Maşina de spalat vase
Manual de utilizare

DTC36610W

Scurt ghid de operare
Pentru metoda detaliată de operare, citiți conținutul corespunzător din manualul de instrucțiuni.
Porniți aparatul

Umpleți dozatorul de
detergent

Verificați nivelul de agent de
clătire

Verificați nivelul sării de
regenerare

Atingeți întrerupătorul de alimentare pentru a porni aparatul, Deschideți ușa.

Compartiment A:
La fiecare ciclu de spălare.
Compartiment B:
Numai pentru programele cu pre-spălare
(Urmați instrucțiunile de utilizare!)

Indicator mecanic C.
Indicator electric pe panoul de comandă (dacă există).

(Numai la modelele cu sistem de dedurizare a apei).
Indicator electric pe panoul de comandă (dacă există).
Dacă nu există nici un indicator luminos de avertizare cu privire la prezența
sării
(la unele modele), puteți estima momentul în care să puneți sarea în agentul
de dedurizare după numărul de cicluri executate de mașina de spălat vase.

Încărcați coșurile

Înlăturați prin răzuire orice cantitate mare de resturi alimentare. Înmuiați resturile de
mâncare arsă din tigăi, apoi încărcați coșurile. Consultați instrucțiunile de încărcare a
mașinii de spălat vase.

Selectați un program

Închideți ușa, apăsați butonul programului până când programul selectat se aprinde.
(Consultați secțiunea intitulată „Instrucțiuni de operare”)

Punerea în funcțiune a
mașinii de spălat vase

Deschideți robinetul de apă și atingeți butonul Start/Pause. Mașina va începe să
funcționeze după aproximativ 10 secunde.

• Schimbarea programului

• 1. Un ciclu de funcționare se poate modifica numai dacă a funcționat pentru o scurtă perioadă. În caz
contrar, este posibil ca detergentul să fi fost deja eliberat și apa deja evacuată. Dacă s-a întâmplat acest
fapt, dozatorul de detergent trebuie umplut din nou.
2. Apăsați butonul Start/Pause, apoi țineți apăsat butonul programului mai mult de 3 secunde pentru a anula
programul aflat în desfășurare.
3. Selectați un program nou.
4. Reporniți mașina de spălat vase.

• Adăugați vesela uitată în
mașina de spălat vase.

• Apăsați butonul start/pause pentru a opri mașina.
2. Deschideți ușa.
3. Adăugați vasele uitate.
4. Închideți ușa, apoi, apăsați butonul start/pause, mașina de spălat vase va
începe să funcționeze din nou după 10 secunde.
• Dacă aparatul este oprit în timpul unui ciclu de spălare, atunci când este
repornit, reselectați ciclul de spălare și operați mașina de spălat vase în
conformitate cu starea de alimentare inițială).

AVERTISMENT!

• Dacă aparatul este oprit în
timpul unui ciclu de spălare.

Opriți aparatul

Închideți robinetul de
apă, descărcați
coșurile

Deschideți ușa cu grijă.
Aburul fierbinte poate scăpa
atunci
când
ușa
este
deschisă!

Atunci când ciclul de lucru s-a încheiat, alarma mașinii de spălat vase va suna de 8 ori, apoi se va opri.
Opriți aparatul de la butonul de alimentare cu energie.
Deoarece aparatul este în stand by, se va opri automat după 30 de minute de nefuncționare.

Avertisment: așteptați câteva minute (circa 15) înainte de a descărca mașina de spălat vase pentru a
evita manevrarea vaselor și a ustensilelor cât încă sunt fierbinți și mai expuse spargerii. De
asemenea, acestea se vor usca mai bine. Descărcați aparatul, începând din coșul inferior.
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Citiți acest
manual
Stimate client,

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza mașina de spălat
vase, vă va ajuta să o utilizați și să o întrețineți în mod adecvat.
Păstrați-l pentru consultarea ulterioară.
Transmiteți-l oricărui proprietar ulterior al aparatului.
Acest manual conține secțiuni despre Instrucțiuni de siguranță,
Instrucțiuni de operare, instrucțiuni de montare și Sugestii de
depanare etc.

Înainte de a apela la
service

• Consultarea secțiunii de Sugestii de depanare vă
va ajuta să rezolvați unele probleme comune de
unul singur.

• Dacă nu puteți rezolva problema singur, cereți ajutorul
tehnicienilor profesioniști.

NOTĂ:

• Ca urmare a politicii de dezvoltare continuă și de

actualizare a produsului, producătorul poate face
modificări fără notificare prealabilă.

• Acest manual de utilizare va fi primit, de asemenea,
de la producător sau de la furnizorul responsabil.
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1. INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA
AVERTISMENT! Atunci când utilizați mașina de
spălat, urmați precauțiile din lista de mai jos:

• Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat în locuințe sau în alte

•

•

•
•

•

•
•
•

domenii similare cum ar fi:
- bucătăria angajaților în magazine, birouri sau alte medii de lucru;
- ferme;
- de clienții din hoteluri, moteluri sau alte medii de tip rezidențial;
- medii de tip pensiune.
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de la 8 ani în sus și de către
persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și
cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului
în siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu
aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii
fără supraveghere.
(ForEN60335-1)
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv de copii) cu
capacități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și cunoștințe, dacă nu
sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o
persoană responsabilă de siguranța acestora.
(ForIEC60335-1)
Acest aparat este destinat exclusiv pentru utilizare la interior și pentru uz casnic.
Pentru a proteja împotriva riscului de electrocutare, nu scufundați cablul de
alimentare sau fișa de conectare în apă sau în alt lichid.
Deconectați aparatul înainte de a efectua curățarea și întreținerea.Utilizați o lavetă
moale și umezită cu soluție slabă de săpun, apoi folosiți o lavetă uscată pentru a-l
șterge din nou.
INSTRUCȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE
Acest aparat trebuie să fie împământat. În eventualitatea unei disfuncționalități
sau defecțiuni, împământarea va reduce riscul de șoc electric creând o cale de
rezistență redusă a curentului electric. Acest aparat este dotat cu un cablu care
dispune de un conductor de împământare a echipamentului și de o fișă de
împământare.
Fișa trebuie conectată la o priză corespunzătoare, care să fie montată și
împământată în conformitate cu toate codurile și ordonanțele locale.
Conectarea inadecvată a conductorului de împământare a echipamentului poate
duce la riscul producerii unui șoc electric. Apelați la un electrician calificat sau un
reprezentant service dacă aveți dubii cu privire la împământarea adecvată a
aparatului.
Nu modificați fișa furnizată cu aparatul, dacă nu se potrivește cu priza. Chemați un
electrician calificat să vă monteze o priză adecvată.

