
 

 

  

© ELECTROLUX HÁZTARTÁSI BERENDEZÉSEK 
Ügyfélkapcsolat - EMEA 
Minőség és folyamatos fejlesztés - Technikai támogatás 
 

SZERVIZ KÉZIKÖNYV 

MOSOGATÓGÉPEK 
 

 

 

 

 

 

 

KIZÁRÓLAG BELSŐ ÉS PARTNERI HASZNÁLATRA 

 
Kizárólag belső és partneri használatra. 

HU 

Kiadvány száma  
599 83 22 - 08 

Kiadás: 08/2019 - Rev. 0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosogatógépek elektronikus vezérlőrendszerrel 

SZERVIZ ÜZEMMÓD  

• EDW 503   • EDW 1103 
• EDW 1503  • EDW 1753 
• EDW 1953  • EDW 4013 

     • EDW 4033 

 



Bevezetés és cél 

 

Technikai támogatás – RA     1.  fejezet 
 

TARTALOM:  
 

Bevezetés és cél               1. fejezet 

Felhasználói felület – bevezetés 2. fejezet 

EDW 503     3.1 fejezet 

EDW 1103     3.2 fejezet 

EDW 1503    3.3 fejezet 

EDW 1753     3.3 fejezet 

EDW 1953     3.4 fejezet 

EDW 4013     3.5 fejezet 

EDW 4033     3.5 fejezet 

Cél: 

A jelen szerviz kézikönyvben bemutatott felhasználói felületek összes 
szerviz üzemmód funkciójának bemutatása 

Rövidítések, bet űszavak és definíciók 
RTA Hátralévő idő adaptáció 

MCF Berendezés konfigurációs fájl 

NTC 

PB100 

DIVA2 

MCB 

ADO 

Negatív hőmérsékleti együttható ellenállás 

Új platform a dupla BLDC berendezésekhez (globális 
hidraulikus) 

Külön egységben egyszeres BLDC vezérléssel 
rendelkező platform (MCB) 

Motorvezérlő kártya (DIVA2) 

Automata ajtónyitás 

  

 

  

 

Dokumentum felülvizsgálata 
Változat Dátum Leírás Szerző 
V 0.0 2019. 08. Dokumentum létrehozása Rui Almeida 

 

� Az elektromos berendezések javítását 
kizárólag szakképzett szerviz szakemberek 
végezgetik! 

� Mindig használjon megfelel ő 
védőfelszerelést! 

� A bels ő alkatrészek megérintése el őtt mindig 
húzza ki a berendezés tápkábelét a 
csatlakozó aljzatból!  
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Felhasználói kezel őfelület – Az üzemmódok és a 
funkciók ismertetése 

Visszaállítás 

A „Visszaállítás” egy különleges felhasználói művelet a futó 
programok leállítására és kijelölésének visszavonására. A Dorothea 
termékcsalád esetén ezen funkció végrehajtásakor a készülék 
Indítási üzemmódra, ECO programra vált, és a program 
alapértelmezett opciója kerül kiválasztásra.  

A visszaállítás az Indítási üzemmód kivételével bármikor 
végrehajtható. 

A visszaállításhoz legalább 2 másodpercig tartsa nyomva a 
visszaállítás gombkombinációt, vagy nyomja meg a szoftver által 
ehhez a funkcióhoz hozzárendelt gombot.  

A visszaállítás gombkombináció, illetve a visszaállítás gomb a 
„Visszaállítás” vagy „Törlés” felirat segítségével egyértelműen 
megkülönböztethető a kezelőpanelen. 
 

Felhasználói üzemmód 

A Felhasználói üzemmód az alábbi funkciókat tartalmazza: 

• Vízkeménység beállítása 

• Öblítőszer szintjének beállítása 

• A ciklus végét jelző csengő beállítása 

• A padlóra vetített kijelző színeinek beállítása 

• ADO opció beállítása 

 

 

 

 

A mosogatógép hardverkonfigurációjának és a forgalmazási 
követelményeknek megfelelően az egyes típusok esetében a 
Felhasználói üzemmód a fenti funkciók alcsoportjaként is 
megjelenhet. 
 

