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Ïðî÷åòå òîâà ðúêîâîäñòâî 
çà ïîëçâàíå

Òîâà ðúêîâîäñòâî ñúäúðæà ðàçäåë ñ 
èíñòðóêöèè çà áåçîïàñíîñò, ðàáîòíè 
èíñòðóêöèè, èíñòðóêöèè çà ìîíòàæ è 
ñúâåòè çà îòêðèâàíå íà ïîâðåäè è äð. 
Ïðî÷èòàéêè ãè âíèìàòåëíî ïðåäè äà 
ïî÷íåòå äà ïîëçâàòå ñúäîìèÿëíàòà 
ìàøèíà ùå âè ïîìîãíå äà èçïîëçâàòå è 
ïîääúðæàòå ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà 
ïðàâèëíî.

Ïðåäè äà ñå îáàäèòå â
ñåðâèçà

Преглеждайки съветите за откриване на 
повреди това ще ви помогне сами да 
разрешавате най-общите възникнали 
проблеми и няма да имате нужда да 
искате помощ от професионалните 
техници.

         ÇÀÁÅËÅÆÊÀ:
Производителя следвайки своята политика 
за непрекъснато развитие и 
усъвършенстване на продукта може да 
извърши промени без предварително да 
уведомява за това.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УРЕДА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êîãàòî èçïîëçâàòå ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà, ñïàçâàéòå ñëåäíèòå îñíîâíè ïðåäïàçíè 

ìåðêè âêëþ÷èòåëíî è ñëåäíîòî:

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

Този уред е в съответствие с международните стандарти 
за безопасност, и при включване на щепсела се 
съединява към заземителната система за се осигури 
заземяването на продукта.
Преди да включите уреда към основната електрическа 
мрежа много важно да се провери:
-     Че електрическия контакт е правилно заземен.
-     Че вашата електрическа мрежа има възможност да 
осигури изискванията за захранването на уреда описани 
на табелката с техническите данни на вашия уред.

ВНИМАНИЕ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА 
ПРАВИЛНО

Този уред е предназначен за употреба в домашни 
условия, например:
- Кухненски площи в магазини, офиси и други 
работни среди;
- Селскостопански къщи;
- От клиенти в хотели, мотели и други жилищен тип 
среди;
Всяка употреба различна от предназначението на този 
уред е изключена. Уреда не е предназначен за 
търговски цели.
- Ако уредът се използва по начин, 
несъвместим с описанието в това ръководство, това 
може да намали живота на уреда и да доведе до 
анулиране на гаранцията.
Всяка повреда на уреда или друга щета или загуба, 
възникнали поради неправилната употреба на уреда не 
се приема от производителя.

· Не насилвайте, не сядайте и не се увесвайте 
на вратата или на чекмеджето на миялната машина.
· Не пипайте нагревателните елементи по 
време или непосредствено след работата.
· Не мийте пластмасови съдове освен ако те 
не са маркирани че са предназначени за миене в 
съдомиялни машини или подобни. За пластмасови 
съдове който нямат тази маркировка следвайте 
препоръките на техните производители.
· Използвайте миещи препарати или добавки 
за изплакване предназначени за автоматични 
съдомиялни машини. Никога не използвайте сапун, 
перални препарати или миещи препарати за миене на 
ръка във вашата съдомиялна машина. Съхранявайте 
тези продукти далеч от децата.
· Дръжте децата настрана от миещите 
препарати и препаратите добавки за изплакване, 
дръжте настрана децата от отворената врата на 
съдомиялната машина, поради това че може да е 
останал миещ препарат вътре.
· Вратата не трябва да се оставя в отворено 
положение поради това, че представлява опасност да 
са спънете в нея.

ВНИМАНИЕ!
Проверете и се уверете, че вашия уред е правилно 
заземен. При отсъствие на необходимото заземяване 
ние ви предупреждаваме, че когато докоснете 
металните части на вашия уред може да се предизвика 
електрически разряд, поради наличието на филтър за 
потискане на радио смущенията.

Важно: производителя отклонява отговорността за 
всякакви повреди получени като следствие че машината 
не е заземена.

СЕ Този уред е в съответствие с Директиви 89/336/ЕЕС, 
73/23/ЕЕС и последващите промени в тях.

· По време на монтажа кабела за 
електрическото захранване може да бъде извънредно 
много или опасно прегънат или издърпан.
· Не си играйте с бутоните.
· Апарата не е предназначен да бъде 
използван от малки деца или инвалиди без наблюдение.
· Миещите препарати са силно алкални и те са 
много опасни ако се глътне от тях. Избягвайте 
възможността те да попаднат на кожата или очите и 
дръжте децата далеч от съдомиялната машина когато 
вратата е отворена.
· Не работете с вашата съдомиялна машина 
докато всички капаци не са поставени на местата им. 
Отваряйте вратата на съдомиялната машина много 
внимателно когато тя работи защото има опасност 
водата да се разлее навън.
· Не поставяйте каквито и да са тежки 
предмети на се опират на вратата или върху нея когато 
е отворена. Уреда може да се обърне напред.
· Когато зареждате съдове за миене:
1.Поставяйте острите предмети така че да не наранят 
уплътненията на вратата;
2.Поставяйте острите ножове със дръжките нагоре за да 
ограничите риска от наранявания от порязване.
· Когато използвате вашата съдомиялна 
машина вие трябва да предотвратите пластмасовите 
съдове да влязат в контакт със нагревателните 
елементи.
· Когато захранващия кабел е повреден той 
трябва да се подмени от производителя или сервизен 
техник или подобен квалифициран работник за да се 
избегне риска от електрически удар.
· Моля депонирайте опаковъчните материали 
правилно.
· Използвайте съдомиялната машина само за 
целта за която е изработена.
· Малките деца трябва да бъдат наблюдавани 
за да сте сигурни че те не си играят със уреда.
· Проверявайте че съда за миещ препарат е 
празен след завършване на цикъла за миене.
· Приборите за хранене ще бъдат измити най-
добре ако ги поставите в кошничката за прибори с 
дръжките надолу.
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ВАЖНО!
За получите по-добри резултати при ползването на вашата съдомиялна 
машина, прочетете цялата инструкция за работа преди да я ползвате за първи 
път и запазете тази книжка на сигурно място за бъдещо ползване.

Панел за управление

1. Индикатор за избраната програма: когато 
изберете програма за миене, съответния 
индикатор ще светне.
2. Програматор:  Натиснете бутона за да 
изберете програма.
3. Предупредителен индикатор за 
нивото на солта и брилянт: свети когато е 
необходимо сол или брилянт да бъде 
добавена (само за някои модели).
4. Дисплей отложен старт: показва 
времето за отложен старт или температурата 
на миене.

5. Бутон отложен старт: натиснете този 
бутон за да настроите началния час за 
стартиране на програмата.
6. Индикатор за захранването включено: 
Включва и свети при натискане на бутона 
ON/OFF.
7. Бутон за включване/изключване 
(ON/OFF): завъртете бутона за да 
включите/изключите машината.

