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BULAŞIK
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Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak
ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını
sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları
kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.
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Talimatları okumanız kurulumu
kolaylaştıracak ve ürünün doğru
ve güvenli şekilde kurulmasını
sağlayacaktır.
Bu el kitabında üretici tarafından
değişiklik yapılabilir.
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Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli
olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi
amaçlanmıştır.
Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.
Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları
belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir
şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.
UYARI
Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme
neden olabileceğini gösterir.
DİKKAT
Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar
görmesine neden olabileceğini gösterir.

Önemli Güvenlik Talimatları
UYARI
Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma
veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel
önlemleri uygulayın:

Evde Bulunan Çocuklar
Gözetim altında veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin
talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise 8 yaşından büyük
çocuklar, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim
ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir.
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Kurulum

••Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo
veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla
çalıştırmayın.
••Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu
kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
••Cihaz ile birlikte verilen güç kablosuna müdahale etmeyin. Uyumsuzluk
durumunda tavsiye almak için lütfen LG Müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.
••Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile
taşınmalıdır.
••Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya
doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki
sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın
veya saklamayın.
••Bu cihazı çoklu prizlere, uzatma kablolarına veya adaptörlere takmayın.
••Cihazı monte etmeden ya da üzerinde servis çalışmaları yapmadan önce
enerji kablosu, ev sigortası ya da devre kesici bağlantısını kesin.
••Ürünü farklı bir konuma taşırken ya da monte ederken montaj ve servis
hizmetleri için yetkili bir servis elemanı çağırın.
••Boşaltma hortumunu sağlam bir şekilde yerleştirin.
••Bu cihaz denizde kullanılmak ya da RV'ler, römorklar veya uçaklar gibi mobil
kurulumlar için tasarlanmamıştır.
••Bu cihaz bir elektrik enerji kaynağı yakınına yerleştirilmelidir.
••Cihazı monte ederken ya da taşırken güç kablosunun sıkışmaması,
ezilmemesi ya da hasar görmemesi için dikkatli olun.
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••Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların
tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
••Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik
çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin
değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.
••Bu cihaz topraklanmalıdır. Kullanım hatası veya bozulma durumunda,
topraklama elektrik akımı için en az dirençli yol sağlayarak elektrik çarpmasını
azaltacaktır.
••Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile
donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş
ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
••Montaj sonrasında cihazı yerine yerleştirmeden önce hortum bağlantısında
sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
••Cihazın güç kablosuna hasar vermeyin ya da üzerine ağır eşyalar koymayın.
••Bu cihaz bireysel ve ev uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış olup
ticari amaçlarla kullanılmamalıdır.
••Kalıcı olarak bağlı bir bulaşık makinesi için: Bu cihaz topraklanmış bir metal,
kalıcı kablo tesisatı sistemi ya da devre iletkenleriyle çalışan bir ekipman
topraklama iletkenine bağlanmalı ve bu bağlantı ekipman topraklama terminali
ya da ucu ile cihaz arasında yapılmalıdır.
••Toprak kablosunu terminal kutusundaki yeşil toprak konektörüne bağlayın.
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Kullanım

••Cihazdan tuhaf bir ses, koku ya da duman geldiğini fark ederseniz derhal
elektrik fişini çıkarın ve bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim
kurun.
••Cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar
ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak
önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.
Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.
••Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini
sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
••Cihazın yanında yanıcı gaz veya patlayıcı madde (benzen, yakıt, tiner, petrol
alkol gibi) kullanmayın.
••Cihazın üzerindeki panelleri veya cihazın kendisini sökmeye çalışmayın.
Cihazı kullanmak için kontrol paneline ucu keskin nesnelerle müdahale
etmeyin.
••Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
••Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
••Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
••Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç
prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın.
••Taşma durumunda fişi çıkarın ve LG Electronics Müşteri Bilgi Merkezi ile
iletişime geçin.
••Belirli koşullar altında iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmayan bir sıcak
su sisteminde hidrojen gazı oluşabilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Bir
sıcak su sistemi bu kadar uzun bir süre kullanılmamışsa cihazı kullanmadan
önce tüm sıcak su musluklarını açın ve birkaç dakika su akmasına izin verin.
Böylece birikmiş hidrojen gazı salınacaktır. Gaz yanıcı olduğunda bu süre
boyunca sigara içmeyin ya da açık bir alev kullanmayın.
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••Cihazlarınızın altındaki ve çevresindeki alanlarda pamuk tiftiği, kağıt, paçavra,
kimyasal gibi yanıcı malzemeler bulunmamasına dikkat edin.
••Bazı bulaşık makinesi deterjanları güçlü birer alkalidir. Yutulmaları çok tehlikeli
olabilir. Deri ve gözle temaslarını önleyin ve bulaşık makinesi kapağı açıkken
çocukları uzakta tutun. Yıkama programının sonunda deterjan gözünün boş
olup olmadığını kontrol edin.
••Tüm muhafaza panellerinin düzgün bir şekilde yerinde olduğundan emin
olmadan cihazı çalıştırmayın.
••Sadece bir cihazda kullanılmak üzere tavsiye edilen deterjanları ya da yüzey
aktif maddeleri kullanın ve bunları çocuklardan uzak tutun.
••Mazot, çözeltiler, çözücü bazlı deterjan gibi patlayıcı maddelere dalmış
parçaları yıkamayın ve kurutmayın.
••Yıkanacak eşyaları yüklerken:
−− Keskin öğeleri kapı lastiğine hasar vermeyecek şekilde yerleştirin.
−− Kesilme tipi yaralanma riskini azaltmak için keskin bıçakları sapları yukarıda
olacak şekilde yerleştirin.
••"Bulaşık makinesinde yıkanabilir" ya da eşdeğeri işarete sahip olmadığı sürece
plastik öğeleri yıkamayın. Bu şekilde işarete sahip olmayan plastik öğeler için
üreticinin tavsiyelerine göz atın.
••Kullanım sırasında ya da hemen sonrasında herhangi bir ısıtıcı elemana
(maruz kalındığında) dokunmayın.
••Bulaşık makinesinin kapısına ya da tabak rafına müdahale etmeyin, üzerine
oturmayın ya da üzerine basmayın.
••Tabakları temizledikten sonra musluğu kapatın. Musluğu yeniden açın ve
temizlemeden önce su besleme hortumunun bağlantı durumunu kontrol edin.
••Cihaz çalışırken kapıyı açmayın. Su sıçrayabilir ve bir kayma tehlikesine yol
açabilir.
••Cihazın kapısını kapatırken elinizin sıkışmaması için dikkatli olun.
••Mazot, çözeltiler, çözücü bazlı deterjan gibi patlayıcı maddelere dalmış
parçaları yıkamayın ve kurutmayın.
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••Takılı herhangi bir buhar çıkışına temas etmeyin.
••Raf mandalları ve filtre tutucu direkler gibi küçük parçalar bulaşık
makinesinden çıkarılırsa küçük çocuklar için boğulma tehlikesine neden
olabilir. Küçük çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
••Bıçaklar ve keskin uca sahip diğer kap-kacaklar, keskin uçları aşağı bakacak
şekilde sepete konmalı ya da yatay olarak yerleştirilmelidir.
••Takılma tehlikesine neden olabileceğinden kapı açık konumda
bırakılmamalıdır.

Bakım

••Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima
sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.
••Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket
çıkışına sağlam şekilde takın.
••Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.
••Cihazı temizlemeden önce güç bağlantısını kesin. Cihaz kumandasını KAPALI
veya bekleme konumuna getirmek, cihazın güç bağlantısını kesmez.

İmha

••Eski cihazı atmadan önce prizden çekin. Yanlış kullanımı önlemek için
arkasındaki kabloyu doğrudan kesin.
••Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan
uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
••Çocukların veya küçük hayvanların içeride sıkışması tehlikesinden kaçınmak
için bu cihazı imha etmeden veya elden çıkarmadan önce kapağı çıkarın.
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Güvenlik bilgileri (Türkiye'de kullanım için)

••Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat
Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarılar:
UYARI
Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak
yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde
çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında
olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları
gerçekleştirin.
Kurulum Uyarısı
••Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
Uzman Personel Uyarısı
••Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.
Ürün İmha Uyarısı
••Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre
gerçekleştirilmedir.
Şimşek Etkinliği Uyarısı
••Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp
çıkarmayın.
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
••Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
••Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
••Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
••Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
••Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Faydalı Bilgiler (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım süresi 10 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça temin süresi).
Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:
••Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
••Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar
görmemiş olduğundan emin olunuz.
••Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan
yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
••Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10 ° / +80 ° arasında bulunmalıdır.
••Üstüste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
10
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DİKKAT
Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması ya da insanların
yaralanması riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel
güvenlik önlemleri alınmalıdır:

Kurulum

••Ürünü sağlam ve düz bir zemin üzerine monte edin.
••Montaj sırasında boşaltma hortumunu bulaşık makinesinin altına
yerleştirmeyin.

Kullanım

••Örneğin tatil gibi dönemlerde uzun süre cihaz kullanılmayacaksa musluğu
kapatın ve cihaz ile bağlantısını kesin.
••Cihazın üzerine herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
••Ürünün yüzeyini sıvı deterjan ya da ağartıcı (klorlu ağartıcı, oksijenli ağartıcı
vb.) kullanarak bezle silmeyin ya da kaplama uygulamayın. Bu talimatlara
uyulmaması kaplamada korozyona ya da renk solmasına neden olabilir.
••Makineden boşalan suya dokunmayın, sıcak olabilir.
••Kışın boşaltma hortumu ve su besleme hortumu donmuşsa, kullanmadan önce
buzu çözün.
••Cihazın altına ya da arkasına elinizi, ayağınızı sokmayın veya metal nesneler
yerleştirmeyin.
••Masaj salonlarında, cilt bakımı salonlarında, güzellik salonlarında ya da kuaför
salonlarında kullanılan yağ, krema veya losyonlar gibi kimyasal ürünlerle
kirlenmiş bulaşıkları yıkamayın.
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Eski cihazınızın atılması
••Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer
tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha
edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından
kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü
satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve
elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
••Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel
olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
••Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki
tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme
sebebiyet verebilir.
••AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
••Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen
belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.
lg.com/global/recycling)
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Parçalar

1

Kumanda Panosu ve Kapak
Kolu

5

2

Ön Kapak

6

3

Alt Kapak

4

Ayarlanabilir Ayak

5

Boşaltma Hortumu

6

Su Beslemesi Hortumu

7

Güç Kablosu

1

Üst Yıkama Çarkı

2

Üst Püskürtme Kolu

3

Alt Püskürtme Kolu

4

Tuz Kabı Kapağı

5

Filtreleme Sistemi

6

Çatal Bıçak Sepeti

7

Deterjan ve Parlatıcı Gözü

8

Üst Raf

9

Alt Raf

1

2

7

3
4

1

2

3

8

4
5
6
7

9
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Aksesuarlar (Bazı modellerde)

Huni
(Tüm modellerde)

Beyaz Gürültü Şeridi
(Ön)

Özellikler
Güç kaynağı

220-240 V~ 50 Hz

Boyut

600 mm (W) X 600 mm (D) X 850 mm (H)

Ürün ağırlığı

47 kg

Maks. kapasite

14 konum ayarı

Su besleme basıncı

0,05 – 0,6 Mpa

Enerji tüketimi

1600 – 1800 W

••Cihazın kalitesini geliştirmek üzere görünüm ve teknik özellikler herhangi bir
bildirimde bulunulmadan geliştirilebilir.
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Kabini Açmaya Hazırlık

• Cihazın çevresindeki her türlü açık
ahşap su sızdırmaz boya ya da dolgu
kullanılarak kabarması önlenmelidir.
• Bulaşık makinesini dikkatli bir şekilde
dolap açıklığına kaydırın. Makinenin
arkasındaki boşaltma hortumunun
ve dolap içinde sıkışmadığı ya da
bükülmediğinden emin olun.

NOT

Min. 600 mm

100 mm

DİKKAT

75 mm

820 - 870 mm
600 - 605 mm

• Her iki tarafta hortumlar ve elektrik
kablolar için yuvalar. (Yaklaşık 100
mm X 75 mm)
• Su ve boşaltma hortumlarının kolayca
bağlanabilmesi için lavaboya mümkün
olduğunca yakın bir konum seçin.
• Boşaltma işleminden emin olmak
için cihaz lavaboya 1 metreden fazla
uzağa monte edilemez.
• Cihaz bir köşeye monte edilirse cihaz
ile komşu dolap ya da duvar arasında
en az 50 mm boşluk olmasını
sağlayın.
• Cihazı montaj yerine kaydırmadan
önce bir anahtar kullanılarak
gerekli tüm yükseklik ve yükseklik
ayarlamaları yapılmalıdır.

