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1. FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
FIGYELMEZTETÉS! A mosogatógép használata során kérjük,
tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:
A készüléket háztartásokban és hasonló környezetekben
W|UWpQĘKDV]QiODWUDterveztük, például:
- üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyháiban;
- tanyaházakban;
- szállodák, motelek és más lakókörnyezetek ügyfelei által;
- „szoba reggelivel” típusú környezetekben.
A készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, csökkent
IL]LNDLpU]pNV]HUYLYDJ\V]HOOHPLNpSHVVpJĦLOOHWYHWDSDV]WDODWRNNDOpV
LVPHUHWHNNHOQHPUHQGHONH]ĘV]HPpO\HNKDIHOJ\HOHWEHQUpV]HVOQHN
vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatához, és
megértették a készülék has]QiODWiEDQUHMOĘYHV]pO\HNHW*\HUHNHN
nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
EN60335-1)
A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy
V]HOOHPLNpSHVVpJĦLOOHWYHWapasztalatokkal és ismeretekkel nem
UHQGHONH]ĘV]HPpO\HN J\HUHNHNVHP KDFVDNDEL]WRQViJXNpUWIHOHOĘV
személy nem felügyeli a készülék használatát.
IEC60335-1)
A készüléket csak beltéri használatra és csak háztartási felhasználásra
tervezték. Az áramütés veszélye elleni védelem érdekében ne merítse a
készüléket, a kábelt vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más
folyadékba.
$NpV]OpNWLV]WtWiVDpVNDUEDQWDUWiVDHOĘWWNpUMNK~]]DNLD
csatlakozódugót. Használjon puha, nedves, enyhén szappanos
W|UOĘUXKiWPDMGSHGLJD]LVPpWHOWiWW|UOpVKH]V]iUD]W|UOĘUXKiW
FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK
$NpV]OpNHWI|OGHOQLNHOO+LEiVPĦN|GpVYDJ\PHJKLEiVRGiVHVHWpQDI|OGHOpV
FV|NNHQWLD]iUDPWpVYHV]pO\pWPHUWOHKHWĘVpJHWWHUHPWD]iUDPHOYH]HWpsére. A
NpV]OpNI|OGHOĘYH]HWpNNHOpVI|OGHOĘGXJyYDOHOOiWRWWYH]HWpNNHOYDQIHOV]HUHOYH
$GXJyWPHJIHOHOĘHQV]HUHOWpVI|OGHOWFVDWODNR]yDOM]DWEDNHOO
FVDWODNR]WDWQLDKHO\LXWDVtWiVRNQDNpVHOĘtUiVRNQDNPHJIHOHOĘHQ
$NpV]OpNI|OGHOĘYH]HWpNpQHNhelytelen csatlakoztatása áramütést okozhat.
(OOHQĘUL]WHVVHV]DNNpS]HWWYLOODQ\V]HUHOĘYHOYDJ\V]HUYL]GROJR]yYDOKDNpWVpJHL
PHUOQHNIHODNpV]OpNPHJIHOHOĘI|OGHOpVpYHONDSFVRODWEDQ1HPyGRVtWVDD
készülékhez rendelkezésre bocsájtott csatlakozódugót, ha az nem illeszkedik a
FVDWODNR]yDOM]DWED6]DNNpS]HWWYLOODQ\V]HUHOĘYHOV]HUHOWHVVHQIHOHJ\PHJIHOHOĘ
csatlakozóaljzatot.
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Ne üljön vagy álljon a mosogatógép ajtajára vagy edénytartó rácsára.
Ne PĦN|GWHVVHDPRVRJDWyJpSHWKDEXUNROyOHPH]HLQLQFVHQHNPHJIHOHOĘHQD
helyükön.
1DJ\RQyYDWRVDQQ\LVVDD]DMWyWKDDPRVRJDWyJpSPĦN|GLNPHUWYt]
IU|FFVHQKHWNLEHOĘOH
Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve ne álljon fel a nyitott ajtóra. A készülék
felbillenhet.
Az elmosogatandó edények behelyezésekor:
1) Úgy helyezze el az éles tárgyakat, hogy azok ne sérthessék fel az ajtótömítést.
2) Figyelmeztetés: A késeket és más hegyes eszközöket hegyükkel lefelé
vagy vízszintes helyzetben kell a kosárba helyezni.
$PRVRJDWiVLFLNOXVEHIHMH]pVHXWiQHOOHQĘUL]]HKRJ\DPRVRJDWyV]HU-tartály
üres-e.
1HPRVRJDVVRQPĦDQ\DJWiUJ\DNDWKDQLQFVUDMWXNRO\DQMHO]pVDPHO\
szerint azok biztonságosan mosogathatóak a mosogatógépben.
Az ilyen MHO]pVVHOQHPUHQGHONH]ĘPĦDQ\DJWiUJ\DNHVHWpEHQROYDVVDHODJ\iUWy
javaslatait.
Kizárólag automata mosogatógépekhez tervezett mosogató- pV|EOtWĘV]HUHNHW
használjon.
Soha ne használjon a mosogatógépben szappant, mosószert vagy kézi mosószert.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
Az ajtót nem szabad nyitva hagyni, mert az növelheti a felbotlás veszélyét.
Ha megsérült a hálózati kábel, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a
gyártónak vagy a gyártó hivatalos szervizének, vagy egy hasonlóan
képzett személynek kell azt kicserélnie.
Telepítés közben nem szabad a hálózati kábelt túlzottan vagy veszélyes
mértékben meghajlítani vagy lelapítani.
1HEiQMRQV]DNV]HUĦWOHQODNH]HOĘV]HUYHNNHO
A készüléket új W|POĘNpV]OHWWHONHOODYt]YH]HWpNKH]FVDWODNR]WDWQLDKDV]QiOW
W|POĘNpV]OHWHWQHPV]DEDG~MUDIHOKDV]QiOQL
Az elmosogatható adagok maximális száma 6.
A megengedett maximális bemeneti víznyomás 1 MPa.
A megengedett minimális bemeneti víznyomás 0,04 MPa.
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Ártalmatlanítás
Gondoskodjon a mosogatógép csomagolóanyagának
PHJIHOHOĘiUWDOPDWODQtWiViUyO9DODPHQQ\L
csomagolóanyag újrahasznosítható.
$PĦDQ\DJUpV]HNV]DEYiQ\RVnemzetközi
rövidítésekkel vannak jelölve:
PE
polietilén, például csomagoló fólia
PS
polisztirol, például párnázó anyag
POM
polioxi-PHWLOpQSpOGiXOPĦDQ\DJNDSFVRN
SROLSURSLOpQSpOGiXOVyV]ĦUĘ
PP
akrilnitril-butadién-sztirol, például kapcsolólap
ABS

FIGYELMEZTETÉS!
A csomagolóanyag veszélyes lehet a gyerekekre!
A csomagolóanyag és a készülék ártalmatlanítása
céljából vigye az anyagokat újrahasznosító központba.
(OĘWWHYiJMDOHDKiOy]DWLNiEHOWpVWHJ\H
használhatatlanná az ajtózáró szerkezetet.
A kartonpapír csomagolóanyag újrahasznosított papírból
készült, amelyet újrahasznosítás céljából papírhulladékJ\ĦMWĘEHQNHOOHOKHO\H]QL
$WHUPpNPHJIHOHOĘKXOODGpN-elhelyezésével Ön
HOĘVHJtWLDN|UQ\H]HWUHpVD]HPEHULegészségre kifejtett
HVHWOHJHVNHGYH]ĘWOHQN|YHWNH]PpQ\HNPHJHOĘ]pVpW
DPHO\HNHWDWHUPpNQHPPHJIHOHOĘKXOODGpNNH]HOpVH
LGp]KHWHOĘ
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további
részletes információkért kérjük, vegye fel a
kapcsolatot a helyi önkormányzattal és a háztartási
KXOODGpNRNDWNH]HOĘV]ROJiOWDWyYDO
ÁRTALMATLANÍTÁS: Ne helyezze el a terméket
szelektálatlan kommunális hulladékként. Speciális
NH]HOpVFpOMiEyODKXOODGpNHONO|QtWHWWJ\ĦMWpVH
szükséges.
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2. Rövid
kezelési
útmutató
Rövid
kezelési
útmutató
$UpV]OHWHVNH]HOpVLPyGRNDWDIHOKDV]QiOyLNp]LN|Q\YPHJIHOHOĘUpV]HLLVPHUWHWLN
A készülék bekapcsolása

1\RPMDOHDIĘNDSFVROyWDNpV]OpNEHNDSFVROiViKR]1\LVVDNLD]DMWyW

„A” rekesz:
Mindegyik mosogatási ciklusban.
„A” rekesz:
„B” rekesz:
A mosogatószer adagoló feltöltéseciklusban.
&VDND]HOĘPRVySURJUDPRNHVHWpEHQ
Csak D]HOĘPRVySURJUDPRNHVHWpEHQ
feltöltése
(Tartsa be a felhasználói utasításokat!)