Принадлежности на съдомиялната машина

1.Горна кошница
2.Разпръскващи дюзи
3.Долна кошница

4.Омекотител на 
водата
5.Основен филтър
6.Дозатор на миещ 
препарат

7.Полица за чаши
8.Кошница за прибори
9.Филтър за по-едри 
частици

10.Дозатор за брилянт
11.Конектор за свързване на 
дренираната вода
12.Конектор за входящата 
тръба
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Ïðîãðàìà Èíôîðìàöèÿ çà 
èçáðàíèÿ öèêúë

Îïèñàíèå íà öèêúëà ÁðèëÿíòÌèåù ïðåïàðàò çà 
ïðåäâàðèòåëíî 
èçïëàêâàíå/îñíîâíî 
ìèåíå

Çà ñèëíî çàìúðñåíè 
ñúäîâå, êàòî òèãàíè, 
òàâè, îãíåóïîðíè è 
ãëèíåíè ñúäîâå çà 
ãîòâåíå è çà ñúäîâå 
ïðåñòîÿëè öÿë äåí

Çà íîðìàëíî 
çàìúðñåíè ñúäîâå 
êàòî òàâè, ÷èíèè, 
÷àøè è ëåêî 
çàìúðñåíè òåíäæåðè.

Åæåäíåâíà 
ïðîãðàìà
Çà ëåêî çàìúðñåíè 
ñúäîâå êàòî ÷èíèè, 
÷àøè, êóïè è ëåêî 
çàìúðñåíè òèãàíè è 
òàâè.

Ïðîãðàìà ïîäõîäÿùà 
çà íîðìàëíî 
çàìúðñåíè ñúäîâå, 
âåäíàãà ñëåä õðàíåíå 
(äî 6 êîìïëåêòà)

Çà ëåêî çàìúðñåíè 
ñúäîâå, êàòî ÷àøè, 
êðèñòàë, ïîðöåëàí

Çà êðàòêî ìèåíå íà 
ëåêî çàìúðñåíè 
ñúäîâå (ìàêñ. 4 
êîìïëåêòà)

Çà ïðåäâàðèòåëíî 
èçìèâàíå íà ñúäîâå 
êîèòî âèå 
ïðåäâèæäàòå äà ìèåòå 
ïî-êúñíî

Ïðåäâàðèòåëíî 
èçïëàêâàíå 
Ïðåäâàðèòåëíî 
èçïëàêâàíå ïðè 45°Ñ
Ìèåíå ïðè 70 Ñ
Èçïëàêâàíå ñ òîïëà 
âîäà ïðè 75 Ñ
Èçñóøàâàíå

Ïðåäâàðèòåëíî 
èçïëàêâàíå 
Ìèåíå ïðè 50 Ñ
Èçïëàêâàíå ñ òîïëà 
âîäà ïðè 65 Ñ
Èçñóøàâàíå

Ïðåäâàðèòåëíî 
èçïëàêâàíå
Ìèåíå ïðè 45 Ñ
Èçïëàêâàíå ñ òîïëà 
âîäà ïðè 65 Ñ
Èçñóøàâàíå

Ïðåäâàðèòåëíî 
èçïëàêâàíå ïðè 30 Ñ
Ìèåíå ïðè 70 Ñ
Èçïëàêâàíå ñ òîïëà 
âîäà ïðè 65 Ñ
Èçñóøàâàíå

Ìèåíå ïðè 45 Ñ
Èçïëàêâàíå ñ òîïëà 
âîäà ïðè 65 Ñ
Èçñóøàâàíå

Ìèåíå ïðè 50 Ñ
Èçïëàêâàíå ñ òîïëà 
âîäà ïðè 55 Ñ
Èçñóøàâàíå

Ïðåäâàðèòåëíî 
èçïëàêâàíå

°

°

°

°

°

°

°
°

°

°

°

°

°

8/24 ãðàìà

5/22 ãðàìà

4/20 ãðàìà

20 ãðàìà

20 ãðàìà

15 ãðàìà

Èíòåíçèâíà

Ñòàíäàðòíà

Èêîíîìè÷íà

1 ×àñ

Äåëèêàòíà

Áúðçà 
ïðîãðàìà

Íàêèñâàíå

Таблица с програмите за миене

Защита от преливане
Âàøàòà ñúäîìèÿëíà èìà ñèñòåìà çà çàùèòà îò ïðåëèâàíå, êîÿòî àâòîìàòè÷íî ñïèðà è èçöåæäà 
âîäàòà ïðè ïðåëèâàíå. Àêî òîâà ñå ñëó÷è, ñïðåòå âîäàòà ïðåäè äà ïîçâúíèòå â ñåðâèçà. 
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Забележка: Ако вашия модел не е снабден с омекотител за вода, то вие можете да 
прескочите този раздел.

Омекотител за вода
Има два начина за да се намали твърдостта на водата: единия е да се използва 
омекотител на вода, и другия е да се използва миещ препарат.
Твърдостта на водата е различна в отделните места. Ако във Вашия регион водата е 
твърда, може да се появят отлагания по съдовете и приборите за хранене.
Този уред е снабден със специален омекотител който използва сол специално 
предназначена да премахване на вар и минералите от водата.

Зареждане със сол
Винаги използвайте сол предназначена за ползване със съдомиялни машини.
Съда за солта се намира под долната кошница и трябва да бъде зареждана както следва:

1.   Извадете долната кошница и отвийте и извадете 
капака на съда за сол.
2.   Ако вие зареждате сол за първи път напълнете 2/3 
от неговия обем с вода.
3.   Поставете края на фунията (в комплекта на 
доставката) във отвора и сипете около 2 килограма сол. 
Нормално е малко количество вода да потече навън от 
съда за вода.
4.   Внимателно завийте капака обратно на място.

Çàáåëåæêà:
1.Ñúäà çà ñîë òðÿáâà äà áúäå äîïúëíåí êîãàòî ïðåäóïðåäèòåëíèÿ èíäèêàòîð ñâåòíå. Êîãàòî 
äîïúëíèòå ñúäà çà ñîë, èíäèêàòîðà ìîæå äà íå çàãàñíå âåäíàãà, à ïî-êúñíî êîãàòî ñîëòà ñå 
ðàçòâîðè íàïúëíî.
2.Àêî îñòàíàò ñëåäè îò ñîëòà, òðÿáâà äà ñòàðòèðàòå ïðîãðàìàòà çà íàêèñâàíå.