• Montaj işlemi, doğru olarak
yapıldığından emin olmak üzere
yetkili bir servis elemanı tarafından
gerçekleştirilmelidir.
• Koldan tutarak cihazı çekmeyin ya da
kaldırmayın; dozajlama kapak ya da
menteşelere hasar verebilir. Cihazı
hareket ettirmek ya da kaldırmak için
kapağı açın ve gövde iskeletinden ve
tamburun ön üst açıklığından tutun.

• Bulaşık makinesi kapağını
ayaklarınızla itmeyin.
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Şeridi Cihaz Tabanına
yapıştırma

4

Gürültüyü azaltmak için şeridi cihaz
tabanına yapıştırın.

1

Cihazı yatırın ve alt kapağın alt
kısmındaki iki kancayı da çekin.

Beyaz renkli ön şeridi, alt kapağın üst
kısmına yapıştırın.
••Ön şeridin uzunluğu alt kapaktan
daha fazladır. Ön şeridi, alt kapağın
her iki kenarından eşit oranda
taşacak şekilde takın.

Beyaz ön şerit

5
2

Çıkarmak için alt kapağı çekin.

3

Ön şeritten çift taraflı bandı çıkarın.

16

Alt kapağı şeritle birlikte cihazın
üzerine takın.
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Üst Kapağı Çıkarma
Açıklığın yüksekliği 850 mm altındaysa
aşağıdaki talimatları takip edin.

1

Arkadaki 2 vidayı sökün.

2

İki vidayı söktükten sonra çıkarmak
için üst kapağı geriye doğru çekin ve
ardından yukarı kaldırın.

3

Bir Phillips tornavida kullanarak üst
kısımdaki tespit pinlerini çıkarın.

Cihazı Hizalama
Cihazı hizalama gereksiz kaçakları ve
zayıf yıkamayı önler. Cihazı sert, düz
bir zemin üzerine yerleştirin. Cihazı
yükseltilmiş bir yüzey üzerine monte
etmeyin.
Cihaz doğru olarak hizalanmamışsa
gerekli olduğu şekilde tüm hizalama
ayaklarını ayarlayın.
Cihaz önden arkaya, yandan yana ve
köşeden köşeye sallanmayana kadar
yükseltmek için saat yönünde ve
alçaltmak için saat yönünün tersinde
döndürün.

Hizalama ayakları
Hizalama ayakları

NOT

••Kapak açıldığında bir sürtünme sesi
ya da basıklık söz konusuysa cihaz
hizalanmamıştır.

NOT

••Cihaz doğru şekilde hizalanmışsa
kapak açıldığında herhangi bir meyil,
basıklık ya da sürtünme sesi söz
konusu olmamalıdır.
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Örnek 1. Kapı Sağa Eğimli

1

Sağ arka bacağı gevşetin (saat
yönünün tersinde) ve hizayı düzeltin.

2

Kapağın açılışını kontrol edin ve
kapı düzgün şekilde açılıp kapanana
kadar tekrar edin.

Tahliye Hortumunun
Kurulması
Boşaltma hortumunun ucu boşaltma
hattına takılamıyorsa ısı ve deterjana
dayanıklı bir boşaltma uzatma kiti
(opsiyonel) kullanın.
Bu kit bir sıhhi tesisat ya da bir hırdavat
dükkanından alınabilir.

Gider Bağlantısı
Sağa eğimli

Başta monte edilirken atık tıkacı kontrol
edin. Lavabo altındaki atık tıkacı doğru
şekilde uygulanmazsa bir OE hatası
meydana gelebilir. Boşaltma hortumunu
bağlamak için, bağlantı yaparak
sabitlemeden önce atık tıkacında en az
15 mm çapa sahip bir delik açın.

Örnek 2. Kapı Sola Eğimli

1
2

Sağ arka bacağı gevşetin (saat
yönünün tersinde) ve hizayı düzeltin.
Kapağın açılışını kontrol edin ve
kapı düzgün şekilde açılıp kapanana
kadar tekrar edin.

Sola eğimli

18

Atık tıkacı
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1. Yöntem
Boşaltma hortumu bir atık tıkacına
bağlandığında hortum tezgahın altında
bağlanmalı ve sabitlenmelidir.
Tezgah

770 mm – 1000 mm

••Delik açıldıktan sonra tıkaç
içinde herhangi bir plastik kirin
kalmadığından emin olun.
••Atık deliğini bir tornavida ve çekiç
kullanarak açmaya çalışmayın; bu
durumda kir birikintisi oluşarak arızaya
neden olur.
••Dolaplardaki deliklerden hortumları
geçirirken keskin kenarları
olabileceğinden hortumlara zarar
vermemeleri için dikkatli olun.
Boşaltma ya da giriş hortumuna hasar
vermesini önlemek için kenarları
düzeltin ya da zımparalayın.

Geri tepmenin önlenmesi için aşağıdaki
yöntemlerden biri uygulanmalıdır:

300 mm Min.

DİKKAT

2. Yöntem
Boşaltma hortumu ayrı bir gidere
bağlanırsa hava geçirmez bir
bağlantının yapıldığından emin olması
gerekir. Aksi halde koku oluşabilir.

300 mm Min.

Hava
Geçirmez
Bağlantı

700 mm Min.
1000 mm Max.

••Hattın bükülü olmadığından ya da
keskin bir şekilde döndürülmediğinden
emin olun.

Min. 40 mm çaplı gider
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Su Besleme Hortumunun
Bağlanması
Su besleme hortumunu musluğa
bağlayın.
Su musluğu

Su besleme
hortumu

UYARI
••Elektrik kabloları ve bileşenler
içerdiğinden su besleme hortumunu
kısaltmayın ya da hasar görmesine
neden olmayın. Montaj amacıyla
cihazdan sökülebilir ya da çıkarılabilir.
••Su besleme hortumunun
kurcalanmaması, kesilmemesi,
sökülmemesi, çekilmemesi ya da
bükülmemesi önemlidir. Su besleme
hortumu içinde elektrik kablosu
bulunmakta olup hasar görmesi
halinde elektrik tehlikesine neden
olabilir.

20

DİKKAT

••Bu cihaza sıcak ya da soğuk su
tedarik edilebilir. Su bağlantısı 65ºC
altında tutulamıyorsa cihaz soğuk
suya bağlanmalıdır.
••Su kaçaklarını önlemek için musluk
dişlerine sızdırmaz bant ya da dolgu
bileşeni uygulayın.
••Hattın bükülü olmadığından ya da
keskin bir şekilde döndürülmediğinden
emin olun.

NOT

••Su besleme hortumunu musluğa
bağlamadan önce su hattındaki
yabancı maddelerin temizlenmesi (kir,
kum ya da talaş) için musluğu açın.
Suyun bir kovaya boşalmasına izin
verin.
••İlk su beslemesi yaklaşık 3-4 dakika
sürebilir.
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Elektrik Kablo
Bağlantısının
Hazırlanması
Mevcut kablo tesisatı düzenlemelerine
uygun şekilde cihazı minimum 15 amp
devre kesici ya da geciktirici sigorta
tarafından korunan topraklanmış bir
prize bağlayın.
Kablo tesisatı toprak ve iki tele sahip
olmalıdır.
Güç kablosu cihazın arkasına
yerleştirilmelidir ve priz kolayca
erişilebilir olması için yan kısmında 1,2
metre mesafe dahilinde olmalıdır.

Son Kontroller
1

Elektrik gücünü açın.

2

Ev su beslemesini açın.

3

Cihaz doğru şekilde hizalandıysa
kapak sorunsuz bir şekilde ve
herhangi bir gürültü söz konusu
olmadan açılmalı ve kapanmalıdır.

4

Doğru şekilde çalıştığını ve kaçak
olup olmadığını kontrol etmek üzere
cihazı çalıştırın.

UYARI
••Kişisel güvenlik için montajdan önce
evin sigortasını ay da açık devre
kesiciyi indirin veya elektrik fişini
çıkarın.
••Uzatma kablosu veya çift adaptör
kablosu kullanmayın.
••Priz yerel kanun ve düzenlemelere
uygun olarak doğru şekilde kurulmuş
ve topraklanmış uygun çıkışa
takılmalıdır.
••Cihaz üzerindeki onarımlar sadece
yetkili servis elemanı tarafından
gerçekleştirilmelidir. Deneyimsiz
kişiler tarafından gerçekleştirilen
onarımlar yaralanmalara ya da ciddi
arızalara neden olabilir. Yerel servis
merkezimizle iletişim kurun.
••Uygun değere sahip, korunmuş ve
uygun boyuta sahip güç devresine
bağlayarak aşırı elektrik yüklenmesini
önleyin.
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Hata
Kodu

OE
Hatası

Olası Neden ve Çözüm
Boşaltma hortumu
bükülmüş ya da sıkışmış.
Boşaltma ve besleme
hortumlarını lavabo
altındaki delikten geçirin.
Ardından herhangi bir
boşluğu atlatmak için
bulaşık makinesini adım
adım dolap içine kaydırırken
bir yandan da hortumları
çekin. Böylece hortumların
bükülmesi ya da bulaşık
makinesinin altında
takılmaları önlenecektir.
Lavabonun altındaki atık
tıkacı tıkanmış.
Lavabonun altındaki atık
tıkacını açın.

Su besleme hattı bulaşık
makinesinin altında
bükülmüş.
Boşaltma ve besleme
hortumlarını lavabo
altındaki delikten geçirin.
Ardından herhangi bir
boşluğu atlatmak için
bulaşık makinesini adım
adım dolap içine kaydırırken
IE Hatası bir yandan da hortumları
çekin. Böylece hortumların
bükülmesi ya da bulaşık
makinesinin altında
takılmaları önlenecektir.
Ev su beslemesi
açılmamış.
Suyu açın. Su basıncı çok
yüksek ya da çok düşük
olabilir.
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Cihazı Kullanmadan Önce
Bu model sert suyun yumuşatılması için
bir su yumuşatıcısına sahiptir.

NOT

••Cihaz gerekli değilse bulaşık makinesi
tuzu olmadan kullanılabilir ancak
simgenin yanmaya devam etmemesi
için sertlik seviyesinin H0 olarak
ayarlanması gerekir.
••Tatmin edici durulama sonuçları için
cihazın örneğin çok az ya da hiç kireç
içermeyen yumuşak suya ihtiyacı
vardır aksi halde bulaşıklarda ve
cihazın içinde su lekeleri kalabilir.
••Musluk suyu belirli bir sertlik seviyesini
aşıyorsa yumuşatılmalıdır; örneğin
kireci alınmalıdır. Bu, cihaz içindeki
su yumuşatıcıya bulaşık makinesi
tuzu eklenerek elde edilir. Gerekli tuz
miktarı, musluk suyunun ne kadar sert
olduğuna bağlı olarak belirlenir.

Su Sertlik Seviyesini Kontrol
Etme
1. Yöntem

1

Bölgenizdeki su sertliğini kontrol
edin. Su dağıtım şirketi bu konuda
size yardımcı olabilir.

2

Cihazın yumuşatma sistemini su
sertlik seviyesine göre ayarlayın.

2. Yöntem

1

Test bandının tüm reaksiyon
bölgelerini yaklaşık bir saniye
daldırın. Akan suya daldırmayın.

2

Aşırı sıvıyı sallayarak banttan
uzaklaştırın ve 1 dakika bekleyin.

3

Bantta su sertlik rengini kontrol edin.
Ambalaja göz atın.

Su Sertlik Tablosu
Sertlik aralığı

Su
kalitesi

Yumuşatıcı
sistem
seviyesi

Yumuşak

H0

Sertlik
değeri

°d

°e

°f

mmol/l
(Ca+Mg)

mg/l
Ca

0

<4

<5

<7

<0,7

<29

75

4-7

5-9

7 - 13

0,7 - 1,3

29 - 50

H1

125

7 - 14

9 - 17,5

13 - 25

1,3 - 2,5 50 - 100

H2

250

14 - 21

17,5 - 26

25 - 38

2,5 - 3,8

100 150

375

>21

>26

>38

>3,8

>150

H3
Sert

H4
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Su Yumuşatıcı Sistemi
Ayarlama

Bulaşık Makinesi Tuzunu
Koyma

Etkili yıkama performansı için su
beslemesindeki suyun sertlik seviyesine
uygun bir şekilde ayarlayın. Su
yumuşatıcı 5 ayarlama seviyesine
sahiptir ve cihaz fabrikada H2 su sertlik
seviyesine göre programlanmıştır.
Aşağıdaki adımlarla varsayılan değeri
kontrol edebilir ve ayarlayabilirsiniz:

Bulaşık Makinesi Tuz deposu yıkama
programı başlatılmadan önce
doldurulmalıdır. Sertlik seviyesi H0
olarak ayarlanmadığı sürece yetersiz
tuz olması durumunda ekranda Tuz
eksik simgesi görüntülenir.

