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Figyelmeztetések

 Az ilyen módon megjelölt útmutatások a biztonságot
érintő információkat tartalmaznak. Ezek a lehetséges
személyi és anyagi károkra figyelmeztetnek.
Gondosan olvassa át a figyelmeztetéseket, és vegye
figyelembe az ott megadott kezelési követelményeket és vi-
selkedési szabályokat.

Útmutatások

Az útmutatások olyan információkat tartalmaznak, amelye-
kre különösen ügyelni kell.
Ezeket vastag keret jelöli.

Kiegészítő információk és megjegyzések

A kiegészítő információkat és megjegyzéseket vékony keret
jelöli.
Az ipari mosogatógép kezelése során nem feltétlenül bírnak
jelentőséggel.

Kezelési lépések

Az ipari mosogatógép kezelését a külön kiemelt kezelési
követelmények jelölik. Ezek lépésenként mutatják be a
további tennivalókat.
Minden kezelési lépés előtt egy fekete négyzet található.

Példa:
 Válassza ki a kívánt beállítást, és hagyja jóvá a középső
gombbal.

Kijelző
Az ipari mosogatógép kijelzőjén megjelenő információkat
olyan különleges betűtípus jeleníti meg, amelynek képe
megfelel a kijelző feliratának.

Példa:

Ha a kijelzőn a Vége, vagy a Autom.ajtónyitás üzenet jelenik
meg ...
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A készülék áttekintése

a Felső mosogatókar (nem látható)

b Evőeszköz-mosogatófiók

c Felső kosár

d Középső mosogatókar

e Légbevezető nyílás a szárításhoz

f Alsó mosogatókar

g Szűrőrendszer

h Típustábla

i Öblítőszertartály

j Kétkamrás tartály a mosogatószer-
nek

k Optikai funkcióellenőrző

l A regeneráló só tartálya
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Kezelőpanel

a Optikai funkcióellenőrző

b Programválasztás

c Opciók gombjai az ellenőrző lám-
pákkal

d Nyílgombok 

e gomb (FlexiTimer) ellenőrző ki-
jelzővel

f OK gomb

g Kijelző

h programválasztó gomb

i (Be/Ki) gomb
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A kijelző működési módja

Általános megjegyzések

A kijelzőn a következőket lehet kivála-
sztani, illetve beállítani:

– a program

– a FlexiTimer (késleltetett indítás)

– a „Beállítások“ menü

A kijelzőn a következők jeleníthetők
meg:

– a programszakasz

– a várható hátralévő programidő

– az esetleg fellépő hibaüzenetek és
utasítások

Energiatakarékossági okokból a
mosogatógép néhány perc után kikap-
csolhat, ha ezen idő alatt nem hoz
működésbe egy gombot. 
A mosogatógép ismételt bekapcso-
lásához nyomja meg a  gombot.

„Beállítások“ menü

A „Beállítások“ menüben a moso-
gatógép elektronikáját a változó köve-
telményekhez tudja igazítani. A beállítá-
si menüt egy meghatározott billen-
tyűkombináció megnyomásával éri el.
(lásd a „Beállítások menü“ fejezetben).

A kijelzőn lévő nyilak azt jelzik, hogy
további kiválasztási lehetőségek
vannak. Ennek megfelelően a kijelző
alatti  nyíl gombokkal tudja ezeket a
lehetőségeket kiválasztani.

Az OK gombbal nyugtázza az üzenete-
ket, vagy beállításokat és vált a követ-
kező menüre, vagy egy másik menüs-
zintre.

A beállított választást egy pipa  jelöli.

Ha egy almenüből ismét ki akar lépni,
válassza ki a kijelzőn a  nyíl gom-
bokkal a zurück  opciót és nyugtázza
az OK gombbal.
Ha másodpercekig egy gombot sem
nyom meg, akkor a kijelző ismét egy
menüszinttel visszavált. Ezután adott
esetben meg kell ismételnie a
beállításait.
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Ez az ipari mosogatógép megfelel a biztonsági előírásoknak. Azonban a
szakszerűtlen használata személyi és tárgyi sérülésekhez vezethet.
Az ipari mosogatógép üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a ha-
sználati utasítást. Ez fontos útmutatásokat ad a készülék biztonságosságával,
használatával és karbantartásával kapcsolatban. Így megóvja önmagát és me-
gakadályozza az ipari mosogatógép károsodását. Őrizze meg a használati uta-
sítást és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

 Ez az ipari mosogatógép a rövid programidejének és nagy tisztítá-
si teljesítményének köszönhetően jól használható irodákban, pihenő-
helyiségekben, egyesületi otthonokban, kisipari üzemekben, aktív-
konyhákban és hasonló üzemi környezetekben.

Emellett az ipari mosogatógép használható a háztartásban és a
háztartáshoz hasonló környezetekben, például gazdaságokban, ho-
telekben, motelekben és panziókban, valamint egyéb lakókörnyeze-
tekben.

 A használati útmutató további részeiben mosogatógépnek neve-
zzük az ipari mosogatógépet.
A poharakat, evőeszközöket és edényeket – ha nincsenek pontosab-
ban meghatározva – általánosan mosogatnivalónak nevezzük a ha-
sználati útmutatóban.

 A mosogatógép tartós üzemre lett tervezve.

 A mosogatógép nem alkalmas gyógyászati termékek tisztítására.

 A mosogatógépet kizárólag „mosogatógépként“, azaz pl. poharak,
edények és evőeszközök tisztítására használja. Semmilyen más fel-
használás, átépítés és módosítás nem megengedett, és ezek ve-
szélyesek is lehetnek. 
A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket nem ren-
deltetésszerű használat vagy hibás működtetés okoz.

 A mosogatógépet kizárólag belső térben, rögzített helyen történő
használatra tervezték.

 A speciális betéteket csak rendeltetésszerűen szabad használni.
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 Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képe-
sségeik korlátozottsága miatt vagy tapasztalatlanságuk, tudatlansá-
guk okán nincsenek abban az állapotban, hogy az ipari moso-
gatógépet biztonságosan kezelhetnék, nem szabad ezt az ipari
mosogatógépet felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül
használniuk.

 A mosogatógép sajátos követelményei miatt (pl. hőmérséklet,
nedvesség, kémiai ellenálló képesség, kopásállóság és rezgés) spe-
ciális világító eszközzel van felszerelve. Ezt a speciális világító
eszközt csak rendeltetésszerűen, a mosogatótér megvilágítására
szabad használni. Nem alkalmas helyiségek megvilágítására. A
cserét csak a Miele engedélyével rendelkező szakember vagy a
Miele ügyfélszolgálata végezheti el.
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Szakszerű felállítás

 A mosogatógépet nem szabad robbanás- és fagyveszélyes terüle-
teken felállítani.

 Legyen elővigyázatos a mosogatógép szerelése előtt és
közben. Néhány fém alkatrésznél fennáll a sérülés- / vágás
veszélye. Viseljen védőkesztyűt.

 A stabil helyzet biztosítása érdekében az aláépíthető moso-
gatógépeket csak olyan, egy darabból álló munkalap alá szabad
beépíteni, amely a szomszédos szekrényekkel össze van csavarozva.

 A mosogatógéppel környezetében csak ipari célú bútorokat sza-
bad használni, hogy a lehetséges kondenzvíz okozta károk kockáza-
ta elkerülhető legyen.

 Az ajtórugókat mindkét oldalon egyformán kell beállítani. Akkor
vannak helyesen beállítva, ha a félig kinyitott ajtó (kb. 45°-os
nyílásszög) elengedve ugyanabban a pozícióban marad. Emellett az
ajtó nem csapódhat le csillapítás nélkül. A mosogatógép csak szaks-
zerűen beállított ajtórugókkal üzemeltethető.

Műszaki biztonság

 A mosogatógépet csak a Miele vevőszolgálatnak, szakkereskedő-
nek vagy egy megfelelően kiképzett szakembernek szabad üzembe
helyeznie, karbantartania vagy javítania. A szakszerűtlen telepítési és
karbantartási munkálatok vagy javítások veszélyeztethetik a felha-
sználót. Az ilyen veszélyekért a Miele nem vállalja a felelősséget.

 A mosogatógépet csak a betanított személyzet kezelheti. A kezelő
személyzetnek rendszeresen oktatást és képzést kell tartani.

 Használat előtt ellenőrizze, hogy vannak-e látható külső sérülések
a mosogatógépen. Sérült mosogatógépet semmiképpen se helyez-
zen üzembe. A sérült mosogatógép veszélyeztetheti a személyes bi-
ztonságát!
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 A sérült vagy tömítetlen mosogatógépet azonnal helyezze üzemen
kívül, és értesítse a Miele vevőszolgálatot, a Miele szakkereskedőjét
vagy a megfelelően képzett szakembereket.

 Hibás alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad kic-
serélni. Csak ezen alkatrészek esetében garantálja a Miele, hogy a
biztonsági követelményeket teljes mértékben teljesítik.

 A mosogatógép elektromos biztonsága csak akkor biztosított, ha
az előírásszerűen felszerelt védővezető rendszerre van rácsatlakozta-
tva. Kétség esetén vizsgáltassa meg a házi elosztó rendszert egy
elektrotechnikai szakemberrel. A Miele nem vállal felelősséget olyan
károkért, amelyeket hiányzó vagy szakadt védővezető okozott (pl.
áramütés).

 Vegye figyelembe a használati utasítás beszerelési útmutatásait és
a beszerelési tervet.

 Győződjön meg arról, hogy a típustáblán található csatlakoztatási
adatok (feszültség, frekvencia és biztosíték) megegyeznek az elektro-
mos hálózat adataival.

 A mosogatógéppel nem szabad más elektromos készülék csatla-
kozódugóját eltakarni, mivel a beépítőszekrény mélysége túl kicsi le-
het, és a dugóra ható nyomás miatt fennáll a túlmelegedés veszélye.
Vegye figyelembe az „Elektromos csatlakozás“ fejezetben leírtakat.

 A mosogatógép nem csatlakoztatható a hálózatra elosztón vagy
hosszabbítón keresztül, mivel ezek nem garantálják a szükséges bi-
ztonságot (pl. túlmelegedés veszélye).

 Semmiképpen se nyissa meg a mosogatógép házát. Az áramve-
zető csatlakozók esetleges megérintése, valamint a villamos és mec-
hanikai felépítés megváltoztatása veszélyt jelent Önre, és adott eset-
ben a készülék működési zavarához vezethet.
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 Nem szabad üzembe helyezni a mosogatógépet, ha a csatla-
kozóvezeték megsérült. A sérült vezetéket egy speciális csatla-
kozóvezetékre kell kicseréni. Biztonsági okokból a cserét csak a
Miele ügyfélszolgálata, egy Miele szakkereskedő vagy egy
megfelelően képzett szakember végezheti el.

 Karbantartás során válassza le a készüléket a villamos hálózatról.

 A vízcsatlakozás műanyag háza két elektromos szelepet tartal-
maz. Ne merítse a házat folyadékba.

 A vízbevezető tömlő feszültségvezető vezetékeket tartalmaz. A tö-
mlőt emiatt nem szabad megrövidíteni.

 A beépített Waterproof-rendszer a következő előfeltételek mellett
véd megbízhatóan a vízkároktól:

– szakszerű beszerelés,

– a mosogatógép megjavítása, ill. alkatrészek cseréje felismerhető
sérülések esetén,

– a vízcsap elzárása hosszabb távollét (pl. szabadság) esetén.

A Waterproof-rendszer akkor is működik, ha a mosogatógép ki van
kapcsolva. Viszont az elektromos hálózatról nem szabad leválasztani
a készüléket.
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Szakszerű használat

 A mosogatógép csak vízzel és mosogatógépben használható
tisztítószerrel üzemeltethető, szerves oldószerek vagy gyúlékony
folyadékok nem használhatók benne. 
Többek között robbanásveszély áll fenn, illetve a gumi és műanyag
alkatrészek károsodása és a folyadékok ennek betudható kiömlése
miatt anyagi kár keletkezhet.

  Csak mosogatógépben használható tisztítószereket alkalmazzon.
Más tisztítószerek használata esetén megsérülhet a mosogatnivaló
és a mosogatógép.

 A mosogatógép nyitott ajtaja sérülést okozhat, illetve fel lehet bu-
kni benne. Ha nem szükséges, ne hagyja nyitva az ajtót.

 Ne álljon vagy üljön rá a nyitott ajtóra. A mosogatógép megbillen-
het vagy megsérülhet.

 A vízvezeték-hálózaton végzett munkálatok után légteleníteni kell a
mosogatógéphez menő vízvezetéket. Ellenkező esetben az alkatrés-
zek károsodhatnak.

 Vegye figyelembe, hogy a mosogatógép magas hőmérséklet
mellett üzemel. Az ajtó kinyitásakor fennáll az égési sérülések és a
leforrázás veszélye! Először le kell hűlnie az edényeket, evőeszközö-
knek, kosaraknak és betéteknek. Távolítsa el a mosogatótérben ado-
tt esetben összegyűlt forró vizet.

 A mosogatótérben található víz nem ivóvíz!

 A mosogatnivaló előzőkben leírt kezelési eljárásai (pl. kézi moso-
gatószerrel és más tisztítószerekkel), valamint egyes szennyeződé-
sek és néhány tisztítószer, habot képezhetnek. A hab befolyásolhatja
a tisztítás eredményét.

 A mosogatótérből kifolyó hab anyagi károkat okozhat a moso-
gatógépben. Ha kifolyik a hab, azonnal szakítsa meg a programot, és
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról!
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 Tisztítószerek és speciális termékek alkalmazásánál feltétlenül
vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának útmutatásait. Az adott
tisztítószert csak a gyártó által megjelölt esetekben alkalmazza, hogy
elkerülje az anyagi károkat és adott esetben a heves kémiai reak-
ciókat (pl. durranógáz reakció).

 Ne lélegezze be a por alakú tisztítószert! Ne nyelje le a tisztítós-
zert! A tisztítószer marási sérüléseket okozhat az orrban, a szájban
és a garatban. Menjen azonnal orvoshoz, ha a tisztítószert belélege-
zte vagy lenyelte.

 A Miele nem vállal felelősséget a vegyi tisztítószereknek a moso-
gatnivaló anyagára gyakorolt hatásáért. Vegye figyelembe a tisztítós-
zer gyártójának a tárolási feltételekre, használatra és adagolásra vo-
natkozó útmutatásait.

 Az anyagi károk és a korrózió elkerülése érdekében nem juthatnak
a mosogatótérbe sav, kloridtartalmú oldatok és korrodáló hatású va-
sipari anyagok.

 Ne tisztítson a mosogatógépben hamuval, homokkal, viasszal,
kenőanyagokkal vagy festékekkel szennyezett tárgyakat. Ezek az
anyagok károsítják a mosogatógépet.

 A mosogatógépet és annak közvetlen környezetét nem szabad pl.
víztömlővel vagy magasnyomású tisztítóval lelocsolni.

 A korrózió általi károk elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a
nemesacél külső burkolat ne kerüljön érintkezésbe savtartalmú olda-
tokkal/gőzökkel.

 Állítva történő elrendezésénél ügyeljen az éles, hegyes evőe-
szközök általi sérülésveszélyre. Rendezze el úgy az evőeszközöket,
hogy azok ne okozhassanak sérülést.