■ Nu folosiți abuziv, nu vă așezați și nu stați în picioare pe ușă sau pe suportul pentru
vase al mașinii.
■ Nu puneți mașina în funcțiune dacă nu sunt toate panourile anexe fixate
corespunzător.
■ Deschideți ușa cu mare atenție, dacă mașina este în funcțiune, există riscul ca apa
să țâșnească afară.
■ Nu așezați obiecte grele pe ușă, atunci când este deschisă. Aparatul s-ar
putea înclina înspre înainte
■ Atunci când încărcați articolele de spălat:
1) Puneți articolele ascuțite astfel încât să nu poată să deterioreze garnitura ușii;
2) Avertisment: Cuțitele și alte ustensile cu vârful ascuțit trebuie încărcate în coș cu
vârful îndreptat în jos sau așezate în poziție orizontală.
■ Verificați ca detergentul pudră să se fi terminat după încheierea ciclului de spălare.
■ Nu spălați obiecte din plastic dacă nu sunt marcate ca sigure pentru mașina
de spălat vase sau echivalent. Pentru obiectele din plastic nemarcate astfel,
consultați recomandările producătorului.
■ Utilizați numai detergent și aditivi de clătire pentru mașina de spălat vase
automată.
■ Nu utilizați niciodată săpun, detergent de rufe sau detergent pentru spălare
manuală în mașina dvs.
■ Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
■ Ușa nu trebuie lăsată deschisă, deoarece ar putea spori riscul de deplasare.
■ Dacă este deteriorat cablul de alimentare, trebuie înlocuit de producător sau
de agentul de service sau de o persoană calificată similar pentru a se evita
pericolul.
■ În timpul montării, cablul de alimentare cu energie nu trebuie să fie îndoit sau
presat în exces sau în mod periculos.
■ Nu modificați dispozitivele de comandă.
■ Aparatul trebuie conectat la rețeaua de alimentare cu apă folosind un set nou de
furtunuri, iar seturile de furtunuri vechi nu trebuie refolosite.
■ Numărul maxim de setări ale locației de spălare este de 6.
■ Presiunea maximă admisibilă a apei la intrare este de 1 MPa.
■ Presiunea minimă admisibilă a apei la intrare este de 0,04 MPa.

Instrucțiuni de siguranță și privitoare la mediu
3. Evacuați complet apa rămasă în
produs.
Conformitate cu Directiva DEEE și
eliminarea produsului
Acest produs este conform cu
Directiva DEEE a UE (2012/19/UE).

Nu eliminați materialele de
ambalare împreună cu deșeuri
casnice sau alte tipuri de deșeuri.
Transportați-le la punctele de
colectare a materialelor de
ambalare desemnate de către
autoritățile locale.

Acest produs
poartă simbolul
de clasificare pentru deșeuri de
echipamente electrice și electronice
(DEEE). Acest produs a fost fabricat
din componente și materiale de
calitate ridicată, care pot fi reutilizate și
sunt potrivite pentru a fi reciclate. La
sfârșitul duratei de viață a produsului,
nu îl eliminați împreună cu deșeul
casnic sau alte tipuri de deșeuri.
Transportați-l la un centru de colectare
pentru reciclarea echipamentului
electric și electronic. Vă rugăm să
consultați autoritățile locale pentru a
afla locația centrelor de colectare.
Conformitate cu Directiva RoHS
Produsul pe care l-ați achiziționat este
conform Directivei RoHS a UE
(2011/65/UE). Acesta nu conține
materiale periculoase și interzise
specificate în această directivă.
Informații despre ambalaj
Materialele de ambalare ale
produsului sunt fabricate din
materiale reciclabile conforme
cu normele naționale de mediu.

Specificații tehnice

Conform standardelor și datelor de testare/declarație de
conformitate a CE
Acest produs este conform cu următoarele directive UE; Etapele de
dezvoltare, producție și vânzare ale acestui produs sunt conforme cu regulile de
siguranță incluse în reglementările Comunității Europene.
2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC. IEC 60436/DIN 44990. EN 50242
Alimentare
220-240 V, 50 Hz (vezi eticheta de clasificare)
Putere consumată totală

1170-1380 W (vezi eticheta de clasificare)

Consum putere de încălzire 1200 W (vezi eticheta de clasificare)
Curent total (depinde de
model)
Consum putere pompă de
evacuare
Presiune apă

10 A (vezi eticheta de clasificare)
30 W (vezi eticheta de clasificare)
0,4-10 bar (= 4 -100 N/cm ² = 0,01-1,0 Mpa)
Pentru îmbunătățirea calității produsului, specificațiile tehnice se
pot modifica fără notificări.
Imaginile din acest manual sunt schematice și pot să difere față de
produs.
VALORİLE prezentate pe eticheta produsului sau în documentele
însoțitoare ale produsului sunt obținute în laborator pe baza
standardelor corespunzătoare. Aceste valori pot varia în funcție de
condițiile de operare și de mediu ale produsului.

3. Instrucțiuni de operare
IMPORTANT

Pentru a obține cele mai bune performanțe din partea mașinii dvs. de spălat vase, citiți
toate instrucțiunile de operare înainte de prima utilizare.

Panou de comandă

Buton alimentare: Pentru a porni/opri alimentarea cu energie.

Indicator luminos program:
Intensiv

--Normal

Sticlă

Indicator luminos nivel sare: Se aprinde atunci când
trebuie completat cu agent de dedurizare.

Ecologic

90 min

Buton Start/Pause: Apăsați acest buton pentru a
porni sau a pune pe pauză mașina de spălat vase.

Rapid

Lumină agent de clătire: Se aprinde atunci când
dozatorul de agent de clătire trebuie reumplut.

Selector de programe: Apăsați butonul pentru a
selecta ciclurile de spălare

Ecran afișare: pentru a afișa timpul rămas și
starea (în funcțiune, temporizare etc.).

Buton temporizare: Apăsați butonul pentru a întârzia.

Caracteristici ale mașinii de spălat vase
Vedere din spate

Vedere frontală

Compartiment pentru
sare

Coș de tacâmuri

Dozator de agent de
clătire

Raft căni

Dozator de detergent

Subansamblu
filtru

Brațe de pulverizare

Coș
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Racord conductă de
alimentare
Racord conductă de
evacuare

4. Înainte de prima utilizare
NOTĂ: Dacă modelul dvs. nu are dispozitiv de dedurizare a apei, puteți sări peste această
secțiune.

A. Încărcarea sării în dispozitivul de dedurizare
Folosiți întotdeauna sare concepută pentru utilizarea la mașini de spălat vase.
Compartimentul pentru sare se află dedesubtul coșului și trebuie umplut după cum urmează:

Atenție!
■ A se utiliza sare concepută numai pentru utilizarea la mașini de spălat vase! Toate celelalte
tipuri de sare care nu sunt concepute special pentru utilizarea la mașini de spălat vase, în
special sarea de masă, vor deteriora dispozitivul de dedurizare a apei. În caz de deteriorare
provocată de utilizarea unui tip de sare inadecvat, producătorul nu oferă nici o garanție și
nu este responsabil de daunele provocate.
■ Completați cu sare numai înainte de a porni unul dintre programele complete de spălare. Acest lucru
va împiedica rămânerea granulelor de sare, care este posibil să fi fost sfărâmate, sau apă sărată pe
fundul mașinii pentru o perioadă de timp, ceea ce poate provoca coroziunea

A. Scoateți coșul și, apoi, deșurubați și îndepărtați capacul compartimentului pentru sare.
B. Înainte de prima spălare, adăugați 1 l de apă în compartimentul pentru sare al mașinii.
C. Așezați capătul pâlniei (furnizată) în orificiu și introduceți circa 1 kg de sare.
Este normal ca o cantitate mică de apă să iasă din compartimentul pentru sare.

