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Уважаеми клиенти,

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да 
използвате съдомиялната машина, то ще ви помогне да 
използвате и поддържате миялната машина правилно. 

Прочетете това ръководство

Това ръководство съдържа раздели относно 
инструкциите за безопасност, за експлоатация, 
инструкции за монтаж и съвети за отстраняване и т.н.

Запазете го и го използвайте в случай на нужда.
Предайте го на евентуален бъдещ собственик.

Прегледайте раздела за отстраняване на неизправности и 
съвети, като това ще ви помогне да решите някои често 
срещани проблеми със уредът ви.
Ако не може да реши проблемите сами, моля  обърнете 
се за помощ към професионални техници.

Производителят, следвайки политика на 
непрекъснато развитие и обновяване на продукта, 
може да прави промени в него без предизвестие.

Това ръководство за употреба, също 
трябва да бъде получено от 
производителя или оторизиран от 
него продавач.
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1.ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използване на съдомиялната машина, спазвайте 
мерките за безопасност, изброени по-долу:

Внимание!

Тази съдомиялна машина е предназначена за употреба в 
домакинствата и подобни жилищни среди като:

(За EN60335-1)

-кухненски площи за персонал в магазини, офиси и други работни среди;
-селскостопански къщи;
-от клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди от този тип.

Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и по-големи, и 
от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без 
опит и познания, ако са оставени без надзор само ако са инструктирани как да 
използват уреда по безопасен начин и  те разбират опасностите, свързани с 
това. Децата не трябва да се опускат да почистват или да поддържат уреда 
без надзор. 

Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с ограничени 
физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако 
те не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, 
отговорно за тяхната безопасност.
(За IEC60335-1)
Този уред е предназначен само за употреба на закрито за домакински цели. 
За защита срещу риск от токов удар, не потапяйте уреда, кабела или 
щепсела му във вода или друга течност.
Моля, изключете уреда преди почистването и поддръжката му. За целта 
използвайте мека кърпа, навлажнете с мек сапун, а след това използвайте 
суха кърпа, за да избършете отново.

Инструкции за заземяване

Този уред трябва да бъде заземен. В случай на неизправност или повреда, 
заземяването ще намали риска от токов удар чрез предоставяне на 
електрически ток на пътя на най-малкото съпротивление. Този уред е снабден с 
кабел имащ заземяващ проводник и щепсел за заземяване на проводника. 
Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е инсталиран 
и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби. 
Неправилното свързване на оборудването за заземяване може да доведе 
до риска от токов удар.Консултирайте се с квалифициран електротехник или 
сервизен представител ако се съмнявате дали уредът е правилно заземен. 
Не променяйте щепсела предлаган с уреда; Ако той не се включва в 
контакта, то квалифициран електротехник трябва да инсталира подходящ 
контакт.
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Не се облягайте, не сядайте върху и не стойте на вратата на миялната машина 
или на кошницата за съдове.
Не работете с миялна машина, докато всички панели не са правилно поставени.

Отворете вратата много внимателно, ако миялната машина работи, има риска 
водата да излезе и да се разлее.

Не поставяйте тежки предмети върху или облегнати на вратата, когато 
тя е отворена. Уредът може да наклони напред.

При зареждане на продукти за миене:
1) Поставете острите предмети, така че те да не повредят уплътнението на вратата;
2) Внимание: Ножове и други прибори с остри върхове, трябва да бъдат
заредени в кошницата с остието надолу или в хоризонтално положение.

Проверете дали препарата на прах е измит след завършване на цикъла на миене.

Не мийте пластмасови елементи, освен ако те са маркирани като  
безопасни за миялна машина. За пластмасови артикули, които не са 
маркирани така, проверете препоръките на производителя.

Използвайте само препарат и добавки за изплакване, предназначени за 
автоматични съдомиялни машини.
Никога не използвайте сапун или прах за пране в съдомиялната машина.

Децата трябва да се наблюдават, за да не си играят с уреда. 
Вратата не трябва да се оставя отворена, тъй като това може да увеличи 
риска от препъване.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от 
производителя или негов сервизен представител или лице със съответната 
квалификация, за да се избегне опасност.
По време на инсталацията, захранващия кабел не трябва да е опасноаб 
огънат или сплескан.

Не натискайта копчетата безразборно.

Уредът трябва да бъде свързан към водопровода, с нов набор маркучи, 

стар набор маркучи не трябва да се използват повторно.

Максималният брой комплекти които могат да се поставят за миене е 10.

Максималното допустимо налягане на водата е 1MPa.

Минималното допустимо налягане на водата е 0.04MPa.
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Изхвърляне

Изхвърляйте опаковъчния материал на съдомиялна правилно. 
Всички опаковъчни материали могат да бъдат рециклирани.

Пластмасовите части са маркирани със стандартни 
международни съкращения:
PE       за полиетилен, напр. лист опаковъчен материал 
PS       за полистирол, напр. уплътняващ материал

   полиоксиметилен, напр. пластмасови клипсиPOM 
PP полипропилен, например Филтъра за сол 

Акрилонитрилбутадиенстирол, например Панел за 
управление.ABS

Предупреждение!

Материала на опаковката може да бъде опасен за деца!
За да изхвърлите опаковките и уреда, моля посетете център за 

рециклиране. Затова отрежете захранващия кабел и направете 
устройството за затваряне на вратата неизползваемо.

Картонени опаковки се произвеждат от рециклирана хартия
и трябва да се изхвърлят в контейнер за 
събирането на отпадъци от хартия за рециклиране.

Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ 
начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните 
негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, 
които в противен случай могат да се случат при неправилното 
изхвърляне на това производствоt.

За по-подробна информация относно рециклирането натози
продукт, моля, свържете се с местния градски офис
за изхвърляне на отпадъци.

След употреба: Не изхвърляйте този продукт като несортирани
битови отпадъци.  Необходимо е събирането на такива отпадъци 
отделно за специална обработка.
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2.Кратка инструкция за експлоатация
За подробна информация прочетете съответното съдържание в инструкцията� �

Включете уреда                        Натиснете Power бутона  за да вкюлчите уреда, Отворете врата

Напълнете отделението 
за препарат

Проверете нивото на 
препарата за изплакване

Проверете нивото на 
регенериращата сол

Заредете кошниците

Изберете програма

Пускане на машината

Смяна на програмата

Добавяне на забравени 
чинии в съдомиялната 
машина.

Ако уредът е изключен по 
време на цикъл на миене.