 Elrendezés előtt távolítson el a mosogatnivalóról minden durva
ételmaradékot.
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Gyermekek a készülék környezetében

 Ügyeljen a mosogatógép közelében tartózkodó gyermekekre. Ne
engedje, hogy a gyermekek a mosogatógéppel játszanak. Fennáll
többek között annak a veszélye, hogy a gyermekek bezárják ma-
gukat a mosogatógépbe.

 A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a mosogatógéptől,
kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

 A nyolc év feletti gyermekek csak akkor kezelhetik felügyelet nél-
kül a mosogatógépet, ha úgy elmagyarázták nekik a mosogatógépet,
hogy biztonságosan tudják kezelni. A gyermekeknek fel kell tudniuk
ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen kezelés lehetséges ve-
szélyeit.

 Bekapcsolt automatikus ajtónyitás esetén kisgyermekek nem tar-
tózkodhatnak a mosogatógép ajtajának nyitási területén. A hibás
működés ugyan nem valószínű, mégis fennáll a sérülés veszélye.

 Ne engedje meg, hogy a gyermekek hozzáérjenek a vegyszerek-
hez! A vegyszerek marási sérüléseket okozhatnak a szájban és a ga-
ratban, illetve fulladáshoz vezethetnek. Ezért a nyitott moso-
gatógéptől is tartsa távol a gyermekeket. Vegyszermaradványok le-
hetnek a mosogatógépben. Azonnal forduljon orvoshoz, ha vegyszer
került a gyermek szájába.

Tartozékok

 Tartozékokat csak akkor szabad rá- vagy beszerelni, ha azokat
Miele kifejezetten engedélyezi. Amennyiben más alkatrészek kerül-
nek rá- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy ter-
mékfelelősségre vonatkozó követelések érvényüket veszítik.

A Miele nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a biztonsá-
gi előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából szár-
maznak.
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A csomagolóanyag meg-
semmisítése
A csomagolás megóvja a készüléket a
szállítási sérülésektől. A csoma-
golóanyagokat környezetvédelmi és hu-
lladékkezelés-technikai szempontok
alapján választották ki, így azok újraha-
sznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba
való visszavezetése nyersanyagot ta-
karít meg és csökkenti a keletkező hu-
lladék mennyiségét. Szakkereskedője
visszaveszi a csomagolást.

A régi készülék ártalmatlanítá-
sa
A elektromos és elektronikus
készülékek még jelentős mennyiségben
tartalmaznak értékes anyagokat. Tartal-
maznak olyan anyagokat, összetevőket
és alkatrészeket is, amelyek a
készülékek működéséhez és bizton-
ságához szükségesek voltak. Ezek a
szemétbe kerülve vagy nem megfelelő
kezelés esetén ártalmassá válhatnak az
emberi egészségre és a környezetre.
Ezért semmi esetre se dobja a háztartá-
si szemétbe a régi készülékét.

Ehelyett használja az elektromos és
elektronikus készülékek leadására és
hasznosítására szolgáló hivatalos, ki-
jelölt gyűjtő és visszavételi helyeket a
községben, a kereskedőknél vagy a Mi-
elénél. A selejtezendő készüléken lévő
esetleges személyes adatok el-
távolításért törvényileg saját maga felel.
Kérjük, gondoskodjon arról, hogy selej-
tezendő készüléke az elszállításig gyer-
mekbiztosan legyen tárolva.
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Takarékos mosogatás
Ez a mosogatógép rendkívül víz- és
energiatakarékos módon működik. 
A következő tippek segítenek abban,
hogy még takarékosabban mosoga-
sson:

– Használja ki teljesen az edénykosara-
kat, anélkül, hogy a mosogatógépet
túlterhelné. Ekkor mosogat a leggaz-
daságosabban.

– Válasszon olyan programot, amely
megfelel az edény fajtának és a
szennyezettségi foknak.

– Az energiatakarékos mosogatáshoz
válassza a ECO programot. Ha a
kombinált energia- és vízfogyasztást
nézzük, ez a program tisztítja a leg-
hatékonyabban az átlagosan
szennyezett edényeket.

– Vegye figyelembe a mosogatószer
gyártójának adagolási utasításait.

– A mosogatópor vagy folyékony
mosogatószer használatakor a szer
mennyiségét 1/3-dal csökkentheti, ha
az edénykosarak csak félig vannak
megtöltve.

A takarékos mosogatáshoz további ti-
ppeket a Miele mosogatási lexikonjá-
ban talál, a www.miele.hu oldalon.
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Az ajtó nyitása
Az ajtó a programok végén egy szárítási
fázissal automatikusan résnyire kinyílik,
hogy a száradás tökéletesebb legyen
(lásd a „Programáttekintés“ fejezetet). 
Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja (Lásd a
„Beállítások, AutoOpen“ fejezetet).

 Ajtónyitáshoz húzza meg a fogantyút.

 Nyissa ki teljesen az ajtót, hogy az aj-
tózáró sín újra behúzódjon.

Ha az ajtót működés közben kinyitja, a
mosogatási műveletek automatikusan
megszakadnak.

 Ha a mosogatógépben lévő víz
forró, fennáll a leforrázás veszélye!
Ezért ha egyáltalán kinyitja üzem
közben az ajtót, akkor ezt csak na-
gyon óvatosan tegye.

 Tartsa szabadon az ajtó nyitási
területét.

Az ajtó zárása
 Tolja be az edénykosarakat.

 Nyomja be az ajtót kattanásig.

 Becsípődés veszélye!
Ne nyúljon az ajtó záródásának útjá-
ba.
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Alapbeállítások
 Nyissa ki az ajtót.

 Kapcsolja be a mosogatógépet a
 gombbal.

A mosogatógép első bekapcsolásakor
az üdvözlő üzenet jelenik meg.

Nyelv

A kijelző automatikusan a nyelv
beállítására vált.

 Válassza ki a  nyíl gombokkal a
kívánt nyelvet, valamint adott esetben
az országot, majd hagyja jóvá az OK
gombbal.

A kijelző működésmódját lásd az azo-
nos című fejezetben.

A beállított nyelvet egy  pipa jelöli.

Pontos idő

A kijelző a pontos idő beállítására vált.

A pontos idő a „FlexiTimer“ programop-
ció használatához szükséges.

 Állítsa be a  nyíl gombokkal az
órát, majd hagyja jóvá az OK gom-
bbal.

 Ezután állítsa be a percet, és hagyja
jóvá az OK gombbal.

Ha a  nyíl gombokat nyomva tar-
tja, akkor a készülék automatikusan
előre-, illetve hátraszámlál.
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Vízkeménység

A kijelző a vízkeménység beállítására
vált.

– A mosogatógépet pontosan az Ön
otthonában használt víz
keménységére kell beprogramozni.

– Adott esetben tudakolja meg az
illetékes vízműtől az Ön által használt
víz pontos keménységi fokát.

– Változó vízkeménység esetén (pl.
10-15 °d) mindig a legmagasabb
értéket programozza be (ebben a pél-
dában 15 °d).

Egy esetleges későbbi javítás esetén
megkönnyíti a technikus munkáját, ha
ismeri a víz keménységét.

Ezért kérjük, írja be ide a víz
keménységét:

____________°d

Gyárilag a 15 német keménységi fok
(2,7 mmol/l) van beállítva.

 Válassza ki a  nyíl gombokkal az
Ön hálózatának a vízkeménységét, és
hagyja jóvá az OK gombbal.

A vízkeménység beállításához további
információkat a „Beállítások menü,
Vízkeménység“ fejezetben talál.

Ezután a Miele@home komm.képes
készülék és a Első üzembe- helyezés vége
utasítások jelennek meg.

Ezeknek az utasításoknak az OK gom-
bbal történő jóváhagyása után adott
esetben megjelenik a  Töltsön be
reg.sót és a  Töltsön be öblítőt üzenet
is.

 Szükség esetén töltsön be sót és
öblítőszert (lásd az „Első üzembe
helyezés, Regeneráló só“ és az
„Öblítőszer“ fejezetet).

 Hagyja jóvá az utasításokat az OK
gombbal.

A kijelzőn rövid ideig megjelenik a
kiválasztott program, és világít a
megfelelő ellenőrző fény. 
Ezután a kijelző átvált a kiválasztott pro-
gram előrelátható időtartamára.

Ezek az alapbeállítások a program első
teljes lefutása után elmentésre kerülnek.
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Az első üzembe helyezéshez a
következőkre van szüksége:
– kb. 2 l víz,

– kb. 2 kg regeneráló só,

– ipari mosogatógépben használható
tisztítószer,

– ipari mosogatógépben használható
öblítőszer.

Megfelelő termékeket a Miele Profes-
sional termékkínálatban talál.

A gyárban mindegyik mosogatógép
működőképességét ellenőrzik. Ezen
ellenőrzés miatt víz maradhat a
készülékbe, így ez nem annak a jele,
hogy már használták a moso-
gatógépet.

Regeneráló só
A hatékony mosogatáshoz a moso-
gatógépnek lágy (vízkőszegény) vízre
van szüksége. Kemény víznél fehér le-
rakódások keletkeznek az edényeken
és a mosogatótér falain. 
Ezért a 4°d (0,7 mmol/l) értéknél
keményebb vizet lágyítani kell. Ez a
beépített vízlágyító berendezésben au-
tomatikusan történik. A vízlágyító beren-
dezés 36 °d (6,5 mmol/l) vízkeménysé-
gig használható.

Ehhez regeneráló sót kell tenni a
vízlágyító berendezésbe.

Ha a vízkeménység tartósan 5 °d (=
0,9 mmol/l) alatt van, nem kell sót
betöltenie. A sóhiány kijelzése auto-
matikusan kikapcsol.

 A mosogatószer tönkreteszi a
vízlágyító berendezést.
Ne töltsön mosogatószert
(folyékonyat se) a regeneráló só tar-
tályába.

 Csak speciális, lehetőleg nagy
szemcsés regeneráló sót, illetve más
tiszta lepárolt sót használjon.
Más sófajták vízben oldhatatlan al-
kotórészeket tartalmazhatnak,
amelyek a vízlágyító működési za-
varát okozzák.

Megfelelő termékeket a Miele Profes-
sional termékkínálatban talál.
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A só betöltése

Fontos! Az első sóbetöltés előtt fel
kell tölteni a tartályt kb. 2 l vízzel,
hogy a só feloldódhasson.
Üzembe helyezés után a tartályban
mindig elegendő víz található.

 Vegye ki a mosogatótérből az alsó
kosarat, és nyissa ki a tartály
zárósapkáját.

A sótartály fedelének kinyitásakor víz
vagy sólé folyik ki a tartályból.
A sótartályt ezért csak a só utántölté-
se céljából nyissa ki.

 Töltse fel a tartályt először kb. 2 l víz-
zel.

 Helyezze fel a betöltőtölcsért, utána
pedig töltse tele sóval a tartályt. A
tartály a só fajtájától függően max. 2
kg befogadóképességű.

 Tisztítsa meg a sómaradványoktól a
betöltőnyílás peremét, utána pedig
csavarja fel és húzza meg a tartály fe-
delét.

 Minden sóbetöltés után indítsa el
azonnal edények nélkül a  Hideg
előmosás programot, hogy az esetle-
gesen kifutott sólé felhíguljon, és
utána a rendszer kiszivattyúzza azt.
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Sóhiány kijelzése

 A program befejezése után a
 Töltsön be reg.sót üzenet megje-
lenésekor töltsön utána sót.

 Hagyja jóvá az OK gombbal.

A sóhiány kijelzése kialszik.

 Korrózióveszély! 
Minden sóbetöltés után indítsa el
azonnal edények nélkül a  Hideg
előöblítés programot, hogy az esetle-
gesen kifutott sólé felhíguljon, és
utána a rendszer kiszivattyúzza azt.

Ha még nem alakult ki kellően magas
sókoncentráció, a só betöltését
követően rövid ideig még világíthat a
sóhiány kijelzése. Ebben az esetben ha-
gyja jóvá még egyszer az OK gombbal.

A sóhiány kijelzése kikapcsol, ha a
mosogatógépet 5 német keménységi
fok (= 0,9 mmol/l) alatti értékre progra-
mozta be.

Ha zavarják a hiányt mutató jelzések,
mindkét kijelzőt kikapcsolhatja (lásd a
„Beállítások menü, Hiányt mutató
jelzések“ fejezetet).
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Öblítőszer
Öblítőszerre azért van szükség, hogy
szárításkor a víz filmként lefolyjon az
edényekről, és az edények mosogatás
után könnyebben száradjanak meg. 
Az öblítőszert a tartályba kell tölteni,
amely a beállított mennyiségben auto-
matikusan adagolja azt.

 Csak öblítőszert töltsön a moso-
gatógépbe, semmi esetre se kézi va-
gy gépi mosogatószert.
Azzal tönkreteszi az öblítőszertar-
tályt.

Megfelelő termékeket a Miele Profes-
sional termékkínálatban talál.

Másik lehetőségként

– legfeljebb 5% savtartalmú háztartási
ecetet

vagy

– 10%-os folyékony citromsavat

használhat. Ekkor az edények nedve-
sebbek és foltosabbak lesznek, mint
amikor öblítőszert használ.

 Soha ne használjon magasabb
savtartalmú ecetet (pl. 25%-os ecet-
kivonatot).
Ezáltal a mosogatógép károsodhat.

Az öblítőszer betöltése

 Nyomja meg a nyíl irányában az
öblítőszertartály fedelén levő nyitó-
gombot. A fedél felpattan.
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 Csak annyi öblítőszert töltsön be,
ameddig az a betöltőnyílásban meg
nem jelenik.

A tartály kb. 110 ml befogadóképe-
sségű.

 Zárja le a fedelet az észrevehető rete-
szelődésig, különben mosogatás köz-
ben víz hatolhat az öblítőszer-tartály-
ba.

 Az esetlegesen melléöntött öblítős-
zert jól törölje le, hogy a következő
programban elkerülje az erős ha-
bképződést.

Az optimális mosogatáshoz megvála-
szthatja az öblítőszer adagolási
mennyiségét (lásd „Beállítások menü,
Öblítőszer“ fejezet).

Öblítőszerhiány-kijelzés

Ha a Töltsön be öblítőt üzenet jelenik
meg, akkor már csak 2 - 3 mosogatás-
hoz elegendő öblítőszer-tartalék áll ren-
delkezésre.

 Időben töltsön be öblítőszert.

 Hagyja jóvá az OK gombbal.

Az öblítőszerhiány-kijelző kialszik.

Ha zavarják a só- vagy öblítőszer-
hiányt mutató jelzések, mindkét ki-
jelzőt kikapcsolhatja (lásd a
„Beállítások menü, Hiányt mutató
jelzések“ fejezetet).



Az edények és evőeszközök elrendezése

27

Amire figyelnie kell
Távolítsa el az edényekről a nagyobb
ételmaradékokat.

A folyó víz alatti előmosogatás nem
szükséges!

 A mosogatógépben ne mosoga-
ssa az edényeket hamuval, homo-
kkal, viasszal, kenőzsírral vagy fe-
stékkel. Ezek az anyagok károsítják a
mosogatógépet.

Bármely edényt az edénytartó kosarak
bármely részére elhelyezhet. De kérjük,
vegye figyelembe a következő uta-
sításokat:

– Az edények és evőeszközök nem fek-
hetnek egymáson és nem takarhatják
egymást oldalról.

– Úgy rendezze el az edényeket, hogy
a víz minden felületet átöblíthessen.
Csak így lehetnek tiszták!

– Ügyeljen arra, hogy minden darab
szilárdan álljon.