$]|EOtWĘV]HU-szint
$]|EOtWĘV]HU-V]LQWHOOHQĘU]pVH
HOOHQĘU]pVH

C
AA

B

Ä&´PHFKDQLNXVMHO]Ę
Ä&´PHFKDQLNXVMHO]Ę
(OHNWURPRVMHO]ĘDNDSFVROyODSRQ KDYDQ 

(Csak
a vízlágyító rendszerrel ellátott típusok
&VDNDYt]OiJ\tWyUHQGV]HUUHOHOOiWRWWWtSXVRNHVHWpEHQ
(OHNWURPRVMHO]ĘD
esetében.) A regeneráló só szint (OHNWURPRVMHO]ĘDNDSFVROyODSRQ
KDYDQ 
NDSFVROyODSRQ KDYDQ +DQLQFVVyPHQQ\LVpJUHILJ\HOPH]WHWĘOiPSDD
+DQLQFVVyPHQQ\LVpJUHILJ\HOPH]WHWĘOiPSDDNDSFVROyODSRQ
A regeneráló
só szint
HOOHQĘU]pVH
kapcsolólapon (egyes típusok esetében), akkor a lefuttatott mosogatási ciklusok
(egyes
típusok esetében), akkor a lefuttatott mosogatási ciklusok száma
a alapján
allap
a
ap
pján
jjá
án
HOOHQĘU]pVH
száma DODSMiQEHFVOKHWĘPHJKRJ\PLNRUNHOOVyWW|OWHQLDYt]OiJ\tWyED

EHFVOKHWĘPHJKRJ\PLNRUNHOOVyWW|OWHQLDYt]OiJ\tWyED

A kosarak
A kosarak
feltöltése
feltöltése

Programválasztás
Programválasztás

$PRVRJDWyJpSPĦN|GWHWpVH
A mosogatógép
PĦN|GWHWpVH

$PHQQ\LUHOHKHWNDSDUMDOHD]pWHOPDUDGpNRWD]HGpQ\HNUĘO
Kaparja
le a nagy ĠƚĞůŵĂƌĂĚĠŬŽƚĂǌĞĚĠŶǇĞŬƌƅů. Áztassa le az

HGpQ\HNUĘODUipJHWWPDUDGYiQ\RNDWPDMGSHGLJKHO\H]]HEHD
È]WDVVDOHD]HGpQ\HNUĘODUipJHWWPDUDGYiQ\RNDWPDMGSHGLJKHO\H]]HEHD
kosarakba.
kosarakba. Olvassa
Olvassa el
el a
a mosogatógép
mosogatógép feltöltésére
feltöltésére vonatkozó
vonatkozó utasításokat.
utasításokat.

ajtót1\RPMDOHDÄ3URJUDP´JRPERWDNLYiODV]WRWWSURJUDPRWMHO]Ę
Csukja be az ajtót,
Nyomja le a „Program” gombot a kiválasztott programot
MHO]ĘOiPSDIHOJ\XOODGiViLJ  /iVGD]ಱÜzemeltetési utasításರ FtPĦUpV]W
lámpa felgyulladásáig. (Lásd az ಱÜzemeltetési utasításರFtPĦUpV]W

Nyissa ki a vízcsapot, és nyomja le a Start/Visszaállítás gombot. A készülék körülbelül
PiVRGSHUFHOWHOWHXWiQNH]GPĦN|GQL
Nyissa ki a vízcsapot, és nyomja le a Start/Szünet gombot. A készülék körülbelül
10 PiVRGSHUFHOWHOWHXWiQNH]GPĦN|GQL

Programváltoztatás

$IRO\DPDWEDQOpYĘFLNOXVFVDNDNNRUPyGRVtWKDWyKDD]PpJFVDNHJ\U|YLGLGHMHPĦN|GLN
(OOHQNH]ĘHVHWEHQHOĘIRUGXOKDWKRJ\DPRVRJDWyV]HUPiUEHOHNHUOWDJpSEHpVDNpV]OpNPiU
beszívta
a vizet. Ebben az esetben a mosogatószer
$IRO\DPDWEDQOpYĘFLNOXVFVDNDNNRUPyGRVtWKDWyKDD]PpJFVDNHJ\U|YLGLGHMHPĦN|GLN
Programváltoztatás
adagolót
újra fel kell tölteni.
(OOHQNH]ĘHVHWEHQHOĘIRUGXOKDWKRJ\DPRVRJDWyV]HUPiUEHOHNHUOWDJpSEHpVDNpV]OpNPiU
beszívta a vizet. Ebben az esetben a mosogatószer adagolót újra fel kell tölteni.
IRO\DPDWEDQOpYĘSURJUDP
2.
1\RPMDOHD6WDUW6]QHWJRPERWPDMGSHGLJDIRO\DPDWEDQOpYĘSrogram törléséhez nyomja le 3
1\RPMDOHD6WDUW6]QHWJRPERWPDMGSHGLJDIRO\DPDWEDQOpYĘSURJUDPW|UOpVpKH]Q\RPMDOH
3.
Válasszon ki egy új programot.
PiVRGSHUFQpOKRVV]DEELGĘUHDÄ3URJUDP´JRPERW
4.
Indítsa újrakia egy
mosogatógépet.
3. Válasszon
új programot.
4. Indítsa újra a mosogatógépet.
Kifelejtett edények
FIGYELMEZTETÉS
!
FIGYELMEZTE
behelyezése a
1. A mosogatás leállításához nyomja le a Start/Szünet gombot.
mosogatógépbe.
TÉS!
2. Nyissa ki az ajtót.
Óvatosan nyissa ki az
Kifelejtett edények behelyezése 3. Tegye be a kifelejtett edényeket.
DMWyW)RUUyJĘ]FVDSKDWNL
1. A mosogatás leállításához nyomja le a Start/Visszaállítás gombot.
mosogatógépbe.
Óvatosan
nyissa ki az
4. Csukja be az ajtót, majd pedig nyomja le a Start/Szünet gombot, a
az ajtó nyitásakor!
ajtót.
mosogatás
10
másodperc
elteltével
folytatódik.
2. Nyissa ki az ajtót.
)RUUyJĘ]FVDSKDWNL
Ha mosogatási ciklus
3.
be a kifelejtett
edényeket.
HaTegye
egy mosogatási
ciklus
közben kikapcsolta a készüléket, akkor
az ajtó nyitásakor!
közben kikapcsoltuk a
4.
Csukja
be
az
ajtót,
majd
pedig
nyomja
meg
a
Start/Visszaállításgombot,
a
mosogatás
D]LVPpWHOWEHNDSFVROiVHOĘWWYiODVV]DNL~MUDDPRVRJDWiVLFLNOXVWpVD]
készüléket.
eredeti bekapcsolási állapot V]HULQWPĦN|GWHVVHDNpV]OpNHW

A készülék kikapcsolása
A készülék kikapcsolása

Zárjaelavízcsapot,
könnyebben
törhetnek.
A vízcsap elzárása,
a
kosarak kirakodása

$PRVRJDWiVLFLNOXVEHIHMH]ĘGpVHNRUDKDQJMHO]ĘQ\ROFV]RUV]yODOPHJPDMGSHGLJHOKDOOJDW
$PRVRJDWiVLFLNOXVEHIHMH]ĘGpVHNRUDKDQJMHO]ĘQ\ROFV]RUV]yODOPHJPDMGSHGLJHOKDOOJDW
Kapcsolja
ki a készüléket a IĘNDSFVROyYDO.
.DSFVROMDNLDNpV]OpNHWDIĘNDSFVROyYDO
0LYHODNpV]OpNNpV]HQOpWL]HPPyGEDQYDQSHUFHOWHOWpYHOPĦYHOHWYpJ]pVQpONO
0LYHODNpV]OpNNpV]HQOpWL]HPPyGEDQYDQSHUFHOWHOWpYHOPĦYHOHWYpJ]pVQpONOautomatikusan
automatikusan
kikapcsolódik.
kikapcsolódik.

)LJ\HOPH]WHWpV9iUMRQQpKiQ\SHUFHW N|UOEHOOSHUFHW D]HGpQ\HNNLYpWHOHHOĘWW
mert még forróak és
)LJ\HOPH]WHWpV9iUMRQQpKiQ\SHUFHW N|UOEHOOSHUFHW D]HGpQ\HNNLYpWHOHHOĘWWPHUWPpJ
Így
a
száradásuk
is
gyorsabb
lesz.
forróak és könnyebben törhetnek.
ËJ\DV]iUDGiVXNLVJ\RUVDEEOHV]$]DOVyNRViUUDONH]GYHYHJ\HNLD]HGpQ\HNHWDNpV]OpNEĘO
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3. Üzemeltetési utasítás
FONTOS:

A mosogatógép legjobb teljesítményének elérése érdekében olvassa el az összes
kezelési utasítást

Kapcsolólap

1

áramellátás be-/kikapcsolásához.

2
beállításához.

3

2H ->4H->8H->0

4

5

Só
lágyítószert kell a készülékbe tölteni.

6

Mosogatóprogram-választó: A mosogatási
ciklusok kiválasztásához.

7

Start/Szünet gomb: A kiválasztott program
elindításához vagy szüneteltetéséhez, a

8

az indításkor villog.

kell tölteni.

A mosogatógép részei
7

2

1

8

Elölnézet

4

Hátulnézet

5

6

9

3

1

Sótartály

3

5

2

Mosogatószer adagoló

4

6

7
Szórókarok

7

8

Csészetartó polc

Kosár

10
9
10

-csatlakozó
-csatlakozó

4.Az HOVĘDONDORPPDOW|UWpQĘKDV]QiODWHOĘWW
MEGJEGYZÉS:

Ha az Ön készüléke nem rendelkezik vízlágyítóval, akkor hagyja ki ezt a

részt.