1.   Развийте капачката от съда за сол.
2.   Има обръч в съда за сол със стрелка на тях (виж 
фигурата от страни). Ако е необходимо въртете обръча в 
посока обратна на часовниковата стрелка за да 
намалите консумацията “-“. Задайте “+” в зависимост от 
твърдостта на водата която използвайте. 
Препоръчително е настройката да се извърши според 
следващата схема:

Настройка на консумацията на сол
Ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà å ðàçðàáîòåíà ñàìà äà îïðåäåëÿ êîëè÷åñòâîòî ñîë êîåòî òðÿáâà äà ñå 
êîíñóìèðà íà îñíîâà íà òâúðäîñòòà íà èçïîëçâàíàòà âîäà. Òîâà ñå ïðàâè çà äà ñå îïòèìèçèðà è 
ïîòðåáèòåëÿ äà ìîæå äà íàãëàñÿâà ñòåïåíòà íà ïîëçâàíå íà ñîëòà è òîâà òîé ìîæå äà èçâúðøè ïî 
ñëåäíèÿ íà÷èí:

Òâúðäîñò íà âîäàòà

°fH

0-10
10-25
25-50
>50

°dH

0-5
5-14

14-28
>28

Mmol/l

0-1.0
1.0-2.5
2.5-5.0

>5.0

-
/

MED
+

0
20
40
60

/
60
40
25

Êîíñóìàöèÿ íà 
ñîë (ãð/öèêúë)

Êîëè÷åñòâî
(Öèêëè/2êã)

Ñåëåêòîð
Ïîçèöèÿ

Ñâúðæåòå ñå ñ âàøèÿ ìåñòåí äîñòàâ÷èê íà âîäà çà èíôîðìàöèÿ çà òâúðäîñòòà íà âîäàòà êîÿòî âè ñå 
äîñòàâÿ.
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ДОЗАТОР НА МИЕЩ ПРЕПАРАТ
НА ВАС НЯМА ДА ВИ СЕ НАЛАГА ДА ДОБАВЯТЕ МНОГО МИЕЩ ПРЕПАРАТ ЗА ДА 
ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОЯВАТА НА ОТЛАГАНИЯ ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ВАШАТА СЪДОМИЯЛНА МАШИНА 
Е СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНА И ИМА ВГРАДЕН ОМЕКОТИТЕЛ НА ВОДА.
Дозатора трябва да бъде напълван преди всяко стартиране на нов цикъл съгласно предоставените 
инструкции във раздела “Таблица с програмите на миене”. Вашата съдомиялна машина използва по-
малко миещ препарат и допълнително изплакване отколкото конвенционалната съдомиялна машина. 
Нормално само една супена лъжица миещ препарат е необходим за нормално зареждане за миене. 
Също колкото по зацапани са съдовете толкова повече миещ препарат е необходим. Винаги 
добавяйте миещ препарат точно преди пускането на съдомиялната машина, в противен случай те ще 
останат мръсни и мръсотията няма да бъде разтворена правилно.

Количество миещ препарат който да се използва
АКО ВОДАТА НЕ Е МНОГО ТВЪРДА ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА 
ОТЛАГАНИЯ КАТО ДОБАВИТЕ МИЕЩ ПРЕПАРАТ.
Количеството миещ препарат може да се промяна в зависимост от различната твърдост на водата. За 
да определите твърдостта на водата във вашия район със вашия местен доставчик на вода или 
местната компания за омекотяване на водата. Колкото по-голяма е твърдостта на водата толкова 
повече миещ препарат е необходим. Припомнете си че вие трябва да настройте количеството миещ 
препарат като бавно увеличавате количеството на малки порции докато достигнете до точното 
количество.

За да премахнете следите от твърдата вода
За да премахнете следите от вода извършете следното:
- Пуснете съдомиялната машина на нормален цикъл на 
миене.
- Извадете всички метални съдове като например прибори 
за хранене, тави и др. от съдомиялната машина.
- Не добавяйте миещ препарат.
- Сипете две чаши оцет в купа и поставете купата на 
долното чекмедже на съдомиялната машина.
- Пуснете съдомиялната машина на нормален цикъл на 
миене.
Ако с това не се получи някакъв резултат опитайте 
същата процедура със ¼ чаша лимонова киселина  
вместо оцет.

Правилното използване на миещ препарат
Използвайте миещ препарат специално произведен за 
ползване в съдомиялни машини. Пазете вашия миещ 
препарат пресен и сух. Не слагайте миещ препарат на 
прах в дозатора докато не сте готови да миете съдовете.

-  За да отворите дозатора завъртете 
капачката по посока на стрелката “open” 
(в ляво) и я свалете.
-  Напълнете добавката за плакненето 
във дозатора, и внимавайте да не го 
препълните.
-  Поставете обратно капачката като я 
поставите да се изравни със стрелката 
“open” и я завъртете за да се затвори (в 
дясно).

Дозатора за допълнително плакнене се включва при 
последното плакнене за да предотврати образуването на 
капки по вашите съдове които могат да оставят следи и 
петна. Това също предотвратява сушенето при което 
остават петна от вода по съдовете.
Вашата съдомиялна машина е разработена да използва 
течна добавка за плакненето. Дозатора за брилянт е 
разположен вътре във вратата до дозатора за миещ 
препарат. За да напълните дозатора отворете капачката 
и сипвайте течност в дозатора докато индикатора за 
нивото стане напълно черен. 

Дозатора побира 100 мл течност.
Бъдете внимателни да не препълните дозатора, тъй като 
това ще доведе до образуване на пяна. Избършете 
всички капки с влажна кърпа. Не забравяйте да 
поставите отново на мястото си капачката преди да 
затворите вратата на съдомиялната машина.
Ако водата във Вашият район е мека, не е необходимо да 
добавяте брилянт, тъй като може да образува бял филм 
по вашите съдове.

ВНИМАНИЕ!
Миещите препарати са корозивни. 
Вземете мерки за да съхранявате 
миещия препарат далеч и там където 
децата не могат да го достигнат. 

БРИЛЯНТ
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Настройка на дозатора за брилянт

Определено премерено количество се добавя по време на последното 
плакнене. За това освен колко миещ препарат , количеството допълнителната 
течност за плакнене което е необходимо за вашите съдове зависи от 
твърдостта на водата във Вашия район. Много голямото количество брилянт 
ще предизвика образуване на пяна и ще се появят тъмни петна и следи върху 
съдовете. Ако водата във вашия район е много мека вие може да нямате 
необходимост да ползвате брилянт. Ако желаете вие можете да използвате и 
разтворена течност във вода в еднаква пропорция.
Дозатора за брилянт има шест настройки. Винаги започвайте от настройката 
“1”. Ако петната и лошото изсушаване създават проблеми, то увеличавайте 
количеството на бриялнта като завъртите копчето на положение “2”. Ако 
съдовете имат вид, че не са правилно изсушени или са с петна, то настройте 
копчето на следващото по-високо по номер положение. И така докато вашите 
съдове нямат повече петна по тях. Ние ви съветваме да поставите 
настройката на положение “4”. При зареждане на четири комплекта съдове, 
изберете позиция „2“.

Когато допълвате дозатора с брилянт
Когато няма предупредителен индикатор за липса на брилянт на панела за управление вие можете 
да прецените количеството на брилянта по следния начин. Черна точка на дозатора показва 
количеството брилянт в дозатора. Ако количеството на брилянта намалее то черната точка се 
свива. Никога не оставяйте количеството на брилянт да слезе под ¼.

Зареждане на кошниците на съдомиялната машина
Çà äà ïîëó÷èòå ïî-äîáðè ðåçóëòàòè îò ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà, ñëåäâàéòå òåçè íàïúòñòâèÿ. 
Âúçìîæíîñòèòå è âèäà íà êîøíèöèòå è êîøíèöàòà çà ñðåáúðíè ïðèíàäëåæíîñòè çà õðàíåíå ìîãàò 
äà ñå ðàçëè÷àâàò ïðè âàøèÿ ìîäåë.

