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/ Kapatma / Program
1 Açma
Seçim düğmesi
Eksikliği Uyarı
2 Parlatıcı
göstergesi
3 Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi
4 Açık Uyarı Kontrol lambası
5 Tablet Deterjan düğmesi
6 Başla / Bekle / İptal düğmesi
7 Program Takip lambaları
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Fonksiyon tuşları
Açma / Kapatma / Program Seçim
düğmesi

Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile bir
program seçildiğinde Açık Uyarı kontrol lambası
yanar, Kapalı konumuna getirdiğinizde söner.

Başla / Bekle / İptal tuşu
Başla / Bekle / İptal düğmesine bastığınızda seçmiş
olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlar.
Program sırasında herhangi bir nedenle kapıyı
açmanız gerekirse, Başla / Bekle / İptal düğmesine
basıp programı durdurduktan sonra kapıyı açın.
Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapayıp
Başla / Bekle / İptal düğmesine basın.
AA Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile makinenizi
açtıktan sonra, Başla / Bekle / İptal düğmesine basmadan önce 2
saniye bekleyin.

Tablet Deterjan
Şebeke suyu sertliğine bağlı olarak 2in1, 3in1, 4in1,
5in1 vb. olarak adlandırılan çok amaçlı deterjanlarla
daha iyi kurutma performansı elde edilmesini sağlar.
Tablet Deterjan fonksiyonunun hangi programlarda
aktif olduğunu "Program ve tüketim tablosu"nda
görebilirsiniz. Tablet Deterjan fonksiyonunu
seçtiğinizde tuşun üstündeki lamba yanar.
AA En son kullandığınız yıkama programında Tablet Deterjan
fonksiyonunu kullandıysanız, bir sonraki seçtiğiniz yıkama
programında da Tablet Deterjan fonksiyonu aktif durumda
kalır. Yeni seçtiğiniz programda Tablet Deterjan fonksiyonunu
kullanmak istemiyorsanız, tuşa basarak Tablet Deterjan
fonksiyonunu devre dışı bırakın.
AA Tablet Deterjan fonksiyonu program süresinde değişikliğe neden
olabilir.
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Programın iptal edilmesi
Programı çalışırken iptal etmek için Başla / Bekle / İptal düğmesine
3 saniye basın. Yıkama ve Kurutma lambaları yanıp sönmeye
başlayınca bırakın. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye
edilecektir. Yıkama ve Kurutma lambaları sönüp Bitti lambası
yandığında program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir
program seçip çalıştırabilirsiniz.
AA İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve /
veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlatıcı kalabilir.

Program takibi
Seçtiğiniz programın bulunduğu program
adımını, kontrol panelindeki program adımı
takip lambalarından izleyebilirsiniz.
Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde Bitti
lambası yanar.
AA Kurutma lambası yanıyorsa makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz
olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner
ve Bitti lambası yanar.
AA Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın
tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma /
Kapatma / Program Seçim düğmesini kapalı konuma getirin.
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Makinenizin çalıştırılması
1.
2.
3.
4.

Musluğu açın.
Fişi prize takın.
Bulaşık makinesinin kapısını açın.
Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda
yerleştirin.
5. Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
6. Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını
kapayın.
7. Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile bir program
seçerek Açık Uyarı Kontrol Lambasının yandığından emin olun.
8. Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını
kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
AA Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna
sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde
çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye
doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı lambası belirli bir süre
yanmaya devam eder.
9. "Program ve tüketim tablosu"nu kullanarak en uygun programı
seçin.
10. Başla/Bekle/İptal düğmesine basarak programı başlatın.

AA Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer
açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi
durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır,
dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam
edecektir.
AA Kurutma lambası yanıyorsa makine yaklaşık 30-60 dakika sessiz
olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner
ve Bitti lambası yanar.
AA Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın
tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma /
Kapatma / Program Seçim düğmesini Kapalı konuma getirerek
makineyi kapatın.
11. Musluğu kapayın.
12. Fişi prizden çıkarın.
13. Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15
dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını
aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır.
Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

Program ve tüketim tablosu
Program numarası

1 Referans *

2

Program adı

Eko

Yoğun

Yıkama sıcaklığı

50°C

65°C

Beklemiş normal kirli günlük
bulaşıkların en ekonomik şekilde
yıkanması için uygundur.

Ağır kirli tencere ve tavalar için
uygundur.

A+B

A+B

Ön Yıkama

Ön Yıkama

Kirlilik düzeyi

Deterjan miktarı A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³

▼

Yıkama
▼

Program akışı

Soğuk Durulama
▼

Sıcak Durulama
▼

Kurutma
▼

▼

Yıkama
▼

Soğuk Durulama
▼

Sıcak Durulama
▼

Kurutma
▼

Son

Son

Program süresi (dakika)

170

146

Su Tüketimi (litre)

15

17,6

1,02

1,67

Elektrik Tüketimi (kWsaat)

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir.
* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve
parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır.
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