A. A só betöltése a vízlágyítóba
Mindig csak mosogatógépekhez szánt sót használjon.
A sótartály a kosár alatt WDOiOKDWyDPHO\HWDN|YHWNH]ĘNpSSHQNHOOIHOW|OWHQL

Figyelem!
Csak kifejezetten mosogatógépekhez kialakított sót használjon! Minden másfajta, nem
mosogatógéphez kialakított só, különösen az asztali só, károsítja a vízlágyítót. Nem
PHJIHOHOĘVyhasználata miatt bekövetkezett károk esetén érvénytelen a gyártó
JDUDQFLiMDpVDJ\iUWyQHPYiOODOIHOHOĘVVpJHWDNHOHWNH]HWWNiURNpUW
&VDNYDODPHO\LNWHOMHVPRVRJDWySURJUDPEHLQGtWiVDHOĘWWW|OWVHEHDVyW(]iOWDO
megakadályozható az, hogy a gép aljáQPDUDGyVyV]HPHNYDJ\D]HVHWOHJNLIU|FFVHQĘ
VyVYt]DPRVRJDWyJpSNRUUy]LyMiWLGp]]HHOĘ

1

2
Nyitás

A Vegye ki a kosarat, majd csavarozza le a sótartály kupakját. 1
B $]HOVĘPRVRJDWiVHOĘWWW|OWV|QOLWHUYL]HWDVyWDUWiO\ED
C Tegye be a tölcsért (mellékelve) a nyílásba, és töltsön be körülbelül 1 kg sót.
Természetes jelenség, hogy ekkor egy kis víz kifolyik a sótartálybó 2
D A tartály feltöltése után csavarozza vissza a sótartály kupakját.
E $Ä6y´ILJ\HOPH]WHWĘOiPSDDVyWDUWiO\IHOW|OWpVHXWiQiOWDOiEDQ-6 nappal kialszik.
F A só betöltése után azonnal el kell indítani egy PRVRJDWySURJUDPRW U|YLGSURJUDPKDV]QiODWiWMDYDVROMXN (OOHQNH]Ę
HVHWEHQDVyVYt]DV]ĦUĘUHQGV]HUDV]LYDWW\~YDJ\PiVIRQWRVDONDWUpV]HNNiURVRGiViWRNR]KDWMD$]LO\HQMHOOHJĦ
károsodásra nem terjed ki a garancia.

MEGJEGYZÉS:
1. A sótartályWFVDNDNNRUNHOOXWiQW|OWHQLKDDNDSFVROyODSRQIHOJ\XOODGDÄ6y´ILJ\HOPH]WHWĘ
lámpa.
$WWyOIJJĘHQKRJ\PHQQ\LUHNpSHVDVyIHOROGyGQLHOĘIRUGXOKDWKRJ\DÄ6y´ILJ\HOPH]HWĘ
lámpa akkor is világít, ha feltöltöttük a sótartályt.
Ha nincs sómennyiségre ILJ\HOPH]WHWĘOiPSDDNDSFVROyODSRQ HJ\HVWtSXVRNHVHWpEHQ 
DNNRUDOHIXWWDWRWWPRVRJDWiVLFLNOXVRNV]iPDDODSMiQEHFVOKHWĘPHJKRJ\PLNRUNHOOVyW
tölteni a vízlágyítóba.
2. A só kiömlése esetén egy áztató vagy gyors programot kell lefuttatni a felesleges só
eltávolítása érdekében.

A sófogyasztás beállítása
1. lépés: Belépés a beállítási üzemmódba
Csukja be az ajtót, a készülék bekapcsolása után 60 másodpercen belül nyomja le és
5 másodpercig tartsa lenyomva a Start/Szünet gombot, ekkor a készülék belép a beállítási
üzemmódba.
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2. lépés: A sófogyasztási szint kiválasztása
Nyomja le a Start/Szünet gombot a

->H2->H3->H4->H5->H6;

3. lépés: Kilépés a beállítási üzemmódból
, akkor a készülék kilép a beállítási üzemmódból, és a

készülék készenléti üzemmódba kerül.

Összesen 6 sófogyasztási szint létezik. A szintet az alábbi táblázat szerint javasoljuk kiválasztani:

A víz keménységi foka

dH

1)

mmol/l

2)

Beállítás a
vízlágyítón

Digitális kijelző ábrák

0-5

0-0,9

1

Gyors

6-11

1,0-2,0

2

Különleges

12-17

2,1-3,0

3

18-22

3,1-4,0

4*

23-34

4,1-6,1

5

35-45

6,2-8,0

6

Különleges és gyors
Üveg
Üveg és gyors
Üveg és különleges

Megjegyzés:
1) Német vízkeménységi mértékegység
2) millimol, nemzetközi vízkeménységi egység
*) gyári beállítás

adagoló
mosogatógépben folyékony

az ajtóban helyezkedik el a mosogatószer
agoló befogadóképessége 110 ml.
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Figyelem!
&VDNPiUNiV|EOtWĘV]HUWKDV]QiOMRQDPRVRJDWyJpSKH]1HW|OWV|QPiVDQ\DJRNDWLVWDUWDOPD]y|EOtWĘV]HUWD
mosogatógépbe (például mosogatógép tisztítószert, folyékony mosogatószert). Ez károsíthatja a készüléket.

0LNRUNHOO~MUDW|OWHQLD]|EOtWĘV]HUDGDJROyW"
+DDNDSFVROyODSRQQLQFV|EOtWĘV]HUEHW|OWpVpUHILJ\HOPH]WHWĘOiPSDDNNRUDNXSDNPHOOHWWL „ C” RSWLNDLV]LQWMHO]ĘV]tQHDODSMiQ
EHFVOKHWLPHJD]|EOtWĘV]HUPHQQ\LVpJpW+DD]|EOtWĘV]HUDGDJROy WHOHYDQDNNRUD]HJpV]MHO]ĘV|WpWV]tQĦ$PHQQ\LVpJ
FV|NNHQpVpYHOFV|NNHQDV|WpWSRQWPpUHWH$]|EOtWĘV]HUPHQQ\LVpJHVRKDQHPFV|NNHQKHWD]V]LQWDOi

Ä&´ ÄgEOtWĘV]HU´MHO]Ę

$]|EOtWĘV]HUPHQQ\LVpJpQHNFV|NNHQpVHN|]EHQDV]LQWMHO]ĘQOpYĘ
fekete pont mérete az alábbiak szerint változik.
Tele
3/4 részig tele
1/2 részig tele
1/4 részig tele – a foltosodás megakadályozása érdekében
utántöltés szükséges
Üres

0LNRUNHOOIHOW|OWHQLD]|EOtWĘV]HUDGDJROyW"
1

1
2
3

2

3

Az adagoló nyitásához fordítsa el a kupakot az „open” nyíl irányába (balra), majd emelje ki.
7|OWVHEHD]|EOtWĘV]HUWD]DGDJROyED9LJ\i]]RQKRJ\QHW|OWVHW~O
7HJ\HYLVV]DDNXSDNRWD]ÄRSHQ´Q\tOQDNPHJIHOHOĘHQPDMGSHGLJIRUGtWVDHODÄFORVHG´Q\tOLUiQ\iED MREEUD 

MEGJEGYZÉS:

$EHW|OWpVN|]EHQNLIU|FFVHQW|EOtWĘV]HUWQHGvszívó ruhával kell letörölni,

KRJ\QHOHJ\HQW~OHUĘWHOMHVDKDENpS]ĘGpVa N|YHWNH]ĘPRVRJDWiVNRU1HIHOHGMHHO
YLVV]DWHQQLDNXSDNRWDPRVRJDWyJpSDMWDMiQDNEHFVXNiVDHOĘWW

$]|EOtWĘV]HUDGDJROyEHiOOtWiVD
Beállító kar
(Öblítés)

$] |EOtWĘV]HU DGDJROy KDW YDJ\ QpJ\ EHiOOtWiVL IRNR]DWWDO UHQGHONH]LN $] DGDJROy
beállítását mindig az „4” fokozattal kezdje. Ha az edények foltosodnak vagy nehezen
V]iUDGQDNDNNRUQ|YHOMHD]|EOtWĘV]HU-adag mennyiségét az adagolófedél levételével
és a tárcsa „5” fokozatra állításával. Ha az edények továbbra sem száradnak
PHJIHOHOĘHQ YDJ\ IROWRVRGQDN FVDYDUMD D WiUFViW D N|YHWNH]Ę IRNR]DWUD DPtJ D]
edények foltmentessé nem válnak. Az ajánlott beállítási érték „4”. (A gyári beállítási
érték „4”.)

MEGJEGYZÉS:
Növelje az adagot, ha a mosogatás után vízcseppeNYDJ\Yt]NĘIROWRNPDUDGQDND]HGpQ\HNHQ
Csökkentse az adagot, ha ragadós, fehéres foltok vannak az edényeken, vagy kékes réteg
látható az üvegedényeken vagy a kések pengéjén.