1

Güç ve Yarım Yük düğmelerine aynı
anda basın.
••Mevcut ayar değeri gösterilir.

2

Gecikmeli Başlatma düğmesine
basın ve ardından istenilen değeri
girin.
••Ayarlanan değer H0 ile H4 arasında
olabilir.

3

DİKKAT

••Bulaşık makinesi tuzunu doldurduktan
sonra tuzun ve korozyonu önlemek
için iç tambur çevresindeki tuzlu suyun
temizlenmesi için derhal Durulama
programını çalıştırmanız gereklidir.

1

Alt rafı çıkarın ve filtrelerin sol
kısmında yer alan tuz haznesinin
kapağını çıkarın.

2

Cihazı ilk defa kullanmadan önce
su yumuşatıcı sistemin kullanılması
isteniyorsa aynı anda 1,0 kg bulaşık
makinesi tuzu ve 1 litre suyu aynı
anda dökmeniz gerekir. Tuz takviyesi
yaparken bir huni kullanın. Cihazı
Kullanmadan Önce bölümüne göz
atın.

Ayarı kaydetmek için Başlat
düğmesine basın.
••Kaydettikten sonra enerji kapanır.

NOT
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••Yumuşatıcı sistemde bulaşık makinesi
tuzu olmadığında ekranda Tuz eksik
simgesi görüntülenir.
••Sertlik ayarı H0 olarak ayarlanırsa
tuz olmamasına rağmen herhangi bir
simge görüntülenmez.

Salt

3

Kapağı sağlam bir şekilde takın.

4

Bulaşık olmadan Durulama
programını çalıştırın.
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Parlatıcı Ekleme

Tuz Takviye Döngüsü (her
yüklemede 1 kg)

Döngü

H1

H2

H3

H4

345

90

45

10

• Tabloda Otomatik program bilgileri yer
almaktadır.
• Döngü, tuz takviye miktarına bağlı
olarak değişebilir.

Daha fazla parlatıcı gerektiğinde
ekranda Parlatıcı simgesi görüntülenir.
Bulaşıklar üzerinde su noktalarının
önlenmesi ve kurutma performansının
iyileşmesi için parlatıcı kullanımı tavsiye
edilir.

1

Tırnağı kullanarak parlatıcı kapağını
açın.

2

Maksimum doldurma seviyesine
kadar sıvı parlatıcı ekleyin.
Haznede biriken parlatıcı ya da
hava baloncukları zayıf kurutma
performansına neden olabilir.
Hazneyi aşırı doldurmayı önleyin.

3

Hazneyi kilitlemek için kapağı
kapatın. Parlatıcı son durulama
programı sırasında otomatik olarak
kullanılır.

DİKKAT

• Su yumuşatıcıya herhangi bir deterjan
dökmeyin. Arızaya neden olabilir.
• Su yumuşatıcı kapağı çevresinde
dökülen tuzu silerek temizleyin.
• Yatay olarak hizalayarak ve saat
yönünde döndürerek kapağı sağlam
bir şekilde kapatın. İyi bir şekilde
sıkılmamış kapak tuz çözeltisinin
hazneden tambura sızmasına ve
sonucunda korozyona neden olabilir.
• Bulaşık makinesi tuzunu takviye
ettikten sonra bulaşıklar olmadan
bir yıkama programı çalıştırılmalıdır;
aksi halde yıkanmadığında cihaz
içinde kalan dökülmüş tuz cihazın
paslanmasına ya da hasar görmesine
yol açar.

NOT

• Tuz, tuz dağıtıcılarından alınabilir.

25

TR

DİKKAT

••İçinde parlatıcı yer alan bulaşık
makinesi tabletleri kullanılıyorsa
parlatıcı eklenmemelidir.
••Sabun köpüğü oluşmasını önlemek
için dökülen parlatıcıyı silerek
temizleyin.

NOT

••Cihazda sadece sıvı parlatıcı kullanın.
••Parlatıcı haznesini normalden fazla
doldurmayın.
••Çok fazla ya da çok az parlatıcı
kurutma performansını etkileyebilir.

Parlatıcı Seviyesini Ayarlama
Dağıtıcı beş ayar seviyesine sahiptir.
Cihaz fabrikada 2 seviyesinde
parlatıcıyla durulama yapacak şekilde
ayarlanmıştır. Bu ayar kumanda
panosundaki düğmeleri kullanarak
kontrol edilebilir ve değiştirilebilir.

1

Cihazın kapalı olduğundan emin
olun.

2

Mevcut ayarı kontrol etmek için Güç
ve Çift Duşlama düğmesine aynı
anda basın.

3

Parlatıcı kullanım ayarlarını
değiştirmek için Gecikmeli Başlatma
düğmesine basın. Düğmeye her
basıldığında ayar L0(kapalı) ile L4
arasında bir adım değişir.

4

İstenilen parlatıcı dağıtım ayarı
seçildiğinde kaydetmek için Başlat
düğmesine basın.
••Kaydettikten sonra enerji kapanır.

DİKKAT

••Parlatıcı kapağı doğru şekilde
kapatılmazsa tambura çok yüksek
miktarda parlatıcı salınabilir ve
yıkanabilirlik sorunlarına neden
olabilir.
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NOT

••Daha fazla parlatıcı gerekiyorsa
ekranda Parlatıcı eksik simgesi
yanık kalır.
••Yıkandıktan sonra cam eşyalarda
bulutlu noktalar, lekeler ya da
su işaretleri fark ederseniz ayar
seviyesini artırın.
••Ayarın çok yüksek seviyeye
ayarlanması köpürmeye yol açarak
yıkama performansını zayıflatabilir.
••Cam lekeliyse ya da alt kısımda köpük
mevcutsa ayar seviyesini azaltın.
••Parlatıcı ayarını çok düşük seviyeye
ayarlamak bulaşıklarda nokta ya da
leke oluşmasına ve zayıf kurutma
performansına neden olabilir.

Cihazın Kullanılması
1

Güç düğmesine basın.
Ünite açılır. Göstergeleri kontrol edin.

2

Parlatıcı ve bulaşık makinesi
tuzunun mevcut olduğunu kontrol
edin.
İlgili simgeler yanıyorsa parlatıcı ve
tuz takviye edin. Daha fazla bilgi için
Takviye bölümüne göz atın.
•• : Tuz takviye simgesi
•• : Parlatıcı takviye simgesi

3

Kapağı açın ve filtreleri kontrol
edin.
Yıkama performansını etkilememesi
için yıkamadan sonra ya da
yıkamadan önce filtreyi daima
temizleyin.

4

Püskürtücü kolların rahat bir
şekilde döndüğünden emin olun.
Üst püskürtücü kolların ve alt
püskürtücü kolların sorunsuz bir
şekilde döndüğünden emin olun.
Dönmüyorsa püskürtücü kolu çıkarın
ve temizleyin.
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5

6

Bulaşıkları rafa yerleştirin.
Herhangi bir bulaşık ya da kabın
püskürtücü kolları engellemediğinden
emin olun.
Bir bulaşığı diğerinin üzerine
yerleştirmeyin.

Hazneye uygun miktarda toz
deterjan koyun.
Tablet kullanılıyorsa, tabletler
doğrudan tamburun tabanına ya
da kapağın iç kısmının alt kısmına
yerleştirilebilir.

25
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Programı ayarlayın ve başlatın.
Herhangi bir ayar seçildikten sonra
program otomatik olarak 4 saniye
içinde başlayacaktır.

UYARI
• Alt raf çekilmiş ve doldurulmuşken
üst rafa herhangi bir eşya koymayın.
Bunun yapılmaması cihazın dengesini
kaybederek devrilmesine yol
açabileceğinden yaralanmaya neden
olabilir.
• Üst rafı tamamen itin.
• Önce alt rafı boşaltın ardından üst rafı
boşaltın. Böylece üst raftan aşağıdaki
bulaşıklara su damlaması önlenir.
• Çalışma sırasında ya da yıkama
programı tamamlandıktan hemen
sonra kapağı açmayın, kapak
açıldığında buhar haşlanmaya neden
olabilir.

NOT

• Cihazda asla sıvı bulaşık deterjanı
kullanmayın.
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Kontrol Paneli

1

2

4
3

• Modele bağlı olarak
yer alabilir.

ve

logoları cihazın önünde ya da kapağın üst kısmında

Güç
• Gücü açmak ya da kapatmak için Güç
düğmesine basın.
• Program tamamlandıktan sonra
güvenlik ve ekonomi nedeniyle güç
otomatik olarak kapanır.
• Bir elektrik dalgalanması, elektrik
kesintisi ya da herhangi bir elektrik
arızası söz konusu olursa güvenlik
amacıyla güç otomatik olarak kapanır.
• Güç yeniden mevcut olduğunda
otomatik olarak açılır ve program
devam eder.

− Gecikmeli Başlatma seçildiğinde
ekranda saat cinsinden erteleme
süresi görüntülenir.
− Otomatik programı süresi,
bulaşıktaki kir seviyesine bağlı
olarak değişebilir.

1

Gösterge
: Dijital Ekran
•
− Kumanda panosundaki dijital ekran
TAHMİNİ program süresini gösterir.
Program ve seçenekler seçildiğinde
ekran bu seçimlerin tamamlanması
için toplam tahmini süreyi gösterir.
Çalışma sırasında ekran kalan
tahmini çalışma süresini gösterir.
− Ekranda gösterilen süre suyun
ısıtılması vb. için söz konusu olan
gecikme sürelerini içermez.

• : Parlatıcı Simgesi
− Parlatıcı seviyesi düşük olduğunda
bu simge yanıp söner. Parlatıcı
takviye edildiğinde ya da seviye 0
olarak ayarlandığında LED otomatik
olarak kapanır.
•

: Makina Temizleme Simgesi
− Bu simge her 30 kullanımda.
− Simgeyi etkinleştirmek ya da devre
dışı bırakmak için Narin düğmesine
3 saniye boyunca basılı tutun.

•

: Kumanda Kilidi Simgesi
− Bu simge kontrol kilidi özelliği
etkinleştirildiğinde yanar.

•

: Tuz takviye Simgesi
− Tuz seviyesi düşük olduğunda
bu simge yanar. Tuz takviyesi
yapıldığında LED otomatik olarak
söner.

2
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İptal
••Boşaltma pompası çalışmaya başlar
ve program iptal edilir. Cihaz boşaltma
işlemini tamamladıktan sonra güç
kapanır.
••İptal fonksiyonunu etkinleştirmek için
Başlat düğmesine 3 saniye basılı
tutun.
3

Başlat
••Cihazı çalıştırmak için kapağı kapatın
ve Başlat düğmesine basın.
••4 dakika içinde programı başlatmak
için Başlat düğmesine basılmazsa
enerji otomatik olarak kesilir.
4

Uyarı Açık/Kapalı
••Düğme seslerini etkinleştirmek ya da
devre dışı bırakmak için Çift Duşlama
ve Enerji Tasarrufu düğmelerine 3
saniye boyunca basılı tutun. Hata
uyarı sesi kapatılamaz.

Döngü
Otomatik
Bu program kir miktarını ve su
berraklığını algılayarak en iyi temizlik
sonucunu elde etmek üzere yıkama
işlemini optimize eder. Yıkama süresi,
kir seviyesine bağlı olarak değişebilir.

Yoğun
Bu program aşırı kirli bulaşıklar ve
sertleşmiş kirlere sahip bulaşıklar içindir.
Yoğun programı en güçlü püskürtme
yoğunluğunu aşırı kirli bulaşıkları
yıkamak üzere kullanır.

Narin
Bu programı porselen ve ayaklı eşyalar
gibi hassas bulaşıkları yıkamak için
kullanın.

Eko
••Çok az enerji kullanarak normal
düzeyde kirlenmiş bulaşıklarda iyi bir
yıkama ve kurutma performansı elde
etmek üzere en etkin enerji ve su
tüketimini sağlar.
••Eko programı ve Enerji Tasarrufu
seçeneği normal düzeyde kirlenmiş
bulaşıklar için uygundur.
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Turbo

Durulama

Bu program biraz daha fazla enerji ve
su kullanarak hafif düzeyde kirlenmiş
bulaşıkları bir saatte temizler.
••Varsayılan olarak Ekstra Kurutma
ayarlanmıştır. Yıkandıktan
sonra bulaşıkların kurutulmasını
istemiyorsanız Ekstra Kurutma
seçeneğini kapatın. Bulaşıkların
kurutulmaması daha kısa program
sürelerine neden olur.