Mivel a Felhasználói üzemmód funkcióit a Felhasználói kézikönyv 
tartalmazza, azokat e Szerviz kézikönyv nem ismerteti. 

Szerviz üzemmód 
A Szerviz üzemmód az alábbi funkciókat tartalmazza: 

• A memória által tartalmazott riasztási kódok kiolvasása 

• A szabályozóelem vizsgálata 

• LED kijelzők vizsgálata 

• Működést ellenőrző tesztciklus 

• Extra öblítés engedélyezése/letiltása 

• Impulzusos mosogatás engedélyezése/letiltása 

• Az LCD kijelző fényerejének beállítása 

• Az LCD kijelző kontrasztjának beállítása 

A mosogatógép hardverkonfigurációjának és a forgalmazási 
követelményeknek megfelelően az egyes típusok esetében a 
Szerviz üzemmód a fenti funkciók alcsoportjaként is megjelenhet. 
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E Szerviz kézikönyv a Szerviz üzemmód valamennyi funkcióját 
ismerteti. 

Szerviz üzemmód – A funkciók ismertetése 

A riasztási kódok kiolvasása és a szabályozóelem 
vizsgálata 
A mentett riasztások lekérdezése és a szabályozóelemek vizsgálata 
a Szerviz üzemmód elérését követően.  

A riasztási kódokat a kézikönyv Riasztási kódok című későbbi 
részében ismertetjük. 

LED kijelz ők vizsgálata/riasztási kódok törlése a 
memóriából 
LED kijelzők vizsgálata és riasztási kódok törlése a memóriából. 

Működést ellen őrző tesztciklus 
Tesztciklus futtatása. Normál mosogatási ciklus módjára történik. 
Törölhető, vagy a ciklus végéig működtethető. 

Extra öblítés engedélyezése/letiltása 
A mosogatási teljesítmény növelése érdekében az egyes ciklusok 
egy további hideg öblítési fázissal egészíthetőek ki. A gyári 
(alapértelmezett) beállítások alapján ez a fázis le van tiltva. 

Ezzel a funkcióval engedélyezheti, vagy tilthatja le az extra öblítést. 

Impulzusos mosogatás engedélyezése/letiltása 
A mosogatási teljesítmény növelése érdekében az impulzusos 
mosogatás az egyes ciklusokból letiltható. A gyári (alapértelmezett) 
beállítások alapján ez a funkció engedélyezve van. 

Ezzel a funkcióval tilthatja le, vagy engedélyezheti az impulzusos 
mosogatást. 
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EDW503 
 

Esztétikai áttekintés 

 

A LED-ek és nyomógombok helye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszaállítás 

Nyomja meg az ehhez a funkcióhoz tartozó S1 gombot. 

 

 

 

 

 

 

A Szerviz üzemmód elérése 
 
1. Visszaállítás 
2. Kapcsolja ki a mosogatógépet. 
3. A mosogatógép bekapcsolásakor nyomja meg és tartsa 

lenyomva az S1 gombot. Tartsa lenyomva a Program gombot, 
amíg: 
� az L1 LED kijelző villogni nem kezd, az L2 és L3 pedig be 

nem kapcsol. 
� Ha elérte a Szerviz üzemmódot, 

4. engedje fel az S1 gombot. 

 

L1 L2 L3 

S1 

 

Indication LEDs 
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A riasztási kódok kiolvasása és a szabályozóelem 
vizsgálata 

 
1. A Szerviz üzemmód elérését követően (amikor az L1 visszajelző 

villog, az L2 és L3 pedig bekapcsol) várjon néhány 
másodpercet, amíg az L2 és L3 LED kijelző ki nem alszik, majd 
nyomja meg az S1 gombot. 
� Az elsőként mentett riasztási kód látható: A 2 jobb oldali 

LED kijelző szünetekkel megszakított villogása jelzi a 
riasztási típust. A felső LED kijelző a riasztási család kódját, 
az alsó pedig az aktuális riasztási kódot jelöli. A riasztási 
kódokat a kézikönyv Riasztási kódok című későbbi részében 
ismertetjük. 
 

