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ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен -
функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:

Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com

Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.

 Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
 Обща информация и съвети
 Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения.

1.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
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Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.

1.1 Общи мерки за безопасност
• Този уред е предназначен за употреба в домашни

условия и подобни приложения като:
– селскостопански къщи; кухненски зони за

персонал в магазини, офиси и други работни
места;

– от клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене.

• Не променяйте спецификациите на уреда.
• Работното водно налягане (минимум и максимум)

трябва да е между 0.3 (0.03) / 10 (1) bar (Mpa)
• Спазвайте максималният брой от 6 места за

настройка.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да

се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.

• Всички ножове и прибори с остри върхове трябва
да се поставят в кошничката за прибори с острите
върхове надолу или в хоризонтално положение.

• Не оставяйте вратичката на уреда отворена без
наблюдение, за да не се допусне препъване в нея.

• Преди поддръжка изключете уреда и извадете
щепсела на захранването от контакта на ел.
мрежата.

• Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
• Вентилационните отвори в основата (ако са

налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.

• Този уред трябва да се свърже към водопровода
посредством предоставения нов комплект маркучи.
Старият комплект маркучи не трябва да се
използва повторно.
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1.2 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
• Този уред може да бъде използван от деца над 8

годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.

• Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
• Пазете всички препарати далеч от деца.
• Пазете децата и домашните любимци далече от

вратата на уреда, когато е отворена.
• Почистването и поддръжката не трябва да се

извършват от деца, ако не са под наблюдение.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
• Премахнете цялата опаковка.
• Не монтирайте или използвайте

повредени уреди.
• Не монтирайте уреда на места,

където температурата е под 0 °C.
• Спазвайте инструкцията за монтаж,

приложена с уреда.
• Не местете уреда без да сте го

изключили от електрическото
захранване.

2.2 Свързване към
електрическата мрежа

ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.

• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за

електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.

• Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.

• Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.

• Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.

• Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.

• Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.

• Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.

• Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако е
задължително да се смени
предпазителя на щепсела,
използвайте предпазител: 13 amp
ASTA (BS 1362).

2.3 Водно съединение
• Не повреждайте маркучите за вода.
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• Преди да свържете уреда към нови
тръби или такива, които не са били
използвани дълго време, оставете
малко вода да потече по тях,
докато бъдат чисти.

• Когато използвате уреда за първи
път, се уверете, че няма течове.

• Ако маркучът за подаване на вода
е повреден, незабавно изключете
щепсела от контакта. За подмяна
на маркуча за подаване на вода се
свържете с оторизирания сервизен
център.

2.4 Употреба
• Не сядайте и не стъпвайте върху

отворената вратичка.
• Препаратите за съдомиялни

машини са опасни. Следвайте
инструкциите върху опаковката на
перилния препарат.

• Не поглъщайте и не използвайте за
други цели водата от уреда.

• Не изваждайте съдовете от уреда,
докато програмата не приключи. По

съдовете е възможно да има
препарат.

• Уредът може да изпусне гореща
пара, ако отворите вратичката по
време на програма.

• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.

2.5 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.

• Изключете уреда от
електрозахранването.

• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.

• Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
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3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед

9

1 2 5 63 7 84

10

11

12

13

1 Резервоар за сол
2 Дозатор за препарати
3 Отделение за препарат за

изплакване
4 Разпръскващо рамо
5 Филтри
6 Табелка с данни
7 Маркуч за оттичане

8 Свързване на маркуча за подаване
9 Захранващ кабел
10 Кошница
11 Кошничка за прибори
12 Маркуч за подаване на вода
13 Фуния
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4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Командно табло

1 2 3 4 5

1 Бутон за вкл./изкл.
2 Екран
3 Delay Start (Отложен старт)

4 Програми
5 Старт / Пауза

4.2 Индикатори

Индикатор Описание

PRO програма

Normal програма

ECO програма

Преп. блясък

Сол

30 minutes програма

20 min party програма

Glass програма
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5. ПРОГРАМИ
5.1 Програми

Програ‐
ма

Степен
на за‐
мърсява‐
не
Тип заре‐
ждане

Фази на
цикъла

Препарат
за предва‐
рително/
основно
миене

Вре‐
ме‐
трае‐
не
(мин)

Елек‐
трое‐
нер‐
гия
(kWh)

Вода
(л)

Преп.
блясък

PRO
Упорито,
изсъхна‐
ло замър‐
сяване
Тигани,
тенджери,
съдове с
капаци

• Пред‐
миене
(50 °C)

• Миене
70 °C

• Плакне‐
не

• Плакне‐
не

• Изплак‐
ване 70
°C

• Сушене

3 г/15 г 140 0.9 10.0 ДА

Normal
Нормално
замърся‐
ване
Тендже‐
ри, чинии,
стъклени
чаши, ти‐
гани

• Пред‐
миене

• Миене
60 °C

• Плакне‐
не

• Изплак‐
ване 70
°C

• Сушене

3 г/15 г 120 0.7 8.0 ДА

ECO
EN 50242

Нормално
замърся‐
ване
Чинии,
прибори

• Пред‐
миене

• Миене
50 °C

• Плакне‐
не

• Изплак‐
ване 70
°C

• Сушене

3 г/15 г 190 0.61 6.5 ДА
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Програ‐
ма

Степен
на за‐
мърсява‐
не
Тип заре‐
ждане

Фази на
цикъла

Препарат
за предва‐
рително/
основно
миене

Вре‐
ме‐
трае‐
не
(мин)

Елек‐
трое‐
нер‐
гия
(kWh)

Вода
(л)

Преп.
блясък

Glass
Нормално
или леко
замърся‐
ване
Стъклени
чаши,
кристал,
фин по‐
рцелан

• Миене
45 °C

• Плакне‐
не

• Изплак‐
ване 60
°C

• Сушене

18 г 75 0.5 7.0 ДА

20 min
party

"Пресни"
замърся‐
вания
Чаши за
кафе, стъ‐
клени ча‐
ши

• Миене
46 °C

• Изплак‐
ване 42
°C

5 г 20 0.33 7.0  

30
minutes

Леко за‐
мърсява‐
не
Всички

• Миене
40 °C

• Плакне‐
не

• Изплак‐
ване 40
°C

15 г 30 0.25 6.0  

5.2 Настройка и стартиране
на програма
Стартиране на програма
1. Затворете вратичката на уреда.
2. Отворете крана за вода.
3. Натиснете бутона за вкл/изкл, за

да включите уреда.
4. За да зададете дадена програма,

натиснете Програми, докато
индикаторът на избраната
програма светне.

5. Натиснете "Старт/пауза", за да
стартирате програмата.

Стартиране на програма с
Отложен старт
1. Затворете вратичката на уреда.

2. Отворете крана за вода.
3. Натиснете бутона за вкл/изкл, за

да включите уреда.
4. Задайте програма.
5. Натиснете Отложен старт, за да

отложите старта на дадена
програма с до 24 часа.

Индикаторът за предмиене светва.
6. Натиснете "Старт/пауза", за да

стартирате броенето.
":" започне да мига.
Когато отброяването завърши,
програмата се стартира автоматично.

Отмяна на Отложен старт
1. Натиснете Start/Pause (Старт/

Пауза).
2. Натиснете "Отложен старт" докато

се появи 0.
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3. Натиснете Start/Pause (Старт/
Пауза). Програмата стартира
автоматично.

Прекъсване на програма
1. Отворете вратичката на уреда.
Уредът спира.
2. Затворете вратичката на уреда.
Програмата продължава от момента
на прекъсване.

Отмяна на програма
Натиснете и задръжте бутона за вкл./
изкл. в продължение на около 3
секунди, за да отмените програмата.

Уверете се, че дозаторът
за миялен препарат е
пълен, преди да
стартирате нова програма.

Край на програмата
Когато програмата приключи,
прозвучава прекъснат звуков сигнал в
продължение на 8 секунди.

1. Натиснете бутона за включване/
изключване, за да деактивирате
уреда.

2. Затворете крана за водата.

• Оставете чиниите да се
охладят, преди да ги
извадите от уреда.
Горещите съдове могат
лесно да се повредят.

• Отстрани и във
вратичката на уреда
може да има вода.
Неръждаемата стомана
се охлажда по-бързо от
чиниите.

6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
6.1 Използване на уреда
1. Напълнете резервоара за сол със

специална сол за съдомиялни
машини.

2. Заредете дозатора за препарат за
изплакване с препарат за
изплакване.

3. Заредете кошничката.
4. Отворете крана за вода.
5. Задайте правилната програма за

вида зареждане и степента на
замърсяване.

6. Добавете миялен препарат.
7. Пуснете програмата.

6.2 Използване на сол за
съдомиялни машини
Твърдата вода съдържа високо
количество минерали, които имат
негативен ефект върху уреда и водят
до незадоволителни резултати при
миене. Омекотителят на водата
неутрализира тези минерали.

Свържете се с местната
водоснабдителна компания, за да
получите информация относно
твърдостта на водата във вашия
регион.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте единствено
сол, която е специално
предназначена за
съдомиялни машини.
Всички други видове сол
ще повредят вашия уред.

Пълнене на резервоара за
сол
1. Завъртете капачката резервоара

за сол обратно на часовниковата
стрелка и я извадете.

2. Поставете 1 литър вода в
резервоара за сол (само първия
път).
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3. Използвайте фуния при
зареждането на резервоара със
сол.

4. Почистете солта около отвора на
резервоара за сол.

5. Отвъртете капачката на
резервоара за сол по
часовниковата стрелка, за да го
затворите.

Докато пълните
резервоара за сол, от него
могат да излязат вода и
сол, а това създава риск от
корозия. За да
предотвратите това,
стартирайте дадена
програма непосредствено
след като сте напълнили
резервоара за сол.

Напълнете отново
резервоара за сол, когато
индикаторът за сол светне
на дисплея.

Омекотител за вода
Омекотителят за вода премахва
минералите, които имат вреден ефект
върху резултатите от измиване и
върху самия уред.
Колкото по-високо е съдържанието на
тези минерали, толкова по-твърда е
водата. Твърдостта на водата се
измерва в еквивалентни скали.
Омекотителят трябва да се регулира в
съответствие с твърдостта на водата
във вашия регион. Вашата
водоснабдителна компания може да
ви информира каква е твърдостта на
водата във вашия регион. Важно е да
зададете правилното ниво на
омекотителя за вода, с цел
осигуряване на добри резултати при
миене.
Промяна на настройката на
омекотителя на водата:
1. Затворете вратичката на уреда.
2. Натиснете бутона "Вкл./изкл."
3. Натиснете "Старт/Пауза" веднага и

задръжте за 6 секунди.
4. Дисплея показва сегашното ниво

за омекотяване на водата.
5. Натиснете "Старт/пауза" веднага,

за да изберете желаното ниво.
6. Нивото се запаметява за 6

секунди.