Отделение А:
С всеки цикъл на измиване. 
Отделение В:
За програми само с предварително 
измиване. (Следвайте инструкциите 
за потребителя!)

Механичен индикатор С.
Електрически индикатор на Панела за управление (ако има такъв).

(Само за  модели със система за омекотяване на водата.)
Електрически индикатор на Панела за управление (ако има такъв).
Ако няма сигнална лампа за сол на панела за управление  (за някои модели),  
можете да изчислите кога да поставите сол в отделението за омекотител в 
зависимост от броя цикли които съдомиялната машина е извършила.

Отстранете всяко голямо количество останала храна.  Омекотете останките 
от изгоряла храна в тавите, след това заредете кошниците. Обърнете се 
към инструкциите за зареждане на съдомиялна машина.

Затворете вратата,Натиснете бутона за избор на програма докато избраната програма 
светне.( Вижте раздела, озаглавен "Инструкция за експлоатация ")

Отворете крана за водата, натиснете бутона Вкл./Изкл.Устройството ще 
започне да работи след около 10 секунди.

1. Работен цикъл може да се променя само ако е работил за кратко време. В противен случай
миещия препарат може вече да е освободен и да се оттича с водата. Ако случаят е
такъв, отделението за препарат трябва да се напълни повторно.
2. Натиснете СТАРТ/ПАУЗА бутона,после бутона за избор на програма за повече от 3 сек. за
отказване на текущата програма.
3. Изберете нова програма.
4. Рестартирайте съдомиялната машина.
1.Натиснете СТАРТ/ПАУЗА бутона за да спрете машината
2.Отворете вратата
3.Добави забравените чинии.
4.Затвори вратата, натиснете СТАРТ/ПАУЗА бутона, миялната
машина ще започне работа отново след 10 секунди.

Предупреждение!

Отворете внимателно
вратата. Гореща пара
може да излезе, когато
вратата се отвори!

Ако уредът е изключен по време на цикъл на измиване, при включване  отново, моля, 
изберете отново програма на работа на съдомиялната машина в съответствие с 
първоначалното включване.

Затворете крана за 
водата,  разтоварете 
кошниците

Изключете уреда
Когато работният цикъл е завършен, зумера на съдомиялната машина ще прозвучи 8 пъти, 
след това ще спре. Изключете уреда с помощта на бутона Power.Когато уреда е солжен в 
режим изчакване той ще се изключи след 30 минути ако не се ползва.

Внимание: изчакайте няколко минути (около 15 минути) преди разтоварване на 
съдомиялната машина за да се избегне боравенето с чиниите и приборите, докато са 
още горещи и по-податливи на фрактури. 
Те също така ще по-добре изсъхнали. Изпразнете уреда, като започнете от долната 
кошница.



3. Инструкции за есплоатация

3

Описание на съдомиялната машина

Контролен панел

цялата инструкция преди да използвате машината за пръви път.
ВАЖНО За даполучите  по-добри резултати при ползването на вашата машина, прочете

Основен 
филтър

Дозатор за миещ 
препарат

Полица за
чаши

Кошница за 
прибори

Конектор за изходящата 
тръба (канал)

Конкетор за входящата 
тръба(вода)

Дозатор за гланц 

Миещо рамо Кошница

1 Контейнер за сол 5
6

7
8

9
10

3
2 4

Изглед отзадИзглед отпред

9 10

7 8

1

2

3

4
5

6

2

3

78

51

2

3

4

6

Индикатор на  текущата програма.

Инидикатор за нивото на солта: Ще 
светне когато трябва да добавите сол в 
машината.

Бутон за вкл./изкл.: натиснете бутона да 
включите/изключите уреда. 

Индикатор отложен старт:2/4/8 часа

Бутон отложен старт: Натиснете този бутон 
за да настроите отложеното вереме
2H_ ->4H->8H->0

Индикатор ниво на гланца: Този 
инидикатор ще светне, когато трябва да  
се напълни отново глац в контейнера

Бутон за избор на програмата: 
Натиснете бутона за да изберете 
желаната програма

7 Старт/Пауза Бутон: Натиснете този 
бутон за да стартирате или 
прекъснете избраната програма. 
Инидкаторна лампа ще почне да мига.



1. Контейнера за сол тярбва да бъде допълван когато предупредителният индикатор
светне. Обикновенно инидикатора за сол може да не изгасне веднага след като сте
добавили сол, а по-късно когато солта се  разтвори.
Ако няма инидикатор за сол на контролният панел (При някои модели), може да решите 
кога да добавяте сол на базата на циклите на миене,които машината е извършила.

2. Ако има разсипана сол, стартирайте бърза програма  за да премахнете излишната сол.

Използавйте само сол специално предназавачена за съдомиялни 
машини !Висчки други видове сол, особенно готворска сол, ще повредят 
омекотителя на вода.В случей на повреда приченена от употреба на 
неподхобяща сол производителя не неноси отговорност за машината и 
причинени щети. 
Пълнете със сол само преди да използвате някоя от пълните програми за 
миене. Това ще предотврати  сол или солена вода да останат на дъното 
на машината за дълъг период от време, което може да причини корозия 
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A. Зарежадане на сол в омекотителя
Винаги използвайте сол предназачена за ползване със съдомиялни машини

Внимание!

Забележка:

A  Извадете кошницата,отвийте и извадете капака на контейнера за сол.                   1
B  Ако зарежадате сол в машината за първи път, сипете 1 литър вода  в контейнера за сол.
C  Поставете края на фунията (в комплекта на доставка)във отвора и сипите около 1 кг сол.
 2 Нормално е малко количество вода да потече навън от контейнера         2
D  След като на пълните контейнера поставете обратно капака и го завийте  обратно на часовниковата стрелка
E Обикновенно инидикатора за сол може да не изгасне веднага след като сте добавили сол, а по-късно когато 
солта се  разтвори.

Веднага след като напълните солта в контейнера за сол, тярбва да стартирате програма за миене.
В противен случай филтиращата система или дурги  важни части на машината може да се повредят от 
солената вода.              

Open

Забележака:Ако вашинят  модел няма омекотител за вода, можете да прескочите този раздел.

1 2

Стъпка 1: Влезте в режим на насторйка на  консумацията на сол

Настройка на консумацията  на сол

4.Преди да използвате за първи път

Контейнера за солтта се намира под  кошницата и трябва да бъде зареждан както следва.

