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HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV MOSOGATÓGÉPEKRE VONATKOZÓANGB 

1. Fejezet  BEVEZETŐ 
Amennyiben nem követik a csatolt dokumentációban leírt útmutatásokat, veszélyeztethetik a 
készülék biztonságát, és a jótállás azonnali megszűnését vonja maga után.  

A kézikönyvben szereplő figyelmeztetések fontos információkat nyújtanak a beszerelés, 
működtetés és karbantartás közbeni biztonsági teendőkkel kapcsolatban.  
Gondosan tárolja az összes dokumentációt a készülék közelében, adja oda azokat a technikusoknak és a 
felhasználóknak. A felhasználó, azaz működtető felelőssége, hogy elolvassa, megértse, és 
megtanulja a kézikönyvben foglaltakat, mielőtt a készülék bármilyen működtetését elkezdené.  A 
készüléket arra tervezték, hogy professzionális mosogatást végezzen közösségek számára, így a 
beszerelést és a karbantartást minden esetben szakképzett személy végezheti, aki betartja a gyártó 
utasításait. Ne tegye elérhetővé gyermekek számára. A felhasznált anyagok kiválasztása, a megépítés, 
ami megfelel a CE biztonsági útmutatásoknak, és a teljes körű tesztelés egyaránt biztosítják a készülék 
minőségét. A kézikönyv mellett található a készülékben: 
• a kapcsolási rajzot 
• topográfiai táblázatot 
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal olyan anyagi károkért, vagy személyi sérülésekért, 
amelyek abból származnak, hogy nem tartották be a nyújtott utasításokat, vagy a készülék nem 
megfelelő használatából.  
 

2. Fejezet  BESZERELÉS 
A megfelelő beszerelés alapvető fontosságú ahhoz, hogy a készülék megfelelően működjön. Néhány 
azok közül az adatok közül, amelyek a beszereléshez szükségesek, azon az adattáblán találhatók, ami a 
késszülék jobboldalán található, valamint másolatban ennek a kézikönyvnek a borítóján.  

Kizárólag szakképzett, és engedéllyel rendelkező szakember végezheti a készülék 
beszerelését.  Ausztrália és Új-Zéland esetén a készüléket az AS/NZS3500.1 alapján kell beszerelni.  
2.1 Kicsomagolás 
Ellenőrizze, hogy a teljes csomagolás tökéletes állapotban van, és írja le, ha bármilyen sérülést tapasztal 
a szállítólevélre.  Miután eltávolította a csomagolást, bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék 
sértetlen. Ha a készülék megsérült, azonnal értesítse a viszonteladót faxon, vagy ajánlott, tértivevényes 
levélben, valamint a szállító céget. Amennyiben a sérülés olyan mértékű, hogy kockáztatja a készülék 
biztonságos működését, ne szerelje be, és ne használja azt, amíg egy szakképzett szakember meg nem 
javítja.  