Как да се използва горната кошница
Горната кошница е разработена да побира по деликатните и леки съдове като например чаши, 
чаши за кафе и чай и чинийки за чаши, както и малки купички плитки чинии и някой тигани (когато 
те не са много мръсни).
Разположете съдовете и принадлежностите така, че те де не могат да се движат от струята вода от 
дюзата.
Горната кошница може да бъде нагласена по височина за да може да побере различни по височина 
съдове.

Êàêòî êîëè÷åñòâîòî íà áðèëÿíòà íàìàëÿâà, òî ðàçìåðà íà ÷åðíàòà òî÷êà çà 
èíäèêàöèÿ íà íèâîòî ñå ïðîìåíÿ òàêà êàêòî ñëåäâà.
     ïúëíî
     3/4 
     ½
     ¼ - òðÿáâà äà ñå íàïúëíè 
     ïðàçíî

1 чаши за кафе или чай
2 малки купички за сервиране
3 големи купи за сервиране
4 стъклени чаши
5 чинийки 
6 чинии
7 десертни чинии
8 черпак
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Как да се използва долната кошница

Ние ви препоръчваме да слагате големи съдове по трудни за почистване във долната 
кошница:тенджери, тави, капаци, съдове за сервиране и купи така както е показано на фигурата в 
дясно.
За препоръчване е да поставите съдовете за сервиране и капаците от страни на кошницата така, 
че да избегнете блокирането на въртенето на горната дюза.
-Тенджерите, купите за сервиране винаги обърнати с горния край надолу.
-дълбоките тенджери трябва да бъдат поставяни че водата да може да изтича от тях.
-Долната кошница има възможност да се разгъва на тънки редове което позволява големи или 
повече тенджери и тави да бъдат заредени.

Кошница за прибори

Приборите трябва да бъда сложени в кошницата за прибори с дръжките надолу индивидуално в 
съответните отвори. Специално за дългите прибори те могат да бъда поставени в хоризонтално 
положение в предната част на горната кошница.

Включване на уреда
Ñòàðòèðàíå íà öèêúëà íà ìèåíå…

1 Уверете се, че щепсела на съдомиялната машина е включен в електрическия контакт.
2.Уверете се, че водата е пусната и има налягане на водата.
3.Заредете съдомиялната машина (виж раздела озаглавен “Зареждане на съдомиялната машина”).
4.Заредете с миещ препарат (виж раздела озаглавен “Сол, миещ препарат и брилянт за 
изплакване”).
5.Натиснете бутона ON/OFF (включено/изключено) и сигналната лампа за ON/OFF светва. 
6. Натиснете бутона за програма, за да изберете цикъл на миене.
7. Затворете вратата, програмата ще започне след около 10 секунди.
8. Натиснете бутона за отложен старт. Можете да изберете отложен старт от 1 до 24 часа. Ако 
желаете да анулирате отложения старт, натиснете бутона за да нулирате оставащото време (на 
дисплея ще се изпише индикатор 0).

1 големи чинии и подноси
2 десертни чинии
3 чинии за супа
4 чинии за хранене
5 кошница за прибори
6 малки чинии

1 Вилици
2 Лъжици за супа
3 Лъжици за десерт
4 Лъжици за чай
5 Ножове
6 Лъжици за сервиране 
7 Вилица за сервиране

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íå îñòàâÿéòå êîéòî è äà å äúëúã ïðèáîð äà 
èçëèçà îò äîëó íà êîøíèöàòà.
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Спиране или променяне настройката на цикъла за миене…
Предварително условие: Цикъла който е стартирал и се изпълнява може да бъде променен само 
след като се е изпълнявал кратко време. С други думи когато миещия препарат е вече дозиран и 
съдомиялната машина е вече дренирала водата. Ако е такъв случая дозатора на миещ препарат 
ще трябва да се зареди отново (виж параграфа озаглавен “Зареждане с миещ препарат”).
Натиснете бутона за програма за повече от 5 секунди, след което изберете друга програма.

В края на миенето
Â êðàÿ íà ïðîãðàìàòà çà îêîëî 8 ñåêóíäè è ùå ñå âêëþ÷è ñèãíàëíèÿ çâúíåö. Íàòèñíåòå áóòîíà 
ON/OFF çà äà èçêëþ÷èòå ñúäîìèÿëíàòà è îòâîðåòå âðàòàòà. Èç÷àêàéòå íÿêîëêî ìèíóòè ïðåäè äà 
èçâàäèòå èçìèòèòå ñúäîâå çà äà èçáåãíåòå äà õâàùàòå ñúäîâåòå è ïðèáîðèòå äîêàòî ñà îùå ãîðåùè 
è ïîâå÷å ïîäàòëèâè íà ñ÷óïâàíå. Òàêà òå ùå èçñúõíàò ïî-äîáðå.

Ако сте забравили съдове
Àêî ñòå çàáðàâèëè äà ñëîæèòå ñúäîâå çà ìèåíå òî âèå ìîæåòå äà ãè äîáàâèòå ïî âñÿêî âðåìå ïðåäè 
äà ñå îòâîðè ñúäà çà ìèåù ïðåïàðàò.
1 Èçäúðïàéòå âðàòàòà çà äðúæêàòà.
2 Íå îòâàðÿéòå âðàòàòà äîêàòî äåéñòâèåòî íà ïðúñêàíå ñ âîäà íà ñïðå. Ìîæå äà èçëåçå ïàðà îò 
ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà.
3.Ñëîæåòå çàáðàâåíèòå ñúäîâå.
4. Çàòâîðåòå âðàòàòà è íàòèñíåòå êëþ÷àëêàòà íàïðåä.

Внимание!
Îïàñíî å äà îòâàðÿòå âðàòàòà íà ìàøèíàòà ïî âðåìå íà ðàáîòà, âîäàòà âúòðå å ãîðåùà.

Филтрираща система

За ваше удобство дрениращата система и филтриращата система са разположение в много лесно 
достъпна тръба. Има поставени три компонента: основния филтър, грубия филтър и финия филтър.

1 Основен филтър
Храната и частиците които за засъхнали се улавят от този филтър и 
се раздробяват от специалната струя на долната впръскваща дюза 
и се отмиват към дренажа.

2 Филтър за по-едри частици
Голям елемент изработен от порцелан или стъкло така че да може 
да едрите частици да могат да бъдат уловени преди дренирането 
във грубия филтър. За да се извади този елемент внимателно 
плъзнете пластините намиращи се от горната страна на този 
филтър и го извадете нагоре.

3 Фин филтър
Този филтър улавя неразтворените засъхнали частици от 
остатъците от храна във утайника и предотвратяват те да се 
отложат отново върху съдовете по време на цикъла.
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Грижа за съдомиялната машина

Çà äà ïî÷èñòèòå òàáëîòî çà óïðàâëåíèå èçïîëçâàéòå ëåêî íàâëàæíåíà êúðïà è ñëåä òîâà ïîäñóøåòå 
îêîí÷àòåëíî. Çà äà ïî÷èñòèòå âúòðåøíîñòòà íà ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà íå èçïîëçâàéòå ðàçòâîðèòåëè 
(ñ äåéñòâèå çà ðàçòâàðÿíå íà ìàçíèíèòå), íèòî ïúê àáðàçèâíè ïðåïàðàòè, à ñàìî êúðïà íàòîïåíà âúâ 
âîäà.
Íèêîãà íå èçïîëçâàéòå îñòðè ïðåäìåòè, øïàòóëè çà èçñòúðãâàíå èëè ìèåùè ïðåïàðàòè ñúñ 
ñèëíî äåéñòâèå çà ïî÷èñòâàíå íà êîÿòî è äà å ÷àñò íà ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà.

