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Уважаеми клиенти, 

◼ Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди 
да използвате съдомиялната машина. То ще Ви помогне 
да използвате и поддържате уреда правилно. 

◼ Запазете го за справки в бъдеще. 

◼ Предайте го на следващия собственик на уреда. 

Това ръководство съдържа раздели с указания за 
безопасност, инструкции за експлоатация, инструкции за 
монтаж, съвети за отстраняване на неизправности и др. 

 
Преди да се обадите 
на сервиз 

◼ Разделът със съвети за отстраняване на 
неизправности ще ви помогне сами да разрешите 
някои често срещани проблеми. 

◼ Ако не можете да разрешите проблемите сами, 
обърнете се за помощ към професионални техници. 

БЕЛЕЖКА: 

◼ Следвайки политика на постоянно развитие и 
актуализиране на продукта, производителят може да 
прави изменения и без предварително уведомление. 

◼ Производителят или отговорният продавач трябва да 
ви предостави това ръководство за потребителя. 
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1.ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато използвате съдомиялната машина, 
следвайте инструкциите по-долу: 

◼ Този уред е предназначен за използване в домакинството и за друга подобна 
употреба, например: 
 в кухненски боксове за служители в магазини, офиси и други работни 
пространства; 
 в земеделски стопанства; 
 от гости на хотели, мотели и други сгради от жилищен тип; 
 в помещения за настаняване от типа „нощувка и закуска“. 

◼ Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица 
с ограничени физически, сензорни или психически възможности, или с липса на 
опит и знания, ако са под постоянен надзор, получават указания относно 
ползването на уреда по безопасен начин и разбират какви са възможните 
опасности. Децата не бива да използват уреда за игра. Почистването 
и потребителската поддръжка на уреда не бива да се извършва от деца без 
надзор. (За EN60335-1) 

◼ Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) 
с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или липса на опит 
и знания, освен ако те не са под постоянен надзор или не са получили указания 
относно ползването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 
(За IEC60335-1) 

◼ Този уред е само за вътрешна употреба, само за битови нужди. За да избегнете 
риска от токов удар, не потапяйте устройството, кабела или щепсела във вода 
или друга течност. 

◼ Моля, извадете щепсела от контакта преди почистване и поддръжка на уреда. 
Използвайте мека кърпа, навлажнете с нежен сапун и след това избършете със 
суха кърпа. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ 

 

◼ Уредът трябва да е заземен. В случай на неизправност или повреда 
заземяването ще намали риска от токов удар, осигурявайки път с най-малко 
съпротивление на електрическия ток. Този уред е оборудван с кабел 
с проводник за заземяване и щепсел за заземяване. 

◼ Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, монтиран и заземен 
в съответствие с всички местни закони и разпоредби. 

◼ Неправилното свързване на проводника за заземяване на уреда може да 
предизвика 

◼ риск от токов удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или 
сервизен представител при съмнения относно правилното заземяване на уреда. 

◼ Не променяйте предоставения с уреда щепсел, в случай че не влиза в контакта. 
Осигурете подходящ контакт, монтиран от квалифициран електротехник. 
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◼ Не злоупотребявайте, не сядайте върху вратата или решетката за чинии на 
съдомиялната машина. 

◼ Не използвайте съдомиялната машина, преди всички панели на корпуса да са 
поставени на място. 

◼ При отваряне на вратата на съдомиялната машина по време на работа бъдете 
много внимателни, тъй като съществува риск да пръсне вода. 

◼ Не поставяйте тежки предмети върху вратата и не стойте на нея, когато 
е отворена. Уредът може да се наклони напред. 

◼ Когато зареждате предмети за миене: 
1) Поставяйте острите предмети така, че да се избегне вероятността от повреда 
на уплътнението на вратата; 
2) Предупреждение: Ножове и други прибори с остър връх трябва да се поставят 
в кошницата с върха надолу или в хоризонтално положение. 

◼ Проверете дали отделението за препарат е празно след края на цикъла на 
измиване. 

◼ Не мийте пластмасови предмети, освен ако не са маркирани като подходящи за 
съдомиялна машина. За немаркирани пластмасови изделия проверете 
препоръките на производителя. 

◼ Използвайте само препарати за миене и добавки за изплакване, предназначени 
за автоматична съдомиялна машина. 

◼ Никога не използвайте сапун, перилен препарат или препарат за миене на ръце 
в съдомиялната машина. 

◼ Децата трябва да са под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда. 

◼ Вратата не трябва да се оставя отворена, тъй като това може да увеличи риска 
от спъване. 

◼ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от произво-
дителя, негов сервиз или друго квалифицирано лице, за да се избегнат злополуки. 

◼ По време на монтажа електрическият кабел не трябва да се огъва или сплесква 
прекомерно или по опасен начин. 

◼ Не пипайте управлението. 

◼ Уредът трябва да се свърже към водопровода с нови маркучи, старите не 
трябва да се използват повторно. 

◼ Максималният брой комплекти за хранене, които могат да се измият, е 6. 

◼ Максимално допустимото налягане на входящата вода е 1MPa. 

◼ Минимално допустимото налягане на входящата вода е 0,04MPa. 
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Изхвърляне 

Този уред е маркиран съгласно Европейската директива 2012/19/ЕС 
относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). 
ОЕЕО съдържат както замърсяващи вещества (които могат да 
причинят негативни последици за околната среда), така и основни 
компоненти (които могат да бъдат използвани повторно). 
Важно е ОЕЕО да бъдат подложени на специфично третиране 
с цел правилно да се премахнат и обезвредят всички замърсители, 
както и да се възстановят и рециклират всички материали. Хората 
могат да играят важна роля, за да гарантират, че ОЕЕО няма да се 
превърнат в екологичен проблем; от съществено значение е да се 
спазват някои основни правила: 

◼ ОЕЕО не трябва да се третират като битови отпадъци; 

◼ ОЕЕО следва да се предават в съответните събирателни пунктове, 
управлявани от общината или от регистрирани дружества. За 
големите ОЕЕО в много страни се предлага събиране от домовете. 
В много страни при закупуване на нов уред старият може да бъде 
върнат на търговеца, който трябва да го вземе безплатно на база 
едно към едно, стига оборудването да е от еквивалентен тип и да 
има същите функции като доставеното. 

 

 

  

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

◼ Опаковъчният материал може да бъде опасен за децата! 

◼ Моля, изхвърлете опаковката и уреда в център за рециклиране. За целта 
прекъснете захранващия кабел и направете затварящото устройство на 
вратата неизползваемо. 

◼ Картонените опаковки се произвеждат от рециклирана хартия и трябва да 
се изхвърлят в контейнер за рециклиране на отпадъчна хартия. 

◼ Осигурявайки правилно изхвърляне на този продукт, вие ще помогнете да 
се предотвратят евентуални отрицателни последици за околната среда 
и човешкото здраве, които биха били причинени от неподходящото 
третиране на отпадъците от него. 