Bu program derhal yıkanmayacak
olan bulaşıklar için sadece hızlı bir
durulama uygular. Program aşırı kirleri
ve kurumuş atıkları yumuşatmak
için bulaşıkları durular. Bulaşıkların
durulanması cihazda koku oluşmasını
önler. Durulama fonksiyonu ile deterjan
kullanmayın.
••Bu programda kurutma uygulanmaz.
••Etkinleştirmek için Eco düğmesine 3
saniye basılı tutun.

İndirme Programı
NFC üzerinden indirilebilir özel bir
program kullanın.

NOT

••Cihazda sadece güncel olarak indirilen
program kodu görüntülenir. Program
düğümleri, adları ve kullanılabilir
programlar hakkında daha fazla
bilgi edinmek için akıllı telefon
uygulamasına bakın.
−−Varsayılan Program: P1. Tencereler
ve Tavalar

Makina Temizleme
Bu program cihazın içinin temizlenmesi
içindir. Bu programı cihaz içinde bulaşık
olmadan kullanın. Atık kir, koku, beyaz
nokta ve diğer pislikleri temizler. Daha
etkili bir sonuç elde etmek için sitrik
asit ya da başka bir temizlik maddesi
ekleyin.
••Etkinleştirmek için Yoğun düğmesine
3 saniye basılı tutun.

Hızlı
Bu program hafif kirli bulaşıkları hızlı bir
şekilde temizler.
••Bu programda kurutma uygulanmaz.
Daha iyi kurutma için Ekstra Kurutma
seçeneğini ya da başka bir programı
seçin. Ekstra Kurutma genel program
süresine eklenir.
••Etkinleştirmek için Turbo düğmesine 3
saniye basılı tutun.
••Hızlı programda tablet deterjan
kullanılması tavsiye edilmez. Tablet
deterjan kullanılırsa göreceli düşük
durulama sıcaklıkları nedeniyle
bulaşıklar üzerinde deterjan atıkları
söz konusu olabilir.
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Program Seçenekleri
İstenilen program düğmesini seçin ve
ardından bu programın seçeneklerini
seçin. Program Seçenekleri hakkında
daha fazla bilgi edinmek için
Kullanılabilir Seçenekler bölümüne göz
atın.

Çift Duşlama
Bu seçenek otomatik olarak püskürtme
yoğunluğunu üst püskürtücü kol için
yumuşak ve alt püskürtücü kol için güçlü
olarak ayarlar. En iyi sonucu elde etmek
üzere tabaklar ve kaplar gibi çok kirli
bulaşıkları alt rafa yerleştirin ve fincanlar
ve tatlı tabakları gibi az kirli bulaşıkları
üst rafa yerleştirin.

Yarım Yük
Bu seçenek üst ya da alt rafları seçerek
yoğun bir şekilde yıkama gerçekleştirir.
Küçük yüklerde enerji tasarrufu için
sadece üst ya da alt rafı kullanın. Yarım
Yük düğmesine basıldığında, (Üst)
,
(Alt) ve Yarı Yük seçiminin iptali
seçenekleri sunulur.

Enerji Tasarrufu
Bu seçenek yıkama ve durulama
sıcaklıklarını düşürerek enerji tasarrufu
sağlar. Yıkama performansını korumak
için yıkama süresi artar. Çok kirli
bulaşıklarda bu programı kullanmayın.

Yüksek Sıcaklık
Temizleme performansını artırmak
için ana yıkama ya da sıcak durulama
sıcaklığını artırır.
••Cihaz içinde herhangi bir atık
sıcaklık ile ilgili olarak bir zil sesi
sizi uyaracaktır. Kapağı açmadan
önce cihazın tamamen soğumasını
bekleyin.
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Ekstra Kurutma
Daha iyi kurutma performansı için
Ekstra Kurutma seçeneğini seçin. Bu
seçenek programa Ekstra Kurutma
süresi ekler ve durulama sıcaklığını
yükseltir.
••Parlatıcı olmadığında Ekstra
Kurutma seçeneği otomatik olarak
seçilir.

Gecikmeli Başlatma
Çalışma Erteleme özelliği, seçili
programın başlamasını erteler.
Gecikmeli Başlatma düğmesine
her basıldığında erteleme süresi bir
saat artar. Erteleme süresi bir saatlik
aralıklarla 1 ile 12 saat arasında
ayarlanabilir.
••Gecikmeli Başlama işlemini iptal
etmek için gücü kapatın.
••Programı ve program seçeneğini
değiştirmek için kapağı açın ve
ardından başka bir program ve
program seçeneğini seçin. Geri sayım
devam edecektir.
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Ekran Kilidi
Kontrol Kilidi özelliği bir program
sırasında ayarların değiştirilmesinin
önlenmesini sağlar. Bu özelliğin
seçilmesi kumanda panosundaki Güç
düğmesi dışında düğmelerin tümünü
kilitler. Bu özellik kapağı kilitlemez.
••Harici ekrana sahip modellerde
Kontrol Kilidini etkinleştirmek ya da
devre dışı bırakmak için bir program
çalışırken Yarım Yük ve Enerji
Tasarrufu düğmelerine aynı anda 3
saniye basılı tutun. Gizli bir ekrana
sahip modellerde çalışma sırasında
kapağı açın ve aynı işlemi uygulayın.
••Kontrol Kilidi özelliği etkinleştiğinde
ekranda görülecektir.
••Yeni bir programa başlamak için
Kontrol Kilidini devre dışı bırakın.
••Kontrol Kilidi düğmesi, cihazı açarark
dilediğiniz anda ayarlanabilir.

33

TR

Program Rehberi
Program

Kir
Seviyesi

Otomatik

Tüm
seviyeler

Yoğun

Yoğun

Narin

Hafif

Eko

Orta

Turbo

Orta

Hızlı

Hafif

Durulama

Hafif

Makina
Temizleme

Yıkama
Ön
yıkama

Ana
yıkama

Durulama
Durulama

Sıcak
durulama

(50 55°C)

(70°C)

(75°C)

(70°C)

(45°C)

(60°C)

(42°C)

(66°C)

(65°C)

(65°C)

(45°C)

(60°C)

(50°C)

(70°C)

Kurutma

••Çalışma süresi su sıcaklığı, ortam sıcaklığı, su basıncı ve gerilime bağlı olarak
değişebilir.
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Mevcut Seçenekler
Program

Seçenekler
Çift
Duşlama

Yarım
Yük

Enerji
Tasarrufu

Yüksek
Sıcaklık

Ekstra Gecikmeli
Kurutma Başlatma

Otomatik
Yoğun
Narin
Eko
Turbo
Hızlı
Durulama
Makina
Temizleme
İndirme
Programı
••Enerji Tasarrufu seçeneği Yüksek Sıcaklık ya da Ekstra Kurutma seçeneğiyle
birlikte kullanılamaz.
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Enerji Testi Bilgileri
(EN50242)

Üst Raf

Cihaz standart teknik özelliklere uyumlu
olarak yüklenmiştir.
••Kapasite: 14 konum ayarı
••Karşılaştırılabilirlik: Eko
••Parlatıcı ayarı: L4
••Referans temizlik malzemesi: Kapağın
iç yüzeyinde 35 g deterjan.
••Yüksekliği ayarlanabilir Raf-U
konumu: Üst
Çatal Bıçak Sepeti

a
b
c
d
e
f
g

Bardaklar
Kupalar
Çay tabakları
Geniş kap
Orta kap
Küçük kap
Tatlı bulaşıkları

Alt Raf

g
h
i
j

36

Tatlı bulaşıkları
Yemek tabakları
Çorba tabakları
Oval servis tabağı

TR

Bulaşık Makinesini
Yükleme
Etkili yıkama performansı için her
zaman talimatları uygulayın.
••Yüklemeden önce kemik vb. de dahil
olmak üzere büyük gıda atıklarını
tabaklardan temizleyin. Derhal
yıkanmayacaksa yerleştirmeden önce
tabakları her zaman durulayın.
••Yanmış gıdaların olduğu eşyalar
cihaza yerleştirilmeden önce suda
bekletilmelidir.
••Derin tabanlı bulaşıklar baş aşağı
konulmalıdır.
••Plastik bulaşıklar diğerlerine göre
daha az kurur.
••Bulaşıklarının birbirine değmediğinden
emin olun.

Bulaşık makinesine uygun
olmayan bulaşıklar
Yüksek su sıcaklığı ve bulaşık makinesi
deterjanı bir araya geldiğinde bazı
bulaşıklara zarar verebilir. Aşağıdaki
eşyaları yıkamayın.
••Bakır ya da anodize alüminyum
••El ile boyanmış gümüş ya da varaklı
çömlek
••Ahşap ya da kemikli saplar
••Demir ya da paslanmaya dayanıklı
olmayan saplar
••Bulaşık makinesinde yıkanamayan
plastik eşyalar
••Gümüş ve altın halkalara sahip
bulaşıklar gibi pahallı eşyalar
••Kristal bardaklar gibi hassas öğeler

DİKKAT

••Isı ve deterjan nedeniyle saplar
bozulabileceğinden plastik saplara
sahip tencere ya da tavaları cihazda
yıkamayın.
••Bardaklardaki suya dayanıklı ya da
uzun süre kalmış ruj lekeleri yıkama
sırasında çıkmayabilir.
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Alt Rafı Yükleme
Günlük Kullanım Yükü
Alt raf yemek tabakları, çorba kapları,
tabaklar, tencereler, tavalar, kapaklar ve
hatta bir ızgara tepsisi için uygundur.
Tabaklar dik ve rafın ortasına
bakacak bir şekilde ve tencereler,
tavalar ve büyük bulaşıklar baş aşağı
yerleştirilmelidir.
Büyük bulaşıkları yüklemeyi
kolaylaştırmak için dişlerin ilk sırası
katlanabilir.

Raf Dişlerinin Katlanması
Daha büyük bulaşıkları yerleştirmek için
dişleri katlayın; daha küçük bulaşıklar
için dişleri geri açın.

Üst Rafı Yükleme
Günlük Kullanım Yükü

DİKKAT

••Püskürtücü kolların dönüşünü
engellemeyin.
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Üst raf küçük tabaklar, uzun çatal
bıçak, fincanlar, bardaklar ve bulaşık
makinesinde yıkanabilir plastik eşyalar
için uygundur.
Fincanlar, bardaklar ve kaplar baş aşağı
yerleştirilmelidir.
Tabaklar dik olarak yerleştirilmelidir.

TR
Fincan rafları uzun tabanlı bardaklar için
destek sağlar.

Fincan Raflarını Çıkarma ve
Takma
Sol ve sağ fincan rafları değiştirilebilir
ve çıkarılabilir.

1

Fincan rafını kapalı konumda
kaydırın.

2

Fincan rafındaki düzenek yuvasını
bulun ve bu taraftan rafı destek
çubuğundan çıkarın.
••Soldaki rafın arkası serbest
kalacaktır. Sağdaki rafın önü
serbest kalacaktır.

Sol taraftaki dişler katlanabilir ya da
fincan rafları uzun çömleklere olanak
sağlamak üzere katlanabilir.

DİKKAT

••Püskürtücü kolların dönüşünü
engellemeyin.
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3

Fincan rafını diğer taraftan destek
çubuğundan çıkarın.

Yüksekliği Ayarlanabilir Üst
Raf
Uzun ayağı olan ya da yüksek kaplar
koyduğunuzda üst rafın yüksekliği
ayarlanabilir.
Daha fazla alan kazanmak üzere üst
rafın yüksekliğini ayarlamak için üç
konum mevcuttur.

4

Fincan rafını takmak için talimatları
ters sıra ile uygulayın.

3
2
1

3
2
1

Rafı Alçaltma
Ağırlığının desteklenmesi için rafı her iki
yanda merkezde olacak şekilde tutun.
Ardından her iki yandaki düğmeye
basarak rafı serbest bırakın ve alçak
konuma alçaltın.
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Rafı Yükseltme

NOT

Raf üst konumda yerine sabitlenene
kadar rafı merkezinden her iki yandan
kaldırın. Rafı yükseltmek için kilitleme
kollarının kaldırılmasına gerek yoktur.

••Üst rafı cihazın içine itmeden önce
rafın yüksekliğinin her iki yanda aynı
olduğundan emin olun. Yükseklik her
iki tarafta aynı değilse cihaz kapağı
kapanmaz ve üst püskürtücü kol su
girişine bağlanmaz.
••Her iki yandaki düğmelere basmadan
üst rafı yükseltin. Rafı yükseltirken
düğmelere basmak, rafın yerine
sabitlenmesini önler.
••Rafı orta konumda ayarlamak için rafın
tamamen alçaltılması ve ardından
yerine sabitlenene kadar rafın her bir
yanını ayrı yarı yükseltmek daha kolay
olacaktır.

