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Съдомиялна машина

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
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Поздравления!

Благодарим Ви, че избрахте този уред на 
CANDY: качествена съдомиялна машина, 
която гарантира високата 
производителност и сигурност.
CANDY произвежда широка гама от 
домакински електро уреди: перални 
машини, перални/сушилни, фурни, 
микровълнови печки, готварски печки и 
плотове, хладилници и фризери.
Поискайте от вашия дилър да Ви 
предостави каталог с пълната гама от 
продуктите на CANDY. Моля прочетете 
внимателно инструкциите за употреба 
поради това, че те могат да ви 
предоставят важна информация 
относно сигурния монтаж, 
използването и поддръжката на уреда, 
заедно с някой полезни съвети как да  
успеете да постигнете най-добрите 
резултати с вашата съдомиялна машина.
За бъдещи справки моля запазете това 
ръководство за ползване на сигурно и 
достъпно място.

Сервизно обслужване и гаранции

Вашия нов уред е напълно гарантиран 
от производителя за 12 месеца срещу 
електро и механични повреди с 
изключение на:

А. Каквато и да е повреда появила се   
като следствие от лош монтаж или 
неправилна работа с уреда.

В. Каквато и да е повреда появила се 
като следствие от поправка или 
работа по уреда извършени от 
неоторизиран от производителя 
сервизен център.

С. Каквато и да е повреда появила се 
като следствие от поставяне на 
резервна част на уреда която не е от 
оригиналните резервни части 
предоставяни от производителя.

D. Каквато и да е повреда появила се 
като следствие от използването на 
уреда  за други цели, за необичайни 
цели или при ненормално ползване.

Е. Каквато и да е повреда появила се 
като следствие от работа с 
напрежение различно от това за 
което е конструирана съдомиялната 
машина.

F. Каквато и да е повреда появила се 
като следствие от неправилна работа 
със съдомиялната машина.
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Описание на бутоните

A Бутон за включване/изключване

B Бутон за избор на програма

C Бутон „Отложен старт“

D Бутон „Старт/Анулиране“
(стартиране/анулиране на програма)

E Бутон „SUPER ECO“

F Бутон „ALL IN 1”

G Бутон „U-WASH“

H Индикатори за избраната програма 

I Индикатор за нивото на солта

L Индикатор за статуса на 
избраната програма/ Отложен старт 

M Индикатори за избраните опции

N Индикатор „U-WASH“

O Програмна таблица 

РАЗМЕРИ

Технически Характеристики

Консумация (основни програми)*
)L(Вода)hWk( ЕнергияПрограма

ИНТЕНЗИВНА 
УНИВЕРСАЛНА
ECO
УЛТРА БЪРЗА 24’

2,03
1,50
1,04
0,59

20
14
10
9

 06 x 58 x 06Ширина х Височина х Дълбочина /см/
 021Дълбочина при отворена врата /см/

EN 50242 капацитет
Капацитет вкл. Тигани, тави
Налягане на водата

15
9 човека

мин. 0,08  - макс. 0,8 МРа

Стойностите са измерени в лабораторни условия в съответствие с Европейски стандарт EN50242  
(консумацията може да варира в зависимост от условията на употреба). 

59,8 x 82 x 57,3 
117

с работен плот             без работен плот

За повече информация относно техническите изисквания  обърнете внимание на табелката с характеристиките.

Консумирана електроенергия в режим “изключено” и в режим “готовност”: 0,30 / 0,80 W



Тази функция Ви дава възможност да 
промените  продължителността и 
температурата на програмата в зависимост от 
степента на замърсеност на съдовете.
Натиснете бутона за да увеличите 
интензивността на цикъла (индикатора      ще 
свети) или за да намалите интензивността, това 
ще намали и продължителността на програмата 
(индикатора         ще свети).
Комбинацията на тази функция с 4-те основни 
програми за миене, предоставя 8 
допълнителни цикъла (общо 12 програми за 
миене).

Отварянето на врата докато програмата се 
изпълнява не се препоръчва особено по време 
на изпълнение на фазите на главния цикъл и в 
края на топлото изплакване. Независимо от 
това ако се отвори вратата, докато програмата 
се изпълнява (например за да се добавят 
съдове) съдомиялната машина спира 
автоматично. Затворете вратата без да 
натискате който и да е бутон. Цикъла ще 
стартира от там от където е бил спрян.
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Работа с програмите и 
специалните функции

(Да се използва заедно с упътването за 
програмите)

Бутон „U-WASH“

Важно:
Когато включите съдомиялната,последната 
избрана настройка ще бъде показана.