Твърдост на водата

Твърдост на водата Ниво на омекотител за вода‐
та

Немски градуси (°dH) Международна единица
(mmol/l)

0 - 5 0.0 - 0.9 H1

6 - 11 1.0 - 2.0 H2

12 - 17 2.1 - 3.0 H3

18 - 22 3.1 - 4.0 H41)

23 - 34 4.1 - 6.1 H5
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Твърдост на водата Ниво на омекотител за вода‐
та

Немски градуси (°dH) Международна единица
(mmol/l)

35 - 45 6.2 - 8.0 H6
1) Фабрична настройка.

Ако използвате стандартен
препарат, задайте правилното ниво
на твърдост на водата, за да остане
индикаторът за зареждане на сол
активен.

6.3 Използване на миещ
препарат

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само
препарати, пригодени за
използване в съдомиялна
машина.

За да щадите околната
среда, не използвайте по-
голямо количество
препарат, отколкото е
посочено от неговия
производител.

Преди всеки цикъл на
миене е необходимо да
напълните дозатора за
препарат.

Пълнене на дозатора за
миялен препарат
1. Натиснете бутона за

освобождаване (A), за да отворите
капака (B) на дозатора за
препарат.

A B

2. Заредете препарат
(приблизително 15 г) в
отделението (C). Отделението се
състои от 2 части (D) и (E), които
отговарят на различни количества
препарат (15 г и 25 г). Поставете
таблетки в част (E) на
отделението.
C
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D E

3. Затворете дозатора за миещ
препарат. Натискайте капака,
докато бутонът за освобождаване
се заключи на мястото си.

4. Ако програмата има фаза за
предмиене, поставете малко
миялен препарат (приблизително 3
г) в капака на дозатора за
препарат.

Таблетките не се
разтварят напълно при
използване на кратки
програми и е възможно по
съдовете да останат следи
след приключване на
програмата.
Препоръчваме ви да
използвате таблетки при
по-дълги програми.

6.4 Повторно използване на
отделен препарат за миене,
сол и препарат за
изплакване
1. Заредете резервоара за сол и

дозатора препарат за изплакване.
2. Стартирайте програма без да

зареждате съдове.
3. Когато програмата приключи,

регулирайте позицията на
дозатора за препарат за
изплакване.

6.5 Използване на препарат
за изплакване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте единствено
препарати за изплакване,
които са специално
предназначени за
съдомиялни машини.

Препаратът за изплакване
дава възможност съдовете
да изсъхнат без следи и
петна.
Препаратът за изплакване
се освобождава
автоматично при
последната фаза на
изплакване.

Пълнене на дозатора за
препарат за изплакване
1. Завъртете капачката (F) обратно

на часовниковата стрелка и я
извадете.

F

2. Заредете дозатора за препарат за
изплакване (G) с препарат за
изплакване. Маркировката ''MAX''
показва максималното ниво.

G

3. Отстранете излишния препарат за
изплакване с абсорбираща кърпа,
за да предотвратите образуване
на прекалено много пяна по време
на програмата.
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4. Поставете обратно капачката и я
завъртете по часовниковата
стрелка, докато се затегне.
Уверете се, че знаците върху
капачката и тези върху дозатора
са изравнени.

Отново напълнете дозатора за
препарат за изплакване, когато
индикаторът на препарата за
изплакване светне на дисплея.

Регулиране на дозирането
на препарата за изплакване
Фабрична настройка: положение 3.

Можете да задавате дозировка на
препарата за изплакване между
положение 1 (най-ниска дозировка) и
положение 4 (най-висока дозировка).
Завъртете селектора за препарат за
изплакване (H), за да увеличите или
намалите дозировката.

H

7. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
7.1 Зареждане на
кошничките
Редовете шишове на кошницата могат
да бъдат снишени за зареждане на
тенджери, тигани и купи.

Смесвайте лъжиците с други прибори,
за да попречите на слепването им
една за друга.
В кошничката за прибори има 2
решетки, които се изваждат лесно.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
разпръскващото рамо
може да се движи
свободно, преди да
стартирате дадена
програма.

7.2 Препоръки и съвети
• В уреда не трябва да се поставят

предмети, които абсорбират вода
(гъби, домакински кърпи).

• Отстранете останалата по
съдовете храна.

• Омекотете изгорялата храна по
съдовете.

• Поставяйте дълбоките съдове
(чаши и тигани) с дъното нагоре.

• Уверете се, че в съдовете или в
купите не се събира вода.

• Уверете се, че приборите и
съдовете не се слепват.

• Уверете се, че стъклените чаши не
се допират до други стъклени чаши.

• Поставяйте дребните предмети в
кошничката за прибори.

• Смесвайте лъжиците с други
прибори, за да попречите на
слепването им една за друга.

• Докато поставяте предмети в
кошничката, се уверете, че водата
достига всички повърхности.

• Уверете се, че леките съдове са
неподвижни.

• В пластмасовите съдове и тиганите
с незалепващо покритие могат да
се съберат водни капчици.

• Ножовете с дълги остриета
представляват потенциална
заплаха, в случай че бъдат
поставени във вертикална позиция.

8. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
8.1 Поддръжка

ВНИМАНИЕ!
Преди обслужване
деактивирайте уреда и
извадете щепсела от
захранващия контакт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте уреда без
филтри.
Уверете се, че филтрите
са правилно поставени.
Ако сложите филтрите в
неправилно положение, ще
увредите уреда и ще
постигнете лоши резултати
при миене.

Ако филтрите са
замърсени, а
разпръскващото рамо –
запушено, това може да
повлияе негативно върху
резултатите при миене.
Редовно проверявайте и,
ако е необходимо,
почиствайте филтрите.

8.2 Изваждане и почистване
на филтрите
Филтъра се състои от три части.
A. Груб филтър
B. Фин филтър
C. Основен филтър
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A

B

C

1. Завъртете финия филтър (B)
обратно на часовниковата стрелка
и премахнете филтърния
комплект.

2. Поставете грубия филтър (A) като
го издърпате от финия филтър (B).

3. Измийте филтрите с вода и четка.
4. Поставете грубия филтър (A) във

финия филтър (B).
5. Сложете филтърния комплект във

ваната и завъртете финия филтър
(B) по часовниковата стрелка,
докато се заключи.

8.3 Почистване на
разпръскващото рамо
Не сваляйте разпръскващото рамо.
Ако отворите на разпръскващите
рамена се запушат, отстранете
остатъците от замърсявания с остър
предмет.

8.4 Почистване на
външните повърхности
Почистете външните повърхности на
машината и командното табло с
влажна мека кърпа.
Използвайте само неутрални
препарати.
Не използвайте абразивни продукти,
абразивни почистващи материали или
разтворители (напр. ацетон).

8.5 Защита против
заскрежаване
Пазете уреда от заскрежаване,
например през зимата. След всеки
цикъл:
1. Изключете уреда от захранващата

ел. мрежа.
2. Прекъснете водоснабдяването и

разкачете тръбата за подаване на
вода от вентила за вода.

3. Източване на водата от тръбата за
подаване на вода и вентила за
вода.

4. Свържете тръбата за подаване на
вода към вентила за вода.

5. Извадете филтъра в дъното на
казана и използвайте гъба, за да
попиете водата от каналчето.

9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

9.1 Как да постъпите, ако...
Ако уредът не стартира или ако спре
по време на работа, преди да се
свържете с оторизиран сервизен

център, опитайте да сами да решите
проблема, използвайки информацията
в таблицата.
При някои проблеми, индикаторите на
програмите започват да мигат с
прекъсвания, за да посочат наличие
на неизправност.
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Проблем и код на аларма Възможно решение

Уредът не се пълни с вода.
• На дисплея се показва програма

E1.
• Прозвучава прекъснат звуков

сигнал в продължение на около
30 секунди.

• Уверете се, че кранът на водата е отворен.
• Уверете се, че налягането на водата не е

твърде ниско. За тази информация се обър‐
нете към местното водоснабдително друже‐
ство.

• Уверете се, че кранът на водата не е запу‐
шен.

Устройството против наводнение
работи.
• На дисплея се показва програма

E4.
• Прозвучава прекъснат звуков

сигнал в продължение на около
30 секунди.

• Затворете крана за вода и се свържете с
оторизиран сервизен център.

Не можете да активирате уреда. • Уверете се, че главния щепсел е свързан
към главния контакт.

• Уверете се, че няма повреден предпазител
в електрическата кутия.

Програмата не се включва. • Уверете се, че вратичката на уреда е затво‐
рена.

• Натиснете бутона за стартиране.
• Ако е настроен отложен старт, отменете на‐

стройката или изчакайте края на преброя‐
ването.

Уредът не източва водата. • Уверете се, че маркучът за източване е
свързан правилно.

• Уверете се, че филтрите в уреда са чисти.
• Уверете се, че кухненската мивка се източ‐

ва правилно.

След като сте проверили уреда,
задайте програмата и я стартирайте
отново. Ако неизправността се появи
отново, се обърнете към оторизиран
сервизен център.
За кодове на аларми, които не
присъстват в таблицата, се свържете с
оторизиран сервизен център.

Информацията, необходима за
сервизния център, е посочена на
табелката с данни. Запишете я:
• Модел ......................
• Сериен номер (S.N.) ......................
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9.2 Резултатите от измиването и изсушаването не са
задоволителни

Проблем Възможна причина Възможно решение

Съдовете не са чисти. Избраната програма не е
приложима за типа заре‐
ждане и/или за степента на
замърсяване.

Уверете се, че програмата
е приложима за типа заре‐
ждане и/или за степента на
замърсяване.

Кошницата не е била заре‐
дена правилно, водата не
е достигнала до всички по‐
върхности.

Заредете кошницата пра‐
вилно.

Разпръскващото рамо не
се върти свободно поради
неправилно нареждане на
съдовете.

Уверете се, че разпръсква‐
щото рамо може да се дви‐
жи свободно, преди да
стартирате дадена програ‐
ма.

Филтрите са запушени. Уверете се, че филтрите
са чисти.

Филтрите не са сглобени и
поставени правилно.

Уверете се, че филтрите
са сглобени и поставени
правилно.

Не е използвано достатъч‐
но количество миялен пре‐
парат, или не е използван
миялен препарат.

Уверете се, че сте използ‐
вали правилното количе‐
ство миялен препарат.

Частици от варовикови от‐
лагания по съдовете.

Резервоарът за сол е пра‐
зен.

Напълнете резервоара за
сол със специална сол за
съдомиялни машини.

Капакът на резервоара за
сол не е затворен плътно.

Уверете се, че резервоара
за сол е добре затворен.

По стъклените чаши и чи‐
нии остават следи или
млечни петна.

Нивото на омекотителя на
водата е прекалено висо‐
ко.