Üst raf konumuna bağlı olarak olası
tepsi boyutu
Tepsi Boyutu (mm)

Üst Raf
Konumu

Üst Raf

Alt Raf

Üst

215

300

Orta

243

272

Alçaltma

271

244

UYARI
••Ayarlamadan önce rafta herhangi bir
bulaşık olmadığından emin olun. Aksi
halde bulaşıklar hasar görebilir ya da
yaralanabilirsiniz.

••Üst raf alçak konuma getirildiğinde
yükseklikte 56 mm kazanç elde
edilmiş olur.
••Raf seviyelerini ayarladıktan sonra
püskürtücü kolların serbest bir şekilde
dönüp dönmediğini kontrol edin.
••Üst raf alçak konumdayken
püskürtücü kol da dahil olmak üzere
üst rafın alt kısmının alt raftaki
eşyalara çarpıp çarpmadığını kontrol
edin.
••Üst raf alçak konumdayken önce üst
rafı itin ve ardından alt rafı itin.
••Önce alt rafı çekin ve ardından üst rafı
çekin.
••Her iki yandaki düğmelere basmadan
üst rafı yükseltin. Rafı yükseltirken
düğmelere basmak, rafın yerine
sabitlenmesini önler.
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Çatal Bıçak Sepetini Yükleme
Günlük Kullanım Yükü
Çırpıcılar gibi Büyük saplar için kapak
rahat bir şekilde açılabilmelidir.
Çatal ve kaşıkları, sapları aşağı
bakacak şekilde çatal bıçak sepetine
yerleştirin.

DİKKAT

••Püskürtücü kolların dönüşünü
engellemeyin.
••Çatal bıçak 18 cm üzerinde olamaz.

Max. 18cm

UYARI
••Yaralanmaları önlemek için bıçakları
ve keskin noktaları olan diğer eşyaları
çatal bıçak sepetine yerleştirin.
••Bunları çatal bıçak sepetine
yerleştirmek istiyorsanız keskin
kenarları aşağı bakacak şekilde
yerleştirin.
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Temizlik Malzemelerini
Ekleme
Hazneye Deterjan Ekleme

4

Ön yıkama isteniyorsa kapaktaki
kabartılmış ön yıkama haznesini
deterjanla doldurun.

••Gerekli olan deterjan miktarı
programa, yükleme miktarına ve
bulaşıkların kir seviyesine bağlıdır.
••Durulama programı dışındaki herhangi
bir programı başlatmadan önce
deterjan haznesine deterjan koyun.

1

2

Kapağı açmak için hazne
kapağındaki düğmeye basın.

Seviye, 15 ile 25 şeklinde
işaretlenmiş hatların arasına ulaşana
kadar ana yıkama haznesine bulaşık
makinesi deterjanı ekleyin.
••Sert su ya da yoğun olarak
kirlenmiş yükler için 25 ile
işaretlenmiş satırın üzerine kadar
doldurun.
••Yumuşak su ya da hafifçe kirlenmiş
yükler için 15 ile işaretlenmiş satıra
kadar doldurun.
25
15

3

Kapaktan tık sesi gelene kadar
deterjan haznesi kapağını itin.

Deterjan miktarı
Program

Ön yıkama
(kapakta)

Ana
yıkama
(hazne)

Otomatik

5g

20 g

Yoğun

5g

30 g

Narin

5g

20 g

Tazeleme

-

-

Eko

-

25 g

Turbo

5g

20 g

İndirme
Programı

5g

20 g

Makina
Temizleme

5g

20 g

Durulama

-

-

Hızlı

-

20 g

UYARI
••Bulaşık makinesi deterjanı ve parlatıcı
diğer tüm deterjanlar gibi kimyasal
bileşenler içerir. Bu nedenle çocukların
erişemeyeceği yerde tutulmalıdır.
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DİKKAT

• Sadece bulaşık makinesinde
kullanılabilen deterjan kullanın. Hatalı
deterjan cihazın çalışma sırasında
köpükle dolmasına neden olabilir. Aşırı
köpük yıkama performansını azaltabilir
ve cihazdan kaçak olmasına yol
açabilir.
• Cihazın hasar görmesini önlemek için
cihaz kapağını kapatmak için kapağı
hazneden çekmeyin.

• Deterjan tabletlerde parlatıcı yer
alıyorsa sıvı parlatıcı kullanmayın.
• Uygun olmayan deterjan ve parlatıcı
kullanımı hasar, korozyon, zayıf
yıkama performansı, zayıf kurutma ya
da kaçak riskine neden olabilir.
• Sadece standart nitelikteki deterjan
ve parlatıcı kullanın. Uygun olmayan
deterjan ve parlatıcı kullanımı hasar,
korozyon, zayıf yıkama performansı,
zayıf kurutma ve kaçak riskine neden
olabilir.
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NOT

• Çok fazla deterjan bulaşıklar ve
cihazda bir film bırakılmasına neden
olarak zayıf yıkama performansına
neden olabilir.
• Yıkama işleminden sonra deterjanın
düzgün şekilde bitip bitmediğini kontrol
edin.
• Bazı bulaşık makinesi deterjanı
tabletleri aşırı büyük boyutları
nedeniyle haznede sıkışabilir.
Tabletler, programı başlatmadan
önce filtrenin yakınlarında tamburun
tabanına yerleştirilebilir.
• Cihazda asla sıvı bulaşık deterjanı
kullanmayın.
• Hızlı programda tablet deterjan
kullanılması tavsiye edilmez. Tablet
deterjan kullanılırsa göreceli düşük
durulama sıcaklıkları nedeniyle
bulaşıklar üzerinde deterjan atıkları
söz konusu olabilir.
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Takviye
Cihazın etkili bir şekilde yıkama
performansına sahip olması için bulaşık
makinesi tuzu seviyesini düzenli olarak
kontrol edin ve gerektiğinde takviye
yapın.
Cihazın etkili bir şekilde yıkama
performansına sahip olması için
parlatıcı seviyesini düzenli olarak
kontrol edin ve gerektiğinde takviye
yapın.

Parlatıcıyı Kontrol Etme
Parlatıcı eksik simgesi yandığında
bu, Parlatıcının neredeyse boş olduğu
anlamına gelir. Gerekirse parlatıcı
haznesini doldurun.

Bulaşık Makinesi Tuzunu
Kontrol Etme
Bulaşık makinesi tuzunu takviye ettikten
sonra bulaşıklar olmadan bir yıkama
programı çalıştırılmalıdır; aksi halde
yıkanmadığında cihaz içinde kalan
dökülmüş tuz cihazın paslanmasına ya
da hasar görmesine yol açar.
Parlatıcı eksik simgesi yandığında
bu, tuzun neredeyse boş olduğu
anlamına gelir. Gerekirse tuz haznesini
doldurun.

Kurutma
••Diğer eşyalarla karşılaştırıldığında
plastik eşyalar daha zayıf kuruma
performansı gösterir.
••Kurutma işlemine destek olmak
için Cd modun tamamlanmasına
izin vermek yerine program
tamamlandıktan sonra kapak kısa bir
süre açılabilir.

NOT

••Bulaşıklarının birbirine değmediğinden
emin olun.
••Kurutma performansı iyi değilse ya
da su lekeleri kalırsa Ekstra Kuru
seçeneğini ekleyin ya da durulama
seviyesini ayarlayın.
••Tablet tipi (2'si 1 arada, 3'ü 1 arada)
deterjan kullanıldığında bulaşıkların
hacmine göre ek durulama gerekli
olabilir; bu durumda Ekstra Kurutma
seçeneğini kullanın ya da durulama
seviyesini ayarlayın.

DİKKAT

••Su yumuşatıcı haznesine bulaşık
makinesi tuzu dışında herhangi
bir deterjan ya da başka bir çözelti
koymayın. Aksi halde su yumuşatma
sistemi arızalanabilir.
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SMART ÖZELLİKLERİ
LG SmartThinQ
Uygulamasını Kullanma
LG SmartThinQ Uygulamasını
Yükleme
Bir akıllı telefonda Google Play Store
ya da Apple App Store kullanarak LG
SmartThinQ uygulamasını arayın.
Uygulamayı indirip yüklemek için
talimatları takip edin.

NOT

••LG SmartThinQ uygulamasına
erişmek için basit girişi tercih
ederseniz akıllı telefonunuuz her
değiştirdiğinizde ya da uygulamayı
yeniden kurduğunuzda cihaz
kayıt sürecini gerçekleştirmeniz
gerekecektir.

Tag On Özelliğini Kullanma
•• logosuna sahip cihazlar için
••Tag On özelliği yalnızca NFC (Yakın
Saha İletişimi) fonksiyonu bulunan ve
Android OS (işletim sistemi) tabanlı
çoğu telefon ile kullanılabilir.

İndirme Programı
Cihazdaki temel programlarda yer
almayan yeni ve özel programları
indirin.
Başarılı bir şekilde kaydedilen cihazlar,
cihaza özel bir dizi özel programı
indirebilir.
Cihazda aynı anda sadece bir program
saklanabilir.
Cihazda bir program indirme işlemi
tamamlandığında, cihaz yeni bir
program indirilene kadar indirilmiş olan
programı saklar.
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Makine Temizleme Uyarısı
Bu işlev, Makine Temizleme
programının çalıştırılmasına kaç
program kaldığını gösterir.

Smart Diagnosis™
Bu fonksiyon, kullanım şekline dayalı
olarak cihazda yaşanan sorunların
tanılanması ve çözülmesi için yararlı
bilgiler sunar.

Ayarlar
Çeşitli fonksiyonlar kullanılabilir.

NOT

••Tag On işlevinin nasıl kullanılacağına
dair daha ayrıntılı bir rehber için Lg
Smart ThinQ uygulamasındaki
öğesine basın.
••Akıllı telefonun NFC modülünün
konumu telefona bağlı olarak
değişebilir ve aktarım modlarındaki
farklılıklar nedeniyle bazı akıllı
telefonlarda NFC kullanımı kısıtlanmış
olabilir. NFC'nin özellikleri nedeniyle
aktarım mesafesi çok yüksekse ya da
telefon üzerinde bir metal çıkartma ya
da koruyucu bir kılıf varsa aktarım iyi
olmayacaktır. Bazı durumlarda NFC
özellikli telefonlar başarılı bir şekilde
aktarım gerçekleştiremeyebilir.
••Bu kılavuzda yer alan içerik LG
Smart ThinQ uygulamasının güncel
sürümünden farklı olabilir ve
yazılım müşterilere bilgi verilmeden
değiştirilmiş olabilir.
••NFC işlevi akıllı telefonlara bağlı
olarak değişebilir.
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Kablosuz LAN Modülü Teknik
Özellikleri
Model

LGHA-NWW-v3.0

Frekans
Aralığı

13.553 MHz - 13.567
MHz

Çıkış Gücü
9.0 dBμA/m @ 10 m
(Maks.)

Uygunluk Beyanı
LG Electronics radyo ekipmanı tipi
Bulaşık Makinesi 2014/53/EU numaralı
yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan
eder. EU uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/
cedoc#
LG Electronics European Shared
Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Hollanda
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Smart Diagnosis™
Kullanma
Müşteri Hizmetleri Merkezi
Üzerinden Smart Diagnosis™
Cihaz hatalı çalıştığında ya da
bozulduğunda bir LG Electronics
müşteri hizmetleri merkezi tarafından
gerçekleştirilecek doğru bir teşhise
ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu
kullanın. Bu fonksiyonu sadece servis
temsilcisiyle iletişim kurmak üzere
kullanın, normal kullanım sırasında
kullanmayın.

1
2

Cihazı açmak için Güç düğmesine
basın. Herhangi bir başka düğmeye
basmayın.
Çağrı merkezi tarafından
yönlendirildiğinizde, telefonunuzun
mikrofonunu Smart Diagnosis™
simgesine yaklaştırın.
x.
Ma
mm
10

3

Cihazda bir geri sayım görüntülenen
kadar İndirme Programı düğmesine
basılı tutun.

4

Ses aktarımı tamamlanana kadar
telefonu hareket ettirmeden tutun.
••En iyi sonuçlar için, tonlar
aktarılırken telefonunuzu hareket
ettirmeyin.
••Çağrı merkezi yetkilisi uygun veri
kaydı alamazsa, işlemi tekrar
etmeniz istenebilir.
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5

Sayma bittiğinde ve tonlar
durduğunda, analiz için aktarılan
bilgilerin kullanılmasında size
yardımcı olabilecek çağrı merkezi
yetkilisi ile konuşmanıza devam
edebilirsiniz.