Настройка на програма

Отворете вратата и заредете съдовете.

Натиснете бутона за включване/
изключване.          Индикаторите за 
програмите ще мигат.

Изберете предпочитана програма

Ако желаете, натиснете бутон „U-WASH“.

Ако желаете да изберете допълнителни 
опции, натиснете съответния бутон 
(индикатора ще светне).

Допълнителните опции могат да бъдат 
стартирани или анулирани до 1 минута 
от започването на програмата.

Натиснете бутон Старт (индикатора за 
избраната програма ще спре да мига, 
а ще свети).

Затворете вратата,след като чуете звуковия 
сигнал, програмата ще стартира 
автоматично.

Една минута след стартиране на програмата,
можете да изберете друга програма, 
чрез натискане на бутона за избор на
програма (можете да включите/
изключите функция „U-WASH“).

"IMPULSE" програми

Тези програми използват импулсна техно-
логия на измиване, която намалява 
консумацията на вода и електричество, 
намалява шума и повишава качеството 
на измиване.

Важно: 
Прекъсващата работа на помпата е 
характеристика на импулсната 
технология и не следва да се смята 
за повреда.

Спиране на програмата

Важно
Текущата програма може да бъде спряна
без да отваряте вратата, като натиснете 
бутона за включване/изключване. 
В такъв случай натиснете отново бутона 
за включване/изключване за да 
възобновите програмата.

Внимание!
Ако отворите вратата в режим на 
работа, ще чуете звуков сигнал 
предупреждаващ Ви, че цикълът 
все още не е завършил.



Когато машината е в режим на работа, 
съответния индикатор ще свети, а трите 
индикатора за статуса на програмата (WASH – 
миене      , DRY – изсушаване          и END -  край
ще светят в последователност в зависимост от 
фазата на текущата програма.  

Ако има спиране на електрическото захранване 
докато съдомиялната машина работи, в 
специална памет се съхранява избраната 
програма и когато захранването се възстанови 
съдомиялната машина ще продължи 
изпълнението на избраната програма. 

В края на програмата ще чуете 5-секундна 
аларма, 3 пъти през интервал от 30 секунди.
Индикатора END ще свети, а всички останали 
индикатори ще изгаснат.  

Съдовете сега могат да се извадят и 
съдомиялната машина да се изключи като 
натиснете бутон “ON/OFF” или да заредите 
съдове за нов цикъл на миене. 

Тази функция осигурява спестяване на време и 
електрическа енергия средно с 25% (според 
избраният цикъл), намаляване на 
температурата на водата и времето за сушене 
по време на последното изплакване.
Тази програма се препоръчва за леко 
замърсени съдове и за съдове които не са 
напълно сухи. Съветваме Ви да оставите вратата 
на съдомиялната машина наполовина отворена 
в края на цикъла, за да се даде възможност за 
естествена циркулация на въздуха вътре в 
съдомиялната машина. 

Тази функция оптимизира употребата на 
комбинирани препарати „3 в 1“/“4 в 1“/“5 в 1“. 
Чрез натискането на този бутон избраната 
програма се променя в зависимост от вида на 
комбинираните препарати. Индикаторите за 
нивото на солта и брилянта се деактивират.
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Промяна на работещата програма

Извършете следното за да промените или 
изключите работеща програма.

Натиснете и задръжте натиснат бутон 
„RESET“ за повече от 5 секунди.
Индикаторите за програмите ще се 
включат и изключат в последователност, 
ще чуете и някои звукови сигнали.  

Текущата програма ще бъде анулирана. 
Всички програмни индикатори ще мигат

В този момента можете да изберете 
нова програма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да стартирате нова програма 
вие ще трябва да проверите дали има 
достатъчно миещ препарат в дозатора.
Ако е необходимо допълнете дозатора.

Изпълнение на програмата

Край на програмата

Допълнителни опции

Бутон „SUPER ECO”

Бутон "ALL IN 1" 

Внимание!
Веднъж след като сте избрали тази 
програма (индикатора свети), тя остава 
активна за следващата употреба и може 
да бъде изключена (индикатора изгасва) 
единствено чрез натискане на бутона 
отново.