Защита от замръзване

Àêî âàøàòà ïåðàëíà ìàøèíà å ìîíòèðàíà íà íåîòîïëÿåìî ìÿñòî ïðåç 
çèìàòà, ïîèñêàéòå îò ñåðâèçíèÿ òåõíèê ñëåäíîòî:

1 Ïðåêúñíåòå åëåêòðè÷åñêîòî çàõðàíâàíå íà ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà. 
Èçâàäåòå ïðåäïàçèòåëèòå èëè èçêëþ÷åòå àâòîìàòè÷íèÿ ïðåêúñâà÷.

2.Ñïðåòå çàõðàíâàíåòî ñ âîäà è ðàçâèéòå âõîäÿùàòà òðúáà çà âîäà îò 
âîäíèÿ âåíòèë.

3 Äðåíèðàéòå âîäàòà îò âõîäÿùàòà òðúáà è îò âîäíèÿ âåíòèë.
(Èçïîëçâàéòå ñúä çà äà èçòî÷èòå âîäàòà.)

4 Ïàê ñâúðæåòå âõîäÿùàòà òðúáà è âîäíèÿ âåíòèë.

5 Ñâàëåòå ïëàñòìàñîâèÿ êàïàê íà îòòè÷àùàòà ñå âîäà è èçïîëçâàéêè 
ãúáà ïîïèéòå âîäàòà.

Почистване на пръскащите дюзи

Необходимо е да почиствате пръскащите дюзи редовно от отлаганията от минералите на твърдата 
вода които могат да запушат пръскащите дюзи и втулките. За да свалите пръскащите дюзи, като 
развийте муфата за да извадите навън от машината горната част на пръскащата дюза и свалите 
дюзата. Измийте дюзата със сапун и гореща вода и използвайте мека четка за да почистите 
дюзата. Поставете я отново след като сте я изплакнали старателно.

Почистване на филтрите

За по добра ефективност и резултати филтърната система трябва 
да бъде почиствана.
Филтъра ефикасно улавя частиците храна от измиващата вода, 
като позволява тя да циркулира в машината по време на цикъл. 
Поради тази причина, добре е да се премахват големите частици 
от храна уловени от филтъра всеки път след завършването на 
всеки цикъл на миене като измивате полукръглия филтър и съда 
с течаща вода. За да демонтирате филтъра изтеглете навън 
дръжката на съда в посока нагоре. Целия филтър трябва да се 
почиства поне един път месечно.
За да почистите грубия филтър и финия филтър използвайте 
почистваща четка. След това съберете частите на филтъра така 
както е показано на фигурата от ляво и го монтирайте обратно 
във съдомиялната машина, поставяйки го на неговото място като 
натискате надолу.
Съдомиялната машина никога не трябва да бъде използвана без 
филтри. Неправилната подмяна на филтъра може да намали 
степента на възможностите на уреда и да повреди съдовете и 
приборите.

ВНИМАНИЕ!
Íèêîãà íå ïóñêàéòå â ðàáîòà ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà, äîêàòî íå ñòå ìîíòèðàëè ôèëòðèòå íà 
òÿõíîòî ìÿñòî.

9



Почистване на вратата

ВНИМАНИЕ!
Никога не използвайте почистващи спрейове за да почиствате панела на вратата поради това че 
може да се повреди заключалката на врата и електрическите части. Не е разрешено да се 
използват абразивни агенти или някой хартиени салфетки поради това че съществува риск от 
надраскване или да останат следи по повърхността на неръждаемата стомана.

Как да поддържате вашата съдомиялна машина в изправност

Относно свързването с електрическата мрежа

ВНИМАНИЕ! За вашата лична безопасност:
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАБЕЛИ УДЪЛЖИТЕЛИ ИЛИ ЩЕПСЕЛИ АДАПТОРИ СЪС УРЕДА.
НИКОГА ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ СРЯЗВАЙТЕ ИЛИ ПРЕМАХВАЙТЕ ТРЕТОТО 
ЗАЗЕМЯВАЩО ЖИЛО ОТ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ.

Изисквания към електрическата инсталация.
Íåîáõîäèìî å åëåêòðè÷åñêî çàõðàíâàíå çàùèòåíî ñ ïðåäïàçèòåëè-ñàìî îò ìåäíè ïðîâîäíèöè. 
Ñïèðàùèÿ ïðåäïàçèòåë èëè àâòîìàòè÷íèÿ ïðåêúñâà÷ ïðåïîðú÷âàí è äîñòàâåí îòäåëíî òðÿáâà äà áúäå 
ñàìî çà åëåêòðè÷åñêàòà âåðèãà çàõðàíâàùà òîçè óðåä. Êîíòàêòà òðÿáâà äà áúäå ìîíòèðàí â áëèçîñò 
äî óðåäà. Óâåðåòå ñå ùåïñåëà íà óðåäà îñòàâà äîñòúïåí ñëåä ìîíòàæà íà óðåäà.
Електрическо свързване
Ñëåä êàòî ñå óâåðèòå ÷å ñòîéíîñòèòå íà íàïðåæåíèåòî è ÷åñòîòàòà íà åëåêòðè÷åñêàòà ìðåæà âúâ 
âàøèÿ äîì îòãîâàðÿò íà òåçè ïîñî÷åíè íà òàáåëàòà ñ òåõíè÷åñêèòå äàííè è ÷å åëåêòðè÷åñêàòà 
ñèñòåìà å îðàçìåðåíà çà ìàêñèìàëíîòî íàïðåæåíèå âêëþ÷åòå ùåïñåëà â åëåêòðè÷åñêèÿ êîíòàêò 
êîéòî å çàçåìåí ïðàâèëíî. Àêî êîíòàêòà â êîéòî òðÿáâà äà âêëþ÷èòå óðåäà íå å ïîäõîäÿù çà 
ùåïñåëà, ïîäìåíåòå êîíòàêòà (ìîíòèðàí îò êâàëèôèöèðàí åëåêòðî òåõíèê), ïîðàäè òîâà ÷å àêî 
èçïîëçâàòå àäàïòîðè êàòî òîâà ìîæå äà áúäå ïðè÷èíà äî ïðåãðÿâàíå íà ùåïñåëà è ïðåãàðÿíåòî ìó.

Ё   Ñëåä âñÿêî ìèåíå
Ñëåä âñÿêî ìèåíå, ñïðåòå çàõðàíâàùàòà âîäà êúì 
óðåäà è îñòàâåòå âðàòàòà ëåêî îòâîðåíà çà äà 
ìîãàò âëàãàòà è ìèðèçìèòå  äà èçëÿçàò íàâúí.