NOT

••Smart Diagnosis™ özelliği yerel çağrı
kalitesine bağlıdır.
••Ev telefonu kullanırsanız iletişim
performansı artar ve daha iyi hizmet
alabilirsiniz.
••Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle Smart
Diagnosis™ veri aktarımı zayıfsa,
en iyi Smart Diagnosis™ hizmetini
alamayabilirsiniz.

Bir Akıllı Telefonla Smart
Diagnosis™ Kullanma
•• ya da
logosuna sahip cihazlar
için
Cihaz hatalı çalıştığında ya da
bozulduğunda bir LG Electronics
müşteri hizmetleri merkezi tarafından
gerçekleştirilecek doğru bir teşhise
ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu
kullanın.
Cihazın elektrik bağlantısı olmadığı
sürece Smart Diagnosis™
etkinleştirilemez. Cihaz açılamıyorsa
sorun giderme işlemleri Smart
Diagnosis™ kullanılmadan
gerçekleştirilmelidir.

BAKIM
Performansı korumak ve sorunları
önlemek için filtreler ve püskürtücü
kollar da dahil olmak üzere cihazın
dışını ve içini düzenli olarak kontrol
edin.

UYARI
••Cihazın dışını ve içini temizlerken
tiner ya da aseton gibi çözücü bazlı
çözeltiler kullanmayın. Yangın ya da
patlamaya neden olabilir.
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İç Kısmının Temizlenmesi
Yumuşak ve nemli bir bez ya da
süngerle cihazın içini düzenli olarak
temizleyerek gıda ve kir parçacıklarını
ortadan kaldırın.
Yıkama işleminin tamamlanmasının
ardından gıda atıkları cihazın içindeki
dar boşluklara sıkışabilir. Tüm gıda
atıklarını silerek temizleyin.

NOT

••Cihazı usun süre kullanmazsanız
deterjan ile Turbo ya da Makine
Temizleme programını çalıştırarak
cihazın içini tazeleyin. Program
tamamlandığında cihazın içini ve
dışını Bakım talimatlarına uygun
şekilde temizleyin.
••Hayvanların güç kablosu ya da su
hortumunu kemirmesini önleyin.

Sitrik Asit Kullanma

Dış Kısmının
Temizlenmesi
Çoğu durumda cihazın dışı yumuşak
bir nemli kumaş ya da sünger ile
temizlenebilir ve ardından yumuşak
bir bezle kurutulabilir. Cihazın dışı
paslanmaz çelikse bir paslanmaz çelik
temizleyici kullanın.

Tüm bulaşıkları, çatal bıçak sepetini ve
çatal bıçak sepeti tutucusunu cihazdan
çıkarın. Tamburda sadece raflar
kalmalıdır. En iyi sonuçlar için sitrik
asit tozu kullanın (süpermarketlerin
büyük bir kısmının konserve yapma
bölümünde ya da çevrimiçi olarak
bulunabilir). 3 yemek kaşığı (45 g) sitrik
asit tozu ölçün. Ana yıkama haznesini
ölçülen toz ile doldurun.
25
15
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Beyaz Sirke Kullanma
Sitrik asit tozu bulamazsanız yaklaşık /4
- 1 1/4 fincan (200-300 mL) beyaz sirkeyi
derin olmayan bir kaba dökün ve kabı
üst rafa yerleştirin. Otomatik programı
çalıştırın. Deterjan kullanmayın.
Program tamamlandığında yeniden
başlatın.
3

DİKKAT

Filtreleri Temizleme
1

Alt rafı çıkarın ve alt püskürtücü kolu
önde daha geniş bir v açık olacak
konuma getirin.

2

İç filtreyi saat yönünün tersinde
döndürün ve monte edilmiş iç filtreyi
ve paslanmaz çelik filtreyi çıkarın.

3

Filtreleri akan bir su altında yumuşak
fırça ile temizleyin. Yeniden
takmadan önce filtreleri yeniden
monte edin.

4

Monte edilen filtreleri yeniden takmak
için püskürtücü kolu önde daha geniş
bir v olacak konuma getirin. Filtreleri,
filtre tutucuları yerine geri takın ve iç
filtreyi yerleşene kadar saat yönünde
çevirin.

••Sirkeyi doğrudan tabana dökmeyin.
••Aşırı sirke kullanımı cihaza hasar
verebilir.

Dönemsel Bakım ve
Depolama
••Sıcak aylarda uzun bir süre uzakta
olacaksanız, su vanasını kapatın ve
güç kablosunu çıkarın ya da devre
kesiciyi kapatın. Kokunun önlenmesi
için filtre, tambur ve hazneyi
temizleyin.
••Soğuk aylarda uzun bir süre
uzakta olacaksanız ve dondurucu
sıcaklıkların görülmesi olasıysa, su
besleme hatlarını ve cihazın kendisini
kışa hazırlayın. Kışa hazırlama
yetkili bir servis elemanı tarafından
gerçekleştirilmelidir.
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UYARI
••Paslanmaz çelik filtreyi tutarken keskin
kenarlara karşı dikkatli olun.

DİKKAT

••Cihazı kullandıktan sonra gıda
parçacıkları filtreler tarafından
filtrelenir. Temizlenmeyen gıda
atıkları kötü kokuya neden olabilir.
Ayrıca filtrelerde takılan gıda atıkları
nedeniyle boşaltma konusunda sorun
yaşanabilir.

NOT

••Monte ederken tıklayarak yerine
yerleşene kadar sağlam bir şekilde
döndürün.

Püskürtücü Kolları
Temizleme
Püskürtücü kol delikleri herhangi bir
gıda atığı nedeniyle tıkanırsa yetersiz
su püskürtme nedeniyle bulaşıklar iyice
temizlenmeyebilir.
Püskürtücü kolların her iki haftada bir
temizlenmesi tavsiye edilir.

Alt Püskürtücü Kolu
Temizleme

1

Su jeti deliklerinin gıda parçacıkları
tarafından tıkanmadığından emin
olun.

2

Herhangi bir gıda atığı püskürtücü
kol deliklerini tıkadıysa bir iğne ya da
herhangi bir keskin alet kullanarak
atığı çıkarın.

DİKKAT

••Değişken açılı püskürtücü kol ucu
kesimlerinin bozulmasını önlemek için
çekmeyin ya da el ile döndürmeyin.
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Üst Püskürtücü Kolu
Temizleme

1

Üst rafı ileri doğru çekin. Su jeti
deliklerinin gıda parçacıkları
tarafından tıkanmadığından emin
olun.

2

Temizlik gerekliyse, püskürtücü kolun
alt kısmındaki somunu saat yönünün
tersinde 1/8 tur döndürüp aşağı doğru
çekerek üst püskürtücü kolu çıkarın.

3

Durulayarak ya da püskürtücü
kolu sallayarak gıda parçacıklarını
temizleyin.

4

Herhangi bir gıda atığı püskürtücü
kol deliklerini tıkadıysa bir iğne ya da
herhangi bir keskin alet kullanarak
atığı çıkarın.

5

Gıda atıklarını temizledikten sonra
akan su altında tutarak püskürtücü
kolları temizleyin.
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6

Üst püskürtücü kolu temizledikten
sonra iterek yerine yerleştirin.
Somunun yeniden yerine
sabitlendiğinden emin olmak için
somunu saat yönünde 1/8 tur
döndürün.

7

Monte ettikten sonra püskürtücü
kolların rahat bir şekilde döndüğünü
kontrol edin.
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Su Besleme Hortumu
Filtresini Temizleme
1

Cihazın fişini çıkarın.

2

Su musluğunu kapatın.

3

Su besleme hortumunu sökün.

4

Küçük bir pense ya da cımbız
kullanarak conta ve plastik filtreyi
çıkarın.

5

Filtre ve contayı geri takın ve doğru
şekilde yerleştiklerinden emin olun.

6

Su besleme hortumunu ters sıra ile
yerine takın ve sabitleyin. Hortumu
sıkmak için herhangi bir alet
kullanmayın. El ile sıkma sırasında
yardımcı olmak üzere yumuşak bir
kumaş kullanılabilir.

NOT

••Su besleme hortumu bağlantısı
girişine bir filtre takılmıştır.
••Cihaza yetersiz su akışı söz
konusuysa filtrenin tıkanmış olup
olmadığını kontrol edin.
••Kaçak varsa, su besleme hortumunun
doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığı
kontrol edilmelidir.
••Su besleme vanasını asla aşırı
sıkmayın ya da sıkmak için mekanik
aletler kullanmayın.
••Conta ve filtreyi yeniden monte
ederken su beslemesi kaynaklı kir ya
da kumun söz konusu olmadığından
emin olun.
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SORUN GİDERME
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Cihaz erken aşamalarda sorunları algılamak ve teşhis etmek üzere otomatik hata
izleme sistemi ile donatılmıştır. Cihaz düzgün çalışmıyorsa ve hiç çalışmıyorsa,
servisi aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

Sorunları Tanılama
Sorun

Cihaz çalışmıyor.

Olası Nedeni
Kapak tam olarak
kapanmamış.

Çözümler
••Cihazı yeniden hizalayın.

Güç kaynağı ya da güç
kablosu bağlanmamış.

••Güç kaynağı ya da kablosunu
doğru şekilde bağlayın.

Ekran Kilidi özelliği
etkinleştiğinde ekranda
görülecektir.

••Ekran Kilidi düğmesini devre
dışı bırakın.
••Kontrol Kilidini etkinleştirmek
ya da devre dışı bırakmak
için Yarım Yük ve Enerji
Tasarrufu tuşlarına aynı
anda 3 saniye boyunca basılı
tutun.

Sigorta atmış ya da devre
kesici devreye girmiş.

••Sigortayı değiştirin ya da
devre kesiciyi sıfırlayın.

Bir program
sırasında ya
••Cihaz ve bulaşıklar soğuyana
da program
kadar kapağı kapatın. Kapak
Cihazın
içi
sıcak
ve
elinizi
tamamlandıktan
kapandığında ya da iç
cihazın
içine
sokarken
hemen sonra kapak dikkatli olunması gereklidir.
sıcaklık düştüğünde bipleme
açıldığında cihaz
sesi duracaktır.
sürekli bip sesi
çıkarıyor.
Tahliye hortumu kıvrılmış
veya tıkanmıştır.

••Hortumu ayarlayın ya da
tıkanmayı ortadan kaldırın.

Program normal olarak
sonlanmadan önce güç
beslemesi kaybedilmişse
ya da el ile bağlantı
kesilmişse su kalabilir.

••Programı yeniden başlatın.

Püskürtücü kollar
rahatça dönmüyor.

Püskürtücü kolların
delikleri gıda parçacıkları
tarafından tıkanmış.

••Püskürtücü kolların deliklerini
temizleyin.

Üst raf yamuk.

Raf doğru şekilde
ayarlanmamış.

••Yüksekliği Ayarlanabilir Üst
Raf bölümüne göz atın.

Program
tamamlandıktan
sonra tamburun
dibinde su kalıyor.
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Sorun
Olası Nedeni
Lambalar yanmıyor. Güç bağlı değil.
Cihazın içinde aşırı
köpük mevcut.

Çözümler
••Güç kaynağını bağlayın.

Bulaşık makinesine özel
deterjan kullanılmamış.

••Bulaşık makinesine özel
deterjan kullanın.

Aşırı parlatıcı miktarı
köpüğe neden olabilir.

••Parlatıcı dağıtım seviyesini
azaltın.

Üst raf dengesiz.

••Üst rafın sol/sağ yüksekliğini
ayarlayın.

Bulaşıkların kötü
••Bulaşıkları doğru şekilde
Deterjan haznesinde yerleştirilmesi deterjan
düzenleyin ve yeni deterjan
deterjan kalmış.
haznesinin otomatik olarak eklemeden önce her zaman
açılmasını önlemek için
hazneyi kurutarak deterjanın
deterjan kullanılmamış
kümelenmesini önleyin.
olabilir.
Cihaz eğik olduğu için
kapak kapanmamış olabilir. ••Ayakları ayarlayarak
Bu durumda kaçak söz
hizalamayı kontrol edin.
konusu olabilir.
Cihazdan su kaçağı
oluyor.

Boşaltma hortumunun
••Boşaltma hortumunun
hatalı montajı su kaçağına
bağlantı kısmını kontrol edin.
neden olabilir.
Güç kapalıysa kötü musluk ••Su besleme hortumunun
bağlantısı nedeniyle su
bağlantısını kontrol edin.
kaçağı söz konusu olabilir.

Cam eşyalar
bulanıklık.

Aşırı deterjan kullanımı ve
sert su bir araya gelmiş.