A csomagolóanyagokat (műanyag zsákok, polisztirén hab, szögek, stb.) tilos gyermekek és 
háziállatok számára elérhetővé tenni, mivel veszélyesek.  
2.2 Elhelyezés 
• Ellenőrizze, hogy ne legyenek olyan tárgyak és anyagok a beszerelési területen, amelyek károsodhatnak 
a gőz miatt, ami elhagyhatja a készüléket a működés során, vagy, hogy azok megfelelően védettek.  
•Annak érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő stabilitást, szerelje be, és szintezze a készüléket annak a 
négy lábára.  
•Az eltérő beszerelési megoldásokat el kell fogadtatni a gyártóval.  
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2.3 Elektromos csatlakoztatás 
• Omnipoláris típusú főkapcsoló szükséges, ami képes az összes csatlakozás megszakítására, beleértve 
a semlegest, ami legalább 3 mm-es távolsággal rendelkezik a nyitott csatlakozások között, és egy 
biztonsági áramkör megszakítóval, ami kiold, vagy olvadó biztosítékokkal rendelkezik, amelyeket úgy kell 
méretezni, és kalibrálni, hogy megfeleljenek a gyártó által a készülék adattábláján szerepeltetett  
áramerősségi adatnak.  
• A főkapcsolót az elektromos ellátó vonal készülékhez közel eső szerelvényezéshez kell elhelyezni, es 
egyszerre csak egy készüléket szolgálhat ki.  
• Az elektromos hálózatnak a feszültsége és frekvenciája meg kell feleljen a az adattáblán szereplő 
adatokkal.  
• Alkalmazni kell egy hatékony földelési rendszert, amely megfelel az érvényben lévő megelőzési 
szabványoknak, és amelyek a felhasználó, és a berendezés biztonságát szolgálja.  
• A tápkábel (kizárólag H07RN-F típusú) tilos húzni, vagy összenyomni a mindennapi használat közben, 
illetve a szokásos karbantartások alatt.  
• Az unipotenciális végpontot, ami a géptesthez van rögzítve, csatlakoztatni kell egy unipotenciális 
kábelhez, aminek az átmérője megfelel a felhasználásnak.  
• Tartsa be az összes polaritást, ami a kapcsolási rajzon szerepel.  
• Ellenőrizze a csatolt kapcsolási rajzot további információk tekintetében.  

                           

Ne használjon adaptereket, több dugaljas hosszabbítókat, vagy nem megfelelő típusú és 
átmérőjű kábeleket, illetve olyan hosszabbítókat, amelyek nem felelnek meg az érvényes 
szabványoknak.  
2.4 Vízvezeték csatlakoztatás 
A készüléket egy csővel kell csatlakoztatni a vízhálózathoz. Szükséges beszerelni egy ki-be tolattyút, 
golyóscsapot, vagy tolózáras csapot, amivel gyorsan, és teljesen el lehet zárni a vizet, amikor szükséges, 
a vízhálózat és a készülék szolenoid szelepe között. A zárószelepet közvetlenül a készülék előtt kell 
beszerelni.  
• Ha a rendszer új, vagy ritkán használt, hagyja a vizet sokáig folyni, mielőtt csatlakoztatja a készüléket.  
• A vízellátásnak, a hőmérsékletnek és a nyomásnak meg kell felelnie azoknak az adatoknak, amelyek a 
készülék műszaki adattábláján találhatók.  
• Ha a víz keménysége magasabb 14 F (8 dH)-nál, javasoljuk, hogy használja a készülék belső 
vízlágyítóját (külön rendelés esetén szállítjuk).   Ha a víz keménysége magasabb, mint 35 F (19.5 dH), 
javasoljuk, hogy szereljen be egy külső vízlágyítót a szolenoid szelep elé.  



 

   G 
    szabad lefolyás                                         Nyomószivattyúval (opcionális) 
 

B2.5 csatlakoztatás a lefolyó vezetékhez 
• A lefolyó vezetéket el kell látni egy szabad vízlefolyóval, amelynek a mérete megfelel a készülék 
lefolyócsöve által szállított szennyvíz mennyiségének. A csőnek úgy kell elérnie a vízlefolyót, hogy 
ne kelljen húzni, összenyomni, nyomás alatt tartani, vagy más módon erőltetni.  
• A tartály gravitációs módon ürül, így a lefolyónak alacsonyabban kell lennie, mint a készülék alapja.  
Ürítő szivattyúval (külön rendelésre) 
• Ha a lefolyó nincs alacsonyabban, mint a készülék alapja, olyan készüléket kell használnia, amit ürítő 
szivattyúval láttak el (külön rendelésre) .  
• Ebben az esetben a maximális elvezető magasság 1 méter.  
• Mindig ellenőrizze, hogy a lefolyó megfelelően működik, és nem záródott el.  
• Minden más megoldást előre egyeztetni kell, és jóvá kell hagyni a gyártónak.  
 

