

6.3 Segnale acustico di fine
Terminato il programma, sarà possibile
attivare l'emissione di un segnale
acustico.
I segnali acustici vengono
emessi anche in caso di
malfunzionamento
dell'apparecchiatura. Non è
possibile disattivare questi
segnali.

6.4 AirDry
AirDry migliora i risultati di asciugatura.
La porta si apre automaticamente
durante la fase di asciugatura e resta
socchiusa.

AirDry viene attivata automaticamente
con tutti i programmi, escluso Prerisciacquo.
ATTENZIONE!
Non cercare di chiudere
l'apparecchiatura 2 minuti
dopo l'apertura automatica.
Ciò potrebbe danneggiare
l'apparecchio.
ATTENZIONE!
Qualora i bambini abbiano
accesso all'apparecchiatura,
consigliamo di disattivare la
funzione AirDry. L'apertura
automatica della porta può
costituire un pericolo.
Quando AirDry apre la porta,
Beam-on-Floor potrebbe non
essere completamente
visibile. Per vedere se il
programma è stato
completato, guardare il
pannello dei comandi.

6.5 Tono dei tasti
I pulsanti sul pannello dei comandi
emettono un suono simile a un clic
quando vengono premuti. Sarà possibile
disattivare questo suono.

6.6 Selezione ultimo
programma
Sarà possibile impostare la selezione
automatica del programma e delle
opzioni usati più di recente.
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L'ultimo programma completato prima
del salvataggio della disattivazione
apparecchiatura. Viene poi selezionato
automaticamente dopo l'attivazione
dell'apparecchiatura.
Quando viene disattivata l'ultima
selezione programma il programma
predefinito è ECO.

6.7 Modalità impostazione
Come spostarsi nella modalità
impostazione
Sarà possibile spostarsi nella modalità
navigazione usando la barra di selezione
MY TIME.

A

B

C

A. Tasto Indietro
B. Tasto OK
C. Tasto Avanti
Usare Indietro e Avanti per spostarsi fra
le impostazioni di base e modificarne il
valore.
Usare OK per accedere all'impostazione
selezionata e per confermare la modifica
del valore.

Come accedere alla modalità
impostazione
Sarà possibile accedere alla modalità
impostazione prima di avviare un
programma. Non sarà possibile accedere
alla modalità impostazione mentre il
programma è in funzione.

Per accedere alla modalità impostazione,
tenere premuti contemporaneamente
e
per circa 3 secondi.
Le spie associate ai tasti Indietro, OK e
Avanti sono accese.

Come modificare
un'impostazione
Verificare che l'apparecchiatura sia in
modalità impostazione.
1. Usare Indietro o Avanti per
selezionare la barra della
ECOMETER dedicata
sull'impostazione desiderata.
• La barra della ECOMETER
dedicata all'impostazione scelta
lampeggia.
• Il display mostra l'impostazione
valore attuale.
2. Premere OK per confermare
l'impostazione.
• La barra della ECOMETER
dedicata all'impostazione scelta è
accesa. Le altre barre sono
spente.
• Il valore impostazione attuale
lampeggia.
3. Premere il tasto Indietro oppure
Avanti per modificare il valore.
4. Premere OK per confermare
l'impostazione.
• La nuova impostazione è stata
memorizzata.
• L'apparecchiatura torna all'elenco
impostazioni di base.
5. Tenere premuti
contemporaneamente

e

per circa 3 secondi per uscire
dalla modalità impostazione.
L'apparecchiatura torna alla selezione
del programma.
Le impostazioni salvate restano valide
fino a che non vengono nuovamente
modificate.

7. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO
1. Accertarsi che il livello del
decalcificatore dell'acqua attuale
sia conforme alla durezza
dell'acqua. In caso contrario,

regolare il livello del
decalcificatore dell'acqua.
2. Riempire il contenitore del sale.
3. Riempire il contenitore del
brillantante.

ITALIANO
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4. Aprire il rubinetto dell’acqua.
5. Avviare il programma Quick per
eliminare gli eventuali residui del
processo di produzione. Non usare
detersivo e non mettere i piatti nei
cestelli.
Dopo aver avviato il programma
l'apparecchiatura ricarica la resina nel
decalcificatore dell'acqua per un tempo
massimo di 5 minuti. La fase di lavaggio
si avvia soltanto al termine di tale
procedura. La procedura viene ripetuta a
intervalli periodici.