◼ За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, 
моля, свържете се с местната администрация и местната служба за 
изхвърляне на битови отпадъци. 

◼ ИЗХВЪРЛЯНЕ: Не изхвърляйте този продукт като несортиран битов 
отпадък. Необходимо е такива отпадъци да се събират отделно с цел 
специално третиране. 

◼ Поставяйки маркировката  върху този продукт, ние потвърждаваме, 
че са спазени всички европейски изисквания относно безопасността, 
здравето и опазването на околната среда, приложими в законо-
дателството за този продукт. 
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2.Бързо ръководство за работа 
За подробности относно метода на работа прочетете съответното съдържание в ръководството за употреба. 

 Включете уреда Натиснете бутона за включване, за да включите уреда, отворете вратата. 

   

 
Напълнете дозатора за 

препарат 

Отделение А: 

С всеки цикъл на измиване. 

Отделение В: 

Само за програми с предварително измиване. 

(Следвайте инструкциите на потребителя!) 

   

 
Проверете нивото на 

препарата в отделението 
за изплакване 

Механичен индикатор C. 
Електрически индикатор на таблото за управление (ако е предвидено). 

   

 
Проверете нивото на 
регенериращата сол 

(Само при модели с отделение за омекотител за вода.) 
Електрически индикатор на таблото за управление  
(ако е предвидено). 
Ако в контролния панел няма индикатор за сол (за някои модели), 
можете да изчислите кога да напълните отделението за омекотител 
със сол на база циклите, които съдомиялната е направила. 

   

 Заредете кошниците 
Отстранете всички големи количества остатъци от храна. Накисвайте съдовете, в които е 
останала загоряла храна, преди да ги поставите в кошниците. Вижте инструкциите за зареждане 
на съдомиялната машина. 

   

 Изберете програма 
Затворете вратата, задръжте бутона на програмата натиснат, докато избраната програма светне. 
(Вижте раздела „Инструкция за експлоатация“) 

   

 
Пускане на 

съдомиялната машина 
Включете кранчето за вода и натиснете бутона „Старт/Пауза“. Машината ще 
започне да работи след около 10 секунди. 

   

 

● Смяна на програмата ● 1. Може да промените изпълнявания цикъл само ако е работил кратко време. В противен случай 
препаратът може вече да е бил освободен и водата да е източена. Ако това е така, дозаторът 
трябва отново да се напълни с препарат. 
2. Натиснете бутона „Старт/Пауза“ и задръжте бутона на програмата натиснат поне за 3 секунди, 
за да отмените изпълняваната програма. 
3. Изберете нова програма. 
4. Рестартирайте съдомиялната. 

 

● Добавете забравени 
съдове в съдомиялната. 

● 1. Натиснете бутона „Старт/Пауза“, за да спрете машината. 
2. Отворете вратата. 
3. Добавете забравените съдове. 
4. Затворете вратата, след това натиснете бутона „Старт/Пауза“, 
след 10 секунди съдомиялната ще започне да работи отново. 

 
● Ако уредът е изключен по 

време на цикъл на 
измиване. 

● Ако по време на цикъл на измиване уредът бъде изключен, при повторното 
му включване изберете отново цикъла на измиване и работете със 
съдомиялната машина според първоначалното включване. 

   

 Изключете уреда 

Когато изпълняваният цикъл приключи, звуковият индикатор 
на съдомиялната прозвучава 8 пъти, след което спира. 
Изключете уреда, като натиснете бутона на захранването. 
Ако уредът остане в режим на готовност, ще се изключи автоматично след 30 минути в покой. 

   

 
Затворете крана за 
вода, разтоварете 

кошниците 

Предупреждение: преди да разтоварвате съдомиялната машина, изчакайте няколко минути 
(около 15 минути), за да не боравите със съдовете и приборите, докато са все още горещи  
и по-податливи на счупване. 
Така те и ще изсъхнат по-добре. Разтоварете уреда, като започнете от долната кошница. 

  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Отворете вратата внимателно. 
При отварянето на вратата може 
да излезе гореща пара! 
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3.Инструкция за експлоатация 
 

 

ВАЖНО За да получите най-доброто представяне на вашата съдомиялна машина, 
прочетете всички инструкции за работа, преди първоначалното ѝ използване.  

Контролно табло 

 

 1   Бутон за включване: За включване/изключване на 
електрическото захранване. 

  5  Предупредителна светлина „сол“: Включва се, 
когато трябва да се презареди отделението за 
омекотител. 

 2   Бутон „Отложен старт“: Натиснете бутона, за да 
зададете време на отлагане. 

2H->4H->8H->0 

  6  Бутон за избор на програма за измиване: 
Натиснете бутона, за да изберете цикъл на 
измиване. 

 3   Време на отложен старт: 2/4/8 часа   7  Бутон „Старт/Пауза“: Натиснете този бутон, за 
да стартирате или поставите на пауза 
съдомиялната машина, пилотната лампа на 
процеса ще мига при стартиране. 

 4   Предупредителна светлина за препарат за 
изплакване: Включва се, когато трябва да се 
презареди дозаторът за препарат за изплакване. 

  8  Програмен индикатор. 

 

Характеристики на съдомиялната машина 

 

 1  Отделение за сол  3  Кошничка за прибори  5  
Дозатор за препарат за 
изплакване  7  Рафт за чаши  9  

Съединител за входящата 
тръба 

 2  Дозатор за препарат  4  Филтърен блок  6  Пръскащи рамене  8  Кошница  10  
Съединител на тръбата за 
източване 

  

Изглед отпред Изглед отзад 
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4.Преди първоначалната употреба 

 

БЕЛЕЖКА: Ако вашият модел няма отделение за омекотител на водата, може да 
пропуснете този раздел. 

A. Зареждане на солта в отделението за омекотител 

Винаги използвайте сол, предназначена за съдомиялни машини. 
Отделението за сол се намира под кошницата и трябва да се напълни, както следва: 

Внимание! 
◼ Използвайте само сол, специално предназначена за съдомиялни машини! Всички други видове сол, които 

не са специално предназначени за използване в съдомиялна машина, особено трапезната сол, ще повредят 
отделението за омекотител за водата. В случай на щети, причинени от използване на неподходяща сол, 
производителят не дава никаква гаранция и не носи отговорност за причинените щети. 

◼ Зареждайте солта непосредствено преди да стартирате някоя от пълните програми за миене. 
Това ще предотврати вероятността разсипана сол или солена вода да остане на дъното на машината за 
известен период от време, което може да доведе до корозия. 

 
A Извадете кошницата и след това развийте и отстранете капачката на контейнера за сол. 1 
B Преди първото използване на машината добавете 1 л вода в контейнера за сол. 
C Поставете края на фунията (доставена) в отвора и изсипете около 1 кг сол. 