Ё  Èçâàæäàíå íà ùåïñåëà îò êîíòàêòà
Ïðåäè âñÿêî ïî÷èñòâàíå èëè èçâúðøâàíå íà 
ïîääðúæêà âèíàãè èçêëþ÷âàéòå ùåïñåëà îò 
êîíòàêòà. Íå ñå ïîäëàãàéòå íà ðèñê.

Ё Áåç ðàçòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíè ïî÷èñòâàùè 
ïðåïàðàòè. Çà äà ïî÷èñòèòå âúíøíàòà ÷àñò è 
óïëúòíåíèÿòà íà ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà íå 
èçïîëçâàéòå ðàçòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíè 
ïî÷èñòâàùè ïðåïàðàòè. Ïðàâèëíîòî å äà 
èçïîëçâàòå ñàìî êúðïà è ãîðåùà ñàïóíåíà âîäà. 
Çà äà ïðåìàõíåòå ïðúñêèòå èëè ïåòíàòà îò 
âúòðåøíèòå ïîâúðõíîñòè èçïîëçâàéòå êúðïà 
íàìîêðåíà âúâ âîäà ñúñ ìàëêî îöåò èëè ïî÷èñòâàù 
ïðåïàðàò ñïåöèàëíî ïðîèçâåäåí çà ñúäîìèÿëíè 
ìàøèíè.

Ё   Êîãàòî îòèâàòå íà ïî÷èâêà
Êîãàòî îòèâàòå â îòïóñê ïðåïîðú÷âà ñå äà 
èçïúëíèòå åäèí öèêúë íà ìèåíå ñ ïðàçíà 
ñúäîìèÿëíà ìàøèíà è äà èçâàäèòå ùåïñåëà îò 
êîíòàêòà, äà ñïðåòå çàõðàíâàíåòî ñ âîäà è äà 
îñòàâèòå âðàòàòà íà óðåäà ëåêî îòâîðåíà. Òîâà ùå 
ïîçâîëè íà óïëúòíåíèÿòà äà èçäúðæàò ïî äúëãî è 
ùå ïðåäîòâðàòèòå ïîÿâàòà íà ìèðèçìà âúâ óðåäà.

Ё  Ïðåìåñòâàíå íà óðåäà
Àêî ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà òðÿáâà äà áúäå 
ïðåìåñòåíà äðúæòå ÿ âúâ âåðòèêàëíî ïîëîæåíèå. 
Àêî å àáñîëþòíî íåîáõîäèìà ìîæåòå äà ÿ 
ïîñòàâèòå ëåãíàëà íàçàä.

Ё  Óïëúòíåíèÿ
Åäíà îò ïðè÷èíèòå äà ñå ïîÿâÿò ìèðèçìè âúâ 
ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà òîâà å ïîëåïíàëà õðàíà ïî 
óïëúòíåíèÿòà. Ïåðèîäè÷íî ãè ïî÷èñòâàéòå ñúñ 
ìîêðà ãúáà çà äà ïðåäîòâðàòèòå òîâà.
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За да почистите ъглите около вратата, вие трябва да използвате само мека 
гореща, мокра кърпа. За да предотвратите проникването на вода в 
заключалката на вратата и до електрическите компоненти, не използвайте 
почистващи спрейове за каквато и да е цел.
Също никога не използвайте абразивни почистващи препарати или 
стъргалки за изстъргване на външните повърхности поради това, че ще 
нараните покритието. Някои хартиени салфетки също могат да надраскат и 
да оставят следи по повърхностите.



Как да се свърже муфата за свързване на водата
Óðåäà ìîæå äà ñå ñâúðæå ñ ãëàâíàòà çàõðàíâàùà âîäà êàòî ñå èçïîëçâà
íîâèÿ êîìïëåêò ìàðêó÷-âîäîïðîâîä. Ñòàðèÿ êîìïëåêò ìàðêó÷-âîäîïðîâîä
ìîæå äà íå áúäå èçïîëçâàí.
Íàëÿãàíåòî íà âîäàòà òðÿáâà äà áúäå îò 0.04 ÌÐà äî 1 ÌÐà. Àêî íàëÿãàíåòî å
ïî íèñêî îò ìèíèìóìà êîíñóëòèðàéòå ñúñ íàøèÿ ñåðâèçåí îòäåë çà ñúâåò.
1 Èçâàäåòå ìóôàòà çà ñâúðçâàíå è íåéíèÿ ìàðêó÷ íàïúëíî îò

îòäåëåíèåòî çà ñúõðàíÿâàíåòî ìó íàìèðàù ñå îòçàä íà
ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà è çàêðåïåòå àäàïòîðà êàíåëà.

2  Ñâúðæåòå ìóôàòà êîíåêòîð êúì êàíåëàòà àäàïòîð êàòî îòïóñíåòå
õîìóòà íàìèðàù ñå îò ãîðíàòà ñòðàíà íà êîíåêòîðà. 

3  Îòâîðåòå êðàíà íàïúëíî ïðåäè äà ïóñíåòå ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà â
ðàáîòà.

ВНИМАНИЕ!
Ìàðêó÷à êîéòî å ñâúðçàí âúâ îòòî÷íàòà òðúáà òðÿáâà äà âëèçà â íåÿ àêî å ìîíòèðàíà íà ñúùàòà 
âîäíà ëèíèÿ íà ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà. Àêî èìàòå ñàìî åäíà îòâåæäàùà òðúáà ïðåïîðú÷âà ñå 
ìàðêó÷à äà áúäå èçêëþ÷åí è îòâîðà çàòàïåí.

Как да откачите муфата от адаптора на канелата
1  Ñïðåòå âîäàòà
2  Ñâàëåòå íàëÿãàíåòî íà âîäàòà êàòî íàòèñíåòå áóòîíà çà ñâàëÿíå íà íàëÿãàíåòî. 

Ñâàëÿíåòî íà íàëÿãàíåòî íà âîäàòà âè çàùèòàâà, à ñúùî è ñòàÿòà îò ãîëÿìà 
íàâîäíåíèå.

3  Свалете муфата от канелата като отпуснете хомута намиращ се в горната част на 
муфата.

Как да изключите съдомиялната машина
1 Èçâàäåòå ùåïñåëà íà çàõðàíâàùèÿ êàáåë îò êîíòàêòà íà åëåêòðè÷åñêàòà ìðåæà.
2 Îêà÷åòå ìóôàòà îò àäàïòîðà íà êàíåëàòà.

Забележка: Êîãàòî ìîòîðà ñïðå â êðàÿ íà ïîñëåäíîòî èçïëàêâàíå, ìóôàòà ìîæå äà ñå îòêà÷è è 
äà ñå ïîñòàâè íà ìÿñòîòî çà ñúõðàíåíèå.

