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 Safety information

Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
for any injuries or damage that are the result of incorrect
installation or usage. Always keep the instructions in a safe
and accessible location for future reference.

Children and vulnerable people safety
• This appliance can be used by children aged from 8 years

and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.

• Children between 3 and 8 years of age and persons with
very extensive and complex disabilities shall be kept away
from the appliance unless continuously supervised.

• Children of less than 3 years of age should be kept away
from the appliance unless continuously supervised.

• Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.

• Keep detergents away from children.
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• Keep children and pets away from the appliance when the
door is open.

• Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.

General Safety
• This appliance is for cleaning household-type dishes and

tableware only.
• This appliance is designed for single household domestic

use in an indoor environment.
• This appliance may be used in, offices, hotel guest rooms,

bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other
similar accommodation where such use does not exceed
(average) domestic usage levels.

• Do not change the specification of this appliance.
• The operating water pressure (minimum and maximum)

must be between 0.5 (0.05) / 10 (1.0) bar (MPa)
• Follow the maximum number of 14 place settings.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.

• WARNING: Knives and other utensils with sharp points must
be loaded in the basket with their points down or placed in a
horizontal position.

• Do not leave the appliance with the open door unattended
to avoid stepping accidentally onto it.

• Before any maintenance operation, deactivate the appliance
and disconnect the mains plug from the socket.

• Do not use high pressure water sprays and/or steam to
clean the appliance.

• If the appliance has ventilation openings in the base, they
must not be covered e.g. by a carpet.
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• The appliance is to be connected to the water mains using
the new supplied hose-sets. Old hose sets must not be
reused.

Safety instructions

Installation

Warning! Only a qualified person
must install this appliance.

• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged

appliance.
• Do not use the appliance before installing

it in the built-in structure due to safety
manner.

• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.

• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use safety
gloves and enclosed footwear.

• Do not install or use the appliance where
the temperature is less than 0 °C.

• Install the appliance in a safe and suitable
place that meets installation
requirements.

Electrical connection

Warning! Risk of fire and electric
shock.

• Warning: this appliance is designed to be
installed / connected to a grounding
connection in the building.

• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.

• Always use a correctly installed
shockproof socket.

• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.

• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the mains cable need to be
replaced, this must be carried out by our
Authorised Service Centre.

• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.

• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug.

• This appliance is fitted with a 13 A mains
plug. If it is necessary to change the
mains plug fuse, use only a 13 A ASTA (BS
1362) fuse (UK and Ireland only).

Water connection
• Do not cause damage to the water hoses.
• Before connection to new pipes, pipes not

used for a long time, where repair work
has been carried out or new devices fitted
(water meters, etc.), let the water flow
until it is clean and clear.

• Ensure that there are no visible water
leaks during and after the first use of the
appliance.

• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains cable.

Warning! Dangerous voltage.

• If the water inlet hose is damaged,
immediately close the water tap and
disconnect the mains plug from the
mains socket. Contact the Authorised
Service Centre to replace the water inlet
hose.
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Use
• Do not put flammable products or items

that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.

• Dishwasher detergents are dangerous.
Follow the safety instructions on the
detergent packaging.

• Do not drink and play with the water in
the appliance.

• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
complete. Some detergent may remain
on the dishes.

• Do not store items or apply pressure on
the open door of the appliance.

• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.

Service
• To repair the appliance contact the

Authorised Service Centre. Use original
spare parts only.

• Please note that self-repair or non-
professional repair can have safety
consequences and might void the
guarantee.

• The following spare parts will be available
for 7 years after the model has been
discontinued: motor, circulation and drain
pump, heaters and heating elements,
including heat pumps, piping and related
equipment including hoses, valves, filters
and aquastops, structural and interior
parts related to door assemblies, printed

circuit boards, electronic displays,
pressure switches, thermostats and
sensors, software and firmware including
reset software. Please note that some of
these spare parts are only available to
professional repairers, and that not all
spare parts are relevant for all models.

• The following spare parts will be available
for 10 years after the model has been
discontinued: door hinge and seals, other
seals, spray arms, drain filters, interior
racks and plastic peripherals such as
baskets and lids.

• Concerning the lamp(s) inside this
product and spare part lamps sold
separately: These lamps are intended to
withstand extreme physical conditions in
household appliances, such as
temperature, vibration, humidity, or are
intended to signal information about the
operational status of the appliance. They
are not intended to be used in other
applications and are not suitable for
household room illumination.

Disposal

Warning! Risk of injury or
suffocation.

• Disconnect the appliance from the mains
supply.

• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent

children and pets to get closed in the
appliance.
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Product description

10

11

9

2

1

4

3

5678

1 Ceiling spray arm

2 Lower spray arm

3 Filters

4 Rating plate

5 Salt container

6 Rinse aid dispenser

7 Detergent dispenser

8 Lower basket

9 Upper spray arm

10 Upper basket

11 Cutlery drawer

The graphics is a general
overview. For more details, refer
to other chapters or documents
provided with the appliance.

Control panel

1 3 4 5 62

1 On/Off button / Reset button

2 Delay start button
3 Display

4 Programme buttons
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5 Option buttons 6 AUTO programme button

Display

A AB

A. Indicators
B. Time indicator

Indicators

Indicator Description
Rinse aid indicator. It is on when
the rinse aid dispenser needs re‐
filling. Refer to "Before first
use".

Indicator Description
Salt indicator. It is on when the
salt container needs refilling. Re‐
fer to "Before first use".

Machine Care indicator. It is on
when the appliance needs inter‐
nal cleaning with the Machine
Care programme. Refer to "Care
and cleaning".

Drying phase indicator. It is on
when a programme with the dry‐
ing phase is selected. It flashes
when the drying phase operates.
Refer to "Programme selec‐
tion".

Programme selection

Programmes

A B C D E

A. • Quick 30' is the shortest programme
suitable for dishwashing a load with
fresh and light soil.

• Rinse & Hold is a programme for
rinsing off food remains from the

dishes. It prevents odours forming in
the appliance. Do not use detergent
with this programme.

B. 60 Minutes is a programme suitable for
dishwashing a load with fresh and lightly
dried-on soil.

C. 90 Minutes is a programme suitable for
dishwashing and drying normally soiled
items.

D. Intensive is a programme suitable for
dishwashing and drying heavily soiled
items.

E. ECO is the longest programme offering
the most efficient use of energy and
water consumption for crockery and
cutlery with normal soil. This is the
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standard programme for test
institutes. 1)

AUTO
The AUTO programme automatically adjusts
the dishwashing cycle to the type of load.

The appliance senses the degree of soil and
the amount of dishes in the baskets. It
adjusts the temperature and quantity of
water as well as the wash duration.

Options
You can adjust the programme selection to
your needs by activating options.

Power Clean

 Power Clean improves the dishwashing
results of the selected programme. The
option increases the wash temperature and
duration.

Gentle / Glass

 Gentle / Glass prevents delicate load,
glassware in particular, from damaging. The
option prevents rapid changes in the
dishwashing temperature of the selected
programme and reduces it to 45 °C.

Programmes overview

Programme Dishwasher
load

Degree of soil Programme phases Options

Crockery, cut‐
lery

Fresh • Dishwashing 50 °C
• Intermediate rinse
• Final rinse 45 °C
• AutoOpen

•
•

All All degrees of
soil

• Prewash Not applicable

Crockery, cut‐
lery

Fresh, lightly
dried-on

• Dishwashing 60 °C
• Intermediate rinse
• Final rinse 50 °C
• AutoOpen

•
•

Crockery, cut‐
lery, pots,
pans

Normal, lightly
dried-on

• Dishwashing 60 °C
• Intermediate rinse
• Final rinse 55 °C
• Drying
• AutoOpen

•
•

1) This programme is used to assess compliance with the Ecodesign Comission Regulation (EU) 2019/2022. This
programme is used to assess compliance with the UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy
Information Regulations.
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Programme Dishwasher
load

Degree of soil Programme phases Options

Crockery, cut‐
lery, pots,
pans

Normal to
heavy, dried-on

• Prewash
• Dishwashing 60 °C
• Intermediate rinse
• Final rinse 60 °C
• Drying
• AutoOpen

•
•

Crockery, cut‐
lery, pots,
pans

Normal, lightly
dried-on

• Prewash
• Dishwashing 50 °C
• Intermediate rinse
• Final rinse 55 °C
• Drying
• AutoOpen

•
•

Crockery, cut‐
lery, pots,
pans

All degrees of
soil

• Prewash
• Dishwashing 50 -

60 °C
• Intermediate rinse
• Final rinse 60 °C
• Drying
• AutoOpen

Not applicable

Machine Care For cleaning the appliance in‐
terior. Refer to "Care and
Cleaning".

• Cleaning 70 °C
• Intermediate rinse
• Final rinse
• AutoOpen

Not applicable

Consumption values

Programme 1)2) Water (l) Energy (kWh) Duration (min)

9.9 -12.1 0.56 - 0.69 30

4.1 - 5.0 0.01 - 0.04 15

10.4 - 12.7 0.83 - 0.96 60

10.3 - 12.6 0.96 - 1.09 90

9.8 - 12.0 1.05 - 1.18 160

10.5 0.848 240

8.7 - 12.0 0.75 - 1.18 120 - 170

ENGLISH 11



Programme 1)2) Water (l) Energy (kWh) Duration (min)

Machine Care 8.9 - 10.9 0.60 - 0.72 60
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options, the quantity of
dishes and the degree of soil can change the values.
2) The values for programmes other than ECO are indicative only.

Information for test institutes
To receive the necessary information for
conducting performance tests (e.g.
according to: EN60436 /BS EN60436 ), send
an email to:

info.test@dishwasher-production.com

In your request, include the product number
code (PNC) from the rating plate.

For any other questions regarding your
dishwasher, refer to the service book
provided with your appliance.

Basic settings

You can configure the appliance by changing
basic settings according to your needs.

Number Setting Values Factory
setting

Description1)

1 Water hardness 1L - 10L 5L Adjust the level of the water softener
according to the water hardness in
your area.

2 Rinse aid empty
notification

1d (on) / 0d
(off)

1d Activate or deactivate the rinse aid indi‐
cator.

3 End sound 1b (on) / 0b
(off)

0b Activate or deactivate the acoustic sig‐
nal for the end of a programme.

4 Auto door open 1o (on) / 0o
(off)

1o Activate or deactivate the AutoOpen.

5 Key tones 1F (on) / 0F
(off)

1F Activate or deactivate the sound of the
buttons when pressed.

6 Latest pro‐
gramme selec‐
tion

1H (on) /
0H (off)

0H Enable or disable the automatic selec‐
tion of the most recently used pro‐
gramme and options.

7 Display on floor 1C (on) / 0C
(off)

1C Activate or deactivate the TimeBeam.

1) For more details, refer to the information provided in this chapter.

You can change the basic settings in setting
mode. Instructions on how to configure the

appliance are provided further in this
chapter.
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When the appliance is in setting mode, the
display shows a digit and a letter. For each
setting, a dedicated letter is displayed. The
dedicated letters are indicated in the table.

The order of the basic settings presented in
the table is also the order of the settings in
setting mode.

The water softener
The water softener removes minerals from
the water supply, which would have a

negative effect on the washing results and
on the appliance.

The higher the content of these minerals,
the harder your water is. Water hardness is
measured in equivalent scales.

The water softener should be adjusted
according to the hardness of the water in
your area. Your local water authority can
advise you on the hardness of the water in
your area. Set the right level of the water
softener to assure good washing results.

Water hardness
German de‐
grees (°dH)

French de‐
grees (°fH)

mmol/l mg/l (ppm) Clarke de‐
grees

Water softener
level

47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 835 - 904 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 755 - 834 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 645 - 754 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 505 - 644 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 395 - 504 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 325 - 394 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 255 - 324 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 185 - 254 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 70 - 184 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 <70 < 5 1 2)

1) Factory setting.
2) Do not use salt at this level.

Regardless of the type of detergent used,
set the proper water hardness level to
keep the salt refill indicator active.

Multi-tabs containing salt are not
effective enough to soften hard
water.

Regeneration process
For the correct water softener operation, the
resin of the softener device needs to be
regenerated regularly. This process is
automatic and is the part of the normal
dishwasher operation.

When the prescribed quantity of water (see
values in the table) has been used since the
previous regeneration process, a new
regeneration process will be initiated
between the final rinse and the programme
end.

Water softener level Amount of water (l)
1 250

2 100

3 62
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Water softener level Amount of water (l)
4 47

5 25

6 17

7 10

8 5

9 3

10 3

In case of the high water softener setting, it
may occur also in the middle of the
programme, before the rinse (twice during a
programme). Regeneration initiation has no
impact on the cycle duration, unless it occurs
in the middle of a programme or at the end
of a programme with a short drying phase.
In such cases, the regeneration prolongs the
total duration of a programme by additional
5 minutes.

Subsequently, the rinsing of the water
softener that lasts 5 minutes may begin in
the same cycle or at the beginning of the
next programme. This activity increases the
total water consumption of a programme by
additional 4 litres and the total energy
consumption of a programme by additional
2 Wh. The rinsing of the softener ends with a
complete drain.

Each performed softener rinse (possible
more than one in the same cycle) may
prolong the programme duration by another
5 minutes when it occurs at any point at the
beginning or in the middle of a programme.

All the consumption values
mentioned in this section are
determined in line with the
currently applicable standard in
laboratory conditions with water
hardness 2.5mmol/L (water
softener: level 3) according to the
regulation: 2019/2022 / UK
Ecodesign 2021/745.
The pressure and the
temperature of water as well as
the variations of the mains supply
can change the values.

The rinse aid empty notification
The rinse aid helps to dry the dishes without
streaks and stains. It is automatically
released during the final rinse.

When the rinse aid chamber is empty, the
rinse aid indicator turns on. If the drying
results are satisfactory while using multi-
tablets only, you can deactivate the
notification for refilling the rinse aid.
However, for best drying performance,
always use rinse aid.

If standard detergent or multi-tablets
without rinse aid are used, activate the
notification to keep the rinse aid refill
indicator active.

End sound
You can activate an acoustic signal that
sounds when the programme is completed.

Acoustic signals sound also when
a malfunction of the appliance
occurs. It is not possible to
deactivate these signals.

AutoOpen
AutoOpen improves the drying results with
less energy consumption. The appliance
door opens automatically during the drying
phase and remains ajar.
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AutoOpen is automatically activated with all
programmes other than Rinse & Hold.

Caution! Do not try to close the
appliance door within 2 minutes
after automatic opening. This can
cause damage to the appliance.

Caution! If children, pets or
people with disabilities have
access to the appliance,
deactivate AutoOpen. The
automatic opening of the door
may pose a danger and expose
possible hazards inside the
appliance (such as knives, sharp
objects, chemicals).

Key tones
The buttons on the control panel make a
click sound when you press them. You can
deactivate this sound.

Latest programme selection
You can set the automatic selection of the
most recently used programme and options.

The latest programme that was completed
before the appliance deactivation is saved. It
is then selected automatically after you
activate the appliance.

When the latest programme selection is
disabled, the default programme is ECO.

TimeBeam

TimeBeam displays the following
information on the floor below the appliance
door:
• The programme duration when the

programme begins.
• 0:00 and CLEAN when the programme is

complete.
• DELAY and the countdown duration when

the delay start begins.
• An alarm code when the appliance has a

malfunction.

When AutoOpen opens the door,
TimeBeam is off. To check the
remaining time of the running
programme, look at the control
panel display.

Setting mode

How to enter setting mode
You can enter setting mode before starting a
programme. You cannot enter setting mode
while the programme is running.

To enter setting mode, press and hold
simultaneously  and  for about 3
seconds.

• The lights related to ,  and 
are on.

• The display shows the current value
of the first available setting.
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How to navigate in setting mode
You can navigate in setting mode using
programme buttons.

A B C

A. Previous button
B. OK button
C. Next button
Use Previous and Next to switch between
the basic settings and to change their value.