F

Затворете врата на машината,60 сек. след като включите машината, натиснете и 
задръжте за 5 секунди бутона СТАРТ/СТОП, машината ще влезе в режим за 
настройки  



Има 6 нива на консумация на сол.Препоръчително е да изберете нивото според таблицата по-долу:

Стъпка 2: изберете опрделено ниво на консумация на сол

Свържете се с местинят доставчик на вода за информация относно твърдостта на водоснабдяването..

Стъпка 3: Изход от настройките на консумацията на сол

1) Немски градуси на измерване за твърдостта на водата
2) millimol, международна единица за твърдост на водата
*) фабрични настройки

Забележка:

5

Настройка на 
омекотителя

Индикатор на степента

1 Бърза

2

3

4

5

dH
Ниво на твърдост водата l

mmol/l1) 2)

6

*

0-5 0-0.9

6-11 1.0-2.0

12-17

18-22

23-34

35-45

2.1-3.0

3.1-4.0

4.1-6.1

6.2-8.0

Ежедневна & Бърза

Ежедневна

Стъкло & Бърза

Стъкло & Ежедневна

Натиснете СТАРТ/СТОП бутона за да зададете походящото ниво според вашата 
среда(вода),настройките се променят в следната последователност:
H1->H2->H3->H4->H5->H6

Без никакво  действие в следващите пет секунди, машината ще излезе от режим 
настройки, машината ще влезе в режим изчакване

B. Пълене на диспесъра за гланц (изплакване)
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ГЛАНЦ ПРЕПАРАТ(изплакване)
Препаратът за блясък (гланц за чини)се освобождава по време на последното изплакване, за да се предотврати образуване на 
капчици върху вашите съдове, които могат да оставят петна и ивици. Той също така подобрява изсушаването, като позволява 
на водата да падне от съдовете. Вашата миялна машина е предназначена за използване на течен препарат за блясък. 
Отделението за препарата за изплакване се намира във вътрешността на вратата до отделението за препарата за 
измиване .За зареждане на отделението за препарата за изплакване, отворете капачката и изсипете необходимото количество 
препарат в дозатора, докато индикаторът за нивото стане изцяло в черен цвят. Обемът на резервоара за препарата за 
изплакване е около 110 мл. 
Функция на препаратът за  изплакване (гланц)
Препаратът за блясък се освобождава по време на последното изплакване, предотвратяващ
образуване на капчици върху вашите съдове, които могат да оставят петна и ивици.

Стъкло



Регулиране на необходимото количество гланц препарат
Регулатора на препарата за изплакване има шест настройки.Винаги започвайте 
с положение "4". Ако се появат петна или лошо изсушаване, увеличете 
количеството на препарата за изплакване като завъртите колелото на 
положение "5". Ако съдовете все още не изсъхват правилно или имат петна, 
регулирайте диска за избор на следващата по-висока дозировка, докато вашите 
съдове станат без петна. Препоръчителната настройка е "4".
(Фабричната настройка е "4".)

Увеличете дозата, ако има капки вода или петна по съдовете след измиване. Намалете 
ако има лепкави белезникави петна по съдовете или синкав филм върху изделията от 
стъкло или остриетана  ножовете.

1 2 3

1
2
3

Пълен
3 / 4 пълен
1 / 2 пълен
1 / 4 пълен -  Трябва да допълните с препарат

6

За да отоворите отделението за препарат, завъртете капачката както е показано.
Изсипете необходимото количество препарат в дозатора, като внимавате да не го препълните.
Поставете капачката обратното, и я завъртете както е показано.

Забележка:

C. ПРЕПАРАТ
Почистващите препарати с техните химически съставки са необходими, за да отстраните и разграждане на замърсяванията и 
да ги транспортират от съдомиялната машина. Повечето от препаратите за съдомиялни машини са подходящи за тази цел.

MAX

Внимание!
Използвайте само маркови препарати за изплакване в съдомиялната машина. Никога не пълнете отделението за препарат за 
изплакване с други вещества (напр. съдомиялни почистващи препарати, течен перилен препарат). Това би навредило на 
уреда.

Кога да заредим отделението на препаратът за изплакване

Как да заредим препаратът за изплакване

Ако няма предупредителна светлина на к  онтролния панел,  можете да определите количеството по цвета на 
оптичния инидикатор за  нивото "C"  намиращ се до капачката.Когато контейнерът за  и  зплакване е  пълен,  целият 
инидикатор ще бъде тъм ен .С намаляване на препарата,  размера на тъмна точка намалява.  Никога  не трябва да 
позволявате нивото на препарата за  блясък  падне под 1 /4  от  нивото.

C (индикатор за препрат за 
изплакване)Като намалява необходимото количество препарат ,  

размера на черната точка се  променя както  е  показано:

Празен

 за да се избегне прекомерно на пяна по време на следващото измиване. Не забравяйте да 
поставите обратно капачката преди да затворите врата на съдомиялна.

Забележка: Почистете разлятия препарат за блясък по време на пълненето с абсорбиращ плат,

Регулиращо у-во.

(Изплакване)
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Натиснете бутона да отворите

1 2

Тaблетки - препарат за измиване
Почистващите препарати на таблетки от различни марки се разтварят с различна 
скорост. По тази причина някои перилни препарати на таблетки не може да се разтворят 
и да развият пълната си почистваща сила по време на кратките програми. Затова моля 
използвайте дълги програми при използване на препарат на таблетки, за да се 
гарантира пълното разтваряне на таблетките.

Дозатор/Диспенсер за миещия препарат
Диспенсера трябва да се презарежда преди началото на всеки цикъл на измиване, следвайки 
инструкциите, предвидени в таблицата на програма за измиване. Вашата миялна машина 
използва по-малко препарат за измиване и препарат за изплакване в сравнение с 
конвенционалните миялни машини. Като цяло, е необходимо само една супена лъжица 
препарат за измиване за нормално натоварване. Повече силно замърсени съдова се нуждаят 
от повече препарат. Винаги добавяйте измиващ препарат точно преди започване на работата 
на съдомиялната машина, в противен случай той може да стане влажен и да не се разтвори 
напълно.

Количество на използвния препарат 

Ако капакът е затворен: натиснете освобождаващия бутон. Той ще се отвори. 
Винаги добавяйте препарат точно преди започване на всеки цикъл на измиване. 
Използвайте само маркови препарати за съдомиялна машина.