2. A második riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg ismét az 
S1 gombot. 
 

3. A harmadik riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg még 
egyszer az S1 gombot. 

 
 

4. A szabályozóelem vizsgálatához negyedik alkalommal is nyomja 
meg az S1 gombot. Nyomja meg többször a program gombot, 
és az egyes szabályozóelemek egymásután egyenként 
bekapcsolnak. 
� A szabályozóelem vizsgálatát a jobb oldali LED kijelzők 

egyikének bekapcsolása jelzi. 

� A gombnyomások és a szabályozóelem számára vonatkozó 
részletek tekintetében lásd a táblázatot. 

 
5. A 10-es számú szabályozóelem aktiválásakor nyomja meg az 

S1 gombot, a készülék ekkor Riasztási kód kiolvasási 
üzemmódra vált vissza, és az elsőként mentett riasztási kód 
jelenik meg. 
 

6. A Szerviz üzemmódból történő kilépéshez kapcsolja ki a 
készüléket. 

 

Az S1 gomb 

megnyomásána

k száma 

Szabályozóelem Megjegyzés 

4 

Regenerációs 

szelep   

5 

Vízleeresztő 

szivattyú   

6 Bemeneti szelep 

A vízszint elérésekor 

kikapcsol 

7 Fűtőbetét 

Csak a vízszint elérésekor 

kapcsol be 

8 Mosogatószivattyú   

9 Adagoló   

10 

Automatikus 

ajtónyitó rendszer   
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LED kijelz ők vizsgálata/riasztási kódok törlése a 
memóriából 
1. A Szerviz üzemmód elérését követően (amikor az L1 visszajelző 

villog, az L2 és L3 pedig bekapcsol) nyomja meg az S1 gombot, 
mielőtt az L2 és L3 visszajelző kialudna. 
� Az L2 LED kijelző villog, az L1 és L3 pedig bekapcsol. 

 
2. Várja meg, míg az L1 és L3 visszajelző kialszik, majd nyomja 

meg az S1 gombot. 
� Az összes használatban lévő LED kijelző a bekapcsolás 

során 5 másodpercig, a kikapcsoláskor pedig 1 másodpercig 
villog. 

�  Csengő megléte esetén a csengő 5 másodpercig tartó 
sípoló hangjelzést bocsát ki. 

� A memóriába mentett riasztási kódok törlődnek. 
 
 

3. A Szerviz üzemmódból történő kilépéshez kapcsolja ki a 
készüléket. 

 

Működést ellen őrző tesztciklus 
1. A Szerviz üzemmód elérését követően (amikor az L1 visszajelző 

villog, az L2 és L3 pedig bekapcsol) nyomja meg kétszer az S1 
gombot, mielőtt az L2 és L3 visszajelző kialudna. 
� Az L3 LED kijelző villog, az L1 és L2 pedig bekapcsol. 
 

2. Várja meg, míg az L1 és L2 visszajelző kialszik, majd nyomja 
meg az S1 gombot és zárja be az ajtót. 

� A ciklus kezdetét veszi, és normál ciklus módjára megy 
végbe. 

� A ciklus időtartama alatt az L3 LED kijelző villog. 
 

3. A ciklus törölhető, vagy a ciklus végéig működtethető. 

 

Extra öblítés engedélyezése/letiltása 
E Felhasználói kezelőfelület esetén nem elérhető.  

 

Impulzusos mosogatás engedélyezése/letiltása 
E Felhasználói kezelőfelület esetén nem elérhető. 
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EDW1103 
 

Esztétikai áttekintés 

 

 

 

 

 A LED-ek és nyomógombok helye                

 

 

 

 

 

 

 

Visszaállítás 

„Törlés“ gombkombinációval rendelkező modellek 

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és a visszaállítás végrehajtásához 
nyomja meg egyszerre, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva 
az S2+S3 gombokat. 