Use OK to enter the selected setting and to
confirm changing its value.

How to change a setting
Make sure the appliance is in setting mode.

1. Use Previous or Next to select the
desired setting.

The display shows the current setting value
(a digit and the dedicated letter).
2. Press OK to enter the setting.
The current setting value flashes.
3. Press Previous or Next to change the

value.
4. Press OK to confirm the setting.

• The new setting is saved.
• The appliance returns to the basic

settings list.
5. Press and hold simultaneously  and

 for about 3 seconds to exit
setting mode.

The appliance returns to the programme
selection.
The saved settings remain valid until you
change them again.

Before first use

1. Make sure that the current level of the
water softener agrees with the
hardness of the water supply. If not,
adjust the level of the water softener.

2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Start the programme Quick 30' to

remove any residuals from the
manufacturing process. Do not use
detergent and do not put dishes in the
baskets.

After starting the programme, the appliance
recharges the resin in the water softener for
up to 5 minutes. The washing phase starts
only after this procedure is complete. The
procedure is repeated periodically.

The salt container

Caution! Use rough salt designed
for dishwashers only. Fine salt
increases the risk of corrosion.

The salt is used to recharge the resin in the
water softener and to assure good washing
results in daily use.
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Filling the salt container

1 2

3

Put 1 litre of water in
the salt container
(only for the first
time).

4

Put 1 kg of salt in the
salt container.

5

Turn the cap of the
salt container
clockwise to close
the salt container.

Caution! Water and salt may
come out of the salt container
when you fill it. After you fill the
salt container, immediately start a
programme to prevent corrosion.

Filling the rinse aid dispenser

1 2

3

max

4

5

M A X

  
  
4 3   2 1   

To adjust the
released quantity of
rinse aid, turn the
selector between
position 1 (lowest
quantity) and
position 4 (highest
quantity).
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Daily use

1. Open the water tap.
2. Press and hold  until the appliance is

activated.
3. Fill the salt container if it is empty.
4. Fill the rinse aid dispenser if it is empty.
5. Load the baskets.
6. Add the detergent.
7. Select and start a programme.
8. Close the water tap when the

programme is complete.
Using the detergent

1 2

3

A

Put the detergent or
the multi-tablet in
compartment (A).

4

If the programme has a prewash phase, put
a small quantity of detergent on the inner
part of the appliance door.

When you use multi-tablets that contain salt
and rinse aid, it is not necessary to fill the
salt container and the rinse aid dispenser.
• Adjust the water softener to the lowest

level.
• Set the rinse aid dispenser to the lowest

position.
Multi-tabs containing salt are not
effective enough to soften hard
water.

How to select and start a programme
1. Press the button dedicated to the

programme you want to set.
• The light related to the button is on.
• The display shows the programme

duration.
2. Activate applicable options if desired.
3. Close the appliance door to start the

programme.

How to select and start the
programme 

1. To select , press and hold  for 3
seconds.
• The light related to the button is on.
• The display shows the programme

duration.
Options are not applicable to this
programme.

2. Close the appliance door to start the
programme.

How to activate options
1. Select a programme.
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2. Press the button dedicated to the option
you want to activate.
• The light related to the button is on.
• The display shows the updated

programme duration.
By default, options must be
activated every time before you
start a programme.
If the latest programme selection
is enabled, the saved options are
activated automatically along with
the programme.

It is not possible to activate or
deactivate options while a
programme is running.

Not all options are compatible
with each other.

Activating options often increases
the water and energy
consumption as well as the
programme duration.

How to select and start the
programme AUTO

1. Press .
• The light related to the button is on.
• The display shows the programme

duration.
2. Close the appliance door to start the

programme.
The appliance senses the type of load and
adjusts a suitable wash cycle. During the
cycle, the sensors operate several times and
the initial programme duration can
decrease.

How to delay the start of a
programme
1. Select a programme.
2. Press  repeatedly until the display

shows the desired delay time (from 1 to
24 hours).

The light related to the button is on.

3. Close the appliance door to start the
countdown.

During the countdown, it is not possible to
change the delay time and the programme
selection.

When the countdown is complete, the
programme starts.

How to cancel the delay start while
the countdown operates

Press and hold  for about 3 seconds.
The appliance returns to the programme
selection.

If you cancel the delay start, you
have to select the programme
again.

How to cancel a running programme

Press and hold  for about 3 seconds.
The appliance returns to the programme
selection.

Make sure that there is detergent
in the detergent dispenser before
you start a new programme.

Opening the door while the
appliance operates
Opening the door while a programme is
running stops the appliance. It may affect
the energy consumption and the
programme duration. After closing the door,
the appliance continues from the point of
interruption.

If the door is opened for more
than 30 seconds during the
drying phase, the running
programme ends. It does not
happen if the door is opened by
AutoOpen function.

The Auto Off function
This function saves energy by switching the
appliance off when it is not operating.
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The function activates automatically:
• After up to 15 seconds once the

programme is complete.
• After 5 minutes if a programme was not

started.

End of the programme
When the programme is complete, the
display shows 0:00.

The Auto Off function switches the appliance
off automatically.

All buttons are inactive except for the on/off
button.

Hints and tips

General
Follow the hints below to ensure optimal
cleaning and drying results in daily use and
to protect the environment.

• Washing dishes in the dishwasher as
instructed in the user manual usually
consumes less water and energy than
washing dishes by hand.

• Load the dishwasher to its full capacity to
save water and energy. For best cleaning
results, arrange items in the baskets as
instructed in the user manual and do not
overload the baskets.

• Do not pre-rinse dishes by hand. It
increases the water and energy
consumption. When needed, select a
programme with a prewash phase.

• Remove larger residues of food from the
dishes and empty cups and glasses
before putting them inside the appliance.

• Soak or slightly scour cookware with
firmly cooked-on or baked-on food before
washing it in the appliance.

• Make sure that items in the baskets do
not touch or cover each other. Only then
can the water completely reach and wash
the dishes.

• You can use dishwasher detergent, rinse
aid and salt separately or you can use the
multi-tablets (e.g. ''All in 1''). Follow the
instructions on the packaging.

• Select a programme according to the type
of load and the degree of soil. ECO offers
the most efficient use of water and
energy consumption.

• To prevent limescale buildup inside the
appliance:
– Refill the salt container whenever

necessary.
– Use the recommended dosage of the

detergent and rinse aid.
– Make sure that the current level of

the water softener agrees with the
hardness of the water supply.

– Follow the instructions in the chapter 
"Care and cleaning".

Using salt, rinse aid and detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent

designed for dishwasher. Other products
can cause damage to the appliance.

• In areas with hard and very hard water,
we recommend to use basic dishwasher
detergent (powder, gel, tablets containing
no additional agents), rinse aid and salt
separately for optimal cleaning and
drying results.

• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent
detergent residues on the tableware, we
recommend that you use tablets with
long programmes.

• Always use the correct quantity of
detergent. Insufficient dosage of
detergent can result in poor cleaning
results and hard-water filming or spotting
on the items. Using too much detergent
with soft or softened water results in
detergent residues on the dishes. Adjust
the amount of detergent based on the
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water hardness. Refer to the instructions
on the detergent packaging.

• Always use the correct quantity of rinse
aid. Insufficient dosage of rinse aid
decreases the drying results. Using too
much rinse aid results in bluish layers on
the items.

• Make sure that the water softener level is
correct. If the level is too high, the
increased quantity of salt in the water
might result in rust on cutlery.

What to do if you want to stop using
multi-tablets
Before you start using separately detergent,
salt and rinse aid, complete the following
steps:

1. Set the highest level of the water
softener.

2. Make sure that the salt and rinse aid
containers are full.

3. Start the Quick 30' programme. Do not
add detergent and do not put dishes in
the baskets.

4. When the programme is completed,
adjust the water softener according to
the water hardness in your area.

5. Adjust the released quantity of rinse aid.

Before starting a programme
Before you start the selected programme,
make sure that:

• The filters are clean and correctly
installed.

• The cap of the salt container is tight.
• The spray arms are not clogged.
• There is enough salt and rinse aid (unless

you use multi-tablets).
• The arrangement of the items in the

baskets is correct.
• The programme is suitable to the type of

load and the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is used.

Loading the baskets

Refer to the supplied leaflet with
examples of the load of the
baskets.

• Always use the whole space of the
baskets.

• Use the appliance to wash dishwasher-
safe items only.

• Do not wash in the appliance items made
of wood, horn, aluminium, pewter and
copper as they could crack, warp, get
discoloured or pitted.

• Do not wash in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).

• Remove remaining food from the items.
• Soak cookware with burnt-on food before

washing it in the appliance.
• Put hollow items (cups, glasses and pans)

with the opening facing downwards.
• Make sure that cutlery and dishes do not

bond together. Mix spoons with other
cutlery.

• Make sure that glasses do not touch each
other.

• Put cutlery and small items in the cutlery
drawer .

• Put light items in the upper basket. Make
sure that the items do not move freely.

• Make sure that the spray arm can move
freely before you start a programme.

Unloading the baskets
1. Let the tableware cool down before you

remove it from the appliance. Hot items
can be easily damaged.

2. First remove items from the lower
basket, then from the upper basket.

After the programme is
completed, water can still remain
on the inside surfaces of the
appliance.

ENGLISH 21



Care and cleaning

Warning! Before any
maintenance other than running
the programme Machine Care,
deactivate the appliance and
disconnect the mains plug from
the main socket.

Dirty filters and clogged spray
arms negatively affect the
washing results. Check these
elements regularly and, if
necessary, clean them.

Machine Care
Machine Care is a programme designed to
clean the appliance interior with optimal
results. It removes limescale and grease
buildup.

When the appliance senses the need for
cleaning, the indicator  is on. Start the
Machine Care programme to clean the
appliance interior.

How to start the Machine Care
programme

Before starting the Machine Care
programme, clean the filters and
spray arms.

1. Use a descaler or a cleaning product
designed specifically for dishwashers.
Follow the instructions on the packaging.
Do not put dishes in the baskets.

2. Press and hold simultaneously  and
 for about 3 seconds.

The indicators  and  flash. The display
shows the programme duration.
3. Close the appliance door to start the

programme.
When the programme is complete, the
indicator  is off.

Internal cleaning
• Clean the appliance interior with a soft

damp cloth.
• Do not use abrasive products, abrasive

cleaning pads, sharp tools, strong
chemicals, scourer or solvents.

• Wipe clean the door, including the rubber
gasket, once a week.

• To maintain the performance of your
appliance, use a cleaning product
designed specifically for dishwashers at
least once every two months. Carefully
follow the instructions on the packaging
of the product.

• For optimal cleaning results, start the
programme Machine Care.

Removal of foreign objects
Check the filters and the sump after each
use of the dishwasher. Foreign objects (e.g.
pieces of glass, plastic, bones or toothpicks,
etc) decrease the cleaning performance and
can cause damage to the drain pump.

Caution! If unable to remove the
foreign objects, contact an
Authorised Service Centre.

1. Disassemble the filters system as
instructed in this chapter.

2. Remove any foreign objects manually.
3. Reassemble the filters as instructed in

this chapter.

External cleaning
• Clean the appliance with a moist soft

cloth.
• Only use neutral detergents.
• Do not use abrasive products, abrasive

cleaning pads or solvents.
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Cleaning the filters

1

Make sure that there
are no residues of
food or soil in or
around the edge of
the sump.

2

C

B

A

The filter system is
made of three parts.

3

To remove filters (B)
and (C), turn the
handle
counterclockwise
and pull it upwards.
Remove the filter (C)
out of filter (B).
Wash the filters with
water.

4

Remove the flat filter
(A). Wash the filter
with water.

5

D

Put the flat filter (A)
back in place. Make
sure that it is
correctly positioned
under the 2 guides
(D).

6

Reassemble the
filters (B) and (C). Put
them back in the
filter (A). Turn the
handle clockwise
until it locks.

An incorrect position of the filters
can cause bad washing results
and damage to the appliance

Cleaning the filter of the inlet hose

1

Close the water tap.

2

A

Disconnect the hose.
Turn the fastener A
clockwise.

3

Clean the filter of
the inlet hose.

4
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Cleaning the lower spray arm
We recommend to clean the lower spray arm
regularly to prevent soil from clogging the
holes. Clogged holes can cause
unsatisfactory washing results.

1

To remove the lower
spray arm, pull it
upwards.

2

Wash the spray arm
under running
water. Use a thin
pointed tool, e.g. a
toothpick, to remove
particles of soil from
the holes.

3

To install the spray
arm back, press it
downwards.

Cleaning the upper spray arm
Do not remove the upper spray arm. If the
openings in the spray arm are clogged,
remove the remaining particles of soil with a
thin pointed object, e.g. a toothpick.

Cleaning the ceiling spray arm
We recommend to clean the ceiling spray
arm regularly to prevent soil from clogging
the holes. Clogged holes can cause
unsatisfactory washing results.

1

The ceiling spray
arm is placed on the
ceiling of the
appliance.

2

1

2

Release the stoppers
on the sides of the
sliding rails of the
cutlery drawer and
pull the drawer out.

3

1

2

Move the upper
basket to the lowest
level to reach the
spray arm more
easily.

4

C

B

A

The spray arm (C) is
installed in the
delivery tube (A)
with the mounting
element (B).
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5

Turn the mounting
element
counterclockwise
and pull the spray
arm downwards.

6

Wash the spray arm
under running
water. Use a thin
pointed tool, e.g. a
toothpick, to remove
particles of soil from
the holes. Run the
water through the
holes to wash soil
particles away from
the inside.

7

Insert the mounting
element in the spray
arm and fix it in the
delivery tube by
turning it clockwise.
Make sure the
mounting element
locks into place.

8

1

2

Install the cutlery
drawer on the
sliding rails and
block the stoppers.

Troubleshooting

Warning! Improper repair of the
appliance may pose a danger to
the safety of the user. Any repairs
must be performed by qualified
personnel.

The majority of problems that may occur
can be solved without the need to contact
an Authorised Service Centre.

Refer to the below table for information on
possible problems.

With some problems, the display shows an
alarm code.

Problem and alarm code Possible cause and solution
You cannot activate the appli‐
ance.

• Make sure that the mains plug is connected to the mains
socket.

• Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box.

The programme does not
start.

• Make sure that the appliance door is closed.
• If the delay start is set, cancel the setting or wait for the

end of the countdown.
• The appliance recharges the resin inside the water soften‐

er. The duration of the procedure is approximately 5 mi‐
nutes.
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Problem and alarm code Possible cause and solution
The appliance does not fill
with water.
The display shows i10 or i11.

• Make sure that the water tap is open.
• Make sure that the pressure of the water supply is not too

low. For this information, contact your local water authori‐
ty.

• Make sure that the water tap is not clogged.
• Make sure that the filter in the inlet hose is not clogged.
• Make sure that the inlet hose has no kinks or bends.

The appliance does not drain
the water.
The display shows i20.

• Make sure that the sink spigot is not clogged.
• Make sure that the interior filter system is not clogged.
• Make sure that the drain hose has no kinks or bends.

The anti-flood device is on.
The display shows i30.

• Close the water tap.
• Make sure that the appliance is correctly installed.
• Make sure the baskets are loaded as instructed in the

user manual.

Malfunction of the water lev‐
el detection sensor.
The display shows i41 - i44.

• Make sure that the filters are clean.
• Switch the appliance off and on.

Malfunction of the wash
pump or the drain pump.
The display shows i51 - i59 or 
i5A - i5F.

• Switch the appliance off and on.

The temperature of the wa‐
ter inside the appliance is too
high or malfunction of the
temperature sensor occur‐
red.
The display shows i61 or i69.

• Make sure that the temperature of the inlet water does
not exceed 60°C.

• Switch the appliance off and on.

Technical malfunction of the
appliance.
The display shows iC0 or iC3.

• Switch the appliance off and on.

The level of water inside the
appliance is too high.
The display shows iF1.