4. Scuotere con delicatezza l'imbuto per
la maniglia per far scendere anche gli
ultimi granuli.
5. Togliere l'eventuale sale rimasto
attorno all'apertura del contenitore.

7.1 Contenitore del sale

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

ATTENZIONE!
Usare sale grosso specifico
per lavastoviglie. Il sale fino
aumenta il rischio di
corrosione.
Il sale viene utilizzato per rigenerare la
resina nel decalcificatore e per
assicurare buoni risultati di lavaggio
nell'uso quotidiano.

Come riempire il contenitore del
sale
Verificare che il cestello
ComfortLift sia vuoto e
correttamente bloccato in
posizione sollevata.

ATTENZIONE!
Acqua e sale potrebbero
fuoriuscire dal contenitore
del sale durante il
riempimento. Dopo aver
riempito il contenitore del
sale, avviare
immediatamente il
programma più breve volto
ad evitare la corrosione. Non
mettere i piatti nei cestelli.

7.2 Come riempire il contenitore
del brillantante
A

B

1. Ruotare il tappo del contenitore del
sale in senso antiorario e aprirlo.
2. Versare 1 litro d’acqua nel
contenitore del sale (solo la prima
volta).
3. Riempire il contenitore di sale con
sale per lavastoviglie (fino a che non
sarà pieno).

C
ATTENZIONE!
Utilizzare solo prodotti
brillantanti specifici per
lavastoviglie.
1. Aprire il coperchio (C).
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2. Riempire il contenitore (B) finché il
brillantante non raggiunge
l'indicazione di "MAX".
3. Rimuovere l'eventuale brillantante
fuoriuscito con un panno assorbente,
per evitare che si formi troppa
schiuma.

4. Chiudere il coperchio. Assicurarsi
che il coperchio si blocchi in
posizione.
Riempire il contenitore del
brillantante quando la spia
(A) è trasparente.

8. UTILIZZO QUOTIDIANO
1. Aprire il rubinetto dell’acqua.
2. Tenere premuto
fino a che
l'apparecchiatura non viene attivata.
3. Riempire il contenitore di sale se è
vuoto.
4. Riempire il contenitore di brillantante
se è vuoto.
5. Caricare i cestelli.
6. Aggiungere il detersivo.
7. Selezione e avviare un programma.
8. Chiudere il rubinetto dell'acqua al
termine del programma.

8.1 ComfortLift
ATTENZIONE!
Non sedersi sul rack oppure
esercitare una pressione
eccessiva sul cestello
bloccato.
ATTENZIONE!
Non superare la capacità di
carico massima pari a 18 kg.
ATTENZIONE!
Verificare che gli articoli non
fuoriescano dal telaio del
cestello, dato che ciò
potrebbe causare danni agli
oggetti e al meccanismo
ComfortLift.
Il meccanismo ComfortLift consente di
sollevare (al secondo livello) e
abbassare il rack per caricare e scaricare
i piatti con facilità.
Per caricare o scaricare il cestello
inferiore:
1. Sollevare il cestello, estraendolo
dalla lavastoviglie servendosi
dell'apposita impugnatura cestello.
L'impugnatura di avvio non dovrebbe

essere usata.

Il cestello viene automaticamente
bloccato sul livello superiore.
2. Mettere o togliere gli articoli nel/dal
cestello con attenzione (rimandiamo
al volantino Caricamento del
cestello).
3. Abbassare il cestello collegando la
maniglia di avvio al telaio del
cestello, come indicato qui di seguito.
Sollevare completamente
l'impugnatura di avvio e il cestello
leggermente fino a che il cestello non
sarà disinnestato su entrambi i lati.

Una volta che il cestello sarà
sbloccato, spingere il rack verso il
basso. Il meccanismo torna alla
posizione predefinita al livello
inferiore.
Ci sono due metodi per abbassare il
cestello, a seconda del tipo di carico:
• Qualora ci sia un un carico di
piatti completo, spingere
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delicatamente il cestello verso il
basso.
Se il cestello è vuoto o carico a
metà, premere il cestello verso il
basso.

8.2 Utilizzo del detersivo
A

B

8.4 Come impostare e d avviare
il programma
Pre-risciacquo
1. Per selezionare

C
ATTENZIONE!
Utilizzare solo detersivo
specifico per lavastoviglie.
1. Premere il tasto di sgancio (A) per
aprire il coperchio (C).
2. Mettere il detersivo in polvere o in
pastiglie nell'apposito contenitore
(B).
3. Se il programma ha una fase di
prelavaggio, mettere una piccola
quantità di detersivo nella parte
interna della porta
dell'apparecchiatura.
4. Chiudere il coperchio. Assicurarsi
che il coperchio si blocchi in
posizione.

