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Tisztelt vásárló,
A rövid használati utasítás
a
mosogatógép
használati
utasításának
melléklete.
A
termék
használatának
megkezdése
előtt
olvassa
el figyelmesen a használati
utasítást, különösen a termék
biztonságos
használatára
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vonatkozó megjegyzéseket és
tippeket.
Mielőtt a mosogatógépet a
hálózati aljzathoz csatlakoztatja,
távolítsa el a szállítási védelmet.
A mosogatógépet csak a helyes
felszerelést követően szabad
bekapcsolni.

A készülék bekapcsolása
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Nyissa ki az ajtót, nyomja meg a gombot a
mosogatógép bekapcsolásához, a kijelző
világítani kezd.
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Mosogatószerek adagolása

A mosogatógép elindítja a ciklust.
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Cső
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Ellenőrizze a só szintjét

Távolítson el nagyobb méretű ételmaradékokat.
Helyezze el az edényeket a megfelelő kosarakba a
rakodási irányelveknek megfelelően.
Javasoljuk, hogy először az alsó kosarat rakja meg,
majd pedig a felső kosarat.
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Válassza ki a mosogatóprogramot
Nyomja meg a gombot a megfelelő program
kiválasztásához, a megfelelő jelző világít.
A késleltetési idő beállításához nyomja meg a
gombot. (3h/6h/9h/12h).

A készülék kiürítése az
edényből
A készülék kikapcsolása után nyissa ki a
mosogatógép ajtaját, és várjon kb. 15 percet
a kiürítése előtt, ezáltal gyorsítva az edények
szárításának folyamatát. A forró edények
hajlamosabbak a megrepedésre.

Töltse fel a regenerációs só tartályát, ha a
kezelőpanel megfelelő jelzése világít.

Töltse meg a mosogatógépet az
edényekkel

A készülék kikapcsolása
Kapcsolja ki a készüléket az On/Off gombbal.

Töltse fel a mosogatószer tartályát.
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Felső kar

Zárja be a mosogatógép ajtaját.

Nyomja meg a reteszt, hogy kinyissa a
mosogatószer tartályát.
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A mosogatógép bekapcsolása
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Alsó permetező kar
Só tartály

Szűrőrendszer

Adagoló

A készülék elemei
Permetezőkarok
Evőeszköz tároló
Felső kosár
Belső cső
Alsó kosár
Só tartály
Mosogatószer adagoló
Bögre- és csészetároló polc

Evőeszköz tároló

Felső permeBögrés
tezőkar
polc
Felső kosár

Bögrékre való polc

Fő szűrő
Vízbevezető tömlő csatlakozó
Vízelvezető tömlő
Szabályzó

FIGYELEM:
Az illusztrációk csakis tájékoztató jellegűek. Az egyes modellek eltérhetnek egymástól.

A MOSOGATÓGÉP PROGRAM TÁBLÁZATA: DIM404D

Program neve

Alapértelmezett
hőmérs.

Szennyeződés típusa

Szennyezettség foka

A program
időtartama
(perc)*

A ciklus leírása

Mosogatószer
mennyisége

[°C]

**

3g/22g
(1 darab)

Öblítés

Öblítés

Mosogatás 45 OC
hőmérsékleten

Öblítés
62 OC
Öblítés
65 OC

1

Intenzív

60°

2

**ECO

45°

Üveg és porcelán edények – enyhén szennyezettek

Enyhén
szennyezettek

3g/22g
(1 darab)

Előmosogatás

3

90’

65°

Enyhén szennyezett edények, melyek nem igényelnek teljes szárítási ciklust.

Enyhén
szennyezettek

25g
(1 darab)

Mosogatás 65 OC
hőmérsékleten
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Rövid

45°

Rövid program az enyhén szennyezett edények
számára, melyek nem igényelnek szárítást

Enyhén
szennyezettek

20g

Mosogatás 45 OC
hőmérsékleten

Normás
szennyezettség

Szabványos program. Emellett a kutatóintézetek számára ez egy referenciaprogram. A mérés a
EN 50242 szabványnak megfelelően történt.
Ez egy megfelelő program az átlagosan szennyezett edények mosogatásához. S egyben ez a
leghatékonyabb program az áramfogyasztást és vízfogyasztást tekintve egy ilyen tányérkészlet
számára.

*

Öblítés

Öblítés
50 OC

Vízfogyasztás
(l)*

(kWh)*

Előmosás
50 OC
Mosogahőmérsékleten tás 60 OC
hőmérsékleten

Rászáradt ételmaradékos erősen szennyezett edények

Áramfogyasztás

Öblítés
55 OC

165

1.4

16.5

Szárítás

205

0.69
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Szárítás

90

1.15

11.5

30

0.7

10

Öblítés
70 OC

Szárítás

A táblázatban megadott program időtartama, áramfogyasztása és vízfogyasztása laboratóriumi
körülmények között lett meghatározva. A reális adatok bizonyos kisebb fokú eltéréseket mutathatnak.