 конвенционални, алкални детергенти с разяждащи компоненти 

Обикновено новите пулверизирани препарати са без фосфати. За това функцията за омекотяване на 
водата на фосфати не е дадена.  В този случай ние препоръчваме да напълните сол в контейнера за 
сол дори когато твърдостта на водата е само 6 °dH.Ако се използват детергенти без фосфати в 
случая на твърда вода често се появяват бели петна върху чинии и чаши. В този случай, поставете 
повече препарат, за да постигнете по-добри резултати. Почистващи препарати без хлор избелват 
само  малко.Упоритите и цветни петна, няма да бъдат премахнати напълно. В този случай, моля 
изберете програма с по-висока температура.

забележка:

Таблетки

Прахообразен препарат

Забележка: Таблетките са само за модели миялни с 3 в 1 функции или 3 в 1 програми.

Концентриран препарат за измиване
Въз основа на техния химически състав,  детергенти могат  да се  разделят  на два основни типа:

 ниско алкални концентрирани перилни препарати с естествени ензими 
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Мястото за поставяне на миещ препарат за основния цикъл   

Мястото за миещ препарат за цикъла на предварително миене. 

A

B

Поставяне на миещ препарат
Напълнете дозатора с миещ препарат. Маркировката показва, 
нивата на дозиране , както е показано от дясно:

A B

Не са подходящи 

Използвайте само препарат, специално изработени за използване в съдомиялни машини. 
Съхранявайте вашия препарат свеж и сух. 
Не поставяйте препарата на прах в дозатора, докато не сте готови да миете чиниите.

5.Зареждане на кошницата за съдове

 Препоръки

ВНИМАНИЕ!
Миещия препарат за съдомиялни машин е корозивен! 
Погрижете се да го държите далеч от  деца.

Моля, спазвайте препоръките за дозиране и  съхранение на 
производителите, както е посочено на опаковката на препарата

Затворете капака и натиснете, докато щракне на мястото си.

Ако съдовете са силно замърсени, поставете допълнителното доза препарат в отделението за предварително измиване. 
Този препарат ще се използва през фазата на предварително измиване.

Забележка:
Можете да намерите информация за дозирането на препарат за единична програма на последната страница.
Моля имайте впредвид, че в зависимост от нивото на замърсяване  и специфичната твърдостта на водата  са възможни разлики. 
Моля, спазвайте препоръките на производителя на опаковката на препарата.

Помислете за  закупуване на съдове,  които са  маркирани като подходящи за  миене в  съдомиялна  
Използвайте мек  почистващ препарат .   Ако  е  необходимо,  поискайте допълнителна информация от  
производителите на детергенти.
За специални съдове,  изберете програма с  най-ниската възможна температура.
За да предотвратите повреди,  не  изваждайте чашите и  приборите за  хранене от  съдомиялната 
машина веднага  след завършването на програмата.

Прибори и съдове за миене в съдомиялна машина

Прибори за хранене с дървени или  седефени 
дръжки
Пластмасови изделия,които не са устойчиви на топлина
По-стари прибори със залепени части, които не са 
устойчиви на топлина
Осигурителни прибори за хранене или ястия Калаени 
или медни предмети
Кристални чаши
Стоманени изделия, подлежащи на ръждясване 
Дървени подноси
Изделия от синтетични влакна

Ограничено подходящи 
Някои видове чаши могат да помътнеят
след голям брой измивания

Сребърни и алуминиеви части имат тенденция да 
променят цвета си по време на миенето

Стъклените части могат да помътнеят след редовно 
измиване в съдомиялна машина 
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Чинийки

43

Чаши

1

Чаши

6

7

Чинии за вечеря

8

Супени чинии

Десертни чинии

9

Чинии

5

Кошница за прибори

10

2

Средни купи

1

63

11

78

4 9

5

2
IN

11
Лъжица за сервиране

10

Бъдете внимателни преди или след зареждането на кошниците за съдове
(За най-добра работа на съдомиялната машина, следвайте тези указания за натоварване. Характеристиките и 
външния вид на кошниците и тези за прибори за хранене  могат да се различават от вашия модел.)

Изстържете големите количества останала храна. Омекотете останките от изгоряла храна в тиганите. Не е необходимо 
да изплаквате чиниите под течаща вода. Поставете предмети в съдомиялната машина по следния начин:
1.Предмети като порцеланови и стъклени чаши, тенджери/тигани и т.н. с отвора надолу.
2.Извитите елементи или такива с вдлъбнатини, трябва да бъдат заредени косо, така че водата може да отича.
3.Всички прибори да са подредени безопасно, и да не може да се преобърнат.
4.Всички прибори да са поставени по начин, който не пречи на перките да могат да се въртят свободно по време на измиването.

Много малки предмет не трябва да се мият в миялна машина, тъй като те лесно биха могли да паднат от кошницата. Забележка:

Заредете кухите елементи, като и стъклените чаши, чинии и т.н. с отвора обърнат надолу, така че водата 
да не може да събере в съда.
Чинии и елементи на прибори за хранене не трябва да се намират едини до други, или да се покриват помежду си. 
За да се избегне повреда на чашите, те не трябва да се допират.
Заредете големите предмети, които са най-трудни за почистване в кошницата. 
Големи ножове поставени в изправено положение са потенциална опасност!
Дълги и / или остри предмети като ножове трябва да се позиционират  хоризонтално в горната 
кошница.
Моля, не се претоварвайте вашата миялна машина. Това е важно за добри резултати от миенето и 
за  разумна консумация на енергия.

Изваждане на посудата
Позиционирайте чиниите и посудата, така че да не закачат миещото рамо  

Овални чинии
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В

Лъжици за чай4

Супени лъжици2

1 Вилици

Вилици за сервиране8

Лъжици за сервиране6

Ножове5

3 Десертни лъжици

7 Черпаци

7

1
3

4

3 1

4 1 4

3

1

6

3

44

3

14

3

1

8

Кошница за прибори
Позиционирайте чиниите и посудата, така че да не закачат миещото рамо 

Внимание!
Не позволявайте на прибори да излизат през дъното 
Винаги зареждайте остри прибори с острия връх надолу!

За качествено почистване, поставяйте приборите в кошницата, като се уверите, че:

Те не са един върху друг.
Сребърните прибори са поставени с лице нагоре. 
Дългите прибори са в центъра.
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Забележка:

(Kwh) (l)

15g

120

195

140

30

90

0.7

0.61

0.9

0.23

0.65

8

6.5

10

6

7.0
 Ежедневна

Бърза

Нормална

(*EN 50242)

75 0.5 7.0
Стъкло

18g

18g

3/15g

3/15g

(или3в1)
3/15g

6. Стартиране на програма за миене

Програма Информация за 
избрания цикъл

Описание на 
цикъла

препарат
Пред изм./
Осн. миене

Продъл
жит(мин)

Eнергия      Вода препарат за изплакване/ 
блясък

Интензивна

За силно замърсени съдове, и 
нормално замърсени тенджери, 
тигани, чинии и т.н. със засъхнало 
замърсяване.