Свързване със студена вода

Ñâúðæåòå ìàðêó÷à çà çàõðàíâàíå ñúñ ñòóäåíà âîäà êúì êîíåêòîðà ñ ðåçáà (3/4 öîëà) è ñå óâåðåòå 
÷å òîé å çàòåãíàò äîáðå íà ìÿñòîòî ìó.
Àêî âîäîïðîâîäíàòà òðúáà å íîâà èëè íå å èçïîëçâàíà äúëãî âðåìå îñòàâåòå âîäàòà äà ñå îòòå÷å 
òàêà ÷å äà áúäå áèñòðà è äà íå íîñè íå÷èñòîòèè. Àêî òàçè ïðåäïàçíà ìÿðêà íå ñå âçåìå èìà ðèñê 
âõîäà çà âîäàòà äà áúäå çàïóøåí è óðåäà äà áúäå ïîâðåäåí.

Свързване с топла вода

Çàõðàíâàíåòî ñ âîäà íà ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà ìîæå ñúùî äàï ñå ñâúðæå ñúñ äîìàøíàòà ñèñòåìà 
çà òîïëà âîäà (öåíòðàëíà ñèñòåìà çà òîïëà âîäà, ëîêàëíà ñèñòåìà çà òîïëà âîäà), â ñëó÷àé ÷å 
òåìïåðàòóðàòà íà âîäàòà íå ïðåâèøàâà 60°Ñ. Â òîçè ñëó÷àé âðåìåòî íà öèêúëà çà ìèåíå ùå ñå 
ñúêðàòè ñ îêîëî 15 ìèíóòè è åôåêòèâíîñòòà ìàëêî ùå ñå íàìàëè.
Ñâúðçâàíåòî òðÿáâà äà ñå èçâúðøè ñúñ òðúáàòà çà òîïëàòà âîäà êàòî ñå ñëåäâà ñúùàòà 
ïðîöåäóðà êîÿòî ñå èçïîëçâà çà ñâúðçâàíåòî êúì òðúáîïðîâîäà çà ñòóäåíà âîäà.
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Възможна причина

Èçãîðÿë å ïðåäïàçèòåë èëè å 
èçêëþ÷èë àâòîìàòè÷íèÿ 
ïðåêúñâà÷.

Íå å âêëþ÷åíî çàõðàíâàíåòî

Íèñêî å íàëÿãàíåòî íà âîäàòà

Ïðåïúëâàíå ñ âîäà

Íÿêîè øóìîâå êîèòî ÷óâàòå 
ñà íîðìàëíè.

Ñúäîâåòå íå ñà çàêðåïåíè â 
êîøíèöèòå è îò âðåìå íà 
âðåìå ïî ìàëêèòå ñå óäðÿò â 
êîøíèöàòà.

Øóì îò ìîòîðà

Íåïðàâèëíî èçáðàí ìèåù 
ïðåïàðàò.

Ðàçëÿò àãåíò çà ïëàêíåíå

ПРОБЛЕМ

Ñúäîìèÿëíàòà 
ìàøèíà íå ðàáîòè

Äðåíèðàùàòà 
ïîìïà íå ñïèðà

Øóì

Ïÿíà â ñúäà çà 
ìèåù ïðåïàðàò

Какво да се направи

Ïîäìåíåòå ïðåäïàçèòåëÿ èëè âêëþ÷åòå 
îòíîâî àâòîìàòè÷íèÿ ïðåêúñâà÷. 
Èçêëþ÷åòå âñè÷êè äðóãè óðåäè òîâàðåùè 
âåðèãàòà íà ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà.

Óâåðåòå ñå ÷å ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà å 
âêëþ÷åíà è âðàòàòà å çàòâîðåíà ñèãóðíî. 
Óâåðåòå ñå ÷å ùåïñåëà å äîáðå включен 
в електрическия контакт.

Ïðîâåðåòå äàëè çàõðàíâàíåòî ñ âîäà å 
âêëþ÷åíî ïðàâèëíî è âîäàòà å ïóñíàòà.

Ñèñòåìàòà å ðàçðàáîòåíà äà îòêðèâà 
ïðåïúëâàíå íà ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà. 
Êîãàòî òÿ å ïðåïúëíåíà, èçêëþ÷âà ñå 
öèðêóëàöèîííàòà ïîìïà è ñå âêëþ÷âà 
äðåíàæíàòà ïîìïà.

Øóì îò ëåêè  ñúäîâå êîèòî ñå òðèÿò åäèí 
âúâ äðóã è îòâàðÿíåòî íà ñúäà ñúñ ìèåù 
ïðåïàðàò.

Âèíàãè ñå óâåðÿâàéòå ÷å ñúäîâåòå ñà 
çàêðåïåíè äîáðå âúâ ñúäîìèÿëíàòà 
ìàøèíà.

Ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà íå ñå èçïîëçâà 
ðåäîâíî . Äàæå è êîãàòî íå ÿ ïîëçâàòå 
÷åñòî, çàïîìíåòå äà ÿ ïúëíèòå è 
èçïîìïâàòå âñÿêà ñåäìèöà, òîâà 
ïîçâîëÿâà äà ñå äúðæàò óïëúòíåíèÿòà 
ìîêðè.

Èçïîëçâàéòå ñàìî ñïåöèàëåí ïðåïàðàò 
çà ìèåíå â ñúäîìèÿëíè ìàøèíè çà äà 
èçáåãíåòå ïÿíàòà.
Àêî òîâà ñå ñëó÷è îòâîðåòå ñúäîìèÿëíàòà 
ìàøèíà è îñòàâåòå ïÿíàòà äà ñå èçïàðè.
Äîáàâåòå 1 ãàëîí (4 ëèòðà) ñòóäåíà âîäà 
âúâ êàçàíà. Çàòâîðåòå è ïóñíåòå 
ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà è ñëåä òîâà 
äðåíèðàéòå âîäàòà áàâíî êàòî âúðòèòå 
áàâíî êîï÷åòî äîêàòî çàâúðøè ïåðèîäà. 
Ïîâòîðåòå òîâà äåéñòâèå.

Âèíàãè ïîïèâàéòå è èçìèâàéòå àãåíòà 
êîéòî ñå å ðàçëÿë âåäíàãà.
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Преди да извикате сервиза…

Съвети за откриване на повреди
Прегледайте таблицата на следващите страници за да се уверите че не можете да се 
справите сами преди да се обадите в сервиза.



Възможна причина

Èçïîëçâàí å ìèåù ïðåïàðàò 
ñúñ îöâåòèòåë

Äîçàòîðà çà ïëàêíåù àãåíò å 
ïðàçåí

Èçáðàíà íåïðàâèëíà 
ïðîãðàìà

Íåïðàâèëíî çàðåæäàíå íà 
êîøíèöàòà.

1 Èçêëþ÷èòåëíî òâúðäà âîäà
2 Íèñêà òåìïåðàòóðà íà 
âõîäÿùàòà âîäà
3 Ïðåïúëâàíå íà 
ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà
4 Íåïðàâèëíî çàðåæäàíå
5 Ñòàð èëè ìèåù ïðåïàðàò íà 
ïðàõ
6 Ïðàçåí äîçàòîð íà ïëàêíåù 
àãåíò
7 íåïðàâèëíî äîçèðàíå íà 
ìèåùèÿ ïðåïàðàò

Êîìáèíàöèÿ îò ìåêà âîäà è 
ìíîãî ìèåù ïðåïàðàò

Ñëåäè îò ÷àé èëè êàôå

Проблем

Ïåòíà ïî 
âúòðåøíîñòòà íà 
êàçàíà

Ñúäîâåòå íå ñà 
èçñúõíàëè

Ñúäîâåòå çà 
õðàíåíå è 
ïðèáîðèòå çà 
õðàíåíå íà ñà 
ïî÷èñòåíè

Ñëåäè è ôèëì ïî 
÷àøèòå è 
ïðèáîðèòå çà 
õðàíåíå

Ïåòíà ïî ÷àøèòå

Æúëò èëè êàôÿâ 
ôèëì ïî 
âúòðåøíèòå 
ïîâúðõíîñòè

Какво да се направи

Óâåðåòå ñå ÷å ìèåùèÿ ïðåïàðàò å áåç 
îöâåòèòåë.