8.3 Come selezionare e avviare
un programma usando la barra
di selezione MY TIME
1. Far scorrere le dita sulla barra di
selezione MY TIME per scegliere un
programma adeguato.
• La spia associata al programma
selezionato è accesa.
• La spia ECOMETER indica il
livello di consumo di energia e il
consumo idrico.
• Il display indica la durata del
programma.
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2. Attivare le opzioni EXTRAS
applicabili se lo si desidera.
3. Chiudere la porta
dell'apparecchiatura per avviare il
programma.

Pre-risciacquo,

tenere premuto
per 3
secondi.
• La spia associata al tasto è
accesa.
• La spia ECOMETER è spenta.
• Il display indica la durata del
programma.
2. Chiudere la porta
dell'apparecchiatura per avviare il
programma.

8.5 Come attivare EXTRAS
1. Selezionare un programma usando
la barra di selezione MY TIME.
2. Premere il tasto dedicato dell'opzione
che si desidera attivare.
• La spia associata al tasto è
accesa.
• Il display indica la durata
aggiornata del programma.
• La ECOMETER indica il livello
aggiornato di consumo di energia
e consumo idrico.
In modalità predefinita, le
opzioni desiderate devono
essere attivate ogni volta
prima dell'avvio di un
programma.
Se è attivata la selezione
dell'ultimo programma, le
opzioni salvate vengono
attivate automaticamente
insieme al programma.
Non è possibile attivare o
disattivare le opzioni durante
l'esecuzione di un
programma.
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Non tutte le opzioni sono
compatibili tra loro.
L'attivazione delle opzioni
spesso aumenta il consumo
di acqua ed energia oltre
che la durata del
programma.

Premere e tenere premuto
per circa 3
secondi.
L'apparecchiatura torna alla selezione
del programma.
Se si annulla la partenza
ritardata, è necessario
selezionare nuovamente il
programma.

8.6 Come avviare il programma
AUTO Sense

8.9 Come annullare un
programma in corso

1. Premere
.
• La spia associata al tasto è
accesa.
• Sul display compare la durata del
programma più lunga possibile.

Premere e tenere premuto
per circa 3
secondi.
L'apparecchiatura torna alla selezione
del programma.

MY TIME e EXTRAS non
possono essere utilizzate
con questo programma.
2. Chiudere la porta
dell'apparecchiatura per avviare il
programma.
L'apparecchiatura rileva il tipo di carico e
suggerisce il ciclo di lavaggio adeguato.
Durante il ciclo i sensori entrano in
funzione diverse volte e la durata iniziale
del programma può ridursi.

8.7 Come ritardare l'avvio di un
programma
1. Selezionare un programma.
2. Premere ripetutamente
finché il
display indica l'intervallo desiderato
per la partenza ritardata (da 1 a 24
ore).
La spia associata al tasto è accesa.
3. Chiudere la porta
dell'apparecchiatura per avviare il
conto alla rovescia.
Durante il conto alla rovescia non è
possibile modificare il ritardo e la
selezione del programma.
Appena è completato il conto alla
rovescia, il programma si avvia.

8.8 Annullamento del ritardo
mentre è in corso il conto alla
rovescia

Verificare che vi sia del
detersivo nell'apposito
contenitore prima di avviare
un nuovo programma.

8.10 Apertura della porta
durante il funzionamento
dell'apparecchiatura
Aprendo la porta mentre è in corso un
programma, l’apparecchiatura si arresta.
Ciò può influenzare il consumo di
energia e la durata del programma. Dopo
la chiusura della porta, l'apparecchiatura
riprende dal punto in cui era stata
interrotta.
Se la porta rimane aperta
per più di 30 secondi
durante la fase di
asciugatura, il programma in
corso termina. Ciò non
avviene se la porta viene
aperta dalla funzione AirDry.

8.11 Funzione Auto Off
Questa funzione risparmia energia
spegnendo l'apparecchiatura quando
non è in funzione.
La funzione si attiva automaticamente:
• Il programma è terminato.
• Dopo 5 minuti se non è stato avviato
un programma.
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8.12 Termine del programma
Al termine del programma, il display
indica 0:00.

49

La funzione Auto Off spegne
automaticamente l'apparecchiatura.
Tutti i tasti sono inattivi ad eccezione del
tasto On/Off.

9. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
9.1 Generale
I seguenti suggerimenti garantiranno una
pulizia e risultati di asciugatura quotidiani
ottimali ed aiuteranno a salvaguardare
l'ambiente.
•
•

•
•

•

•

Gettare i residui di cibo più grandi
nella spazzatura.
Non prelavare le stoviglie a mano.
Ove necessario, selezioni un
programma con un fase di prelavaggio.
Utilizzare sempre tutto lo spazio
presente nei cestelli.
Verificare che gli oggetti nei cestelli
non si tocchino o coprano. Solo in
quel momento l'acqua può
raggiungere e lavare i piatti.
È possibile utilizzare il detersivo per
lavastoviglie, il brillantante e il sale
separatamente o le pastiglie
multifunzione (ad esempio ''All-in-1'')
Seguire le istruzioni visualizzate sulla
confezione.
Selezioni un programma
conformemente al tipo di carico e al
livello di sporcizia. ECO offre l'uso più
efficace dell'acqua e del consumo
energetico.

•

detersivo in pastiglie con i programmi
lunghi.
Non usare una dose di detersivo
superiore alla quantità raccomandata.
Osservare le istruzioni riportate sulla
confezione del detersivo.

9.3 Cosa fare se non si
desidera utilizzare più il
detersivo in pastiglie
multifunzione
Prima di iniziare ad usare separatamente
detersivo, sale e brillantante completare
la seguente procedura:
1. Impostare il livello più alto del
decalcificatore dell'acqua.
2. Assicurarsi che i contenitori del sale
e del brillantante siano pieni.
3. Avviare il programma Quick. Non
aggiungere il detersivo e non mettere
i piatti nei cestelli.
4. Una volta completato il programma,
regolare il decalcificatore dell'acqua
in base alla durezza dell'acqua
locale.
5. Regolare la quantità di brillantante
rilasciata.

9.2 Se si utilizzano sale,
brillantante e detersivo

9.4 Prima di avviare il
programma

•

Prima di avviare il programma
selezionato, verificare che:

•

•

Utilizzare soltanto sale, brillantante e
detersivo specifici per lavastoviglie.
Altri prodotti possono danneggiare
l'apparecchiatura.
In zone con acqua dura e molto dura
si consiglia di utilizzare solo detersivo
(in polvere, gel, pastiglie senza
funzioni aggiuntive), brillantante e
sale separatamente per risultati di
pulizia e asciugatura ottimali.
Le pastiglie possono non sciogliersi
completamente nei cicli brevi. Per
evitare residui di detersivo sulle
stoviglie, consigliamo di utilizzare il

•
•
•
•

•

I filtri siano puliti e installati
correttamente.
Il tappo del contenitore del sale sia
serrato.
I fori sui mulinelli non siano ostruiti.
Siano presenti il sale per lavastoviglie
e il brillantante a sufficienza (a meno
che non si utilizzino le pastiglie
combinate).
Le stoviglie siano riposte
correttamente nei cestelli.
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•
•

Il programma sia adatto al tipo di
carico e al grado di sporco.
Si utilizzi la quantità corretta di
detersivo e additivi.

9.5 Caricare i cestelli
•

•
•
•
•
•
•

Usare l’apparecchiatura per lavare
solo articoli che possono
effettivamente essere lavati in
lavastoviglie.
Non lavare nell’apparecchiatura
articoli di legno, osso, alluminio, peltro
o rame.
Non lavare nell'apparecchiatura
oggetti che possano assorbire acqua
(spugne, panni per la pulizia).
Togliere i residui di cibo più grandi dai
piatti.
Immergere le pentole con residui
bruciati prima del lavaggio all'interno
dell'apparecchiatura.
Disporre gli utensili cavi (tazze,
bicchieri e padelle) con l’apertura
rivolta verso il basso.
Verificare che i bicchieri non si
tocchino fra loro.

•
•
•
•

Sistemare gli oggetti leggeri nel
cestello superiore. Verificare che gli
alimenti non si muovano liberamente.
Sistemare le posate e i piccoli oggetti
nel cassetto portaposate.
Spostare il cestello superiore verso
l'alto per ospitare oggetti di grandi
dimensioni nel cestello inferiore.
Prima di avviare un programma,
assicurarsi che i mulinelli possano
ruotare liberamente.