 

 

 

 

 

Egyetlen „Visszaállítás” gombbal rendelkező modellek  

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és a visszaállítás végrehajtásához 
nyomja meg, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva az ehhez 
a funkcióhoz tartozó gombot. 

 
 

 
 

 

 

 

L1 L2 L3 

S1 S2 S3 

L4 

S4 

 

Indication LEDs 
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A Szerviz üzemmód elérése 
A Szerviz üzemmód csak a visszaállítás végrehajtását és a 
készülék kikapcsolását követően érhető el. 

A készülék bekapcsolása során nyomja meg egyszerre, és 4 
másodpercig tartsa lenyomva az S1+S3 gombokat.  
 

 

 

 

 

A Szerviz üzemmód elérését az L1, L2 és L3 visszajelző villogása 
jelzi.  

A riasztási kódok kiolvasása és a szabályozóelem 
vizsgálata 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. Az első riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg az S1 
gombot.  

� Az L1 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék Riasztási 
kód kiolvasási üzemmódban van. 

� Az első riasztási kódot a 2 jobb oldali LED kijelző egymást 
követő villogása jelzi. A felső a riasztási család kódját, az 
alsó pedig az aktuális riasztási kódot jelöli. A részletes 
ismertetésre a Riasztási kódok című részben kerül sor. 

 

 

 

 

2. A második riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg ismét az 
S1 gombot. 

3. A harmadik riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg még 
egyszer az S1 gombot. 

4. A szabályozóelem vizsgálatához negyedik alkalommal is nyomja 
meg az S1 gombot. Nyomja meg többször az S1 gombot, és az 
egyes szabályozóelemek egymásután egyenként bekapcsolnak.  

� Az L1 visszajelző kialszik. Az L2 visszajelző villogása jelzi, 
hogy a készülék Szabályozóelem vizsgálati üzemmódban 
van.  

� A szabályozóelem számát a jobb oldali LED kijelzők 
egyikének szünetekkel megszakított villogása jelzi.  

5. A 10-es számú szabályozóelem aktiválásakor nyomja meg az 
S1 gombot, a készülék ekkor Riasztási kód kiolvasási 
üzemmódra vált vissza, és az elsőként mentett riasztási kód 
jelenik meg. 

6. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.  

 

Az S1 gomb 

megnyomásán

ak száma 

A 

szabályozóele

m kijelzőn 

megjelenő 

száma 

Szabályozóelem Megjegyzés 

4 4 

Regenerációs 

szelep   
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5 5 

Vízleeresztő 

szivattyú   

6 6 Bemeneti szelep 

A vízszint 

elérésekor 

kikapcsol 

7 7 Fűtőbetét 

Csak a vízszint 

elérésekor 

kapcsol be 

8 8 

Mosogatószivatty

ú   

9 9 Adagoló   

10 10 

Automatikus 

ajtónyitó rendszer   

 

 

 

 

LED kijelz ők vizsgálata/riasztási kódok törlése a 
memóriából 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. A funkció elindításához nyomja meg az S2 gombot. 

� Az összes használatban lévő LED kijelző a bekapcsolás 
során 5 másodpercig, a kikapcsoláskor pedig 1 másodpercig 
villog. 

� Csengő megléte esetén a csengő 5 másodpercig tartó 
sípoló hangjelzést bocsát ki. 

� A memóriába mentett riasztási kódok törlődnek.  

 

 

 

 

 

2. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból. 

Működést ellen őrző tesztciklus 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. A tesztciklus indításához nyomja meg az S3 gombot. Ha az ajtó 
nyitva van, a ciklus nem indul el. 

� A tesztciklus időtartama alatt az L3 visszajelző villog. 

� A tesztciklus normál mosogatási ciklus módjára történik. 
Törölhető, vagy a ciklus végéig működtethető. 

 
 

 

 

Extra öblítés engedélyezése/letiltása 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. A funkcióba történő belépéshez nyomja meg az S1+S2 
gombokat. 
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� Az L1 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék az Extra 
öblítés beállítási üzemmódjában van. 