Настройте омекотителя на
водата на по-ниско ниво.

По стъклените чаши и чи‐
нии има синкави пластове.

Дозата на препарата за из‐
плакване е прекалено го‐
ляма.

Задайте дозата в отделе‐
нието за препарата за из‐
плакване на по-ниска пози‐
ция.

Причината може да е в
миещия препарат.

Използвайте друга марка
препарат за миене.
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Проблем Възможна причина Възможно решение

Съдовете са мокри и без
блясък.

Избрана е програма без
фаза за изсушаване.

Задайте програма с фаза
за изсушаване.

Дозаторът за препарат за
изплакване е празен.

Заредете дозатора за пре‐
парат за изплакване с пре‐
парат за изплакване.

9.3 Кодове за грешка

Код Значение Възможна причина

E1 Дълъг период на подаване
на вода.

Кранът е затворен, подава‐
нето на вода е ограничено
или водното налягане е
прекалено ниско.

E3 Нужната температура не е
достигната.

Грешка в нагревателния
елемент.

E4 Препълване. Подадено е прекалено
много количество вода или
има изтичане от елемент
на съдомиялната машина.

10. ИНСТАЛИРАНЕ
10.1 Монтаж

Уверете се, че уредът е
позициониран на минимум
50 мм разстояние от двете
страни на напълно
отворена врата.

Между двете страни на уреда и шкафа
трябва да има 5 мм разстояние. Има
две възможности за отвора на шкафа
на уреда.

min. 

550 mm

min.

443mm

100

80

min. 

555mm

1 Захранващ кабел, маркуч за
източване, линия за
водоснабдяване. За да извършите
правилен монтаж, поставете
отвора от дясната или от лявата
страна на уреда.

БЪЛГАРСКИ 19



10.2 Свързване към
електрическата мрежа

ВНИМАНИЕ!
Не използвайте
удължителен кабел или
преходен щепсел за този
уред.

ВНИМАНИЕ!
Не прекъсвайте/
отстранявайте
заземяването.

ВНИМАНИЕ!
Осъществете
електрическо свързване
със захранващия кабел.

Прегледайте табелката с
данни за номиналното
напрежение.

10.3 Свързване за
източване на водата

max. 750 mm

• Свържете маркуча за източване на
вода с тръба за оттичане с
минимален диаметър 40 мм.

• Поставете маркуча за източване на
вода директно в мивката.
Използвайте специалната
пластмасова опора.

Маркучът за източване на вода трябва
да е на по-малко от 750 mm от
долната част на уреда, за да се
избегнат проблеми по време на
фазите на източване.
Извадете запушалката на мивката,
когато уредът източва вода, за да
предотвратите връщането на водата в
уреда.
Удължителят на маркуча за оттичане
на вода не трябва да бъде по-дълъг от
2 м. Вътрешният диаметър не трябва
да бъде по-малък от диаметъра на
маркуча.
Ако свързвате маркуча за оттичане на
водата към сифон под мивката,
свалете пластмасовата мембрана (A).
Ако не свалите мембраната,
останалата храна може да предизвика
запушване в сифона на маркуча за
източване.

A

10.4 Финална проверка
Преди включване на съдомиялната
машина е необходимо да извършите
следните проверки.
• Уредът е нивелиран и правилно

разположен.
• Вентилът за подаване на вода е

отворен.
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• Връзките на маркуча за подаване
са напълно затегнати и от тях не
тече вода.

• Проводниците са правилно
свързани.

• Захранването е включено.

• Маркучите за подаване и източване
на вода са преплетени.

• Всички опаковъчни и печатни
материали трябва да се извадят от
съдомиялната машина.

11. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
11.1 Техническа характеристика

Височина: 438 mm

Ширина: 550 mm

Дълбочина: 500 mm

Дълбочина с изцяло отворена врата: 812 mm

Товар, свързан с напрежението: вижте табелката с
данни

Налягане на водата: 0.04 - 1.0 MPa

Електрозахранване: вижте табелката с
данни

Вместимост: 6-позиционни на‐
стройки

Консумация на ел. енер‐
гия

Режим "оставена включена": 0.49 W

Режим "изключена": 0.49 W

12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.

БЪЛГАРСКИ 21



INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 22
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................24
3. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 26
4. BEDIENFELD..............................................................................................................27
5. PROGRAMME ........................................................................................................... 28
6. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 30
7. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 34
8. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 35
9. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 36
10. MONTAGE...............................................................................................................39
11. TECHNISCHE DATEN.............................................................................................41

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-
Informationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

 Warnungs-/Sicherheitshinweise
 Allgemeine Informationen und Empfehlungen
 Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

1.  SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller
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übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und
Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.

1.1 Allgemeine Sicherheit
• Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und

ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in

Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern.
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und

anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät

vor.
• Der Betriebswasserdruck (Mindest- und Höchstdruck)

muss zwischen 0.3 (0.03) / 10 (1) bar (Mpa) liegen
• Beachten Sie, dass die Höchstzahl an Maßgedecken 6

beträgt.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.

• Stellen Sie Messer und Besteck mit scharfen Spitzen
mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb oder
legen Sie sie waagerecht in das Gerät.

• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung
offen stehen, damit von der Tür keine Stolpergefahr
ausgeht.

• Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.

• Die Lüftungsöffnungen im Gerätesockel (falls
vorhanden) dürfen nicht von einem Teppichboden
blockiert werden.

• Das Gerät muss mit den mitgelieferten neuen
Schläuchen an die Wasserversorgung angeschlossen
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werden. Alte Schläuche dürfen nicht wieder
verwendet werden.

1.2 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und

Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Alle Reinigungsmittel von Kindern fernhalten.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten

Gerät fern.
• Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von

Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage
• Entfernen Sie das gesamte

Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät

nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem

Ort auf, an dem die Temperatur unter
0 °C absinken kann, und benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn die Temperatur
unter 0 °C absinkt.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.

• Schalten Sie immer das Gerät aus und
trennen Sie es von der
Stromversorgung, bevor Sie es
umsetzen.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.

• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die

elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.

• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.

• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.

• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls
das Netzkabel des Geräts ersetzt
werden muss, lassen Sie diese Arbeit
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durch unseren autorisierten
Kundendienst durchführen.

• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.

• Das Gerät entspricht den EWG-
Richtlinien.

• Nur für GB und Irland. Das Gerät
besitzt einen Netzstecker mit einer 13
A Sicherung. Muss die Sicherung im
Netzstecker ausgetauscht werden,
ersetzen Sie sie durch folgende
Sicherung: 13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die

Wasserschläuche nicht zu
beschädigen.

• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche an das Gerät
anschließen, lassen Sie Wasser durch
die Schläuche fließen, bis es sauber
austritt.

• Achten Sie darauf, dass beim ersten
Gebrauch des Geräts keine
Undichtheiten vorhanden sind.

• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Steckdose, wenn der
Wasserzulaufschlauch beschädigt ist.
Wenden Sie sich für den Austausch
des Wasserzulaufschlauchs an den
autorisierten Kundendienst.

2.4 Gebrauch
• Setzen oder stellen Sie sich niemals

auf die geöffnete Gerätetür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind

gefährlich. Beachten Sie die
Sicherheitsanweisungen auf der
Reinigungsmittelverpackung.

• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht
zum Spielen.

• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem
Gerät, bevor das Programm beendet
ist. Es könnte sich noch
Reinigungsmittel auf dem Geschirr
befinden.

• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während
des Ablaufs eines Programms öffnen.

• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.

2.5 Entsorgung

WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.

• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.

• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
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3. GERÄTEBESCHREIBUNG

3.1 Gesamtansicht

9

1 2 5 63 7 84

10

11

12

13

1 Salzbehälter

2 Behälter für Reinigungsmittel

3 Klarspülmittel-Dosiereinheit

4 Sprüharm

5 Siebe

6 Typschild

7 Ablaufschlauch

8 Anschluss des Zulaufschlauchs

9 Netzkabel

10 Korb

11 Besteckkorb

12 Zulaufschlauch

13 Trichter
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4. BEDIENFELD

4.1 Bedienfeld

1 2 3 4 5

1 „Ein/Aus“-Taste

2 Display

3 Startzeitvorwahl

4 Programme

5 Start/Pause

4.2 Kontrolllampen

Kontrolllam-
pe

Beschreibung

PRO Programm

Normal Programm

ECO Programm

Klarspülmittel

Salz

30 minutes Programm

20 min party Programm

Glass Programm
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5. PROGRAMME

5.1 Programme

Pro-
gramm

Ver-
schmut-
zungs-
grad
Beladung

Programm-
phasen

Vorspül-
gang mit
Reinigungs-
mittel/
Hauptspül-
gang

Dauer
(Min.)

Ener-
giever-
brauch
(kWh)

Was-
server-
brauch
(l)

Klarspül-
mittel

PRO

Stark ver-
schmutzt
mit einge-
trockneten
Speiseres-
ten
Pfannen,
Töpfe,
Auflauffor-
men

• Vorspül-
gang 50
°C

• Haupt-
spül-
gang 70
°C

• Klarspül-
gang

• Klarspül-
gang

• Spül-
gang 70
°C

• Trocken-
gang

3g/15g 140 0.9 10.0 JA

Normal

Normal
ver-
schmutzt
Töpfe, Tel-
ler, Gläser,
Pfannen

• Vor-
wasch-
gang

• Haupt-
spül-
gang 60
°C

• Klarspül-
gang

• Spül-
gang 70
°C

• Trocken-
gang

3g/15g 120 0.7 8.0 JA
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Pro-
gramm

Ver-
schmut-
zungs-
grad
Beladung

Programm-
phasen

Vorspül-
gang mit
Reinigungs-
mittel/
Hauptspül-
gang

Dauer
(Min.)

Ener-
giever-
brauch
(kWh)

Was-
server-
brauch
(l)

Klarspül-
mittel

ECO
EN 50242

Normal
ver-
schmutzt
Geschirr,
Besteck

• Vor-
wasch-
gang

• Haupt-
spül-
gang 50
°C

• Klarspül-
gang

• Spül-
gang 70
°C

• Trocken-
gang

3g/15g 190 0.61 6.5 JA

Glass

Normal
oder leicht
ver-
schmutzt
Gläser,
Kristall,
feines Por-
zellan

• Haupt-
spül-
gang 45
°C

• Klarspül-
gang

• Spül-
gang 60
°C

• Trocken-
gang

18g 75 0.5 7.0 JA

20 min
party

Vor kurz-
em be-
nutztes
Geschirr
Kaffeetas-
sen, Glä-
ser

• Haupt-
spül-
gang 46
°C

• Spül-
gang 42
°C

5g 20 0.33 7.0  

30 minu-
tes

Leicht ver-
schmutzt
Alle

• Haupt-
spül-
gang 40
°C

• Klarspül-
gang

• Spül-
gang 40
°C

15g 30 0.25 6.0  
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5.2 Einstellen und Starten
eines Programms

Starten eines Programms
1. Schließen Sie die Gerätetür.
2. Öffnen Sie den Wasserhahn.
3. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um

das Gerät einzuschalten.
4. Um ein Programm einzustellen,

drücken Sie die Programmwahltaste,
bis die Anzeige des gewünschten
Programms aufleuchtet.