Нормално е да излезе малко количество вода от контейнера за сол. 2 
D След като напълните контейнера, завийте плътно капачката по посока на часовниковата стрелка. 
E Обикновено предупредителната светлина „сол“ изгасва в рамките на 2-6 дни след като контейнерът за сол е бил 

напълнен. 
F Веднага след напълване на контейнера за сол трябва да се стартира програма за миене (предлагаме да изберете 

бърза програма). В противен случай солената вода може да повреди филтърната система, помпата или други важни 
части на машината. Гаранцията не покрива подобна повреда. 

 
БЕЛЕЖКА: 

1. Контейнерът за сол трябва да се презарежда само когато се включи предупредителната светлина 
„сол“ на контролния панел. В зависимост от това доколко се разтваря солта предупредителната 
светлина „сол“ може да остане включена, въпреки че контейнерът за сол е пълен. 
Ако на контролния панел не се е включила предупредителната светлина „сол“ (за някои модели), 
можете да прецените кога да заредите солта в отделението за омекотител по извършените цикли 
от съдомиялната машина. 

2. При разливи на сол трябва да се стартира накисване или бърза програма, за да се отстрани 
излишната сол. 

Регулиране на консумацията на сол 
Стъпка 1: Задайте настройка за регулиране на солта 

Затворете вратичката, в рамките на 60 секунди след включване на захранването натиснете бутона „Старт/Пауза“ 
и задръжте за 5 секунди, машината ще влезе в режим на настройка. 

  

Отваряне 
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Стъпка 2: Изберете ниво на консумация на сол 

Натиснете бутона „Старт/Пауза“, за да изберете подходящата настройка според условията във вашата среда, 
настройките ще се променят в следната последователност: H1->H2->H3->H4->H5->H6; 

Стъпка 3: Излезте от настройките за регулиране на солта 

При състояние на покой до 5 секунди машината ще излезе от зададения режим и ще влезе в състояние на готовност 
Има общо 6 нива на консумация на сол. Препоръчително е да изберете ниво съгласно таблицата по-долу: 

Ниво на твърдост на водата Настройка на 
омекотителя за вода 

Стендове за цифрови 
дисплеи °dH1) mmol/l 2) 

0-5 0-0,9 1 Бърза  

6-11 1,0-2,0 2 Специална  

12-17 2,1-3,0 3 
Специална и Бърза 

 

18-22 3,1-4,0 4* Стъкло  

23-34 4,1-6,1 5 
Стъкло и Бърза 

 

35-45 6,2-8,0 6 
Стъкло и Специална 

 

Бележка: 
1) Немска степен на измерване за твърдостта на водата 
2) милимол (mmol), международна единица за твърдост на водата 
*) фабрична настройка 

Свържете се с местния доставчик на вода за информация относно твърдостта на водата. 

B. Напълнете дозатора с препарат за изплакване 

Дозатор за препарат за изплакване 
Препаратът за изплакване се освобождава по време на последното изплакване, за да не се образуват следи от водни капки 
върху съдовете. Това може да остави петна и ивици. Той също така подобрява изсушаването, като отстранява излишната 
водата от чиниите. Вашата съдомиялна машина е проектирана за използване на течни препарати за изплакване. 
Дозаторът на препарата за изплакване се намира върху вратата до дозатора на препарата за измиване. За да напълните 
дозатора, отворете капачката и изсипете препарата за изплакване в него, докато индикаторът за нивото стане напълно 
черен. 
Обемът на контейнера за препарат за изплакване е около 110 мл. 

Функция за помощно изплакване 
Помощното изплакване се добавя автоматично по време на последното изплакване, като гарантира пълно изплакване и 
изсушаване, което не оставя петна и ивици. 
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Внимание! 
Използвайте само препарати за изплакване от утвърдени марки. Никога не пълнете дозатора за изплакване с други 
вещества (напр. почистващо средство за миялни машини, течен препарат) Това ще повреди уреда. 

Кога да напълните дозатора за препарат за изплакване 
Ако на контролния панел не се е включила предупредителна светлина за препарат за изплакване, можете да прецените 
количеството препарат за изплакване по цвета на оптичния индикатор за ниво „C“, разположен до капачката. Когато 
контейнерът за изплакване е пълен, целият индикатор ще бъде тъмен. С намаляването на препарата за изплакване 
размерът на тъмната точка намалява. Никога не оставяйте нивото на препарата за изплакване да пада под 1/4. 

С намаляването на препарата за изплакване черната точка върху 
индикатора за нивото на препарата за изплакване се променя, както 
е показано по-долу. 

 

 Пълно 

 3/4 пълно 

 1/2 пълно 

 1/4 пълно – Има нужда от презареждане, за да се предотвратят петна 

 Празно 

Как да напълните дозатора с препарат 
за изплакване 

 

1 За да отворите дозатора, завъртете капачката в посока на стрелката „отваряне“ (ляво) и я повдигнете. 

2 Налейте препарата за изплакване в дозатора, като внимавате да не го препълните. 

3 Върнете капачката на мястото ѝ, като я подравните със стрелката „отваряне“ и я завъртите към стрелката (дясно) 

„затваряне“. 

 

БЕЛЕЖКА: Ако при допълването разлеете препарат за изплакване, почистете го с абсорбираща кърпа, 
за да избегнете прекомерно образуване на пяна при следващото миене. Не забравяйте да 
върнете капачката на мястото ѝ, преди да затворите вратата на съдомиялната машина. 

 

Регулиране на дозатора за препарат за изплакване 
Дозаторът на препарата за изплакване има шест или четири настройки. 
Винаги започвайте с настройка на дозатора „4“. Ако съдовете не се 
изсушават добре или по тях остават петна, увеличете количеството на 
изплакващия препарат, като отстраните капака на дозатора и завъртите 
циферблата на „5“. Ако съдовете все още не изсъхват както трябва или 
по тях остават петна, изберете от настройките следващото по-голямо 
число, докато петната по съдовете изчезнат. Препоръчителната 
настройка е „4“. (Фабричната стойност е „4“.) 

 БЕЛЕЖКА: 

Увеличете дозата, ако след измиване по съдовете има капки вода или бели 
петна. Намалете дозата, ако по съдовете има лепкави белезникави петна или 
върху стъклените съдове и ножовете се забелязва синкаво покритие. 

C. Препарат 
Препаратите с химични съставки са необходими, за да се отстрани мръсотията, да се раздроби и да се отведе от 
съдомиялната машина. Повечето от продаваните качествени препарати са подходящи за тази цел. 