Пред. измив.(50 ℃) 
Измиване (70 ℃) 
Изплакване 
Изплакване 
Изплакване(70℃) 
Изсушаване

За нормално замърсени 
съдове, като например 
тенджери, чиний, чаши и 
леко замърсени тигани.

Пред. измив. 
Измиване (60 ℃) 
Изплакване 
Изплакване (70 ℃) 
Изсушаване

(или3в1)

Това е стандартна програма, и е 
подходяща за почистване на нормално 
замърсени съдове за сервиране и това е 
най-ефективната програма по отношение 
на своята комбинирана консумация на 
енергия и вода за този вид съдове.

(или3в1)

Пред. измив. 
Измиване (50 ℃) 
Изплакване 
Изплакване (70 ℃) 
Изсушаване

За леко замърсени съдове
и стъклени чаши. (или3в1)

Измиване (45 ℃) 
Изплакване 
Изплакване (60 ℃) 
Изсушаване

За нормално замърсени 
съдове, които се нуждаят от 
бързо измиване. (или3в1)

Измиване (65 ℃) 
Изплакване (70 ℃) 
Изсушаване

Измиване (40 ℃) 
Изплакване 
Изплакване (40 ℃) 

Забележка:

*EN 50242 :  Тази програма е на изпитвателен цикъл. Информацията за съпоставимост
в съответствие с EN 50242, както следва:

Капацитет: 6 комплекта
Настройка на препарата за изплакване:6
Консумирана енергия режим изкл. 0.45W 

       режим готовност 0.45W 

Включване на уреда:
Започване на цикъл на измиване

Издърпайте кошницата (вижте секция "Зареждане на миялната")

Сипете препарат (вижте секция "Сол, Миещ препарат и Препарат за изплакване).
Включете щепсела в контакта.Електрозахранването е 220-240VAC 50Hz,спецификацията 
на контакта е 10A 250VAC. Уверете се, че водоснабдяването е включен на пълно 
налягане.

Натиснете бутона за програмата, програмите за миене се променят в следната 
последователност: ECO ->Стъкло->Ежедневна->Бърза->Интензвна->Нормална
Ако програмата е избрана, съответният и индикатор ще светне.След което натиснете 
СТАРТ/ПАУЗА бутона, за да стартирате съдомиялната.

Когато натиснете Старт/Пауза бутона за пауза по време на миене, индикатора за програмата 
ще спре да мига и машината ще издава сигнал на всяка минута докато не натиснете бутона 
отново за да стартирате
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Изключване на съдомиялната

2
3

1 4
5

6

Промяна на програмата . . .
Цикъл, който е в ход може да бъде променен само ако е само работила за кратко време. В 
противен случай, препаратът може вече да е били освободен, а уредът да е източил водата за 
измиване. Ако случаят е такъв, отделението за препарат трябва да се презарежда (виж раздела 
"Зареждане на препарат за измиване")

Натиснете Старт/Пауза бутона за пауза на машината,когато вратата е затворена, Натиснете и 
задръжте Бутона за програма за повече от три секунди,тогава машината ще влезе в режим 
изчакване, сега можете да смените програма за миене на желаната (виж раздела, озаглавен 
"Стартиране на програмата за миене... ").

Забележка:Ако отворите вратата по време на миене, машината ще спре.Когато затворите врата и 
натиснете бутона Старт/Пауза, машината ще продължи работа след 10 секунди.

Индикаторите на програмите показват състоянието на миялната:
а)Някой от индикаторите свети ----------------------режим готовност или пауза
б)Някой от индикаторите за програмите мига --- миялната работи

Забележка: Ако отворите вратата когато миете, машината ще спре. Когато затворите врата, машината

ще продължи работа след 10 секунди

Ако вашият модел миялна има функция за запомняне, след  спиране и тръгване на 
електричеството машината ще стартира отново и ще  довърши зададената програмата 

Забравили сте да поставите някои съдове за миене?

Забравени съдове може да добавите по всяко време преди да се отвори чашата с миещ препарат.

Натиснете Start/Pause бутона, за да се спрете миенето.

Отворете вратата малко.

След като миещите рамена спрат да се въртят, можете 
да отворите напълно вратата.

Добавете забравените съдове.

Затвори вратата

Натиснете Старт/Пауза бутона, устройството 
ще продължи да работи след 10 секунди. 

В края на цикъла на измиване
Когато работният цикъл е завършен, сирената на съдомиялната машина ще звучи в продължение на 8 
секунди, след края. Изключете уреда с помощта на бутона ON / OFF, изключете подаването на вода и 
отварете вратата на съдомиялната машина.
Изчакайте няколко минути преди разтоварване на миялната машина, за да се избегнете работата със 
съдове и прибори, докато са още горещи и по-податливи на счупване. Също така те ще изсъхнат по-добре.

1.Изключете съдомиялната машина, като натиснете бутона ON / OFF - ВКЛ./ИЗКЛ.
2.Затворете крана на водата!

Отворете внимателно вратата.
Горещи съдове са чувствителни на удари. Затова съдове трябва да се оставят да се охладят около 15 
минути преди да ги извадите от уреда.
Отворете вратата на съдомиялната машина, оставите я леко открехната и изчакайте няколко минути 
преди да извадите съдовете. По този начин те ще се охладят и сушенето ще се подобри.

Разтоварване на съдомиялната машина
Нормално е, че съдомиялната машина е мокра вътре.

Внимание!

Опасно е да отваряте вратата по време на миене, защото 
горещата вода може да ви попари.



Филтърната система се състои от груб филтър, с плосък 
(Основен филтър) и микро филтър (фин филтър).

Основен     A
Храните и частиците, хванати в този филтър се разпрашават от 
специална струя от миещото рамо  и се измиват  отцеждат.

 B

Сглобяване на Филтър

Забележа: 
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Стъпка1 Завъртете филтъра (A,В и С ) после 
вдигнете 

：

Отворен

C

B

A

Стъпка 2:  Вдигенете В и С от А;
A

B

C

A

B

C

Стъпка 3:   Разделете B и C.