C. Mosogatószer
Vegyi anyagokat tartalmazó mosogatószerek szükségesek a V]HQQ\H]ĘGpVOHYiODV]WiViKR]DV]HQQ\H]ĘGpVIHOROGiViKR]pVDPRVRJDWyJpSEĘO
W|UWpQĘHOWiYROtWiViKR]$NHUHVNHGHOHPEHQNDSKDWyOHJW|EEPLQĘVpJLPRVRJDWyV]HUDONDOPDVHUUHDFpOUD
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Az új mosogatóporok általában foszfátmentesek. Így nem áll rendelkezésre a foszfát vízlágyító hatása.
Ebben az esetben javasoljuk a sótartály feltöltését, ha a víz keménysége csak 6°dH. Ha kemény a víz és
foszfátmentes mosogatószert használunk, gyakran jelennek meg fehér foltok az edényeket és az
üvegedényeken. Ebben az esetben – a jobb eredmény elérése érdekében – töltsön be több mosogatószert
DNpV]OpNEH$NOyUPHQWHVPRVRJDWyV]HUHNFVDNNLVPpUWpNEHQIHKpUtWHQHN$]HUĘVpVV]tQHVIROWRN
QHPWiYROtWKDWyNHOWHOMHVHQ(EEHQD]HVHWEHQYiODVV]RQPDJDVDEEKĘPpUVpNOHWHQPĦN|GĘSURJUDPRW

Koncentrált mosogatószerek
A vegyi összetétel alapján a mosogatószerek két alaptípusba sorolhatók:
KDJ\RPiQ\RVO~JRVPRVRJDWyV]HUHNPDUyKDWiV~|VV]HWHYĘNNHO
kis lúgtartalmú, koncentrált mosogatószerek, természetes enzimekkel

Mosogatótabletták
$NO|QE|]ĘPiUNiM~PRVRJDWyWDEOHWWiNNO|QE|]ĘJ\RUVDViJJDOROGyGQDNIHO(]pUW
bizonyos mosogatótabletták a rövid programok esetében nem tudnak feloldódni, és
nem képesek teljes tisztító hatásukat kifejteni. Kérjük, hogy mosogatótabletták
alkalmazásakor használjon hosszú programokat a mosogatószer-maradványok teljes
eltávolítása érdekében.

MEGJEGYZÉS:

Mosogatótabletták csak a „Három az egyben” funkcióval vagy a „Három
D]HJ\EHQ´SURJUDPPDOPĦN|GĘNpV]OpNWtSXVRNKR]iOOQDNUHQGHONH]pVUH

Mosogatószer adagoló
$]DGDJROyWPLQGHQPRVRJDWiVLFLNOXVHOĘWWIHONHOOW|OWHQLDÄ0RVRJDWiVLFLNOXVWiEOi]DW´-ban
PHJDGRWWXWDVtWiVRNQDNPHJIHOHOĘHQ$]gQPRVRJDWyJpSHDKDJ\RPiQ\RVPRVRJDWyJpSHNQpO
kevesebb mosogató- pV|EOtWĘV]HUWKDV]QiO(J\QRUPiODGDJKR]iOWDOiEDQHJ\HYĘNDQiO
PRVRJDWyV]HUUHYDQV]NVpJ$]HUĘVHEEHQV]HQQ\H]HWWHGpQ\HNKH]D]RQEDQHQQpOW|EE
PRVRJDWyV]HUV]NVpJHV$PRVRJDWyV]HUWPLQGLJDJpSEHLQGtWiVDHOĘWWW|OWVHEHPHUW
NO|QEHQiWQHGYHVHGKHWpVtJ\QHPROGyGLNIHOPHJIHOHOĘen.

A mosogatószer mennyisége
1

2

Mosogatópor
Mosogatótabletta

A nyitáshoz nyomja meg a reteszt

MEGJEGYZÉS:
Ha a fedél zárva van, nyomja meg a kioldó gombot. Ekkor a fedél felnyílik.
A mosogatószert mindig csak közvetlenül a egyes
PRVRJDWiVLFLNOXVRNPHJNH]GpVHHOĘWWW|OWVHEH
Csak márkás mosogatószert használjon a mosogatógéphez!
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FIGYELMEZTETÉS!
A mosogatószer korróziós hatású!
Vigyázzon, hogy ne kerüljön gyerekek kezébe.
A mosogatószer helyes használata
Kizárólag mosogatógépekhez készült mosogatószert használjon. Tartsa a mosogatószert
frissen és szárazon. A mosogatás megkezdéséig ne töltse be a mosogatószert az adagolóba.

A mosogatószer betöltése
Töltse fel a mosogatószer adagolót.
A jobb oldali ábra szerint a jelzés mutatja az adagolási
szinteket:

A

B

A $IĘPRVRJDWiVLFLNOXVKR]KDV]QiODQGyPRVRJDWyV]HUKHO\H
B $]HOĘPRViVLFLNOXVKR]KDV]QiODQGyPRVRJDWyV]HUKHO\H
Kérjük, tartsa be a gyártó adagolási és tárolási javaslatait,
amelyek a mosogatószer csomagolásán találhatók.
Csukja le a fedelet, és nyomja a helyére.
+DD]HGpQ\HNHUĘVHQV]HQQ\H]HWWHNWHJ\HQHJ\NLHJpV]tWĘPRVRJDWyV]HU-DGDJRWD]HOĘPRVyV]HU-tartályba.
(]DPRVRJDWyV]HUD]HOĘPRViVLIi]LVEDQIHMWLNLKDWiViW

MEGJEGYZÉS:
Az egyes programokhoz szükséges mosogatószer-mennyiséggel kapcsolatos információk az utolsó oldalon találhatók.
1HIHOHGMHKRJ\DV]HQQ\H]HWWVpJPpUWpNpWĘOpVDYt]NHPpQ\VpJpWĘOIJJĘHQHOWpUpVHNOHKHWQHN
Kérjük, tartsa be a gyártó ajánlásait, amelyek a mosogatószer csomagolásán olvashatók.

5. A mosogatókosarak feltöltése
Javaslat
9iViUROMRQRO\DQHGpQ\HNHWDPHO\HNPRVRJDWyJpSEHQW|UWpQĘPRVRJDWiVUDDONDOPDVDN
Használjon enyhe, „edénybarát” mosogatószert. Szükség esetén kérjen további
tájékoztatást a mosogatószer-gyártóktól.
Bizonyos termékek HVHWpEHQYiODVV]DDOHKHWĘOHJDODFVRQ\DEEKĘPpUVpNOHWĦSURJUDPRNDW
$NiURVRGiVPHJHOĘ]pVHpUGHNpEHQQHYHJ\HNLD]YHJHGpQ\HNHWpVD]HYĘHV]N|]|NHW
N|]YHWOHQODSURJUDPEHIHMH]ĘGpVHXWiQ

0RVRJDWyJpSEHQW|UWpQĘPRVRJDWiVKR]D]DOiEEL
HYĘHV]N|]|NHGpQyek
Nem alkalmasak

Korlátozottan alkalmasak
Bizonyos üvegfajták elhomályosodhatnak sok
mosogatás után

Fa-, csont-, kerámia- vagy
J\|QJ\Ki]Q\HOĦHYĘHV]N|]|N
Nem KĘiOOyPĦDQ\DJHV]N|]|N
1HPKĘiOOyUDJDV]WRWWDONDWUpV]HNHW
WDUWDOPD]yUpJHEELHYĘHV]N|]|N
.|WĘDQ\DJJDONpV]OWHYĘHV]N|]|NYDJ\HGpQ\HN

Az ezüst- és alumínium részek
HOV]tQH]ĘGKHWQHNPRVRJDWiVN|]EHQ
A mázas minták kifakulhatnak
gyakori mosogatás esetén

MŶƂƚǀƂǌĞƚƾǀĂŐǇƌĠǌƚĄƌŐǇĂŬ
Kristályüveg
Rozsdásodásra hajlamos acéltárgyak
Fatálak
Szintetikus szálból készült tárgyak
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$PRVRJDWyNRVDUDNIHOW|OWpVHHOĘWWpVXWiQ
(A mosogatógép legjobb teljesítménye érdekében tartsa be az alábbi feltöltési útmutatót.
$NRVDUDNpVD]HYĘHV]N|]-NRVDUDNMHOOHP]ĘLpVPHJMHOHQpVHD]gQNpV]OpNWtSXVDHVHWpEHQHOWpUĘOHKHW
.DSDUMDOHD]pWHOPDUDGpNRWD]HGpQ\HNUĘOÈ]WDVVDOHD]HGpQ\HNUHpJHWWpWHOPDUDGYiQ\RNDW
Nem szükséges folyóvíz alatt leöblíteni az edényeket. A
N|YHWNH]ĘNpSSHQNHOODWiUJ\DNDWHOKHO\H]QLD
mosogatógépben:
$FVpV]pNHWSRKDUDNDWID]HNDNDWVHUSHQ\ĘNHWVWEIHMMHOOHIHOpNHOOEHKHO\H]QL
2. Az ívelt vagy mélyített eszközöket ferdén kell behelyezni, hogy a víz lepereghessen róluk.
3. Minden edényt biztonságosan kell egymásra rakni, hogy ne billenjenek fel.
4. Minden edényt úgy kell elhelyezni, hogy a mosogatás közben a szórókarok szabadon foroghassanak.