Регулиращ лост 
(Изплакване) 

C (Индикатор на препарата за изплакване) 
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Обикновено новите прахообразни препарати са без фосфат. Функцията на фосфата за омекотяване на водата не се 
използва. В този случай препоръчваме да напълните контейнера за сол, дори когато твърдостта на водата е само 6 dH. 
Ако в случай на твърда вода се използват препарати без фосфат, често по съдовете и чашите се появяват бели петна. 
В този случай добавете още препарат, за да постигнете по-добри резултати. Препарати без хлор избелват съвсем 
малко. Силните и оцветени петна няма да бъдат напълно отстранени. В този случай изберете програма с по-висока 
температура. 

Концентриран препарат 

Въз основа на химичния си състав препаратите за съдомиялна машина могат да бъдат разделени на два основни типа: 

◼ конвенционални, алкални препарати с разяждащи компоненти 

◼ ниско алкални концентрирани препарати с естествени ензими 

Препарат на таблетки 
Препаратите на таблетки от различни марки се разтварят с различна скорост. 
Поради тази причина някои препарати на таблетки не могат да се разтворят и да 
развият пълната си почистваща сила при кратки програми. Затова когато използвате 
таблетки, пускайте дълги програми, за да осигурите пълно отстраняване на 
остатъците от препарата. 

 
БЕЛЕЖКА: Препаратите на таблетки са само за модели с функция 3 в 1 или програма 3 в 1. 

Дозатор за препарат 
Дозаторът трябва да се напълни отново преди началото на всеки цикъл на измиване, като се следват инструкции 
в таблицата за цикъл на измиване. Вашата съдомиялна машина използва по-малко препарат за миене и за изплакване 
в сравнение с конвенционалните съдомиялни машини. Обикновено за нормално зареждане е необходима само една 
супена лъжица препарат. Освен това по-силно замърсените съдове се нуждаят от повече препарат. Винаги добавяйте 
препарата непосредствено преди да стартирате съдомиялната машина, в противен случай той може да се овлажни 
и да не се разтвори както трябва. 

Какво количество препарат да използвате 

 

 
БЕЛЕЖКА: 

◼ Ако капакът е затворен: натиснете бутона за отваряне. Капакът се отваря. 

◼ Винаги добавяйте препарата непосредствено преди началото на всеки цикъл на измиване. 

◼ За съдомиялната машина използвайте само препарати за почистване от утвърдени марки. 

  

Прахообразен препарат 

Препарат на таблетки 

Натиснете резето, 
за да отворите 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 

Препаратът за съдомиялна машина е корозивен! 
Погрижете се да се съхранява на недостъпно за деца място. 

Правилно използване на препарати 
Използвайте единствено препарат, специално предназначен за съдомиялни машини. Поддържайте препарата свеж и сух. 
Не слагайте прахообразен препарат в дозатора, преди да сте готови да стартирате програмата за миене. 

Пълнене на препарат 

Напълнете дозатора с препарат. 
Маркировката показва нивата на дозиране, както е показано вдясно: 

А Място за поставяне на препарат за основен цикъл на 
измиване. 

B Място за поставяне на препарат за предварително измиване. 

Моля, спазвайте дадените от производителя препоръки за дозиране 
и съхранение, както е посочено върху опаковката на препарата. 

Затворете капака и го натиснете, докато се фиксира на място. 

 

 

Ако съдовете са силно замърсени, поставете допълнителна доза препарат в отделението за предварително измиване. 
Този препарат ще действа по време на фазата на предварителното измиване. 

 
БЕЛЕЖКА: 

◼ На последната страница ще намерите информация за количеството препарат за единична програма. 

◼ Моля, имайте предвид, че според нивото на замърсяване и специфичната твърдост на водата са възможни 
различни варианти. 

◼ Моля, спазвайте препоръките на производителя, посочени върху опаковката на препарата. 

 

5.Зареждане на кошниците на съдомиялната машина 
 

Препоръка 
◼ Помислете за закупуване на прибори, за които е указано, че са устойчиви на миене в съдомиялна машина. 

◼ Използвайте мек препарат, описан като „нежен към съдовете“. При необходимост потърсете допълнителна 
информация от производителите на препарати. 

◼ За определени съдове изберете програма с ниска температура. 

◼ За да предотвратите повреда, не взимайте стъклени изделия и прибори от съдомиялната машина веднага след 
приключване на програмата. 

Миенето в съдомиялна машина на следните прибори/съдове 

Не е подходящо 
◼ Прибори с дръжки от дърво, порцелан или 

седеф 

◼ Пластмасови изделия, които не са устойчиви на 
топлина 

◼ По-стари прибори с лепени части, които не са 
устойчиви на температура 

◼ Свързани прибори за хранене или съдове 

◼ Калаени или медни предмети 

◼ кристално стъкло 

◼ Стоманени изделия, подлежащи на корозия 

◼ Дървени подноси 

◼ Изделия от синтетични влакна 

 

Има ограничена пригодност 
◼ Някои видове стъклени чаши могат да се замъглят 

след голям брой измивания 

◼ Сребърните и алуминиевите части проявяват 
склонност към обезцветяване по време на 
измиване 

◼ Цветни глазури могат да избледнеят при често 
миене 
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Внимание преди или след зареждането на кошниците  
на съдомиялната машина 

(За най-добра работа на съдомиялната машина следвайте указанията за зареждане. 
Характеристиките и външният вид на кошниците и отделението за прибори могат да се различават в зависимост 
от вашия модел.) 

Отстранявайте всички големи количества храна. Омекотявайте остатъците от изгоряла храна в съдовете за 
готвене. Не е необходимо съдовете да се изплакват под течаща вода. 
Зареждайте съдомиялната машина по следния начин: 
1. Предмети като порцеланови чаши, стъклени чаши, тенджери/тигани и др. 
2. Предмети с извивки или вдлъбнатини трябва да се поставят под наклон, за да може водата да изтича. 
3. Всички съдове трябва да са добре закрепени и да не могат да се накланят. 
4. Всички прибори се поставят така, че пръскащите рамена да могат да се въртят свободно по време на цикъла. 

 

БЕЛЕЖКА: В съдомиялната не трябва да се мият твърде малки предмети, тъй като те лесно могат да 

излязат от кошницата. 

◼ Поставяйте кухи предмети, като стъклени и порцеланови чаши, тигани и т.н., с отвора надолу, така че водата 
да не се събира в кухините и на дъното им. 

◼ Чиниите и приборите не трябва да влизат едни в други или да се припокриват. 

◼ За да се избегне повреда на стъклени съдове, те не трябва да се докосват. 

◼ Големите предмети, които са най-трудни за почистване, поставяйте в кошницата. 

◼ Ножовете с дълго острие, поставени в изправено положение, са потенциален риск! 

◼ Дългите и/или острите прибори, например ножове за резба, трябва да се разполагат хоризонтално в кошницата. 

◼ Моля, не претоварвайте съдомиялната машина. Това е важно за добрите резултати и разумната консумация на 
енергия. 