5. Drücken Sie die Taste Start / Pause,
um das Programm zu starten.

Starten eines Programms mit
Zeitvorwahl
1. Schließen Sie die Gerätetür.
2. Öffnen Sie den Wasserhahn.
3. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um

das Gerät einzuschalten.
4. Wählen Sie ein Programm.
5. Drücken Sie die Taste Zeitvorwahl,

um den Start eines Programms um
bis zu 24 Stunden zu verzögern.

Die Kontrolllampe Vorspülgang leuchtet
auf.
6. Drücken Sie die Taste Start/Pause,

um den Countdown zu starten.
":" blinkt.
Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das
Programm automatisch.

Abbrechen der Zeitvorwahl
1. Drücken Sie Start / Pause.
2. Drücken Sie Zeitvorwahl bis 0

erscheint.
3. Drücken Sie Start / Pause. Das

Programm startet automatisch.

Unterbrechen eines
Programms
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
Das Gerät wird ausgeschaltet.
2. Schließen Sie die Gerätetür.
Das Programm wird an der Stelle
fortgesetzt, an der es unterbrochen
wurde.

Abbrechen eines Programms
Halten Sie etwa 3 Sekunden lang die
Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das
Programm abzubrechen.

Bevor Sie ein neues
Programm starten, stellen
Sie sicher, dass der
Reinigungsmittelbehälter
gefüllt ist.

Programmende
Nach Ablauf des Programms ertönt eine
Signaltonfolge für ca. 8 Sekunden.

1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um
das Gerät auszuschalten.

2. Schließen Sie den Wasserhahn.

• Lassen Sie das Geschirr
abkühlen, bevor Sie es
aus dem Gerät nehmen.
Heißes Geschirr ist
stoßempfindlich.

• An den Innenseiten und
an der Tür des Gerätes
kann sich Wasser
niederschlagen. Edelstahl
kühlt schneller ab als
Geschirr.

6. TÄGLICHER GEBRAUCH

6.1 Gebrauch des Gerätes
1. Füllen Sie den Salzbehälter mit

Spezialsalz für Geschirrspüler.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-

Dosierer mit Klarspülmittel auf.
3. Beladen Sie den Korb.
4. Öffnen Sie den Wasserhahn.

5. Stellen Sie je nach Beladung und
Verschmutzungsgrad das passende
Programm ein.

6. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
7. Starten Sie das Programm.
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6.2 Gebrauch von Salz für
Geschirrspüler
Hartes Wasser enthält viele Mineralien,
die das Gerät beschädigen können und
zu schlechten Spülergebnissen führen.
Der Wasserenthärter neutralisiert diese
Mineralien.

Wenden Sie sich an Ihr örtliches
Wasserversorgungsunternehmen, um die
Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren.

VORSICHT!
Verwenden Sie nur
Spezialsalz für
Geschirrspüler. Andere Salze
beschädigen das Gerät.

Befüllen des Salzbehälters
1. Drehen Sie den Deckel des

Salzbehälters gegen den
Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn.

2. Füllen Sie 1 Liter Wasser in den
Salzbehälter (nur beim ersten Mal).

3. Verwenden Sie den Trichter, um den
Salzbehälter mit Geschirrspülsalz zu
füllen.

4. Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum
angesammelt hat.

5. Drehen Sie den Deckel des
Salzbehälters im Uhrzeigersinn, um
den Salzbehälter zu schließen.

Beim Befüllen des
Salzbehälters können
Wasser und Salz austreten,
die eine Korrosionsgefahr
darstellen. Um dies zu
vermeiden, empfiehlt es
sich, unmittelbar nach dem
Befüllen des Salzbehälters
ein Spülprogramm zu
starten.

Füllen Sie den Salzbehälter
auf, wenn die Anzeige für
den Salzbehälter im Display
angezeigt wird.

Wasserenthärter
Der Wasserenthärter entfernt Mineralien
aus dem Spülwasser, die sich nachteilig
auf die Spülergebnisse und das Gerät
auswirken könnten.

Je höher der Mineralgehalt ist, um so
härter ist das Wasser. Die Wasserhärte
wird in gleichwertigen Einheiten
gemessen.

Der Enthärter muss entsprechend der
Wasserhärte in Ihrem Gebiet eingestellt
werden. Ihr lokales Wasserwerk kann Sie
über die Wasserhärte in Ihrem Gebiet
informieren. Der Wasserenthärter muss
unbedingt auf die richtige Stufe
eingestellt werden, um gute
Spülergebnisse zu garantieren.

Ändern der Wasserhärte-Einstellungen:

1. Schließen Sie die Gerätetür.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste
3. Drücken Sie sofort die Taste Start /

Pause und halten Sie sie 6 Sekunden
lang gedrückt.

4. Das Display zeigt die aktuelle
Einstellung für den Wasserenthärter
an.

5. Drücken Sie sofort die Taste Start /
Pause, um die gewünschte
Einstellung zu wählen.

6. Die Einstellung wird nach 6
Sekunden gespeichert.
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Wasserhärte

Wasserhärte Einstellung für den Wasseren-
thärter

Deutsche Wasserhärte-
grade (°dH)

Internationale Einheit
(mmol/l)

0 - 5 0.0 - 0.9 H1

6 - 11 1.0 - 2.0 H2

12 - 17 2.1 - 3.0 H3

18 - 22 3.1 - 4.0 H41)

23 - 34 4.1 - 6.1 H5

35 - 45 6.2 - 8.0 H6

1) Werkseitige Einstellung.

Stellen Sie bei der Verwendung eines
normalen Reinigungsmittels den
richtigen Wasserhärtegrad ein, um die
Anzeige für den Salzbehälter nicht
auszuschalten.

6.3 Gebrauch von
Reinigungsmittel

VORSICHT!
Verwenden Sie
ausschließlich speziell für
Geschirrspüler bestimmte
Reinigungsmittel.

Verwenden Sie der Umwelt
zuliebe nicht mehr als die
vom Hersteller empfohlene
Reinigungsmittelmenge.

Das Reinigungsmittel muss
vor jedem Spülprogramm
aufgefüllt werden.

Füllen des
Reinigungsmittelbehälters
1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf

(A), um den Deckel (B) des
Reinigungsmittelbehälters zu öffnen.

A B

2. Füllen Sie das Reinigungsmittel (ca.
15 g) in das Fach (C). Das Fach
besteht aus zwei Teilen (D) und (E),
die für unterschiedliche
Reinigungsmittelmengen
vorgesehen sind (15 g bzw. 25 g).
Legen Sie Geschirrspüler-Tabs in den
Teil (E) des Faches.
C
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D E

3. Schließen Sie das
Reinigungsmittelfach. Drücken Sie
dabei auf den Deckel, bis der
Entriegelungsknopf einrastet.

4. Wenn das Programm einen
Vorspülgang hat, schütten Sie eine
kleine Menge Reinigungsmittel (ca. 3
g) auf den Deckel des
Reinigungsmittelbehälters.

Geschirrspüler-Tabs lösen
sich bei kurzen Programmen
nicht vollständig auf und
Reinigungsmittelreste
können auf dem Geschirr
haften bleiben, nachdem
das Programm beendet
wurde.
Wir empfehlen daher,
Geschirrspüler-Tabs nur für
lange Programme zu
verwenden.

6.4 Reinigungsmittel, Salz und
Klarspülmittel wieder separat
verwenden
1. Füllen Sie den Salzbehälter und den

Klarspülmittel-Dosierer auf.
2. Starten Sie ein Programm ohne

Geschirr.
3. Bringen Sie den Klarspülmittel-

Dosierer wieder in die
Ausgangsstellung, wenn das
Programm beendet wurde.

6.5 Gebrauch von
Klarspülmittel

VORSICHT!
Verwenden Sie
ausschließlich Klarspülmittel
für Geschirrspüler.

Das Klarspülmittel
ermöglicht das Trocknen des
Geschirrs ohne Streifen und
Flecken.
Das Klarspülmittel wird
automatisch während der
letzten Spülphase
abgegeben.

Befüllen des Klarspülmittel-
Dosierers
1. Drehen Sie den Deckel (F) nach links

und nehmen Sie ihn heraus.
F

2. Füllen Sie den Klarspülmittel-
Dosierer (G) mit Klarspülmittel auf.
Die Markierung „MAX“ zeigt den
maximalen Füllstand an.

G

3. Wischen Sie verschüttetes
Klarspülmittel mit einem saugfähigen
Tuch auf, um zu große
Schaumbildung während des
Programms zu vermeiden.

4. Setzen Sie den Deckel wieder auf
und drehen Sie ihn nach rechts, bis er
einrastet. Stellen Sie sicher, dass die
Markierungen auf dem Deckel und
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dem Klarspülmittel-Dosierer
übereinstimmen.

Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
auf, wenn die Anzeige für den Klarspüler
im Display angezeigt wird.

Einstellung der
Klarspülmitteldosierung
Werkseitige Einstellung: Stufe 3.

Sie können den Klarspülmittel-Dosierer
auf die Stufen 1 (niedrigste Dosierung)
bis 4 (höchste Dosierung) einstellen.

Drehen Sie die Klarspüldosierwähler (H),
um die Dosierung zu erhöhen oder zu
senken.

H

7. TIPPS UND HINWEISE

7.1 Beladen des Korbs
Die Stachelreihen im Korb können flach
umgeklappt werden, um Töpfe, Pfannen
und Schüsseln einzuordnen.

Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck,
so können sie nicht aneinander haften.

Der Besteckkorb hat zwei Besteckgitter,
die Sie einfach entfernen können.
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VORSICHT!
Vergewissern Sie sich, dass
sich der Sprüharm
ungehindert drehen kann,
bevor Sie ein Programm
starten.

7.2 Tipps und Hinweise
• Spülen Sie in diesem Gerät keine

Gegenstände, die Wasser aufnehmen
können (Schwämme, Geschirrtücher
usw.).

• Entfernen Sie Speisereste vom
Geschirr.

• Weichen Sie eingebrannte
Essensreste ein.

• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B.
Tassen, Gläser, Pfannen) mit der
Öffnung nach unten ein.

• Achten Sie darauf, dass sich kein
Wasser in Behältern oder Schüsseln
sammeln kann.

• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und
Besteck nicht aneinander haften.

• Achten Sie darauf, dass die Gläser
einander nicht berühren.