MEGJEGYZÉS: Nagyon apró tárgyak nem mosogathatók el a mosogatógépben, mert könnyen kieshetnek a kosárból.
Az üreges tárgyakat, például a csészéket, poharakat, lábosokat stb. nyílásukkal
OHIHOpNHOOHOKHO\H]QLKRJ\DYt]QHJ\ĦOKHVVHQ|VV]HEHQQN
$]HGpQ\HNpVD]HYĘHV]N|]|NQHPKHO\H]KHWĘNHOHJ\PiVEDQLOOHWYHQHPIHGKHWLNHJ\PiVt.
A törés elkerülése érdekében az üvegtárgyak nem érhetnek egymáshoz.
$QHKH]HQWLV]WtWKDWyQDJ\PpUHWĦHGpQ\HNHWD]DOVyNRViUEDQFpOV]HUĦHOKHO\H]QL
$KRVV]~SHQJpMĦNpVHNIJJĘOHJHVKHO\]HWEHQW|UWpQĘWiUROiVDYHV]pO\HNHWUHMWKHW
A hosszú pVYDJ\pOHVHYĘHV]N|]|NHWSpOGiXODV]HOHWHOĘNpVHNHW
Yt]V]LQWHVHQNHOOEHWHQQLDIHOVĘNRViUED
Ne terhelje túl a mosogatógépet! Ez a jó eredmények elérése és a mérsékelt
energiafelhasználás céljából fontos.

A kosarak feltöltése
Úgy helyezze el D]HGpQ\HNHWKRJ\DYt]VXJiUQHPR]GtWKDVVDHOĘNHW
2

1
Csészék

5

3

8

2

IRÁNY

Közepes tálalóedény

4
Csészealjak

Poharak

7
5

6

1
3

6

Edény

Ovális tál

7
Lapos tányérok

8
Leveses tányérok

9

4

10

9
Desszert tányérok

11

10

(YĘHV]N|]-kosár

11
Tálalókanalak

13

(YĘHV]N|]-kosár
ÒJ\KHO\H]]HHOD]HGpQ\HNHWKRJ\DYt]VXJiUQHPR]GtWKDVVDHOĘNHW




IRÁNY



































1 Villák
2 (YĘNDQDODN
3 Desszertes kanalak
4 Teáskanalak
5 Kések
6 Tálalókanalak
7 0HUĘNDQDODN
8 Tálalóvillák

FIGYELMEZTETÉS!
Az alsó részen egyetlen tárgy sem nyúlhat túl.
Az éles eszközöket mindig hegyükkel lefelé helyezze
be a készülékbe!
$V]HPpO\LEL]WRQViJpVDNLYiOyPLQĘVpJĦWLV]WtWiVpUGHNpEHQD]DOiEELDNUDJ\HOYHKHO\H]]HHOD]H]VWQHPĦWDNRViUEDQ
Az ezüst tárgyak ne érjenek egymáshoz.
Az ezüst tárgyakat fogantyújukkal lefelé helyezze a készülékbe.
A késeket és esetleg veszélyes edényeket azonban fogantyújukkal felfelé helyezze el.
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6. Mosogatási ciklus táblázat
Az alábbi táblázatban látható, hogy mely programok a legjobbak az élelmiszermaradékok adott szintjéhez, és mennyi mosogatószerre van szükség. Továbbá egyéb
információval is szolgál a programokról.
( )Jelentése: az öblítőszer-adagoló feltöltésre szorul.
Program

Intenzív

Univerzális

ECO

(*EN60436)

Üveg

90 perc

Gyors

A ciklus leírása

Mosogatószer
elő/főmosogatáshoz

Üzemidő
(min)

Energia
(kWh)

Víz
(l)

Előmosogatás (50 °C)
Mosogatás (70 °C)
Öblítés
Öblítés
Öblítés (70 °C)
Szárítás

4+10

140

1,2

9,6

Előmosogatás
Mosogatás (60 °C)
Öblítés
Öblítés (70 °C)
Szárítás

4+10

120

1,05

7,7

Előmosogatás
Mosogatás (50°C)
Öblítés
Öblítés (70 °C)
Szárítás

14

230

0,613

6,5

Mosogatás (45°C)
Öblítés
Öblítés (60 °C)
Szárítás

14

75

0,65

5,8

Mosogatás (65 °C)
Öblítés (70 °C)
Szárítás

14

90

1,1

6,6

Mosogatás (40 °C)
Öblítés
Öblítés (40 °C)

12

30

0,5

5,8

MEGJEGYZÉS:

Öblítőszer

ECO: Ez a program a vizsgálati ciklus. Információk az összehasonlíthatósági
vizsgálathoz az EN60436 szabványnak megfelelően.
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Programváltoztatás
Feltétel: A mosogató program módosítható, ha a mosogatógép még csak egy rövid ideje
PĦN|GLN(OOHQNH]ĘHVHWEHQHOĘIRUGXOKDWKRJ\DPRVRJDWyV]HUPiUNLNHUOWD]
adagolóból, vagy a készülék már leürítette a mosogatóvizet. Ebben az esetben a
mosogatószer adagolót újra kell tölteni (lásd „A mosogatószer betöltése” c. részt).
$JpSPĦN|GpVpQHNV]QHWHOWHWpVpKH]Q\RPMDOHD6WDUW6]QHWJRPERWDPLNRUD]
DMWyFVXNYDYDQ1\RPMDOHKiURPPiVRGSHUFQpOKRVV]DEELGĘUHDÄ3URJram”
gombot, ekkor a gép készenléti állapotba kerül, és a program a kívánt mosogatási
ciklusra állítható (lásd „A mosogatási ciklus megkezdése” c. részt ).

0(*-(*<=e6$]DMWyPRVRJDWiVN|]EHQW|UWpQĘQ\LWiVDNRUDJpSPHJiOO$]DMWy
becsukásakor és a Start/Szünet gomb lenyomásakor a gép 10 másodperc eltelte után
WRYiEEPĦN|GLN
$SURJUDPMHO]ĘOiPSiNDPRVRJDWyJpSiOODSRWiWMHO]LN
D (J\SURJUDPMHO]ĘOiPSDEHNDSFVROYD– készenlét vagy szünet
E (J\SURJUDPMHO]ĘOiPSDYLOORJ– PĦN|GpV

MEGJEGYZÉS:

$]DMWyPRVRJDWiVN|]EHQW|UWpQĘQ\LWiVDNRUDJpSPHJiOO$]DMWyEHFVXNiVDXWiQ

– 10 másodperc elteltével – a gép folytatja a munkát.

Ha az Ön készüléke „megszakított emlékezet” funkcióval rendelkezik, akkor az
áramkimaradás után a gép befejezi a kiválasztott programot.

Elfelejtett betenni egy edényt?
A kifelejtett edény a mosogatószer-WDUWyNLQ\tOiVDHOĘWWEiUPLNRUEHWHKHWĘDJpSEH

1 Nyomja le a Start/Szünet gombot.

4 Tegye be a kifelejtett edényeket.

2 Nyissa ki kissé az ajtót a mosogatás leállításához.

5 Csukja be az ajtót.

3 A szórókarok megállása után teljesen kinyithatja az ajtót.

le a Start/Szünet gombot. 10 másodperc
6 Nyomja
HOWHOWpYHOPHJNH]GĘGLNDPRVRJDWiV

A mosogatási ciklus végén
$PRVRJDWiVLFLNOXVEHIHMH]ĘGpVHNRUDKDQJMHO]ĘQ\ROFPiVRGSHUFLJV]yOPDMGSHGLJHOKDOOJDW
Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, zárja el a vízcsapot, és nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
Várjon néhány percet az edények NLYpWHOHHOĘWWPHUWPpJIRUUyDNpVN|QQ\HEEHQW|UKHWQHNËJ\D
száradásuk is gyorsabb lesz.

A mosogatógép kikapcsolása
1. Kapcsolja ki a mosogatógépet a BE/KI gomb lenyomásával.
2. Zárja el a vízcsapot.

Óvatosan nyissa ki az ajtót.
A forró edények pU]pNHQ\HND]WpVUH(]pUWN|UOEHOOSHUFLJKDJ\QLNHOOD]HGpQ\HNHWOHKĦOQLD
NpV]OpNEĘOW|UWpQĘNLYpWHONHOĘWW
1\LVVDNLDPRVRJDWyJpSDMWDMiWKDJ\MDQ\LWYDpVYiUMRQQpKiQ\SHUFLJD]HGpQ\HNNLYpWHOHHOĘWWËJ\D]
edények kevésbé lesznek melegek és könnyebben száradnak.

A mosogatógép kirakodása
Normális jelenségnek számít az, hogy a mosogatógép belseje nedves.

FIGYELMEZTETÉS!
Mosogatás közben veszélyes az ajtó nyitása,
mert a forró víz leforrázhatja a kezét.
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7. Karbantartás és tisztítás
6]ĦUĘUHQGV]HU
$V]ĦUĘPHJDNDGiO\R]]DDQDJ\REEpWHOGDUDERNpVPiVWiUJ\DNEHNHUOpVpWDV]LYDWW\~ED
$V]ĦUĘUHQGV]HUHJ\GXUYDV]ĦUĘEĘOHJ\ODSRVV]ĦUĘEĘO IĘV]ĦUĘ 
pVHJ\DPLNURV]ĦUĘEĘO ILQRPV]ĦUĘ iOO

C

)ĘV]ĦUĘ

A

$IĘV]ĦUĘiOWDOIHOIRJRWWpWHOGDUDERNDWpVV]HQQ\H]ĘGpVHNHW
a szórókaron egy speciális vízsugár porlasztja szét és mossa
OHD]UtWĘFVĘEH

B

)LQRPV]ĦUĘ

B

(]DV]ĦUĘD]DNQDUpV]EHQJ\ĦMWL|VV]HD]pWHOPDUDGpNRNDWpV
megakadályozza, hogy azok a ciklus közben visszakerüljenek az
edényekre.