1

2
D. După umplerea compartimentului, înșurubați strâns capacul în sens orar.
E. De obicei, indicatorul luminos al nivelului de sare se va stinge în 2-6 zile de la umplerea compartimentului cu sare.
F. Imediat după completarea cu sare a compartimentului, trebuie pornit un program de spălare (Sugerăm alegerea unui
program rapid). În caz contrar, sistemul de filtre, pompa sau alte părți importante ale mașinii pot fi deteriorate de apa sărată.
Acest lucru va anula garanția.

NOTĂ: _____________________________________

1 Compartimentul pentru sare trebuie reumplut numai atunci când se aprinde indicatorul luminos de nivel al
sării de pe panoul de comandă.
În funcție de cât de mult se dizolvă sarea, indicatorul luminos de nivel al sării poate fi încă aprins, chiar dacă
compartimentul pentru sare este plin.
Dacă nu există nici un indicator luminos de nivel al sării (la unele modele), puteți aprecia când să încărcați
sarea în agentul de dedurizare după ciclurile deja efectuate de mașină.
2. Dacă există resturi de sare, pentru îndepărtarea excesului de sare trebuie rulat un program de clătire sau
unul rapid.

Reglarea consumului de sare
Etapa 1: Introduceți starea reglării consumului de sare
Închideți ușa, în 60 de secunde de la pornire, atingeți butonul Start/Reset și țineți apăsat timp de 5 secunde, iar
mașina va intra în modul de setare.

4

Etapa 2: selectați un anumit nivel de consum al sării
Apăsați butonul Start/Pause pentru a selecta setarea adecvată, conform mediului înconjurător local,
setările se vor schimba în secvența următoare: H1->H2->H3->H4->H5->H6;

Etapa 3: Ieșiți din starea reglării consumului de sare
Dacă nu funcționează timp de cinci secunde, mașina va ieși din modul setare și va intra în modul de repaus
Există în total 6 nivele de consum de sare. Se recomandă selectarea nivelului în conformitate cu tabelul de mai jos:

Nivel de duritate a apei
°dH1)
mmol/l 2)
0-5
6-11
12-17
18-22
23-34
35-45

0-0,9
1,0-2,0

Setarea activării
agentului de
dedurizare

1
2
3
4*
5
6

2,1-3,0
3,1-4,0
4,1-6,1
6,2-8,0

Afișajul digital
stagnează la

H1
H2
H3
H4
H5
H6

Notă:
1) Gradul german de măsurare a durității apei
2) milimol, unitate internațională pentru duritatea apei
*) setări din fabrică
Contactați autoritatea locală de administrare a apelor pentru informații privind duritatea apei furnizate.

B Umpleți dozatorul de agent de clătire
Dozator de agent de clătire

Agentul de clătire este eliberat în timpul clătirii finale pentru a împiedica formarea de stropi de apă pe vase. Acest fapt poate
lăsa pete și dâre. De asemenea, va îmbunătăți uscarea permițând apei să se scurgă de pe vase. Mașina de spălat vase este
concepută pentru a utiliza agenți de clătire lichizi. Dozatorul de agent de clătire se află în interiorul ușii de lângă dozatorul de
detergent. Pentru a umple dozatorul, deschideți capacul și turnați agentul de clătire în dozator până când indicatorul de nivel
se răsucește complet înapoi. Volumul compartimentului de agent de clătire este de circa 110 ml.

Funcția agentului de clătire
Agentul de clătire este adăugat automat în timpul ultimului ciclu de clătire, asigurând clătirea completă și uscarea fără pete și dâre.
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Funcția agentului de clătire
Agentul de clătire este adăugat automat în timpul ultimului ciclu de clătire, asigurând clătirea completă și uscarea fără pete și dâre.

Atenție!
Utilizați numai agent de clătire pentru mașina de spălat vase. Nu umpleți niciodată dozatorul de agent de
clătire cu alte substanțe (de ex., Agent de curățare a mașinii de spălat vase, detergent lichid). Aceasta ar
deteriora aparatul.

Când trebuie să reumpleți dozatorul de agent de clătire
Dacă nu există un indicator luminos de avertizare a nivelului de agent de clătire pe panoul de comandă, puteți aprecia
cantitatea de agent de clătire după culoarea indicatorului de nivel optic „C” aflat lângă capac. Atunci când
compartimentul de agent de clătire este plin, întreg indicatorul este întunecat.După ce nivelul de agent se diminuează,
mărimea punctului întunecat scade. Nu lăsați niciodată agentul de clătire să scadă sub nivelul de umplere 1/4.
C (Indicator Agent Clătire)
Pe măsură ce nivelul agentului de clătire scade, mărimea punctului negru
de pe indicatorul de nivel al agentului de clătire se modifică, conform ilustrației
de mai jos.

Plin
3/4 plin
1/2 plin
1/4 plin - Trebuie reumplut pentru a se evita pătarea
Gol

1 Pentru a deschide dozatorul, răsuciți capacul până la săgeata „open” (deschis) și ridicați-l.
2 Turnați agentul de clătire în dozator cu atenție, pentru a nu supraumple.
3 Puneți la loc capacul, introducându-l prin aliniere cu săgeata „open” și răsucindu-l înspre săgeata
„closed” (închis) (dreapta).
NOTĂ:

Curățați orice rest de agent de clătire în timpul umplerii cu o lavetă din material absorbant pentru a evita
formarea de spumă în exces în timpul spălării următoare. Nu uitați să puneți la loc capacul înainte de a
închide ușa mașinii de spălat vase.

Reglarea dozatorului de agent de clătire
Reglare nivel
(Clătire)

Dozatorul de agent de clătire are patru până la șase setări. Începeți întotdeauna cu
dozatorul setat la „4”. Dacă există probleme de pătare și uscare necorespunzătoare,
măriți cantitatea de agent de clătire distribuită prin scoaterea capacului dozatorului și
rotirea discului la nivelul „5”. Dacă vasele nu sunt, în continuare, uscate
corespunzător sau sunt pătate, reglați discul la următorul număr până când vasele
nu mai sunt pătate. Setarea recomandată este „4”. (Setarea din fabrică este „4”).

NOTĂ:
Măriți doza, dacă apar picături de apă sau pete de calcar pe vase după spălare. Reduceți-o
dacă apar pete alburii lipicioase pe vase sau o peliculă albăstrie pe sticlărie sau pe lamele
cuțitelor.

C. Funcția detergentului
Detergenții cu ingredientele lor chimice sunt necesari pentru îndepărtarea murdăriei, distrugerea acesteia și transportarea
în afara mașinii de spălat vase. Majoritatea detergenților de calitate din comerț sunt potriviți pentru acest scop.
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Noii detergenți pulbere normali nu conțin fosfați, astfel încât funcția de agent de dedurizare a apei a fosfatului nu
există. În acest caz, vă recomandăm să puneți sare în compartimentul pentru sare, chiar și atunci când duritatea
apei este de numai 6° dH. Dacă s-au folosit detergenți fără fosfați în cazul apei dure, apar adesea pete albe pe
vase și pahare. În acest caz, adăugați mai mult detergent pentru a obține rezultate mai bune. Detergenții fără
clor nu albesc în profunzime. Petele persistente și colorate nu vor fi eliminate în întregime. În acest caz, alegeți
un program cu o temperatură mai mare.