� Az extra öblítés beállítását a jobb oldali LED kijelzők egyike 
jelzi. A funkció letiltásakor a LED kijelző kialszik, az 
engedélyezéskor pedig bekapcsol. 

2. A beállítás módosításához nyomja meg az S1 gombot. 

3. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból. 

 

 

 

Impulzusos mosogatás engedélyezése/letiltása 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. A funkcióba történő belépéshez nyomja meg az S2+S3 
gombokat. 

� Az L2 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék az 
Impulzusos mosogatás beállítási üzemmódjában van. 

2. Az impulzusos mosogatás beállítását a jobb oldali LED kijelzők 
egyike jelzi. A funkció letiltásakor a LED kijelző kialszik, az 
engedélyezéskor pedig bekapcsol. A beállítás módosításához 
nyomja meg az S2 gombot. 

3. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból. 
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EDW1503/EDW1753 
 

Esztétikai áttekintés 

 

 

 

 

 A forgókapcsolók, LED-ek és nyomógombok helye                

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszaállítás 

„Törlés“ gombkombinációval rendelkező modellek 

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és a visszaállítás végrehajtásához 
nyomja meg egyszerre, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva 
az S2+S3 gombokat. 

 

 

 

 

 

Egyetlen „Visszaállítás” gombbal rendelkező modellek  

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és a visszaállítás végrehajtásához 
nyomja meg, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva az ehhez 
a funkcióhoz tartozó gombot. 

 
 

 
 

 

 

  

 

S1 S2 S3 

L1 L2 L3 L4 

S4 
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A Szerviz üzemmód elérése 
A Szerviz üzemmód csak a visszaállítás végrehajtását és a 
készülék kikapcsolását követően érhető el. 

Az EDW1753 és EDW1503 típusok esetében a készülék 
bekapcsolása során nyomja meg egyszerre, és 4 másodpercig 
tartsa lenyomva az S1+S3 gombokat.  
 

 

 

 

 

A Szerviz üzemmód elérését az L1, L2 és L3 visszajelző villogása 
jelzi.  

A riasztási kódok kiolvasása és a szabályozóelem 
vizsgálata 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. Az első riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg az S1 
gombot. 

� Az L1 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék Riasztási 
kód kiolvasási üzemmódban van. 

� Az elsőként mentett riasztási kód látható a kijelzőn. A 
riasztási kódok ismertetésével kapcsolatban tekintse meg a 
később tárgyalandó Riasztási kódok című részt. 

 

 

 

 

2. A második riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg ismét az 
S1 gombot. 

3. A harmadik riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg még 
egyszer az S1 gombot. 

4. A szabályozóelem vizsgálatához negyedik alkalommal is nyomja 
meg az S1 gombot. Nyomja meg többször az S1 gombot, és az 
egyes szabályozóelemek egymásután egyenként bekapcsolnak. 

� Az L1 visszajelző kialszik. Az L2 visszajelző villogása jelzi, 
hogy a készülék Szabályozóelem vizsgálati üzemmódban 
van.  

� Az adott szabályozóelem száma látható a kijelzőn. 

5. A 10-es számú szabályozóelem aktiválásakor nyomja meg az 
S1 gombot, a készülék ekkor Riasztási kód kiolvasási 
üzemmódra vált vissza, és az elsőként mentett riasztási kód 
jelenik meg. 

6. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból. 
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A 

szabályozóele

m kijelzőn 

megjelenő 

száma 

Szabályozóelem Megjegyzés 
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LED kijelz ők vizsgálata/riasztási kódok törlése a 
memóriából 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. A funkció elindításához nyomja meg az S2 gombot. 

� Az összes használatban lévő LED kijelző és kijelzés („8:88” 
látható) a bekapcsolás során 5 másodpercig, a 
kikapcsoláskor pedig 1 másodpercig villog. 

� Csengő megléte esetén a csengő 5 másodpercig tartó 
sípoló hangjelzést bocsát ki. 