3. Fejezet KOCKÁZATOK ÉS FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 
• A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amelyre tervezték. minden más felhasználási cél 
nem megfelelőnek minősül, és annál fogva veszélyes.  
• A szakképzett személyzet, amely beszereli a készüléket, köteles oktatni a felhasználót a készülék 
működtetésének tekintetében, valamint a biztonsági lépésekről, amelyeket köteles betartani, 
gyakorlati bemutatók alkalmazásával is.  
• A készüléken végzett bármilyen típusú szerviz, meghibásodás esetén is, kizárólag a gyártó által 
végezhető, illetve engedéllyel rendelkező szervizközpontban szakképzett személyek által, kizárólag 
eredeti alkatrészek felhasználásával.  
• Mindig kapcsolja ki a készüléket, vagy szakítsa meg a kapcsolatot a készülék és az elektromos, valamint 
a vízhálózat között, mielőtt karbantartást, javítást, vagy tisztítást végezne.  
• Képzéssel nem rendelkező személy NEM működtetheti a készüléket.  
• A készülék NEM maradhat áram alatt, amikor nincs használatban.  
• SOHA ne nyissa ki hirtelen a készülék ajtaját, ha a ciklus nem fejeződött be.  
• SOHA ne használja a készüléket a gyár által beszerelt biztonsági tartozékok nélkül.  
• SOHA ne használja a készüléket olyan tárgyak mosogatására, amelyeknek a típusa, mérete, 
alakja, vagy anyaga nem alkalmas garantáltan a gépi mosogatáshoz, illetve nem tökéletesen épek.  
• SOHA ne használja a készüléket, vagy annak részeit fellépőként, vagy személye, tárgyak, vagy 
állatok támasztékaként.  
• SOHA ne terhelje túl az első ajtós készülékek ajtaját, amelyek úgy vannak méretezve, hogy csak a 
konyhai eszközökkel megrakott rács súlyát viseljék el.  
• SOHA nyúljon csupasz kezekkel a mosogató folyadékokba.  
• SOHA ne fordítsa fel a készüléket beszerelést után.  

3.1 Normál üzemi feltételek 
Szobahőmérséklet: Max 40 °C – Min. 4 °C (átlagosan 25 °C) 
Magasság: 2000 méterig 
Relatív páratartalom: Max 30% 40 °C-on / max 90% 20 °C-on 
Dinamikus víznyomás: Min. 0.2MPa – Max. 0.4MPa 
 

 



4. Fejezet A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
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4.1 Használatos jelölések 
MINDIG HASZNÁLJA AZ 5. OLDALON TALÁLHATÓ ÁBRÁKAT 
(1) BE/KI GOMB 
(2) PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB 
(3) START GOMB 
(4) HŐMÉRSÉKLET KIJELZŐ 
(a) KAZÁN ÁLLAPOT LED 
(b) TARTÁLY ÁLLAPOT LED 
 

rövid mosás 

általános mosás 

közepes mosás (nem minden modell tartalmazza) 

hosszú mosás (nem minden modell tartalmazza) 

folyamatos mosás (nem minden modell tartalmazza) 

leeresztő ciklus (nem minden modell tartalmazza) 
 
4.2 BEKAPCSOLÁS 
LÁSD A 2. ÁBRÁT AZ 5. OLDALON 
• Kapcsolja be a főkapcsolót és nyissa ki a külső vízcsapot. 
• Ellenőrizze, hogy a szűrők és a túlfolyó (ha van) megfelelően vannak-e elhelyezve. 
• Nyomja meg az ON/OFF gombot (1). 
• A töltési fázis alatt a KIJELZŐN (4) jelzett számjegyek között egy villogó pont látható, amelyen a kazán és a 
tartály hőmérséklete vagy a kiválasztott ciklus látható a választott tE beállításnak megfelelően (lásd 12. oldal). 
• A kazán és a tartály fűtése közben a megfelelő LED-ek (a) és (b) narancssárgán világítanak. 
• Az üzemi hőmérséklet elérésekor az (a) és (b) LED zölden világít. 
• Elérte a mosás megkezdéséhez szükséges ideális feltételeket. 
 