Зареждане на кошницата 

Разположете съдовете и тенджерите, така че да не се местят от водната струя. 

 

  

Чаени чаши Купа със среден размер 

  

Стъклени чаши Чинийки за чаени чаши 

  

Голяма чиния Овално плато 

  

Чинии за основно ястие Дълбоки чинии 

  

Десертни чинии Кошничка за прибори 

 

Лъжици за сервиране 

  

Вътре 
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Кошничка за прибори 
Разположете съдовете и тенджерите, така че да не се местят от водната струя. 

 

1 Вилици 
 

2 Лъжици за супа 
 

3 Лъжици за десерт 
 

4 Чаени лъжици 
 

5 Ножове 
 

6 Лъжици за сервиране 
 

7 Черпаци за сос 
 

8 Вилици за сервиране 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
◼ Не допускайте никакви предмети да се подават отдолу. 

◼ Винаги зареждайте острите прибори с острието надолу! 

За лична безопасност и максимално качество на измиване се уверете, че приборите в кошницата са 
поставени, както следва: 

◼ Не са заедно в едно отделение. 

◼ Сребърни прибори са с дръжките надолу. 

◼ Ножовете и други потенциално опасни прибори обаче се поставят с дръжките нагоре. 
  

Вътре 
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6.Таблица на цикъла на измиване 
Таблицата по долу показва кои програми са най подходящи за различните нива на остатъци от
храна и какво количество препарат е необходимо Показва също и разнообразна информация за
програмите

Означава трябва да се долее препарат за изплакване в дозатора за изплакване

Програма
Описание на

цикъла

Препарат за
основно  

предварително
миене

Време на
изпълнение
минути

Енергия Вода
л

Изплакв
ане

Предварително
измиване
Миене
Изплакване
Изплакване
Изплакване
Подсушаване

Интензивно

Предварително
измиване
Миене
Изплакване
Изплакване
Подсушаване

Универсална

ECO 

Предварително
измиване
Измиване
Изплакване
Изплакване
Подсушаване

Измиване
Изплакване
Изплакване
ПодсушаванеСтъкло

Измиване
Изплакване
Подсушаване

мин

Измиване
Изплакване
ИзплакванеБързо

БЕЛЕЖКА
Тази програма е тестовият цикъл Информация за тест за съпоставимост
в съответствие с
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Промяна на програмата... 

Предпоставка: Можете да смените програмата, когато цикълът е стартирал съвсем скоро. В противен случай препаратът 
може вече да е бил освободен и уредът да е източил водата за измиване. Ако това е така, дозаторът трябва отново да 
се напълни с препарат (вижте раздела „Зареждане на препарат“). 

Натиснете бутона „Старт/Пауза“, за да поставите машината на пауза, когато вратата е затворена. Задръжте бутона за 
програмиране натиснат за повече от три секунди, машината ще бъде в режим на готовност, след което можете да 
промените програмата на желания цикъл (вижте раздела, озаглавен „Стартиране на програма за измиване... “).  

БЕЛЕЖКА: Ако отворите вратата по време на миене, машината ще спре. 10 секунди след затваряне на вратата 
и натискане на бутона „Старт/Пауза“ машината ще продължи да работи. 

Индикаторите на програмата показват състоянието на съдомиялната машина: 
a) Един от индикаторите на програмата свети---------- в режим на готовност или на пауза 
b) Един от индикаторите на програмата мига---------- в режим на работа 

 

БЕЛЕЖКА: Ако отворите вратата по време на миене, машината ще постави цикъла на пауза. 10 секунди 
след затваряне на вратата машината ще продължи да работи. 

  
Ако вашият модел има функция за запаметяване при прекъсване на цикъла, машината ще 
продължи да изпълнява избраната програма след възобновяване на електрозахранването. 

Забравени съдове? 

Може да добавите забравен съд по всяко време, преди да се е отворило отделението за препарата. 

 1  Натиснете бутона „Старт/Пауза“  4  Добавете забравените съдове. 

 2  Отворите леко вратата, за да прекъсне миенето.  5  Затворете вратата 

 3  След като пръскащите рамене спрат, можете да 
отворите напълно вратата. 

 6  Натиснете бутона „Старт/Пауза“ и след 10 секунди 
съдомиялната машина ще тръгне. 

В края на цикъла на измиване 

Когато изпълняваният цикъл приключи, звуковият индикатор на съдомиялната се включва за 8 секунди, след което спира. 
Изключете уреда с бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“, спрете захранването с вода и отворете вратата на съдомиялната машина. 
Изчакайте няколко минути, преди да разтоварите съдомиялната, за да не боравите със съдовете и приборите, докато 
са все още горещи и по-податливи на счупване. Така те и ще изсъхнат по-добре. 

◼ Изключване на съдомиялната машина 
1. Изключете съдомиялната машина, като натиснете бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“ 
2. Спрете крана за вода! 

◼ Отворете вратата внимателно. 
Горещите съдове са чувствителни на удари. Следователно съдовете трябва да бъдат оставени около 15 минути да 
се охладят, преди да се извадят от уреда. 
Отворете вратата на съдомиялната, оставете я открехната и изчакайте няколко минути, преди да извадите 
съдовете. Така те ще се охладят и ще изсъхнат по-лесно. 

◼ Разтоварване на съдомиялната машина 
Нормално е съдомиялната машина да бъде влажна отвътре. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 
Опасно е да се отваря вратата по време на миене, защото горещата вода може да 
ви попари. 
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7.Поддръжка и почистване 
 

Филтърна система 
Филтърът предотвратява попадането на по-големи остатъци от храна или други предмети в помпата. 

 

Филтърната система се състои от груб филтър, плосък (основен 
филтър) и микрофилтър (фин филтър). 

Основен филтър A 

Остатъците от храна и мръсотия, уловени от този филтър, се 
раздробяват от специална струя на пръскащото рамо и се 
отвеждат към канала. 

Фин филтър B 

Този филтър задържа мръсните остатъци в зоната на канала и 
предотвратява повторното им отлагане върху съдовете по време 
на цикъла. 

Груб филтър C 

По-големи предмети, като парчета кост или стъкло, които биха 
могли да запушат канала, се задържат в грубия филтър. За да 
премахнете елементите, попаднали в този филтър, леко 
натиснете крана в горната част на филтъра и го повдигнете. Филтърен блок 

Филтърът ефективно отстранява хранителните частици от водата за измиване, позволявайки тя да бъде повторно 
използвана по време на цикъла. 
За оптимално изпълнение и най-добри резултати, филтърният блок трябва да се почиства редовно. Затова е добре 
след всеки цикъл на измиване да отстранявате по-големите частици храна, попаднали във филтъра , като изплаквате 
филтъра и чашата под течаща вода. За да разглобите филтъра, издърпайте нагоре дръжката на чашата. 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
! 