Detergentul concentrat
Pe baza compoziției chimice a acestora, detergenții pot fi împărțiți în două tipuri:
Detergenți convenționali, alcalini cu componente caustice.
Detergenți concentrați cu nivel scăzut de soluție alcalină, cu enzime naturale.

•
•

Utilizarea de programe normale de spălare în combinație cu detergent concentrat reduce poluarea și
este bună pentru vasele dvs.

Tablete de detergent

Tablete de detergent de diferite mărci se dizolvă la viteze diferite. Din acest motiv, unele tablete
nu se pot dizolva și nu-și pot folosi întreaga capacitate de curățare în timpul programelor scurte.
De aceea, folosiți programe lungi atunci când utilizați tablete de detergent, pentru a vă asigura că
reziduurile de detergent sunt înlăturate complet.

Dozator de detergent

Dozatorul trebuie reumplut înainte de începerea fiecărui ciclu de spălare, urmând instrucțiunile
prevăzute în Tabelul ciclurilor de spălare. Mașina dvs. de spălat vase folosește mai puțin detergent și
agent de clătire decât o mașină de spălat vase convențională. În general, numai o lingură de detergent
este necesară pentru o încărcătură de spălare normală. Articolele cu murdărie mai mare necesită mai
mult detergent. Adăugați întotdeauna detergentul chiar înainte de a porni mașina, în caz contrar,
acesta se poate umezi și nu se va dizolva corespunzător.

Adăugarea detergentului în dozator
Apăsați încuietoarea pentru a deschide

NOTĂ: _______________________________________
•
•
•

Dacă este închis capacul: Apăsați încuietoarea pentru a deschide.
Adăugați întotdeauna detergentul chiar înainte de a porni fiecare ciclu de spălare.
Utilizați numai detergent și agent de clătire de marcă pentru mașina de spălat vase.
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AVERTISMENT!
Detergentul pentru mașina de spălat vase este coroziv!
Atenție, nu lăsați la îndemâna copiilor.

Utilizarea adecvată a detergentului
A se utiliza numai detergent conceput special pentru utilizarea la mașini de spălat vase Mențineți detergentul proaspăt și uscat.
Nu puneți detergent pudră în dozator până când nu sunteți gata să spălați vasele.

Umplerea dozatorului de detergent
Umpleți dozatorul de detergent cu detergent Marcajul indică
nivelurile de dozare, așa cum este ilustrat în dreapta:
A Locul detergentului pentru ciclul de spălare principal
B Locul detergentului pentru ciclul de pre-spălare
Consultați recomandările producătorilor privind dozajul și
depozitarea, de pe ambalajul detergentului.
Închideți capacul și apăsați până când se blochează.

Dacă vasele sunt foarte murdare, puneți o doză de detergent suplimentară în camera pentru detergent de pre-spălare. Acest detergent
va avea efect în timpul fazei de pre-spălare.

NOTĂ: __________________________________________________

■ Puteți găsi informații despre cantitatea de detergent pentru programul simplu la pagina 9.
■ Atenție, nivelurile de murdărie și duritatea apei afectează rezultatele spălării.
■ Consultați recomandările producătorilor de pe ambalajul detergentului.

5. Încărcarea coșurilor mașinii de spălat vase
Recomandare
■ Aveți în vedere cumpărarea de ustensile identificate ca rezistente la spălarea la mașină.
■ Folosiți un detergent moderat, descris ca „blând cu vasele”. Dacă este nevoie, căutați mai
multe informații la producătorii de detergent.
■ Pentru articolele speciale, selectați un program cu temperatură cât mai scăzută.
■ Pentru a preveni deteriorarea, nu scoateți articolele din sticlă și tacâmurile din mașină imediat
după terminarea programului.

Adecvarea pentru utilizarea în mașina de spălat vase
Nu sunt adecvate pentru
utilizare

■ Tacâmurile cu mânere din lemn, porțelan sau
sidef.
■ Articolele din plastic nerezistente la căldură.
■ Tacâmuri mai vechi, cu piese lipite, care nu
sunt rezistente la temperatură.
■ Tacâmuri sau veselă din material compozit.
■ Articole din cositor sau cupru.
■ Vase din cristal.
■ Articole din oțel predispuse la ruginire.
■ Platouri din lemn.
■ Articole din fibre sintetice.

Adecvare limitată

■ Unele tipuri de pahare pot deveni mate
după un număr mare de spălări.
■ Piesele din argint și aluminiu au tendința de
a se decolora în timpul spălării.
■ Tiparele glazurate se pot șterge dacă sunt
spălate frecvent la mașină.

8

Atenție înainte sau după încărcarea coșurilor mașinii de
spălat vase
(Pentru performanțe optime ale mașinii de spălat vase, urmați aceste instrucțiuni de încărcare.
Caracteristicile și aspectul coșurilor și ale coșurilor tacâmuri pot fi diferite de modelul dvs.)
Înlăturați prin răzuire orice cantitate mare de particule alimentare. Înmuiați resturile de mâncare arsă din tigăi
Nu este nevoie să clătiți vasele sub jet de apă.
Așezați obiectele în mașina de spălat vase în felul următor:
1. Articole precum cănile, paharele, oalele/tigăile etc., cu gura în jos.
2. Articolele curbate sau acelea cu adâncituri trebuie încărcate în poziție înclinată, astfel încât apa să se poată scurge.
3. Toate ustensilele să fie stivuite în siguranță pentru a nu se putea răsturna.
4. Toate ustensilele sunt așezate în așa fel încât brațele de pulverizare să se poată roti liber în timpul spălării.

NOTĂ: Articolele foarte mici nu trebuie spălate în mașina de spălat vase, deoarece ar putea să cadă ușor din coș.
■ Încărcați articolele adânci precum cănile, paharele, tigăile etc. cu deschiderea în jos, astfel încât apa să nu
se poată aduna în recipient sau în adâncitură.
■ Vasele și tacâmurile nu trebuie să stea unul în altul sau să se acopere.
■ Pentru a evita deteriorarea paharelor, acestea nu trebuie să se atingă.
■ Cuțitele cu lame lungi așezate în poziție verticală reprezintă un potențial pericol!
■ Tacâmurile lungi și/sau ascuțite precum cuțitele de carne trebuie așezate orizontal în coș.
■ Nu supraîncărcați mașina de spălat vase. Acest lucru este important pentru bune rezultate și
un consum de energie rezonabil.

Încărcarea coșului
Așezați vasele și articolele de gătit astfel încât să nu fie mișcate de jetul de apă.

Căni

Boluri de servire medii

Pahare

Farfurii

Farfurii adânci

Platouri ovale

7
Platouri de
servire

Farfurii adânci pentru supă

9
Farfurii pentru
desert

Coș de tacâmuri

9
Linguri

Coșul de tacâmuri
Așezați vasele și articolele de gătit astfel încât să nu fie mișcate de jetul de apă.