• Switch the appliance off and on.
• Make sure that the filters are clean.
• Make sure that the outlet hose is installed at the right

height above the floor. Refer to the installation instruc‐
tions.

The appliance stops and
starts more times during op‐
eration.

• It is normal. It provides optimal cleaning results and ener‐
gy savings.
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Problem and alarm code Possible cause and solution
The programme lasts too
long.

• If the delay start option is set, cancel the delay setting or
wait for the end of the countdown.

• Activating options can increase the programme duration.

The remaining time in the
display increases and skips
nearly to the end of the pro‐
gramme duration.

• This is not a defect. The appliance is working correctly.

Small leak from the appli‐
ance door.

• The appliance is not levelled. Loosen or tighten the ad‐
justable feet (if applicable).

• The appliance door is not centred on the tub. Adjust the
rear foot (if applicable).

The appliance door is difficult
to close.

• The appliance is not levelled. Loosen or tighten the ad‐
justable feet (if applicable).

• Parts of the tableware are protruding from the baskets.

The appliance door opens
during the wash cycle.

• The AutoOpen is activated. This function opens the appli‐
ance door during the drying phase to improve the drying
performance and let the dishes cool down. The door re‐
mains ajar.
– The duration of the drying phase and the door open‐

ing time vary depending on the selected programme
and options.

– When the AutoOpen opens the door, the display
shows the remaining time of the running programme.

If you don't want the door to automatically open, deacti‐
vate AutoOpen. Refer to "Settings".

Rattling or knocking sounds
from the inside of the appli‐
ance.

• The tableware is not properly arranged in the baskets. Re‐
fer to basket loading leaflet.

• Make sure that the spray arms can rotate freely.

The appliance trips the cir‐
cuit-beaker.

• The amperage is insufficient to supply simultaneously all
the appliances in use. Check the socket amperage and the
capacity of the meter or turn off one of the appliances in
use.

• Internal electrical fault of the appliance. Contact an Au‐
thorised Service Centre.

Once you have checked the appliance,
deactivate and activate the appliance. If the
problem occurs again, contact an Authorised
Service Centre.

For alarm codes not described in the table,
contact an Authorised Service Centre.

Warning! We do not recommend
using the appliance until the
problem has been completely
fixed. Unplug the appliance and
do not plug it in again until you
are certain that it operates
correctly.
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The product number code (PNC)
If you contact an Authorised Service Centre,
you need to provide the product number
code of your appliance.

The PNC can be found on the rating plate on
the appliance door. You can also check the
PNC on the control panel.

Before checking the PNC, make sure the
appliance is in the programme selection.

1. Press and hold simultaneously  and
 for about 3 seconds.

The display shows the PNC of your
appliance.
2. To exit the PNC presentation, press and

hold simultaneously  and  for
about 3 seconds.

The appliance returns to the programme
selection.

The dishwashing and drying results are not satisfactory

Problem Possible cause and solution
Poor washing results. • Refer to "Daily use", "Hints and tips" and the basket

loading leaflet.
• Use more intensive washing programme.
• Activate the Power Clean option to improve the washing

results of a selected programme.
• Clean spray arm jets and filter. Refer to "Care and

Cleaning".

Poor drying results. • Tableware was left for too long inside the closed appli‐
ance. Activate AutoOpen to set the automatic opening
of the door and to improve the drying performance.

• There is no rinse aid or the dosage of rinse aid is not
sufficient. Fill the rinse aid dispenser or set the level of
rinse aid to a higher level.

• The quality of the rinse aid can be the cause.
• We recommend to use rinse aid always, even in combi‐

nation with multi-tablets.
• Plastic items may need to be towel dried.
• The programme does not have the drying phase. Refer

to "Programmes overview".

There are whitish streaks or
bluish layers on glasses and
dishes.

• The released quantity of rinse aid is too high. Adjust the
rinse aid level to a lower level.

• The quantity of detergent is too high.

There are stains and dry water
drops on glasses and dishes.

• The released quantity of rinse aid is not sufficient. Ad‐
just the rinse aid level to a higher level.

• The quality of the rinse aid can be the cause.

The interior of the appliance is
wet.

• This is not a defect of the appliance. Humid air conden‐
sates on the appliance walls.
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Problem Possible cause and solution
Unusual foam during washing. • Use the detergent designed specifically for dishwash‐

ers.
• There is a leak in the rinse aid dispenser. Contact an Au‐

thorised Service Centre.

Traces of rust on cutlery. • There is too much salt in the water used for washing.
Refer to "The water softener".

• Silver and stainless steel cutlery were placed together.
Do not put silver and stainless steel items close togeth‐
er.

There are residues of deter‐
gent in the dispenser at the
end of the programme.

• The detergent tablet was stuck in the dispenser and
therefore was not completely washed away by water.

• Water cannot wash away the detergent from the dis‐
penser. Make sure that the spray arms are not blocked
or clogged.

• Make sure that items in the baskets do not impede the
lid of the detergent dispenser from opening.

Odours inside the appliance. • Refer to "Internal cleaning".
• Start the Machine Care programme with a descaler or a

cleaning product designed for dishwashers.

Limescale deposits on the ta‐
bleware, on the tub and on the
inside of the door.

• The level of salt is low, check the refill indicator.
• The cap of the salt container is loose.
• Your tap water is hard. Refer to "The water softener".
• Use salt and set regeneration of the water softener

even when multi-functional tablets are used. Refer to 
"The water softener".

• Start the Machine Care programme with a descaler de‐
signed for dishwashers.

• If limescale deposits still remain, clean the appliance
with appliance cleaners which are particularly suitable
for this purpose.

• Try a different detergent.
• Contact the detergent manufacturer.

Dull, discoloured or chipped ta‐
bleware.

• Make sure that only dishwasher-safe items are washed
in the appliance.

• Load and unload the basket carefully. Refer to the bas‐
ket loading leaflet.

• Place delicate items in the upper basket.
• Activate the Gentle / Glass option to ensure special care

for glassware and delicate items.
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Refer to "Before first use", 
"Daily use", or "Hints and tips"
for other possible causes.

Technical information

Product type Fully integrated dishwasher

Dimensions Width / height /
depth (mm)

596 / 818
- 898 /
550

Electrical
connection 1)

Voltage (V) 220 - 240

Frequency (Hz) 50

Water supply
pressure

Min. / max. bar
(MPa)

0.5
(0.05) / 10
(1.0)

Water supply Cold water or
hot water 2)

max 60 °C

Capacity Place settings 14
1) Refer to the rating plate for other values.
2) If the hot water comes from alternative source of
energy, (e.g. solar panels, aeolian energy), use the hot
water supply to decrease energy consumption.

Link to the EU EPREL database
The QR code on the energy label supplied
with the appliance provides a web link to the
registration of this appliance in the EU EPREL

database. Keep the energy label for
reference together with the user manual and
all other documents provided with this
appliance.

It is possible to find information related to
the performance of the product in the EU
EPREL database using the link https://
eprel.ec.europa.eu and the model name and
product number that you can find on the
rating plate of the appliance. Refer to the
chapter "Product description".

For more detailed information about the
energy label, visit www.theenergylabel.eu.

Link to the product information
sheet - for the UK only
The QR code on the energy label supplied
with the appliance provides a web link to the
product information sheet. Keep the energy
label for reference together with the user
manual and all other documents provided
with this appliance.

For more detailed information about the
energy label, visit www.theenergylabel.eu.

Environmental concerns

Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment and
human health by recycling waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with
the household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact your
municipal office.

IKEA guarantee

How long is the IKEA guarantee valid? This guarantee is valid for 5 years from the
original date of purchase of your appliance
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at IKEA. The original sales receipt is required
as proof of purchase. If service work is
carried out under guarantee, this will not
extend the guarantee period for the
appliance.

Who will execute the service?

IKEA service provider will provide the service
through its own service operations or
authorized service partner network.

What does this guarantee cover?

The guarantee covers faults of the appliance,
which have been caused by faulty
construction or material faults from the date
of purchase from IKEA. This guarantee
applies to domestic use only. The exceptions
are specified under the headline “What is not
covered under this guarantee?” Within the
guarantee period, the costs to remedy the
fault e.g. repairs, parts, labour and travel will
be covered, provided that the appliance is
accessible for repair without special
expenditure. On these conditions the EU
guidelines (Nr. 99/44/EG) and the respective
local regulations are applicable. Replaced
parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

IKEA appointed service provider will examine
the product and decide, at its sole discretion,
if it is covered under this guarantee. If
considered covered, IKEA service provider or
its authorized service partner through its
own service operations, will then, at its sole
discretion, either repair the defective
product or replace it with the same or a
comparable product.

What is not covered under this
guarantee?

• Normal wear and tear.
• Deliberate or negligent damage, damage

caused by failure to observe operating
instructions, incorrect installation or by
connection to the wrong voltage, damage
caused by chemical or electro-chemical
reaction, rust, corrosion or water damage
including but not limited to damage
caused by excessive lime in the water

supply, damage caused by abnormal
environmental conditions.

• Consumable parts including batteries and
lamps.

• Non-functional and decorative parts
which do not affect normal use of the
appliance, including any scratches and
possible color differences.

• Accidental damage caused by foreign
objects or substances and cleaning or
unblocking of filters, drainage systems or
soap drawers.

• Damage to the following parts: ceramic
glass, accessories, crockery and cutlery
baskets, feed and drainage pipes, seals,
lamps and lamp covers, screens, knobs,
casings and parts of casings. Unless such
damages can be proved to have been
caused by production faults.

• Cases where no fault could be found
during a technician’s visit.

• Repairs not carried out by our appointed
service providers and/or an authorized
service contractual partner or where non-
original parts have been used.

• Repairs caused by installation which is
faulty or not according to specification.

• The use of the appliance in a non-
domestic environment i.e. professional
use.

• Transportation damages. If a customer
transports the product to their home or
other address, IKEA is not liable for any
damage that may occur during transport.
However, if IKEA delivers the product to
the customer's delivery address, then
damage to the product that occurs during
this delivery will be covered by this
guarantee.

• Cost for carrying out the initial installation
of the IKEA appliance. However, if an IKEA
service provider or its authorized service
partner repairs or replaces the appliance
under the terms of this guarantee, the
service provider or its authorized service
partner will re-install the repaired
appliance or install the replacement, if
necessary.

This restriction do not apply to fault-free
work carried out by a qualified specialist
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using our original parts in order to adapt the
appliance to the technical safety
specifications of another EU country.

How country law applies

The IKEA guarantee gives you specific legal
rights, which covers or exceed local
demands. However these conditions do not
limit in any way consumer rights described
in the local legislation.

Area of validity

For appliances which are purchased in one
EU country and taken to another EU country,
the services will be provided in the
framework of the guarantee conditions
normal in the new country. An obligation to
carry out services in the framework of the
guarantee exists only if the appliance
complies and is installed in accordance with:

• the technical specifications of the country
in which the guarantee claim is made;

• the Assembly Instructions and User
Manual Safety Information;

The dedicated After Sales Service for IKEA
appliances:

Please do not hesitate to contact IKEA After
Sales Service to:

1. make a service request under this
guarantee;

2. ask for clarification on installation of the
IKEA appliance in the dedicated IKEA
kitchen furniture. The service won’t
provide clarifications related to:
• the overall IKEA kitchen installation;
• connections to electricity (if machine

comes without plug and cable), to
water and to gas since they have to
be executed by an authorized service
engineer.

3. ask for clarification on user manual
contents and specifications of the IKEA
appliance.

To ensure that we provide you with the best
assistance, please read carefully the
Assembly Instructions and/or the User
Manual section of this booklet before
contacting us.

How to reach us if you need our service

Please refer to the last page of this manual
for the full list of IKEA appointed contacts
and relative national phone numbers.

In order to provide you with a
quicker service, we recommend
that you use the specific phone
numbers listed at the end of this
manual. Always refer to the
numbers listed in the booklet of
the specific appliance you need
an assistance for. Before calling
us, assure that you have to hand
the IKEA article number (8 digit
code) and the Serial Number (8
digit code that can be found on
the rating plate) for the appliance
of which you need our assistance.

SAVE THE SALES RECEIPT! It is
your proof of purchase and
required for the guarantee to
apply. Note that the receipt
reports also the IKEA article name
and number (8 digit code) for
each of the appliances you have
purchased.

Do you need extra help?

For any additional questions not related to
After Sales of your appliances, please contact
our nearest IKEA store call centre. We
recommend you read the appliance
documentation carefully before contacting
us.
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Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

 Πληροφορίες για την ασφάλεια

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης
εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις
οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για
μελλοντική αναφορά.

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.

• Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς
και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά
από τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.

• Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται
συνεχώς.
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• Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να διασφαλίζεται
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

• Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη

συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη

συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.

Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για τον καθαρισμό

πιάτων και σερβίτσιων του νοικοκυριού.
• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση σε

εσωτερικό περιβάλλον.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραφεία,

δωμάτια ξενοδοχείων, ξενώνες, αγροικίες και άλλα
παρόμοια καταλύματα όπου τέτοια χρήση δεν υπερβαίνει
τα επίπεδα της (μέσης) οικιακής χρήσης.

• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
• Η πίεση λειτουργίας του νερού (ελάχιστη και μέγιστη)

πρέπει να είναι μεταξύ 0.5 (0.05) / 10 (1.0) bar (MPa)
• Μην υπερβαίνετε το μέγιστο αριθμό των 14 σερβίτσιων.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα

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

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρές
άκρες πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τις αιχμηρές
άκρες προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση.

• Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή χωρίς
επιτήρηση ώστε να μην την πατήσετε κατά λάθος.
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• Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.

• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό υψηλής πίεσης ή/και
ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.

• Αν η συσκευή έχει ανοίγματα αερισμού στη βάση, δεν
πρέπει να καλύπτονται π.χ. από χαλί.

• Η συσκευή θα συνδεθεί στην παροχή νερού
χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων. Δεν πρέπει
να επαναχρησιμοποιείτε τα παλιά σετ σωλήνων.

Οδηγίες για την ασφάλεια

Εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην

προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή προτού

την τοποθετήσετε στην κατασκευή
εντοιχισμού για λόγους ασφαλείας.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.

• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.

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

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλο
και ασφαλές μέρος που πληροί τις
απαιτήσεις εγκατάστασης.

Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

• Προειδοποίηση: Αυτή η συσκευή έχει
σχεδιαστεί για εγκατάσταση / σύνδεση σε
σύνδεση γείωσης στο κτίριο.

• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.

• 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
τροφοδοσίας. 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.

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

• Αυτή η συσκευή διαθέτει φις
τροφοδοσίας 13 Α. Αν χρειαστεί να
αντικαταστήσετε την ασφάλεια στο φις
τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε μόνο
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ασφάλεια 13 Α ASTA (BS 1362) (μόνο για το
Η.Β. και την Ιρλανδία).

Σύνδεση νερού
• Μην προκαλείτε ζημιά στους σωλήνες

νερού.
• Πριν από τη σύνδεση της συσκευής σε

καινούριους σωλήνες, σε σωλήνες που
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ
καιρό, σε σωλήνες όπου έχουν
πραγματοποιηθεί επισκευές ή έχουν
εγκατασταθεί καινούριες συσκευές
(μετρητές νερού κ.λπ.), αφήστε το νερό
να τρέξει μέχρι να καθαρίσει.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές
διαρροές νερού κατά τη διάρκεια και
μετά την πρώτη χρήση της συσκευής.

• Ο σωλήνας παροχής νερού διαθέτει
βαλβίδα ασφαλείας και μανδύα με
εσωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Επικίνδυνη
τάση.

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

Χρήση
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα προϊόντα ή

στοιχεία που είναι βρεγμένα με εύφλεκτα
προϊόντα μέσα, κοντά ή πάνω στη
συσκευή.

• Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων
είναι επικίνδυνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες

ασφαλείας που παρέχονται στη
συσκευασία του απορρυπαντικού.