Важно!
Тази функция е препоръчителна когато 
използвате програма ULTRA RAPID 24', 
продължителността на която ще бъде 
увеличена с около 15 минути. 



1. Когато миялната е изключена,натиснете и 
задръжте натиснат бутона „PROGRAMME 
SELECTION“ за няколко секунди и 
едновременно с това натиснете бутон 
„ON/OFF“ (ще чуете кратък звуков сигнал).

2. Задръжте натиснат бутон  „PROGRAMME 
SELECTION“ за около 15 секунди (през това 
време ще чуете два звукови сигнала). 

3. Отпуснете бутона, когато чуете втория 
звуков сигнал (трите индикатора за 
програмата ще светят).

4. Натиснете отново бутон  „PROGRAMME 
SELECTION“ . Трите индикатора ще започнат 
да мигат - сега алармата е изключена. 

5. Изключете съдомиялната машина, като 
натиснете бутон „ОN/OFF”. 

За да активирате алармата отново, изпълнете 
същата процедура.
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Бутон “DELAY START” 
(отложен старт) 

Стартирането на работата на съдомиялната
машина може да бъде зададено с този бутон,
като отложите старта на програмата с 3, 6 или
9 часа. Извършете следното за да зададете
времето, след което да стартира
съдомиялната машина:

Натиснете бутона “DELAY START”
(отложен старт) (при всяко натискане на
бутона старта на програмата ще бъде
отложен с 3, 6 или 9 часа (съответния
индикатор ще свети). 

За да стартирате отброяването на
времето, натиснете бутон „START”. 

Ако сте избрали 9 часа отложен старт,
отброяването ще бъде показано от 
индикатора 6h след три часа и 
индикатора 3h след шест часа.

В края на последните три часа, 
индикатора 3h ще спре да мига, а ще 
свети, показвайки началото на 
програмата. След изтичане на 
настроеното време, програмата ще 
започне автоматично.

Преди изтичане на настроеното 
време, можете да изберете друга 
програма или допълнителни опции.

Натиснете бутон “RESET” за около 
5 секунди. Индикаторите за програмите
ще се включват и изключват индивидуал-
но и ще чуете някои звукови сигнали. 

Отложения стар и избраната програма 
ще бъдат анулирани. 

Натиснете бутон DELAY START (отложен старт)
за да изберете друго време за отложения 
старт (съответния индикатор ще свети).

Можете да изберете нова програма
или допълнителни опции

Изключване на алармата в края на 
програмата

Можете да изключите алармата, която се 
включва в края на програмата:

ВАЖНО
Машината трябва да е изключена преди 
да стартирате тази процедура.



1. Когато миялната е изключена,натиснете и 
задръжте натиснат бутона „PROGRAMME 
SELECTION“ за няколко секунди и 
едновременно с това натиснете бутон 
„ON/OFF“ (ще чуете кратък звуков сигнал).

2. Задръжте натиснат бутон  „PROGRAMME 
SELECTION“ за около 30 секунди (през това 
време ще чуете три звукови сигнала).

3. Отпуснете бутона, когато чуете третия 
звуков сигнал (всички индикатори ще 
светят).

4. Натиснете отново бутон  „PROGRAMME 
SELECTION“ . Мигащият индикатор ще свети. 
Програмата е запаметена.

5. Изключете съдомиялната машина, като 
натиснете бутон „ОN/OFF”.

За да изключитефункцията, изпълнете същата 
процедура.

При проблеми и повреди на машината по 
време на работа, индикатора за съответната 
програма ще започне да мига бързо и ще 
чуете звуков сигнал. 
В такива случаи, моля изключете миялната 
машина, като натиснете бутон “ON/OFF”. 
Проверете дали крана за водата е отворен, 
състоянието на маркучите (дали не са 
прегънати) и дали филтъра или сифона не са 
запушени. Стартирайте програмата отново. 
Ако проблема все още не е разрешен, моля 
свържете се с оторизиран сервизен център.
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Запаметяване на последната 
програма 

Последната избрана програма  може да 
бъде запаметена, както е описано по-долу:

ВАЖНО
Машината трябва да е изключена преди
да стартирате тази процедура.