• Ordnen Sie kleine Gegenstände in
den Besteckkorb ein.

• Mischen Sie Löffel mit anderem
Besteck, so können sie nicht
zusammenkleben.

• Achten Sie beim Einordnen des
Spülguts darauf, dass das Wasser die
Oberflächen aller Geschirrteile
erreicht.

• Achten Sie darauf, dass leichtes
Geschirr nicht verrutscht.

• Auf Kunststoffgegenständen und
Geschirr mit Antihaftbeschichtung
sammeln sich oftmals Wassertropfen.

• Messer mit langen Klingen stellen
eine potenzielle Gefahr dar, wenn sie
aufrecht stehend eingeordnet
werden.

8. REINIGUNG UND PFLEGE

8.1 Wartung

WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät
immer aus und ziehen Sie
den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.

VORSICHT!
Benutzen Sie das Gerät nie
ohne Filter.
Vergewissern Sie sich, dass
die Filter ordnungsgemäß
eingesetzt wurden. Eine
falsche Anordnung der Filter
führt zu schlechten
Spülergebnissen und
beschädigt das Gerät.

Verschmutzte Filter und ein
verstopfter Sprüharm
beeinträchtigen das
Spülergebnis. Prüfen Sie die
Filter regelmäßig und
reinigen Sie diese, falls
nötig.

8.2 Abnehmen und Reinigen
der Filter
Der Filter besteht aus drei Teilen.
A. Grobfilter
B. Feinfilter
C. Hauptfilter
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A

B

C

1. Drehen Sie den Feinfilter (B) gegen
den Uhrzeigersinn und nehmen Sie
die Filterbaugruppe heraus.

2. Entfernen Sie den Grobfilter (A),
indem Sie ihn aus dem Feinfilter (B)
herausziehen.

3. Reinigen Sie die beiden Filter unter
fließendem Wasser mit einer Bürste.

4. Setzen Sie den Grobfilter (A) in den
Feinfilter (B) ein.

5. Setzen Sie die Filterbaugruppe in die
Wanne und drehen Sie den Feinfilter
(B) im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

8.3 Reinigen des Sprüharms
Bauen Sie den Sprüharm nicht aus. Falls
die Austrittsdüsen des Sprüharms
verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem
dünnen spitzen Gegenstand.

8.4 Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und das
Bedienfeld des Gerätes mit einem
weichen, feuchten Tuch.

Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger.

Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen
oder Lösungsmittel (Aceton usw.).

8.5 Schutz des Gerätes vor
Frost
Schützen Sie das Gerät, z. B. im Winter,
vor Frost. Nach jedem Programm:

1. Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.

2. Wasserzufuhr zudrehen und
Zulaufschlauch vom Wasserventil
lösen.

3. Wasser aus dem Zulaufschlauch und
Wasserventil ablassen.

4. Wasserzulaufschlauch an das
Wasserventil anschließen.

5. Entfernen Sie die Filter im Boden des
Bottichs und nehmen Sie das in der
Wanne aufgestaute Wasser mit
einem Schwamm auf.

9. FEHLERSUCHE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

9.1 Was tun, wenn ...
Wenn das Gerät nicht startet oder
während des Betriebs stehen bleibt,

prüfen Sie, ob Sie die Störung anhand
der in der Tabelle enthaltenen Hinweise
selbst beheben können.

Bei einigen Problemen blinken die
Kontrolllampen des Programmablaufs
und weisen auf eine Störung hin.
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Problem und Alarmcode Mögliche Abhilfe

Es läuft kein Wasser in das Gerät.
• Das Programm-Display zeigt E1 an.
• Eine Signaltonfolge ertönt für ca.

30 Sekunden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn
geöffnet ist.

• Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck
der Wasserversorgung nicht zu niedrig ist. Die-
se Information erhalten Sie von Ihrem Wasser-
versorger.

• Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn
nicht verstopft ist.

Das Wasserauslauf-Schutzsystem ist
eingeschaltet.
• Das Programm-Display zeigt E4 an.
• Eine Signaltonfolge ertönt für ca.

30 Sekunden.

• Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden
Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten. • Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in
die Netzsteckdose eingesteckt ist.

• Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskas-
ten keine Sicherung ausgelöst hat.

Das Programm startet nicht. • Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlos-
sen ist.

• Drücken Sie die Start-Taste.
• Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen

Sie diese ab, oder warten Sie, bis sie abgelau-
fen ist.

Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab. • Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch
korrekt angeschlossen ist.

• Vergewissern Sie sich, dass die Filter des Ge-
räts sauber sind.

• Vergewissern Sie sich, dass das Spülbecken
den Wasserablauf nicht behindert.

Nach der Überprüfung des Geräts stellen
Sie das Programm erneut ein und starten
es. Tritt das Problem erneut auf, wenden
Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst.

Wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst, wenn Alarmcodes
angezeigt werden, die nicht in der
Tabelle angegeben sind.

Die vom Kundendienst benötigten Daten
finden Sie auf dem Typenschild.
Notieren Sie folgende Daten:
• Modell .....................
• Seriennummer (S.N.) ......................
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9.2 Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht
zufriedenstellend

Störung Mögliche Ursache Mögliche Abhilfe

Das Geschirr ist nicht sauber. Das ausgewählte Programm
ist für das Spülgut und/oder
den Verschmutzungsgrad
nicht geeignet.

Achten Sie darauf, dass das
Programm für das Spülgut
und/oder den Verschmut-
zungsgrad geeignet ist.

Der Korb war falsch beladen,
sodass das Wasser nicht alle
Oberflächen erreichen konn-
te.

Beladen Sie den Korb rich-
tig.

Aufgrund falsch angeordne-
ten Spülguts konnte sich der
Sprüharm nicht frei drehen.

Vergewissern Sie sich, dass
sich der Sprüharm ungehin-
dert drehen kann, bevor Sie
ein Programm starten.

Die Filter sind verstopft. Vergewissern Sie sich, dass
die Filter sauber sind.

Die Filter sind nicht richtig
zusammengebaut und ein-
gesetzt worden.

Stellen Sie sicher, dass die
Filter ordnungsgemäß zu-
sammengebaut und einge-
setzt sind.

Die Reinigungsmittelmenge
war nicht ausreichend oder
es war kein Reinigungsmittel
vorhanden.

Sorgen Sie für eine ausrei-
chende Reinigungsmittel-
menge.

Kalkablagerungen auf dem
Geschirr.

Der Salzbehälter ist leer. Füllen Sie den Salzbehälter
mit Spezialsalz für Geschirr-
spüler.

Die Verschlusskappe des
Salzbehälters ist nicht richtig
geschlossen.

Stellen Sie sicher, dass der
Salzbehälter richtig ge-
schlossen ist.

Streifen oder weißliche Fle-
cken auf Gläsern und Ge-
schirr.

Die Wasserenthärterstufe ist
zu hoch eingestellt.

Stellen Sie den Wasseren-
thärter auf eine niedrigere
Einstellung.

Blau schimmernder Belag
auf Gläsern und Geschirr.

Die Klarspülmitteldosierung
ist zu hoch.

Stellen Sie den Klarspülmit-
tel-Dosierer auf eine niedrig-
ere Einstellung.

Die Ursache kann auch beim
Reinigungsmittel liegen.

Verwenden Sie eine andere
Reinigungsmittelmarke.
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Störung Mögliche Ursache Mögliche Abhilfe

Das Geschirr ist nass und
glanzlos.

Ein Programm ohne Trock-
nungsphase wurde einge-
stellt.

Wählen Sie ein Programm
mit Trocknungsphase.

Der Klarspülmittel-Dosierer
ist leer.

Füllen Sie den Klarspülmit-
tel-Dosierer mit Klarspülmit-
tel auf.

9.3 Fehlercodes

Code Bedeutung Mögliche Ursache

E1 Die Zulaufzeit ist länger. Entweder ist der Hahn ge-
schlossen, der Wasserzulauf
beeinträchtigt oder der Was-
serdruck zu niedrig.

E3 Die erforderliche Tempera-
tur wird nicht erreicht.

Fehlfunktion des Heizele-
ments.

E4 Überfüllung. Es ist zu viel Wasser einge-
laufen oder ein Bauteil des
Geschirrspülers leckt.

10. MONTAGE

10.1 Montage

Zu beiden Seiten des Geräts
muss jeweils ein Abstand
von mindestens 50 mm bei
komplett geöffneter Tür frei
bleiben.

Halten Sie einen Abstand von 5 mm
zwischen dem Gerät und den ggf.
angrenzenden Küchenschränken ein. Es
gibt zwei Möglichkeiten für die
Aussparung im Küchenschrank.

min. 

550 mm

min.

443mm

100

80

min. 

555mm

1 Öffnung für das Netzkabel, den
Ablaufschlauch und den
Wasserzulaufschlauch. Um eine
ordnungsgemäße Montage zu
gewährleisten, sollte sich die
Öffnung entweder auf der rechten
oder der linken Geräteseite
befinden.
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10.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!
Verwenden Sie kein
Verlängerungskabel oder
Zwischenstecker, um das
Gerät anzuschließen.

WARNUNG!
Entfernen Sie auf keinen Fall
die Erdung.

WARNUNG!
Stecken Sie das Netzkabel
ein.

Die Nennspannung finden
Sie auf dem Typenschild.

10.3 Anschluss des
Ablaufschlauchs

max. 750 mm

• Schließen Sie den
Wasserablaufschlauch an ein
Ablaufrohr mit einem
Mindestdurchmesser von 40 mm an.

• Hängen Sie den
Wasserablaufschlauch direkt in das
Spülbecken. Verwenden Sie die
vorgesehene Kunststoffhalterung.

Der Wasserablaufschlauch muss sich
weniger als 750 mm über dem Boden
des Geräts befinden, damit das Gerät
während der Abpumpphasen korrekt
arbeitet.

Nehmen Sie den Spülbeckenstöpsel aus
dem Becken, während das Gerät das
Wasser abpumpt, um zu verhindern, dass
das Wasser wieder in das Gerät
zurückfließt.

Ein Verlängerungsschlauch für den
Wasserablaufschlauch darf nicht länger
als 2 m und sein Innendurchmesser darf
nicht kleiner als der Durchmesser des
Ablaufschlauchs sein.

Wenn der Ablaufschlauch an einen
Siphon unter einem Spülbecken
angeschlossen wird, muss die
Kunststoffmembran (A) entfernt werden.
Falls Sie die Kunststoffmembran nicht
entfernen, kann der Siphon durch
Speisereste verstopfen.

A

10.4 Abschließende Prüfung
Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor
Sie den Geschirrspüler einschalten.

• Ist das Gerät ausgerichtet und
angemessen befestigt?

• Ist das Zulaufventil geöffnet?
• Sind die Zulaufschläuche

ordnungsgemäß befestigt und ohne
Leckage?