ÎN

1 Furculițe
2 Linguri pentru supă
3 Lingurițe pentru
desert
4 Lingurițe
5 Cuțite
6 Linguri
7 Polonice
8 Furculițe

AVERTISMENT!
Nu lăsați niciun articol să iasă în afară prin partea inferioară.
■ Încărcați întotdeauna obiectele ascuțite cu vârful ascuțit
îndreptat în jos!
■

Pentru siguranța personală și o curățare de calitate superioară, asigurați-vă că așezați argintăria în
coș după cum urmează:
■ Nu se pun împreună.
■ Așezați argintăria cu mânerele în jos.
■ Dar așezați cuțitele și alte ustensile potențial periculoase cu mânerul în sus.
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6. Pornirea unui program de spălare
Tabel cicluri de spălare
Informații privind
selectarea ciclului

Program

Descrierea
ciclului

Pentru vasele din ceramică foarte
murdare și oalele/tigăile, vesela cu
murdărie normală etc cu murdărie
uscată.

Pre-spălare (50°C)
Spălare (70 °C)
Clătire
Clătire (70 °C)
Uscare

Pentru încărcături cu murdărie
normală, precum oalele, farfuriile,
paharele și tigăile ușor murdare.

Detergent
pre-spălare/s
pălare
principală

Timp de
funcționar
e (min.)

Energie
(Kwh)

Apă (I)

3/15 g
(1 tabletă)

140

0,9

10

Pre-spălare
Spălare (60 °C)
Clătire
Clătire (70 °C)
Uscare

3/15 g
(1 tabletă)

120

0,7

8

Acest program este unul standard,
potrivit pentru curățarea articolelor de
masă cu murdărie normală, și este cel
mai eficient program din punct de
vedere al consumului combinat de
energie și apă pentru respectivul tip de
articole de masă.

Pre-spălare
Spălare (50 °C)
Clătire
Clătire (70 °C)
Uscare

3/15 q
(1 tabletă)

180

0,61

6,5

Pentru încărcături ușor murdare,
precum paharele, articolele din
cristal și porțelanurile fine.

Spălare (45 °C)
Clătire
Clătire (60 °C)
Uscare

18 g
(1 tabletă)

75

0,5

7,0

Pentru articole din ceramică și
pahare ușor murdare.

Spălare (65°C)
Clătire (70 °C)
Uscare

18 g
(1 tabletă)

90

0,65

7,0

O spălare de durată mai scurtă pentru
încărcături ușor murdare și spălare
rapidă.

Spălare (40 °C)
Clătire Clătire
(40 °C)

15 g

30

0,23

6

Intensiv

Normal

Ecologic
(*EN 50242)

Pahare

90 min

Rapid

NOTĂ:

*EN 50242 : Acest program este ciclul de testare. Informații privind testul de comparare în
conformitate cu standardul EN 50242 sunt următoarele:
■ Capacitate: 6 setări
■ Setările pentru agentul de clătire: 6
■ Consumul de energie în modul de oprire este de 0,45 W
în modul de funcționare este de 0,49 W

Pornirea aparatului
Pornirea unui ciclu de spălare
Trageți coșul afară (consultați secțiunea intitulată „Încărcarea mașinii de spălat vase”).
Turnați detergent (Consultați secțiunea intitulată „Adăugarea sării,
detergentului și agentului de clătire”).
Introduceți fișa în priză. Alimentarea cu energie este de 220-240
VCA 50 Hz, specificațiile prizei sunt 10 A 250 VCA.
Asigurați-vă că alimentarea cu apă este pornită la presiune maximă.
Apăsați butonul programului, programul de spălare va fi modificat în secvența următoare

ECO->Glass->90min->Rapid->Intensive->Normal;
Dacă este selectat un program, lumina de răspuns se va aprinde. Apoi, apăsați butonul Start/Pause,
mașina de spălat vase va începe să funcționeze.
NOTĂ: _________________________________________________________________________________
Dacă atingeți butonul Start/Pause pentru a face pauză în timpul spălării,
indicatorul luminos al programului se va opri, iar mașina de spălat vase va emite
un semnal sonor la fiecare minut, dacă nu apăsați butonul Start/Pause, pentru a o
porni.
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Agent
de
clătire

Schimbarea programului
Premiză: Puteți modifica programul de spălare. Dacă mașina de spălat vase tocmai a
funcționat pentru scurt timp, este posibil ca detergentul să fi fost deja eliberat, iar aparatul
poate să fi evacuat deja apa de spălare. În acest caz, dozatorul de detergent trebuie reumplut
(consultați secțiunea intitulată „Detergent”).
Atingeți butonul Start/Pause pentru a pune mașina pe pauză atunci când ușa este închisă,
atingeți butonul programului pentru mai mult de trei secunde, iar mașina va intra în starea de
repaus, apoi, puteți modifica programul la setarea ciclului dorit (consultați secțiunea intitulată
„Pornirea unui program de spălare”).

Indicatoarele luminoase de program arată starea mașinii de spălat vase:
a) Unul din indicatoarele luminoase de program este pornit-----------repaus sau pauză.
b) Unul din indicatoarele luminoase de program clipește-----------funcționează.

NOTĂ: Dacă deschideți ușa în timpul spălării, mașina va intra în pauză. După ce închideți ușa, mașina
va continua să lucreze după 10 secunde.
Modelul dvs. are o funcție de amintire după întrerupere și va porni funcționarea în vederea
terminării programului selectat după căderea de tensiune.

Ați uitat să puneți un vas?
Se poate adăuga un vas uitat în orice moment înainte de deschiderea casetei pentru detergent.
1 Apăsați butonul Start/Pause.
2 Deschideți puțin ușa, pentru a opri ciclul de spălare.
3 După ce brațele de pulverizare se opresc, puteți deschide
ușa în întregime.

4. Adăugați vasele uitate.
5. Închideți ușa.
6 Apăsați butonul Start/Pause, mașina de spălat vase va
porni după 10 secunde.

La finalizarea programului de spălare
Atunci când ciclul de lucru s-a încheiat, alarma mașinii de spălat vase va suna timp de 8 secunde, apoi se va opri.
Opriți aparatul de la butonul Pornire/Oprire, închideți alimentarea cu apă și deschideți ușa mașinii de spălat vase.
Așteptați câteva minute înainte de a descărca mașina de spălat vase pentru a evita arsurile, vasele și ustensilele încă
sunt fierbinți și mai expuse spargerii. De asemenea, acestea se vor usca mai bine.

■ Opriți aparatul
1. Opriți mașina prin apăsarea pe butonul Pornit/Oprit.
2. Opriți robinetul de apă!

■ Deschideți ușa cu grijă.
Vasele fierbinți sunt sensibile la lovituri. Vasele trebuie lăsate să se răcească circa 15 minute, înainte de a le scoate din aparat.
Deschideți ușa mașinii de spălat vase, lăsați-o întredeschisă și așteptați câteva minute înainte de a scoate vasele. Astfel,
acestea vor fi mai reci și uscarea se va îmbunătăți.

■ Descărcarea mașinii de spălat vase
Este normal ca mașina să fie udă la interior.

AVERTISMENT!
Este periculos să deschideți ușa în timpul spălării,
deoarece apa fierbinte vă poate provoca arsuri.
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7. Întreținerea și curățarea
Sistemul de filtrare
Filtrul împiedică intrarea în pompă a resturilor mari de mâncare sau a altor obiecte.
Sistemul de filtre constă dintr-un filtru grosier, unul plat (filtrul
principal) și un microfiltru (filtru fin).

Filtru principal

A

Particulele de alimente și murdărie captate de acest filtru sunt
pulverizate de un jet special de pe brațul de pulverizare și evacuate
prin spălare.