– Minden öblös edényt, mint csészék,
poharak, lábasok stb. nyílásukkal
lefelé helyezzen a kosarakba.

– A magas, karcsú öblös edényeket,
mint pl. pezsgőspohár, ne a kosarak
sarkaiba, hanem a középső részbe
állítsa. Ott jobban elérik azokat a
vízsugarak.

– A mély öblű edényeket lehetőleg
ferdén állítsa le, hogy a víz le tudjon
róluk folyni.

– Ügyeljen arra, hogy a mosogatókaro-
kat ne akadályozzák a túl magas, va-
gy a kosarakon átnyúló darabok. Ese-
tleg próbaképpen forgassa meg a
kart kézzel.

– Ügyeljen arra, hogy a kis darabok ne
essenek át a kosarak rácsán. 
A kisebb darabokat, pl. fedeleket
ezért az evőeszközfiókba, vagy az
evőeszközkosárba (modelltől
függően) tegye.

Az ételek, pl. sárgarépa, paradicsom
vagy ketchup természetes színe-
zőanyagokat tartalmazhatnak. Ezek a
színezőanyagok a műanyag edénye-
ket, vagy műanyag darabokat el-
színezhetik, ha nagyobb mennyiség-
ben az edénnyel együtt a moso-
gatógépbe kerülnek. A műanyag da-
rabok szilárdságát ez az elszíne-
ződés nem befolyásolja.
A műanyag darabok az ezüst evőe-
szközök mosogatása által is elszíne-
ződhetnek.
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Mosogatógéphez nem alkalmas
mosogatnivalók

– Fából készült ill. fa alkatrészt tartal-
mazó evőeszközök és edények: azok
kilúgozódnak és csúnyák lesznek. E-
zen kívül a felhasznált ragasztók nem
alkalmasak mosogatógéphez. Követ-
kezmény: a fa markolatok leválhat-
nak.

– Iparművészeti darabok, valamint an-
tik, értékes vázák, vagy festett üve-
gek: ezek a darabok nem alkalmasak
mosogatógéphez.

– Nem hőálló anyagból készült
műanyag tárgyak: ezek a darabok el-
deformálódhatnak.

– Vörösréz, sárgaréz, ón és alumínium
tárgyak: ezek elszíneződhetnek, vagy
bemattulhatnak.

– Festett díszítések: sok mosogatás
után elhalványulhatnak.

– Érzékeny üvegek és kristálytárgyak:
hosszabb használat után homályossá
válhatnak.

Kérjük, vegye figyelembe!

Az ezüst, melyet ezüstápolóval políro-
zott, a mosogatás befejeztével még
nedves, vagy foltos lehet, mert a víz
nem fut le róla filmszerűen. Ezt majd
egy kendővel szárazra kell törölni.

Az ezüst a kéntartalmú élelmiszerekkel
érintkezve elszíneződhet. Ide tartoznak
pl. tojássárgája, hagyma, majonéz, mu-
stár, hüvelyesek, hal, halpác és ma-
rinád.

 Az alumínium tárgyakat (pl. a
páraelszívó zsírszűrője) nem szabad
erősen maró alkáli kereskedelmi, va-
gy ipari tisztítószerrel a moso-
gatógépben mosogatni.
Anyagkárosodás léphet fel. Ren-
dkívüli esetben fennáll egy rob-
banásszerű kémiai reakció (pl. du-
rranógáz-reakció) veszélye.

Tanács: Vásároljon mosogatógépben
mosogatható edényt és „mosogatógép
álló“ jelölésű evőeszközt.

Üvegkímélés

– Az üvegek sok mosogatás után
homályossá válhatnak. Ezért az ér-
zékeny üvegekhez használjon ala-
csony hőmérsékletű programokat
(lásd a „Programáttekintés“ fejezetet).
Így csökkentheti a homályosodás ve-
szélyét.

– Vásároljon mosogatógépben használ-
ható, „gépi mosogatásra alkalmas“
megjelölésű üvegeket (pl. Riedel-üve-
geket).

– Használjon különleges üvegvédő
anyagokat tartalmazó mosogatósze-
reket.

– További útmutatásokat az
„Üvegkímélés“ témához az interneten,
a „http://www.mieleglasscare.com“
alatt talál.
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FlexAssist
A sárga FlexAssist jelölések mutatják a
kosarak és az evőeszközfiók mozgó al-
katrészeit. Egyben fogantyúként is ha-
sználhatók, és egy jelöléssel azt is mu-
tatják, hogy miként használható a
mozgó elem.

Felső kosár

Az edények és evőeszközök elrende-
zéséhez vegye figyelembe az
„Edények és evőeszközök elrendezé-
se, Elrendezési példák“ fejezetet is.

 Biztonsági okokból csak be-
helyezett felső és alsó kosárral
mosogasson.

 A felső kosárba rendezze el a kis,
könnyű és érzékeny dolgokat, mint a
csészealjakat, csészéket, poharakat,
desszertes tálkákat stb. 
Egy lapos edényt is elhelyezhet a fel-
ső kosárban.

 Az egyedi hosszú darabokat, mint
például a merőkanál, keverőkanál és
hosszú kések, elöl keresztbe a felső
kosárban helyezze el.

Csészetartó

 A magas darabok elhelyezéséhez
hajtsa fel a csészetartót a sárga fo-
gantyúnál .

A poharakat a csészetartónak döntheti,
hogy szilárdan álljanak.

 Hajtsa le a csészetartót, és döntse
neki a poharakat.
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Lehajtható tüskék

A tüskesorokat lehajthatja, hogy több
hely legyen a nagyobb edények, pl. egy
lapos edény számára.

 Nyomja le a sárga kart , és hajtsa le
a tüskesorokat .

Jumbo csészetartó (modelltől
függően)

A csészetartó szélességét két fokozat-
ban állíthatja be, hogy nagy csészéket
is rátehessen.

 Húzza a csészefeltétet felfelé, és ha-
gyja, hogy a kívánt magasságban újra
bepattanjon.
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Pohárkengyel

A pohárkengyel segítségével különösen
a hosszú, talpas poharakat lehet szilár-
dan rögzíteni.

 A sárga fogantyúnál  hajtsa le a po-
hárkengyelt, és döntse neki a pohara-
kat.

 Szükség esetén tolja el az evőeszköz-
fiók egyik oldalsó betétjét, hogy a
magas poharak számára legyen hely
(lásd az „Evőeszköz, 3D-Evőeszköz-
fiók“ fejezetet).

Magasságállítás

A pohárkengyel magasságát két foko-
zatban állíthatja be.

 Húzza a pohárkengyelt felfelé, és a
kívánt magasságban pattintsa be új-
ra.

Alacsony beállításban kis poharakat tá-
maszthat neki.

A magas beállításban magas poharakat
és talpas poharakat támaszthat neki.
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Felső kosár beállítása

Ahhoz, hogy a felső, vagy alsó kosár-
ban több helyhez jusson magasabb
edények számára, a felső kosarat
három, egymástól kb. 2-2 cm-re lévő
magassági pozícióba állíthatja.

Annak érdekében, hogy a víz az
öblösödésekből jobban lefolyjon, a fel-
ső kosarat ferdén is beállíthatja. Ügye-
ljen azonban arra, hogy a kosár ki-
fogástalanul betolható legyen a moso-
gatótérbe.

 Húzza ki a felső kosarat.

A felső kosár feljebb állításához:

 Húzza a kosarat felfelé, amíg az be-
pattan.

A felső kosár lejjebb állításához:

 Húzza a karokat a kosár oldalain
felfelé.

 Állítsa be a kívánt pozíciót és pattint-
sa be újra a karokat fixen.

A felső kosár beállításától függően pl.
tányérokat a következő átmérőig tud a
kosarakba helyezni.

Mosogatógép evőeszközfiókkal 
(Modell, lásd az adattáblát)

A felső
kosár

beállítá-
sa

Tányér- cm-ben

Felső kosár Alsó
kosár

normál XXL

felső 15 19 31 (35*)

középs
ő

17 21 29

alsó 19 23 27

* A tányérok ferde helyzetében legfeljebb 35
cm átmérő lehetséges (lásd „Alsó kosár“ fe-
jezet).
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Alsó kosár

Az edények és evőeszközök elrende-
zéséhez vegye figyelembe az
„Edények és evőeszközök elrendezé-
se, Elrendezési példák“ fejezetet is.

 Az olyan nagy és nehéz dolgokat,
mint a tányérok, tálcák, fazekak, kely-
hek stb. rendezze az alsó kosárba. 
Poharakat, csészéket, kis tányérokat
és csészealjakat is tehet az alsó
kosárba.

 A különösen nagy tányérokat állítsa
az alsó kosár közepébe.

Ha a tányérokat ferdén állítja, akkor
akár 35 cm átmérőjű tányérokat is el
tud helyezni.

Kivehető MultiComfort terület

Az alsó kosár hátsó területe csészék,
poharak, tányérok és edények moso-
gatására szolgál.

A MultiComfort területet kiveheti, hogy
több helyhez jusson nagyobb edények,
pl. serpenyő és edény számára.

Eltávolítás

 Húzza előre a sárga fogantyút, és
vegye ki a betétet.

Behelyezés

 Helyezze a betétet a körmökkel lefelé
az alsó kosár keresztirányú rácsára.

 Nyomja a betétet lefelé a beretesze-
lődésig.
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FlexCare pohártartó

A FlexCare pohártartók szilikonpárnái
biztonságosan és stabilan tartják az ér-
zékeny talpas poharakat.

 A talpas poharakat, pl. boros, pe-
zsgős vagy sörös poharakat a pohár-
tartó kivágásaiba támaszthatja vagy
függesztheti be.

 Magas edények behelyezéséhez hajt-
sa fel a pohártartót.

A pohártartó magasságát két pozíció-
ban állíthatja be.

 Tolja a pohártartót a kívánt maga-
sságba, amíg a rögzítések fent és lent
bereteszelődnek.

Pohárkengyel

A pohárkengyel segítségével különösen
a hosszú, talpas poharakat lehet szilár-
dan rögzíteni.

 Hajtsa le a pohárkengyelt és döntse
neki a poharakat.
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Lehajtható tüskék

Az első tüskesorok tányérok, levese-
stányérok, tálcák, tálak és csészealjak
mosogatására szolgálnak.

A tüskesorokat lehajthatja, hogy több
helyhez jusson nagy edények, pl. faze-
kak, serpenyők és tálak számára.

 Nyomja le a sárga kart , és hajtsa le
a tüskesorokat .

Palacktartó

A palacktartó keskeny dolgok, mint pl.
tejes vagy cumisüvegek mosogatására
szolgál.

 Húzza fel a palacktartót , és hajtsa
azt oldalra , ha már nincs rá szük-
sége.



Az edények és evőeszközök elrendezése

36

Evőeszköz

3D + evőeszköz-mosogatófiók

Az edények és evőeszközök elrende-
zéséhez vegye figyelembe az
„Edények és evőeszközök elrendezé-
se, Elrendezési példák“ fejezetet is.

 Rendezze el az evőeszközöket az
evőeszközfiókban.

Ha a késeket, villákat és kanalakat az
elkülönített részekbe teszi, később
könnyebben ki tudja venni az evőe-
szközöket.

Ahhoz, hogy a víz teljesen lefolyjon a
kanalakról, a kanálfejeket fel kell fektetni
a fogazott tartóra.

Az optimális tisztítás érdekében a belső
oldalukkal az evőeszközfiók közepén
helyezze el a kanalakat.

A felső mosogatókart nem
akadályozhatják túl magas dolgok
(pl. tortalapát és hasonló eszközök)!

Az oldalsó betéteket a sárga fogantyú-
knál középre tudja tolni, hogy magasa-
bb edényeket a felső kosárba tudjon
helyezni (lásd a „Felső kosár, Pohárken-
gyel“ fejezetet is).

Ha a kanalak nyelükkel nem illenek a
tartóbordák közé, helyezze őket
nyelükkel a fogazott tartókra.
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Hogy az evőeszközfiók középső részén
több helyet biztosítson a nagyobb dara-
boknak, ezt a részt a sárga tolóka segít-
ségével magasságban állítani tudja.

A nagyobb evőeszközök elhelyezése
céljából a evőeszközfiók középső
részén a két tüskesort megdöntheti.

 Húzza fel a tüskesorokat , és dönt-
se meg őket .
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Elhelyezési példák

Mosogatógép evőeszköz-mosogatófiókkal

Felső kosár

Alsó kosár
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Evőeszköz-mosogatófiók

erősen szennyezett edény
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Mosogatószerek

Por alakú mosogatószerek

Az ajtóban lévő adagoló készülékben
csak por alakú mosogatószereket
vagy -tablettákat használjon.
Alkalmas termékeket a professzio-
nális Miele termékválasztékban talál.

Mosogatószer-tablettákat lehet ha-
sználni.
Kizárólag elég gyorsan oldódó
mosogatószer-tablettákat ha-
sználjon. Alkalmas tablettákat a pro-
fesszionális Miele mosogatószer-
kínálatban talál.

 A por alakú mosogatószereket, vagy
mosogatószer-tablettákat a tisztítós-
zer-tartály kamrájába helyezze.

Mosogatószer-adagolás

 Ha nincs más megadva, adagoljon
egy mosogató tablettát, vagy az
edény szennyezettségi fokától
függően 20-25 g por alakú moso-
gatószert, vagy 1 tablettát a ll. kamrá-
ba. Nagyon erősen szennyezett
edényeknél kiegészítésként tölthet
csekély mennyiségű mosogatószert
az l. kamrába (lásd a „Programátte-
kintés“ fejezetet).

Ha az ajánlott mosogatószer
mennyiségnél kevesebbet használ,
az edény nem lesz kellően tiszta.

Folyékony mosogatószer

A mosogatógép kérésre felszerelhető
külső adagoló szivattyúval, amely a
folyékony mosogatószereket szivattyúz-
za be (DOD-modul).

A adagoló rendszer aktiválásához és a
mosogatószer adagolás beállításához
vegye figyelembe a „Beállítások menü,
külső DOS“ fejezetet..

Speciális szennyeződések esetén, és
ha folyékony mosogatószert használ,
forduljon a Miele vevőszolgálathoz,
hogy a mosogatószert az adott
körülményekre optimalizálja.

 Aktívklór-tartalmú mosogatósze-
reket nem szabad használni.
Károsíthatják az elasztomereket és a
műanyagokat.
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A tartály feltöltése, illetve cseréje

A DOS-modul el van látva egy töltési
szintet ellenőrző funkcióval, amely a mi-
nimális töltési szint alatti töltöttségnél
az Tisztító feltöltése üzenetet jeleníti meg.

 A program végét követően a folyama-
tvegyszerrel együtt cserélje ki tartályt,
amikor az üzenet megjelenik a ki-
jelzőn.

 Hagyja jóvá az utasítást az OK gom-
bbal.

Időben cserélje ki a tartályt, hogy ne
ürüljenek ki teljesen az adagolórend-
szerek.
Egy kiürült adagoló rendszert a
következő programindítás előtt légte-
leníteni kell.

 Állítsa a tartályt a nyitott moso-
gatótér-ajtóra vagy egy könnyen
tisztítható helyre.

 Csavarja le és vegye ki a beszívó-
csövet. Tegye a beszívócsövet a nyi-
tott mosogatótér-ajtóra.

 Cserélje ki a tartályt egy feltöltött tar-
tályra.

 Tegye a beszívócsövet a tartály
nyílásába, és csavarozza fel. Vegye
figyelembe a színmegjelölést.

