
Съдoмиялнa мaшинa



Уважаеми клиенти, 

Моля, прочетете внимателно цялoто ръководство за употреба преди да 
инсталирате или да работите с миялната машина. Следните инструкции 
предпазват от риск от професионално нараняване и/или повреда на уреда. 

Моля, пазете тези документи за евентуaлна справка.

Това ръководство за употреба е изготвено за няколко различни машини, и 
някои от посочените тук функции може да не са приложими за вашия модел.

Symbole i legenda
W instrukcji użytkowania używa się następujących symboli:

 Ważne informacje i wskazówki użytkowania

 Ostrzeżenie o zagrożeniu bezpieczeństwa życia i mienia.

 Ostrzeżenie o zagrożeniu napięciem i porażeniem elektrycznym.
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1 Опознайте вашата машина

Изглед на машината
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�� 1.  Горна кошница за съдове с ръб
2.  Водеща релса за горната кошница
3.  Контейнер сол 
4.  Кошница за прибори
5.  Отделение за разтваряне на 

препарата
6.  Врата 
7.  Контролен панел
8.  Филтри 
9.  Долна пръскачка
10.  Долна кошница
11.  Горна пръскачка
12.  Плот (в зависимост от модела)
13.  Турбо вентилационна система за 

сушене (в зависимост от модела)
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Технически характеристики
Допустимо налягане на водата: 0,3 
–10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0,01-1,0Mpa)
Електрическо свързване: 220-240 
волта, 10 ампера (вижте пластината)
Мощност: 1900-2200 W
Топлинна мощност: 1800 W

Този уред е в съответствие със 
следните директиви на ЕС:
2006/95/EC: Директива за 
ниско напрежение

2004/108/EC: Директива за 
електромагнитна уязвимост
DIN EN 50242: Електрическа миялна 
машина за домашна употреба Тестови 
процедури за практически условия на 
обслужване

Поради непрекъснатия ни стремеж 

да подобряваме нашите продукти, 
възможно е да променим тези 
спецификации, без предварително 
уведомление.

Забележка за учрежденията, 
извършващи тестове
Необходимата информация за 
тестване на работата ще бъде 
предоставена при поискване. Можете 
да направите заявка чрез имейл на 
адрес:

Не забравяйте освен информация за 
контакт с вас в имейла си да включите 
и номера на модела, и инвентарния 
номер на уреда. Номера на модела 
и инвентарния номер можете да 
намерите на етикета с данните 
отстрани на вратата.

2 Изхвърляне на стария ви уред
Преди инсталирането
Проверете уреда за повреди 
вследствие транспортиране. Никога 
не инсталирайте и не използвайте 
повредени машини. При съмнение, се 
свържете с доставчика си.

 Преди първата употреба
•	 Вижте упътването за инсталиране 

на страница 6.
•	 Заземяващата система трябва 

да бъде инсталирана от 
квалифициран електротехник.

•	 Производителят не носи 
отговорност за повреди, 
причинени вследствие 
неправилно заземяване на уреда.

•	 Преди работа със системата, 
моля проверете дали 
информацията на пластината 
отговаря на информацията на 
захранването ви.

•	 По време на инсталацията 
миялната машина не трябва да 

бъде включена към захранването.
•	 Уредът не трябва да бъде свързан 

към основното захранване чрез 
удължител. Удължителите не са 
достатъчно безопасни (напр. има 
опасност от прегряване).

•	 Винаги използвайте оригинален 
щепсел, който се доставя с уреда.

•	 След инсталирането на уреда 
трябва да има свободен достъп до 
щепсела й.

 Безопасност на децата
•	 Не позволявайте на децата да си 

играят с уреда.
•	 Препаратите за машината са 

разяждащи и могат да наранят 
очите, устата и гърлото.  Моля, 
обърнете внимание на инструкциите 
за безопасност, предоставени от 
производителите на препаратите.

•	 Не оставяйте децата без надзор, 
докато е отворена машината, тъй 
като по нея може да има остатъци 
от препарата.

dishwasher@standardloading.com
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•	 Водата в миялната машина не 
става за пиене. Съществува 
опасност от наранявания чрез 
разяждане.