Filtru fin

B

Acest filtru reține resturile de alimente și murdărie în zona de decantare
și împiedică redepunerea lor pe vase, în timpul unui ciclu.

Filtrul brut

C

Articolele mai mari, precum bucățile de oase sau sticlă, care ar putea
bloca conducta de evacuare, sunt reținute de filtrul grosier. Pentru a
elimina articolele captate de acest filtru, strângeți ușor robinetul în
partea de sus a filtrului și ridicați-l.

Subansamblu filtru

Filtrul elimină eficient particulele de alimente din apa de spălare, permițând reciclarea acesteia în timpul ciclului. Pentru
performanțe și rezultate optime, ansamblul filtrului trebuie curățat cu regularitate. Din acest motiv, este o idee bună eliminarea
particulelor mai mari de alimente prinse în filtru după fiecare ciclu de spălare, prin clătirea filtrului și a casetei sub jet de apă. Pentru
scoaterea subansamblului filtrului, trageți de mânerul casetei în direcție verticală.

AVERTISMENT!

Nu operați niciodată mașina fără filtre montate.
Mașina de spălat vase nu trebuie utilizată niciodată fără filtre.
Montarea inadecvată a filtrului poate reduce performanțele aparatului și poate deteriora vasele și
ustensilele.

Deschidere

Pasul 1: Rotiți în sens opus subansamblul filtrului (A,
B și C), apoi ridicați-l pe tot în sus.

Pasul 2: Ridicați B și C de pe A;

Pasul 3: Separați B de C.

NOTĂ: Dacă efectuați pașii de la 1 la 3, sistemul de filtre va fi scos; dacă efectuați pașii de la 3 la 1, sistemul de
filtre va fi montat.
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Observații:
- Inspectați filtrele pentru a detecta dacă sunt blocate după fiecare utilizare a mașinii de spălat vase.
- Prin deșurubarea filtrului grosier, puteți îndepărta sistemul de filtre. Îndepărtați resturile de alimente și
curățați filtrele sub jet de apă.

NOTĂ: Întregul subansamblu al filtrului trebuie curățat o dată pe săptămână.

Curățarea filtrului ______________________________________
Pentru a curăța filtrul grosier și pe cel fin, utilizați o perie de curățare. Reasamblați părțile filtrului așa cum este indicat în figurile de
la ultima pagină și reintroduceți întregul subansamblu în mașina de spălat vase, așezându-l în locașul său și apăsând în jos.

AVERTISMENT!

Atunci când efectuați curățarea filtrelor, nu le loviți. În caz contrar, filtrele ar putea fi
deformate, iar performanțele mașinii de spălat vase ar putea fi reduse.

Îngrijirea mașinii de spălat vase
Panoul de comandă poate fi curățat folosind o lavetă ușor umezită. După curățare, asigurați-vă că se usucă temeinic.
Pentru exterior, folosiți o ceară de lustruire bună, pentru aparate de uz casnic.
Nu folosiți niciodată obiecte ascuțite, bureți de vase abrazivi sau agenți de curățare aspri pe nici o parte a mașinii de spălat vase.

Curățarea ușii ______________________________________
Pentru a curăța marginile dimprejurul ușii, trebuie să folosiți numai o cârpă
moale, umedă, caldă. Pentru a evita pătrunderea apei în mecanismul de
închidere al ușii și la componentele electrice, nu folosiți spray de curățare de
nici un fel.

AVERTISMENT!

■ Nu folosiți niciodată un spray de curățare pentru a curăța panoul ușii, deoarece poate
deteriora mecanismul de închidere al ușii și componentele electrice.
■ Agenții abrazivi sau unele prosoape din hârtie nu trebuie folosite, deoarece prezintă risc de
zgâriere sau de pătare a suprafeței din oțel inoxidabil.

A se proteja împotriva înghețului _______________________
luați măsuri de protecție împotriva înghețului mașinii de spălat vase pe timpul iernii. După fiecare ciclu de
spălare, efectuați următoarele operații:
1.
2.
3.
4.
5.

Opriți alimentarea cu energie a mașinii de spălat vase.
Opriți alimentarea cu apă și deconectați conducta de admisie a apei de la robinetul de alimentare cu apă.
Evacuați apa din conducta de admisie și din supapa de alimentare cu apă (folosiți o cratiță pentru captarea apei)
Reconectați conducta de admisie a apei la robinetul de alimentare cu apă.
Scoateți filtrul din partea inferioară a cuvei și folosiți un burete pentru a scoate apa din colectorul de apă.
NOTĂ: Dacă mașina nu funcționează din cauza gheții, contactați personalul de service autorizat.
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Curățarea brațelor de pulverizare
Brațele de pulverizare se pot scoate ușor pentru curățarea periodică a
duzelor pentru prevenirea posibilei înfundări. Spălați-le sub jet de apă
și puneți-le cu grijă la loc, verificând ca mișcarea lor de rotație să nu
fie împiedicată în vreun fel.
Apucați de mijlocul brațului de pulverizare și trageți-l în sus, pentru
a-l scoate. Spălați brațele sub jet de apă și puneți-le la loc cu grijă.
După remontare, verificați dacă brațele se rotesc liber. În caz
contrar, verificați dacă au fost montate corect.

•

Întreținerea mașinii de spalat vase
După fiecare spălare

•

Când nu folosiți pentru o perioadă îndelungată

•

Mutarea aparatului

•

Garnituri

După fiecare spălare, opriți alimentarea cu apă a aparatului și
Se recomandă să efectuați un ciclu de spălare cu mașina goală
lăsați ușa deschisă ușor, astfel încât umezeala și mirosurile să nu și apoi să scoateți fișa din priză, să opriți alimentarea cu apă și
rămână în interior.
să lăsați ușa aparatului ușor deschisă. Aceasta vă ajuta la
prelungirea duratei de funcționare a garniturilor ușii și va
Deconectați fișa
împiedica
formarea de mirosuri în interiorul aparatului.
Înainte de curățare sau de operațiunile de întreținere, scoateți

•

întotdeauna fișa din priză.

• Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare
abrazivi
Pentru a curăța exteriorul și părțile din cauciuc,
nu utilizați solvenți sau produse de curățare abrazive.
Folosiți numai o cârpă cu apă caldă și săpun.
Pentru a îndepărta petele de pe suprafața
din interior folosiți o cârpă umezită cu apă cu puțin
oțet sau cu un produs de curățare conceput special pentru
mașini de spălat vase.

Dacă aparatul trebuie mutat, încercați să-l mențineți în poziție
verticală. Dacă este imperios necesar, poate fi așezat pe spate.
Unul din factorii care duc la formarea de mirosuri în mașina de
spălat vase sunt alimentele care rămân prinse în garnituri.
Curățarea periodică cu un burete umed va preveni acest lucru.

8. Instrucțiuni de montare

Avertisment

Atenție:

Montarea conductelor și a
echipamentelor electrice trebuie
efectuată de personal calificat.

Pericol de șoc electric Deconectați
alimentarea cu energie înainte de
a monta mașina de spălat vase.
Nerespectarea acestui fapt poate
duce la deces sau șoc electric.