 Az esetlegesen kiömlött folyama-
tvegyszert alaposan törölje le.

 Állítsa a tartályt a mosogatógép mellé
a padlóra vagy az egyik mellette lévő
szekrényre. A tartálynak a készülékkel
egy szintben kell lennie, és nem lehet
a készülék felett vagy magán a
készüléken.

 Ezt követően légteleníteni kell az ada-
goló rendszert.

Az adagoló rendszer légtelenítését és
az adagolási mennyiség beállítását
lásd
a „Beállítások menü, Külső DOS“ fe-
jezetben.

A fogyasztás ellenőrzése

A tartály töltési szintje segítségével
rendszeresen ellenőrizze a felhasznált
vegyszerek fogyasztását, hogy az ese-
tleges adagolási egyenetlenségeket feli-
smerje.
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Tisztítószer cseréje

Ha cserélni szeretné a tisztítószert,
előtte vízzel át kell öblítenie az adagoló
rendszert, hogy a különböző tisztítósze-
rek ne lépjenek reakcióba egymással.

 Vegye ki a beszívócsövet a kannából,
és tegye egy vízzel teli tartályba.

 Az adagoló rendszer átöblítéséhez in-
dítsa el kétszer az „Adagolás légte-
lenítése“ programot (lásd a
„Beállítások menű, Külső adagolás“
fejezetet).

 Ezután dugja bele a szívócsövet az új
kannába, és indítsa el újra az „Ada-
golás légtelenítése“ programot.

Az adagoló rendszer üzemkész.

A mosogatószer adagolásánál vegye
figyelembe a mosogatószer
gyártójának útmutatásait.
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 Ne lélegezze be a por formájú
tisztítószert. Ne nyelje le a tisztítós-
zert. A mosogatószerek marási
sérüléseket okozhatnak az orrban, a
szájban és a garatban. A tisztítószer
belélegzése vagy lenyelése esetén
azonnal forduljon orvoshoz. Ne en-
gedje meg, hogy a gyermekek
hozzáérjenek a tisztítószerekhez!
Ezért tartsa távol a gyermekeket a
nyitott mosogatógéptől. Tisztítószer-
maradványok lehetnek a moso-
gatógépben. Csak a program elin-
dítása előtt töltse be a tisztítószert.

A mosogatószer betöltése

 Nyomja meg a nyitógombot. A tartály
fedele felpattan.

Program után a tartály fedele nyitva
van.

 Töltse a mosogatószert a kamrákba,
és zárja le a tartályfedelet.

 Zárja le a mosogatószer csoma-
golását is. Ellenkező esetben a szer
összecsomósodhat.

Adagolási segítség

Az l. kamrába maximum 10 ml, 
a II. kamrába maximum 50 ml moso-
gatószer fér.

A II. kamrában segítő jelölések vannak
elhelyezve az adagoláshoz: 20, 30. Ezek
vízszintesen nyitott ajtó mellett a
hozzávetőleges töltési mennyiséget mu-
tatják ml-ben.
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Bekapcsolás
 Ha a vízcsap el van zárva, nyissa ki.

 Nyissa ki az ajtót.

 Ellenőrizze, hogy a mosogatókarok
akadálytalanul forgathatók-e.

 Nyomja meg a  gombot legalább 2
másodpercig.

A kijelzőn rövid ideig megjelenik a
kiválasztott program, és világít a
megfelelő ellenőrző fény. 
Ezután a kijelző átvált a kiválasztott pro-
gram előrelátható időtartamára.

Ha azt szeretné, hogy az ECO pro-
gram helyett az utoljára használt pro-
gram maradjon kiválasztva, akkor kap-
csolja be a Memória funkciót (lásd a
„Beállítások menü, Memória“ fejeze-
tet).

Programválasztás
A programot az edény fajtája és a
szennyezettségi fok alapján válassza ki.

A „Programáttekintés“ fejezetben
vannak leírva a programok és azok al-
kalmazási területe.

 Válassza ki a kívánt programot a 
programválasztó gombbal.

A kiválasztott program ellenőrző ki-
jelzője világít.

A  alatt további programok talál-
hatók.

 Adott esetben válassza ki a  pro-
gramválasztóval a  opciót.

A kijelzőn megjelenik a további progra-
mok közül az első.

 Válassza ki a  nyíl gombokkal a
kívánt programot a kijelzőn.

A program közben az OK gombbal je-
leníttetheti meg a futó program nevét.

Most kiválaszthatja a programopciókat
(lásd a „Programopciók“ fejezetet).

Ha vannak kiválasztva programopciók,
akkor adott esetben világítanak a
megfelelő ellenőrző lámpák.
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A program indítása
 Indítsa el a programot az ajtó becsu-

kásával.

A program elindul.

Az optikai funkcióellenőrző világít, ez
igazolja vissza, hogy elindult a program.

Ha meg akarná szakítani a progra-
mot, azt csak a programidő első per-
ceiben tegye meg. Ellenkező esetben
fontos programszakaszok eshetnek
ki.

Időkijelző
Program elindítása előtt a kijelzőn a
választott program előrelátható időtarta-
ma látható. A program alatt a program
végéig hátralévő idő látható.

A mindenkori programszakaszt egy pik-
togram jelzi:

 Előmosogatás / Áztatás

 Tisztítás

 Köztes öblítés

 Öblítés

 Szárítás

 Vége

Ugyanannak a programnak az időtarta-
ma változó lehet. Ez többek között a
befolyó víz hőmérsékletétől, a vízlágyító
berendezés regeneráló ciklusától és az
edények mennyiségétől függ.

A programáttekintésben az időértékek a
szabványos töltet és hőmérséklet
melletti programidőtartamnak felelnek
meg.

Az elektronika minden program során a
befolyó víz hőmérsékletétől és az edény
mennyiségétől függően helyesbíti a pro-
gram időtartamát.
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Energiagazdálkodás
A mosogatógép 10 perccel az utolsó
gombnyomás vagy a program vége
után energiatakarékossági okokból ma-
gától kikapcsol.

 A mosogatógép ismételt bekapcso-
lásához nyomja meg a  gombot.

Egy program vagy a FlexiTimer lefutá-
sa közben, illetve hiba esetén a moso-
gatógép nem kapcsol ki.

A program vége
Program végén csukott ajtónál az opti-
kai funkcióellenőrző lassan villog, és
adott esetben megszólalnak a jelzőhan-
gok.

Ha a kijelzőn a  Vége üzenet jelenik
meg, és az ajtó adott esetben résnyire
nyitva van, akkor a program befeje-
ződött.

A szárítóventilátor a program befejezé-
se után még néhány percig tovább
működhet.

 Nyissa ki teljesen az ajtót, hogy az aj-
tózáró sín újra behúzódjon.

Most kiveheti az edényeket.

Az optikai funkcióellenőrző a program
vége után 10 perccel zárt ajtó mellett
kialszik.

 Ha az automatikus ajtónyitást ki-
kapcsolta (lásd „Beállítások menü,
AutoOpen“ fejezet), de mégis ki sze-
retné nyitni a program vége után az
ajtót, akkor az ajtót teljesen nyissa ki.
Ellenkező esetben a vízgőz károsít-
hatja az érzékeny munkalapszegélye-
ket, hiszen a ventilátor már nem
működik tovább.
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Kikapcsolás
A program lefutása után:

 Nyissa ki az ajtót.

 A mosogatógépet a  gombbal bár-
mikor kikapcsolhatja.

Ha a mosogatógépet egy futó program
közben kikapcsolja, akkor a program
megszakad.

Ezzel a módszerrel a folyamatban lévő
késleltetett indítást (FlexiTimer) is
megszakíthatja.

A biztonság kedvéért zárja el a víz-
csapot, ha a mosogatógép hosszabb
időre felügyelet nélkül marad, pl.
nyaralás alatt.

Az edények kipakolása
A forró edények érzékenyek az ütésre!
Kikapcsolás után ezért hagyja az
edényeket a mosogatógépben annyira
lehűlni, hogy jól meg tudja azokat fogni.

Ha kikapcsolás után teljesen kinyitja az
ajtót, az edények gyorsabban lehűlnek.

Először az alsó kosarat pakolja ki, utána
a felső kosarat, és végül az evőeszköz-
mosogatófiókot. 
Így a felső kosárból és az evőeszköz-
fiókból nem hullanak rá a vízcseppek az
alsó, ill. felső kosár edényeire.

A program megszakítása
A program megszakad, amint kinyitja az
ajtót. 
Ha az ajtót újból becsukja, a program
néhány másodperc múlva azon a
helyen folytatódik tovább, ahol megsza-
kadt.

 Ha a mosogatógépben lévő víz
forró, fennáll a leforrázódás veszélye!
Ezért, ha egyáltalán kinyitja az ajtót,
legyen nagyon óvatos. Mielőtt az aj-
tót újra becsukná, 20 mp-re csak
hajtsa résnyire be, hogy a moso-
gatótérben a hőmérséklet kiegyen-
lítődhessen. Ezután nyomja be az aj-
tózár bereteszeléséig az ajtót.

Programváltás

Ha a mosogatószer-tartály fedele
már nyitva van, akkor már ne módo-
sítson programot.

Ha egy program már elindult, a követke-
zőképpen tud programot váltani:

 Nyissa ki az ajtót.

 Kapcsolja ki a mosogatógépet a 
gombbal.

 Kapcsolja be ismét a mosogatógépet
a  gombbal.

 Válassza ki a kívánt programot, és az
ajtó bezárásával indítsa el.

Az optikai funkcióellenőrző világít, ez
igazolja vissza, hogy elindult a program.
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Opciók
A program elindítása előtt a megfelelő
gombok és a kijelző segítségével vála-
szthatja ki az opciókat, vagy léphet ki
azokból.

 Nyissa ki az ajtót.

 Kapcsolja be a mosogatógépet a
 gombbal.

A kiválasztott program ellenőrző lám-
pája világít.

 Válasszon ki egy programot.

 Nyomja meg a kívánt opció gombját.

Ha a kiválasztott programnál elérhető az
opció, világít a megfelelő gomb ellenőr-
ző lámpája.

Ha a kiválasztott program nem kom-
binálható az opcióval, akkor erről egy
üzenet jelenik meg a kijelzőn.

 Ebben az esetben hagyja jóvá az üze-
netet az OK gombbal.

 Indítsa el a programot az ajtó becsu-
kásával.

A kiválasztott opció az adott program
tekintetében aktív marad, amíg a
beállítást ismét meg nem változtatja.

Hátralévő programidő 

A hátralévő programidő  állandó op-
cióként előre ki van választva. A pro-
gram végéig hátrlévő időt mutatja.

A program közben átkapcsolhat a
hőmérséklet opciójára  is.

Hőmérséklet 

A hőmérséklet opció  a mosogatóblo-
kk aktuális hőmérsékletét mutatja.

A program közben átkapcsolhat a
hátralévő idő opciójára  is.

Kiegészítő szárítás 

A kiegészítő szárítás opció  javítja a
szárítási teljesítményt abban a program-
ban, amelyre érvényes ez az opció.

A ventilátor hosszabb futási idee, vala-
mint a nagyobb öblítési hőmérséklet
megnöveli az energiafogyasztást.

Beállítások 

A beállítások opció  olyan menüt nyit
meg. ahol a készüléket lehet beállítani,
illetve módosítani lehet a programpa-
ramétereket.

További információkat a „Beállítások
menü“ fejezetben talál.
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FlexiTimer EcoStart funkcióval
A FlexiTimer  opciónál három le-
hetőség van a késleltetett programin-
dításra. Beállíthatja a program in-
dításának és végének időpontját.
Emellett a EcoStart funkcióval ki lehet
használni a napszak szerint változó
áramdíjszabást.

A FlexiTimer használata esetén ügye-
ljen arra, hogy a mosogatószer betöl-
tésekor a mosogatószer-tartály
száraz legyen; adott esetben előtte
törölje ki szárazra. Ellenkező esetben
a mosogatószer összecsomósodhat,
és nem mosódik ki teljesen.

 Annak érdekében, hogy a gyer-
mekek ne kerüljenek érintkezésbe a
mosogatószerrel:
A mosogatószert csak közvetlenül a
program indítása előtt töltse be, azaz
mielőtt aktiválja a FlexiTimer funkciót
az OK gombbal.

 Nyissa ki az ajtót.

 Kapcsolja be a mosogatógépet a 
gombbal.

 Válassza ki a kívánt programot.

 Nyomja meg a  gombot.

Az  ellenőrző lámpa világít.

A nyíl  gombokkal a Indít.időpont,
Befej. időpont, EcoStart és vissza  funk-
ciók közül választhat.

 Hagyja jóvá a kívánt funkciót az OK
gombbal.

Az aktuális pontos idő jelenik meg, és
az órák számjegyblokkja van kijelölve.

A nyíl  gombokkal most megadhatja
a kívánt időt, majd jóváhagyhatja az OK
gombbal.

Ha az idők beállításánál másodpercekig
nem nyom meg egy gombot sem, akkor
a kijelző újból egy menüszinttel
visszavált. Ezután meg kell ismételnie a
beállításait.
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Indítás időpontja

A Indít.időpont funkciónál beállíthatja egy
program kívánt pontos indítási idejét.

 Állítsa be a  nyíl gombokkal az
órát, majd hagyja jóvá az OK gom-
bbal.

Az órák elmentésre kerülnek, és a per-
cek számjegyblokkja lesz kijelölve.

 Állítsa be a nyílgombokkal  a per-
ceket, és hagyja jóvá az OK gombbal.

A kiválasztott program elmentett indítási
ideje jelenik meg.
Az  ellenőrző lámpa világít.

 Csukja be az ajtót.

A beállított időpont elérésekor a vála-
sztott program automatikusan elindul.

A befejezés időpontja

A Befej. időpont funkciónál állítsa be a
program befejezésének kívánt időpon-
tját.

 Állítsa be a  nyíl gombokkal az
órát, majd hagyja jóvá az OK gom-
bbal.

Az órák elmentésre kerülnek, és a per-
cek számjegyblokkja lesz kijelölve.

 Állítsa be a nyílgombokkal  a per-
ceket, és hagyja jóvá az OK gombbal.

A kiválasztott program kiszámított in-
dítási ideje jelenik meg.
Az  ellenőrző lámpa világít.

 Csukja be az ajtót.

Ha a beállított befejezési idő a túl
hosszú programidő miatt nem elérhető,
megjelenik egy üzenet.

A kiszámított időpont elérésekor a
kiválasztott program automatikusan
elindul.
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EcoStart

A EcoStart funkcióval ki tudja használni
a napszaktól függő áramdíjszabást. Eh-
hez egyszer előre be kell állítania legfe-
ljebb három áramdíjszabási időzónát
(lásd a „Beállítások menü, EcoStart“ fe-
jezetet). 
Ezután állítsa be azt az időt, ameddig a
kiválasztott programnak legkésőbb be
kell fejeződnie.
A mosogatógép a beállított időn belül a
legkedvezőbb díjszabási időzónában
automatikusan elindul.

 Állítsa be a  nyíl gombokkal az
órát, majd hagyja jóvá az OK gom-
bbal.

Az órák elmentésre kerülnek, és a per-
cek számjegyblokkja lesz kijelölve.

 Állítsa be a nyílgombokkal  a per-
ceket, és hagyja jóvá az OK gombbal.

A kiválasztott program kiszámított in-
dítási ideje jelenik meg.
Az  ellenőrző lámpa világít.

 Csukja be az ajtót.