A

'XUYDV]ĦUĘ

C

A nagyobb darabokat, például a csont- vagy üvegdarabokat,
DPHO\HNHOW|PtWKHWLND]UtWĘFV|YHWDGXUYDV]ĦUĘIRJMDIHO$
V]ĦUĘiOWDOIHOIRJRWWWiUJ\DNHOWiYROtWiViKR]HQ\KpQQ\RPMDmeg
DV]ĦUĘWHWHMpQOpYĘIOHNHWpVHPHOMHNLDV]ĦUĘW

6]ĦUĘHJ\VpJ
$V]ĦUĘKDWpNRQ\DQWiYROtWMDHOD]pWHOGDUDENiNDWDPRVRJDWyYt]EĘOtJ\WpYHOHKHWĘYpDYt]FLNOXVDODWWL~MUDNHULQJWHWpVpW
$OHJMREEWHOMHVtWPpQ\pVHUHGPpQ\HOpUpVHpUGHNpEHQDV]ĦUĘWUHQGV]HUHVHQWLV]WtWDQLNHOO(]pUWFpOV]HUĦPLQGHQ
PRVRJDWiVLFLNOXVXWiQHOWiYROtWDQLDV]ĦUĘiOWDOIHOIRJRWWQDJ\REEpWHOGDUDERNDWDV]ĦUĘpVFVpV]HIRO\yYt]DODWWL
OH|EOtWpVpYHO$V]ĦUĘHJ\VpJNLYpWHOpKH]K~]]DIHOIHOpDFVpV]HIRJDQW\~MiW

FIGYELMEZTETÉS!

6RVHKDV]QiOMDV]ĦUĘNQpONODPRVRJDWyJpSHW
$PRVRJDWyJpSHWVRKDQHV]DEDGV]ĦUĘNQpONOKDV]QiOQL
$V]ĦUĘKHO\WHOHQYLVV]DWpWHOHFV|NNHQWKHWLDNpV]OpNWHOMHVtWPpQ\V]LQWMpWpV
károsíthatja az edényeket.

Nyitás

1. lépés)RUJDVVDHOOHQWpWHVHQDV]ĦUĘHJ\VpJHW
(A, B és C), majd pedig emelje ki.

C
B
OpSpV(PHOMHNLD%pVD&HOHPHWD]$HOHPEĘO

A
C
B

3. lépés: Válassza szét a B és a C elemet.

A
MEGJEGYZÉS :

$]HOMiUiVVRUiQD]OpSpVWĘODOpSpVIHOpKDODGYDDV]ĦUĘUHQGV]HUNLYHKHWĘ$OpSpVWĘOD]
lépés IHOpKDODGYDDV]ĦUĘUHQGV]HUEHKHO\H]KHWĘ
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Megjegyzések:
- $PRVRJDWyJpSPLQGHQKDV]QiODWDNRUHOOHQĘUL]]HKRJ\QHPW|PĘGWHN-HHODV]ĦUĘN
- $GXUYDV]ĦUĘNLFVDYDUR]iViYDONLHPHOKHWLDV]ĦUĘUHQGV]HUW7iYROtWVDHOD]pWHOPDUDGpNRNDWpVIRO\yYt]
DODWWWLV]WtWVDPHJDV]ĦUĘNHW

MEGJEGYZÉS: $WHOMHVV]ĦUĘUHQGV]HUWKHWHQWHHJ\V]HUNHOOWLV]WtWDQL

$V]ĦUĘWLV]WtWiVD
$GXUYDV]ĦUĘpVDILQRPV]ĦUĘWLV]WtWiViKR]KDV]QiOMRQWLV]WtWyNHIpW6]HUHOMHYLVV]DD]XWROVyROGDORQOpYĘiEUiQOiWKDWyPyGRQDV]ĦUĘ
alkatrészeit, majd pedig a helyére illesztve és lefelé nyomva tegye vissza az egész egységet a mosogatógépbe.

FIGYELMEZTETÉS

7LV]WtWiVDNRUQHW|JHVVHDV]ĦUĘNHW(OOHQNH]ĘHVHWEHQDV]ĦUĘN
deformálódhatnak, és csökkenhet a mosogatógép teljesítménye.

!

A mosogatógép gondozása
$NDSFVROyODSHQ\KpQQHGYHVUXKiYDOWLV]WtWKDWy$WLV]WtWiVXWiQJRQGRVNRGMRQD]DODSRVV]iUtWiVUyO$NOVĘ
IHOOHWHQMyPLQĘVpJĦIpQ\H]ĘYLDV]KDV]QiOKDWy
Soha ne használjon a mosogatógép egyik részén se éles tárgyakat, súrolószivacsot vagy szemcsés tisztítószert.

Az ajtó tisztítása
Az ajtó körüli perem tisztításához csak puha, meleg, nedves ruhát szabad
használni. A víz ajtózárba vagy az elektromos alkatrpV]HNEHW|UWpQĘ
EHKDWROiViQDNPHJHOĘ]pVHpUGHNpEHQVHPPLO\HQSHUPHWH]ĘWLV]WtWyV]HUW
ne használjon.

FIGYELMEZTETÉS

!

6RKDQHKDV]QiOMRQSHUPHWH]ĘWLV]WtWyV]HUWD]DMWyODSWLV]WtWiViKR]PHUWD]
károsíthatja az ajtózárat vagy az elektromos alkatrészeket.
'|U]V|OĘKDWiV~V]HUHNpVSDStUW|UOĘNQHPKDV]QiOKDWyNPHUWPHJNDUFROyGKDW
a felület, vagy foltok maradhatnak a rozsdamentes acél felületen.

Fagyvédelem
7pOLLGĘV]DNEDQJRQGRVNRGMRQDPRVRJDWyJpSIDJ\YpGHOPpUĘO$PRVRJDWiVLFLNOXVRNXWiQ
PLQGHQDONDORPPDOYpJH]]HHODN|YHWNH]ĘPĦYHOHWHNHW
1. Kapcsolja ki a mosogatógép áramellátását.
=iUMDHODYt]HOOiWiVWpVFVDWODNR]WDVVDOHDYt]EHYH]HWĘFV|YHWDYt]V]HOHSUĘO
3. (UHVV]HOHDYL]HWDEHYH]HWĘFVĘEĘOpVDYt]V]HOHSEĘO KDV]QiOMRQHJ\HGpQ\WDYt]IHOIRJiViUD 
&VDWODNR]WDVVDYLVV]DDYt]EHYH]HWĘFV|YHWDYt]V]HOHSUH
9HJ\HNLDWHNQĘDOMiQiOOpYĘV]ĦUĘWpVV]LYDFFVDOLWDVVDIHODYL]HWD]DNQDUpV]EHQ

MEGJEGYZÉS:

+DDPRVRJDWyJpSMHJHVHGpVPLDWWQHPPĦN|GLNNpUMNYHJ\HIHODNDSFVRODWRWD

szakszervizzel.
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A szórókarok tisztítása
$V]yUyNDURNN|QQ\HQNLYHKHWĘNtJ\DI~YyNiN
rendszeresen tisztíthatók, és megakadályozható
HOW|PĘGpVük. Mossa le a szórókarokat folyóvíz alatt,
yYDWRVDQWHJ\HYLVV]DĘNHWDKHO\NUHJ\OHYHDUUDKRJ\
semmi ne akadályozza forgómozgásukat.
Fogja meg a szórókar közepét, és kiemeléséhez húzza
felfelé. Mossa le a karokat folyóvíz alatt, és óvatosan
WHJ\HYLVV]DĘNHWDKHO\NUH$YLVV]DV]HUHOpVXWiQ
HOOHQĘUL]]HDV]yUyNDURNV]DEDGPR]JiViW(OOHQĘUL]]H
KRJ\PHJIHOHOĘHQ
vannak-e visszaszerelve.

A mosogatógép jó üzemállapotban tartása
Ha hosszabb ideig nincs használatban
a mosogatógép

Minden mosogatás után
Minden mosogatás után zárja el a készülék
vízellátását, hagyja kissé nyitva az ajtó, hogy ne
maradjon nedvesség vagy szag a készülék
belsejében.

Javasoljuk, hogy végezzen üres géppel egy mosogatást,
majd húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból, zárja el a
vízcsapot, és kissé hagyja nyitva a készülék ajtaját. Így
tovább tartanak az ajtótömítések, és nem keletkeznek
szagok a készülék belsejében.

Húzza ki a csatlakozódugót
7LV]WtWiVYDJ\NDUEDQWDUWiVHOĘWWPLQGLJK~]]DNLD
dugót a csatlakozóaljzatból.

A készülék mozgatása
Ha a készüléket máshová kell áthelyezni, próbálja meg
D]WIJJĘOHJHVKHO\]HWEHQWDUWDQL+DIHOWpWOHQO
szükséges, akkor a hátára is fordítható.