� A memóriába mentett riasztási kódok törlődnek.  

 

 

2. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból. 

Működést ellen őrző tesztciklus 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. A tesztciklus indításához nyomja meg az S3 gombot. Ha az ajtó 
nyitva van, a ciklus nem indul el. 

� A tesztciklus időtartama alatt az L3 visszajelző villog. 

� A kijelzőn a tesztciklus hátralévő ideje látható. 

� A tesztciklus normál mosogatási ciklus módjára történik. 
Törölhető, vagy a ciklus végéig működtethető. 

 
 

 

 

Extra öblítés engedélyezése/letiltása 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. A funkcióba történő belépéshez nyomja meg az S1+S2 
gombokat. 

� Az L1 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék az Extra 
öblítés beállítási üzemmódjában van. 

� A kijelzőn az extra öblítés aktuális beállítása látható. A 
funkció letiltását a „0E”, az engedélyezését az „1E” jelzi. 
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2. A beállítás módosításához nyomja meg az S1 gombot. 

3. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból. 

 

 

Impulzusos mosogatás engedélyezése/letiltása 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. A funkcióba történő belépéshez nyomja meg az S2+S3 
gombokat. 

� Az L2 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék az 
Impulzusos mosogatás beállítási üzemmódjában van. 

� A kijelzőn az impulzusos mosogatás aktuális beállítása 
látható. A funkció letiltását a „0P”, az engedélyezését az 
„1P” jelzi. 

2. A beállítás módosításához nyomja meg az S2 gombot. 

3. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból. 
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EDW1953 
 

Esztétikai áttekintés 

 

 

 

 

 A LED-ek és nyomógombok helye                

 

 

 

 

 

 

 

Visszaállítás 

„Törlés“ gombkombinációval rendelkező modellek 

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és a visszaállítás végrehajtásához 
nyomja meg egyszerre, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva 
az S2+S3 gombokat. 

 

 

 

 

 

Egyetlen „Visszaállítás” gombbal rendelkező modellek  

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és a visszaállítás végrehajtásához 
nyomja meg, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva az ehhez 
a funkcióhoz tartozó gombot. 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

L4 

S4 
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A Szerviz üzemmód elérése 
A Szerviz üzemmód csak a visszaállítás végrehajtását és a 
készülék kikapcsolását követően érhető el. 

Az EDW1953 típus érintőgombokkal van ellátva. A be- és 
kikapcsolással végrehajtott visszaállítást követően a Szerviz 
üzemmód eléréséhez nyomja meg egyszerre, és legalább 4 
másodpercig tartsa lenyomva az S1+S3 gombokat. 
 

 

 

 

 

A Szerviz üzemmód elérését az L1, L2 és L3 visszajelző villogása 
jelzi.  

A riasztási kódok kiolvasása és a szabályozóelem 
vizsgálata 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. Az első riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg az S1 
gombot. 

� Az L1 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék Riasztási 
kód kiolvasási üzemmódban van. 

� Az elsőként mentett riasztási kód látható a kijelzőn. A 
riasztási kódok ismertetésével kapcsolatban tekintse meg a 
később tárgyalandó Riasztási kódok című részt. 

 

 

2. A második riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg ismét az 
S1 gombot. 

3. A harmadik riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg még 
egyszer az S1 gombot. 

4. A szabályozóelem vizsgálatához negyedik alkalommal is nyomja 
meg az S1 gombot. Nyomja meg többször az S1 gombot, és az 
egyes szabályozóelemek egymásután egyenként bekapcsolnak. 

� Az L1 visszajelző kialszik. Az L2 visszajelző villogása jelzi, 
hogy a készülék Szabályozóelem vizsgálati üzemmódban 
van.  

� Az adott szabályozóelem száma látható a kijelzőn. 

5. A 10-es számú szabályozóelem aktiválásakor nyomja meg az 
S1 gombot, a készülék ekkor Riasztási kód kiolvasási 
üzemmódra vált vissza, és az elsőként mentett riasztási kód 
jelenik meg. 

6. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból. 
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LED kijelz ők vizsgálata/riasztási kódok törlése a 
memóriából 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. A funkció elindításához nyomja meg az S2 gombot. 

� Az összes használatban lévő LED kijelző és kijelzés („8:88” 
látható) a bekapcsolás során 5 másodpercig, a 
kikapcsoláskor pedig 1 másodpercig villog. 

� Csengő megléte esetén a csengő 5 másodpercig tartó 
sípoló hangjelzést bocsát ki. 

� A memóriába mentett riasztási kódok törlődnek.  

 

 

 

 

 

2. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból. 

Működést ellen őrző tesztciklus 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

1. A tesztciklus indításához nyomja meg az S3 gombot. Ha az ajtó 
nyitva van, a ciklus nem indul el. 

� A tesztciklus időtartama alatt az L3 visszajelző villog. 

� A kijelzőn a tesztciklus hátralévő ideje látható. 

� A tesztciklus normál mosogatási ciklus módjára történik. 
Törölhető, vagy a ciklus végéig működtethető. 

 
 

 

Extra öblítés engedélyezése/letiltása 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

 

 

 

 

 

1. A funkcióba történő belépéshez nyomja meg az S1+S2 
gombokat.   
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� Az L1 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék az Extra 
öblítés beállítási üzemmódjában van. 

� A kijelzőn az extra öblítés aktuális beállítása látható. A 
funkció letiltását a „0E”, az engedélyezését az „1E” jelzi. 

2. A beállítás módosításához nyomja meg az S1 gombot. 

 

3. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból. 

Impulzusos mosogatás engedélyezése/letiltása 
A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző 
villog): 

 

 

 

 

 

1. A funkcióba történő belépéshez nyomja meg az S2+S3 
gombokat. 

� Az L2 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék az 
Impulzusos mosogatás beállítási üzemmódjában van. 

� A kijelzőn az impulzusos mosogatás aktuális beállítása 
látható. A funkció letiltását a „0P”, az engedélyezését az 
„1P” jelzi. 

2. A beállítás módosításához nyomja meg az S2 gombot. 

 

 

 

 

3. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.  
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EDW 4013/4033 
 

Esztétikai áttekintés 

 

 
A felhasználói kezelőfelületek az eltérő gombok alapján 
különböztethetők meg 
egymástól: 
EDW4013 – Vízszintes menüfelépítés (balra és jobbra mutató 
nyílgombokkal) 
EDW4033 – Függőleges menüfelépítés (felfelé és lefelé mutató 
nyílgombokkal) 

 A LED-ek és nyomógombok helye                

 

 

 

 

Visszaállítás 

Az EDW 4013 típus esetén legalább 2 másodpercig tartsa nyomva 
a Program gombot, majd a visszaállítás végrehajtásához kövesse a 
kijelzőn megjelenő utasításokat. 

 

 
 

 

Az EDW4033 típus esetén legalább 2 másodpercig tartsa nyomva a 
Program gombot, majd 
a visszaállítás végrehajtásához kövesse a kijelzőn megjelenő 
utasításokat. 

 

 
 

A Szerviz üzemmód elérése 
Az EDW 4013 típus esetén a készülék bekapcsolása során nyomja 
meg, és 4 másodpercig tartsa lenyomva az S2 gombot. 
 

 

 

 

Az EDW 4033 típus esetén a készülék bekapcsolása során nyomja 
meg, és 4 másodpercig tartsa lenyomva az S1 gombot. 

S1 

S2 

S3 

S4 
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A Szerviz üzemmód elérését követően a navigációs gombok 
segítségével választható ki a kijelzőn is megjelenő kívánt funkció, 
majd az „OK” gomb megnyomásával lehet belépni az adott 
funkcióba. A funkció végrehajtásához kövesse a kijelzőn megjelenő 
utasításokat. 

Az új beállítások mentéséhez és a Szerviz üzemmódból történő 
kilépéshez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, illetve 
kapcsolja ki a készüléket. 
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