A kiválasztott program automatikusan
elindul a legkedvezőbb áramdíjszabású
időzónában, és legkésőbb a befejezés
beállított időpontjáig befejeződik.

A beállított idő módosítása vagy
törlése

Módosíthatja a beállított időt, vagy a ki-
jelzett indítási idő előtt elindíthatja a
programot.

 Nyissa ki az ajtót.

 Nyomja meg a  gombot.

 Válassza ki a kijelzőn a  nyíl gom-
bokkal azt a beállítást, amelyet mó-
dosítani akar, majd hagyja jóvá az OK
gombbal.

 Válassza ki a kijelzőn a  nyíl gom-
bokkal a változtatni vagy törölni funk-
ciókat, majd hagyja jóvá az OK gom-
bbal.

A változtatni funkció jóváhagyása után
módosíthatja a beállított időt.

A törölni funkció jóváhagyását követően
a kijelzőn megjelenik a kiválasztott pro-
gram programideje. 
Az  ellenőrző lámpa kialszik, a kivála-
sztott program ellenőrző lémpája pedig
ég.

 Indítsa el a programot az ajtó becsu-
kásával.
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Program Alkalmazás Mosogatószerek

A következő adatok a Miele
mosogatószerekre vonatkoznak

Vegye figyelembe a gyártói
adatokat!

I. kamra 
1)

II. kamra 
1)


Rövid

Friss, kevésbé ragadós ételmaradványok esetén. 20 - 25 g, 
vagy 1 tabletta


Univerzális

Normál, enyhén rászáradt ételmaradékok esetén. 20 - 25 g, 
vagy 1 tabletta


Intenzív

Ráégett, erősen tapadó, erősen rászáradt,

keményítő- vagy fehérjetartalmú 
1)

 ételma-
radványok esetén

10 g 20 - 25 g, 
vagy 1 tabletta


Pohár

Speciális pohárprogram 20 - 25 g, 
vagy 1 tabletta

ECO *)
Energiatakarékos program hosszú programidővel 20 - 25 g, 

vagy 1 tabletta


Műanyag

Speciális műanyagprogram 20 - 25 g, 
vagy 1 tabletta


Higiénia

Speciális higiéniás program higiéniailag különle-
ges kezelést igénylő edények számára

20 - 25 g, 
vagy 1 tabletta


Hideg elő-
mosás

Erősen szennyezett mosogatnivaló esetén, pl.
szennyeződés előzetes eltávolítására vagy az erő-
sebb rászáradás megelőzésére, ha nem érdemes
egy teljes programot lefuttatni.

*) Ha a kombinált energia- és vízfogyasztást nézzük, ez a program tisztítja a leghatékonyabban az
ilyen edényeket.
(meghatározott lefutású program, amely nem módosítható)

1)
 lásd az „Üzemeltetés, Mosogatószer“ fejezetet.
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Programlefutás

Előmoso-
gatás

Tisztítás I. köztes
öblítés

II. köztes

öblítés II
2)

Öblítés Szárítás Kiegészítő
szárítás

AutoOpen

X
70 °C
30 s

X

10 s

(X) X

65 °C 
3)

10 s

(X)

15 perc

4)

X
65 °C

10 perc

X

3 perc

(X) X

65 °C 
3)

1,5 perc

(X)

30 perc

(X)

X

8 perc

X
75 °C

10 perc

X

3 perc

(X) X

65 °C 
3)

1,5 perc

(X)

30 perc

(X)

X
50 °C
1 perc

X

3 perc

(X) X
50 °C
1 perc

(X)

20 perc

(X)

X
52 °C

30 perc

X

12 perc

X
46 °C

10 perc

X

92 perc

(X)

X

10 perc

X
50 °C
1 perc

X

5 perc

X
60 °C 
30 s

X

45 perc

(X)

X

8 perc

X
75 °C

10 perc

X

3 perc

(X) X

70 °C 
3)

3 perc

X

30 perc

(X)

X
hideg

10 perc

X = lefutó programlépések 
(X) = opcionálisan hozzáadható programlépések (lásd a „Programopciók, Opciók“ fejezetet)
2)

 II. köztes öblítés hozzáadása csak a  beállítások gombbal választható ki (lásd a „Beállítások
menü, 2. köztes öblítés“ fejezetet).
3)

 A hőmérséklet opcionális felemelése 75 °C-ra.
4)

 A rövid programidő miatt a program végén nincs AutoOpen.
5)

 Öblítőszer nélkül, hideg vízzel.



Programáttekintés

54

Program Fogyasztás 
6)

Időtartam 
6)

Villamos energia Víz

Hideg víz 
15 °C

Meleg víz 
55 °C

Hideg víz 
15 °C

Meleg víz 
55 °C


Rövid 1,5 kWh 1,0 kWh 14,5 l 22 perc 

7)
17 perc 

7)


Univerzális 1,5 kWh 1,0 kWh 15,2 l 37 perc 

7)
32 perc 

7)


Intenzív 1,7 kWh 1,0 kWh 20,2 l 53 perc 

7)
48 perc 

7)


Pohár 1,0 kWh 0,4 kWh 15,2 l 24 perc 

7)
21 perc 

7)

ECO 
14 teríték 0,941 kWh 0,6 kWh 13,8 l 216 perc 207 perc


Műanyag 1,2 kWh 0,5 kWh 20,2 l 85 perc 80 perc


Higiénia 1,8 kWh 1,1 kWh 20,2 l 57 perc 

7)
51 perc 

7)


Hideg elő-
mosás

0,02 kWh 0,02 kWh 5,5 l 13 perc 13 perc

6)
 Az említett értékeket az EN 50242 szabvány szerint 8,3 kW csatlakozó teljesítményre határozták

meg. A gyakorlatban az eltérő feltételek miatt jelentős különbségek fordulhatnak elő.
A kijelzett időtartamot a készülék az ön háztartási körülményei alapján állítja be.

7)
 Az adat a szárítás nélküli öblítési időre vonatkozik.
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Karbantartás
A mosogatógép élettartamának növelé-
se érdekében évente legalább egyszer
a Miele vevőszolgálatával karbantartást
kell végeztetni.

A karbantartás az alábbi pontokat
foglalja magába:

– elektromos biztonság a VDE
0701/0702 szerint

– ajtómechanika és ajtótömítés

– csavarozások és csatlakozások a
mosogatótérben,

– víz be- és elvezetés

– belső és külső adagolórendszerek

– Szórókarok

– Szűrőrendszer

– gyűjtőedény a vízleeresztő szi-
vattyúval és a visszacsapó szeleppel

– minden kosár és betét

A karbantartás keretében az alábbi
funkcióellenőrzéseket végzik el:

– egy program lefuttatása próbaü-
zemként

– a tömítettség ellenőrzése

– minden a biztonság szempontjából
fontos mérőrendszer (hibaállapotok
kijelzése)

– biztonsági berendezések

Rendszeres időközönként (kb. 4-6
havonta) ellenőrizze a mosogatógép
általános állapotát. Ez segít abban,
hogy még a meghibásodás fellépése
előtt elhárítsa az üzemzavarokat.

 Minden felület karcolódik.
Minden felület elszíneződhet, vagy
megváltozhat, ha nem megfelelő
tisztítószerekkel érintkezik.

A mosogatótér tisztítása
A mosogatótér általában öntisztuló, ha
mindig a helyes tisztítószer-mennyisé-
get használja.

Ha mégis pl. vízkő vagy zsír rakódott le,
ezeket a lerakódásokat speciális
tisztítószerrel távolíthatja el (a Miele
vevőszolgálatnál vagy a Miele websho-
pban kapható). Vegye figyelembe a
tisztítószer csomagolásán lévő uta-
sításokat.

 Rendszeresen tisztítsa meg a moso-
gatótérben található szűrőket.



Tisztítás és ápolás

56

Az ajtótömítés és az ajtó
tisztítása
Az ajtótömítéseket és a mosogatógép
ajtajának oldalait a vízsugarak nem érik
el és nem tudják megtisztítani.

 Nedves törlőkendővel rendszeresen
törölje le az ajtótömítésekről és a
készülék ajtajáról a kilöttyent étel- és
italmaradványokat, hogy elkerülje a
penészképződést.

A készülék előlapjának tisztítá-
sa

 Ha a szennyeződések hosszabb
ideig hatnak, adott esetben nem le-
het azokat már eltávolítani, és a
felületek elszíneződhetnek vagy
megváltozhatnak.
A legjobb, ha azonnal eltávolítja a
szennyeződéseket.

 A készülék előlapját tiszta törlőken-
dővel, kézi mosogatószeres meleg
vízzel tisztítsa. Az előlapot azután
törölje meg egy puha kendővel. 
A tisztításhoz használhat egy tiszta
mikroszálas kendőt is tisztítószer nél-
kül.

Hogy a felületek károsodását el-
kerülje, ne használjon a tisztításhoz:

– szóda-, ammónia-, sav- vagy klórtar-
talmú tisztítószereket,

– vízkőoldó tisztítószereket,

– súroló tisztítószereket, pl. súrolóport,
folyékony súrolószert, polírozó
tisztítószereket,

– oldószer tartalmú tisztítószereket,

– nemesacél tisztítószereket,

– mosogatógép-tisztítót,

– sütőtisztítót,

– üvegtisztítót,

– dörzsölő kemény szivacsokat és
keféket (pl. edényszivacsokat, vagy
használt szivacsokat, melyek dör-
zsölő hatású anyagok maradványait
tartalmazzák),

– szennyeződés dörzsölőt,

– éles fém kaparót,

– acélgyapotot,

– gőztisztító készülékeket.
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A mosogatótér szűrőinek
ellenőrzése
A mosogatótér aljába beépített
szűrőrendszer felfogja az öblítővízben
lévő nagyobb szennyeződéseket. Így a
szennyeződések nem jutnak bele a ke-
ringető rendszerbe, amely a szórókaro-
kon keresztül szétterítené a szennye-
ződéseket a mosogatótérben.

 Szűrők nélkül nem szabad
mosogatni!

A szennyeződések idővel eltömíthetik a
szűrőket. Ez az idő az adott háztartás
körülményeitől függ.

Minden 50 programlefutás után (gyári
beállítás) megjelenik a kijelzőn a Szűrő
ellenőrzése üzenet.

A szűrőellenőrzés ciklusát 30 és 60 pro-
gramlefutás közé állíthatja be (lásd a
„Beállítások menü, Szűrőellenőrzés“ fe-
jezetet).

 Ellenőrizze a szűrőrendszert.

 Ha szükséges, tisztítsa meg a
szűrőrendszert.

 Ezután hagyja jóvá az üzenetet az OK
gombbal.

Az üzenet kialszik.

A szűrők tisztítása
 Kapcsolja ki a mosogatógépet.

 Forgassa a fogantyút hátrafelé és ol-
dja ki a szűrőrendszert .

 Vegye ki a szűrőrendszert , távolít-
sa el a nagyobb szennyeződéseket és
öblítse ki jól a szűrőt folyó víz alatt. 
A tisztításhoz esetleg használhat
mosogatókefét.

 Ügyeljen arra, hogy eközben ne
jussanak durva szennyeződések a
keringető rendszerbe, és az ne dugu-
ljon el.
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A szűrő belső oldalának tisztításához a
zárat ki kell nyitnia:

 Ehhez nyomja össze a nyíl irányában
a bemélyedéseket  és nyissa ki a
szűrő zárját .

 Tisztítson meg minden alkatrészt
folyó víz alatt.

 Zárja be ezután a zárat, úgy hogy a
reteszelés bepattanjon.

 A szűrőrendszert úgy helyezze be,
hogy simám felfeküdjön a moso-
gatótér alján.

 Forgassa ezután a fogantyút hátulról
előrefelé, míg a nyilak hegyei
egymásra mutatnak, hogy beretesze-
lje a szűrőrendszert.

 A szűrőrendszert gondosan kell
behelyezni és bereteszelni,
különben nagyobb szennyeződések
kerülhetnek a keringető rendszerbe
és azt eltömíthetik.
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A szórókarok tisztítása
Ételmaradékok rakódhatnak le a
fúvókákban és a szórókarok csapágyá-
ban. Ezért rendszeresen ellenőrizni kell
a szórókarokat.

 Kapcsolja ki a mosogatógépet.

Vegye ki a szórókarokat a követke-
zőképpen:

 Húzza ki az evőeszközfiókot (ha van).

 Nyomja felfelé a felső szórókart, hogy
a belső fogazása bepattanjon, és
csavarja ki.

 Nyomja felfelé a középső szórókart
, hogy a fogazás bepattanjon, és
csavarja le .

 Húzza ki az alsó kosarat.

 Erőteljes mozdulattal húzza felfelé az
alsó szórókart, és vegye le.

 Nyomja bele a fúvókákba szorult étel-
maradékokat egy hegyes tárggyal a
szórókarba.

 Folyó víz alatt alaposan mossa ki a
szórókarokat.

 Helyezze vissza a szórókarokat, és
ellenőrizze, hogy akadálytalanul for-
gathatóak-e.



Hibaelhárítás

60

A mindennapi használat során előforduló legtöbb üzemzavart és hibát saját maga
is elháríthatja. Sok esetben időt és pénzt takarít meg, mivel így nem kell a
vevőszolgálatot hívnia.

A következő áttekintés segít Önnek abban, hogy megtalálja egy üzemzavar vagy
egy hiba okát és elhárítsa azt. Azonban ügyeljen a következőkre:

 A szereléseket csak a Miele Ügyfélszolgálata, feljogosított Miele szakkere-
skedő, vagy megfelelően képzett szakember végezheti. A szakszerűtlen szerelé-
sek jelentős veszélyt jelenthetnek a felhasználóra nézve.

Műszaki hibák

Probléma Ok és elhárítás

A mosogatógép nem in-
dul el.

Az ajtó nincs rendesen bezárva.
 Nyomja be szorosan az ajtót.

A hálózati csatlakozó nincs bedugva.
 Dugja be a hálózati csatlakozót.

A biztosíték kioldott.
 Kapcsolja vissza a biztosítékot (A biztosíték mi-

nimális értékét lásd a típustáblán).
A mosogatógép nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a mosogatógépet a  gombbal.

A mosogatógép nem
mosogat tovább.

A biztosíték kioldott.
 Kapcsolja vissza a biztosítékot (A biztosíték mi-

nimális értékét lásd a típustáblán).
 Ha a biztosíték ismét kiold, hívja a Miele vevőszol-

gálatot.

A programindítás után a
optikai funkcióellenőrző
világítása nem látható.

Az optikai kábelt nem helyesen szerelték fel.
 Szerelje fel helyesen az optikai kábelt (lásd a Sze-

relési tervet).

Az automatikus ajtónyi-
tást követően az aj-
tózáró sín az ajtó nyitá-
sa miatt újra behúzódik.

Az ajtómechanika vagy az ajtó kiegyensúlyozása
meghibásodott.
 Hívja a Miele vevőszolgálatot.

A mosgatógép csak kikapcsolt AutoOpen funk-
cióval üzemeltethető tovább. A hibás működés
ugyan nem valószínű, mégis fennáll a sérülés ve-
szélye.
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Probléma Ok és elhárítás

A kijelzőn a következő
hibák egyike jelenik
meg:

Mielőtt a hibát elhárítaná:
 Kapcsolja ki a mosogatógépet a  gombbal.

Hiba FXX Adott esetben műszaki hiba lépett fel.
Néhány másodperc elteltével:
 Kapcsolja be újra a mosogatógépet.
 Válassza ki a kívánt programot.
 Csukja be az ajtót.

Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, műszaki hiba áll
fenn.
 Hívja a Miele vevőszolgálatot.

 Waterproof A Waterproof-rendszer beavatkozott.
 Zárja el a vízcsapot.
 Hívja a Miele vevőszolgálatot.

 Hiba F78 Hiba lépett fel a keringetőszivattyúban.
 Kapcsolja ki a mosogatógépet a  gombbal le-

galább 30 másodpercre.
 Kapcsolja be újra a mosogatógépet.
 Válassza ki a kívánt programot.
 Csukja be az ajtót.

Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, műszaki hiba áll
fenn.
 Hívja a Miele vevőszolgálatot.
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Vízbe-/elvezetési hiba

Probléma Ok és elhárítás

A kijelzőn a következő
hibák egyike jelenik
meg:

 Vízkivez. kinyitni A vízcsap el van zárva.
 Nyissa ki teljesen a vízcsapot.

 Vízbevezetés Mielőtt a hibát elhárítaná:
 Kapcsolja ki a mosogatógépet a  gombbal.

Hiba a vízbevezetésnél.
 Nyissa ki teljesen a vízcsapot, és indítsa el újra a

programot.
 Tisztítsa meg a vízbevezetés szűrőjét (lásd „Zava-

relhárítás“ fejezet).
 A víznyomás a vízcsatlakozáson alacsonyabb mint

30 kPa (0,3 bar).
Kérjen szakembertől segítséget.

A kijelzőn a következő
hiba jelenik meg: 
 Vízkivezetés

Mielőtt a hibát elhárítaná:
 Kapcsolja ki a mosogatógépet a  gombbal.

Vízelvezetési hiba.
A mosogatótérben esetleg víz található.
 Tisztítsa meg a szűrőrendszert (lásd a „Tisztítás és

ápolás, Szűrők tisztítása“ fejezetet).
 Tisztítsa meg az ürítőszivattyút (lásd a „Zava-

relhárítás“ fejezetet).
 Tisztítsa meg a visszacsapószelepet (lásd a „Zava-

relhárítás“ fejezetet).
 Adott esetben szüntesse meg a megtörést vagy a

felálló hurkot a lefolyócsövön.
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Általános problémák a mosogatógéppel

Probléma Ok és elhárítás

Az ellenőrző kijelzők és
a kijelző sötétek.

A mosogatógép az energiatakarékosság érdekében
automatikusan kikapcsol.
 Kapcsolja be ismét a mosogatógépet a  gom-

bbal.

A belső tér világítása az
ajtó kinyitásakor nem
kapcsol be.

A belső tér világítását tartósan lekapcsolták.
 Kapcsolja vissza a belső tér világítását (lásd a

„Beállítások menü, BrilliantLight“ fejezetet).

A mosogatószer-tar-
tályba mosogatás után
mosogatószer ma-
radékok ragadtak.

A mosogatószer-tartály betöltéskor még nedves volt.
 Csak száraz tartályba töltse bele a mosogatószert.

A tisztítószer tartály fe-
dele nem zárható be.

Odaragadt mosogatószer maradványok akadályozzák
a bezárást.
 Távolítsa el a mosogatószer maradványokat.

Befejezett program után
folyadékfilm található
az ajtó belsején és ese-
tleg a belső falakon.

Nem hiba! 
A szárítórendszer normál működési módja.
A nedvesség kis idő múlva elpárolog.

Befejezett program után
víz található a moso-
gatótérben.

Mielőtt a hibát elhárítaná:
 Kapcsolja ki a mosogatógépet a  gombbal.

A mosogatótérben levő szűrőrendszer eltömődött.
 Tisztítsa meg a szűrőrendszert (lásd a „Tisztítás és

ápolás, Szűrők tisztítása“ fejezetet).
Az ürítőszivattyú vagy a visszacsapószelep megszo-
rult.
 Tisztítsa meg az ürítőszivattyút vagy a visszacsapó

szelepet (lásd a „Működési zavarok megszünteté-
se“ fejezetet).

A vízelvezető tömlő megtörött.
 Szüntesse meg a megtörést a vízelvezető tömlőn.
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Zajok

Probléma Ok és elhárítás

Ütés szerű zaj a moso-
gatótérben

Az egyik mosogatókar egy edénynek ütközik.
 Szakítsa meg a programot és rendezze el másként

a mosogatókart akadályozó edényeket.

Csattogó zaj a moso-
gatótérben

Az edények mozognak a mosogatótérben.
 Szakítsa meg a programot és rendezze el fixen az

edényeket.
Egy idegen test (pl. cseresznyemag) található az
ürítőszivattyúban.
 Távolítsa el az idegen testet az ürítőszivattyúból

(lásd „Ürítőszivattyú és a visszacsapószelep
tisztítása“ fejezet).

Ütésszerű zaj a vízve-
zetékben

Ezt esetleg a beépítés vonalvezetése vagy a vízve-
zeték túl kis keresztmetszete okozhatja.
A mosogatógép működését nem befolyásolja.
 Esetleg kérdezzen meg egy vízvezeték-szerelőt.
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Nem kielégítő mosogatási eredmény

Probléma Ok és elhárítás

Az edény nem tiszta. Az edényt nem jól helyezte el.
 Vegye figyelembe az „Edények és evőeszközök

elrendezése“ fejezet utasításait.
A program nem felelt meg a követelményeknek.
 Válasszon egy megfelelő programot (lásd a „Pro-

gramáttekintés“ fejezetet).
Túl kevés tisztítószert adagolt.
 Több tisztítószert használjon.

A tisztítószer nem alkalmas a szennyeződések el-
távolítására.
 Váltson tisztítószert.

A szórókarokat az edények akadályozzák.
 Próbaképpen forgassa meg a kart, és adott eset-

ben rendezze el másként az edényeket.
A mosogatótér szűrőrendszere nem tiszta, vagy nincs
jó behelyezve. 
Emiatt eldugulhatnak a szórókaron lévő fúvókák is.
 Tisztítsa meg a szűrőrendszert, illetve helyezze be

jól.
 Adott esetben tisztítsa meg a szórókarok fúvókáit

(lásd a „Tisztítás és ápolás, Szórókarok
megtisztítása“ fejezetet).

A visszacsapószelep nyitott állásban megszorult.
Szennyvíz folyik vissza a mosogatótérbe.
 Tisztítsa meg az ürítőszivattyút vagy a visszacsapó

szelepet (lásd a „Működési zavarok megszünteté-
se“ fejezetet).

A poharak és evőe-
szközök maszatosak
maradnak. A poharak
kékes árnyalatúak; a le-
rakódások letörölhetők.

Túl magasra van állítva az öblítőszer mennyisége.
 Csökkentse az adagolt mennyiséget (lásd

„Beállítások menü, öblítőszer“ fejezet).



Hibaelhárítás

66

Probléma Ok és elhárítás

Az edény nem szárad
meg, vagy a poharak és
evőeszközök foltosak.

Túl kevés az öblítőszer mennyisége, vagy üres az
öblítőszertartály.
 Töltsön bele öblítőszert, növelje az adagolt

mennyiséget, vagy a legközelebbi utántöltésnél
váltson öblítőszert (lásd az „Első üzembe helyezés,
Öblítőszer“ fejezetet).

Az edényt túl hamar kipakolta.
 Később pakolja ki az edényt (lásd az „Üzemel-

tetés“ fejezetet).

A poharak barnás-
kékes színűre színeződ-
nek; a bevonat nem
törölhető le.

A tisztítószerből alkotórészek rakódtak le.
 Azonnal váltson mosogatószert.

A poharak megvakulnak
és elszíneződnek; a be-
vonatok nem törölhetők
le.

A poharak nem alkalmasak mosogatógéphez. Felületi
változás áll be.
 Vásároljon mosogatógéphez alkalmas poharakat.

A tea vagy rúzs nem
tűnt el teljesen.

A kiválasztott program mosogatási hőmérséklete túl
alacsony volt.
 Válasszon magasabb mosogatási hőmérsékletű

programot.
A tisztítószernek túl kicsi a fehérítő hatása.
 Váltson tisztítószert.

A műanyagok elszíne-
ződtek.

A természetes színezőanyagok, pl. sárgarépából, pa-
radicsomból vagy Ketchup-ból lehetnek ennek az
okai. A tisztítószer mennyisége vagy fehérítő hatása a
természetes színezőanyagokhoz túl kicsi volt.
 Használjon több tisztítószert (lásd „Üzemelés,

Mosogatószer“ fejezet).

A már elszíneződött darabok nem kapják vissza ere-
deti színüket.
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Probléma Ok és elhárítás

Az edényen fehér bevo-
nat képződik. A poharak
és evőeszközök tej-
szerű bevonatot kaptak;
a bevonat letörölhető.

Túl kevés az öblítőszer mennyisége.
 Növelje az adagolt mennyiséget (lásd a

„Beállítások menü, Öblítőszer“ fejezetet).
A sótartályban nincs só.
 Töltsön be regeneráló sót (lásd az „Üzembe helye-

zés, Regeneráló só“ fejezetet).
A sótartály fedele nincs jól lezárva.
 Tegye rá egyenesen a fedelet és csavarja be

zárásig.
A vízlágyító berendezést túl alacsony vízkeménységre
programozta be.
 Programozza be a vízlágyító berendezést magasa-

bb vízkeménységre (lásd a „Beállítások menü,
Vízkeménység“ fejezetet).

Az evőeszközökön rozs-
dafoltok mutatkoznak.

A regeneráló só betöltése után nem indítottak el pro-
gramot. Sómaradvány került a rendes mosogatási
folyamatba.
 A só utántöltése után mindig indítsa el mosogatni-

való nélkül a  Hideg előmosás programot.
A szóban forgó evőeszközök nem eléggé rozsdamen-
tesek.
 Vásároljon mosogatógépben használható evőe-

szközt.
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A vízbefolyó tömlőben lévő
szűrő tisztítása
A belépő vízszelep védelme érdekében
a csavaros csatlakozóba egy szűrőt
építettek be. Ha a szűrő elszennyező-
dik, akkor túl kevés víz jut a moso-
gatótérbe.

 A vízcsatlakozás műanyag háza
egy villamos szelepet tartalmaz,
ezért ne merítse a házat folyadékba.

Javaslat

Ha tapasztalata szerint a víz sok vízben
oldhatatlan alkotót is tartalmaz, javaso-
ljuk egy nagy felületű vízszűrő
beépítését a vízcsap és a biztonsági
szelep csavaros csatlakozása közé.
Ezt a vízszűrőt megvásárolhatja a Miele
márkakereskedőjénél, vagy a Miele
gyári vevőszolgálatától.

A szűrő tisztításához:

 Válassza le a mosogatógépet a háló-
zatról. 
Ehhez kapcsolja ki a mosogatógépet
és aztán húzza ki a hálózati csatla-
kozót.

 Zárja el a vízcsapot.

 Csavarozza le a belépő vízszelepet.

 Vegye ki a csavarzatból a tömítő
alátétet.

 Húzza ki a szűrőt egy kombinált, vagy
hegyes csőrű fogóval és tisztítsa
meg.

 Helyezze be újból a szűrőt és a
tömítést. Ügyeljen eközben a ki-
fogástalan felfekvésükre.

 Csavarja a belépő vízszelepet a víz-
csapra. Eközben ügyeljen arra, hogy
a menetet ne kapassa félre.

 Nyissa meg a vízcsapot.

Ha víz jelenne meg, akkor esetleg nem
eléggé húzta meg a csavarkötést vagy
félrekapatta a menetet.

 Állítsa a belépő vízszelepet egyene-
sre, és húzza meg a csavarkötést.
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Ürítőszivattyú és visszacsa-
pószelep tisztítása
Ha a program befejezése után víz áll a
mosogatótérben, akkor a vizet nem szi-
vattyúzta ki a rendszer. Az ürítőszivattyú
és a visszacsapószelep megszorulhato-
tt egy külső tárgy miatt. A külső tárgyat
könnyen el tudja távolítani.

 Válassza le a mosogatógépet a háló-
zatról. Kapcsolja ki a mosogatógépet,
és húzza ki a hálózati csatlakozót.

 Vegye ki a mosogatótérből a
szűrőrendszert (lásd a „Tisztítás és
ápolás, Szűrők“ fejezetet).

 Egy kis edénnyel merje ki a vizet a
mosogatótérből.

 Nyomja befelé a visszacsapószelep
reteszelését .

 Döntse befelé a visszacsapó szele-
pet, amíg ki nem tudja venni .

 Folyó víz alatt alaposan öblítse ki a
visszacsapó szelepet, és távolítsa el
belőle az idegen tárgyakat.

A visszacsapószelep alatt található az
ürítőszivattyú (nyíl).

 Távolítson el óvatosan minden idegen
tárgyat az ürítőszivattyúból (az üvegc-
serepeket különösen nehéz észre-
venni). Ellenőrzésként forgassa meg
kézzel a szivattyú lapátkerekét. A la-
pátkerék ilyenkor csak akadozva for-
gatható.

 Gondosan helyezze vissza visszacsa-
pószelepet.

 A reteszelésnek feltétlenül be kell
pattannia!

 Óvatosan tisztítsa az ürítőszi-
vattyút és a visszacsapószelepet,
hogy az érzékeny alkatrészek ne
sérüljenek meg.
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Kapcsolat üzemzavar esetén
Az olyan meghibásodások esetén,
amelyet saját maga nem tud elhárítani,
kérjük értesítse Miele szakkereskedőjét
vagy a Miele gyári vevőszolgálatát.

A Miele vevőszolgálatának telefon-
számát ennek a dokumentumnak a
végén találja.

A vevőszolgálatnak adja meg a moso-
gatógép modellmegnevezését és
gyártási számát. Mindkét adatot az ajtó
nyitását követően az ajtó jobb oldalán,
az adattáblán találja.

Programfrissítés 
(Update)
A programfrissítés során betáplálják a
mosogatógép elektronikájába az aktu-
ális mosogatástechnikai fejlesztéseket.

A programfrissítést csak a Miele
vevőszolgálat végezheti el.

Vizsgálóintézetek számára
Az „Összehasonlító vizsgálatok“ kia-
dvány a vizsgálatokhoz és zajmérések-
hez szükséges összes információt tar-
talmazza.
Mindenképpen rendelje meg az aktuális
kiadványt e-mailben a következő címen:

– testinfo@miele.de

 Megrendelésnél adja meg postacímét,
valamint a mosogatógép modellnevét
és -számát (lásd az adattáblán).
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Tartozékok
Modelltől függően egyes tartozékok az
alapfelszerelés részei is lehetnek.

Cappuccinatore-betét

A felső kosár Cappuccinatore-betétjé-
ben mosogathatja a Miele Cappuccina-
tore alkatrészeit.

Evőeszközkosár

Az alsó kosár evőeszközkosarában egy
mosogatógépben az evőeszközfiókkal
további evőeszközöket mosogathat.

Pohárkengyel

Az alsó kosár pohárkengyele segít-
ségével a különösen hosszú, talpas po-
harak szilárd rögzítést kapnak.
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Villamos csatlakozás

 A villamos csatlakozást érintő
munkálatokat csak a Miele vevőszol-
gálat, az erre feljogosított Miele
szakkereskedő, illetve szakképzett
villanyszerelő végezheti el.

– A villamos hálózatot a DIB VDE 0100
szabvány szerinti kell kialakítani!