7. Поддръжка и почистване

Филтрираща система
Филтърът предотвратява попадането на големи остатъци от  храна или други  
предмети

Фин филтър  В
Този филтър улавя  остатъци от храна  в картерната област
нe позволявайки те да се отложат върху съдовете по време на цикъл 
на измиване.

Груб филтър  С
По-големи обекти, като парчета от кости или стъкло, които биха могли 
да блокират канала са в капан на грубия филтър. За да се отстранят 
елементите, уловени от филтъра, леко стиснете върха на този филтър 
и повдигнете.

Филтърът ефективно отстранява хранителни частици от  водата за  измиване,  което позволява тя  да бъде 
рециклиран по време на този цикъла.По тази причина е  добра идея да се  отстраняват  по- големите 
хранителни частици,  хванати в  капана на филтъра след всеки цикъл на измиване чрез  изплакване на  
филтъра и  чашката му под течаща вода.  За да извадите филтърното устройство,  дръпнете дръжката на 
чашката в  посока нагоре.

Внимание!
Миялната машина никога не трябва да се използва без филтрите.
Неправилната подмяна на филтъра може да намали качеството на 
измиване на съдовете и да доведе до повреди.

Следвйки тази процедура от стъпка 1 до стъпка 3, филтърната система ще бъде свалена

Следвйки тази процедура от стъпка 3 до стъпка 1, филтърната система ще бъде инсталирана.



Защита от замръзване

ПОЧИСТВАНЕ НА СЪДОМИЯЛНАТА

�

�
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Забележки:
- Проверявайте филтрите за запушване след всяко използване на миялната машина .
- Развивийте грубия филтър и свалете филтърната система. Премахнете всички остатъци от храна и
почистете филтрите под течаща вода.

Забележка:Цялата филтърна система трябва да се почиства веднъж седмично.

Почистване на филтъра
За почистване на грубия и финния филтър, използвайте четка за почистване. Разглобете частите на филтъра, 
както е показано на фигурите на последната страница и след това го сглобете като поставете отново целия 
комплект в съдомиялна машина, позиционирате го в седалището му, и натиснете надолу.

При почистване на филтрите, не чукайте върху тях. В противен случай, те могат да
се изкривят и качеството на измиването може да бъде намалено.Внимание!

Контролният панел може да се почиства с помощта на леко напоена кърпа.  След почистване,  
уверете се,  че той е напълно сух.  Никога не използвайте остри предмети,  абразивни гъби или 
разяждащи препарати върху съдомиялната машина.

Почистване на вратата

За почистване на ръба около вратата,  трябва да 
използвате само мека,  топла,  влажна кърпа.  За да се 
избегне проникването на вода в ключалката на вратата и 
електрическите компоненти,  не използвайте никакъв 
спрей за почистване.

Внимание!
Никога не използвайте почистващ спрей за почистване на панела на вратата тъй 
като може да увредите ключалката на вратата и електрическите компоненти 
Абразивните средства и някои хартиени кърпи не трябва да се използват поради 
риск от надраскване или оставяне на петна по повърхността на неръждаемата 
стомана

Моля, вземете мерки за защита от замръзване на съдомиялната машина през зимата. Всеки път следМо
цикъл на измиване, моля изпълнете следното:
1.Отсъединете електрическото захранване на съдомиялната машина.
2.Спрете подаването на вода и извадете тръбата за подаване на вода от крана за вода.
3.Източете водата от входната тръба и от водния клапан. (Използвайте тиган да съберете водата)
4.Свържете отново захранващата с вода тръба за водния клапан.
5.Извадете филтъра от дъното на ваната и използвайте гъба, за да се попиете водата.

Ако вашата миялна машина не може да работи, защото е има лед, моля 
свържете се с отдела за професионален ремонт. 

Забележка:



15

Внимание
Опасност Токов удар 
Изключете електрическото 
захранване, преди да инсталирате 
миялна машина.

Неспазването на това изискване 
може да доведе до смърт или токов 
удар.

Внимание:
Монтажът на тръбите и 
електрическите съоръжения 
трябва да се извършва от 
квалифицирани специалисти.

The installation position of dishwasher should be near the existing water inlet tap and drain 
outlet and power socket.
Можете да поставите машината върху шкафа до кухненската мивка, така че да 
осигурите връзка за източване на миялната.  

Подготовка за инсталиране

Почистване на миещото рамо
Разпръскващото рамо  може да бъдат лесно отстранено за 
периодично почистване на дюзите, за да предотврати евентуални 
запушвания. 

Измийте го под течаща вода и внимателно да го върнете по място, 
проверете, че въртенето му  по никакъв начин не се възпрепятства.

Как да поддържате вашата съдомиялна машина добре
След всяко измиване
След всяко измиване, изключете подаването на вода 
към уреда и оставете вратата леко отворена, така че 
да няма влага и миризми.

Извадете щепсъла
Преди почистване или поддръжка, винаги 
изваждайте щепсела от контакта.

Без разтворители или абразивни почистващи препарати
За да почистите външната повърхност и гумените части 
на съдомиялната машина, не използвайте разтворители 
или абразивни почистващи продукти. Използвайте само 
кърпа с топла сапунена вода.
За да премахнете петна от повърхността на уреда, 
използвайте кърпа, напоена с вода с малко оцет, или 
почистващ продукт, произведен специално за 
съдомиялни машини.

Ако няма да използвате уреда продължително 
Препоръчваме да стартирате цикъл на измиване сПре 
празна машина и след това извадете щепсела от 
контакта, изключете подаването на вода и оставете 
вратата на уреда леко отворена. Това ще помогне на 
уплътненията на вратите, да издържат по-дълго и 
предотвратява образуването на миризми  в уреда.
Преместване на уреда
Ако уредът трябва да бъде преместен, опитайте се да го 
държи във вертикално положение. Ако е абсолютно 
необходимо, то той може да бъде позициониран на гърба си.

Уплътнители
Един от факторите, които причиняват неприятни 
миризми е храна, която остава в междините на 
платненията на  съдомиялната машина . Периодично 
ги почиствайте с влажна гъба за добра поддръжка.

8. Инструкции за монтаж
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моля затворете крана след като се използва машинатаВНИМАНИЕ!

Свързване с вода 
Cвързване със студена вода

Позициониране на уреда

�

�

�

Обърнете внимание: Ако предоставения маркуч не става за вашата чешка, 
моля, свържете се с местния център за доставки водопроводни части и 
услуги,  и купете адаптер.