Pregătirea de montare
Locul de montare a mașinii de spălat vase trebuie să fie aproape de robinetul de admisie a apei, de
ieșirea de evacuare și de priza de alimentare.
O parte a chiuvetei trebuie aleasă pentru a facilita conectarea furtunurilor de evacuare ale
mașinii.
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Poziționarea aparatului
Poziționați aparatul în locul dorit. Partea din spate trebuie să se sprijine pe peretele din spate, iar părțile
laterale, de-a lungul compartimentelor sau pereților adiacenți. Mașină de spălat vase este dotată cu
alimentare cu apă și furtunuri de evacuare care pot fi poziționate la dreapta sau la stânga pentru a facilita
montarea corectă.

Despre conectarea la rețea
AVERTISMENT!
■
■
■

Pentru siguranța personală:
Nu folosiți un cablu prelungitor sau un adaptor la
acest aparat.
Nu tăiați și nu eliminați împământarea sub
nici o formă.
Conectarea de la cablul de alimentare.

Cerințe electrice ____________________________________
Consultați eticheta cu valori nominale pentru a afla valorile tensiunii și conectați mașina de spălat vase la sursa de alimentare corectă.
Folosiți siguranța de 10 A necesară, siguranța cu întârziere sau întrerupătorul recomandate și alocați un circuit separat numai pentru
acest aparat.

Asigurați-vă că există
o împământare adecvată,
înainte de utilizare

Conexiune electrică
Asigurați-vă că valorile de tensiune și frecvență ale alimentării existente corespund cu acelea de
pe plăcuța de valori. Introduceți fișa numai într-o priză electrică corespunzător împământată.
Dacă priza la care trebuie conectat aparatul nu este corespunzătoare pentru fișă, înlocuiți priza și
nu utilizați adaptoare sau dispozitive similare, deoarece acestea pot provoca supraîncălzire și
ardere.

Racordarea la rețeaua de alimentare cu apă
Racordarea la rețeaua de alimentare cu apă rece
Conectați furtunul de alimentare cu apă rece la un racord filetat de 3/4 (țoli) și asigurați-vă că
este bine strâns. Dacă conductele de apă sunt noi sau nu au fost folosite o perioadă
îndelungată, lăsați apa să curgă pentru a vă asigura că este curată și nu conține impurități.
Dacă nu se iau aceste măsuri de precauție, există riscul ca admisia apei să fie blocată și să
deterioreze aparatul.
Vă rugăm să rețineți: Dacă furtunul furnizat nu se potrivește cu robinetul dvs., contactați centrul
local de instalații unde veți găsi adaptoare de cumpărat.

AVERTISMENT!

închideți hidrantul după utilizare.
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Conectarea furtunurilor de evacuare
Introduceți furtunul de evacuare într-o conductă de evacuare cu diametrul minim de 4 cm
sau lăsați-l în chiuvetă, asigurându-vă că evitați îndoirea sau încrețirea acestuia. Capătul
liber al furtunului trebuie să se situeze la o înălțime de sub 60 cm și nu trebuie scufundat în
apă, pentru a se evita refluxul acesteia.

AGĂȚAȚI FURTUNUL DE EVACUARE ÎNTR-UNUL DIN MODURILE A SAU B

NOTĂ

Contor

Partea superioară a furtunului
trebuie să fie sub 600 mm.

Partea frontală

Conductă de evacuare
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Cum se evacuează excesul de apă din furtunuri
Dacă chiuveta este cu mai mult de 1000 mm mai înaltă decât pardoseala, apa excedentară din furtunuri nu poate fi
evacuată direct în chiuvetă. Va trebui ca apa excedentară să fie evacuată din furtunuri într-un vas sau recipient
adecvat ținut afară și la o înălțime mai mică decât chiuveta.

Evacuarea apei

Conectați furtunul de evacuare a apei. Furtunul de evacuare trebuie fixat corect pentru a se evita
pierderile de apă. Asigurați-vă că furtunul de evacuare a apei nu este îndoit sau strivit.

Furtun de prelungire

Dacă aveți nevoie de o prelungire a furtunului, asigurați-vă că folosiți un furtun de evacuare similar.
Acesta nu trebuie să depășească 4 metri în lungime, în caz contrar, efectul de curățare ar putea fi redus.

Pornirea mașinii de spălat vase
Următoarele lucruri ar trebui verificate înainte de pornirea mașinii de spălat vase.
1 Mașina de spălat vase este orizontală și fixată corespunzător.
2 Robinetul de admisie este deschis.
3 Racordurile furtunului de admisie sunt bine strânse și nu permit scurgerea.
4 Firele sunt strâns conectate.
5 Alimentarea este pornită.
6 Furtunurile de admisie și evacuare nu sunt îndoite.
7 Toate ambalajele și materialele imprimate trebuie scoase de pe mașina de spălat
vase.

Atenție:

După montare, asigurați-vă că păstrați acest manual.
Conținutul acestui manual este foarte folositor utilizatorilor.
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9. Sugestii cu privire la depanare
Înainte de a apela la service
Revizuiți graficele din paginile următoare, aceasta vă poate scuti de apelarea la service.

Problema

Cauze posibile

Ce trebuie făcut

Mașina de spălat
vase nu pornește

S-a ars siguranța sau
s-a declanșat
întrerupătorul de circuit.
Alimentarea cu
energie nu este
pornită.

Înlocuiți siguranța sau resetați întrerupătorul de circuit.
Eliminați orice alte aparate care sunt conectate la același
circuit cu mașina de spălat vase
Asigurați-vă că mașina de spălat vase este pornită și că
ușa este închisă complet.
Asigurați-vă că ați introdus corespunzător cablul de
alimentare în priza din perete.

Ușa mașinii nu este
închisă
corespunzător.
Furtunul de evacuare este
îndoit
Filtrul s-a înfundat.
Chiuveta de bucătărie este
înfundată.

Asigurați-vă că ați închis ușa corespunzător și încuiați-o.

Probleme
tehnice
Apa nu este
pompată din mașina
de spălat vase

Clăbuci în cuvă

Detergent inadecvat

Agent de clătire vărsat
S-a utilizat detergent
cu coloranți.

Interiorul cuvei este
ruginit
Minerale din apa dură
Probleme Peliculă albă
generale pe suprafața
interioară
Sunt pete de
rugină pe
tacâmuri

Zgomot

Se aude un ciocănit
în compartimentul
de spălare
Se aude un uruit în
compartimentul de
spălare
Se aude un
ciocănit în
conductele de apă

Articolele afectate nu
sunt rezistente la
coroziune.
Un program nu a fost
efectuat după ce s-a
adăugat sare pentru
mașina de spălat vase.
Sunt urme de sare după
ciclul de spălare.
Capacul
compartimentului
de agent de
dedurizare este
slăbit.
Brațul de pulverizare
se lovește de un
articol dintr-un coș.
Articole din ceramică
mobile
în compartimentul de
spălare.
Acesta poate fi
provocat de montarea
pe amplasament sau a
secțiunii transversale a
conductelor.
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Verificați furtunul de evacuare
Verificați filtrul grosier.
Dacă problema este scurgerea de la chiuveta de bucătărie, ar
putea fi nevoie să chemați un instalator și nu un agent de
service pentru mașină.
Folosiți numai detergent special pentru mașini de spălat
vase, pentru a evita formarea de clăbuci. Dacă acest
lucru se întâmplă, deschideți mașina și lăsați clăbucul să
se evapore. Adăugați 4,5 l de apă rece în cuvă. Închideți
și încuiați mașina, apoi porniți orice ciclu de spălare
pentru a evacua apa. Repetați, dacă este necesar.
Ștergeți întotdeauna scurgerile de agent de clătire imediat.
Asigurați-vă că detergentul nu conține coloranți.
Pentru a curăța interiorul, folosiți un burete
umezit cu detergent pentru mașini de spălat și
purtați mânuși de cauciuc. Nu folosiți niciodată
alte produse de curățare în afara detergentului
pentru mașini de spălat vase, risc de formare a
spumei sau clăbucilor.