• Μην πίνετε και παίζετε με το νερό της
συσκευής.

• Μην αφαιρείτε τα πιάτα από τη συσκευή
πριν από την ολοκλήρωση του
προγράμματος. Μπορεί να παραμείνουν
υπολείμματα απορρυπαντικού στα πιάτα.

• Μην αποθηκεύετε αντικείμενα και μην
εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της
συσκευής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.

• Η συσκευή μπορεί να απελευθερώσει
ζεστό ατμό, εάν ανοίξετε την πόρτα ενώ
λειτουργεί ένα πρόγραμμα.

Σέρβις
• Για την επισκευή της συσκευής,

επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο
γνήσια ανταλλακτικά.

• Έχετε υπόψη σας ότι αν εκτελεστεί
επισκευή από εσάς ή από μη
επαγγελματία τεχνικό, μπορεί να
υπάρξουν συνέπειες ως προς την
ασφάλεια και ενδέχεται να ακυρωθεί η
εγγύηση.

• Τα ακόλουθα ανταλλακτικά θα είναι
διαθέσιμα για 7 έτη αφότου διακοπεί η
κυκλοφορία του μοντέλου: κινητήρας,
αντλία κυκλοφορίας και αδειάσματος,
θερμαντήρες και αντιστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των αντλιών
θερμότητας, σωληνώσεις και σχετικός
εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων
σωλήνων, βαλβίδες, φίλτρα και βαλβίδες
διακοπής νερού, δομικά εξαρτήματα και
εσωτερικά εξαρτήματα σχετικά με τη
διάταξη της πόρτας, πλακέτες
κυκλωμάτων, οθόνες ενδείξεων,
διακόπτες πίεσης, θερμοστάτες και
αισθητήρες, λογισμικό και
υλικολογισμικό συμπεριλαμβανόμενου
λογισμικού επαναφοράς. Έχετε υπόψη
σας ότι μερικά από αυτά τα ανταλλακτικά
είναι διαθέσιμα μόνο σε επαγγελματίες
τεχνικούς και ότι δεν είναι όλα τα
ανταλλακτικά κατάλληλα για όλα τα
μοντέλα.

• Τα ακόλουθα ανταλλακτικά θα είναι
διαθέσιμα για 10 έτη αφότου διακοπεί η
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κυκλοφορία του μοντέλου: μεντεσές
πόρτας και λάστιχα, άλλα λάστιχα,
εκτοξευτήρες νερού, φίλτρα
αδειάσματος, εσωτερικές σχάρες και
πλαστικά περιφερειακά όπως καλάθια και
καπάκια.

• Σχετικά με τον/τους λαμπτήρα/
λαμπτήρες εντός αυτού του προϊόντος
και τους ανταλλακτικούς λαμπτήρες που
πωλούνται ξεχωριστά: Αυτοί οι
λαμπτήρες προορίζονται ώστε να
αντέχουν σε εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες σε οικιακές συσκευές, όπως σε
θερμοκρασίες, δονήσεις, υγρασία ή
προορίζονται να σηματοδοτούν
πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική
κατάσταση της συσκευής. Δεν

προορίζονται για χρήση σε άλλες
εφαρμογές και δεν είναι κατάλληλοι για
τον φωτισμό οικιακών χώρων.

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.

Περιγραφή προϊόντος

10

11

9

2

1

4

3

5678

1 Εκτοξευτήρας νερού οροφής

2 Κάτω εκτοξευτήρας νερού

3 Φίλτρα

4 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών

5 Θήκη αλατιού

6 Θήκη λαμπρυντικού

7 Θήκη απορρυπαντικού

8 Κάτω καλάθι

9 Άνω εκτοξευτήρας νερού

10 Άνω καλάθι

11 Συρτάρι για μαχαιροπίρουνα
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Τα σχέδια είναι μια γενική
επισκόπηση. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε άλλα
κεφάλαια ή έγγραφα που
παρέχονται με τη συσκευή.

Χειριστήριο

1 3 4 5 62

1 Κουμπί Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης / Κουμπί Επαναφοράς

2 Κουμπί καθυστέρησης έναρξης

3 Οθόνη

4 Κουμπιά επιλογής προγράμματος

5 Κουμπιά επιλογών

6 Κουμπί επιλογής προγράμματος AUTO

Οθόνη

A AB

A. Ενδείξεις
B. Ένδειξη χρόνου

Ενδείξεις

Ένδειξη Περιγραφή
Ένδειξη λαμπρυντικού. Είναι
αναμμένη όταν η θήκη λαμπρυ‐
ντικού χρειάζεται γέμισμα. Ανα‐
τρέξτε στο κεφάλαιο «Πριν από
την πρώτη χρήση».

Ένδειξη αλατιού. Είναι αναμμέ‐
νη όταν η θήκη αλατιού χρειάζε‐
ται γέμισμα. Ανατρέξτε στο κε‐
φάλαιο «Πριν από την πρώτη
χρήση».

Ένδειξη Machine Care. Είναι
αναμμένη όταν η συσκευή
χρειάζεται εσωτερικό καθαρι‐
σμό με το πρόγραμμα Machine
Care. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
«Φροντίδα και καθαρισμός».
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Ένδειξη Περιγραφή
Ένδειξη φάσης στεγνώματος. Εί‐
ναι αναμμένη όταν είναι επιλεγ‐
μένο ένα πρόγραμμα με τη φάση
στεγνώματος. Αναβοσβήνει
όταν η φάση στεγνώματος βρί‐
σκεται σε λειτουργία. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Επιλογή προ‐
γράμματος».

Επιλογή προγράμματος

Προγράμματα

A B C D E

A. • Το Quick 30' είναι το συντομότερο
πρόγραμμα κατάλληλο για το
πλύσιμο φρεσκολερωμένων και
ελαφρώς λερωμένων πιάτων.

• Το Rinse & Hold είναι ένα πρόγραμμα
για το ξέβγαλμα υπολειμμάτων
τροφίμων από τα πιάτα. Αποτρέπει
τη δημιουργία οσμών στη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό
με αυτό το πρόγραμμα.

B. Το 60 Minutes είναι πρόγραμμα
κατάλληλο για το πλύσιμο
φρεσκολερωμένων πιάτων και πιάτων με
λεκέδες που έχουν στεγνώσει ελαφρώς.

C. Το 90 Minutes είναι πρόγραμμα
κατάλληλο για το πλύσιμο και το
στέγνωμα κανονικά λερωμένων σκευών.

D. Το Intensive είναι πρόγραμμα κατάλληλο
για το πλύσιμο και το στέγνωμα πολύ
λερωμένων σκευών.

E. Το ECO είναι το πρόγραμμα με τη
μεγαλύτερη διάρκεια που προσφέρει
την πλέον αποτελεσματική χρήση
ενέργειας και κατανάλωση νερού για
κανονικά λερωμένα πιάτα και
μαχαιροπίρουνα. Αυτό είναι το τυπικό
πρόγραμμα για τα ινστιτούτα δοκιμών. 1)

AUTO
Το πρόγραμμα AUTO προσαρμόζει αυτόματα
τον κύκλο πλύσης στον τύπο του φορτίου.

Η συσκευή ανιχνεύει τον βαθμό λερώματος
και την ποσότητα των πιάτων στα καλάθια.
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία και την ποσότητα
του νερού καθώς και τη διάρκεια της
πλύσης.

Επιλογές
Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή
προγράμματος στις ανάγκες σας,
ενεργοποιώντας τις επιλογές.

Power Clean

 Power Clean Αυτή η επιλογή βελτιώνει τα
αποτελέσματα του πλυσίματος πιάτων του

1) Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό για τον οικολογικό
σχεδιασμό (ΕΕ) 2019/2022. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον
οικολογικό σχεδιασμό του Η.Β. για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια και τους κανονισμούς περί
πληροφοριών της ενέργειας.
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επιλεγμένου προγράμματος. Η επιλογή αυτή
αυξάνει τη θερμοκρασία πλύσης και τη
διάρκεια.

Gentle / Glass

 Gentle / Glass εμποδίζει το ευαίσθητο
φορτίο, ειδικά των ποτηριών. Η επιλογή

αυτή αποτρέπει τις απότομες αλλαγές στη
θερμοκρασία πλύσης του επιλεγμένου
προγράμματος και τη μειώνει στους 45 °C.

Επισκόπηση προγραμμάτων

Το πρόγραμμα Φορτίο πλυ‐
ντηρίου πιά‐

των

Βαθμός λερώ‐
ματος

Φάσεις προγράμματος Επιλογές

Πιάτα, μαχαι‐
ροπίρουνα

Φρέσκο • Πλύσιμο πιάτων
στους 50 °C

• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα

45 °C
• AutoOpen

•
•

Όλα Όλοι οι βαθμοί
λερώματος

• Πρόπλυση Δεν διατίθεται

Πιάτα, μαχαι‐
ροπίρουνα

Φρέσκο, ελα‐
φρώς στεγνό

• Πλύσιμο πιάτων
στους 60 °C

• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα

50 °C
• AutoOpen

•
•

Πιάτα, μαχαι‐
ροπίρουνα,
κατσαρόλες,
τηγάνια

Κανονικό, ελα‐
φρώς στεγνό

• Πλύσιμο πιάτων
στους 60 °C

• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα

55 °C
• Ξήρανση
• AutoOpen

•
•

Πιάτα, μαχαι‐
ροπίρουνα,
κατσαρόλες,
τηγάνια

Κανονικό έως
βαρύ, στεγνό

• Πρόπλυση
• Πλύσιμο πιάτων

στους 60 °C
• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα

60 °C
• Στέγνωμα
• AutoOpen

•
•
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Το πρόγραμμα Φορτίο πλυ‐
ντηρίου πιά‐

των

Βαθμός λερώ‐
ματος

Φάσεις προγράμματος Επιλογές

Πιάτα, μαχαι‐
ροπίρουνα,
κατσαρόλες,
τηγάνια

Κανονικό, ελα‐
φρώς στεγνό

• Πρόπλυση
• Πλύσιμο πιάτων

στους 50 °C
• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα

55 °C
• Ξήρανση
• AutoOpen

•
•

Πιάτα, μαχαι‐
ροπίρουνα,
κατσαρόλες,
τηγάνια

Όλοι οι βαθμοί
λερώματος

• Πρόπλυση
• Πλύσιμο πιάτων

στους 50 - 60 °C
• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα

60 °C
• Στέγνωμα
• AutoOpen

Δεν διατίθεται

Machine Care Για τον καθαρισμό του εσωτε‐
ρικού της συσκευής. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Φροντίδα και
καθάρισμα».

• Καθαρισμός στους
70 °C

• Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
• Τελικό ξέβγαλμα
• AutoOpen

Δεν διατίθεται

Τιμές κατανάλωσης

Πρόγραμμα 1)2) Νερό (l) Ενέργεια (kWh) Διάρκεια (λεπ.)

9.9 -12.1 0.56 - 0.69 30

4.1 - 5.0 0.01 - 0.04 15

10.4 - 12.7 0.83 - 0.96 60

10.3 - 12.6 0.96 - 1.09 90

9.8 - 12.0 1.05 - 1.18 160

10.5 0.848 240

8.7 - 12.0 0.75 - 1.18 120 - 170

Machine Care 8.9 - 10.9 0.60 - 0.72 60
1) Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τις διακυμάνσεις στην
ηλεκτρική τροφοδοσία, τις επιλογές, την ποσότητα των πιάτων και το πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα.
2) Οι τιμές για τα προγράμματα εκτός του ECO είναι μόνο ενδεικτικές.
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Πληροφορίες για ιδρύματα δοκιμών
Για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες
για την εκτέλεση δοκιμών απόδοσης (π.χ.
σύμφωνα με το πρότυπο EN60436 /BS
EN60436 ), αποστείλετε ένα email στη
διεύθυνση:

info.test@dishwasher-production.com

Στην αίτησή σας συμπεριλάβετε τον κωδικό
προϊόντος (PNC) στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών.

Για τυχόν άλλες ερωτήσεις σχετικά με το
πλυντήριο πιάτων σας ανατρέξτε στο βιβλίο
σέρβις που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή
αλλάζοντας βασικές ρυθμίσεις σύμφωνα με
τις ανάγκες σας.

Αριθμός Ρύθμιση Τιμές Εργοστα‐
σιακή

ρύθμιση

Περιγραφή1)

1 Σκληρότητα νε‐
ρού

1L - 10L 5L Ρυθμίστε το επίπεδο του αποσκληρυ‐
ντή νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα
του νερού της περιοχής σας.

2 Ειδοποίηση
άδειας θήκης
λαμπρυντικού

1d (ενεργο‐
ποίηση) /
0d (απε‐
νεργοποίη‐
ση)

1d Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την
ένδειξη λαμπρυντικού.

3 Ήχος τέλους 1b (ενεργο‐
ποίηση) /
0b (απε‐
νεργοποίη‐
ση)

0b Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το
ηχητικό σήμα για την ολοκλήρωση του
προγράμματος.

4 Αυτόματο
άνοιγμα πόρτας

1o (ενεργο‐
ποίηση) /
0o (απε‐
νεργοποίη‐
ση)

1o Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την
επιλογή AutoOpen.

5 Ήχοι Πλήκτρων 1F (ενεργο‐
ποίηση) /
0F (απε‐
νεργοποίη‐
ση)

1F Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον
ήχο που κάνουν τα κουμπιά όταν τα
πιέζετε.
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Αριθμός Ρύθμιση Τιμές Εργοστα‐
σιακή

ρύθμιση

Περιγραφή1)

6 Επιλογή τελευ‐
ταίου προγράμ‐
ματος

1H (ενεργο‐
ποίηση) /
0H (απε‐
νεργοποίη‐
ση)

0H Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την
αυτόματη επιλογή του προγράμματος
και των επιλογών που χρησιμοποιήθη‐
καν τελευταία.

7 Προβολή στο
δάπεδο

1C (ενεργο‐
ποίηση) /
0C (απε‐
νεργοποίη‐
ση)

1C Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την
επιλογή TimeBeam.

1) Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το κεφάλαιο.

Μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές ρυθμίσεις
στην κατάσταση ρύθμισης. Οδηγίες για τον
τρόπο διαμόρφωσης της συσκευής
παρέχονται παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση
ρύθμισης, στην οθόνη εμφανίζονται ένα
ψηφίο και ένα γράμμα. Για κάθε ρύθμιση,
εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο γράμμα. Τα
συγκεκριμένα γράμματα υποδεικνύονται
στον πίνακα.

Η σειρά των βασικών ρυθμίσεων που
παρουσιάζεται στον πίνακα είναι επίσης και
η σειρά των ρυθμίσεων στην κατάσταση
ρύθμισης.

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 μετριέται σε ισοδύναμες
κλίμακες.

Ο αποσκληρυντής νερού θα πρέπει να
ρυθμιστεί σύμφωνα με τον βαθμό
σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας. Η
τοπική επιχείρηση ύδρευσης μπορεί να σας
πληροφορήσει σχετικά με τη σκληρότητα
του νερού στην περιοχή σας. Ορίστε το
σωστό επίπεδο αποσκληρυντή νερού ώστε
να διασφαλίσετε καλά αποτελέσματα
πλύσης.

Σκληρότητα νερού
Γερμανικοί

βαθμοί (°dH)
Γαλλικοί βαθ‐

μοί (°fH)
mmol/l mg/l (ppm) Βαθμοί

Clarke
Επίπεδο απο‐
σκληρυντή νε‐

ρού
47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 835 - 904 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 755 - 834 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 645 - 754 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 505 - 644 36 - 45 7
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Γερμανικοί
βαθμοί (°dH)

Γαλλικοί βαθ‐
μοί (°fH)

mmol/l mg/l (ppm) Βαθμοί
Clarke

Επίπεδο απο‐
σκληρυντή νε‐

ρού
23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 395 - 504 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 325 - 394 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 255 - 324 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 185 - 254 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 70 - 184 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 <70 < 5 1 2)

1) Εργοστασιακή ρύθμιση.
2) Μη χρησιμοποιείτε αλάτι σε αυτό το επίπεδο.