9.6 Scaricare i cestelli
1. Lasciare raffreddare i piatti prima di
estrarli dall'apparecchiatura. Le
stoviglie calde possono essere più
facilmente danneggiabili.
2. Vuotare prima il cestello inferiore e
quindi quello superiore.
Dopo aver completato il
programma l'acqua può
restare sulle superfici interne
dell'apparecchiatura.

10. MANUTENZIONE E PULIZIA
AVVERTENZA!
Prima di eseguire qualunque
intervento diverso dall'avvio
del programma Machine
Care, disattivare
l'apparecchiatura ed estrarre
la spina dalla presa.
Verificare che il cestello
ComfortLift sia vuoto e
correttamente bloccato in
posizione sollevata.
Filtri sporchi e mulinelli
ostruiti riducono i risultati di
lavaggio. Eseguire controlli
periodici e pulirli, se
necessario.

10.1 Machine Care
Machine Care è un programma
progettato per pulire l'interno
dell'apparecchiatura con risultati ottimali.
Elimina la formazione di calcare e grassi.

Quando l'apparecchiatura percepisce la
necessità di eseguire un'operazione di
pulizia la spia
si accende. Avviare il
programma Machine Care per pulire
l'interno dell'apparecchiatura.

Come avviare il programma
Machine Care
Prima di avviare il
programma Machine Care,
pulire i filtri e i mulinelli.
1. Usare un disincrostante o un
prodotto detergente realizzato
appositamente per le lavastoviglie.
Seguire le istruzioni riportate sulla
confezione. Non mettere i piatti nei
cestelli.
2. Tenere premuti
contemporaneamente
per circa 3 secondi.

e
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Le spie
e
lampeggiano.Il display
mostra la durata del programma.
3. Chiudere la porta
dell'apparecchiatura per avviare il
programma.
Quando il programma è completo, la spia
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si spegne.

10.2 Pulizia interna
•

•
•

•

Pulire accuratamente
l'apparecchiatura, inclusa la
guarnizione in gomma della porta, con
un panno morbido umido.
Non usare prodotti abrasivi, spugnette
abrasive, utensili affilati, agenti chimici
forti, smacchiatori o solventi.
Per mantenere al meglio le
prestazioni dell'apparecchiatura, si
consiglia di utilizzare un prodotto
specifico per la pulizia per
lavastoviglie almeno una volta ogni
due mesi. Seguire attentamente le
indicazioni riportate sulle confezioni
dei prodotti.
Per risultati di pulizia ottimali, avviare
il programma Machine Care.

B

A

1. Ruotare il filtro (B) in senso antiorario
e rimuoverlo.

10.3 Pulizia esterna
•
•
•

Pulire l'apparecchiatura con un panno
inumidito e morbido.
Utilizzare solo detergenti neutri.
Non usare prodotti abrasivi, spugnette
abrasive o solventi.

10.4 Pulizia dei filtri
Il sistema del filtro si compone di 3 parti.

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

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

10.5 Pulizia del mulinello
inferiore
Si consiglia di pulire regolarmente il
mulinello inferiore per evitare che lo
sporco ostruisca i fori.

5. Assicurarsi che non vi siano residui
di cibo o di sporco all'interno o
attorno al bordo della vasca di
raccolta.
6. Posizionare nuovamente il filtro piatto
(A). Assicurarsi che sia posizionato
correttamente al di sotto delle due
guide.

Fori ostruiti possono causare risultati di
lavaggio insoddisfacenti.
1. Per togliere il mulinello inferiore,
tirarlo verso l'alto.

2. Lavare il mulinello sotto l'acqua
corrente. Utilizzare un oggetto sottile
appuntito, ad es. uno stuzzicadenti,
per rimuovere i residui di sporco dai
fori.
7. Rimontare i filtri (B) e (C).
8. Posizionare nuovamente il filtro (B)
nel filtro piatto (A). Ruotarlo in senso
orario finché non si blocca in
posizione.

3. Per re-installare il mulinello inferiore,
premerlo verso il basso.

ITALIANO

10.6 Pulizia del braccio di
irrorazione superiore
Si consiglia di pulire regolarmente il
braccio di irrorazione superiore per
evitare che lo sporco ostruisca i fori.
Fori ostruiti possono causare risultati di
lavaggio insoddisfacenti.
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4. Per re-installare il mulinello, premere
il mulinello stesso verso l'alto e
contemporaneamente ruotarlo in
senso anti-orario fino a che non si
blocca in posizione.