Никога не пускайте съдомиялната машина без поставени филтри. 
Съдомиялната не трябва да се използва без филтрите. 
Неправилната подмяна на филтъра може да намали нивото на ефективност на уреда 
и да повреди съдовете и приборите. 

 

 

Стъпка 1: Завъртете наобратно филтърния блок  
(A, B и C), след това повдигнете всичко. 

 

Стъпка 2: Вдигнете B и C нагоре от А; 

 

Стъпка 3: Разделете B и C. 

 

 

БЕЛЕЖКА: Действайки от стъпка 1 към стъпка 3, ще премахнете филтърната система, с действия 

от стъпка 3 към стъпка 1, ще поставите филтърната система. 
  

Отваряне 
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Бележки: 
 След всяко използване на съдомиялната машина проверявайте дали по филтрите няма отложени остатъци, които да 

ги запушат. 
 Като развиете грубия филтър, можете да премахнете филтърната система. Отстранете остатъците от храна и 

почистете филтрите под течаща вода. 

 
БЕЛЕЖКА: Целият филтърен блок трябва да се почиства веднъж седмично. 

Почистване на филтъра 

Използвайте четка, за да почистите грубия филтър и финия филтър. Сглобете отново частите на филтъра, както е показано 
на фигурите на последната страница, и поставете отново целия блок в съдомиялната машина, като го наместите и го 
натиснете надолу. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Пазете филтрите от удар, когато ги почиствате. В противен случай филтрите 
могат да се изкривят и производителността на съдомиялната машина да се 
намали. 

 

Грижа за съдомиялната машина 
Контролното табло може да се почиства с леко навлажнена кърпа. След почистването го изсушите старателно. 
За външната част използвайте добро средство за полиране. 
Никога не чистете съдомиялната машина с остри предмети или с груби почистващи препарати и гъбички. 

Почистване на вратата 

 

За да почистите ръба около вратата, използвайте само мека кърпа, навлажнена 
с топла вода. За да се избегне проникване на вода в заключването на вратата 
и електрическите компоненти, не използвайте какъвто и да било спрей за 
почистване. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

◼ Никога не чистете панела на вратата с почистващ спрей, тъй като това може 
да повреди заключването на вратата и електрическите компоненти. 

◼ Не трябва да се използват абразивни препарати или хартиена кърпа поради 
риск повърхността на неръждаемата стомана да се надраска или да останат 
петна по нея. 

Защитете от замръзване 

През зимата вземете мерки, за да защитите съдомиялната машина от замръзване. След всеки приключил цикъл на 
измиване правете следното: 

1. Изключете съдомиялната машина от електричеството. 
2. Изключете водоподаването и извадете тръбата за входяща вода от клапана за вода. 
3. Източете водата от входящата тръба и водния клапан (Използвайте тава, за да съберете водата) 
4. Свържете отново входящата тръбата към клапана за вода. 
5. Извадете филтъра от дъното на уреда и използвайте гъба, за да подсушите водата в зоната на канала. 

 

БЕЛЕЖКА: Ако съдомиялната машина не може да работи поради лед, моля, свържете се с упълномощено 

сервизно лице. 
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Почистване на пръскащите рамена 

Пръскащите рамена могат лесно да се отстраняват за 
периодично почистване на дюзите, за да се предотврати 
евентуално запушване. Измийте ги под течаща вода и 
внимателно ги поставете отново на местата им, като проверите 
дали въртенето им не е възпрепятствано по някакъв начин. 

Хванете пръскащото рамо по средата, издърпайте го нагоре, за 
да го отстраните. Измийте пръскащите рамена под струя 
течаща вода и внимателно ги поставете отново на мястото им. 
След като вече са сглобени, проверете дали пръскащите 
рамена се въртят свободно. В противен случай проверете дали 
са били монтирани правилно. 

 

Как да поддържате вашата съдомиялна машина в добро 
състояние 

◼ След всеки цикъл на измиване 

След всяко миене изключвайте водоподаването към 
уреда и оставяйте вратата леко отворена, така че 
влагата и миризмите да излязат навън. 

◼ Извадете щепсела 

Преди почистване или поддръжка винаги изваждайте 
щепсела от контакта. 

◼ Не използвайте разтворители или абразивни 
препарати 

За да почистите външните и гумените части на съдо-
миялната машина, не използвайте разтворители или 
абразивни почистващи продукти. 
Използвайте единствено влажна кърпа с топла 
сапунена вода. 
За да премахнете петна или мръсотия от вътрешната 
повърхност на уреда, използвайте кърпа, навлажнена с 
вода и малко оцет или препарат, специално 
предназначен за съдомиялни машини. 

◼ Когато съдомиялната машина не се използва 
дълго време 

Препоръчително е първо да изпълните цикъл на 
измиване с празна съдомиялна машина, след това 
извадете щепсела от контакта, спрете подаването на 
вода и оставете вратата на уреда леко отворена. Това 
ще удължи живота на уплътненията на вратата и ще 
предотврати образуването на миризми в уреда. 

◼ Преместване на уреда 

Ако уредът трябва да бъде преместен, опитайте да го 
задържите във вертикално положение. Ако нямате 
друг избор, може по поставите уреда по гръб. 

◼ Уплътнения 

Един от факторите, причиняващи образуване на 
миризми в съдомиялната машина, е храната, която 
остава заклещена в уплътненията. Периодичното 
почистване с влажна гъба ще предотврати това. 

 

8.Инструкция за монтаж 

 Внимание! 

Монтажът на тръбите и 
електрическото оборудване трябва да 
се извършва от квалифицирани 
специалисти. 

 

 Предупреждение 

 

Опасност от токов удар. Преди да 
монтирате съдомиялната машина, 
изключете електрическото захранване. 

Ако не го направите, това може да 
доведе до смърт или токов удар. 

 

Подготовка за монтажа 

Съдомиялната машина трябва да се монтира близо до съществуващия кран за подаване на вода, 
отводнителната тръба и електрическия контакт. 
Добре е да се избере едната страна на шкафа на мивката, за да се улесни свързването на маркучите 
за оттичане на съдомиялната машина.  
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Поставяне на уреда 

Поставете уреда на желаното място. Гърбът трябва да се изправи срещу стената зад него, а страните да прилепнат по 
съседните шкафове или стена. Съдомиялната машина е снабдена с маркучи за подаване и източване на вода, които 
могат да бъдат разположени отдясно или отляво, за да улеснят правилния монтаж. 

Относно свързването на захранването 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

За лична безопасност: 

◼ Не използвайте удължител или адаптери с този уред. 

◼ При никакви обстоятелства не режете и не премахвайте заземяването 

◼ Свързване от захранващия кабел. 