• Sind die Kabel fest angeschlossen?
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• Ist die Stromversorgung
eingeschaltet?

• Sind die Zulauf- und Ablaufschläuche
befestigt?

• Wurde das gesamte
Verpackungsmaterial aus dem
Geschirrspüler entfernt?

11. TECHNISCHE DATEN

11.1 Technische Daten

Höhe: 438 mm

Breite: 550 mm

Tiefe: 500 mm

Tiefe bei komplett geöffneter Tür: 812 mm

Anschlussleistung: siehe Typenschild

Wasserdruck: 0.04 - 1.0 MPa

Stromversorgung: siehe Typenschild

Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke

Leistungsaufnahme Im eingeschalteten Zustand: 0.49 W

Im ausgeschalteten Zustand: 0.49 W

12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Geräte mit diesem Symbol  nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
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ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να
σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν
θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να
διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της
συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:

Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com

Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.aeg.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.

1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
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κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί
τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και
χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη
συσκευή για μελλοντική αναφορά.

1.1 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και

παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
– 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 0.3 (0.03) / 10 (1) bar (MPa)
• Μην υπερβαίνετε το μέγιστο αριθμό των 6 σερβίτσιων.
• Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα

πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι.

• Τα μαχαιροπίρουνα και λοιπά αντικείμενα με αιχμηρά
άκρα πρέπει να τοποθετούνται με τη μύτη προς τα
κάτω ή σε οριζόντια θέση στο καλάθι για
μαχαιροπίρουνα.

• Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή χωρίς
επιτήρηση καθώς μπορεί να πέσετε επάνω της.

• Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.

• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το
καθάρισμα της συσκευής.

• Τα ανοίγματα αερισμού που βρίσκονται στη βάση της
συσκευής (κατά περίπτωση) δεν πρέπει να
παρεμποδίζονται από τυχόν ύπαρξη χαλιού.

• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού,
χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων που την
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συνοδεύουν. Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση
παλιών σετ σωλήνων.

1.2 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.

• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά από τα

παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από

την πόρτα της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν

πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς
επίβλεψη.

2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της

συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,

μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.

• Μην εγκαθιστάτε και μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο
με θερμοκρασία χαμηλότερη από 0
°C.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.

• Μη μετακινείτε τη συσκευή χωρίς να
την έχετε αποσυνδέσει από την
ηλεκτρική παροχή.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.

• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες
σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
συμφωνούν με την παροχή ρεύματος.
Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.

• 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
ρεύματος. 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.
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• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.

• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.

• Μόνο για το Η.Β. και την Ιρλανδία. Η
συσκευή διαθέτει φις τροφοδοσίας 13
amp. Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε
την ασφάλεια στο φις τροφοδοσίας,
χρησιμοποιήστε ασφάλεια: 13 amp
ASTA (BS 1362).

2.3 Σύνδεση νερού
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά

στους σωλήνες νερού.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε

σωλήνες που είναι καινούριοι ή δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό,
αφήστε το νερό να τρέξει μέχρι να
καθαρίσει.

• Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής,
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
διαρροές.

• Αν ο σωλήνας παροχής νερού
υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως
το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για
την αντικατάσταση του σωλήνα
παροχής νερού.

2.4 Χρήση
• Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στην

ανοιχτή πόρτα της συσκευής.

• 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. Ενδέχεται να
υπάρχει απορρυπαντικό στα πιάτα.

• Εάν ανοίξετε την πόρτα όταν βρίσκεται
σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα, μπορεί
να διαφύγει καυτός ατμός από τη
συσκευή.

• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.

2.5 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.
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
3.1 Γενική επισκόπηση

9

1 2 5 63 7 84

10

11

12

13

1 Θήκη αλατιού
2 Θήκη απορρυπαντικού
3 Θήκη λαμπρυντικού
4 Εκτοξευτήρας νερού
5 Φίλτρα
6 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
7 Σωλήνας αδειάσματος

8 Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού
9 Καλώδιο ρεύματος
10 Καλάθι
11 Καλάθι για μαχαιροπίρουνα
12 Σωλήνας παροχής
13 Χωνί
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4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
4.1 Πίνακας χειριστηρίων

1 2 3 4 5

1 Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

2 Οθόνη
3 Καθυστέρηση Έναρξης

4 Προγράμματα
5 Έναρξη/Παύση

4.2 Ενδείξεις

Ένδειξη Περιγραφή

Πρόγραμμα PRO

Πρόγραμμα Normal

Πρόγραμμα ECO

Λαμπρυντικό

Αλάτι

Πρόγραμμα 30 minutes

Πρόγραμμα 20 min party

Πρόγραμμα Glass
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
5.1 Προγράμματα

Πρόγραμ‐
μα

Βαθμός
λερώμα‐
τος
Τύπος
φορτίου

Φάσεις του
κύκλου

Απορρυ‐
παντικό
πρόπλυ‐
σης / κύ‐
ριας πλύ‐
σης

Διάρ‐
κεια
(λε‐
πτά)

Κατα‐
νάλω‐
ση
(kWh)

Νερό
(l)

Λαμπρυ‐
ντικό

PRO
Πολύ λε‐
ρωμένα,
λεκέδες
που έχουν
στεγνώσει
Τηγάνια,
κατσαρό‐
λες, γά‐
στρες

• Πρόπλυ‐
ση 50°C

• Πλύση
70 °C

• Ξέβγαλ‐
μα

• Ξέβγαλ‐
μα

• Ξέβγαλ‐
μα 70 °C

• Στέγνω‐
μα

3g / 15g 140 0.9 10.0 ΝΑΙ

Normal
Κανονικά
λερωμένα
Κατσαρό‐
λες, πιάτα,
ποτήρια,
τηγάνια

• Πρόπλυ‐
ση

• Πλύση
60 °C

• Ξέβγαλ‐
μα

• Ξέβγαλ‐
μα 70 °C

• Στέγνω‐
μα

3g / 15g 120 0.7 8.0 ΝΑΙ

ECO
EN 50242

Κανονικά
λερωμένα
Πιάτα, μα‐
χαιροπί‐
ρουνα

• Πρόπλυ‐
ση

• Πλύση
50 °C

• Ξέβγαλ‐
μα

• Ξέβγαλ‐
μα 70 °C

• Στέγνω‐
μα

3g / 15g 190 0.61 6.5 ΝΑΙ
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Πρόγραμ‐
μα

Βαθμός
λερώμα‐
τος
Τύπος
φορτίου

Φάσεις του
κύκλου

Απορρυ‐
παντικό
πρόπλυ‐
σης / κύ‐
ριας πλύ‐
σης

Διάρ‐
κεια
(λε‐
πτά)

Κατα‐
νάλω‐
ση
(kWh)

Νερό
(l)

Λαμπρυ‐
ντικό

Glass
Κανονικά
ή λίγο λε‐
ρωμένα
Ποτήρια,
κρύσταλ‐
λα, πορσε‐
λάνες

• Πλύση
45 °C

• Ξέβγαλ‐
μα

• Ξέβγαλ‐
μα 60 °C

• Στέγνω‐
μα

18g 75 0.5 7.0 ΝΑΙ

20 min
party

Φρεσκολε‐
ρωμένα
Φλιτζάνια
καφέ, πο‐
τήρια

• Πλύση
46 °C

• Ξέβγαλ‐
μα 42 °C

5g 20 0.33 7.0  

30
minutes

Λίγο λερω‐
μένα
Κάθε τύ‐
πος

• Πλύση
40 °C

• Ξέβγαλ‐
μα

• Ξέβγαλ‐
μα 40 °C

15g 30 0.25 6.0  

5.2 Ρύθμιση και έναρξη ενός
προγράμματος
Έναρξη ενός προγράμματος
1. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
2. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

4. Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα,
πιέστε το κουμπί Προγράμματα μέχρι
η ένδειξη του επιλεγμένου
προγράμματος να ανάψει.

5. Πιέστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης
για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Έναρξη προγράμματος με
Καθυστέρηση Έναρξης
1. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
2. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
3. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

4. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα.
5. Πιέστε την Καθυστέρηση Έναρξης

ώστε να καθυστερήσετε την έναρξη
ενός προγράμματος μέχρι και 24
ώρες.

Ανάβει η ένδειξη πρόπλυσης.
6. Πιέστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης

για να ξεκινήσει η αντίστροφη
μέτρηση.

":" Το σύμβολο αναβοσβήνει.
Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη
μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει
αυτόματα.

Ακύρωση της Καθυστέρησης
Έναρξης
1. Πιέστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης.
2. Πιέστε το κουμπί Καθυστέρησης

Έναρξης μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη 0.

3. Πιέστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης.
Το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα.
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Διακοπή ενός προγράμματος
1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
Η λειτουργία της συσκευής σταματά.
2. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Το πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο
στο οποίο διακόπηκε.

Ακύρωση ενός
προγράμματος
Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για
περίπου 3 δευτερόλεπτα για να
ακυρώσετε το πρόγραμμα.

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

Τέλος προγράμματος
Μόλις ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα,
τίθεται σε λειτουργία ένα διακοπτόμενο

ηχητικό σήμα για περίπου 8
δευτερόλεπτα.
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.

• Περιμένετε μέχρι να
κρυώσουν τα πιάτα πριν
τα αφαιρέσετε από τη
συσκευή. Τα ζεστά πιάτα
μπορούν εύκολα να
υποστούν ζημιά.

• Μπορεί να υπάρχει νερό
στα πλαϊνά και την πόρτα
της συσκευής. Το
ανοξείδωτο ατσάλι
ψύχεται πιο γρήγορα από
τα πιάτα.

6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
6.1 Χρήση της συσκευής
1. Γεμίστε τη θήκη αλατιού με αλάτι για

πλυντήρια πιάτων.
2. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού με

λαμπρυντικό.
3. Φορτώστε το καλάθι.
4. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
5. Επιλέξτε το σωστό πρόγραμμα για

τον τύπο φορτίου και τον βαθμό
λερώματος.

6. Προσθέστε το απορρυπαντικό.
7. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.

6.2 Χρήση αλατιού για
πλυντήριο πιάτων
Το σκληρό νερό έχει υψηλή
περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία που
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη
συσκευή και μη ικανοποιητικά
αποτελέσματα πλύσης. Ο
αποσκληρυντής νερού εξουδετερώνει
αυτά τα μεταλλικά στοιχεία.
Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία
ύδρευσης για πληροφορίες σχετικά με τη
σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
αλάτι σχεδιασμένο ειδικά για
πλυντήρια πιάτων. Η χρήση
άλλων τύπων αλατιού θα
προκαλέσει βλάβη στη
συσκευή.