Поставете уреда на желаното място.  Гърбът трябва да ляга върху стената зад него,  както и на 
съседните шкафове или стени.  Съдомиялната машина е снабдена с водоснабдяване и дренажни 
маркучи,  които могат да бъдат разположени от дясно или от ляво,  за да се улесни подходящия 
монтаж.

За електрическото свързванне

Внимание!

За лична безопасност:
Не използвайте удължителен кабел или адаптер с 
този уред.
В никакъв случай не отсъединявайте или 
премахвайте заземяването
Електрическа връзка със захранващия кабел.

Електрически изисквания
Моля, погледнете сигналната табела за да знаете необходимото напрежение и свържете съдомиялната 
към подходящ енергиен източник.  Използването на  10 амперов предпазител или прекъсвач се 
препоръчва , както и предоставянето на отделна верига която да служи само за този уред.

Електрическо свързване
Уверете се, че напрежението и честотата на захранване да съответстват на 
тези, на сигналната табела. Поставяйте само щепсел в електрически контакт, 
който е заземен правилно. Ако електрическия контакт, към който трябва да се 
свърже уреда не е подходящ за щепсела, заменете контакта с подходящ, 
вместо да използвате адаптери или други подобни, тъй като те биха могли 
да доведе до прегряване и изгаряния.

Осигурете добро 
заземяване преди 
употреба

Свържете захранващия със студена вода маркуч с резба 3/4 (инча) конектор и се 
уверете, че той е закрепен здраво. Ако водопроводните тръби са нови или не са били 
използвани за продължителен период от време, пуснете водата да тече, за да сте 
сигурни, че тя е прозрачна и без примеси. Ако тази предпазна мярка не се изпълни, 
съществува риск водата с примеси да блокира входа на маркуча и да повреди уреда.



Дренажна система
Вкарайте дренажния маркуч в отводнителна тръба с минимален диаметър от 4 см, или го 
оставете да работи в мивката, като се уверите, че няма огъване или притискане. Свободният 
край на маркуча трябва да бъде на височина по-ниска от 60 сантиметра и не трябва да бъде 
потопен във вода, за да се избегне връщане
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A
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60
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Плот

Отпред

Тръба за отичане

φ 40mm

B

Моля,  свържете дренажния маркуч по вариант А или В

ЗАБЕЛЕЖКА 
Горната част на 
маркуча трябва да 
е по-ниско от 600 
mm.

Този начин на монтаж усигорява добро 
отичане на водата от машината
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Как да се отцеди излишната вода от маркуча
Ако мивката е по-висока от 1000мм. от нивото на пода, излишната вода в маркучите 
не може да се оттича директно в нея. Ще бъде необходимо тя да се отцеди в купа 
или подходящ съд, който да бъде поставен на височина по-ниска от тази на мивката.

Дренажен маркуч
Свържете дренажния маркуч за водата. Той трябва да бъде правилно поставен, за да се избегне 
изтичане на вода. Уверете се, че дренажния маркуч не е прегънат или смачкан.

Удължаване на маркуча
Ако имате нужда от удължаване на дренажния маркуч, се уверете, че да се използвате подобен маркуч за удължител. Той не трябва да 
бъде по-дълъг от четири метра; в противен случай почистващия ефект на съдомиялната машина може да бъде намален.

Старт на миялната машина

Следните неща трябва да бъдат проверени преди пускането на миялната машина:
1 Миялната машина е нивелирана и закрепена добре
2 Клапан за подаване на вода е отворен
3 Връзките на маркучите са напълно затегнати и не изтича вода
4 Проводниците са надеждно свързани
5 Напрежението е включено
6 Маркучите на входа и за източване са свързани
7 Всички опаковъчни материали са извадени от съдомиялната

След инсталацията на уреда, моля запазете това ръководство. 
Съдържанието на това ръководство е много полезна за потребителите.

Внимание!
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Изгорял предпазител, 
или автоматичният 
прекъсвач е сработил

Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача. Премахнете всички 
други уреди, които ползват една и съща верига с миялната машина.

Разлят препарат
 за изплакване

Винаги избърсвайте разлятия препарат за изплакване.

Твърда минерализира-
на вода

Засегнатите предмети не 
са устойчиви на корозия.

Капакът на 
омекотителя е хлабав
Пръскащо рамо 
чука по артикул 
в кошница

Предмети или прибори 
са поставени хлабаво в 
кошницата

Възниква в резултат 
на начина на монтаж 
на водопровода.

Програмата не е бил 
стартирана след добавяне 
на сол в съдомиялната . 
Следи от сол са 
попаднали в цикъла на 
миене.

За почистване на интериора, използвайте влажна гъба 
с препарат за миялна машина и носете гумени 
ръкавици. Никога не използвайте друг почистващ 
препарат. Има риск от образуване на пяна или петна.

Винаги стартирате програма за бързо 
измиване без съдове в миялната машина и 
без да избирате функцията Turbo (ако има 
такива), след добавянето на сол за 
съдомиялни машини.

Проверете капака и се уверете в надехното захващане

Прекъснете програмата и пренаредете елементите, 
които възпрепятстват пръскащо рамо.

Прекъснете програмата и наредете 
елементите добре.

Това не оказва влияние върху функцията на 
съдомиялната машина. Ако имате съмнения, 
свържете се с квалифициран водопроводчик.

Използван е детергент с 
оцветител

Уверете се, че използвате детергент без 
оцветител.

Неподходящ препарат
за измиване

Уверете се, че подаването на вода е свързано 
правилно и има течаща вода.

Уверете се, че вратата е затворена плътно.

Уверете се, че съдомиялната машина е включена 
и вратата е затворена плътно.
Уверете се, че захранващият кабел е включен 
правилно в контакта.

Захранването не е 
включено

Налягането на водата
е ниско
Врата на миялната 
машина не е добре 
затворена.
Прегънат е дренажния
 маркуч

Запушен е филтъра

Кухненска мивка
е запушена

Проверете дренажния маркуч

)
Проверете грубия филтър
виж раздела "Почистване на филтъра "

Провете дренажната система на мивката дали е изправна. 
Ако водата не се изтича правилно вие се нуждаете от 
водопроводчик. а не от сервизен техник за съдомиялната.

Използвайте само специален детергент за съдомиялна за да 
избегнете пяната. Ако това се случи, отворете съдомиялната 
машина и нека пяна се изпари. Добавете 1 литър студена вода към
ваната. Затворете вратата на съдомиялната и изберете някой 
цикъл. Съдомиялната ще източи водата като първа 
стъпка.Отворете вратата след отцеждането и проверете дали 
пяната е изчезнал. Повторете ако е необходимо.