1. Estrarre il cestello superiore.
2. Per staccare il mulinello dal cestello,
premere il mulinello stesso verso
l'alto, e contemporaneamente
ruotarlo in senso orario.

10.7 Pulizia del braccio di
irrorazione a soffitto

3. Lavare il mulinello sotto l'acqua
corrente. Utilizzare un oggetto sottile
appuntito, ad es. uno stuzzicadenti,
per rimuovere i residui di sporco dai
fori.

Si consiglia di pulire regolarmente pulizia
del braccio di irrorazione a soffitto per
evitare che lo sporco ostruisca i fori. Fori
ostruiti possono causare risultati di
lavaggio insoddisfacenti.
Il braccio di irrorazione a soffitto si trova
sulla parte superiore
dell'apparecchiatura. Il mulinello (C) è
installato sul tubo di erogazione (A) con
l'elemento di montaggio (B).
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C
B
A

di montaggio (B) in senso anti-orario
e tirare il mulinello verso il basso.
4. Lavare il mulinello sotto l'acqua
corrente. Utilizzare un oggetto sottile
appuntito, ad es. uno stuzzicadenti,
per rimuovere i residui di sporco dai
fori. Far scorrere l'acqua nei fori per
togliere le particelle di sporco
dall'interno.

1. Togliere i fermi dai binari di
scorrimento del cassetto posate ed
estrarre il cassetto.

1

2
2. Spostare il cestello superiore sul
livello inferiore per raggiungere il
mulinello superiore con maggiore
facilità.
3. Per staccare il mulinello (C) dal tubo
di erogazione (A), rotare l'elemento

5. Per re-installare il mulinello (C),
inserire l'elemento di montaggio (B)
nel mulinello e fissarlo nel tubo di
erogazione (A) ruotandolo in senso
orario. Assicurarsi che l'elemento di
montaggio si blocchi in posizione.
6. Installare il cassetto posate sui binari
e inserire gli elementi di fermo.

11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA!
Una riparazione scorretta
dell'apparecchiatura
potrebbe presentare dei
pericoli per la sicurezza
dell'utente. Qualsiasi tipo di
riparazione deve essere
eseguita da personale
qualificato.

La maggior parte dei possibili
problemi possono essere risolti senza
il bisogno di contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato.
Rimandiamo alla tabella qui di seguito
per informazioni sui possibili problemi.
In alcuni casi il display visualizza un
codice allarme.
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Problema e codice allar‐
me
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Possibile causa e soluzione

Non è possibile accendere •
l'apparecchiatura.
•

Verificare che la spina sia collegata alla presa elettri‐
ca.
Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettri‐
co non sia danneggiato.

Il programma non si avvia.

Controllare che la porta dell'apparecchiatura sia
chiusa.
Se è stato impostato il ritardo, annullare l'impostazio‐
ne o attendere il termine del conto alla rovescia.
L'apparecchiatura ricarica la resina all'interno del de‐
calcificatore dell'acqua. La procedura dura all'incirca
5 minuti.

•
•
•

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

•
•

o

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

.

•
•

Il dispositivo antiallaga‐
mento è attivo.

Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
Controllare che la pressione dell'acqua di alimenta‐
zione non sia troppo bassa. Per ottenere informazio‐
ni a questo proposito, contattare l'ente erogatore lo‐
cale.
Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostrui‐
to.
Controllare che il filtro nel tubo di carico non sia
ostruito.
Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato o
piegato.
Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito.
Controllare che il filtro nel tubo di scarico non sia
ostruito.
Controllare che il sistema del filtro interno non sia
ostruito.
Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o
piegato.

•

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

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

•

Non si tratta di un'anomalia di funzionamento. Per‐
mette di ottenere risultati di pulizia ottimali e rispar‐
miare energia.

Il programma dura troppo.

•

Se è stata impostata la partenza ritardata, annullare
l'impostazione o attendere il termine del conto alla
rovescia.
L'attivazione delle opzioni può aumentare la durata
del programma.

Il display visualizza

.

•
Il tempo residuo sul display •
aumenta e raggiunge qua‐
si il termine della durata
del programma.

Non si tratta di un'anomalia. L'apparecchiatura fun‐
ziona correttamente.
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Problema e codice allar‐
me

Possibile causa e soluzione

Leggera perdita dalla porta •
dell'apparecchiatura.
•

L'apparecchiatura non è perfettamente in piano. Al‐
lentare o stringere i piedini regolabili (ove previsti).
La porta dell'apparecchiatura non è centrata rispetto
alla vasca. Regolare il piedino posteriore (ove previ‐
sto).

