Bulaşık Makineleri
Bilgilendirme Kılavuzu
Elektrik Bağlantısı
Makinenizin fişini topraklı bir prize
takınız. Bu sayede makine gövdesi ve
metal bulaşıklar üzerinde paslanma
lekeleri oluşma riskini ortadan kaldırmış
olursunuz.

Makinenizin bağlantısında grup (çoklu) priz
ve uzatma kablosu kullanmayınız.

Makineniz 170-270 voltluk şebeke voltajı
aralığında kullanılmak üzere üretilmiştir.
Lütfen tesisatınızın kontrolü için yetkili bir
elektrikçiye başvurunuz.

Bulaşıkların Cihaza Yerleştirilmesi ve Boşaltılması
Yerleştirme öncesinde elde yıkamayınız. Kaba
yemek artıklarını sıyırmanız yeterli olacaktır
(bulaşık süngerinin sert kısmını, çatal bıçak veya
bulaşık teli kullanmayınız). Bu sayede makinenizin
durulama performansını artırmış olursunuz.

Bulaşıklarınızı, suyun ulaşmasını engelleyecek
şekilde üst üste, iç içe veya ağızları yukarı
gelecek şekilde yerleştirmeyiniz. Sepet
kapasitesini aşmamaya özen gösteriniz.
(bkz. kullanma kılavuzu)

Bulaşıklarınızı, fıskiyelerin dönüşünü
engellemeyecek şekilde yerleştiriniz ve
makinenizi çalıştırmadan önce fıskiyelerin
dönüp dönmediğini el ile çevrirerek
kontrol ediniz.

Bulaşık makinenizde tahta kaşık/çatal, sünger
gibi uygun olmayan gereçleri yıkamayınız.

Yıkama bittikten sonra önce alt sepeti, sonra
üst sepeti ve son olarak da varsa çatalkaşık çekmecesini boşaltınız. Çünkü üst
fıskiyede kalan su damlacıkları alt sepetteki
bulaşıkların üzerinde leke oluşturabilir.

Program bitiminde bulaşık makinenizin
iç yüzeyinde su damlacıklarının kalması
normaldir. Bu, bulaşıkların kurumasını
hiçbir şekilde etkilemez.

Deterjan, Parlatıcı ve Tuz Kullanımı
Mutlaka bulaşık makinesi için üretilmiş olan
deterjan, tuz ve parlatıcı kullanınız. Çamaşır
suyu, sirke, tuz ruhu, elde yıkama deterjanı
gibi kimyasalları bulaşık makinenizde
kesinlikle kullanmayınız.

Deterjanınızın kullanım talimatlarına uyunuz.
Deterjanınızı kullandıktan sonra paketin ağzını
kapatarak oda sıcaklığında, güneş ışığından
uzak ve rutubetsiz ortamda muhafaza ediniz.

Cam bulaşıklarınızın daha uzun ömürlü
olması için tablet veya toz ürünler
kullanmanızı öneririz.

Kısa programlarda, tabletler farklı çözülme
özelliklerinden dolayı tam temizleme etkisi
göstermeyebilir ve kısmen çözülmemiş
deterjan artıkları kalabilir. Bu tip programlar
için toz deterjanları tercih edebilirsiniz.

Deterjan tipi değiştirme, binanıza arıtma
sistemi kurulması gibi su sertliğini
değiştirecek durumlarda makinenizin tuz
ve parlatıcı ayarlarının gözden geçirilmesini
öneririz. (bkz. kullanıma kılavuzu)

Makinenizin parlatıcı kabını doldurduktan
sonra taşan parlatıcıyı mutlaka siliniz. Aksi
halde köpürme oluşabilir.

Makineye tuz doldururken dışarı
taşmamasına dikkat ediniz. Taşması
durumunda, temizleyiniz veya hemen
makinenizi çalıştırınız. Taşan ve burada
bekleyen tuzlar paslanmaya yol açabilir.

Bulaşık makineniz; klasik deterjan, tuz ve
parlatıcı veya tek başına hepsi bir arada
tablet deterjan ile yıkamaya uygundur. Hepsi
bir arada tablet deterjan ve tuzun birlikte
kullanımı cam bulaşıklara hasar verebilir.

Genel Bilgiler
Alüminyum ve gümüş malzemeler bulaşık
makinesinde yıkanmaya uygun değildir.
Yıkanması durumunda renk değişimi
oluşabilir.

Cam eşyalarınızın çizilmemesi için bulaşık
makinesinde yıkanabilir olduğuna emin olunuz.
Cam eşyalarınızın zamanla bozulmasına engel
olmak için yüksek sıcaklıktaki programlarda
yıkama yapmaktan kaçınınız.

Yıkama esnasında suyun yan duvarlara
çarpma sesinin duyulması normaldir.

Makinenizi hareket ettirdiğinizde boşaltma
hortumunun sıkışmamasına/
katlanmamasına ve güç kablosunun
çıkmamasına özen gösteriniz.

Makinenizin boşaltma yapmaması
durumunda problem, boşaltma pompasının
tıkanmasından kaynaklanıyor olabilir.
Boşaltma pompasının temizliği için kullanma
kılavuzuna bakınız.

Bakım
Makinenizin ısı kaynaklarından (kalorifer,
fırın, vb.) uzak olmasına özen gösteriniz.
Yetkili servisin önerdiği ocaklar dışında
makinenizin üzerine ocak kurmayınız.

Makinenizin dış yüzey temizliğini yaparken
aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
Makine yüzeyinde çizik oluşmaması için
temizlik için kullandığınız bezin yumuşak ve
hafif nemli bir bez olmasına dikkat ediniz.

Kaba pislikler süzgeçlerde tıkanmalara
yol açabilir. Her yıkama işleminden sonra
süzgeçleri kontrol ediniz. Süzgeç silindirini
resimde gösterildiği gibi çevirip çözünüz ve
süzgeç sistemini dışarı çıkarınız.

Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci
musluktan akan su altında temizleyiniz.
Süzgeç sistemini, sökme işleminin tersi
yönünde yeniden takınız ve kapattıktan
sonra ok işaretlerinin karşı karşıya olmasına
dikkat ediniz.

Temizlik

Kireç ve pislikler püskürtme kollarını
tıkayabilir. Püskürtme kollarını kontrol ediniz.
Üst püskürtme kolunu sökünüz.Gerekirse
alt püskürtme kolunu yukarıya doğru
çekip çıkarınız. Püskürtme kollarını su ile
temizleyinip yerlerine takınız veya vidalayınız.

Makinenizin yıkama performansını en üst düzeye çıkarmak ve zamanla içinde biriken kireç ve yemek
kalıntılarından tamamen arındırmak için kullanmanızı tavsiye ettiğimiz, fabrika tarafından onaylı orijinal
temizlik ve bakım ürünlerimizi www.bosch-home.com.tr internet adresimiz üzerinden online satın alabilir
ya da 444 6 333 Çağrı Merkezi’mizi arayarak telefonla sipariş edebilirsiniz. Orijinal kireç çözücümüzü,
temizleyicimiz ile birlikte düzenli olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.