4.3 A mosogatótálca előkészítése 
• A mosogatógép megfelelő működéséhez kövesse az alábbi szabályokat: 
• Használjon megfelelő edényt, töltse meg anélkül, hogy túlterhelné, és ne rakja egymásra az edényeket. 
• Mindenekelőtt mindig kaparja le az edények maradékait, mielőtt elmosogatná. 
• Helyezze az üres címzetteket fejjel lefelé a mosogatógépbe. 
• Helyezze be a tányérokat és hasonló tárgyakat a tányérba ferdén, belső felületével felfelé. 
• Helyezze be a vegyes evőeszközöket az evőeszközkosárba markolattal lefelé. 
• Soha ne tegyen ezüst vagy rozsdamentes acél evőeszközöket ugyanabba az ezüst edénykosárba, mert az 
ezüst kiéghet és az acél korrodálódhat. 
• Használat után azonnal mossa el az edényeket, hogy a szennyeződések ne keményedjenek meg és ne 
szilárduljanak meg. 
• Csak ép edényeket használjon, garantáltan mosogatógépben mosható. 
 

4.4 A ciklus kiválasztása és indítása 

• Válassza ki az edénytípusnak megfelelő mosogatási ciklust a PROGRAMVÁLASZTÁS gomb (2) ismételt 
megnyomásával (a megfelelő szöveg megjelenik a kijelzőn) (4. ábra). 

• Nyomja meg a START gombot (3) a program elindításához. 



• A ciklus befejeztével a VÉGE szó jelenik meg a kijelzőn (4), amíg az ajtót ki nem nyitják. 

• Az edények gyors szárításához a ciklus végén azonnal távolítsa el a mosogatógépből a kosarat. 

• A mosási ciklus blokkolásához nyomja meg a START gombot (3). (a ciklus nem ér véget) 

4.5 Folyamatos mosás (*opcionális) 

• Ez egy hosszabb ciklus, modelltől függően változó időtartammal. 

• A mosás megszakításához és az öblítés elindításához a ciklus időtartama tetszés szerint módosítható a 
START gomb (3) megnyomásával. 

4.6 A beépített szűrő eltávolítása (ha van) 

• Állítsa a mosó- és öblítő karokat merőleges helyzetbe az ajtó szélén. 

• Emelje fel a szűrőt a markolatánál fogva. 

 

4.7 A mosogatógép ürítése 

4.7.1 Leeresztő szivattyú nélküli gép 

• Kapcsolja ki a gépet. 

• Távolítsa el a beépített szűrőt (ha van). 

• A túlfolyót felfelé húzva távolítsa el, és várja meg, amíg a tartály teljesen kiürül. 

• Vegye ki a tartályszűrőt és tisztítsa meg, tisztítsa meg a mosó- és öblítő fúvókákat és a mosogatógép 
belsejét. 

4.7.2 Gép leeresztő szivattyúval 

• Válassza ki az ürítési ciklust a PROGRAMVÁLASZTÁS gombbal (2). 

• Távolítsa el a beépített szűrőt (ha van). 

• Csukja be az ajtót/burkolatot. 

• Nyomja meg a START gombot (3) a ciklus elindításához. 

• A gép leeresztő ciklust hajt végre öntisztítással (opcionális); ha kész, kikapcsol. 

• Vegye ki a tartályszűrőt és tisztítsa meg, tisztítsa meg a mosó- és öblítő fúvókákat és a mosogatógép 
belsejét. 

4.8 A mosogatógép kikapcsolása 

• Nyomja meg az ON/OFF gombot (1). A kijelző a feszültség jelenlétét jelző központi szegmenseket 
mutatja. 

 

5. fejezet – BEÁLLÍTÁSOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK 

A következő beállításokat csak szakképzett technikus végezheti el. 

Lásd az 5. oldalon lévő ábrákat. 