•	 Винаги поставяйте дълги и остри 
предмети (напр. вилици, ножове) 
в кошницата за съдове с острия 
край надолу, или в легнало 
положение в горната кошница, 
за да избегнете наранявания.

 За всекидневна работа
•	 Използвайте уреда само за 

следните домакински цели: 
Миене на съдове за хранене

•	 Не използвайте химически 
разтворители в уреда, тъй като 
могат да причинят експлозия.

•	 Този уред не е предназначен за 
употреба от лица (вкл. деца) с 
намалени физически, сензорни 
или умствени способности, 
или с липса на нужния опит и 
познания, освен ако те не са 
специално наблюдавани или 
инструктирани как да ползват 
Уреда от лице, отговарящо за 
тяхната безопасност.

•	 Не сядайте и не стойте над 
отворената врата, не слагайте 
предмети върху нея. Може да 
преобърнете уреда.

•	 Не отваряйте вратата, докато 
уреда работи, тъй като може да 
излезе гореща вода или пара.

•	 Не оставяйте вратата отворена 
– това може да е опасно.

•	 Ако се налага да местите уреда, 
хванете го в задната част и го 
дръжте в изправено положение. 
Накланянето на уреда напред 
може да доведе до намокряне 
или повреда на електронните 
част в него.

 Проблеми
•	 Поправки и модификации на 

уреда могат да се правят само 

от квалифициран сервизен 
персонал.

•	 В случай на проблем, или преди 
поправка, прекъснете основното 
захранване:

 - прекъснете захранването като 
издърпате щепсела 

 - изключете захранването.
•	 Не дърпайте кабела – дърпайте 

щепсела. Спрете водата от крана.

Какво не трябва да миете в 
миялната машина
•	 Части, податливи на ръжда
•	 Прибори с дървени или костени 

дръжки
•	 Прибори с перлени или 

порцеланови дръжки
•	 Неустойчиви на топлина 

пластмасови части
•	 Отделни части на чинии или 

прибори
•	 Прибори направени от мед, калай 

или алуминий
•	 Чупливи декоративни стъкла и 

части от порцелан
•	 Чаши от армирано стъкло
•	 Предмети с художествена 

стойност
•	 Алуминият и среброто може да 

изгубят цвета си
•	 С времето стъклените и 

кристалните предмети може да 
изгубят блясъка си

•	 Гъби и кърпи за съдове

 Не мийте съдове с остатъци от 
цигарена пепел, восък, лак, боя или 
химически вещества.

 Когато купувате нови съдове, 
обърнете внимание дали са 
подходящи за миене в миялна 
машина (обозначени като подходящи 
за миялна машина)
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3 Указания за монтаж

Безопасно инсталиране
Преди да инсталирате и 
използвате уреда, моля проверете 
за евентуални повреди при 
транспортиране.

 Ако уредът е повреден, моля  
свържете се с доставчика си.

Никога не инсталирайте и не 
използвайте повредени уреди.

Трябва да изпълните следните 
указания за правилно свързване на 
машината.

 Преди работа с миялната 
машина, моля проверете дали 
информацията на пластината 
отговаря на информацията на 
захранването ви. Уредът може да 
бъде свързан само посредством 
правилно заземена фасунга. -
Проверете дали уредът е заземен 
според изискванията. Заземения 
контакт трябва да е лесно достъпен 
и близко до уреда.

 Не използвайте удължители и 
разклонители, тъй като това може 
да доведе до прегряване, което да 
предизвика пожар.

 Електрическото свързване 
може да бъде извършено само от 
квалифициран електротехник.

 Проверете захранващия 
кабел, маркуча за входящата и 
за обратната вода. Повредените 
части могат да бъдат заменени 
само от персонал по обслужване 
на клиентите или от квалифициран 
електротехник.

Инсталиране на миялната 
машина
•	 Изберете подходящо място за 

миялната машина. Уверете се, 
че уредът стои стабилно и е 
нивелиран.