Ανεξάρτητα από τον τύπο του
χρησιμοποιούμενου απορρυπαντικού,
επιλέξτε το σωστό επίπεδο σκληρότητας
νερού ώστε να παραμείνει ενεργή η
ένδειξη πλήρωσης αλατιού.

Οι ταμπλέτες πολλαπλών
δράσεων που περιέχουν αλάτι
δεν είναι αποτελεσματικές για
την αποσκλήρυνση του νερού.

Διαδικασία αναγέννησης
Για τη σωστή λειτουργία του αποσκληρυντή
νερού, η ρητίνη της διάταξης αποσκληρυντή
πρέπει να αναγεννιέται τακτικά. Αυτή η
διαδικασία είναι αυτόματη και είναι μέρος
της φυσιολογικής λειτουργίας του
πλυντηρίου πιάτων.

Όταν έχει χρησιμοποιηθεί η καθοριζόμενη
ποσότητα νερού (δείτε τις τιμές στον
πίνακα) από την τελευταία διαδικασία
αναγέννησης, θα ξεκινάει μια καινούρια
διαδικασία αναγέννησης μεταξύ του
τελευταίου ξεβγάλματος και του τέλους του
προγράμματος.

Επίπεδο αποσκλη‐
ρυντή νερού

Ποσότητα νερού (l)

1 250

2 100

3 62

Επίπεδο αποσκλη‐
ρυντή νερού

Ποσότητα νερού (l)

4 47

5 25

6 17

7 10

8 5

9 3

10 3

Σε περίπτωση υψηλής ρύθμισης
αποσκληρυντή νερού, μπορεί επίσης να
συμβεί στο μέσο του προγράμματος, πριν
από το ξέβγαλμα (δύο φορές κατά τη
διάρκεια ενός προγράμματος). Η έναρξη της
αναγέννησης δεν επηρεάζει τη διάρκεια του
κύκλου, εκτός αν συμβεί στο μέσο ενός
προγράμματος ή στο τέλος προγράμματος
με σύντομη φάση στεγνώματος. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, η αναγέννηση παρατείνει τη
συνολική διάρκεια ενός προγράμματος κατά
5 λεπτά επιπλέον.

Ως επακόλουθο, το ξέβγαλμα του
αποσκληρυντή νερού που διαρκεί 5 λεπτά,
μπορεί να ξεκινήσει στον ίδιο κύκλο ή στην
αρχή του επόμενου προγράμματος. Αυτή η
διεργασία αυξάνει τη συνολική κατανάλωση
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νερού ενός προγράμματος κατά 4 λίτρα και
τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ενός
προγράμματος κατά 2 Wh. Το ξέβγαλμα του
αποσκληρυντή ολοκληρώνεται με πλήρες
άδειασμα.

Κάθε ξέβγαλμα αποσκληρυντή που
εκτελείται (πιθανόν περισσότερα από ένα
στον ίδιο κύκλο) μπορεί να παρατείνει τη
διάρκεια του προγράμματος κατά 5 λεπτά
επιπλέον όταν πραγματοποιείται
οποιαδήποτε στιγμή στην αρχή ή τη μέση
ενός προγράμματος.

Όλες οι τιμές κατανάλωσης που
αναφέρονται σε αυτή την
ενότητα προσδιορίζονται
σύμφωνα με το τρέχον
εφαρμοζόμενο πρότυπο σε
συνθήκες εργαστηρίου με
σκληρότητα νερού 2,5mmol/L
(αποσκληρυντής νερού: επίπεδο
3) σύμφωνα με τον κανονισμό:
2019/2022 / Ecodesign 2021/745
του Η.Β.
Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν
ανάλογα με την πίεση και τη
θερμοκρασία του νερού, καθώς
επίσης και τις διακυμάνσεις στην
ηλεκτρική τροφοδοσία.

Η ειδοποίηση άδειας θήκης
λαμπρυντικού
Το λαμπρυντικό βοηθά στο στέγνωμα των
πιάτων χωρίς στίγματα και σημάδια.
Απελευθερώνεται αυτόματα κατά το τελικό
ξέβγαλμα.

Όταν ο θάλαμος ξεβγάλματος είναι άδειος, η
ένδειξη ξεβγάλματος ανάβει. Εάν τα
αποτελέσματα στεγνώματος είναι
ικανοποιητικά κατά τη χρήση μόνο
πολλαπλών ταμπλετών, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση για την
επαναπλήρωση του βοηθητικού
ξεβγάλματος. Ωστόσο, για την καλύτερη
απόδοση στεγνώματος, χρησιμοποιείτε
πάντα λαμπρυντικό.

Αν χρησιμοποιείτε απλό απορρυπαντικό ή
ταμπλέτες πολλαπλών δράσεων που δεν

περιέχουν λαμπρυντικό, ενεργοποιήστε την
ειδοποίηση ώστε να παραμείνει ενεργή η
ένδειξη πλήρωσης λαμπρυντικού.

Ήχος τέλους
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα ηχητικό
σήμα το οποίο ηχεί όταν ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα.

Τα ηχητικά σήματα ηχούν επίσης
όταν υπάρχει δυσλειτουργία της
συσκευής. Δεν είναι δυνατή η
απενεργοποίηση αυτών των
σημάτων.

AutoOpen
Η επιλογή AutoOpen βελτιώνει τα
αποτελέσματα στεγνώματος με λιγότερη
κατανάλωση ενέργειας. Η πόρτα της
συσκευής ανοίγει αυτόματα κατά τη
διάρκεια της φάσης στεγνώματος και
παραμένει μισάνοιχτη.

Η επιλογή AutoOpen ενεργοποιείται
αυτόματα με όλα τα προγράμματα εκτός του
Rinse & Hold.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην επιχειρήσετε να
κλείσετε την πόρτα της συσκευής
για 2 λεπτά μετά από το
αυτόματο άνοιγμα. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει ζημιά στη
συσκευή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 45



ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν στη συσκευή
έχουν πρόσβαση παιδιά,
κατοικίδια ή άτομα με αναπηρίες,
απενεργοποιήστε την επιλογή
AutoOpen. Το αυτόματο άνοιγμα
της πόρτας μπορεί να αποτελέσει
κίνδυνο και να φανερώσει
άλλους πιθανούς κινδύνους στο
εσωτερικό της συσκευής (όπως
μαχαίρια, αιχμηρά αντικείμενα,
χημικές ουσίες).

Ήχοι πλήκτρων
Τα κουμπιά στο χειριστήριο κάνουν έναν
ήχο κλικ όταν τα πιέζετε. Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε αυτόν τον ήχο.

Επιλογή τελευταίου προγράμματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη
επιλογή του προγράμματος και των
επιλογών που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία.

Το τελευταίο πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε
πριν την απενεργοποίηση της συσκευής
αποθηκεύεται. Κατόπιν επιλέγεται αυτόματα
αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Όταν απενεργοποιηθεί η επιλογή του
τελευταίου προγράμματος, το
προεπιλεγμένο πρόγραμμα είναι το ECO.

TimeBeam

Το TimeBeam προβάλει τις ακόλουθες
πληροφορίες στο δάπεδο κάτω από την
πόρτα της συσκευής:

• Η διάρκεια του προγράμματος όταν
ξεκινάει το πρόγραμμα.

• Τις ενδείξεις 0:00 και CLEAN όταν το
πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.

• Την ένδειξη DELAY και τη διάρκεια
αντίστροφης μέτρησης όταν ξεκινά η
καθυστέρηση έναρξης.

• Έναν κωδικό βλάβης σε περίπτωση
δυσλειτουργίας της συσκευής.

Όταν η επιλογή AutoOpen
ανοίξει την πόρτα, το TimeBeam
είναι απενεργοποιημένο. Για να
δείτε τον υπολειπόμενο χρόνο
του τρέχοντος προγράμματος,
κοιτάξτε την οθόνη του
χειριστηρίου.

Κατάσταση ρύθμισης

Πώς να μεταβείτε σε κατάσταση
ρύθμισης
Μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση
ρύθμισης πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.
Δεν μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση
ρύθμισης ενώ εκτελείται το πρόγραμμα.

Για να μεταβείτε σε κατάσταση ρύθμισης,
πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα

 και  για περίπου 3
δευτερόλεπτα.

• Οι λυχνίες που σχετίζονται με τα
,  και  είναι αναμμένες.

• Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα
τιμή της πρώτης διαθέσιμης
ρύθμισης.

Πώς να πλοηγηθείτε στην κατάσταση
ρύθμισης
Μπορείτε να πλοηγηθείτε στην κατάσταση
ρύθμισης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
προγραμμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 46



A B C

A. Κουμπί Προηγούμενο
B. Κουμπί OK
C. Κουμπί Επόμενο
Χρησιμοποιήστε τα Προηγούμενο και 
Επόμενο για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα
στις βασικές ρυθμίσεις και να αλλάξετε την
τιμή τους.

Χρησιμοποιήστε το OK για να εισέλθετε
στην επιλεγμένη ρύθμιση και να
επιβεβαιώσετε την αλλαγή της τιμής της.

Πώς να αλλάξετε μια ρύθμιση
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση ρύθμισης.

1. Χρησιμοποιήστε το Προηγούμενο ή το 
Επόμενο για να επιλέξετε την επιθυμητή
ρύθμιση.

Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή
ρύθμισης (ένα ψηφίο και το συγκεκριμένο
γράμμα).
2. Πιέστε το OK για να εισέλθετε στη

ρύθμιση.
Η τρέχουσα τιμή ρύθμισης αναβοσβήνει.
3. Πιέστε το Προηγούμενο ή το Επόμενο

για να αλλάξετε την τιμή.
4. Πιέστε το OK για να επιβεβαιώσετε τη

ρύθμιση.
• Η νέα ρύθμιση αποθηκεύεται.
• Η συσκευή επιστρέφει στη λίστα

βασικών ρυθμίσεων.
5. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα

 και  για περίπου 3
δευτερόλεπτα ώστε να εξέλθετε από την
κατάσταση ρύθμισης.

Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή
προγράμματος.
Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις θα
παραμείνουν ενεργές μέχρι να τις αλλάξετε
πάλι.

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του
επιπέδου του αποσκληρυντή νερού
αντιστοιχεί στη σκληρότητα του
νερού της παροχής σας. Σε αντίθετη
περίπτωση, ρυθμίστε το επίπεδο του
αποσκληρυντή νερού.

2. Γεμίστε τη θήκη αλατιού.
3. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.
4. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
5. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Quick 30' για

να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα από
τη διαδικασία κατασκευής. Μη
χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό και
μην τοποθετήσετε πιάτα στα καλάθια.

Αφού ξεκινήσετε το πρόγραμμα, η συσκευή
αναπληρώνει τη ρητίνη στον αποσκληρυντή
νερού για έως και 5 λεπτά. Η φάση πλύσης

ξεκινά μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής
της διαδικασίας. Η διαδικασία
επαναλαμβάνεται περιοδικά.

Η θήκη αλατιού

ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε
χοντρό αλάτι κατάλληλο για
πλυντήρια πιάτων μόνο. Το λεπτό
αλάτι αυξάνει τον κίνδυνο
διάβρωσης.

Το αλάτι χρησιμοποιείται για την
αναπλήρωση της ρητίνης μέσα στον
αποσκληρυντή νερού και για τη διασφάλιση
καλών αποτελεσμάτων πλύσης στην
καθημερινή χρήση.
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Πλήρωση της θήκης αλατιού

1 2

3

Βάλτε 1 λίτρο νερό
στη θήκη αλατιού
(μόνο την πρώτη
φορά).

4

Βάλτε 1 kg αλάτι στη
θήκη αλατιού.

5

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

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την πλήρωση
της θήκης αλατιού μπορεί να
τρέξει νερό και αλάτι. Αφού
γεμίσετε τη θήκη αλατιού,
ξεκινήστε αμέσως ένα πρόγραμμα
για την αποφυγή τυχόν
διάβρωσης.

Πλήρωση της θήκης λαμπρυντικού

1 2

3

max

4

5

M A X

  
  
4 3   2 1   

Για να ρυθμίστε την
ποσότητα
λαμπρυντικού που
αποδεσμεύεται,
στρέψτε τον
επιλογέα μεταξύ της
θέσης 1 (ελάχιστη
ποσότητα) και της
θέσης 4 (μέγιστη
ποσότητα).
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Καθημερινή χρήση

1. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
2. Πιέστε παρατεταμένα το  μέχρι να

ενεργοποιηθεί η συσκευή.
3. Γεμίστε τη θήκη αλατιού αν είναι άδεια.
4. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού αν είναι

άδεια.
5. Φορτώστε τα καλάθια.
6. Προσθέστε το απορρυπαντικό.
7. Επιλέξτε και ξεκινήστε ένα πρόγραμμα.
8. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού όταν

ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
Χρήση του απορρυπαντικού

1 2

3

A

Βάλτε το
απορρυπαντικό ή
την ταμπλέτα
πολλαπλών
δράσεων στη θήκη
(A).

4

Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει φάση
πρόπλυσης, βάλτε μια μικρή ποσότητα
απορρυπαντικού στο εσωτερικό μέρος της
πόρτας της συσκευής.

Όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες πολλαπλών
δράσεων που περιέχουν αλάτι και
λαμπρυντικό, δεν είναι απαραίτητο να
γεμίζετε τη θήκη αλατιού και τη θήκη
λαμπρυντικού.
• Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού στο

χαμηλότερο επίπεδο.
• Ρυθμίστε τη θήκη λαμπρυντικού στη

χαμηλότερη θέση.
Οι ταμπλέτες πολλαπλών
δράσεων που περιέχουν αλάτι
δεν είναι αποτελεσματικές για
την αποσκλήρυνση του σκληρού
νερού.

Πώς να επιλέξετε και να ξεκινήσετε
ένα πρόγραμμα
1. Πατήστε το κουμπί που ανήκει στο

πρόγραμμα που θέλετε να ρυθμίσετε.
• Η λυχνία που σχετίζεται με το κουμπί

είναι αναμμένη.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια

του προγράμματος.
2. Ενεργοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές

αν επιθυμείτε.
3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για να

ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Πώς να επιλέξετε και να ξεκινήσετε
το πρόγραμμα 

1. Για να επιλέξετε το , πιέστε
παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το

.
• Η λυχνία που σχετίζεται με το κουμπί

είναι αναμμένη.
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• Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια
του προγράμματος.
Οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες
σε αυτό το πρόγραμμα.

2. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για να
ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Πώς να ενεργοποιήσετε επιλογές
1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
2. Πιέστε το κουμπί που αντιστοιχεί στην

επιλογή που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
• Η λυχνία που σχετίζεται με το κουμπί

είναι αναμμένη.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η

ενημερωμένη διάρκεια του
προγράμματος.
Από προεπιλογή, οι επιλογές
πρέπει να ενεργοποιούνται κάθε
φορά πριν ξεκινήσετε ένα
πρόγραμμα.
Αν είναι ενεργοποιημένη η
επιλογή του τελευταίου
προγράμματος, οι
αποθηκευμένες επιλογές
ενεργοποιούνται αυτόματα μαζί
με το πρόγραμμα.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση
ή απενεργοποίηση επιλογών όταν
βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο
πρόγραμμα.

Δεν είναι όλες οι επιλογές
συμβατές μεταξύ τους.

Η ενεργοποίηση επιλογών συχνά
αυξάνει την κατανάλωση νερού
και ενέργειας καθώς και τη
διάρκεια του προγράμματος.

Πώς να επιλέξετε και να ξεκινήσετε
το πρόγραμμα AUTO

1. Πιέστε το κουμπί .
• Η λυχνία που σχετίζεται με το κουμπί

είναι αναμμένη.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια

του προγράμματος.

2. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για να
ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Η συσκευή ανιχνεύει τον τύπο του φορτίου
και ρυθμίζει έναν κατάλληλο κύκλο πλύσης.
Κατά τη διάρκεια του κύκλου, οι αισθητήρες
λειτουργούν αρκετές φορές και η αρχική
διάρκεια του προγράμματος μπορεί να
μειωθεί.

Πώς να καθυστερήσετε την έναρξη
ενός προγράμματος
1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
2. Πιέστε το  επανειλημμένα μέχρι να

εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός
χρόνος καθυστέρησης (από 1 έως 24
ώρες).

Η λυχνία που σχετίζεται με το κουμπί είναι
αναμμένη.
3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για να

αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
Κατά την αντίστροφη μέτρηση, δεν μπορείτε
να αλλάξετε τον χρόνο καθυστέρησης και
την επιλογή προγράμματος.

Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση,
το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.

Πώς να ακυρώσετε την καθυστέρηση
έναρξης ενώ είναι ενεργή η
αντίστροφη μέτρηση

Πιέστε παρατεταμένα το  για 3
δευτερόλεπτα.
Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή
προγράμματος.

Αν ακυρώσετε την καθυστέρηση
έναρξης, πρέπει να επιλέξετε
ξανά το πρόγραμμα.

Πώς να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα
ενώ εκτελείται

Πιέστε παρατεταμένα το  για 3
δευτερόλεπτα.
Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή
προγράμματος.
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Πριν από την έναρξη ενός νέου
προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι
υπάρχει απορρυπαντικό στη
θήκη απορρυπαντικού.

Άνοιγμα της πόρτας ενώ λειτουργεί
η συσκευή
Το άνοιγμα της πόρτας ενώ βρίσκεται σε
λειτουργία ένα πρόγραμμα σταματά τη
συσκευή. Ενδέχεται να επηρεάσει την
κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια του
προγράμματος. Αφού κλείσει η πόρτα, η
συσκευή συνεχίζει από το σημείο στο οποίο
διακόπηκε.

Εάν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή
για περισσότερο από 30
δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια
της φάσης στεγνώματος, το
τρέχον πρόγραμμα
ολοκληρώνεται. Αυτό δεν
συμβαίνει εάν η πόρτα ανοίξει
μέσω της λειτουργίας AutoOpen.

Λειτουργία Auto Off
Αυτή η λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια
απενεργοποιώντας τη συσκευή όταν αυτή δε
λειτουργεί.

Η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα:
• Μετά από μέχρι και 15 δευτερόλεπτα από

τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα.

• Μετά από 5 λεπτά εάν δεν έχει ξεκινήσει
ένα πρόγραμμα.

Λήξη προγράμματος
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 0:00.

Η λειτουργία Auto Off απενεργοποιεί
αυτόματα τη συσκευή.

Όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά εκτός από το
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Υποδείξεις και συμβουλές

Γενικά
Ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις για
να διασφαλίσετε τα βέλτιστα αποτελέσματα
καθαρισμού και στεγνώματος σε καθημερινή
χρήση και για καλύτερη προστασία του
περιβάλλοντος.

• Το πλύσιμο των πιάτων στο πλυντήριο
πιάτων σύμφωνα με τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο χρήστη συνήθως καταναλώνει
λιγότερο νερό και ενέργεια συγκριτικά με
το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι.

• Γεμίζετε το πλυντήριο πιάτων πλήρως
για να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια.
Για βέλτιστα αποτελέσματα πλυσίματος,
τοποθετείτε τα αντικείμενα στα καλάθια
σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο
χρήστη και μη γεμίζετε υπερβολικά τα
καλάθια.

• Μην ξεβγάζετε τα πιάτα στο χέρι. Αυξάνει
την κατανάλωση ενέργειας και νερού.
Όταν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα
πρόγραμμα με φάση πρόπλυσης.

• Αφαιρέστε τα μεγαλύτερα υπολείμματα
τροφών από τα πιάτα και αδειάζετε τα
φλιτζάνια και ποτήρια προτού τα
τοποθετήσετε στη συσκευή.

• Μουλιάστε ή τρίψτε ελαφρά τα μαγειρικά
σκεύη με κολλημένα ή καμένα
υπολείμματα προτού τα πλύνετε στη
συσκευή.

• Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα στα
καλάθια δεν ακουμπούν ή δεν
καλύπτονται μεταξύ τους. Μόνο τότε το
νερό μπορεί να φθάσει και να πλύνει τα
πιάτα εντελώς.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικό, λαμπρυντικό και αλάτι
για πλυντήρια πιάτων ξεχωριστά ή
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
ταμπλέτες πολλαπλών δράσεων (π.χ.
«Όλα σε 1»). Ακολουθήστε τις οδηγίες στη
συσκευασία.

• Επιλέξετε ένα πρόγραμμα σύμφωνα με
τον τύπο του φορτίου και τον βαθμό
λερώματος. Το ECO προσφέρει την πιο
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αποδοτική χρήση νερού και
κατανάλωσης ενέργειας.

• Για την αποτροπή συσσώρευσης αλάτων
εντός της συσκευής:
– Γεμίζετε τη θήκη αλατιού όποτε είναι

απαραίτητο.
– Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη

δόση απορρυπαντικού και
λαμπρυντικού.

– Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του
επιπέδου του αποσκληρυντή νερού
αντιστοιχεί στη σκληρότητα του
νερού της παροχής σας.

– Ακολουθείτε τις οδηγίες στο
κεφάλαιο «Φροντίδα και
καθάρισμα».

Χρήση αλατιού, λαμπρυντικού και
απορρυπαντικού
• Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι, λαμπρυντικό

και απορρυπαντικό σχεδιασμένα για
πλυντήρια πιάτων. Άλλα προϊόντα
μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη
συσκευή.

• Σε περιοχές με σκληρό και πολύ σκληρό
νερό συνιστάται η χρήση απλού
απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων
(σκόνη, τζελ, ταμπλέτες που δεν
περιέχουν πρόσθετους παράγοντες),
λαμπρυντικού και αλατιού ξεχωριστά για
βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού και
στεγνώματος.

• Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν
διαλύονται πλήρως με τα σύντομα
προγράμματα. Για να αποτρέψετε να
παραμένουν υπολείμματα στα σερβίτσια
σας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε
ταμπλέτες απορρυπαντικού με τα μεγάλα
προγράμματα.

• Χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή
ποσότητα απορρυπαντικού. Η μη
επαρκής δόση απορρυπαντικού μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα μη ικανοποιητικά
αποτελέσματα καθαρισμού και στίγματα
από σκληρό νερό ή λεκέδες στα
αντικείμενα. Η χρήση υπερβολικής
ποσότητας απορρυπαντικού με μαλακό ή
αποσκληρυμένο νερό έχει ως
αποτέλεσμα υπολείμματα
απορρυπαντικού στα πιάτα.

Προσαρμόστε την ποσότητα
απορρυπαντικού με βάση τη σκληρότητα
του νερού. Ανατρέξτε στις οδηγίες στη
συσκευασία του απορρυπαντικού.

• Χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή
ποσότητα λαμπρυντικού. Η μη επαρκής
δόση λαμπρυντικού μειώνει τα
αποτελέσματα στεγνώματος. Η χρήση
υπερβολικής ποσότητα λαμπρυντικού
έχει ως αποτέλεσμα την μπλε επίστρωση
στα αντικείμενα.

• Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του
αποσκληρυντή νερού είναι σωστό. Αν το
επίπεδο είναι πολύ υψηλό, η αυξημένη
ποσότητα αλατιού στο νερό μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση
σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα.

Τι να κάνετε αν θέλετε να
σταματήσετε τη χρήση των
ταμπλετών πολλαπλών δράσεων
Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε
ξεχωριστό απορρυπαντικό, αλάτι και
λαμπρυντικό, ολοκληρώστε τα παρακάτω
βήματα:

1. Ρυθμίστε το υψηλότερο επίπεδο του
αποσκληρυντή νερού.

2. Βεβαιωθείτε ότι οι θήκες αλατιού και
λαμπρυντικού είναι γεμάτες.

3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Quick 30'. Μην
προσθέσετε απορρυπαντικό και μην
τοποθετήσετε πιάτα στα καλάθια.

4. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα,
ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού
σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού
της περιοχής σας.

5. Ρυθμίστε την ποσότητα λαμπρυντικού
που αποδεσμεύεται.

Πριν την έναρξη του προγράμματος
Προτού ξεκινήσετε το επιλεγμένο
πρόγραμμα, βεβαιωθείτε για τα εξής:

• Τα φίλτρα είναι καθαρά και σωστά
εγκατεστημένα.

• Το καπάκι της θήκης αλατιού είναι
σφιχτό.

• Οι εκτοξευτήρες νερού δεν είναι
φραγμένοι.
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• Υπάρχει αρκετό αλάτι και λαμπρυντικό
(εκτός αν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες
πολλαπλών δράσεων).

• Η τακτοποίηση των αντικειμένων στα
καλάθια είναι σωστή.

• Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον
τύπο φορτίου και για το βαθμό
λερώματος.

• Χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα
απορρυπαντικού.

Φόρτωμα των καλαθιών

Ανατρέξτε στο παρεχόμενο
φυλλάδιο με παραδείγματα του
φορτίου των καλαθιών.

• Χρησιμοποιείτε πάντα ολόκληρο το χώρο
των καλαθιών.

• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το
πλύσιμο αντικειμένων κατάλληλων για
πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

• Μην πλένετε στη συσκευή αντικείμενα
από ξύλο, κόκκαλο, αλουμίνιο, κασσίτερο
και χαλκό καθώς μπορεί να ραγίσουν, να
σκεβρώσουν, να αποχρωματιστούν ή να
αποκτήσουν βαθουλώματα.

• Μην πλένετε στη συσκευή αντικείμενα
που μπορεί να απορροφήσουν νερό
(σφουγγάρια, πανιά οικιακής χρήσης).

• Αφαιρείτε τα υπολείμματα τροφίμων από
τα αντικείμενα.

• Μουλιάστε τα μαγειρικά σκεύη με καμένο
φαγητό πριν τα πλύνετε στη συσκευή.

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

• Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα και
τα πιάτα δεν κολλάνε μεταξύ τους.
Αναμείξτε τα κουτάλια μαζί με άλλα
μαχαιροπίρουνα.

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

• Τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα και τα
μικρά αντικείμενα στο συρτάρι για
μαχαιροπίρουνα.

• Τοποθετείτε τα ελαφριά αντικείμενα στο
επάνω καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι τα
αντικείμενα δεν μετακινούνται ελεύθερα.

• Βεβαιωθείτε ότι ο εκτοξευτήρας νερού
μπορεί να κινηθεί ελεύθερα πριν
προχωρήσετε στην έναρξη ενός
προγράμματος.

Άδειασμα των καλαθιών
1. Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν τα

σερβίτσια πριν τα αφαιρέσετε από τη
συσκευή. Τα ζεστά αντικείμενα μπορούν
εύκολα να υποστούν ζημιά.

2. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά
το επάνω καλάθι.

Αφού το πρόγραμμα
ολοκληρωθεί, μπορεί να υπάρχει
νερό στις εσωτερικές επιφάνειες
της συσκευής.

Φροντίδα και καθάρισμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από
οποιαδήποτε πραγματοποίηση
συντήρησης εκτός της εκτέλεσης
του προγράμματος Machine Care,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας
από την πρίζα.

Τα βρόμικα φίλτρα και οι
φραγμένοι εκτοξευτήρες νερού
επηρεάζουν αρνητικά τα
αποτελέσματα της πλύσης.
Ελέγχετε αυτά τα μέρη τακτικά
και, αν χρειάζεται, καθαρίζετέ τα.

Machine Care
Το Machine Care είναι ένα πρόγραμμα
σχεδιασμένο για τον καθαρισμό του
εσωτερικού της συσκευής με βέλτιστα
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αποτελέσματα. Αφαιρεί τις επικαθίσεις
αλάτων και τη συσσώρευση λίπους.

Όταν η συσκευή ανιχνεύσει την ανάγκη για
καθαρισμό, ανάβει η ένδειξη . Ξεκινήστε
το πρόγραμμα Machine Care για να
καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.

Πώς να ξεκινήσετε το πρόγραμμα
Machine Care

Προτού ξεκινήσετε το πρόγραμμα
Machine Care, καθαρίστε τους
εκτοξευτήρες νερού και τα
φίλτρα.

1. Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αφαίρεσης
αλάτων ή ένα προϊόν καθαρισμού
σχεδιασμένο ειδικά για πλυντήρια
πιάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη
συσκευασία. Μην τοποθετήσετε πιάτα
στα καλάθια.

2. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα
 και  για τουλάχιστον 3

δευτερόλεπτα.
Οι ενδείξεις  και  αναβοσβήνουν. Στην
οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του
προγράμματος.
3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για να

ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, σβήνει η
ένδειξη .

Εσωτερικός καθαρισμός
• Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με

ένα μαλακό, υγρό πανί.
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,

σφουγγαράκια που χαράσσουν, αιχμηρά
εργαλεία, ισχυρά χημικά, συρμάτινα
σφουγγαράκια ή διαλύτες.

• Σκουπίζετε την πόρτα,
συμπεριλαμβανομένου του λάστιχου, μία
φορά την εβδομάδα.

• Για να διατηρήσετε την απόδοση της
συσκευής σας, χρησιμοποιείτε ένα
προϊόν καθαρισμού σχεδιασμένο ειδικά
για πλυντήρια πιάτων, τουλάχιστον δύο
φορές τον μήνα. Ακολουθήστε
προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν
στη συσκευασία του προϊόντος.

• Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού,
ξεκινήστε το πρόγραμμα Machine Care.

Αφαίρεση ξένων αντικειμένων
Ελέγχετε τα φίλτρα και τη λεκάνη
αποστράγγισης μετά από κάθε χρήση του
πλυντηρίου πιάτων. Ξένα αντικείμενα (π.χ.
κομμάτια γυαλιού, πλαστικά, κόκκαλα ή
οδοντογλυφίδες, κ.λπ.) μειώνουν την
απόδοση καθαρισμού και μπορούν να
προκαλέσουν ζημιά στην αντλία
αδειάσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν μπορείτε να
αφαιρέσετε τα ξένα αντικείμενα,
επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

1. Αποσυναρμολογήστε το σύστημα
φίλτρων σύμφωνα με τις οδηγίες σε
αυτό το κεφάλαιο.

2. Απομακρύνετε ξένα αντικείμενα
χειροκίνητα.

3. Συναρμολογήστε ξανά τα φίλτρα
σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το
κεφάλαιο.

Εξωτερικό καθάρισμα
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό

μαλακό πανί.
• Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα

απορρυπαντικά.
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,

σφουγγαράκια που χαράσσουν ή
διαλύτες.
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Καθαρισμός των φίλτρων

1

Βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν
υπολείμματα
τροφών ή βρωμιά
μέσα ή στα άκρα της
λεκάνης
αποστράγγισης.

2

C

B

A

Το σύστημα φίλτρων
αποτελείται από
τρία εξαρτήματα.

3

Για να αφαιρέσετε
τα φίλτρα (B) και (C),
στρέψτε τη λαβή
προς τα αριστερά
και τραβήξτε την
προς τα επάνω.
Αφαιρέστε το
φίλτρο (C) από το
φίλτρο (B). Πλύνετε
τα φίλτρα με νερό.

4

Αφαιρέστε το
επίπεδο φίλτρο (A).
Πλύνετε το φίλτρο
με νερό.

5

D

Επανατοποθετήστε
το επίπεδο φίλτρο
(A). Βεβαιωθείτε ότι
είναι σωστά
τοποθετημένο κάτω
από τους 2 οδηγούς
(D).