A következő oldalon felsorolt paraméterek a telepítési fázisban állíthatók be a beállítások menüben az 
alábbiak szerint: 

• A mosogatógép ki van kapcsolva, tápfeszültség csatlakoztatva és az ajtó (kalap) nyitva. 

• Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a (2) és (3) gombot (ciklus és START) legalább 5”-ig, amíg 

a következő szöveg meg nem jelenik a kijelzőn  

• Engedje el a (2) és (3) gombokat. 



• A (2) vagy (3) gombbal változtassa meg a szöveget  

• Nyomja meg a gombot (1) a megerősítéshez. 

• Válassza ki a kívánt paramétert az (1) gombbal, és változtassa meg az értékét a (2) és (3) gombokkal. 

• A módosított paraméter azonnal tárolásra kerül, megerősítés nélkül. 

• A gomb (1) lehetővé teszi az összes paraméter ciklikus görgetését. 

N.B. A paraméterek sorrendje és típusa a gép típusától függően változhat. 

 
Öblítési hőmérséklet beállítása (kazán). 

 
Mosási hőmérséklet beállítása (tartály). 

 

Ha aktiválva van, a kazán és a tartály váltakozó hőmérséklete jelenik meg a 
kijelzőn. 

 

ThermoStop: ha aktiválva van, a gép addig folytatja a mosást, amíg el nem éri a 
beállított öblítési hőmérsékletet. 

 
Energiatakarékos: csökkenti a hőmérsékletet, amikor a gépet nem használják. 

 
Automatikus indítás engedélyezése az ajtó bezárásával. 

 
Későbbi használatra fenntartva, ne módosítsa. 

 
A mosószer adagolási idejének beállítása. 

 
Az öblítőszer adagolási idejének beállítása. 

 
A mosószer-adagoló kézi aktiválása (ha van). 

 
Az öblítőszer-adagoló kézi aktiválása (ha van). 

 
A gép kikapcsolt, áram van. 

 

A kívánt paraméterek beállítása után az összes paraméter tárolása melletti kilépéshez tartsa 
lenyomva az (1) gombot, amíg a „gép ki, áram van” kötőjelek meg nem jelennek a kijelzőn. 

 

6. fejezet – ÖNDIAGNÓZIS 

A mosogatógép öndiagnosztikai rendszerrel van felszerelve, amely képes felismerni és jelezni egy sor 
meghibásodást. 

FIGYELEM! Az üzenet törlődik a gép ki- és bekapcsolásával. Ha a mellékelt jelzések végrehajtása után a 
probléma ismét jelentkezik, forduljon a hivatalos műszaki ügyfélszolgálathoz. 

 



 
Nincs öblítés. Az edényeket nem öblítették ki megfelelően. Ellenőrizze, hogy 
az öblítőfúvókák tiszták-e. 

 

A víz nincs leeresztve. A víz nem ürül ki, vagy rendellenesen folyik le. 
Ellenőrizze, hogy a lefolyócső nincs-e meggörbülve vagy összenyomva, és 
nincs-e eltömődve a szifon vagy a szűrők. 

 

Öblítési hőmérséklet visszaállítási hiba. A kazán hőmérséklete nem lett 
visszaállítva a meghatározott időn belül a mosási ciklus alatt. Kapcsolja ki, 
majd be a gépet, és hajtson végre egy új ciklust. 

 

Víztöltés hiba a tartályban. Ellenőrizze, hogy a hidraulikus csatlakozások 
megfelelőek-e, és hogy a vízcsap nyitva van-e. Ha van, ellenőrizze, hogy a 
túlfolyó a helyén van-e. Kapcsolja ki, majd be a gépet, majd töltse fel. 

 
Tankhőmérő hiba. (Szonda nyitva) A gép nem érzékeli a tartály 
hőmérsékletét. Kapcsolja ki, majd be a gépet. 

 
Tankhőmérő hiba. (Szonda rövidre zárva) A gép nem érzékeli a tartály 
hőmérsékletét. Kapcsolja ki, majd be a gépet. 