9.Съвети при неизправности

Преди да извикаме сервизна поддръжка
Прегледайте вероятните неизправности по долу и може да избегнете необходимоста от сервизна поддръжка 

Проблем Вероятна причина и отстраняване

Съдомиялната не 
стартира работа

Технически 
неизправности

Водата не се 
изпомпва от 
миялната машина

Пяна във ваната

Ваната е оцветена

Бял филм на 
вътрешната повърхност

Общи 
проблеми

Има ръждиви петна 
върху приборите

Чукащ шум в 
машината

Шумове

Тракащ шум 
в машината

Чукащ шум 
във тръбите 
за вода
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Чиниите не са 
заредени правилно.

Виж бележките в "Зареждане на кошниците за 
съдомиялна".

Изберете по-интензивна програма. Вижте 
"Таблица с цикли на измиване".

Използвайте повече препарат или сменете вашия 
препарат.

Пренарете елементите, така че пръскащите рамене да 
се въртят свободно.

Почистете и / или монтирайте филтъра правилно.

Почистете дюзите на пръскащите рамене. Вижте 
"Почистване на дюзите на пръскащите рамене".

Използвайте по-малко препарат ако имате мека 
вода и изберете най-краткия цикъл за измиване на 
стъклени предмети и за да ги извадите чисти.
Използвайте мек абразивен препарат за да се премахнете 
тези черти.

Пренаредете чиниите правилно.

Заредете съдомиялната машина, както е предложено в 
инструкцията.

Увеличете дозирането на препарата за изплакване / 
напълни отделението на препарата за изплакване.

В кратката програма температурата на миене е по-ниска. Това 
също така намалява ефективността на почистване. Изберете 
програма, с дълго време за миене.
Отмиването на вода е по-трудно от тези елементи. 
Прибори за хранене или съдове от този тип не са 
подходящи за измиване в съдомиялна машина.

Програмата не е 
подходяща

Не се е дозирал 
достатъчно препарат .
Съдове са блокирали части 
на пръскащите рамене

Комбинираният филтър 
в основата на ваната не 
е чист или не е правилно 
поставен. Това може да 
доведе до блокиране на 
дюзите на пръскащите 
рамене.

Комбинация от мека 
вода и голямо 
количество препарат.

Алуминиеви съдове са 
се докосвали в 
надрасканите съдове

Съдовете са блокирали 
диспенсера.

Неправилно зареждане

Твърде малко препарат
 за изплакване

Съдовете се 
изваждат много 
скоро

Грешна програма 
е била избрана

Използване на прибори за 
хранене с покритие от 
ниско качество

Ако настъпи препълване, изключете главния водопровод, преди да се обадите в сервиза. 
Ако има вода в основната тава поради препълване или малък теч, водата трябва да 
бъдат отстранена преди рестартирането на съдомиялната машина.

Изпразнете долната кошница първо и след 
това горната. Така ще се избегнете капенето 
на вода от горната кошница върху съдовете в 
долната

Внимание!

Проблем
Чиниите не 
са чисти

Незадоволителн
о качество на 
имиването

Замъгляване 
по стъклени 
съдове
Черни или сиви 
черти  по 
съдовете
Останал 
детергент в 
диспенсера

Незадоволително 
качество на 
изсушаването

Съдовете не 
са изсъхнали

Кодове за грешка

Когато някои неизправности се появят, уредът ще показва кодове на грешки, за да ви предупреди:

Вероятна причина и отстраняване

Кодове Значение Възможни грешки
Крановете не се отварят, или приема на вода е 
ограничен, или налягането на водата е твърде ниско.

Индикатора на програма 
"Стъкло " мига бързо

Наводняване/Теч

Дълго време на зареждане 
с вода

Някои елементи предизвикват теч в съдомиялната 
машина.

Индикатора на програма 
"Бързо " мига бързо



550mm

4
3

8
m

m

812mm

Височина :  438mm
Ширина : 550mm
Дълбочина :  500mm
Напрежение :    
Водно налягане: 0.04-1.0MPa
Ел.захранване: виж указателната табела

Капацитет:  6 Комплекта

Tехническа информация

500mm
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виж указателната табела
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A+

174 kWh

0.61 kWh

0.45 W

0.45 W

1820литра

A

195 мин.

43.8 cm

55 cm

50 cm

1280 W

Технически характеристики
Характеристики на домакинска съдомиялна машина според директива на ЕС1059/2010:

Производител

Тип / Описание

Капацитет на зареждане в стандартни комплекти

Клас на енергийна ефективност

Годишна консумация на енергия

Потребление на енергия при стандартния цикъл на измиване

Консумацията на мощност в режим  Изключен

Консумацията на мощност в режим Включен

Годишна консумация на вода

Клас на ефективност на сушене

Стандартен цикъл на измиване

Продължителност на програмата при Стандартен цикъл на измиване

Ниво на шума

Монтиране

Височина

Широчина

Дълбочина (с конектори)

Консумация на енергия

Номинално напрежение / Честота

A + + + (най-висока ефективност) към D (най-ниска ефективност)

Енергийна консумация "211"kWh е въз основа на 280 стандартни цикли на измиване със студена вода 
за пълнене и консумация на ниските режими за употреба. Действителната консумация на енергия ще 
зависи от това как се използва машината.
Консумация на вода 2380" литра годишно, е въз основа на 280 стандартни цикъла на измиване. 
Действителната консумация на вода ще зависи от това как се използва машината.

“

A (най-висока ефективност) към G (най-ниска ефективност))

Тази програма е подходяща за почистване на нормално замърсени съдове и тя е 
най-ефективната програма по отношение на нейното комбиниране на енергия и 
вода за този вид замърсени съдове.

Устройството отговаря на европейските стандарти и директиви в текущата версия на доставка:
- LVD 2006/95/EC
- EMC2004/108/EC
- ErP 2009/125/EC

Посочените по-горе стойности са измерени в съответствие със стандартните определени условия на работа.  
Резултатите могат да варират значително в зависимост от количеството и замърсяването на съдовете, 
твърдостта на вода,  количество препарат и т.н.
Наръчникът е базиран на стандарти и правила на Европейския съюз.

Забележка:

ECO 50℃

51dB(A) re 1 pW

220-240 V~ 50 Hz

Налягане на водата  (налягането на потока) 0.4-10 bar = 0.04-1 MPa

Възможност за вграждане Да

CANDY

CDCP 6/E .CDCP 6/E-S

Свободностояща

Технически характеристики
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