Електрически изисквания 

Моля, погледнете етикета за оценка, за да знаете номиналното напрежение и свържете съдомиялната машина към 
подходящото захранване. Препоръчително е да използвате необходимия предпазител 10 ампера, прекъсвач за забавяне 
или електрически прекъсвач и да осигурите отделна верига, обслужваща само този уред. 

 
Преди употреба 
се уверете, че има 
подходящо 
заземяване 

Свързване към електричеството 
Уверете се, че напрежението и честотата на захранваната мощност отговарят на тези 
от етикета. Включвайте щепсела само в правилно заземен електрически контакт. Ако 
електрическият контакт, към който трябва да бъде свързан уредът, не е подходящ за 
щепсела, сменете контакта, вместо да използвате адаптери или други подобни, тъй 
като те могат да причинят прегряване и изгаряния. 

 

Свързване към водата 

Свързване на студената вода 

 

Свържете маркуча за подаване на студена вода към муфа 3/4 инча с резба и се уверете, че 
е здраво закрепен на място. Ако водопроводните тръби са нови или не са били използвани 
продължително време, оставете водата да потече, за да се уверите, че е чиста и без 
примеси. Ако тази предпазна мярка не бъде взета, съществува риск входът за вода да се 
блокира и да повреди уреда. 

Моля, обърнете внимание: Ако предоставените маншети за маркучи не отговарят на крана 
ви, моля, свържете се с местния ВиК център, където се предлагат адаптери. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! след употреба затворете водния кран. 
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Свързване на маркучите за оттичане 

Поставете маркуча за оттичане в тръба за източване с минимален диаметър 4 см или го оставете 
да мине в мивката, като внимавате да не го огъвате или навивате. Свободният край на маркуча 
трябва да бъде на височина под 60 см и не трябва да бъде потопен във вода, за да се избегне 
оттичането на водата в обратна посока. 

 
  

БЕЛЕЖКА 
Горната част на маркуча 
трябва да бъде на 
височина под 600 мм. 

Плот 

Предна страна 

Тръба за 
източване 

M
A

X
6
0
0
 м

м
 

Ø 40 мм 

МОЛЯ, ЗАКАЧЕТЕ МАРКУЧА ЗА ОТТИЧАНЕ В ЕДНО ОТ ДВЕТЕ ПОЛОЖЕНИЯ А ИЛИ B 
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Как се източва излишната вода от маркучите 
Ако мивката е на височина повече от 1000 мм от пода, излишната вода в маркучите не може да се отцеди директно 
в мивката. Необходимо е излишната вода от маркучите да се източи в купа или подходящ съд, поставен отвън, под 
нивото на мивката. 

Отходен канал за вода 
Свържете маркуча за оттичане на вода. Маркучът за оттичане трябва да е правилно монтиран, за да се избегне изтичане 
на вода. 
Уверете се, че маркучът за оттичане на вода не е смачкан или прегънат. 

Удължаващ маркуч 
Ако имате нужда от удължител на маркуч за оттичане, не забравяйте да използвате подобен маркуч. 
Дължината му трябва да е до 4 метра, в противен случай почистващият ефект на съдомиялната машина може да се 
намали. 

Стартиране на съдомиялната машина 

Преди да стартирате съдомиялната машина, трябва да проверите следните неща. 

 1  Съдомиялната машина е нивелирана и добре фиксирана. 

 2  Вентилът на всмукателния клапан е отворен. 

 3 Връзките на входящия маркуч са напълно затегнати и не пропускат. 

 4 Кабелите са плътно свързани. 

 5  Захранването е включено. 

 6  Маркучите за пълнене и оттичане на вода не са прегънати. 

 7  Всички материали за опаковане и печатни материали трябва да бъдат извадени от 
съдомиялната машина. 

 

Внимание: След монтажа, моля, запазете това ръководство. 
Съдържанието на ръководството е много полезно за потребителите. 
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9.Съвети за отстраняване на неизправности 
 

Преди да се обадите на сервиз 
Преглед на диаграмите на следващите страници може да ви спести обаждане в сервиз. 

 

Проблем Възможни причини Какво да правим 

Съдомиялната 
машина не 
стартира цикъла 

Предпазителят е изгорял или 
прекъсвачът е паднал. 

Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача на 
веригата. Отстранете всички други електроуреди, които 
са в същата верига със съдомиялната машина 

Захранването не е включено. Уверете се, че съдомиялната машина е включена 
и вратата е добре затворена. 

Уверете се, че захранващият кабел е включен правилно 
в контакта. 

Технически 
проблеми 

Вратата на съдомиялната 
машина не е добре затворена. 

Затворете съдомиялната машина, като се уверите, 
че вратата е заключена. 

Вода, която  
не се изпомпва от 
съдомиялната 
машина 

Прегъване на маркуча за 
оттичане 

Проверете маркуча за оттичане 

Филтърът е запушен. Проверете грубия филтър. 

(вижте раздел „Почистване на филтъра“) 

Кухненската мивка е 
запушена. 

Проверете кухненската мивка, за да се уверите, че се 
оттича добре. 

Ако проблемът е, че кухненската мивка не се оттича, 
може да се нуждаете от водопроводчик, а не от сервиз за 
съдомиялна машина. 

Общи 
проблеми 

Сапунена пяна 
в уреда 

Неподходящ препарат Използвайте само специален препарат за съдомиялни 
машини, за да избегнете образуването на пяна. Ако това 
се случи, отворете съдомиялната и оставете пяната да се 
изпарява. Добавете 4 литри студена вода. Затворете 
плътно съдомиялната машина, след което стартирайте 
някой цикъл на измиване, за да източите водата. 
Повторете, ако е необходимо. 

Разлят препарат за 
изплакване 

Почиствайте веднага разливите на препарат за 
изплакване. 

Оцветена 
вътрешност на 
уреда 

Използван е препарат 
с багрило. 

Уверете се, че в препарата няма оцветител. 

Бяло покритие на 
вътрешната 
повърхност 

Минерали от твърда вода За да почистите вътрешността, използвайте влажна гъба 
с препарат за съдомиялни машини и носете гумени 
ръкавици. Никога не използвайте препарат, който не 
е специално предназначен за съдомиялна машина, за да 
избегнете риск от излишна пяна. 

По приборите има 
петна от ръжда 

Засегнатите предмети не са 
устойчиви на корозия. 

 

След добавяне на сол за 
съдомиялна машина не е била 
изпълнена програма. 

В цикъл на измиване са 
попаднали следи от сол. 

След добавяне на сол в съдомиялната машина винаги 
пускайте програма за бързо измиване при изпразнен уред 
и без избор на функцията „Turbo“ (ако има такава). 

Капакът на отделението за 
омекотител не е затегнат 
добре. 

Провери капака. Уверете се, че е поставен правилно. 

Шум В корпуса на уреда 
се чува шум от 
чукане. 

Пръскащото рамо се удря в 
предмет в кошницата. 