 
A kazán hőmérőjének hibája. (Szonda nyitva) A gép nem érzékeli a kazán 
hőmérsékletét. Kapcsolja ki, majd be a gépet. 

 
A kazán hőmérőjének hibája. (Szonda rövidre zárva) A gép nem érzékeli a 
kazán hőmérsékletét. Kapcsolja ki, majd be a gépet. 

 

Kazán feltöltési időtúllépés: a kazán nincs feltöltve. Az öblítés nem hajtható 
végre. Ellenőrizze, hogy a vízcsap nyitva van-e. Kapcsolja ki, majd be a 
gépet, és hajtson végre egy új ciklust. 

 

Tartályhőmérséklet visszaállítási hiba: A tartály hőmérséklete nem lett 
visszaállítva a meghatározott időn belül a mosási ciklus során. Kapcsolja ki, 
majd be a gépet, és hajtson végre egy új ciklust. 

 

Elektromechanikus biztonsági berendezés: a kazán (csak háromfázisú 
mosogatógépeknél) vagy a tartály biztonsági termosztátja kioldott vagy a 
tartály biztonsági nyomáskapcsolója kioldott. (CSAK HA TARTOZÉK) 

 

Szintbiztonsági berendezés: Nem megfelelő vízszint a tartályban. 

 

7. fejezet – KÖRNYEZET 
KÖRNYEZETVÉDELMI HASZNÁLAT 
A mosogatógép lelkiismeretes használata hozzájárulhat a jobb környezetterheléshez azáltal, 
hogy a napi használat során kis óvintézkedéseket tesz, mint például: 
• Csak a teljes edényeket mossa el. 
• Ha nem használja, kapcsolja ki a mosogatógépet. 
• Készenléti módban tartsa zárva a gépet 
• Használjon a szennyezettség mértékének megfelelő programokat. 
• Táplálja a gépet meleg vízzel, ha az elektromos áramnál gazdaságosabb forrásból állítja elő. 
• Győződjön meg arról, hogy a lefolyók egy megfelelő szennyvízrendszerbe folynak össze. 
• Ne lépje túl a mosószer ajánlott adagját. 
 

 

 

 

 

 

 



8. Fejezet KISZERELÉS 

Kizárólag szakképzett személy végezheti a kiszerelést.  
• Áramtalanítsa a készüléket a külső főkapcsoló segítségével.  
• Szárja el a külső vízcsapot. 
• Teljesen kapcsolja le a készüléket az elektromos, és a vízellátó hálózatokról.   
• Ürítse ki, tisztítsa meg, és teljes mértékben készítse elő az összes belső vízrendszert, mérő eszközöket, 
szivattyúkat, és a bojlert. . 
• Teljesen ürítse ki a mosogatószert, és öblítse át az adagolókat, és a csatlakozó csöveket, 
megbizonyosodva arról, hogy megfelelően kifolyt a mosogatószer és az öblítőszer (lépjen kapcsolatba a 
felhasznált termékek gyártójával). 
 

9. Fejezet ÁRTALMATLANÍTÁSL 
Az általunk gyártott készülékekben nincsenek különleges eljárást igénylő anyagok, ami az ártalmatlanítást 
illeti.  
1 A termék megfelelő ártalmatlanítása  
(Elektromos, és elektronikus felszerelés) 
 

(Érvényes Az Európai Unióban, és más európai országokban, amelyek külön 
szemétgyűjtési rendszerekkel rendelkeznek)  
A jelen jelölés a terméken, vagy a csatolt dokumentációban azt jelöli, hogy a 
terméket tilos más háztartási szeméttel együtt kidobni a hasznos élettartama 
végén. Ez azért fontos, hogy meg lehessen előzni a környezeti, illetve emberi kárt. 
Kérjük, hogy különítse el ezt a terméket a más szemét típusoktól, és hasznosítsa 
újra felelősségteljesen a hasznos élettartama végén.  
 
 
 
 
 
 
 





 









 