– Hálózati csatlakozás dugaljzaton ke-
resztül a nemzeti előírások szerint (a
dugaljzatnak a készülék telepítését
követően hozzáférhetőnek kell
lennie). Így például üzembe helyezés
vagy karbantartás során egyszerűen
ellenőrizhető az elektromos bizton-
ság.

– Fixen bekötött csatlakozás esetén
egy főkapcsolót kell kialakítania,
amely minden pólust leválaszt a háló-
zatról. A főkapcsoló érintkezőjének
legalább 3 mm-es nyitási távolsággal
kell rendelkeznie, nulla állásban pedig
lekapcsolhatónak kell lennie.

– Szükség esetén feszültségkiegyen-
lítést kell végezni.

– A hálózati csatlakozóvezeték
cseréjénél csak eredeti Miele alka-
trészt szabad használni, vagy egy
megfelelő érvéghüvelyekkel szerelt
vezetéket kell használni.

– A műszaki adatokat lásd az
adattáblán vagy a mellékelt kapcso-
lási rajzon!

A mosogatógépet csak az adattáblán
megadott feszültséggel, frekvenciával
és biztosítékkal szabad üzemeltetni.

Átkötést csak a mellékelt átkötési ábra
és kapcsolási rajz szerint szabad elvé-
gezni.

Az utólagos átkötések hosszabb pro-
gramidőt és ebből fakadóan maga-
sabb energiafogyasztást okozhatnak.
A címkén megadott értékek csak a
leszállított állapotban teljesülnek.

Az adattáblák (a VDE tanúsítási
jelzésével stb.) a mosogatógép hátol-
dalán és az ajtó belső lemezén talál-
hatók.

A mosogatógéphez mellékeljük a kap-
csolási rajzot.

Az átkötési rajz az elektromos csatla-
kozás lábazati burkolatán található.

Feszültségkiegyenlítő csatlakoztatá-
sa

Egy feszültségkiegyenlítő csatla-
koztatásához az ipari mosogatógép
hátoldalán egy  csatlakozó csavar áll
rendelkezésre.
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A Miele vízvédelmi rendszere
A Miele vízvédelmi rendszerének szaks-
zerű beszerelése esetén a Miele a
mosogatógép teljes élettartamára ga-
ranciát vállal a vízkárokkal szembeni át-
fogó védelemre.

Vízbevezetés

 A mosogatógépben levő víz nem
ivóvíz!

– A mosogatógépet a helyi előíráso-
knak megfelelően kell a vízhálózathoz
csatlakoztatni.

– A víznek meg kell felelnie legalább az
ivóvízre vonatkozó európai rendelet
követelményeinek.
A víz magas vastartalma esetén rozs-
da képződhet az edényeken és a
készüléken.
Ha a felhasznált víz klórtartalma meg-
haladja a 100 mg/l-t, akkor jelentősen
megnő az edények korróziójának
kockázata.

– Bizonyos térségekben (pl. az Alpok-
ban) a specifikus vízösszetétel miatt
kicsapódások léphetnek fel, amelyek
a mosogatógép üzemeltetését csak
lágyított vízzel teszik lehetővé.

– Visszafolyásgátló nem szükséges; a
mosogatógép megfelel az érvényes
ivóvízvédelmi európai szabványo-
knak.

– A víznyomásnak (áramlási nyomás a
vízcsatlakozásnál) 30 és 1000 kPa
(0,3 és 10 bar) között kell lennie.
Ha a víznyomás ennél alacsonyabb, a
kijelzőn megjelenik a Vízbevezetés hi-
baüzenet (lásd a „Hibaelhárítás“ feje-
zetet).
Magasabb víznyomás esetén
nyomáscsökkentő szelepet kell
beépíteni.

– A csatlakoztatáshoz egy 3/4" mene-
tes elzárószelep szükséges. A szelep-
nek könnyen hozzáférhető helyen kell
lennie, mivel a vízbevezetést el kell
zárni, ha nem használjuk a
készüléket.

– A befolyótömlő egy kb. 1,5 m hosszú
DN 10 nyomótömlő 3/4"-os menettel.
Ehhez hosszabbító toldatként egy 1,5
m hosszú, hajlékony fémcsövet (vi-
zsgálati nyomás 14000 kPa/140 bar)
szállítunk. A szennyfogó szűrőt és az
átfolyásszabályozót nem szabad ki-
venni a csavarzatból.
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 A készülék károsodásának el-
kerülése érdekében a moso-
gatógépet csak egy teljesen légte-
lenített csőhálózatra csatlakoztassa.

 A vízbevezető csövet nem sza-
bad lerövidíteni vagy megsérteni, mi-
vel abban feszültség alatt álló alka-
trészek találhatók (lásd az ábrát).
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Vízelvezetés csatlakoztatása
– A mosogatógép vízelvezetésébe viss-

zacsapó szelep van beépítve, így
nem juthat szennyvíz a lefolyótömlőn
át a mosogatógépbe.

– A mosogatógépet lehetőleg egy
különálló, a beruházó által kialakítan-
dó lefolyórendszerhez kell csatla-
koztatni. Ha nem áll rendelkezésre
külön bekötés, duplakamrás szifon
kialakítását javasoljuk.

– A mosogatógépet egy kb. 1,5 m
hosszú, hajlékony lefolyócsővel sze-
relték fel (cső belső átmérője: 22
mm). 
A tömlő csatlakoztatásához szüksé-
ges csőbilincseket a mosogatógép-
pel együtt szállítjuk.

– A lefolyótömlőt nem szabad
lerövidíteni! A tömlőhöz egy öss-
zekötő idommal egy másik tömlő is
csatlakoztatható. A lefolyócső hossza
legfeljebb 4 m lehet, a szivattyúzási
magasság pedig nem haladhatja meg
az 1 m-t.

– A lefolyórendszernek alkalmasnak
kell lennie 16 l/perc minimális lefolyá-
si mennyiség felvételére.

 Ügyeljen a lefolyótömlő
törésmentes, nyomás- és húzásmen-
tes elhelyezésére!

A vízelvezetés szellőztetése

Ha a vízelvezetés számára beépített
csatlakozó mélyebben van, mint az alsó
kosár görgőinek vezetősínje az ajtóban,
a vízelvezetést szellőztetni kell. Ellenke-
ző esetben program közben a víz a
szívóhatás miatt kifolyhat a moso-
gatótérből.

Szellőztetéshez:

 Nyissa ki teljesen a mosogatógép aj-
taját.

 Húzza ki az alsó mosogatókart felfelé.

 Vágja le a mosogatótérben a sze-
llőztető szelep zárósapkáját.



Műszaki adatok

76

Modell 
Mosogatógép

XXL
PG 8133 SCVi

Álló készülék magassága -

Beépíthető készülék magassága 845 mm
(állítható + 65 mm)

Beépítőszekrény magassága 845 mm-től
(állítható + 65 mm)

Szélesség 598 mm

A beépítőszekrény szélessége 600 mm

Álló készülék mélysége -

Beépíthető készülék mélysége 570 mm

Súly max. 57,5 kg

Feszültség
Csatlakozási érték
Biztosító

lásd az adattáblán

Teljesítményfelvétel „Ki“ állapotban 0,3 W

Teljesítményfelvétel nem kikapcsolt állapotban 2,5 W

Hálózati készenléti üzemmód 0,7 W

Frekvenciasáv 2,412 - 2,462 GHz

Maximális adóteljesítmény < 100 mW

Víznyomás (áramlási nyomás) 50 - 1.000 kPa

Hideg- vagy melegvíz-csatlakozás max. 60 °C-ig

Nyersvíz keménysége max. 36 °d

Leszivattyúzási magasság max. 1,0 m

Leszivattyúzási hosszúság max. 4,0 m

Környezeti hőmérséklet 5 °C-tól 40 °C-ig

Relatív páratartalom
legfeljebb
lineárisan csökkenő (alsó határ)

80% 31 °C hőmérsékletig 
50% 40 °C hőmérsékletig

Hálózati csatlakozókábel kb. 1,7 m

Befogadóképesség 14 teríték

Zajemissziós érték
Zajteljesítmény szintje LwA
Hangnyomás szintje LpA

45 dB (A)
34 dB (A)

Vizsgálati jelek VDE, EMC zavarszűrés

CE-jelölés 2006/42/EK gépészeti irányelv

A gyártó címe Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh, Németország
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„Beállítások“ menü a szabvány
értékek módosításához

A „Beállítások“ menü megnyi-
tása
 Nyissa ki az ajtót.

 Ha még ki van kapcsolva, kapcsolja
be a mosogatógépet az  érintő-
gombbal.

 A  gombbal nyissa meg a
Beállítások menüt.

A kijelzőn megjelenik a Beállítások
menü első pontja.

A kijelző működésmódját lásd az azo-
nos című fejezetben.

 Válassza ki a  nyílgombokkal azt
a menüpontot a kijelző alatt, amelyet
módosítani akar, majd hagyja jóvá az
OK gombbal.

A kiválasztott beállítást az almenükben
egy  pipa jelöli.

 Ha egy almenüből ismét ki szeretne
lépni, válassza ki a  nyíl gom-
bokkal a vissza  funkciót, és hagyja
jóvá az OK gombbal.

A kijelző egy menüszinttel feljebb vált.

Nyelv 
A kijelző különböző nyelveket tud
megjeleníteni.

A Nyelv  almenüben tudja a megje-
lenített nyelvet módosítani.

 Válassza ki a kívánt nyelvet, valamint
adott esetben az országot, és hagyja
jóvá az OK gombbal.

A Nyelv  szó mögötti zászló útmu-
tatóként szolgál, ha egy olyan nyelv
van beállítva, amelyet nem ért.
Ebben az esetben válassza ki mindig
azt a menüpontot, amely mögött egy
zászló van, amíg meg nem jelenik az
Nyelv  almenü.
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Pontos idő
Gyárilag a pontos idő kijelzése ki van
kapcsolva.

A mosogatógép néhány perccel az utol-
só gombnyomás vagy a program vége
után energiatakarékossági okokból ma-
gától kikapcsol.

Időformátum beállítása

Eldöntheti, hogy a pontos idő 24 vagy
12 órás formátumban jelenjen-e meg.

 Válassza ki a Időformátum menüpon-
tot.

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

A pontos idő beállítása

Beállíthatja a pontos időt.
A mindenkori pontos idő a „FlexiTimer“
programopció használatához szüksé-
ges.

 Válassza ki a beállítás menüpontot.

 Állítsa be a nyílgombokkal  az
órát, és hagyja jóvá az OK gombbal.
Ezután állítsa be a percet, és hagyja
jóvá az OK gombbal.

Az időbeállítás elmentésre kerül.

Szinkronizálás

Ez a menüpont csak akkor jelenik
meg, ha aktiválta a hálózatot (lásd a
„Beállítások menü, Hálózat“ fejeze-
tet).

A mindenkori pontos időt a SuperVision
funkcióval átveheti más Miele@home
készüléktől is.

 Válassza ki a szinkronizálás menüpon-
tot.

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

Megjelenik a pontos idő.
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Vízkeménység
A mosogatógép vízlágyító berendezés-
sel van felszerelve. A vízlágyító beren-
dezést be kell állítani a helyi
vízkeménységre.

– A mosogatógépet pontosan a ha-
sznált víz keménységére kell bepro-
gramozni.

– Tudakolja meg az illetékes vízműtől
az Ön által használt víz pontos
keménységi fokát.

– Változó vízkeménység esetén (pl. 17 -
25 °d) mindig a legmagasabb értéket
programozza be (ebben a példában
25 °d).

 Válassza ki az Ön által használt víz
keménységét, és hagyja jóvá a
középső gombbal.

A beállított vízkeménységet egy  pipa
jelöli.

°d mmol/l °f Kijelző

1 0,2 2 1

2 0,4 4 2

3 0,5 5 3

4 0,7 7 4

5 0,9 9 5

6 1,1 11 6

7 1,3 13 7

8 1,4 14 8

9 1,6 16 9

10 1,8 18 10

11 2,0 20 11

12 2,2 22 12

13 2,3 23 13

14 2,5 25 14

15 2,7 27 15

16 2,9 29 16

17 3,1 31 17

18 3,2 32 18

19 3,4 34 19

20 3,6 36 20

21 3,8 38 21

22 4,0 40 22

23 4,1 41 23

24 4,3 43 24

25 4,5 45 25

26 4,7 47 26

27 4,9 49 27

28 5,0 50 28

29 5,2 52 29

30 5,4 54 30

31 5,6 56 31

32 5,8 58 32

33 5,9 59 33

34 6,1 61 34

35 6,3 63 35

36 6,5 65 36
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Öblítőszer
Az optimális mosogatáshoz megvála-
szthatja az öblítőszer adagolási
mennyiségét (lásd „Beállítások menü,
Öblítőszer“ fejezet). 
Az adagolási mennyiség 0 és 6 ml
között állítható be. 
Gyárilag a 3 ml van beállítva.

Az adagolt öblítőszer-mennyiség az au-
tomatikus program automatikus
beállítása miatt nagyobb lehet, mint a
beállított érték.

Ha az edényeken foltok maradnak:

– Állítson be nagyobb öblítőszer-
mennyiséget.

Ha homályos vagy csíkos bevonat ma-
rad az edényeken:

– Állítson be kisebb öblítőszer-
mennyiséget.

 Válassza ki a kívánt fokozatot, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

Külső adagoló
Aktiválja a folyékony mosogatószer au-
tomatikus adagolását, ha opcionálisan
kapható külső adagolóegység van csa-
tlakoztatva.

A DOS-modulhoz mellékeltünk egy
külön szerelési útmutatót.

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

A beállítás mindaddig aktív marad,
míg a „Külső adagolót“ nem deak-
tiválja.

Ha folyékony mosogatószert adagolnak
a külső DOS-modulon keresztül, akkor
a szer gyártójának előírásai szerint per-
cenkénti milliliter vagy százalék érték-
ben lehet beállítani a mosogatószer
adagolását.

Mosogatószer-mennyiség

A következő funkciók csak akkor vál-
nak láthatóvá, ha a „Külső adagoló“
aktiválva van.

Gyárilag 0,50 % tisztítószer-mennyiség
van beállítva. Az adagolás 0,05 %-os
fokozatokban 0,1 % és 2,00 % között
módosítható.



„Beállítások“ menü

81

DOS szállított mennyiség

Gyárilag 60 ml/perc mennyiség van
beállítva. A mennyiség 5 ml/perc foko-
zatokban 10 és 150 ml/perc között állít-
ható.

Az adagoláshoz vegye figyelembe a
mosogatószer-gyártók előírásait.

 Válassza ki a kívánt mennyiséget, és
hagyja jóvá az OK gombbal.

Az adagoló légtelenítése

A mosogatógép adagolórendszere csak
akkor tud megbízhatóan adagolni, ha
nincs a rendszerben levegő.

Az adagolórendszert akkor kell légte-
leníteni, ha:

– az adagolórendszert először ha-
sználja,

– a tartályt nem töltötte fel időben
folyékony mosogatószerrel, és így az
adagolórendszer teljesen kiürült,

– a mosogatószer-kannát ki kell cserél-
ni.

 Az adagolórendszer rendel-
tetésszerű működéséhez győződjön
meg a légtelenítés előtt arról, hogy a
mosogatószer-tartály kellően fel van-
e töltve, és az adagolólándzsák szi-
lárdan össze vannak-e csavarozva a
tartállyal.

 Válassza ki a Légtelenítés indítása le-
hetőséget, és hagyja jóvá a középső
gombbal.

