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Programın iptal edilmesi
Programı çalışırken iptal etmek için Başla / Bekle / İptal tuşuna 3 
saniye basın. Yıkama ve Kurutma lambaları aynı anda yanıp sönmeye 
başlayınca bırakın. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye 
edilecektir. Bitti lambası yandığında program iptal edilmiş olacaktır. 
Sonrasında yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

AA İptalAettiğinizAprogramınAkaldığıAadımaAbağlıAolarakA
makinedeAveA/AveyaAyıkananAparçalarAüzerindeA
deterjanAveyaAparlatıcıAkalabilir.
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Erteleme
Erteleme tuşunu kullanarak programın başlama zamanını 9 saate kadar 
erteleyebilirsiniz. Ertelemeyi yaptıktan sonra Başla/Bekle/İptal tuşuna 
basın. Erteleme bittiğinde program otomatik olarak başlayacaktır. 

Erteleme tuşuna her bastığınızda sırasıyla 3-6-9 saat lambaları yanıp 
sönmeye başlar. Seçtiğiniz erteleme lambası yanıp sönmekteyken, 
Başlat/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda erteleme lambası sürekli yanar 
ve geri sayım başlar. Erteleme süresi tamamlandığında erteleme 
lambası söner ve seçtiğiniz yıkama programı çalışmaya başlar.
A 9 saat erteleme lambası yanıp sönmekteyken Erteleme Tuşuna 
basarsanız, erteleme lambaları söner. Erteleme Lambaları sönük 
durumdayken Başlat/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda seçtiğiniz 
program erteleme olmaksızın başlayacaktır.
A Ertelemede kalan süreyi erteleme lambalarından takip edebilirsiniz. 
Örneğin: 9 saat erteleme seçeneğini seçtiğinizde, yıkama programına 
başlama süresi 6 saat kaldığında 6 saat lambası, 3 saat kaldığında ise 
3 saat lambası yanar durumda olacaktır.
ZamanAErtelemeninAdeğiştirilmesi
Başlat/Bekle/İptal tuşuna basın. Erteleme süresi lambası yanıp 
sönmeye başlayacaktır. Erteleme tuşuna tekrar basarak yeni erteleme 
süresini seçebilirsiniz. Tekrar Başlat/Bekle/İptal tuşuna basarak 
hafızaya alınız.
ZamanAErtelemeyiAiptalAetmekAiçin
Başlat/Bekle/İptal tuşuna 3 saniye boyunca basınız. Seçtiğiniz 
erteleme süresi iptal edilmiş olacaktır.İptal işlemi başladığında 30 
saniye süreyle güvenlik için makineniz içinde kalmış olabilecek su 
tahliye edilir.

Su Kesik Uyarı Göstergesi
Makine içine su alınamadığı durumda ekranda Su Kesik Uyarı 
göstergesi yanar. Suyun gelmesi durumunda uyarı göstergesi otomatik 
olarak söner. 

AA SuAKesikAUyarıAgöstergesiAyandığında;AsuyunAkesikA
olmadığından,AmusluğunAkapalıAolmadığındanAeminA
olun.ASuAakıyorAveAmuslukAaçıkAiseAYetkiliAServisiAçağırın.

Parlatıcı eksikliği / Tuz eksikliği / Su kesik uyarı göstergesi Zaman Erteleme göstergesi
Program takip lambaları
Başla / Bekle / İptal tuşu
Zaman Erteleme tuşu

Açma / Kapatma tuşu
Makineyi açmak için 1 sn boyunca Açma / Kapatma tuşuna basın. 
Pano üzerindeki gösterge lambaları yanar. Makineyi kapatmak için 
1 sn boyunca Açma / Kapatma tuşuna basın. Kapatma konumunda 
gösterge lambaları söner.

Program Seçim tuşu
“Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri tablosu”na bakarak 
bulaşıklarınıza uygun programı belirleyin. Seçmek istediğiniz programın 
ışığı yanana kadar Program Seçim tuşuna art arda basın. 

Başla / Bekle / İptal tuşu
Seçilen programı veya fonksiyonu başlatmak, beklemeye almak veya 
iptal etmek için kullanılır.
Başla / Bekle / İptal düğmesine bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama 
programı çalışmaya başlayacaktır.
Makineniz “Bekle” konumundayken program takip lambalarından biri 
yanıp söner.

AA AçmaA/AKapatmaAtuşuAileAmakineniziAAaçtıktanAsonra,A
BaşlaA/ABekleA/AİptalAtuşunaAbasmadanAönceA2AsaniyeA
bekleyin.

FonksiyonAtuşlarıA

Yarım Yük fonksiyonu

Yarım Yük fonksiyonu
Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istediğinizde kullanılır.
1. Bulaşıklarınızı makinenize istediğiniz gibi yerleştirin.

2. Açma / Kapatma tuşundan makineyi açın.

3. İstediğiniz programı seçtikten sonra Yarım Yük tuşuna basın. 