6

Επανασυναρμολογή
στε τα φίλτρα (B) και
(C). Τοποθετήστε τα
στη θέση τους στο
φίλτρο (A). Στρέψτε
τη λαβή προς τα
δεξιά μέχρι να
ασφαλίσει.

Σε περίπτωση εσφαλμένης
τοποθέτησης των φίλτρων, τα
αποτελέσματα της πλύσης μπορεί
να μην είναι ικανοποιητικά και
μπορεί να προκληθεί βλάβη στη
συσκευή

Καθάρισμα του φίλτρου του σωλήνα
παροχής

1

Κλείστε τη βρύση
παροχής νερού.

2

A

Αποσυνδέσετε τον
σωλήνα.
Περιστρέψτε τον
σταθεροποιητικό
δακτύλιο A
δεξιόστροφα.
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3

Καθαρίστε το φίλτρο
του σωλήνα
παροχής.

4

Καθαρισμός του κάτω εκτοξευτήρα
νερού
Συνιστάται ο συχνός καθαρισμός του κάτω
εκτοξευτήρα νερού ώστε να αποφευχθεί ο
φραγμός των οπών από βρομιά. Οι
φραγμένες οπές ενδέχεται να προκαλέσουν
μη ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης.

1

Για να αφαιρέσετε
τον κάτω
εκτοξευτήρα νερού,
τραβήξτε τον προς
τα πάνω.

2

Πλύνετε τον
εκτοξευτήρα νερού
με τρεχούμενο νερό.
Χρησιμοποιήστε ένα
εργαλείο με λεπτή
μύτη, π.χ. μια
οδοντογλυφίδα, για
να αφαιρέσετε τη
βρομιά από τις
οπές.

3

Για να τοποθετήσετε
πάλι τον
εκτοξευτήρα νερού,
πιέστε τον προς τα
κάτω.

Καθαρισμός του άνω εκτοξευτήρα
νερού
Μην αφαιρείτε τον άνω εκτοξευτήρα νερού.
Εάν τα ανοίγματα στον εκτοξευτήρα νερού
είναι φραγμένα, αφαιρέστε τα υπόλοιπα
σωματίδια χώματος με ένα λεπτό μυτερό
αντικείμενομ όπως μία οδοντογλυφίδα.

Καθαρισμός του εκτοξευτήρα νερού
οροφής
Συνιστάται ο συχνός καθαρισμός του
εκτοξευτήρα νερού οροφής ώστε να
αποφευχθεί ο φραγμός των οπών από
βρωμιά. Οι φραγμένες οπές ενδέχεται να
προκαλέσουν μη ικανοποιητικά
αποτελέσματα πλύσης.
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1

Ο εκτοξευτήρας
νερού οροφής είναι
τοποθετημένος στην
οροφή της
συσκευής.

2

1

2

Απελευθερώστε τα
στοπ στις άκρες των
συρόμενων ραγών
του συρταριού για
μαχαιροπίρουνα και
τραβήξτε προς τα
έξω το συρτάρι.

3

1

2

Μετακινήστε το
επάνω καλάθι στο
χαμηλότερο επίπεδο
για να μπορέσετε να
φτάσετε τον
εκτοξευτήρα νερού
πιο εύκολα.

4

C

B

A

Ο εκτοξευτήρας
νερού (C) είναι
εγκατεστημένος
στον σωλήνα
παροχής (A) με το
εξάρτημα
στερέωσης (B).

5

Στρέψτε το
εξάρτημα
στερέωσης
αριστερόστροφα και
τραβήξτε τον
εκτοξευτήρα νερού
προς τα κάτω.

6

Πλύνετε τον
εκτοξευτήρα νερού
με τρεχούμενο νερό.
Χρησιμοποιήστε ένα
εργαλείο με λεπτή
μύτη, π.χ. μια
οδοντογλυφίδα, για
να αφαιρέσετε τη
βρομιά από τις
οπές. Αφήστε να
τρέξει νερό από τις
οπές για να
ξεπλυθούν τα
σωματίδια βρωμιάς
από το εσωτερικό.

7

Εισαγάγετε το
εξάρτημα
στερέωσης στον
εκτοξευτήρα νερού
και στερεώστε το
στον σωλήνα
παροχής
στρέφοντάς το
δεξιόστροφα.
Βεβαιωθείτε ότι το
εξάρτημα
στερέωσης έχει
ασφαλίσει στη θέση
του.

8

1

2

Τοποθετήστε το
συρτάρι για τα
μαχαιροπίρουνα
στις συρόμενες
ράγες και ασφαλίστε
τα στοπ.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λανθασμένη
επισκευή της συσκευής μπορεί να
αποτελέσει κίνδυνο για την
ασφάλεια του χρήστη. Οι
οποιεσδήποτε επισκευές πρέπει
να πραγματοποιούνται από
εξειδικευμένο προσωπικό.

Η πλειοψηφία των προβλημάτων που
μπορεί να προκύψουν μπορούν να

λυθούν χωρίς την ανάγκη για
επικοινωνία με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για
πληροφορίες σχετικά με πιθανά
προβλήματα.

Με κάποια προβλήματα, η οθόνη εμφανίζει
έναν κωδικό βλάβης.

Πρόβλημα και κωδικός βλά‐
βης

Πιθανή αιτία και λύση

Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐
σετε τη συσκευή.

• Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει συνδεθεί στην
πρίζα.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια στον πί‐
νακα ασφαλειών.

Το πρόγραμμα δεν ξεκινά. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
• Εάν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης, ακυρώστε

τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος της αντίστροφης
μέτρησης.

• Η συσκευή αναπληρώνει τη ρητίνη μέσα στον αποσκλη‐
ρυντή νερού. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 5 λεπτά.

Η συσκευή δεν γεμίζει με νε‐
ρό.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη i10 ή i11.

• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή.
• Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχής νερού δεν είναι πο‐

λύ χαμηλή. Για την πληροφορία αυτή, επικοινωνήστε με
την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.

• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν είναι φραγ‐
μένη.

• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής δεν είναι
φραγμένο.

• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συστραφεί
ή τσακίσει.

Η συσκευή δεν αδειάζει το
νερό.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη i20.

• Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι του νεροχύτη δεν είναι φραγ‐
μένο.

• Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα εσωτερικού φίλτρου δεν εί‐
ναι φραγμένο.

• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συ‐
στραφεί ή τσακίσει.
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Πρόβλημα και κωδικός βλά‐
βης

Πιθανή αιτία και λύση

Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχα‐
νισμός προστασίας από
υπερχείλιση.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη i30.

• Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλάθια έχουν φορτωθεί σύμφωνα με

τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη.

Δυσλειτουργία του αισθητή‐
ρα ανίχνευσης του επιπέδου
νερού.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη i41 - i44.

• Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά.
• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Δυσλειτουργία της αντλίας
πλύσης ή της αντλίας αδειά‐
σματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη i51 - i59 ή i5A - i5F.

• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Η θερμοκρασία νερού εντός
της συσκευής είναι πολύ
υψηλή ή προέκυψε δυσλει‐
τουργία του αισθητήρα θερ‐
μοκρασίας.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη i61 ή i69.

• Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού εισόδου δεν
υπερβαίνει τους 60°C.

• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Τεχνική δυσλειτουργία της
συσκευής.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη iC0 ή iC3.

• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Το επίπεδο νερού εντός της
συσκευής είναι πολύ υψηλό.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη iF1.

• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εξόδου είναι εγκατεστημένος

στο κατάλληλο ύψος από το δάπεδο. Ανατρέξτε στις οδη‐
γίες εγκατάστασης.

Η συσκευή σταματά και ξεκι‐
νά περισσότερες φορές κατά
τη λειτουργία.

• Αυτό είναι φυσιολογικό. Σας παρέχει βέλτιστα αποτελέ‐
σματα καθαρισμού και εξοικονόμηση ενέργειας.

Το πρόγραμμα διαρκεί πάρα
πολύ.

• Αν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης, ακυρώστε
τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος της αντίστροφης
μέτρησης.

• Η ενεργοποίηση επιλογών μπορεί να παρατείνει τη διάρ‐
κεια του προγράμματος.
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Πρόβλημα και κωδικός βλά‐
βης

Πιθανή αιτία και λύση

Ο υπολειπόμενος χρόνος
στην οθόνη αυξάνεται και
προχωράει σχεδόν στο τέλος
της διάρκειας του προγράμ‐
ματος.

• Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα. Η συσκευή λειτουργεί κα‐
νονικά.

Υπάρχει μικρή διαρροή από
την πόρτα της συσκευής.

• Η συσκευή δεν είναι σωστά οριζοντιωμένη. Χαλαρώστε ή
σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια (αν διατίθεται).

• Η πόρτα της συσκευής δεν είναι κεντραρισμένη στον κά‐
δο. Ρυθμίστε το πίσω πόδι (αν διατίθεται).

Η πόρτα της συσκευής κλεί‐
νει με δυσκολία.

• Η συσκευή δεν είναι σωστά οριζοντιωμένη. Χαλαρώστε ή
σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια (αν διατίθεται).

• Εξέχουν μέρη των σερβίτσιων από τα καλάθια.

Η πόρτα της συσκευής ανοί‐
γει η πόρτα κατά τη διάρκεια
του κύκλου πλύσης.

• Η λειτουργία AutoOpen είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η
λειτουργία ανοίγει την πόρτα της συσκευής κατά τη φά‐
ση στεγνώματος για να βελτιώσει την απόδοση στεγνώ‐
ματος και να κρυώσει τα πιάτα. Η πόρτα παραμένει μισά‐
νοιχτη.
– Η διάρκεια της φάσης στεγνώματος και ο χρόνος

ανοίγματος της πόρτας εξαρτάται από το επιλεγμένο
πρόγραμμα και τις επιλογές.

– Όταν η λειτουργία AutoOpen ανοίγει την πόρτα, η
οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο του προ‐
γράμματος που εκτελείται.

Αν δεν επιθυμείτε να ανοίγει αυτόματα η πόρτα, απενερ‐
γοποιήστε τη λειτουργία AutoOpen. Ανατρέξτε στην ενό‐
τητα «Ρυθμίσεις».

Ήχοι κροταλίσματος ή χτυ‐
πήματος ακούγονται από το
εσωτερικό της συσκευής.

• Τα σερβίτσια δεν είναι σωστά τοποθετημένα στα καλά‐
θια. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο φόρτωσης καλαθιών.

• Βεβαιωθείτε ότι ο εκτοξευτήρας νερού μπορεί να περι‐
στρέφεται ελεύθερα.

Η συσκευή ρίχνει τον ασφα‐
λειοδιακόπτη.

• Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι αρκετή για
να τροφοδοτήσει ταυτόχρονα όλες τις συσκευές που
χρησιμοποιούνται. Ελέγξτε την ένταση ηλεκτρικού ρεύ‐
ματος της πρίζας και την ισχύ του μετρητή ή απενεργο‐
ποιήστε μια από τις συσκευές σε χρήση.

• Εσωτερική ηλεκτρική βλάβη της συσκευής. Επικοινωνή‐
στε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Αφού ελέγξετε τη συσκευή,
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη
συσκευή. Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά,

επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
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Για κωδικούς βλάβης που δεν
περιγράφονται στον πίνακα, επικοινωνήστε
με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν
συνιστούμε τη χρήση της
συσκευής έως ότου το πρόβλημα
διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε
τη συσκευή από την πρίζα και
μην τη συνδέσετε ξανά μέχρι να
είστε βέβαιοι ότι λειτουργεί
σωστά.

Ο κωδικός προϊόντος (PNC)
Αν επικοινωνήσετε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις, θα πρέπει να παράσχετε τον
κωδικό προϊόντος της συσκευής σας.

Ο κωδικός PNC βρίσκεται στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών στην πόρτα της

συσκευής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον
κωδικό PNC στο χειριστήριο.

Προτού ελέγξετε τον κωδικό PNC,
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε
επιλογή προγράμματος.

1. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα
 και  για τουλάχιστον 3

δευτερόλεπτα.
Η οθόνη εμφανίζει τον κωδικό PNC της
συσκευής σας.
2. Για έξοδο από την εμφάνιση του

κωδικού PNC, πιέστε ταυτόχρονα και
παρατεταμένα τα  και  για
περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή
προγράμματος.

Τα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά

Πρόβλημα Πιθανή αιτία και λύση
Μη ικανοποιητικά αποτελέ‐
σματα πλύσης.

• Ανατρέξτε στα κεφάλαια «Καθημερινή χρήση», «Υπο‐
δείξεις και συμβουλές» και στο φυλλάδιο φόρτωσης
καλαθιών.

• Χρησιμοποιήστε πιο εντατικό πρόγραμμα πλύσης.
• Ενεργοποιήστε την επιλογή Power Clean για να βελτιώ‐

σετε τα αποτελέσματα πλύσης ενός επιλεγμένου προ‐
γράμματος.

• Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού και το φίλτρο. Ανα‐
τρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθάρισμα».
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία και λύση
Μη ικανοποιητικά αποτελέ‐
σματα στεγνώματος.

• Τα σερβίτσια είχαν παραμείνει για μεγάλο διάστημα μέ‐
σα στην κλειστή συσκευή. Ενεργοποιήστε την επιλογή
AutoOpen για να ρυθμίσετε το αυτόματο άνοιγμα της
πόρτας και να βελτιώσετε την απόδοση στεγνώματος.

• Δεν υπάρχει λαμπρυντικό ή η δόση του λαμπρυντικού
δεν είναι επαρκής. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού ή
ρυθμίστε το επίπεδο του λαμπρυντικού σε υψηλότερο
επίπεδο.

• Η αιτία μπορεί να είναι η ποιότητα του λαμπρυντικού.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντα λαμπρυντικό,

ακόμα και σε συνδυασμό με ταμπλέτες πολλαπλών δρά‐
σεων.

• Τα πλαστικά αντικείμενα ενδέχεται να χρειαστούν στέ‐
γνωμα με πετσέτα.

• Το πρόγραμμα δεν έχει τη φάση στεγνώματος. Ανατρέξ‐
τε στο κεφάλαιο «Επισκόπηση προγραμμάτων».

Υπάρχουν γαλάζιες επιστρώ‐
σεις στα ποτήρια και τα πιάτα.

• Αποδεσμεύεται υπερβολική ποσότητα λαμπρυντικού.
Ρυθμίστε το επίπεδο λαμπρυντικού σε χαμηλότερο επί‐
πεδο.

• Η ποσότητα του απορρυπαντικού είναι υπερβολική.

Υπάρχουν λεκέδες και ίχνη
από σταγόνες νερού σε ποτή‐
ρια και πιάτα.

• Η ποσότητα λαμπρυντικού που αποδεσμεύεται δεν
επαρκεί. Ρυθμίστε το επίπεδο λαμπρυντικού σε υψηλό‐
τερο επίπεδο.

• Η αιτία μπορεί να είναι η ποιότητα του λαμπρυντικού.

Το εσωτερικό της συσκευής εί‐
ναι βρεγμένο.

• Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής. Ο υγρός αέ‐
ρας συμπυκνώνεται στα τοιχώματα της συσκευής.

Ασυνήθιστος αφρός κατά τη
διάρκεια της πλύσης.

• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σχεδιασμένο ειδικά για
πλυντήρια πιάτων.

• Υπάρχει διαρροή στη θήκη λαμπρυντικού. Επικοινωνή‐
στε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπί‐
ρουνα.

• Υπάρχει πολύ αλάτι στο νερό που χρησιμοποιείται για
πλύση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ο αποσκληρυντής
νερού».

• Τοποθετήθηκαν μαζί ασημένια και ανοξείδωτα μαχαι‐
ροπίρουνα. Μη βάζετε ασημένια και ανοξείδωτα αντι‐
κείμενα κοντά μεταξύ τους.
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία και λύση
Υπάρχουν κατάλοιπα απορρυ‐
παντικού στη θήκη στο τέλος
του προγράμματος.