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

L'apparecchiatura non è perfettamente in piano. Al‐
lentare o stringere i piedini regolabili (ove previsti).
Alcune parti di pentole e stoviglie sporgono dai ce‐
stelli.

Tintinnio/colpi provenienti
dall'interno dell'apparec‐
chiatura.

•

Le pentole e le stoviglie non sono state sistemate
adeguatamente nei cestelli. Fare riferimento al libret‐
to contenente le indicazioni per caricare il cestello.
Accertarsi che i mulinelli possano girare liberamente.

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

•

•

•

L'amperaggio è insufficiente per sopportare l'uso di
più apparecchiature contemporaneamente. Verificare
l'amperaggio della presa e la capacità del contatore
o spegnere una delle apparecchiature in uso.
Guasto elettrico interno all'apparecchiatura. Contat‐
tare un Centro di Assistenza Autorizzato.

Una volta controllata l'apparecchiatura,
spegnerla e riaccenderla. In caso di
ricomparsa dell'anomalia, contattare il
Centro di Assistenza Autorizzato.
Per i codici allarme non presenti in
tabella, contattare un Centro di
Assistenza Autorizzato.

11.1 Il numero codice prodotto
(PNC)
Qualora venga contattato un Centro
Assistenza Autorizzato è necessario
fornire il codice numero prodotto
dell'apparecchiatura.
Il PNC si trova sulla targhetta presente
sulla porta dell'apparecchiatura. Sarà

anche possibile controllare PNC sul
pannello dei comandi.
Prima di controllare il PNC, verificare che
l'apparecchiatura sia in modalità
selezione programma.
1. Premere e tenere premuti
contemporaneamente
e
per
circa 3 secondi.
Sul display compare il PNC della tua
apparecchiatura.
2. Per uscire dalla presentazione PNC
premere e tenere premuti
e
per
contemporaneamente
circa 3 secondi.
L'apparecchiatura torna alla selezione
del programma.
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11.2 I risultati di lavaggio e di asciugatura non sono soddisfacenti
Problema

Possibile causa e soluzione

Risultati di lavaggio insoddi‐
sfacenti.

•
•
•
•

Risultati di asciugatura in‐
soddisfacenti.

•

•
•
•
•
•

Fare riferimento a "Utilizzo quotidiano", "Consi‐
gli e suggerimenti" e al libretto contenente le indi‐
cazioni per caricare il cestello.
Usare un programma di lavaggio più intenso.
Attivare l'opzione ExtraPower per migliorare i risul‐
tati di lavaggio di un programma selezionato.
Pulire i mulinelli ed il filtro. Vedere il capitolo "Puli‐
zia e cura".
Pentole e stoviglie sono state lasciate troppo tem‐
po all'interno dell'apparecchiatura chiusa. Attivare
AirDry per impostare l'apertura automaticamente
della porta oltre che per migliorare le performance
di asciugatura.
Brillantante assente o quantità di brillantante insuf‐
ficiente. Riempire il contenitore del billantante o im‐
postare il livello di brillantante su un livello più alto.
La causa potrebbe essere la qualità del brillantan‐
te.
Si consiglia di utilizzare sempre il brillantante, an‐
che in combinazione con pastiglie multifunzione.
Gli oggetti di plastica devono essere asciugati con
un panno.
Il programma non include una fase di asciugatura.
Fare riferimento alla sezione"Panoramica pro‐
grammi".

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

•

Macchie e tracce di gocce
d'acqua su bicchieri e stovi‐
glie.

•

L'interno dell'apparecchiatu‐
ra è bagnato.

•

Non si tratta di un'anomalia. L'aria umida si con‐
densa sulle pareti dell'apparecchiatura.

Insolita produzione di schiu‐
ma durante il lavaggio.

•
•

Utilizzare solo detersivo specifico per lavastoviglie.
Perdita dal contenitore del brillantante. Contattare
un Centro di Assistenza Autorizzato.

Tracce di ruggine sulle po‐
sate.

•

È presente troppo sale nell'acqua utilizzata per il
lavaggio. Fare riferimento a "Decalcificatore del‐
l'acqua".
Sono state sistemate insieme posate d'argento e
acciaio inossidabile. Non mettere oggetti d'argento
e acciaio inossidabile uno accanto all'altro.