Πλήρωση της θήκης αλατιού
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. Χρησιμοποιήστε το χωνί για να

γεμίσετε τη θήκη αλατιού με αλάτι
πλυντηρίου πιάτων.
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4. Απομακρύνετε το αλάτι γύρω από το
άνοιγμα της θήκης αλατιού.

5. Στρέψτε το καπάκι της θήκης αλατιού
προς τα δεξιά για να κλείσετε τη θήκη
αλατιού.

Κατά την πλήρωση της
θήκης αλατιού μπορεί να
παρουσιαστεί υπερχείλιση
νερού και αλατιού, πράγμα
το οποίο αποτελεί κίνδυνο
διάβρωσης. Για να το
αποτρέψετε αυτό, ξεκινήστε
ένα πρόγραμμα αμέσως μετά
αφού γεμίσετε τη θήκη
αλατιού.

Γεμίστε πάλι τη θήκη αλατιού
όταν η ένδειξη αλατιού
ανάψει στην οθόνη.

Ο αποσκληρυντής νερού
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.
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.
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση του
αποσκληρυντή νερού:
1. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης
3. Πιέστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης

αμέσως και κρατήστε το πατημένο για
6 δευτερόλεπτα.

4. Η οθόνη εμφανίζει το τρέχον επίπεδο
του αποσκληρυντή νερού.

5. Πιέστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης
αμέσως για να επιλέξετε το επιθυμητό
επίπεδο.

6. Το επίπεδο αποθηκεύεται μετά από 6
δευτερόλεπτα.

Σκληρότητα νερού

Σκληρότητα νερού Επίπεδο αποσκληρυντή νε‐
ρού

Γερμανικοί βαθμοί (°dH) Διεθνής μονάδα (mmol/l)

0 - 5 0.0 - 0.9 H1

6 - 11 1.0 - 2.0 H2

12 - 17 2.1 - 3.0 H3

18 - 22 3.1 - 4.0 H41)

23 - 34 4.1 - 6.1 H5

35 - 45 6.2 - 8.0 H6
1) Εργοστασιακή ρύθμιση.
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Αν χρησιμοποιείτε απλό
απορρυπαντικό, επιλέξτε το κανονικό
επίπεδο σκληρότητας νερού ώστε να
παραμείνει ενεργή η ένδειξη
πλήρωσης αλατιού.

6.3 Χρήση απορρυπαντικού
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε μόνο
απορρυπαντικά κατάλληλα
για πλυντήρια πιάτων.

Για την προστασία του
περιβάλλοντος, μη
χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη
ποσότητα απορρυπαντικού
της συνιστώμενης από τον
παρασκευαστή του
απορρυπαντικού.

Γεμίζετε πάλι την θήκη
απορρυπαντικού πριν από
κάθε κύκλο πλύσης.

Πλήρωση της θήκης
απορρυπαντικού
1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (A)

για να ανοίξετε το καπάκι (B) της
θήκης απορρυπαντικού.

A B

2. Βάλτε το απορρυπαντικό (περίπου
15 g) στη θήκη (C). Η θήκη διαθέτει 2
τμήματα (D) και (E) τα οποία
αφορούν διαφορετικές ποσότητες
απορρυπαντικού (15 g και 25 g).
Τοποθετήστε ταμπλέτες
απορρυπαντικού στο τμήμα (E) της
θήκης.

C

D E

3. Κλείστε τη θήκη απορρυπαντικού.
Πιέστε το καπάκι μέχρι το κουμπί
απασφάλισης να ασφαλίσει στη θέση
του.

4. Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει
φάση πρόπλυσης, βάλτε μια μικρή
ποσότητα απορρυπαντικού (περίπου
3 g) στο καπάκι της θήκης
απορρυπαντικού.

Οι ταμπλέτες
απορρυπαντικού δεν
διαλύονται πλήρως με τα
σύντομα προγράμματα και
υπολείμματα
απορρυπαντικού μπορεί να
παραμείνουν επάνω στα
πιάτα όταν ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε
ταμπλέτες απορρυπαντικού
με τα μεγάλα προγράμματα.

6.4 Εκ νέου ξεχωριστή χρήση
απορρυπαντικού, αλατιού
και λαμπρυντικού
1. Γεμίστε τη θήκη αλατιού και τη θήκη

λαμπρυντικού.
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2. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα χωρίς
πιάτα.

3. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα,
ρυθμίστε τη θέση της θήκης
λαμπρυντικού.

6.5 Χρήση λαμπρυντικού
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
λαμπρυντικό σχεδιασμένο
ειδικά για πλυντήρια πιάτων.

Το λαμπρυντικό βοηθά στο
στέγνωμα των πιάτων χωρίς
στίγματα και σημάδια.
Το λαμπρυντικό
απελευθερώνεται αυτόματα
κατά την τελευταία φάση
ξεβγάλματος.

Πλήρωση της θήκης
λαμπρυντικού
1. Στρέψτε το καπάκι (F) προς τα

αριστερά και αφαιρέστε το.
F

2. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού (G) με
λαμπρυντικό. Η ένδειξη «MAX»
υποδεικνύει το μέγιστο επίπεδο.

G

3. Απομακρύνετε το χυμένο
λαμπρυντικό με ένα απορροφητικό
πανί, για να αποφύγετε το
σχηματισμό υπερβολικού αφρού κατά
τη διάρκεια του προγράμματος.

4. Επανατοποθετήστε το καπάκι και
στρέψτε το προς τα δεξιά μέχρι να
ασφαλίσει. Βεβαιωθείτε ότι οι
ενδείξεις στο καπάκι και τη θήκη είναι
ευθυγραμμισμένες.

Γεμίστε πάλι τη θήκη λαμπρυντικού όταν
ανάψει η ένδειξη λαμπρυντικού στην
οθόνη.

Ρύθμιση της δόσης
λαμπρυντικού
Εργοστασιακή ρύθμιση: θέση 3.
Μπορείτε να ορίσετε τη δόση
λαμπρυντικού μεταξύ της θέσης 1
(χαμηλότερη δόση) και της θέσης 4
(υψηλότερη δόση).
Στρέψτε τον επιλογέα λαμπρυντικού (H)
για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη δόση.

H

7. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
7.1 Φόρτωμα του καλαθιού
Οι σειρές από στηρίγματα στο καλάθι
μπορούν να χαμηλώνουν για να μπορείτε

να τοποθετήσετε κατσαρόλες, ταψιά και
μπολ.
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Αναμείξτε τα κουτάλια μαζί με άλλα
μαχαιροπίρουνα, ώστε να μην
κολλήσουν μεταξύ τους.
Το καλάθι για μαχαιροπίρουνα διαθέτει 2
σχάρες για μαχαιροπίρουνα, τις οποίες
μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι ο
εκτοξευτήρας νερού μπορεί
να περιστρέφεται ελεύθερα
πριν προχωρήσετε στην
έναρξη ενός προγράμματος.

7.2 Υποδειξεισ και
συμβουλεσ
• Μην τοποθετείτε στη συσκευή

αντικείμενα που μπορεί να
απορροφήσουν νερό (σφουγγάρια,
πανιά οικιακής χρήσης).

• Αφαιρείτε τα υπολείμματα τροφίμων
από τα αντικείμενα.

• Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμένων
τροφών στα αντικείμενα.

• Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα
(φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες) με
το άνοιγμα προς τα κάτω.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν συγκεντρώνεται
νερό στα δοχεία ή τα μπολ.

• Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα
και τα πιάτα δεν κολλάνε μεταξύ τους.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ποτήρια δεν
έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

• Τοποθετείτε μικρά αντικείμενα στο
καλάθι για μαχαιροπίρουνα.

• Αναμείξτε τα κουτάλια μαζί με άλλα
μαχαιροπίρουνα, ώστε να μην
κολλήσουν μεταξύ τους.

• Όταν τοποθετείτε τα αντικείμενα στο
καλάθι, βεβαιωθείτε ότι το νερό μπορεί
να έρθει σε επαφή με όλες τις
επιφάνειες.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ελαφριά αντικείμενα
δεν μετακινούνται.

• Τα πλαστικά αντικείμενα και τα
μαγειρικά σκεύη με αντικολλητικές
επιστρώσεις συγκρατούν σταγόνες
νερού.

• Τα μαχαίρια με μακριές λάμες
αποτελούν πιθανό κίνδυνο όταν
τοποθετούνται σε κάθετη θέση.
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8. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
8.1 Συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από την
πραγματοποίηση
συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το
φις τροφοδοσίας από την
πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε τη
συσκευή χωρίς φίλτρα.
Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα
είναι σωστά τοποθετημένα.
Σε περίπτωση εσφαλμένης
τοποθέτησης των φίλτρων,
τα αποτελέσματα της πλύσης
δεν θα είναι ικανοποιητικά
και θα προκληθεί ζημιά στη
συσκευή.

Τα βρόμικα φίλτρα και ο
φραγμένος εκτοξευτήρας
νερού μειώνουν τα
αποτελέσματα της πλύσης.
Ελέγχετε συχνά και αν είναι
απαραίτητο, καθαρίζετε τα
φίλτρα.

8.2 Αφαίρεση και καθαρισμός
των φίλτρων
Το φίλτρο αποτελείται από τρία μέρη.
A. Χοντρό φίλτρο
B. Λεπτό φίλτρο
C. Κύριο φίλτρο

A

B

C

1. Στρέψτε το λεπτό φίλτρο (B)
αριστερόστροφα και αφαιρέστε τη
διάταξη των φίλτρων.

2. Αφαιρέστε το χοντρό φίλτρο (Α)
τραβώντας το έξω από το λεπτό
φίλτρο (B).

3. Πλύνετε καλά τα φίλτρα με νερό και
βούρτσα.

4. Τοποθετήστε πάλι το χοντρό φίλτρο
(A) μέσα στο λεπτό φίλτρο (B).

5. Τοποθετήστε τη διάταξη των φίλτρων
στον κάδο και στρέψτε το λεπτό
φίλτρο (B) δεξιόστροφα μέχρι να
ασφαλίσει.

8.3 Καθαρισμός του
εκτοξευτήρα νερού
Μην αφαιρείτε τον εκτοξευτήρα νερού. Αν
έχουν βουλώσει οι οπές στον
εκτοξευτήρα νερού, αφαιρέστε τα
υπολείμματα της βρομιάς με ένα λεπτό
αιχμηρό αντικείμενο.

8.4 Καθαρισμός των
εξωτερικών επιφανειών
Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της
συσκευής και το χειριστήριο με ένα
μαλακό νωπό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα
απορρυπαντικά.
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν ή
διαλύτες (π.χ. ασετόν).

8.5 Προστασία κατά του
πάγου
Προστατεύετε τη συσκευή από τον πάγο,
για παράδειγμα τον χειμώνα. Μετά από
κάθε κύκλο:
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την

ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Διακόψτε την παροχή νερού και

αποσυνδέστε τον σωλήνα παροχής
νερού από τη βαλβίδα νερού.