• Η ταμπλέτα απορρυπαντικού κόλλησε στη θήκη με
αποτέλεσμα να μην ξεπλυθεί εντελώς από το νερό.

• Το νερό δεν μπορεί να ξεπλύνει το απορρυπαντικό από
τη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού δεν εί‐
ναι φραγμένοι ή μπλοκαρισμένοι.

• Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα στα καλάθια δεν παρε‐
μποδίζουν το άνοιγμα του καλύμματος της θήκης
απορρυπαντικού.

Οσμές εντός της συσκευής. • Ανατρέξτε στην ενότητα «Εσωτερικός καθαρισμός».
• Ξεκινήστε το πρόγραμμα Machine Care με ένα προϊόν

αφαίρεσης αλάτων ή ένα καθαριστικό προϊόν σχεδια‐
σμένο για πλυντήρια πιάτων.

Κατάλοιπα αλάτων στα σερβί‐
τσια, στο εσωτερικό και στην
εσωτερική πλευρά της πόρτας.

• Το επίπεδο αλατιού είναι χαμηλό, ελέγξτε την ένδειξη
πλήρωσης.

• Το καπάκι της θήκης αλατιού είναι χαλαρό.
• Το νερό της βρύσης είναι σκληρό. Ανατρέξτε στην ενό‐

τητα «Ο αποσκληρυντής νερού».
• Χρησιμοποιήστε αλάτι και επιλέξτε αναγέννηση του

αποσκληρυντή νερού όταν χρησιμοποιούνται ταμπλέ‐
τες πολλαπλών δράσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ο
αποσκληρυντής νερού».

• Ξεκινήστε το πρόγραμμα Machine Care με ένα προϊόν
αφαίρεσης αλάτων σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων.

• Εάν οι επικαθίσεις αλάτων εξακολουθούν να παραμέ‐
νουν, καθαρίστε τη συσκευή με καθαριστικά συσκευής
που είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για τον συγκεκριμένο
σκοπό.

• Δοκιμάστε ένα διαφορετικό απορρυπαντικό.
• Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του απορρυπαντι‐

κού.

Θαμπά, αποχρωματισμένα ή
χτυπημένα σερβίτσια.

• Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή πλένονται μόνο αντικεί‐
μενα που είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.

• Φορτώστε και αδειάστε το καλάθι με προσοχή. Ανα‐
τρέξτε στο φυλλάδιο φόρτωσης καλαθιών.

• Τοποθετείτε τα ευαίσθητα αντικείμενα στο επάνω καλά‐
θι.

• Ενεργοποιήστε την επιλογή Gentle / Glass για να εξα‐
σφαλίσετε ειδική φροντίδα για τα γυάλινα σκεύη και τα
ευαίσθητα αντικείμενα.
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Ανατρέξτε στις ενότητες «Πριν
από την πρώτη χρήση», 
«Καθημερινή χρήση» ή 
«Υποδείξεις και συμβουλές»
για άλλες πιθανές αιτίες.

Τεχνικές πληροφορίες

Τύπος
προϊόντος

Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυ‐
ντήριο πιάτων

Διαστάσεις Πλάτος / ύψος /
βάθος (χιλ.)

596 / 818
- 898 /
550

Ηλεκτρική
σύνδεση 1)

Τάση (V) 220 - 240

Συχνότητα (Hz) 50

Πίεση παρο‐
χής νερού

Μπάρα min./
max.

0.5
(0.05) / 10
(1.0)

Παροχή νε‐
ρού

Κρύο νερό ή ζε‐
στό νερό 2)

μέγ. 60°C

Χωρητικότη‐
τα

Σερβίτσια 14

1) Ανατρέξτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
για άλλες τιμές.
2) Αν το ζεστό νερό προέρχεται από εναλλακτικές πη‐
γές ενέργειας (π.χ. ηλιακούς συλλέκτες, αιολική ενέρ‐
γεια), χρησιμοποιήστε την παροχή ζεστού νερού για
να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.

Σύνδεσμος για τη βάση δεδομένων
EPREL της ΕΕ
Ο κωδικός QR στην ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή
παρέχει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο με την
καταχώρηση αυτής της συσκευής στη βάση
δεδομένων EPREL της ΕΕ. Κρατήστε την

ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας μαζί με το
εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα έγγραφα
που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με
την απόδοση του προϊόντος στη βάση
δεδομένων EPREL της ΕΕ χρησιμοποιώντας
τον σύνδεσμο https://eprel.ec.europa.eu και
το όνομα μοντέλου και τον κωδικό
προϊόντος που θα βρείτε στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Περιγραφή
προϊόντος».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.theenergylabel.eu.

Σύνδεσμος προς το φύλλο
πληροφοριών προϊόντος - μόνο για
το Η.Β.
Ο κωδικός QR στην ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας που δίνεται με τη συσκευή
παρέχει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο στο
φύλλο πληροφοριών προϊόντος. Κρατήστε
την ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας μαζί με
το εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα
έγγραφα που παρέχονται με τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.theenergylabel.eu.

Περιβαλλοντικα θεματα

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά

συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
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του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
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.

ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA

Για πόσο χρόνο ισχύει η εγγύηση IKEA;

Αυτή η εγγύηση ισχύει για 5 έτη από την
αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής
σας στην IKEA. Ως αποδεικτικό αγοράς
απαιτείται η αρχική απόδειξη πώλησης. Αν
στο πλαίσιο της εγγύησης γίνουν εργασίες
επισκευής, δεν παρατείνεται η χρονική
διάρκεια της εγγύησης για τη συσκευή.

Ποιος θα πραγματοποιήσει την
επισκευή;

Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του
εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών
τεχνικής εξυπηρέτησης.

Τι καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;

Η εγγύηση καλύπτει προβλήματα της
συσκευής, τα οποία έχουν προκληθεί από
προβληματική κατασκευή ή αστοχίες υλικών
από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή
χρήση της συσκευής. Οι εξαιρέσεις
προσδιορίζονται στο τμήμα με τον τίτλο “Τι
δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;”
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το κόστος
για την αποκατάσταση του προβλήματος
π.χ. επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και
μεταφορά θα καλύπτονται, με την
προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή
δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και ότι το
ελάττωμα σχετίζεται με προβληματική
κατασκευή ή αστοχία υλικών που
καλύπτονται από την εγγύηση. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της
ΕΕ (Αρ. 99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχες εθνικές
διατάξεις. Τα εξαρτήματα που
αντικαθιστώνται περιέρχονται στην
ιδιοκτησία της IKEA

Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το
πρόβλημα;

Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι
καλύπτεται, ο πάροχος τεχνικής
εξυπηρέτησης της IKEA ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής
εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, είτε στην επισκευή του
προβληματικού προϊόντος, είτε στην
αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή
αντίστοιχο προϊόν.

Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την
εγγύηση;

• Η φυσιολογική φθορά.
• Η εσκεμμένη ή από αμέλεια φθορά, η

βλάβη που προκλήθηκε από τη μη
τήρηση των οδηγιών χρήσης, από
εσφαλμένη εγκατάσταση ή από σύνδεση
σε εσφαλμένη ηλεκτρική τάση, η φθορά
που προκαλείται από χημική ή
ηλεκτροχημική αντίδραση, η σκουριά, η
διάβρωση ή η φθορά από νερό, η οποία
περιλαμβάνει ενδεικτικά την υπερβολική
σκληρότητα νερού, η φθορά που
προκαλείται από μη φυσιολογικές
περιβαλλοντικές συνθήκες.

• Τα αναλώσιμα μεταξύ των οποίων οι
μπαταρίες και οι λαμπτήρες.

• Τα μη λειτουργικά και τα διακοσμητικά
μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν την
κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και
οι γρατσουνιές και οι τυχόν χρωματικές
διαφορές.
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• Η ακούσια φθορά που προκαλείται από
ξένα αντικείμενα ή ουσίες και ο
καθαρισμός ή η απόφραξη των φίλτρων,
των συστημάτων αποστράγγισης ή των
θηκών σαπουνιού.

• Η φθορά στα παρακάτω μέρη:
υαλοκεραμική επιφάνεια, βοηθητικά
εξαρτήματα, καλάθια για
μαχαιροπίρουνα και πιατικά, σωλήνες
παροχής και αποστράγγισης, στοιχεία
στεγανοποίησης, λαμπτήρες και
καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες,
διακόπτες, κελύφη και τμήματα κελυφών.
Από αυτές τις φθορές εξαιρούνται όσες
αποδεικνύεται ότι έχουν προκληθεί από
σφάλματα της παραγωγής.

• Οι περιπτώσεις όπου δε διαπιστώθηκε
πρόβλημα κατά την επίσκεψη τεχνικού.

• Οι επισκευές που δεν
πραγματοποιούνται από τους
διορισμένους μας παρόχους τεχνικής
εξυπηρέτησης και/ή εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη τεχνικής εξυπηρέτησης ή στις
οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν γνήσια
ανταλλακτικά.

• Οι επισκευές που προκαλούνται από
εγκατάσταση που είναι προβληματική ή
δεν τηρεί τις προδιαγραφές.

• Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό
περιβάλλον δηλ. η επαγγελματική χρήση

• Ζημιές λόγω μεταφοράς. Εάν ένας
πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι
του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν
είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα
προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο,
εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη
διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο
προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται
από την παρούσα εγγύηση.

• Κόστος αρχικής εγκατάστασης της
συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο παροχέας
υπηρεσιών επισκευής της IKEA ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή
αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των
όρων της παρούσας εγγύησης, ο
παροχέας υπηρεσιών επισκευής ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει

ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα
εγκαταστήσει τη συσκευή
αντικατάστασης, εάν απαιτείται.

Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε
περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό
πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο
οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια
ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη
συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές
ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.

Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία

Η εγγύηση της IKEA σας παραχωρεί
ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία
καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις
εθνικές νομικές απαιτήσεις που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα.

Πεδίο ισχύος

Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μία χώρα
της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη χώρα της
ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο πλαίσιο
των όρων εγγύησης που ισχύουν στη νέα
χώρα. Η υποχρέωση για εκτέλεση
υπηρεσιών στο πλαίσιο της εγγύησης
υφίσταται μόνο εφόσον:

• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της χώρας στην οποία υποβάλλεται η
αξίωση εγγύησης,

• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες
Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.

Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση για συσκευές IKEA:

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
της IKEA για:

1. να υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο
αυτής της εγγύησης,

2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την
εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο
έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική
εξυπηρέτηση δε θα παράσχει
διευκρινίσεις σχετικά με:
• τη συνολική εγκατάσταση της

κουζίνας της IKEA,
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• τις συνδέσεις στις παροχές ενέργειας:
ηλεκτρικού ρεύματος (εφόσον η
συσκευή παρέχεται χωρίς
ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού
και αερίου καθώς αυτές πρέπει να
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό προσωπικό.

3. να ζητήσετε διευκρινίσεις για το
εγχειρίδιο χρήστη και για τις
προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.

Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και/ή την ενότητα του
Εγχειριδίου Χρήστη του παρόντος
φυλλαδίου προτού επικοινωνήσετε μαζί
μας.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν
χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας

Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του
παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα
των επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών της
IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών
αριθμών σε κάθε χώρα.

Προκειμένου να σας
προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε τους αριθμούς
τηλεφώνου που αναγράφονται
στο τέλος του παρόντος
εγχειριδίου. Πάντα να ανατρέχετε
στους αριθμούς που
αναγράφονται στο φυλλάδιο της
εκάστοτε συσκευής για την οποία
χρειάζεστε βοήθεια. Προτού μας
καλέσετε, φροντίστε να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό προϊόντος
IKEA (κωδικός 8 ψηφίων) και τον
Αριθμό Σειράς (κωδικός 8
ψηφίων που βρίσκεται στην
πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών) της συσκευής
για την οποία θέλετε βοήθεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ! Αποτελεί τη δική σας
απόδειξη αγοράς και είναι
απαραίτητη για να ισχύσει η
εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η
απόδειξη αναφέρει επίσης το
όνομα και τον αριθμό είδους IKEA
(8-ψήφιος κωδικός) για κάθε μία
από τις συσκευές που αγοράσατε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του
πλησιέστερου καταστήματος IKEA.
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο της συσκευής πριν
επικοινωνήσετε μαζί μας.
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Country Phone number Call Fee Opening time
België  

070 246016  
Binnenlandse gesprekskosten  8 tot 20 Weekdagen  

Belgique  Tarif des appels nationaux  8 à 20. En semaine  

България  +359 2 492 9397
Според тарифата на оператора 
за обаждания към стационарен 

номер  
От 8:30 до 17:30 ч в работни дни

Česká Republika  246 019721  Cena za místní hovor  8 až 20 v pracovních dnech  

Danmark    tskatsdnaL  90 90 51 07
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00  

Deutschland  +49 1806 33 45 32*  
* 0,20 €/Verbindung aus  dem Fest-

netz max. 0,60 €/Verbindung 
aus dem Mobilfunknetz

Werktags von 8.00 bis 20.00  

Ελλάδα  211 176 8276  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

España  91 1875537  Tarifa de llamadas nacionales  De 8 a 20 en días laborables  

France  0170 36 02 05  Tarif des appels nationaux  9 à 21. En semaine  

Hrvatska 00385 1 6323 339
Cijena ovisi o pružatelju telefonske 

usluge korisnika
radnim danom od ponedjeljka 

do petka od 08:00 do 16:00

Ireland  0 14845915  National call rate  8 till 20 Weekdays  

Ísland  +354 5852409  Innanlandsgjald fyrir síma  9 til 18. Virka daga  

Italia  02 00620818  
 a applicata

alle chiamate nazionali  
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Κυπρος  22 030 529  Υπεραστική κλήση  
8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες 

ημέρες  

Lietuva 5 230 06 99 Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 

8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Magyarország 06-1-252-1773 Belföldi díjszabás  Hétköznap 8.00 és 17.00 óra között  

Nederland
Luxembourg  

050-7111267 
(0900-BEL IKEA) 
+31 507111267 

(internationaal)

Geen extra kosten. 
Alleen lokaal tarief.

ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00

zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00 

Norge    regadeku 81 lit 8  dnalnni tskaT  00 53 27 22

Österreich  +43-1-2056356 max. 10 Cent/min.  Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr 

Polska  
801 400 711 and 
+48 22 749 60 99 

Koszt zgodny z taryfą operatora  Od 8 do 20 w dni robocze  

Portugal  211557985  Chamada Nacional  
9 às 21. Dias de Semana

*excepto feriados  

România  021 211 08 88  Tarif apel naţional  8 - 20 în zilele lucrătoare  

Россия  8 495 6662929  
Действующие телефонные 

тарифы  
с 8 до 20 по рабочим дням

Время московское  

Schweiz  

031 5500 324  

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet  8 bis 20 Werktage  

Suisse  Tarif des appels nationaux  8 à 20. En semaine  

Svizzera  
 a applicata

alle chiamate nazionali  
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Slovenija  +38618108621  lokalni strošek je običajna tržna vred-
nost, odvisna od ponudnika telefonije 8.00 – 16.00 ob delavnikih

Slovensko  (02) 3300 2554  Cena vnútroštátneho hovoru  8 až 20 v pracovných dňoch  

Suomi    mpm/mvp3025006 030
Ma – To 8:00 -18:00 

Pe 9:00 -16:00

Sverige  0775 700 500  lokalsamtal (lokal taxa)  
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00  

United Kingdom  020 3347 0044  National call rate  9 till 21. Weekdays  

Србија

+381 11 7 555 444  
(ако позивате изван Србије)

011 7 555 444  
(ако позивате из Србије)

Цена позива у националном 
саобраћају

Понедељак – субота: 09 – 20 
Недеља: 09 – 18

Eesti, Latvija, Україна www.ikea.com

*
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