Efectuați întotdeauna programul de Spălare
rapidă, fără vase ceramice în mașină și fără a
selecta funcția Turbo (dacă există), după ce ați
adăugat sare pentru mașina de spălat vase.
Verificați capacul. Asigurați-vă că este bine fixat.

Întrerupeți programul și rearanjați articolele care
blochează brațul de pulverizare.
Întrerupeți programul
și rearanjați articolele din ceramică.
Aceasta nu are nici o influență asupra
funcționării mașinii. Dacă aveți dubii, contactați
un instalator calificat.

Problema

Cauze posibile

Ce trebuie făcut

Vasele nu
sunt curățate

Vasele nu au fost
încărcate corect.
Programul nu a fost
suficient de puternic.

Consultați „Încărcarea coșurilor mașinii de spălat vase”.

Nu s-a distribuit
suficient detergent.
Articole care blochează
traseul brațelor de
pulverizare.

Rezultate
nesatisfăc
ătoare ale
spălării

Turbiditate pe
articolele din sticlă
Urme de culoare
neagră sau gri pe
vase
Detergent rămas
în
compartimentele
dozatorului
Vasele nu se
usucă
Rezultate
nesatisfăcă
toare ale
uscării

Selectați un program mai intensiv.
Consultați „Tabelul ciclurilor de
spălare”.
Folosiți mai mult detergent sau schimbați-l.
Rearanjați articolele astfel încât brațele de pulverizare
să se rotească liber.

Combinația de filtre de
la baza
compartimentului de
spălare nu este curată
sau nu este corect
fixată. Aceasta poate
provoca blocarea
ajutajelor brațului de
pulverizare.
Combinația de apă
dedurizată și prea
mult detergent.
Ustensilele din
aluminiu s-au frecat
de vase.

Curățați și/sau fixați corect combinația de filtre.
Curățați ajutajele brațului de pulverizare. Consultați
„Curățarea brațelor de pulverizare”.

Vasele
blochează
compartimentele
de detergent.

Reîncărcați corect vasele.

Încărcare inadecvată

Încărcați mașina așa cum se sugerează în instrucțiuni.

Prea puțin agent de clătire

Măriți cantitatea de agent de clătire/Reumpleți
dozatorul de agent de clătire.
Nu goliți mașina imediat după spălare. Deschideți ușor
ușa pentru ca aburul să iasă. Începeți încărcarea
mașinii numai după ce vasele sunt călduțe la atingere.
Goliți mai întâi coșul de jos. Aceasta va preveni căderea
apei de pe vase în coșul de sus.
La programele scurte, temperatura de spălare este mai
scăzută. Aceasta scade și eficiența curățării. Alegeți un
program cu timp de spălare mai lung.
Evacuarea apei este mai dificilă în cazul acestor
articole. Tacâmurile sau vasele de acest tip sunt
nepotrivite pentru spălare în mașina de spălat
vase.

Vasele sunt scoase
prea devreme.

Selectarea
programului incorect
Utilizarea tacâmurilor
cu înveliș de calitate
scăzută

Folosiți mai puțin detergent dacă aveți apa dedurizată
și selectați un ciclu mai scurt pentru spălarea și
curățarea articolelor din sticlă.
Utilizați un produs de curățare moderat pentru
eliminarea urmelor.

Coduri de eroare
În cazul disfuncționalităților, aparatul va afișa coduri de eroare pentru a vă avertiza:
Coduri
E1

Sensuri
Timp de admisie mai îndelungat.

E3
E4
E9
ED

Nu este atinsă temperatura de referință.
Preaplin.
Un buton este apăsat continuu mai mult de 30 de secunde.
Comunicare nereușită între PCB-ul principal și afișajul pcb

AVERTISMENT!

Cauze posibile
Robinetul nu este deschis sau admisia apei este
limitată, ori presiunea este prea scăzută.
Disfuncționalitate a elementului de încălzire
Unul din elementele mașinii are scurgeri
Este apă sau altceva pe buton.
Circuit deschis sau fir de comunicare rupt

Dacă are loc o deversare, opriți alimentarea principală cu apă înainte de a
apela la service. Dacă este apă în tava de la bază din cauza unei
supraumpleri sau a unei scurgeri minore, apa trebuie eliminată înainte de
a reporni mașina de spălat vase.
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Informații tehnice

438 mm
550 mm
500 mm
vezi eticheta de clasificare
0,04-1,0 MPa
vezi eticheta de clasificare
6 setări

Înălțime:
Lățime:
Adâncime:
Sarcină conectată la tensiune:
Presiune apă:
Alimentare:
Capacitate:
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Fișă cu date tehnice
Fișă a mașinii de spălat vase în conformitate cu Directiva UE 1059/2010:
Producător

BEKO

Tipul / Descrierea

DTC36610W

Capacitate [numar seturi]:

6

Clasă de eficiență energetică

A+

Consum anual de energie

174 kWh

Consum de energie al unui ciclu de curățare standard

0,61 kWh

Consum de energie în modul de oprire

0,45 kWh

Consum de energie în modul pornit

0,49 kWh

Consum anual de apă

1820 litri

Clasă de eficiență la uscare

A

Ciclu de curățare standard

ECO 50ºC

Durata programului ciclului de curățare standard

180 min

Nivel de zgomot

49 dB(A) re 1 pW

Montare

Autonomă

Se poate încorpora

Da

Înălțime

43,8 cm

Lățime

55 cm

Adâncime (cu conectori)

50 cm

Consum de energie

1170-1380 W

Tensiune nominală / frecvență

220-240 V~ / 50 Hz

Presiune apă (presiune debit)

0,4-10 bar = 0,04-1 MPa

NOTĂ：
A + + + (eficiență maximă) la D (eficiență minimă)
2) Consumul de energie „174” kWh pe an, bazat pe 280 cicluri standard de spălare utilizând apă rece și consumul de
energie la modurile scăzute de putere. Consumul de energie actual va depinde de utilizarea aparatului.
Consumul de apă „1820” litri pe an, bazat pe 280 cicluri standard de spălare. Consumul de apă actual va depinde de
utilizarea aparatului.
A (eficiență maximă) la G (eficiență minimă)
Acest program este potrivit pentru curățarea articolelor de masă cu murdărie normală, și este
cel mai eficient program din punct de vedere al consumului combinat de energie și apă pentru
respectivul tip de articole de masă.

Valorile de mai sus s-au măsurat în conformitate cu standardele în condițiile de operare specificate. Rezultatele pot
varia în mare măsură în conformitate cu cantitatea și gradul de poluare a vaselor, duritatea apei, cantitatea de
detergent etc.
Manualul se bazează pe standardele și normele Uniunii Europene.