Fonksiyon aktif olduğunda fonksiyon seçildi göstergesinde ve ekranda 
Yarım Yük göstergesi yanar.
4. Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak programı çalıştırın.

Tablet Deterjan Fonksiyonu
Program Seçim tuşu
Açma / Kapatma tuşu

Program lambaları
Tablet Deterjan göstergesi
Yarım Yük fonksiyonu göstergesi

tuşu
tuşu

Tablet Deterjan Fonksiyonu
Şebeke suyu sertliğine bağlı olarak 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, hepsi bir 
arada vb. isimlerde adlandırılan çok amaçlı deterjanlarla yapılan 
yıkamalarda daha iyi kurutma sağlar. 
Tablet deterjan fonksiyonunu seçtiğinizde Tablet Deterjan göstergesi 
yanar.

C
En son kullandığınız yıkama 
programında Tablet Deterjan 
özelliğini kullandıysanız, bir 
sonraki seçtiğiniz yıkama 
programında  Tablet Deterjan 
fonksiyonu aktif durumda kalır. 

C
Tablet Deterjan fonksiyonu 
program süresinde değişikliğe 
neden olabilir.

C
Yarım Yük fonksiyonu sayesinde 
makinenizin alt ve üst sepetini 
aynı anda kullanırken su ve 
enerjiden tasarruf sağlarsınız.
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1. Musluğu açın.
2. Fişi prize takın.
3. Bulaşık makinesinin kapısını açın.
4. Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda 

yerleştirin.
5. Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
6. Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını 

kapayın.
7. Açma/Kapatma tuşuna basarak program ekranının üzerindeki 

lambaların yandığından emin olun.
8. Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını 

kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
AA PiyasadakiAfarklıAmarkalarınAfarklıAtuzAtanecikA
boyutunaAsahipAolmasınaAveAsuAsertliğineAbağlıAolarakA
tuzunAsuAiçindeAçözünmesiAbirkaçAsaatAsürebilir.ABuA
nedenleAtuzunAmakineyeAdoldurulmasındanAsonraATuzA
EksikliğiAUyarıAlambasıAbelirliAbirAsüreAyanmayaAdevamA
eder.

9. “Program ve tüketim tablosu”nu kullanarak en uygun programı 
seçin. 

10. Program Seçim tuşuna basarak çalıştırmak istediğiniz programa 
gelin.

MakinenizinAçalıştırılması
11. Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı başlatın.

AA MakineAçalışırkenAkapısınıAaçmamayaAözenAgösterin.A
EğerAaçmanızAgerekirse,AgüvenlikAsistemiAdevreyeA
giripAmakineniziAdurduracaktır.AMakinenizinAkapısınıA
açtığınızdaAbuharAçıkacaktır,AdikkatliAolun.AKapıyıA
kapadığınızdaAyıkamaAprogramıAdevamAedecektir.

AA KurutmaAlambasıAyanıyorsaAmakineAyaklaşıkA35-45A
dakikaAsessizAolarakAkurutmaAyapar.ABuAsüreAsonundaA
KurutmaAlambasıAsönerAveABittiAlambasıAyanar.

AA MakineniziAkapatmadanAönceAmutlakaAkurutmanınA
tamamlanmasınıAbekleyin.ABittiAlambasıAyandıktanA
sonraAAçmaA/AKapatmaAtuşunaAbasarakAmakineyiA
kapatın.

12. Açma/Kapatma tuşuna basarak makinenizi kapayın.
13. Musluğu kapayın.
14. Fişi prizden çıkarın.
15. Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 

dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık 
bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem 
makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.
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Eko * Yoğun Günlük Hzl 58' Mini 30'

50 ºC 70 ºC 65 ºC 60 ºC 35 ºC

Beklemiş normal kirli 
günlük bulaşklarn 

en ekonomik şekilde 
ykanmas için 

uygundur. 

Ağr kirli tencere ve 
tavalar için uygundur.

Normal kirli 
bulaşklarn 

ykanmas için günlük 
ykama programdr.

Normal kirli 
bulaşklarn en hzl 
şekilde ykanmas 
için günlük ykama 

programdr.

Ön temizleme 
işleminden geçmiş 

hafif kirli bulaşklarn 
hzl bir şekilde 
ykanmas için 

uygundur.

Orta Çok Orta Orta Az

+ + - - -

+ + + + +

+ + + + -

210 120 120 58 30

11,5 17,6 16,2 11,8 11,8

1,03 1,65 1,38 1,20 0,80

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu 

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir.  Bu nedenle günlük kullanmda farkllklar olabilir. * Test Enstitüleri için referans 
program. EN 50242 standardna göre yaplan testler referans programda su yumuşatcs tuz bölmesinin ve parlatc  bölmesinin dolu olmas durumunda 
yaplmaldr.    

Program No

Program Ad

Ykama Scaklğ

Kirlilik Düzeyi

Enerji Tüketimi 
(kW saat)

Ön Ykama

Ykama

Kurutma

Program Süresi 
(dakika)

Su Tüketimi 
(litre)

Tablet Deterjan Fonksiyonu
tuşu

tuşu