••Sorunu en aza indirgemek
için daha az deterjan kullanın
ve parlatıcı kullanın.
••Yumuşatıcı sistem ayarını
kontrol edin.

Bulaşıklarda siyah
ya da gri izler var.

Alüminyum eşyalar
program sırasında
bulaşıklara sürtünüyor.

••Bulaşıkları farklı şekilde
yerleştirin.

Cihazın iç
yüzeylerinde sarı ya Kahve ya da çay lekeleri.
da kahverengi film
mevcut.
Bulaşık makinesinin
içinde sarı su
kalıyor

Cihazın ilk kullanım
sırasında su yumuşatıcı
deposunda sarı renkli su
oluşabilir.

••Bir leke çıkarıcı ürün
kullanarak lekeleri temizleyin.
••Bu normal bir durumdur
ve insanlar için zararsızdır.
1~3 program sonrası bu su
ortadan kalkar.
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Sorun

Bulaşıklar üzerinde
noktalar ve film
oluşumu.
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Olası Nedeni
Hatalı deterjan miktarı
kullanılmış.

Çözümler
••Tavsiye edilen miktarda
deterjan kullanın.

Aşırı yükleme.

••Cihazı fazla doldurmayın.

Hatalı yükleme.

••Kullanma bölümüne göz atın.

Yetersiz su basıncı.

••Su basıncı 20 ile 80 psi
arasında olmalıdır.

Yetersiz deterjan.

••Tavsiye edilen miktarda
deterjan ekleyin. Kullanma
bölümüne göz atın.

Parlatıcı haznesi boş.

••Parlatıcı haznesine takviye
yapın.

Su yumuşatıcıda tuz yok
ya da yetersiz tuz var.

••Su yumuşatıcıda tuz olup
olmadığını kontrol edin.

Su sertlik seviyesi düşük
olarak ayarlanmış.

••Sertlik seviyesi ayarını artırın.

Parlatıcı yetersiz olabilir.

••Parlatıcı takviye edin ya da
kullanım seviyesini artırın.

Tamburda sert su biriköiş.

••Tüm bulaşıkları, çatal bıçak
sepetini ve çatal bıçak
sepeti tutucusunu cihazdan
çıkarın. Tamburda sadece
raflar kalmalıdır. En iyi
sonuçlar için sitrik asit tozu
kullanın (marketlerin büyük
bir kısmının konserve yapma
bölümünde ya da çevrimiçi
olarak bulunabilir). 3 yemek
kaşığı (45 g) sitrik asit tozu
ölçün. Ana yıkama haznesini
ölçülen toz ile doldurun.
Sitrik asit tozu bulamazsanız
yaklaşık ¾ - 1 ¼ fincan (200300 mL) beyaz sirkeyi derin
olmayan bir kaba dökün
ve kabı üst rafa yerleştirin.
Otomatik programı çalıştırın.
Deterjan kullanmayın.
Program tamamlandığında
yeniden çalıştırın.

TR
Sorun

Olası Nedeni
Önceki program
tamamlanmadan
durdurulmuş ve atık su
cihazın içinde kalmış.

Koku

Bulaşıklarda gıda
kiri kalmış.

Çözümler
••Gücü açın, atık suyu
boşaltmak için Programı
iptal et seçeneğini çalıştırın
ve ardından cihaz boş
durumdayken deterjan
kullanarak Hızlı programı
çalıştırın.

Ünitenin alt kısmında ya da
filtrede gıda maddesi var.

••Kullanım kılavuzunun Bakım
bölümüne uygun şekilde
filtreyi ve cihazın içini
temizleyin.

Ünitenin içinde
yıkanmamış bulaşıklar
uzun bir süre tutulmuş.

••Bulaşık makinesinde
yıkanabilir bir bardak ya
da kabın içine bir fincan
ölçeğinde beyaz sirke
koyarak üst rafa yerleştirin ve
programı çalıştırın. (Sirke bir
asittir ve sürekli kullanılması
halinde cihazınıza hasar
verebilir.)

Doğru olmayan program
seçilmiş.

••Kir seviyesine ve yıkanan
bulaşık türüne uygun şekilde
doğru programı seçin.

Su sıcaklığı çok düşük.

••Su besleme bağlantısını ya
da su ısıtıcı ayarını kontrol
edin.

Bulaşık makinesi deterjanı ••Tavsiye edilen deterjanı
kullanılmamış.
kullanın.
Düşük giriş suyu basıncı.

••Su basıncı 20 ile 80 psi
arasında olmalıdır.

Püskürtücü kolların
üzerindeki su jeti delikleri
tıkanmış.

••Püskürtücü kolları temizleyin.
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Sorun

Olası Nedeni
Bulaşıklar doğru
yüklenmemiş.

Bulaşıklarda gıda
kiri kalmış.

Gürültü

Çözümler
••Bulaşıkların püskürtücü kol
dönüşünü engellenmediğinde
ya da deterjan haznesiyle
çakışmadığından emin olun.

Filtreler tıkanmış.

••Filtreleri temizleyin.

Bulaşıklarda çok fazla
temizlenmemiş gıda kiri
mevcut.

••Yıkama işlemine başlamadan
önce büyük gıda atık
parçaları bulaşıklardan
temizlenmelidir.

Çalışma sırasında bir
miktar gürültü seviyesi
normaldir.

••Deterjan kapağı açılmıyor.
••Boşaltma pompası, boşaltma
programının başında.

Cihaz hizalanmamış.

••Hizalama ayaklarını
ayarlayın.

Püskürtücü kol bulaşıklara ••Bulaşıkları farklı şekilde
çarpıyor.
yerleştirin.

Bulaşıklar
kurumuyor.
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Su basıncı çok yüksek.

••Su basıncını ayarlayın.

Parlatıcı haznesi boş.

••Boşsa, parlatıcı haznesini
kontrol edin ve parlatıcı
takviye edin. Daha iyi
kurutma sonucu için
kullanımdan sonra kapağı
hafifçe açın.

Kullanılan tabletlerde
parlatıcı olmayabilir.
Bu durum kurutma
performansını azaltır.

••Parlatıcı içeren bir tablet
kullanmaya başlayın (emin
değilseniz tablet üreticisiyle
iletişim kurun). Tabletler
parlatıcı içermiyorsa alternatif
olarak parlatıcı gözünde sıvı
parlatıcı kullanabilirsiniz.

Ekstra Kurutma seçeneği
seçili olmayan bir program.

••Ekstra Kuru seçeneği
varsayılan olan bir program
seçin.

TR

Hata Kodları
Sorun

Olası Nedeni
Su girişi sorunu.

Çözümler
••Su besleme hortumunun
tıkanmış, bükülmüş ya da
donmuş olup olmadığını
kontrol edin.
••Su beslemesini kontrol edin.

Boşaltma Sorunu.

••Boşaltma hortumunun
tıkanmış, bükülmüş ya da
donmuş olup olmadığını
kontrol edin.

Atık tıkacı tıkanmış.

••Atık tıkacındaki çöküntüleri
temizleyin.

Filtreler tıkanmış.

••Filtreleri Temizleyin.

Sıvı bulaşık sabunu gibi
uygun olmayan deterjan
nedeniyle aşırı köpük
oluşumu.

Cihaz hizalanmamış.

••El ile yıkama için kullanılan
bulaşık deterjanlarını
kullanmayın. Sadece
otomatik bulaşık makinesinde
kullanılmak üzere tasarlanmış
deterjanları kullanın.
••Deterjan atığını temizlemek
için derin olmayan bir kaba
yaklaşık 100~200 ml süt
dökün, üst rafa yerleştirin ve
ardından cihazı Otomatik
programıyla çalıştırın.
••Cihazın doğru şekilde
hizalandığından emin olun.

Aşırı Su beslenmiş.
Su kaçağı sorunu.
Isıtıcı devre arızası.
Termistör arızası

••Aynı sorun yeniden meydana
gelirse servisi çağırın.

Motor sorunu
Değişken motor sorunu
59

YETKILI SERVISLER

TR

Değerli Müşterimiz
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) numaralı telefon numarası üzerinden
7 gün/24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arasında otomatik kayıt
sistemiyle hizmet verilir). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve
telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata
geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu
alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Call center
444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit
edebilirsiniz.
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Hayır
1

ŞEHİR

İLÇE
EYÜP BEYAZ EŞYA
İSTANBUL ELEKTRİKLİ EV
/ Avrupa ALETLERİ TAMİR VE
BAKIMI METİN ALP

SERVİS İSMİ

TELEFON ADRES

ALİBEYKÖY GÜ
0 212 427 23
ZELTEPE MAH. AVCI
33
SOK. O:8/B

2

ZEYTİNBURNU
İSTANBUL KARDEŞLER
/ Avrupa SOĞUTMA NEŞET
TEMUR

3

ÜMRANİYEALTUNİZADE
İSTANBUL
0 216 343 52 Şerifali mah. Alptekin
MTV ELEKTRONİK SAN.
/ Asya
42
Cad N:73/a Ümraniye
VE TİC. LTD. ŞTİ.

SEYİT NİZAM MAH.
0 212 546 57
ŞEHİT ERKAN
36
ALYANAK SOK. NO:11

BURSA

ŞEHREKÜSTÜ MAH.
ULUDAĞ ELEKTRONİK 0 224 224 06 DEĞIRMEN SOK. NO:7
HALICIOĞLU İŞ HANI
ALİ ÖZDEMİR
68
NO:46

BURSA

NAMAZGAH MH NARLI
0 224 326 43
SK N-17/B YILDIRIM/
MARMARA SOĞUTMA
55
BURSA

6

İZMİR

MERKEZİ
ELEKTRONİK

7

İZMİR

347 SOKAK NO:101-D
TEKNİK ELEKTRONİK 0 232 448 19
ADNAN KAHVECI
-RAŞİT ŞEN
91
CD.BUCA-IZMIR

8

İZMİR

ERSA EV GER.ELK.
İNŞ.GIDA TEKS. TİC.
VE SAN.LTD. ŞTİ.

9

MEHMET BALABAN
MANİSA - BALABAN
ELEKTRONİK

10

ŞIRINYALI MAH.
VİZYON
0 242 316 51 1486 SOK.MEHMET
ANTALYA ELEKTRONİKMEHMET
HAMURLU APT.NO.
61
ÖZDEMİR
16/1

4

5

Üçok Mahallesi
0 232 365 09 Zübeyde Hanım
Caddesi No: 110/A
05
Bahriye

0 232 339 41
8 SOK. 25/G MERKEZ
43
0 236 232 11 Kethuda mah. 22 sk no
89
20"
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Hayır ŞEHİR
11

İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON ADRES
YILDIRIM
KIŞLA MAH. 35.SK.
ELEKTRONİK
0 242 244 02 42 NO:24 (UYSAL İŞ
ANTALYA
TİCARET SANAYİ LTD.
MERKEZİ)
ŞTİ.
ORTA MAH. İŞLER
0 242 722 05 48 CAD. 1030 SOK.
NO:2/F

12

ANTALYA
ANTALYA
BAŞARANTEKNİK

13

TİRYAKİ SOĞUTMA VE
ZERDALILIK MAH.
ANTALYA DAYANIKLI TÜK.MAL. 0 242 322 33 01 CEBESOY CAD.
PAZ.LTD. ŞTİ.
GÜRSEL APT. NO:55/B

14

MUĞLA

CUMHURİYET CAD.
BİRCAN ELEKTRONİK0 252 282 25 17
NO:137 ORTACA
ABDULLAH BİRCAN

15

DENİZLİ

BARIS CAD NO 24
BUZTEKNİK TİCARET0 258 261 80 46
DENIZLI
HİKMET ÇAYLIOĞLU

16

ADANA

DATA ELECTRONICS
COMPUTER
MARKETING AND
TRADE - MURAT
YEŞİLDAĞ

17

GÜNEŞ ELEKTRONİK
ANKARA
EMİN GENÇOĞLU

18

ANKARA

BULBUL DERESI CAD
SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ
0 312 433 82 82
NO 65/B"
TEKNİK

19

ADANA

GÜRSES WHITE
GOODS HEATING
COOLING -SABY
GURSES

0 322 235 90

20

İÇEL

GAZİ SOĞUTMA

YENİ MH 171 SK
0 324 329 03 00 NO:18/ A MEZİTLİ
MERSİN

62

REŞATBEY MAH.
0 322 456 25 72 CUMHURIYET
CADDESI NO: 5 / A
ANADOLU BLV 2 CD
ATB İŞ MERKEZİ I BLK
0 312 359 62 32
NO.240 MACUNKÖY /
ANKARA

GUZEL YALI MAH
81196 SK STANDARD
AP NO 5 / A ZONE
FLOOR

TR
Hayır

ŞEHİR

İLÇE
GÜVENÇ KLİMA
ISITMA-SOĞUTMA
SERVİS TİCARET

SERVİS İSMİ

TELEFON ADRES
PIRIREIS MAH
0 324 326 63
SILIFKE CAD 1118
75
SOK NO 7

21

İÇEL

22

HATAY

ÇEKMEN TEKNİK
MUSTAFA ÇEKMEN-

SÜREYYA
0 326 212 43
HALEFOĞLU CAD.
45
NO:18

23

HATAY

ŞIK SOĞUTMA MEHMET ÇÖMEZ

0 326 615 34 ULUCAMI CAD.
29
NO:135/ C

24

KONYA

ÖZCAN SOĞUTMA
NIŞANTALI MAH.
VE ISITMA BEYAZ
0 332 236 33
HULUSI BAYBAL CAD.
EŞYA KLİMA SERVİS
37
ORKIDE SIT. NO:24/B
HİZMETLERİ SANAYİ
VE TİCARET LTD. ŞTİ.