Прекъснете програмата и пренаредете съдовете, които 
възпрепятстват пръскащото рамо. 

Шум от дрънкане 
в корпуса на уреда. 

Някой съд не е закрепен 
добре. 

Прекъснете програмата и пренаредете съдовете. 

Шум от почукване 
във водните тръби 

Причината може да бъде в 
мястото на монтажа или в 
пресичане на тръбите. 

Това не влияе върху функционирането на съдомиялната 
машина. Ако имате някакви съмнения, свържете се с 
квалифициран водопроводчик. 
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Проблем Възможни причини Какво да правим 

Съдовете  
не са чисти 

Съдовете не са били 
заредени правилно. 

Вижте бележките в „Зареждане на кошниците на 
съдомиялната машина“. 

Програмата не е била 
достатъчно силна. 

Изберете по-интензивна програма. Вижте „Таблица на 
цикъла на измиване“. 

Незадово-
лителен 

резултат от 
измиването 

Не е сложен достатъчно 
препарат. 

Използвайте по-голямо количество препарат или 
сменете препарата. 

Нещо блокира пътя на 
пръскащите рамена. 

Пренаредете съдовете, така че пръскащите рамена да 
се въртят свободно. 

Филтърният блок в основата 
не е чист или не е монтиран 
правилно. Това може да 
доведе до блокиране на 
струите на пръскащото рамо. 

Почистете и/или поставете правилно филтърния блок. 
Почистете пръскащите рамена. Вижте „Почистване на 
пръскащите рамена“. 

Замъгляване на 
стъклени съдове 

Комбинация от мека вода и 
твърде много препарат. 

Използвайте по-малко количество препарат, ако водата 
ви е мека, и изберете по-кратък цикъл, за да измиете 
стъклените съдове и да ги почистите. 

Черни или сиви 
петна по съдовете 

Чиниите са се допирали до 
алуминиеви съдове. 

Използвайте мек абразивен почистващ препарат, за да 
премахнете тези петна. 

Останал препарат 
в чашките на 
дозаторите 

Съдовете блокират чашките 
на дозаторите. 

Заредете съдовете отново по правилен начин. 

Незадово-
лителен 

резултат от 
сушенето 

Съдовете не са 
изсушени 

Неправилно зареждане Заредете съдомиялната машина според указанията. 

Твърде кратко изплакване Увеличете/допълнете количеството препарата за 
изплакване. 

Съдовете се изваждат твърде 
рано. 

Не изпразвайте съдомиялната машина веднага след 
приключване на цикъла. Отворете леко вратата, за да 
може парата да излезе. Разтоварвайте съдомиялната 
машина едва след като съдовете са почти изстинали. 
Първо изпразнете долната кошница. Това предотвратява 
падането на капки вода от съдовете в горната кошница. 

Грешен избор на програма При кратките програми температурата на миене е по-ниска. 
Това също намалява ефективността на измиването. 
Изберете програма с продължително време на миене. 

Използване на прибори с 
ниско качество на покритието 

С тези предмети изтичането на водата е по-трудно. 
Подобни прибори и съдове не са подходящи за миене 
в съдомиялна машина. 

 

Кодове на грешки 

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

Кодове Значения Възможни причини 

Светлинният индикатор за 
програмата „Бързо“ премигва за 
кратко 

По-дълго време на 
зареждане с вода. 

Крановете не са отворени или потокът на водата е 
възпрепятстван, или налягането на водата е твърде 
ниско. 

Светлинният индикатор за програма 
„Стъкло“ премигва за кратко 

Преливане Някой компонент на съдомиялната машина тече. 

Светлинният индикатор за програми 
ECO, „Стъкло“ и „Бърза“ премигва за 
кратко 

Няма връзка между 
основната PCB платка с 
PCB платката на дисплея. 

Отворена верига или прекъснат свързващ кабел. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

◼ Ако се появи преливане, изключете главното водоподаване, преди 
да се обадите на сервиз. 

◼ Ако в основата има вода поради препълване или малък теч, водата 
трябва да се отстрани, преди да рестартирате съдомиялната машина. 
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Техническа информация 

 

Височина: 438 мм 

Широчина: 550 мм 

Дълбочина: 500 мм 

Напрежение, свързано натоварване: вижте етикета за оценка 

Налягане на водата: 0,04-1,0MPa 

Електрическо захранване: вижте етикета за оценка 

Капацитет: 6 комплекта чинии 
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Информационен лист за продукта (EN60436) 

Име или търговска марка на доставчика: CANDY 

Адрес на доставчика (b): 

Идентификатор на модела: CDCP 6. CDCP 6S 

Общи параметри на продукта: 

Параметър Стойност Параметър Стойност 

Номинален капацитет (a) (ps) 6 Размери в сантиметри 

Височина 43,8 

Широчина 55,0 

Дълбочина 50,0 

EEI (a) 
61,9 

Клас на енергийна 
ефективност (a) 

F (c) 

Индекс за ефективност на 
почистване (a) 

1,13 
Индекс за ефективност на 
подсушаване (a) 

1,07 

Консумация на енергия в kWh 
[на цикъл], въз основа на еко 
програмата при пълнене със 
студена вода. Действителната 
консумация на енергия ще 
зависи от начина, по който 
използвате уреда. 

0,613 

Консумация на вода в литри 
[на цикъл] въз основа на еко 
програмата. Действителната 
консумация на енергия ще 
зависи от начина, по който 
използвате уреда и от 
твърдостта на водата. 

6,5 

Продължителност на 
програмата (a) (ч:мин) 

3:50 
Тип 

Свободностоящ 

Въздушни шумови емисии (a) 
(dB(A) re 1 pW) 

49 
Клас на въздушни шумови 
емисии (a) 

C (c) 

Изкл. режим (W) 0,49 Режим на готовност (W) Не е налично 

Отложен старт (W) 
(ако е приложимо) 

1,00 
Готовност в мрежа (W) (ако е 
приложимо) 

Не е налично 

Минимална продължителност на гаранцията, предлагана от доставчика (b): 

Допълнителна информация: 

Връзка към уебсайта на доставчика, където ще намерите информацията от точка 6 на Приложение II 
към Регламент (ЕС) 2019/2022 на Комисията (1) (б): 

(a) относно еко програмата.
(b) промените в тези елементи не се смятат за относими към целите на член 4, параграф 4 от

Регламент (ЕС) 2017/1369.
(c) ако базата данни за продуктите автоматично генерира окончателното съдържание на тази клетка,

доставчикът не въвежда тези данни.

(1) Регламент на Комисията (ЕС) 2019/2022 от 1 октомври 2019 г. за определяне на изисквания за
екопроектиране на домакински съдомиялни машини в съответствие с Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията
и за отмяна на Регламент на Комисията (ЕС) № 1016/2010 (вж. страница 267 от настоящия брой на
Официален вестник).
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