3. Αδειάστε το νερό από τον σωλήνα
παροχής νερού και τη βαλβίδα νερού.

4. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής
νερού στη βαλβίδα νερού.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 55



5. Αφαιρέστε το φίλτρο στο κάτω μέρος
του κάδου και χρησιμοποιήστε ένα

σφουγγάρι για να μαζέψετε το νερό
από τη λεκάνη αποστράγγισης.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.

9.1 Τι να κάνετε αν...
Αν η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά
τη λειτουργία, προτού επικοινωνήσετε με

ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις,
ελέγξτε αν μπορείτε να λύσετε το
πρόβλημα μόνοι σας με τη βοήθεια των
πληροφοριών στον πίνακα.
Με ορισμένα προβλήματα, οι ενδείξεις
προγράμματος αναβοσβήνουν
διακοπτόμενα υποδεικνύοντας κάποια
δυσλειτουργία.

Πρόβλημα και κωδικός βλάβης Πιθανή αντιμετώπιση

Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.
• Στην οθόνη προγράμματος εμφανί‐

ζεται η ένδειξη E1.
• Τίθεται σε λειτουργία ένα διακοπτό‐

μενο ηχητικό σήμα για περίπου 30
δευτερόλεπτα.

• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι
ανοιχτή.

• Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχής νερού
δεν είναι πολύ χαμηλή. Για την πληροφορία
αυτή, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία
ύδρευσης.

• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν
είναι φραγμένη.

Έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη προστα‐
σίας από υπερχείλιση.
• Στην οθόνη προγράμματος εμφανί‐

ζεται η ένδειξη E4.
• Τίθεται σε λειτουργία ένα διακοπτό‐

μενο ηχητικό σήμα για περίπου 30
δευτερόλεπτα.

• Κλείστε τη βρύση παροχής νερού και επικοινω‐
νήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.

• Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει συνδε‐
θεί στην πρίζα.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια
στον πίνακα ασφαλειών.

Το πρόγραμμα δεν ξεκινά. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι
κλειστή.

• Πατήστε το κουμπί έναρξης.
• Εάν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης,

ακυρώστε τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέ‐
λος της αντίστροφης μέτρησης.

Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος είναι
σωστά συνδεδεμένος.

• Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα στη συσκευή είναι
καθαρά.

• Βεβαιωθείτε ότι ο νεροχύτης της κουζίνας
αδειάζει σωστά.

www.aeg.com56



Αφού ελέγξετε τη συσκευή, επιλέξτε και
ξεκινήστε το πρόγραμμα ξανά. 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.

Οι απαραίτητες πληροφορίες για το
Κέντρο Σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών. Καταγράψτε
αυτές τις πληροφορίες:
• Μοντέλο ......................
• Αριθμός σειράς (SN.) ......................

9.2 Τα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος δεν είναι
ικανοποιητικά

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Πιθανή αντιμετώπιση

Τα πιάτα δεν είναι καθαρά. Το επιλεγμένο πρόγραμμα
δεν ήταν κατάλληλο για τον
τύπο φορτίου ή/και τον βαθ‐
μό λερώματος.

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμ‐
μα είναι κατάλληλο για τον
τύπο φορτίου ή/και τον βαθ‐
μό λερώματος.

Το καλάθι δεν ήταν σωστά
φορτωμένο και κατά συν‐
έπεια το νερό δεν ερχόταν σε
επαφή με όλες τις επιφά‐
νειες.

Φορτώστε σωστά το καλάθι.

Δεν ήταν δυνατή η ελεύθερη
περιστροφή του εκτοξευτήρα
νερού λόγω λανθασμένης
διευθέτησης του φορτίου.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτοξευτή‐
ρας νερού μπορεί να περι‐
στρέφεται ελεύθερα πριν
προχωρήσετε στην έναρξη
ενός προγράμματος.

Είναι φραγμένα τα φίλτρα. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα εί‐
ναι καθαρά.

Τα φίλτρα δεν έχουν συναρ‐
μολογηθεί και τοποθετηθεί
σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα
έχουν συναρμολογηθεί και
τοποθετηθεί σωστά.

Η ποσότητα απορρυπαντι‐
κού δεν ήταν επαρκής ή δεν
χρησιμοποιήθηκε απορρυ‐
παντικό.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμο‐
ποιείται η σωστή ποσότητα
απορρυπαντικού.

Επικαθίσεις αλάτων στα πιά‐
τα.

Η θήκη αλατιού είναι άδεια. Γεμίστε τη θήκη αλατιού με
ειδικό αλάτι για πλυντήρια
πιάτων.

Δεν έχει κλείσει σωστά το κα‐
πάκι της θήκης αλατιού.

Βεβαιωθείτε ότι η θήκη αλα‐
τιού έχει κλείσει σωστά.

Υπάρχουν γραμμές ή λευκοί
λεκέδες στα ποτήρια και τα
πιάτα.

Το επίπεδο του αποσκληρυ‐
ντή νερού είναι πολύ υψηλό.

Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή
νερού σε χαμηλότερο επίπε‐
δο.
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Πιθανή αντιμετώπιση

Υπάρχουν γαλάζιες επι‐
στρώσεις στα ποτήρια και τα
πιάτα.

Η ποσότητα λαμπρυντικού
είναι πολύ μεγάλη.

Ρυθμίστε τη θήκη λαμπρυντι‐
κού σε χαμηλότερη θέση.

Το πρόβλημα μπορεί να
οφείλεται στο απορρυπαντι‐
κό.

Δοκιμάστε διαφορετική μάρ‐
κα απορρυπαντικού.

Τα πιάτα είναι υγρά και θα‐
μπά.

Έχει επιλεχθεί ένα πρόγραμ‐
μα χωρίς φάση στεγνώμα‐
τος.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με
φάση στεγνώματος.

Η θήκη λαμπρυντικού είναι
άδεια.

Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντι‐
κού με λαμπρυντικό.

9.3 Κωδικοί σφάλματος

Κωδικός Επεξήγηση Πιθανή αιτία

E1 Μεγαλύτερης διάρκειας χρό‐
νος παροχής νερού.

Η βρύση δεν είναι ανοιχτή ή
η παροχή νερού είναι περιο‐
ρισμένη ή η πίεση νερού εί‐
ναι πολύ χαμηλή.

E3 Η απαιτούμενη θερμοκρασία
δεν έχει επιτευχθεί.

Δυσλειτουργία θερμαντικού
στοιχείου.

E4 Υπερπλήρωση. Υπερβολική παροχή νερού ή
κάποιο εξάρτημα του πλυ‐
ντηρίου πιάτων έχει διαρροή.

10. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
10.1 Συναρμολόγηση

Φροντίστε να τοποθετήσετε
τη συσκευή με ελάχιστο κενό
χώρο 50 mm και από τις δύο
πλευρές της πλήρως
ανοιγμένης πόρτας.

Διατηρήστε 5 mm απόσταση μεταξύ και
των δύο πλευρών της συσκευής και του
ντουλαπιού. Υπάρχουν δύο πιθανότητες
για την οπή του ντουλαπιού για τη
συσκευή.

min. 

550 mm

min.

443mm

100

80

min. 

555mm
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1 Οπή καλωδίου ρεύματος, σωλήνα
αδειάσματος και γραμμής παροχής
νερού. Για να διευκολύνετε τη σωστή
εγκατάσταση, τοποθετήστε την οπή
στα δεξιά ή τα αριστερά της
συσκευής.

10.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο
προέκτασης ή/και
προσαρμογέα φις με αυτή τη
συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην κόβεται ή αφαιρείτε τη
γείωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πραγματοποιήστε την
ηλεκτρική σύνδεση με το
καλώδιο ρεύματος.

Για την ονομαστική τάση
ελέγξτε την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών.

10.3 Σύνδεση
αποστράγγισης νερού

max. 750 mm

• Συνδέστε τον σωλήνα αδειάσματος
νερού σε σωλήνα αποχέτευσης με
ελάχιστη διάμετρο 40 mm.

• Τοποθετήστε τον σωλήνα
αδειάσματος απευθείας στον
νεροχύτη. Χρησιμοποιήστε το ειδικό
πλαστικό στήριγμα.

Ο σωλήνας αδειάσματος νερού πρέπει
να απέχει λιγότερο από 750 mm από το
κάτω μέρος της συσκευής για την
αποφυγή προβλημάτων κατά τις φάσεις
αδειάσματος.
Αφαιρέστε την τάπα του νεροχύτη όταν η
συσκευή αδειάζει το νερό για την
αποφυγή της επιστροφής του νερού στη
συσκευή.
Η προέκταση του σωλήνα αδειάσματος
νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 m. Η
εσωτερική διάμετρος δεν πρέπει να είναι
μικρότερη από τη διάμετρο του σωλήνα
αδειάσματος.
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Αν συνδέσετε τον σωλήνα αδειάσματος
νερού σε σιφόνι κάτω από τον νεροχύτη,
αφαιρέστε την πλαστική μεμβράνη (A).
Αν δεν απομακρύνετε τη μεμβράνη, τα
υπολείμματα τροφών μπορεί να
προκαλέσουν φράξιμο στο σιφόνι του
εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης.

A

10.4 Τελικός έλεγχος
Τα ακόλουθα πρέπει να ελεγχθούν πριν
από την έναρξη λειτουργίας του
πλυντηρίου πιάτων.
• Η συσκευή είναι οριζοντιωμένη και

στερεωμένη σωστά.
• Η βαλβίδα παροχής είναι ανοιχτή.
• Οι σύνδεσμοι του σωλήνα παροχής

είναι πλήρως σφιγμένοι και δεν έχουν
διαρροή.

• Τα καλώδια είναι σφιχτά συνδεδεμένα.
• Η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
• Οι σωλήνες παροχής νερού και

αδειάσματος είναι στερεωμένοι.
• Όλα τα έντυπα και τα υλικά

συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί από το
πλυντήριο πιάτων.

11. ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
11.1 Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών

Ύψος: 438 mm

Πλάτος: 550 mm

Βάθος: 500 mm

Βάθος με την πόρτα πλήρως ανοιχτή: 812 mm

Τάση συνδεδεμένου φορτίου: δείτε την πινακίδα τε‐
χνικών χαρακτηριστι‐
κών

Πίεση νερού: 0.04 - 1.0 MPa

Παροχή ρεύματος: δείτε την πινακίδα τε‐
χνικών χαρακτηριστι‐
κών

Χωρητικότητα: 6 σερβίτσια

Κατανάλωση ισχύος Κατάσταση παραμονής εν ενεργεία: 0.49 W

Κατάσταση απενεργοποίησης: 0.49 W

12. 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

www.aeg.com60



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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