Ne használjon oldószereket vagy
G|U]V|OĘKDWiV~WLV]WtWyV]HUHNHW

Tömítések

A mosogatógép külsejének és gumi alkatrészeinek
tisztításához ne használjon oldószereket vagy
G|U]V|OĘKDWiV~WLV]WtWyV]HUHNHW
&VDNW|UOĘUXKiWpVPHOHJV]DSSDQRVYL]HWKDV]QiOMRQ
$IROWRNEHOVĘIHOOHWUĘO W|UWpQĘHOWiYROtWiViKR]
használjon egy kis ecetes vízbe vagy kifejezetten
mosogatógéphez készült tisztítószerbe mártott
W|UOĘUXKiW

A mosogatógépben a szagok keletkezésének egyik oka
az, hogy étel marad a tömítésekben.
0LQGH]LGĘQNpQWLQHGYHVV]LYDFFVDOW|UWpQĘ
tisztítással PHJHOĘ]KHWĘ

8 Telepítési utasítások

Figyelmeztetés:
Figyelmeztetés:

Áram ütés veszélye
A P RVRJDWyJpSWHOHStWpVHHOĘWW
válassza le a k észüléket az
elektromos hálózatról.

A csövek és az elektromos
berendezések felszerelését
bízza szakemberre!

Ennek elm ulasztása halált vagy
áram ütést ok ozhat.

$WHOHStWpVHOĘNpV]tWpVH
A mosogatógépet a PHJOpYĘFVDSHOYH]HWĘQ\tOiVpVKiOy]DWLcsatlakozás közelében kell elhelyezni.
$NRQ\KDV]HNUpQ\EHQHOKHO\H]HWWPRVRJDWyHJ\LNROGDOiWNHOOYiODV]WDQLDPRVRJDWyJpSHOYH]HWĘW|POĘMH
csatlakoztatásának HOĘVHJtWpVHFpOMiEyO
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A készülék beállítása
Állítsa a készüléket a kívánt helyre. A készülék hátfalának a falhoz, oldalainak pedig a szomszédos
V]HNUpQ\HNKH]YDJ\DIDOKR]NHOOWiPDV]NRGQLD$PRVRJDWyJpSRO\DQYt]EHYH]HWĘpVYt]HOYH]HWĘ
W|POĘNNHOUHQGHONH]LNDPHO\HNDPHJIHOHOĘWHOHStWpVHOĘVHJtWpVHpUGHNpEHQMREEpVEDOROGDOra
HJ\DUiQWHOKHO\H]KHWĘHN

Hálózati csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
A személyes biztonság érdekében:
x Ne használjon a készülékkel hosszabbító kábelt
vagy elosztót.
x Semmilyen körülmények között sem szabad
HOWiYROtWDQLDI|OGHOĘ
x FVDWODNR]yWDKiOy]DWLNiEHOEĘO

Elektromos követelmények
.pUMNQp]]HPHJD]DGDWWiEOiQDIHV]OWVpJpUWpNHWpVPHJIHOHOĘKiOy]DWUDFVDWODNR]WDVVDDPRVRJDWyJpSHW
A-HVEL]WRVtWpNNpVOHOWHWĘEL]WRVtWpNYDJ\PHJV]DNtWyKDV]QiODWDDMiQORWWpVD készülékhez külön áramkör
kialakítása szükséges.

Elektromos bekötés
A hálózati feszültség és frekvencia feleljen meg az adattáblán feltüntetett értékeknek.
$FVDWODNR]yGXJyWFVDNPHJIHOHOĘHQI|OGHOWHOHNWURPRVDOM]DWEDV]DEDGEHGXJDV]ROQL
Ha a csatlakozóaljzat nem felel meg a készülék csatlakozódugójának, akkor
V]DNNpS]HWWYLOODQ\V]HUHOĘYHOFVHUpOWHVVHNLD]DOM]DWRWpVQe használjon elosztót
vagy más hasonló megoldást, mert az túlmelegedést és tüzet okozhat.

Ügyeljen arra, hogy a
készülék használatbavétele
HOĘWWPHJIHOHOĘI|OGHOpVOHJ\HQ
kialakítva.

A víz bekötése
A hideg víz csatlakoztatása

&VDWODNR]WDVVD D KLGHJ YL]HV W|POĘW D ´ PpUHWĦ PHQHWHV FVDWODNR]yUD pV
U|J]tWVHV]RURVDQDPHJIHOHOĘKHO\]HWEHQ+D Yt]FV|YHN~MDNYDJ\KRVV]DEELGHLJ
használaton kívül voltak, eressze ki a vizet, hogy az tiszta és
V]HQQ\H]ĘGpVPHQWHV OHJ\HQ +D H]W HOPXODV]WMD PHJWHQQL HOĘIRUGXOKDW KRJ\ D
Yt]EHYH]HWĘQ\tOiVHOW|PĘGLNpVDNpV]OpNNiURVRGiViWLGp]LHOĘ
0HJMHJ\]pV+DDPHOOpNHOWW|POĘQHPLOOHV]NHGLNDFVDSUDNpUMNNHUHVVH
fel a helyi szerelvényboltot, ahol megvásárolhatók a szükséges adapterek.

FIGYELMEZTETÉS

!

Használat után zárja el a vízcsapot.
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$]HOYH]HWĘW|POĘFVDWODNR]WDWiVD
$]HOYH]HWĘW|POĘWOHJDOiEEFPiWPpUĘMĦOHIRO\yFVĘEHFVDWODNR]WDVVDYDJ\D
W|POĘPHJKDMOiViWYDJ\PHJFVDYDURGiVWHONHUOYHHQJHGMHDYL]HWD
PRVRJDWyED$W|POĘszabad vége legfeljebb 60 cm magasságban legyen, és a
YLVV]DiUDPOiVHONHUOpVHpUGHNpEHQDW|POĘYpJHQHPPHUOKHWDYt]EH

.e5-h.$.$66=$)(/$=h5Ë7ė7g0/ė7$=Ä$´9$*<$Ä%´0Ï'21

Pult

MEGJEGYZÉS:
A W|POĘWHWHMpQHNPP-nél
alacsonyabban kell lennie.

A
Max 600

Eleje

B
hUtWĘFVĘ

ĳPP
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$IHOHVOHJHVYt]OHHUHV]WpVHDW|POĘNEĘO
Ha a mosogató 1000 mm-QpOPDJDVDEEDQYDQDSDGOyWyODW|POĘNEHQOpYĘIHOHVOHJHVYt]QHPUtWKHWĘ
közvetlenül a mosogatóba. Ekkor a W|POĘNEĘODIHOHVOHJHVYL]HWHJ\DPRVRJDWyQNtYOpVDQQiO
alacsonyabban elhelyezett edénybe vagy tartályba kell üríteni.

9t]HOYH]HWĘQ\tOiV

&VDWODNR]WDVVDDYt]HOYH]HWĘW|POĘW$]HOYH]HWĘW|POĘWKHO\HVHQNHOOIHOV]HUHOQLDYt]V]LYiUJiVHONHUOpVH
érdekében.
hJ\HOMHQDUUDKRJ\DYt]HOYH]HWĘW|POĘQHOHJ\HQPHJFVDYDURGYDYDJ\|VV]HQ\RPyGYD

+RVV]DEEtWyW|POĘ
+DW|POĘKRVV]DEEtWyUDYDQV]NVpJDNNRUKDV]QiOMRQKDVRQOyHOYH]HWĘW|POĘW
$KRVV]DEEtWyW|POĘQHPOHKHWPpWHUQpOKRVV]DEEHOOHQNH]ĘHVHWEHQ csökkenhet a mosogatógép
tisztítóhatása.

A mosogatógép beindítása
$PRVRJDWyJpSEHLQGtWiVDHOĘWWD]DOiEELDNDWNHOOHOOHQĘUL]QL
1 $PRVRJDWyJpSYt]V]LQWHVHQiOOpVPHJIHOHOĘHQU|J]tWYHYDQ

2 $EHYH]HWĘV]HOHSQ\LWYDYDQ
3 A EHYH]HWĘW|POĘ csatlakozói teljesen meg vannak húzva, és nem szivárognak.
4 A huzalok szorosan csatlakoztatva vannak.
5 Az áramellátás be van kapcsolva.
6 $EHYH]HWĘpVD]HOYH]HWĘW|POĘQLQFVEHV]RUXOYDYDJ\PHJFVDYDURGYD
7 Az összes csomagolóanyagot és okmányWNLNHOOYHQQLDPRVRJDWyJpSEĘO
Fi gyel me zt etés

:

$WHOHStWpVXWiQNpUMNĘUL]]HPHJDNp]LN|Q\YHW
A kézikönyv a felhasználók számra is hasznos információkat tartalmaz.
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9. Hibaelhárítási ötletek
$V]HUYL]NLKtYiVDHOĘWW
$]DOiEELWiEOi]DWiWWHNLQWpVpYHOHONHUOKHWĘDV]HUYL]NLKtYiVD

Probléma
A mosogatógép nem
kapcsolódik be

0ĦV]DNL
problémák
Nem szivattyúzza ki a
vizet a szivattyú a
PRVRJDWyJpSEĘO

Lehetséges ok

7HHQGĘN

Kiégett a biztosíték,
vagy
PĦN|GpVEHOpSHWWDPHJV]DNtWy

Cserélje ki a biztosítékot, vagy állítsa vissza a megszakítót.
Csatlakoztassa le
a mosogatógéppel azonos áramkörre kapcsolt egyéb készülékeket.

Nincs áramellátás.