25

ÜNAL ŞENSÖYLER
ELEKTRONİK SANAYİ 0 342 215 15
GAZİANTEP
VE TİCARET LİMİTED 78
ŞİRKETİ

26

GÜNGÖR
KAHRAMAN
ELEKTRONİKERDAL
MARAŞ
GÜNGÖR

27

MIMAR SİNAN MAH
MIZRAK
0 352 233 65
SUSURLUK SOK
KAYSERİ ELEKTRONİKMEHMET
85
N65/A KOCASİNAN"
MIZRAK

28

BOLU

29

MAHSUM
DİYARBAKIR USTELEVİZYON
HASTANESİ

30

ŞANLIURFA

ERGÜN RÜZGAR
-İKLİM ELEKTRİK SOĞUTMA

CELAL BAYERBAYER
ELEKTRONİK

DEGİRMİÇEM MAH.
İMAM HÜSEYİN
İNCİOGLU CAD.NO
17/A

HAYRULLAH MAH.
0 344 223 46 MALIK EJDER CAD.
ARIKAN SITESI B
00
BLOK NO 24/C

0 374 212 23 KARAMANLI MAH
32
STADYUM CAD NO7/A
KURT ISMAILPAŞA
0 412 224 39
7. SOK. GENÇKALAN
79
APT. ALTI NO:9
MARDIN YOLU
CD.TICARET
0 414 312 15
LISESI KAR.
16
ABUZEROĞULLARI
APT.8/C
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31

ŞEHİR
ADIYAMAN

İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON ADRES
RIFAT ERDİNÇ0 416 216 12 GÖLEBATMAZ CD.
TEKNİK ELEKTRONİK 62
NO:32/A

32

MALATYA

KANALBOYU KERNEK
TAYFUN ALİ ÖZBEK0 422 325 96 CAMII KARŞISI
MISTOGLU APT ALTI
TAYFUN ELEKTRONİK 96
NO.9 A-B

33

MALATYA

İHSAN
HANBAYHANBAY
TEKNİK

0 422 325 05 NASUHI CAD ATEPLI
04
SK NO 34/6

34

ELAZIĞ

SUAT HARDALAÇ
GRUP ELEKTRONİK

İZZET PAŞA CAD
0 424 237 27
HACITEFİK EFENDİ
80
SOK N:16

35

SANCAKTEPE MAH.
0 212 434 43
İSTANBUL /
FATİH CAD. 8 / 4 SOK.
RA - TEL ELEKTRONİK
23
Avrupa
NO:2

36

ZONGULDAK UZMAN ELEKTRONİK

0 372 316 59 ERDEMİR CD. NO:130
60
KDZ/EREĞLİ

37

BOLU

MURAT ELEKTRONİK

İZZET BAYSAL CAD.
0 374 217 98
NO:201/A MERKEZ
12
BOLU

38

ORDU

JAPON ELEKTRONİK

YENİ MAH KAHRAMAN
0 452 225 38
SAĞRA CAD NO:77/A
88
ORDU"

39

SAKARYA

ÖNER ELEK.

0 264 271 93 CUMHURİYET MAH.
98
YAKIN SOK N:10/A

40

SORUM

MESUT ELEKTRONİK

ULUKAVAK MAH.
AKPINAR CAD NO:4/
0 364 213 63
B ÇORUM (YAZI
63
CARŞI HALK EGTİM
MERKEZİ YANI )

41

GİRESUN

MUTLU ELEKTRONİK

GAZİ CAD.GÖNÜL
0 454 216 27
SOK. DAŞBAŞI APT
12
NO:1/B
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42

ŞEHİR

İLÇE

KAYSERİ EFEM ELEKTRONİK
KARAKAŞLAR
ELEKTRONİK

SERVİS İSMİ
TELEFON ADRES
0 352 320 15 Kılıçarslan mah molla
15
sok n11/b Melikgazi
Yusuf Paşa Mah Kazım
0 474 223 87 Karabekir İşhanı Kat1.
No140 Karakaşlar
32
Elektronik Kars /Merkez

43

KARS

44

KARABUK UZMAN ELEKTRONİK

0 370 424 58 ESENTEPE CD. YEŞİL
50
MH. NO:2

45

BALIKESİR MERT ELEKTRONİK

0 266 714 81 EYLÜL MAH. 32. SOK.
45 17
No: 21 / A

46

AYDIN

0 256 314 04 ZAFER MAH. 102 SOK
82
NO:60 A

MESUT ELEKTRONİK

47

ESKİŞEHİR EKSEN TEKNIK

ARİFİYE CAD.
0 222 234 33
MUSTAFA KEMAL
32
ATATÜRK CD. NO:10/D

48

İSTANBUL
EVSER ELEKTRONİK
/ Avrupa

0 212 284 51 KUBİLAY CAD.NO.15
61
ÇELİKTEPE

49

YENİDOĞAN MH.
0 212 537 25
İSTANBUL
GÖÇMENLER SK.
BAYGOP ELEKTRONİK
25
/ Avrupa
NO:80 G.OSMANPAŞA

50

KONYA

PİKSEL İÇ VE DIŞ
TİCARET

Muradiye Mh. Dr.
Ahmet Özcan cd.
0 332 235 15
Mustaş Menekşe sitesi
43
altı no:100/B Meram
Konya"

51

UŞAK

NURSEY ELEKTRONİK

0 276 223 97 İSLİCE MH. AVCILAR
16
SK NO:3/A

52

HATAY

BAŞKARLAR TEKNİK

0 326 461 25 GÖKÇEOĞLU MAH
28
n:20

53

AYDIN
BALIKESİR SOĞUTMAAYDIN
ARSLANTAŞ

0 266
3742531

CAMİVASAT MAH.GAZİ
CD.NO 59 EDREMİT
BALIKESİR
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54

ŞEHİR

İLÇE

TELEFON ADRES
HOCA ÜVEYZ
0 212 534 80
İSTANBUL
MH.KOCASİNAN CD.
PROTEL ELEKTRONİK
05
/ Avrupa
NO:43/AFATİH
TOPCULAR MH.
0 476 227 93 TOPCULAR CD.
TOMURCUK SK.
33
NO:34

55

IĞDIR

56

SAMSUN KARDELEN SOĞUTMA

ULUGAZİ MAH.
0 362 435 88
OSMANİYE CAD. NO :
38
42 İLKADIM/SAMSUN

ADANA

HAS ELECTRONIC

FATIH MAH. GMK.
BULV. ÖZKAN
0 322 458 15
APT.ALTI 43 / D
24
(BORANLAR SERVİS
KARŞISI)

MERSIN LCD
ELECTRONICS

FATIH MAH. GMK.
BULV. ÖZKAN
0 324 358 29
APT.ALTI 43 / D
48
(BORANLAR SERVİS
KARŞISI)

57

MERT ELEKTRONİK

SERVİS İSMİ

58

ADANA

59

İSTANBUL
MURAT ELEKTRONİK
/ Asya

60

MALATYA

BAY TAMİR - SERKAN 0 422 323 64 ZAVİYE MAH TEVFİK
FIRAT
07
TEMELLİ CAD N:113

61

AĞRI

ÖZKAN ELEKTRONİK

62

ANTALYA UÇAK SOĞUTMA

63

KIRŞEHİR

64

İKLİM SOĞUTMA ANKARA
Deniz ÇAKMAKÇI

66

FATİH SOĞUTMA FATİH KIZILOK

FEVZİ ÇAKMAK CAD.
0 216 396 04
BARBAROS SOK.NO:9
20
KAYNARCA / PENDİK

0 472 312 82
AĞRI CAD. NO: 73
07
ŞEKERHANE MAH.
0 242 511 74
ÇAYBAŞI SOK. AŞCI
55
APT. NO: 5 / B"
AŞIKPAŞA MAH KAZIM
0 386 213 71
KARABEKİR CAD
41
GÖKCINAR AP ALTI
İLKADIM MH.
0 312 480 77
SİNAN CD. NO:91/A
78
DİKMENANKARA

TR
Hayır

ŞEHİR

İLÇE

SERVİS İSMİ

TELEFON ADRES

65

ALKAR
ÇANAKKALE İKLİMLENDİRME YÜKSEL ALDEMİR

66

ANKARA

19 MAYIS MAH.
İLKAY TEKNİK - TELHA 0 312 356 16
SANATORYUM CAD.
BAŞ
96
169 / D KEÇİÖREN

67

AYDIN

ALAÇAM ELEKTRONİK

7 EYLÜL MAH.
0 256 226 12
MEHMET AKİF ERSOY
11
CAD. NO : 48

68

ANKARA

D-GRUP DAY.TÜK.
MAL.INŞ.TUR.

0 312 235 33 ÇAY YOLU 8. CAD. NO
63
: 55 / E

69

KONYA

KONTEK SOGUTMA
ISITMA

0 332 245 00 Kumköprü Mah fetih
80
cad n299 A-B Karatay

ADANA

MERTKAN DAY. TÜK.

TOROS MAH 78003
0 322 235 92 SOK HAMİYET
YOYGANÖZÜ APT N: 4
82
ÇUKUROVA ADANA

RİZE

VİZYON
İLETİŞİMMUSTAFA
ÖZGÜN VE
ORTAKLARI

0 464 225
0001

70

71

0 286 213 15 İSMETPAŞA MAH.
15
KAYAALP CAD. NO : 2

MAREŞAL FEVZİ
ÇAKMAK CAD. NO . 9
/6

KOLEJTEPE
MAHALLESİ MEHMET
0 342 230 65
DAİ SOKAK NO:9/ A
43
LEVENT APT. ALTI
ŞAHİNBEY

72

GAZİANTEP KORKMAZ TEKNİK

73

YASİN BOZAN 0 416 725 99 FATİH MAH. ZAFER
ADIYAMAN ELEKTRİKLİ EV
89
CAD. NO: 20-B KAHTA"
ALETLERİ HASTANESİ

67

ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ

TR

Ürün fişi_Yetkilendirilmiş Komisyon Regulasyonu (AB) No 1059/2010
Tedarikçinin ismi veya markası
LG
Tedarik edilen model
Standart yer ayarlarında, standart yıkama döngüsü için
onaylanmış kapasite

DFB512**
14

Kişi

Enerji verimliliği sınıfı

A++

(EC) No 66/2010 Regülasyonu Altında ‘"EU Eco Etiketi
Ödülü"

Hayır

Soğuk su ve düşük güç modları kullanılan 280 standart
yıkama döngüsüne bağlı olarak enerji tüketimi yıllık "X"
kW. Gerçek enerji tüketimi ürünün nasıl kullanıldığına
bağlı olarak değişir

266

kWh/yıl

Standart temizleme döngüsünün enerji tüketimi (Et)

0.93

kWh

Kapalı modda güç tüketimi

0.49

W

4

W

2700

litre/yıl

Işık açık modunda güç tüketimi
280 standart yıkama döngüsüne bağlı olarak yıllık "X" litre
su tüketimi. Gerçek su tüketimi ürünün nasıl kullanıldığına
bağlı olarak değişir.
Kurutma sınıfı verimliliği G (en düşük verimlilik) ila A (en
yüksek verimlilik) arasında "X"tir.

A

'Eco' etiket ve fişteki bilgilerde bulunan bilgilerde bahsedilen standart programdır ve
bu program normal kirlilikteki sofra gereçlerini yıkamak için uygun olan, enerji ve su
tüketimi konusunda en etkili programdır.
Standart yıkama döngüsü için program süresi

179

dk.

Açık bırakma modunun süresi (Tl)

1

dk.

Havadaki akustik ses emisyonları

46

dB(A)

Serbest Duruş

68

Notlar

Notlar

Notlar
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