A légtelenítés elindul. A kijelzőn megje-
lenik a hátralévő idő.

Közvetlenül a légtelenítés után a rends-
zer felajánlja az „Előmosogatás“ progra-
mot. Indítsa el a programot, hogy az
esetlegesen befolyt mosogatószert
felhígítsa és kimossa.

A hőmérséklet mértékegysége
A hőmérséklet a kijelzőn Celsius-fokban
vagy Fahrenheit-fokban jelenhet meg.

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

Az öblítés hőmérséklete
A szárítás hatékonyságának növelése
érdekében növelni lehet az egyes pro-
gramok utóöblítésének hőmérsékletét.
Ez a funkció nem minden programnál
érhető el (lásd a „Programáttekintés“ fe-
jezetet).

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.
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EcoStart
A költséghatékony mosogatás érdeké-
ben az EcoStart opcióval ki lehet ha-
sználni a napszaktól függő áramdíjsza-
bást (lásd a „Programopciók, FlexiTimer
EcoStart funkcióval“ fejezetet). 
Ezzel az opcióval a mosogatógépet au-
tomatikusan az áramszolgáltató legked-
vezőbb díjszabású időszakában lehet
elindítani.

Ehhez először be kell állítani azt a legfe-
ljebb három díjszabási időszakot, ami-
kor a mosogatógép elindulhat. Ezekhez
az időszakokhoz különböző prioritáso-
kat lehet rendelni. A legkedvezőbb díj-
szabású időszakhoz kell rendelni az 1.
prioritást.

Ehhez tudakolja meg energiaszolgál-
tatójánál, melyek a kedvező díjszabású
időszakok.

Miután beállította az időszakokat, az
EcoStart opcióval minden programnál
megadhatja, hogy legkésőbb mikor fe-
jeződjön be a program. 
A mosogatógép automatikusan elindul
a legkedvezőbb díjszabású időszakban,
és legkésőbb a befejezés beállított
időpontjáig befejeződik.

Áramdíjszabási időszakok beállítása

Mielőtt használná a EcoStart opciót, be
kell állítania legalább egy áramdíjszabá-
si időszakot.

 Válasszon ki a  nyílgombokkal
egy áramdíjszabási időszakot (T1-T3),
és hagyja jóvá az OK gombbal.

Megjelenik a kiválasztott áramdíjszabási
időszak kezdete, és az órák
számjegyblokkja ki van jelölve.

 Állítsa be a  nyílgombokkal a kez-
dés időpontjának óráját és percét, és
hagyja jóvá mindkettőt az OK gom-
bbal.

Megjelenik a kiválasztott áramdíjszabási
időszak vége, és az órák számjegyblo-
kkja van kijelölve.

 Állítsa be a  nyílgombokkal a
befejezés időpontjának óráját és per-
cét, és hagyja jóvá mindkettőt az OK
gombbal.

Az áramdíjszabási időszak elmentésre
kerül, és megjelenik a hozzárendelendő
prioritás.

 Állítsa be a  nyílgombokkal a
kívánt prioritást, és hagyja jóvá az OK
gombbal.

 Hagyja jóvá az üzenetet az OK gom-
bbal.

Az áramdíjszabási időszak aktiválásra
került.
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Áramdíjszabási időszakok törlése

 Törölheti egy áramdíjszabási időszak
beállításait, és az EcoStart opció
esetében deaktiválhatja ezt az
időszakot.

 Válasszon ki a  nyílgombokkal
egy törlendő áramdíjszabási idősza-
kot (T1-T3), és hagyja jóvá az OK
gombbal.

 Válassza ki pl. a T1 törölni lehetőséget,
és hagyja jóvá az OK gombbal.

 Válassza ki pl. a T1 valóban törölni le-
hetőséget, és hagyja jóvá az OK
gombbal.

A kiválasztott áramdíjszabási időszak
beállításai visszavonásra kerülnek.

 Hagyja jóvá az üzenetet az OK gom-
bbal.

Az áramdíjszabási időszak törölve lett.
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Hálózat
A mosogatógép integrált Wi-Fi modullal
van felszerelve.

Ha a háztartási gépét össze akarja kap-
csolni a Wi-Fi-hálózattal, akkor először
aktiválnia kell a hálózati funkciót.

Ekkor a „Beállítások“ menü kiegészül a
Miele@home komm.képes készülék
menüponttal.

Gyárilag a hálózati funkció deaktiválva
van.

Gondoskodjon arról, hogy a moso-
gatógép felállítási helyén a Wi-Fi-
hálózat jelerőssége megfelelő legyen.

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

Miele@home

Ez a menüpont csak akkor jelenik
meg, ha aktiválta a hálózatot (lásd a
„Beállítások menü, Hálózat“ fejezetet).

Többféle módon is csatlakoztathatja a
mosogatógépet a Wi-Fi-hálózathoz:

MielePro@mobile alkalmazás

A MielePro@mobile alkalmazást ingye-
nesen letöltheti az Apple AppStore®-ból
vagy a Google Play™ áruházból.

Miután a MielePro@mobile alkalmazást
telepítette egy mobil végkészülékre, az
alábbi akciókat hajthatja végre:

– a Professional készülék távoli kezelé-
se

– információk lehívása a Professional
készülék üzemi állapotáról

– a program lefutására vonatkozó uta-
sítások lehívása

– Miele@home hálózat kialakítása más
wifi-képes Miele háztartási
készülékekkel
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WPS nyomógomb

A MielePro@mobile alkalmazással
történő hálózati bejelentkezés mellett
egy WPS-en (Wireless Protected Setup,
vezeték nélküli védett beállítás) kere-
sztül is létrehozhatja a kapcsolatot. Eh-
hez egy WPS-re alkalmas routerre lesz
szüksége.

 Válassza ki a WPS Push-gomb
menüpontot.

Az Kérem, várjon. üzenet jelenik meg.

 Két percen belül aktiválja a routeren a
WPS funkciót.

 Ha létre lehetett hozni a kapcsolatot,
hagyja jóvá az üzenetet az OK gom-
bbal.

A mosogatógép visszavált a
Miele@home komm.képes készülék
menüre.

Ha nem lehetett létrehozni a kapcsola-
tot, akkor valószínűleg nem elég gyor-
san aktiválta a WPS-t a routeren. Vége-
zze el újra a fenti lépéseket.

SmartStart

A SmartStart funkcióval automatikusan
abban az időpontban indíthatja el a
mosogatógépet, amikor az energiaszol-
gáltatójának áramdíjszabása különösen
kedvező.

Ha aktiválta a SmartStart engedélyez le-
hetőséget, a kiválasztott program
„FlexiTimer“  menüjében már nem a
EcoStart opció jelenik meg, hanem a
SmartStart. Ekkor a mosogatógép az Ön
által megadott időtartamon belül az
áramszolgáltató által küldött jelre indul
el. 
Ha a lehető legkésőbbi időpontig nem
érkezik jel az áramszolgáltatótól, akkor
a mosogatógép automatikusan elindul.

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

 Hagyja jóvá az üzenetet az OK gom-
bbal.
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Távvezérlés

Ha telepítette a táblagépre,
számítógépre vagy az okostelefonra a
MielePro@mobile alkalmazást, akkor
távolról is vezérelheti a mosogatógépet.
Ehhez be kell jelentkeznie a moso-
gatógéppel egy WiFi-hálózatra, és ak-
tiválnia kell a Távvezérlés funkciót.

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

 A vissza  opcióval váltson át a
Beállítások  menübe.

 A befejezni opcióval hagyja el a
Beállítások  menüt.

 Válassza ki újra a Beállítások  le-
hetőséget.

Ha aktiválta a Távvezérlés funkciót,
akkor a Beállítások  alatt első
menüpontként MobileControl jelenik meg.

Ahhoz, hogy a MielePro@mobile alkal-
mazással kezelni tudja a moso-
gatógépet, aktiválnia kell a MobileControl
funkciót.

 Hagyja jóvá a MobileControl menüpon-
tot az OK gombbal.

 Csukja be az ajtót.

Innentől fogva távolról irányíthatja a
mosogatógépet a MielePro@mobile al-
kalmazással.

Ha mégse szeretné a MielePro@mobile
alkalmazással távolról vezérelni a moso-
gatógépet, megszakíthatja a MobileCon-
trol funkciót.

 Kapcsolja ki a mosogatógépet a 
gombbal.

Rendszerbeállítások

Ez a funkció a Miele ügyfélszolgálata
számára van fenntartva, hogy a Profes-
sional készülékét manuálisan az Ön
hálózatához csatlakoztassa.
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Modulbeállítások

Azt ajánljuk, hogy a MielePro@mobile
alkalmazással, vagy pedig WPS-en ke-
resztül csatlakoztassa a mosogatógépet
a Wi-Fi-hálózathoz.

Ha ehelyett mégis saját maga szeretne
minden beállítást elvégezni a routeren,
vagy speciális hálózati konfigurációja
van, akkor itt végezheti el a megfelelő
beállításokat, ha rendelkezik a szüksé-
ges szakértelemmel.

Modulakció indítása

Ha vissza szeretné állítani a
Miele@home valamennyi elvégzett
beállítását és a bevitt értékeket, akkor
visszaállíthatja a Wi-Fi modul gyári
beállításait. A Miele@home-t nem érintő
többi beállítás változatlanul marad.

 Válassza ki a Gyári beállítások lehetősé-
get, és hagyja jóvá az OK gombbal.

Az Kérem, várjon. üzenet jelenik meg.

Néhány perc múlva a Modul állapota: A
folyamat sikeresen lezajlott. üzenet jelenik
meg.

 Hagyja jóvá az üzenetet az OK gom-
bbal.

A Wi-Fi modul gyári beállításai vissza
lettek állítva.

Ha nem lehetett visszaállítani a Wi-Fi
modul gyári beállításait, végezze el újra
a fenti lépéseket.
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2. köztes öblítés
Makacs szennyeződések esetén egy
újabb köztes öblítéssel javíthatja a
tisztítási teljesítményt. Ez a funkció nem
minden programnál érhető el (lásd a
„Programáttekintés“ fejezetet).

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

Fényerő
A kijelző megjelenítésének fényereje hét
különböző fokozatban állítható be.

 Válassza ki a kívánt fényerőt és
nyugtázza az OK gombbal.

Hangerő
Aktivált hangjelzés esetén az öblítőpro-
gramok végét és az esetlegesen fellépő
hibákat egy hangsor jelzi.

Hangjelzések hiba esetén

A figyelmeztető hang a hiba fellépése
esetén négyszer szólal meg egymás
után rövid szünetekkel.

Súlyos hiba esetén a figyelmeztető
hang nem kapcsolható ki.

A hangjelzések a program végén

A hangjelzések a program végén négys-
zer szólalnak meg egymás után rövid
szünetekkel.

A program végét jelző hang kívánt han-
gerejét hét fokozatban állíthatja be. Ha
nem választja ki a fokozatot, akkor a
hangjelzések ki vannak kapcsolva.

 Válassza ki a Jelz. hangerőssége
menüpontot.

 Válassza ki a nyílgombokkal  a
kívánt hangerőt, és hagyja jóvá az OK
gombbal.

Gombhang

A gombok működtetését egy hangjelzés
nyugtázza.

A gombhangok hangerejét hét
különböző fokozatban állíthatja be. Ha
nem választotta ki a fokozatot, akkor a
gombhang kikapcsol.

 Válassza ki a nyílgombokkal  a
kívánt hangerőt, és hagyja jóvá az OK
gombbal.
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Memória
A bekapcsolt memória funkció elmenti,
hogy melyik program futott utoljára.
Ha egy program vége után a moso-
gatógépet ki-, majd újra bekapcsolja,
akkor nem az ECO program, hanem
közvetlenül az utoljára használt program
jelenik meg.

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

Hiánykijelzések
Ha tartósan többfunkciós mosogatós-
zereket használ, és zavarja a só- és az
öblítőszerhiány kijelzése, mindkét ki-
jelzőt egyszerre kikapcsolhatja.

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

Ha már nem többfunkciós moso-
gatószert használ, ne felejtsen el sót
és öblítőszert tölteni a készülékbe, és
újra bekapcsolni a hiánykijelzéseket.

Szűrőellenőrzés
Beállíthatja az intervallum hosszát, mely
után a szűrő ellenőrzésére vonatkozó
figyelmeztetést kap. 
30 és 60 mosogatási folyamat közötti
intervallumot állíthat be.

Gyárilag 50 mosogatási folyamatra van
az intervallum beállítva.

 Válassza ki a kívánt intervallumot és
nyugtázza az OK gombbal.
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AutoOpen
Az ajtó a programok végén egy szárítási
fázissal automatikusan résnyire kinyílik,
hogy a száradás tökéletesebb legyen
(lásd a „Programáttekintés“ fejezetet).
ECO programban (ha van) az ajtó már a
szárítási fázisban kinyílik.

Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja.

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

 Ha az automatikus ajtónyitást ki-
kapcsolta, és mégis ki szeretné nyitni
a program vége után az ajtót, akkor
az ajtót teljesen nyissa ki. Ellenkező
esetben a vízgőz károsíthatja az ér-
zékeny munkalapszegélyeket, hiszen
a ventilátor már nem működik
tovább.

A készenlét optimalizálása
Gyárilag a Standby optimaliz. funkció be
van kapcsolva.

Ezért a mosogatógép néhány perccel az
utolsó gombnyomás vagy a program
vége után energiatakarékossági
okokból magától kikapcsol.

Ha hiba lép fel, akkor a moso-
gatógép nem kapcsol ki.

Ki is kapcsolhatja a készenlét optimali-
zálását. Ezzel a mosogatógép automati-
kus kikapcsolásáig eltelő idő kb.
6 órával meghosszabbodik, az energia-
fogyasztás pedig megnő.

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

BrilliantLight
A mosogatógép belső megvilágítással
van felszerelve.
Nyitott ajtónál a világítás 15 perc után
automatikusan kikapcsol.

A belső világítást tartósan is kikapcsol-
hatja.

 Válassza ki a kívánt beállítást, és ha-
gyja jóvá az OK gombbal.

Szoftverváltozat
Ha karbantartásra vagy javításra kerül
sor, megjelenítheti a mosogatógép elek-
tronikájának szoftverváltozatát.

 Az OK gombbal hagyja jóvá az üze-
netet.
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Kereskedők

Csak szakkereskedők részére!

A mosogatógépet a szakkereskedés
részére különböző bemutató programo-
kkal látták el.

– Bemutatót. üzemm.
Bemutató program kiállításokra

– Demo mosog. zajok
A program aktiválja a keringetőszi-
vattyút, a mosogatási zaj bemu-
tatására.

– Demo AutoOpen
Az ajtó automatikusan kinyílik.

– BrilliantLight fény
A belső tér világítása tartósan bekap-
csol.

Gyári beállítások
A mosogatógép mindegyik beállítását
visszaállíthatja a gyári beállításokra.

A Wi-Fi-modul beállításait (ha van)
külön kell visszaállítani (lásd a
„Beállítások, Miele@home, Modul-
beállítások“ fejezetet).

 Válassza ki a visszaállítás lehetőséget,
és hagyja jóvá az OK gombbal.

„Beállítások“ menü befejezése
A „Beállítások“ menüt a befejezni le-
hetőséggel ismét elhagyhatja.

 Válassza ki a befejezni lehetőséget, és
hagyja jóvá az OK gombbal.

A kijelzőn rövid időre megjelenik a
kiválasztott program, és világít a vála-
sztott program ellenőrzőlámpája.
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