Óâåðåòå ÷å äîçàòîðà çà ïëàêíåù àãåíò å 
íàïúëíåí.

Èçáåðåòå ïî ñèëíà ïðîãðàìà çà ìèåíå.

Óâåðåòå ñå ÷å äåéñòâèåòî íà äîçàòîðà íà 
ìèåù ïðåïàðàò è ïðúñêàùèòå äþçè íå ñà 
áëîêèðàíè îò ãîëÿì ñúä.

Çà äà ïðåìàõíåòå ñëåäèòå îò âîäà îò 
÷àøèòå:
1 Èçâàäåòå âñè÷êè ìåòàëíè ïðèáîðè îò 
ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà.
2 Íå äîáàâÿéòå ìèåù ïðåïàðàò
3 Èçáåðåòå íàé-äúëãèÿ öèêúë
4 Ñòàðòèðàéòå ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà çà 
äà ðàáîòè îêîëî 18 äî 22 ìèíóòè è ñëåä 
òîâà ïðåìèíåòå íà îñíîâíîòî ìèåíå.
5 Îòâîðåòå âðàòàòà è èçëåéòå 2 ÷àøè ñ 
îöåò â ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà.
6 çàòâîðåòå âðàòàòà è îñòàâåòå 
ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà äà ðàáîòè íà 
ïúëåí öèêúë. Àêî ñ îöåòà íå ñå ïîëó÷è 
ðåçóëòàòà : Ïîâòîðåòå ãîðíîòî ñàìî ÷å 
èçïîëçâàéòå ¼ ÷àøà (60 ìë) ëèìîíòîçó 
âìåñòî îöåò.

Èçïîëçâàéòå ïî ìàëêî ìèåù ïðåïàðàò 
àêî èìàòå ìåêà âîäà è èçáåðåòå ïî êúñ 
öèêúë çà ìèåíå íà ñòúêëåíèòå ñúäîâå çà 
äà ãè ïîëó÷èòå ÷èñòè.

Èçïîëçâàéòå ½ ÷àøà îò áåëèíà è 3 ÷àøè 
ãîðåùà âîäà çà äà ïðåìàõíåòå ñëåäèòå 
íà ðúêà.
ВНИМАНИЕ
Òðÿáâà äà èç÷àêàòå 20 ìèíóòè ñëåä 
öèêúëà çà ñå îõëàäÿò íàãðåâàòåëèòå 
ïðåäè äà ÷èñòèòå âúòðåøíîñòòà; â 
ïðîòèâåí ñëó÷àé ùå ñå èçãîðèòå.

Преди да извикате сервиза…
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Проблем

Æúëò èëè êàôÿâ 
ôèëì ïî 
âúòðåøíèòå 
ïîâúðõíîñòè

Áÿë ôèëì ïî 
âúòðåøíèòå 
ïîâúðõíîñòè

Êàïàêà íà ñúäà çà 
ìèåù ïðåïàðàò íå 
ñå îòâàðÿ.

Îñòàâà ìèåù 
ïðåïàðàò âúâ ñúäà 
íà äîçàòîðà

Ïàðà

Áåëè èëè òúìíè 
ñëåäè ïî ñúäîâåòå

Âîäà îñòàâà â 
äîëíàòà ÷àñò íà 
êàçàíà

Ñúäîìèÿëíàòà 
ìàøèíà èìà 
òå÷îâå

Преди да извикате сервиза…

Възможна причина

Ñëåäè îò ðúæäà âúâ âîäàòà 
ùå áúäå ïðè÷èíà çà òàêúâ 
ôèëì.

Ìèíåðàëè îò òâúðäà âîäà

Êîï÷åòî íå å íà ïîëîæåíèå 
OFF.

Ñúäîâå áëîêèðàò ñúäà çà 
ìèåù ïðåïàðàò.

Òîâà å íîðìàëíî

Àëóìèíèåâè ïðèáîðè ñå 
äîêîñâàò äî ñúäîâåòå

Òîâà å íîðìàëíî

Ïðåïúëíåí äîçàòîð èëè ñå å 
ðàçëÿëà äîïúëíèòåëíàòà 
òå÷íîñò çà ïëàêíåíå

Ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà íå å 
íèâåëèðàíà

Какво да се направи

Âèå òðÿáâà äà ïîòúðñèòå è ìîíòèðàòå 
ñïåöèàëåí ôèëòúð.

Çà äà ïî÷èñòèòå âúòðåøíîñòòà 
èçïîëçâàéòå ãúáà ïîòîïåíà âúâ ìèåù 
ïðåïàðàòà çà ñúäîìèÿëíà ìàøèíà è 
íîñåòå âèíàãè ãóìåíè ðúêàâèöè.
Íèêîãà íå èçïîëçâàéòå äðóã ìèåù 
ïðåïàðàò ïîðàäè ðèñêà îò ïîÿâàòà íà 
ïÿíà.

Çàâúðòåòå êîï÷åòî íà ïîëîæåíèå OFF è 
ïëúçíåòå çàêëþ÷àëêàòà íà âðàòàòà â 
ëÿâî.

Ïðåíàðåäåòå ñúäîâåòå ïðàâèëíî.

Ìîæå äà èçëåçå èçâåñòíî êîëè÷åñòâî 
ïàðà ïðåç êëþ÷àëêàòà íà âðàòà ïî âðåìå 
íà ñóøåíåòî è äðåíèðàíåòî íà âîäàòà.

Èçïîëçâàéòå ìåê àáðàçèâåí ÷èñòåù 
ïðåïàðàò çà äà ïðåìàõíåòå òåçè ñëåäè.

Ìàëêî êîëè÷åñòâî ÷èñòà âîäà äà îñòàíå â 
äîëíàòà ÷àñò íà êàçàíà è îòçàä íà 
êàçàíà êîÿòî äà ñå çàïàçè çà äà ñå 
ìîêðÿò óïëúòíåíèÿòà.

Áúäåòå âíèìàòåëíè äà íå ïðåïúëâàòå 
äîçàòîðà íà äîïúëíèòåëíàòà òå÷íîñò çà 
ïëàêíåíå.
Ðàçëÿòàòà ñå òå÷íîñò ìîæå äà 
ïðåäèçâèêà ïðåêàëåíî ïåíåíå. 
Èçáúðøåòå âñÿêàêâè ïðúñêè ñúñ ìîêðà 
êúðïà.

Óâåðåòå ñå ÷å ñúäîìèÿëíàòà ìàøèíà å 
íèâåëèðàíà
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