Kapcsolja be a gépet és csukja be teljesen az ajtaját.
1p]]HPHJKRJ\DKiOy]DWLNiEHOPHJIHOHOĘHQEHYDQ-e dugva a
fali aljzatba.

A mosogatógép ajtaja
QLQFVPHJIHOHOĘHQ
becsukva

&VXNMDpVUHWHV]HOMHEHPHJIHOHOĘHQD]DMWyW

0HJFVDYDURGRWWD]UtWĘ
W|POĘ

(OOHQĘUL]]HD]UtWĘW|POĘW

(OW|PĘG|WWDV]ĦUĘ

(OOHQĘUL]]HDGXUYDV]ĦUĘW
OiVGÄ$V]ĦUĘWLV]WtWiVD´FUpV]W

(OW|PĘG|WWDNRQ\KDL
mosogató.

(OOHQĘUL]]HDNRQ\KDLPRVRJDWyWKRJ\PHJIHOHOĘHQWiYR]LN-HEHOĘOH
a víz. Ha az a probléma, hogy nem folyik le a konyhai mosogató,
akkor nem mosogatógép-V]HUHOĘUHKDQHPYt]YH]HWpN-V]HUHOĘUHYDQ
szükség.

1HPPHJIHOHOĘ
mosogatószer

A habosodás elkerülése érdekében mosogatógéphez tervezett
VSHFLiOLVPRVRJDWyV]HUWKDV]QiOMRQ+DENpS]ĘGpVHVHWpQQ\LVVDNL
a mosogatógépet és hagyja a habot elpárologni. Öntsön kb. 4,5 liter
hideg vizet a kádba. Csukja be a mosogatógép reteszét, majd pedig
válasszon ki egy ciklust a víz leürítéséhez. Szükség esetén
ismételje meg.

.LIU|FFVHQWD]|EOtWĘV]HU

0LQGLJD]RQQDOW|U|OMHOHDNLIU|FFVHQW|EOtWĘV]HUW

6]tQH]ĘDQ\DJRW
tartalmazó
mosogatószer
használata.

Ügyeljen arra, hogy a mosogatószer ne tartalmazzon
V]tQH]ĘDQ\DJRW

$NHPpQ\Yt]EHQOpYĘ
ásványi anyagok

$EHOVĘUpV]WLV]WtWiViKR]KDV]QiOMRQQHGYHVV]LYDFVRW
PRVRJDWyV]HUWpVJXPLNHV]W\ĦW$KDENpS]ĘGpV
elkerülése érdekében soha ne használjon a
mosogatószeren kívül más tisztítószert.

Hab van a kádban

)ROWRVNiGEHOVĘ

Általános
problémák

)HKpUUpWHJDEHOVĘ
felületen

Rozsdafoltok vannak

D]HYĘHV]N|]|N|Q

Zaj

Az adott tárgyak
nem korrózióállóak.
Nem futtatott le programot
a só betöltése után. Só
került be a mosóciklusba.

A só betöltése után mindig futtassa le a gyors mosogató
SURJUDPRWHYĘHV]N|]|NpVHGpQ\HNQpONOLOOHWYHD7XUER
funkció választása nélkül (ha van ilyen a gépen).

A vízlágyító fedele
laza.

(OOHQĘUL]]HDIHGHOHW5|J]tWVHPHJIHOHOĘPyGRQ

Kopogó hang a
mosogatógépben

A szórókar nekiütközik a
NRViUEDQOpYĘWiUJ\QDN

Szakítsa meg a programot, és rendezze át a szórókar
mozgását akadályozó edényeket.

Surrogó hang a
mosogatógépben

Az edények lazán
helyezkednek el a
mosogatógépben.

Szakítsa meg a programot, és rendezze át az edényeket.

Kopogó hang a
vízcsövekben

Ezt a helyszíni telepítés
vagy a csövek keresztPHWV]HWHLGp]KHWLHOĘ

Ez a jelenség nem befolyásolja a mosogatógép
PĦN|GpVpW.pWVpJHVHWpQKtYMRQV]DNNpS]HWWvízvezetékV]HUHOĘW
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Probléma

Lehetséges ok

Az edények
nem tiszták

Az edények nincsenek

Lásd „A mosogatókosarak feltöltése” c. részt.

A program nem volt

Válasszon intenzívebb programot. Lásd a
„Mosogatási ciklus táblázat”-ot.

Nincs elég mosogatószer a
gépben.

Használjon több mosogatószert, vagy változtasson a
mosogatószeren.

Edények akadályozzák a
szórókart.

Rendezze át az edényeket úgy, hogy a szórókar szabadon
foroghasson.

Nem
mosogatási
eredmény

szórókarok tisztítása” c. részt.

a szórókar

Használjon kevesebb mosogatószert, ha lágy a víz, és
válasszon rövidebb ciklust az üvegáru elmosogatásához és
szárításához.

A lágy víz és a túl sok
mosogatószer
kombinációja.

Fátyolosság az
üvegárun
Fekete vagy szürke
nyomok az edényeken

Alumínium eszközök

Mosogatószer maradt az
adagolóban Az edények
nem száradnak meg

Edények zárják el a
mosogatószertárolót.

eltüntetéséhez.

edényekhez.

t. Növelje

adagolót.
Ne ürítse ki a mosogatógépet közvetlenül a mosogatás után.

Túl hamar vette ki az
edényeket.

Nem

kezdje meg a mosogatógép kiürítését, ha az edények már

szárítási
eredmény
Rossz programot
választott

Emiatt is csökkenhet a tisztítás mértéke. Válasszon hosszabb
mosogató programot.
A vízelvezetés nehezebb ezeknél a tárgyaknál. Az ilyen

bevonattal ellátott

Hibakódok
jelez ki:

Kódok

Jelentés

Lehetséges okok

A Gyors jelzőfény szapora
villogása

Hosszabb bemeneti idő.

A csapok nincsenek kinyitva, vagy a vízfelvétel
korlátozott, vagy a víznyomás túl alacsony.

Az Üveg jelzőfény szapora
villogása

Túlcsordulás.

A mosogatógép egyes elemei szivárognak.

Az ECO, Üveg és Gyors
jelzőfény szapora villogása

A központi vezérlőkártya és a kijelző
vezérlőkártya közötti
kommunikációban hiba jelentkezett .

Nyitott áramkör vagy huzalszakadás a kommunikációs
körben.

FIGYELMEZTETÉS

!

kell onnan távolítani a vizet.
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0ĦV]DNLDGDWRN

438 mm

Magasság:
Szélesség:
Mélység:
Feszültség:
Víznyomás:
Áramellátás:
Kapacitás:

438 mm
550 mm
500 mm
lásd az adattáblát
0,04-1,0 MPa
lásd az adattáblát
6 adag
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Termék adatlap (EN60436)
Szállító neve vagy védjegye: Candy
Szállító címe ( b):
Modellazonosító: CDCP 6. CDCP 6S
Általános termékparaméterek:
Paraméter
Névleges kapacitás (a)
(személy)

Érték
6

EEI (a)
Tisztítási teljesítmény index (a)

61,9
1,13

Energiafogyasztás kWh-ban
[ciklusonként], az ökoprogram
alapján, hideg vízzel. A tényleges
energiafogyasztás a készülék
felhasználási módjától függ.

0,613

A program időtartama (a)
(óra:perc)
Levegőben terjedő akusztikus
zajkibocsátás (a) (dB(A) re 1 pW)
Kikapcsolt üzemmód (W)
Késleltetett indítás (W) (adott
esetben)

3:50
49
0,49
1,00

Paraméter

Érték
Magasság
43,8

Méretek cm-ben

Szélesség
55,0
Mélység
50,0
Energiahatékonysági osztály (a)
F (c )
Szárítási teljesítmény index (a)
1,07
Vízfogyasztás literben
[ciklusonként], az ökoprogram
alapján. A tényleges
6,5
vízfogyasztás a készülék
felhasználási módjától és a víz
keménységtől függ.
Típus
Levegőben terjedő akusztikus
zajkibocsátás osztály (a)
Készenléti üzemmód (W)
Hálózati készenléti állapot (W)
(adott esetben)

Szabadonálló
C (c )
N/A
N/A

A szállító által nyújtott garancia minimális időtartama (b):
További információk:
Weblink a szállító honlapjára, ahol megtalálható a Bizottság (EU) 2019/2022 ( 1) (b) rendeletének II.
mellékletének 6. pontjában meghatározott információ:
az ókoprogramról.
ezen elemekben történt módosítások nem tartoznak a 2017/1369 (EU) rendelet 4. cikkelyének 4.
bekezdése hatálya alá
(c) ha a termékadatbázis automatikusan létrehozza ennek a cellának a végleges tartalmát, nem a
szállító adja meg ezeket az adatokat.
(1) A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2022 RENDELETE (2019. október 1.) a háztartási mosogatógépek
környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról és az
1016/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 267. oldalát).

21.03 / Rev.A

(a)
(b)
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Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba
a CANDY HOOVER Márkaszervizzel:
Központi hibabejelentés: +36 30 193 5757
E-mail: candyszerviz@tyukasz.hu
Alkatrész rendelés: www.joalkatresz.hu
Cím: H-6640 Csongrád, Zrínyi u. 2.
Telephely: H-6640 Csongrád, Kereszt u. 25.

Importőr:
Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Városmajor u. 13.
Tel.: (06/1) 798-4932 Fax: (06/1) 798-4926