Предупредителни звукови сигнали

ВАЖНО
Тази съдомиялна машина е снабдена 
със система против преливане, която
директно стартира източване на водата 
в случай на проблем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За да се осигури правилната работа на 
защитното устройство против преливане, 
препоръчва се да не се движи или 
наклонява съдомиялната машина по 
време на работа.
Ако не необходимо да преместите или 
наклоните съдомиялната машина, първо 
се уверете че цикъла за миене е 
завършил и че не е останала вода в 
резервоара.
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Хигиенична
75°C

Интензивна
75°C

Интензивна и Бърза
65°C

Универсална+
70°C

Универсална
60°C

Всекидневна
55°C

Тиха програма
55°C

Eco 
45°C

Деликатна
45°C

Бърза 60-минутна
65°C

Бърза 24-минутна
50°C

Програма с накисване
Когато изберете Интензивна програма, добавете допълнително (макс. 10 гр.) миещ препарат 
директно в машината. 

Веднъж дневно – за силно замърсени съдове, 
престояли в машината цял ден.

За измиване на замърсени съдове, веднага след
хранене (максимален капацитет 8 комплекта)

За измиване на замърсени съдове, веднага след
хранене. Капацитет  на зареждане - 6 комплекта  

Подходяща програма за измиване на деликатни
слабо замърсени съдове, без тигани и тави.  

Кратко накисване на заредените съдове в 
машината, до пълното зареждане на миялната 
машина. 

Веднъж дневно – за силно замърсени съдове, 
престояли в машина цял ден.

Програма за спестяване на електроенергия – 
за нормално замърсени съдове. 
Програмата е стандартизирана по EN50242.

Антибактериален цикъл, предназначен за 
измиване и стерилизиране на съдове (дори силно
замърсени), бебешки шишета и др.

Програма предназначена за бързо миене на 
много замърсени съдове. 

Всекидневна програма. Двете финални изплаквания
 осигуряват високо ниво на хигиена и чистота. 

Бърз цикъл за измиване на нормално замърсени
съдове.

Тиха програма, подходяща за спестяване на 
електроенергия при използване през нощта. 

ОписаниеПрограма

ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

= "IMPULSE" програми
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Програма съдържание



Водата, в зависимост от региона, съдържа в 
различна степен калциеви соли и минерали, 
които се отлагат върху съдовете, оставяйки 
петна и белезникави отлагания. Колкото 
по-голямо е съдържанието на тези соли, 
толкова водата е по-твърда. Информирайте се 
каква е твърдостта на водата във Вашата зона от 
служба “Водоснабдяване”.

Миялната машина е оборудвана с един 
декалцификатор, който използвайки специална 
регенерираща сол за миялни машини, 
осигурява вода без калций (омекотена) за 
миенето на съдовете. Декалцификаторът може 
да работи с вода с твърдост до 90°fH (френски 
измерител) или 50°dH (немски измерител) чрез 
6 нива на регулиране.

В  таблицата ще намерите нивото, което 
съответства на водата във Вашата зона и 
необходимите обяснения за регулиране:

1. Когато миялната е изключена,натиснете и 
задръжте натиснат бутона „PROGRAMME 
SELECTION“ /избор на програма/ за няколко 
секунди и едновременно с това натиснете 
бутон „ON/OFF“ (ще чуете кратък звуков 
сигнал).

2. Задръжте натиснат бутон  „PROGRAMME 
SELECTION“ /избор на програма/ за около 5 
секунди, докато чуете звуков сигнал. Някои 
от индикаторите ще светят, показвайки Ви 
текущата настройка на нивото на 
декалцификатора.

3. Натиснете бутона отново за да изберете ниво 
на декалцификатора: при всяко натискане на 
бутона нивото ще се повишава. За ниво 5, 
четирите индикатора ще мигат, за ниво 0 
всички индикатори ще изгаснат. 

4. Изключете машината като натиснете бутон 
ON/OFF.
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*Декалцификаторът е регулиран фабрично 
на ниво 3, тъй като това е най-често срещаната 
степен на твърдост на водата.

В зависимост от степента на твърдост, 
регулирайте деколцификатора както следва:

ВАЖНО
Изключете миялната машина преди 
да стартирате процедурата.

ВАЖНО!
При възникването на какъвто и да е 
проблем, изключете машината като 
натиснете бутон ON/OFF и стартирайте 
процедурата отначало (стъпка 1).
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