•

•

•

La quantità di brillantante erogata è troppo elevata.
Regolare il livello del brillantante su una posizione
inferiore.
È stata utilizzata una dose eccessiva di detersivo.
La quantità di brillantante erogata non è sufficiente.
Regolare il livello del brillantante su una posizione
superiore.
La causa potrebbe essere la qualità del brillantan‐
te.
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Problema

Possibile causa e soluzione

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

•
•
•

La pastiglia del detersivo si è incollata all'interno
del contenitore e l'acqua non è riuscita ad eliminar‐
la completamente.
L'acqua non è in grado di eliminare il detersivo dal
contenitore. Assicurarsi che i mulinelli non siano
bloccati od ostruiti.
Assicurarsi che gli oggetti nei cestelli non impedi‐
scano l'apertura del coperchio del contenitore del
detersivo.

Odori all'interno dell'appa‐
recchiatura.

•
•

Fare riferimento a "Pulizia interna".
Avviare il programma Machine Care con un disin‐
crostante o un prodotto detergente progettato per
le lavastoviglie.

Il calcare può depositarsi su
pentole e stoviglie, nella va‐
sca o all'interno della porta.

•

Il livello di sale è basso, controllare l'indicatore di
riempimento.
Il tappo del contenitore del sale è lento.
L'acqua di rubinetto è dura. Fare riferimento a "De‐
calcificatore dell'acqua".
Usare il sale e impostare la rigenerazione dell'ad‐
dolcitore dell'acqua anche se vengono usate pasti‐
glie multi-funzione. Fare riferimento a "Decalcifi‐
catore dell'acqua".
Avviare il programma Machine Care con un prodot‐
to disincrostante per lavastoviglie.
Qualora i depositi di calcare rimangano, pulire l'ap‐
parecchiatura con detergenti particolarmente adatti
a tal fine.
Provare un detersivo diverso.
Contattare il produttore del detergente.

•
•
•

•
•
•
•
Pentole e stoviglie opache,
scolorite o incrinate.

•
•
•
•

Assicurarsi di introdurre nell'apparecchiatura solo
oggetti lavabili in lavastoviglie.
Caricare e scaricare il cestello delicatamente. Fare
riferimento al libretto contenente le indicazioni per
caricare il cestello.
Sistemare gli oggetti delicati nel cestello superiore.
Attivare l'opzione GlassCare per garantire una cura
speciale per gli articoli in vetro e quelli più delicati.

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

12. DOCUMENTAZIONE TECNICA
Marchio Commerciale

Electrolux
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Modello

EEC67300L 911434582

Capacità nominale (numero di coperti standard)

13

Classe di efficienza energetica

A+++
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Consumo energetico in kWh/anno, basato su 280 ci‐ 234
cli di lavaggio standard con acqua fredda e consu‐
mo dei modi a basso consumo energetico. Il consu‐
mo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo
dell’apparecchio.
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard
(kWh)

0.821

Consumo energetico nel modo spento (W)

0.50

Consumo energetico nel modo lasciato acceso (W)

5.0

Consumo di acqua in litri/anno, basato su 280 cicli di 3080
lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle
modalità di utilizzo dell’apparecchio
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da
G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)

A

Il "programma standard" è il programma standard di ECO
lavaggio al quale fanno riferimento le informazioni
dell’etichetta e della scheda, che questo programma
è adatto per lavare stoviglie che presentano un gra‐
do di sporco normale e che è il programma più effi‐
ciente in termini di consumo combinato di energia e
acqua È indicato come programma "Eco".
Durata del programma per il ciclo di lavaggio stan‐
dard (min)

240

Durata del modo lasciato acceso (min)

1

Emissioni di rumore aereo (db(A) re 1pW)

44

Apparecchio da incasso S/N

Sì

13. INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE
Dimensioni

Larghezza/Altezza/Profondità
(mm)

596 / 818 - 898 / 550

Collegamento elettrico 1)

Tensione (V)

220 - 240

Frequenza (Hz)

50

bar (minima e massima)

0.5 - 8

MPa (minima e massima)

0.05 - 0.8

Pressione dell’acqua di ali‐
mentazione
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Collegamento dell'acqua

Acqua fredda o calda 2)

max. 60°C

1) Fare riferimento alla targhetta dei dati per gli altri valori.
2) Consigliamo il collegamento all'acqua calda se prodotta mediante utilizzo di una fonte di
energia alternativa (per es. pannelli solari) per ridurre il consumo di energia.

14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le

*

apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici.
Portare il prodotto al punto di riciclaggio
più vicino o contattare il comune di
residenza.
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