•	 Неравностите по пода могат да 
се коригират чрез въртящите се 
крака на уреда. Когато уредът 
стои правилно, вратата му се 
затваря без усилие.

•	 Маркучите за входяща и отходна 
вода трябва да бъдат така 
поставени, че да се движат 
свободно, без да се накланят 
или прегъват.

•	 Уредът не трябва да бъде 
поставян в помещение, в което 
температурата е под 0° C.
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Използвайте маркуч с винтова 
връзка за да свържете маркуча за 
входящата вода със спирателния 
кран с ¾ външна резба.

Ако е необходимо, използвайте 
филтър, за да филтрирате 
нечистотиите от тръбите.
Проверете дали не тече от връзката.

Важно
От гледна точка на безопасността, 
спирайте спирателния кран всеки 
път след изплакване.

Water connection
•	 Входящите маркучи за водата са 

два вида:
 - Входящ маркуч за студена 

вода (до 25оС)
 - Входящ маркуч за топла вода 

(до 60оС) Моля, проверете кой 
входящ маркуч е подходящ за 
вашия модел.

Ако желаете да свържете 
съдомиялната  си машина 
към естествени източници на 
топла вода или към централно 
подгрята вода, първо проверете 
дали входящият ви маркуч 
е подходящ, като сверите 
температурните стойности 
отбелязани на маркуча. Ако 
маркучът не е подходящ, 
обърнете се за подмяната му 
към упълномощен сервиз.

•	 Миялната машина не трябва 
да бъде свързвана към уреди с 
отворен достъп на топла вода 
или нагреватели на течаща 
вода.

Допустимо налягане на водата:
Най-ниско допустимо налягане на 
водата: 0.3 bars = 3 N/cm² = 30 kPa
Ако налягането на водата е под 
1 бар, моля свържете се с вашия 
водопроводчик.

Най-високо допустимо налягане на 
водата: 10 bar = 100N/cm² = 1MPa
Ако налягането на водата е над 10 
бара, трябва да бъде монтирана 
регулираща налягането клапа (която 
може да се намери в магазините за 
ВиК части ).

Свързване на маркуча за 
входяща вода
Уверете се, че маркучът за входяща 
вода не е прегънат или смачкан. Не 
използвайте употребяван маркуч.

1009

AQUASAFE+ (при някои модели)
Системата AQUASAFE+ предпазва 
от водни повреди, които могат да 
бъдат причинени при изхода на 
маркуча. 

 Не потопявайте във вода кутията 
с клапата на системата, тъй като тя 
съдържа ел. компоненти.

 В случай на повреда, извадете 
захранващия кабел.

 Не скъсявайте и не удължавайте 
маркуча, тъй като той съдържа 
електрически кабели и компоненти.
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Отходни води
Свързване на маркуча за обратна 
вода.

Уверете се,че маркучът за обратна 
вода не е прегънат или смачкан. 

Проверете дали маркучът за 
обратна вода е добре закрепен.

1011

Удължаващи маркучи
Ако е необходимо удължаване на 
маркуча, трябва да използвате 
маркуч за обратна вода със същото. 

 Качество Максималната дължина 
не трябва да надвишава 4м. 
Използването на по-дълъг маркуч 
ще доведе до по-лоши резултати на 
измиване.

Свързване на сифона
 Висoчината на тръбата за обратна 

вода трябва да е между 50 и 100см 
над пода.

Използвайте щипки за маркуч, за 
да закрепите маркуча за обратната 
вода към сифона.

Електрическо свързване
Моля, вижте пластината за повече 
информация относно типа на тока, 
волтажа и защитата.
Пластината се намира от 
вътрешната страна на вратата.

Контактът за захранването трябва 
да бъде лесно достъпен след 
инсталирането.

Захранващите кабели и изолираните 
кабели не трябва да бъдат достъпни 
(открити) след инсталиране.

Изхвърляне
Опаковане
Опаковката и някои части от уреда 
са направени от подлежащи на 
рециклиране материали. Тези 
материали са маркирани със символ 
за рециклиране и съответния тип 
материал (PE, PS, POM).

Преди използване на уреда, 
отстранете опаковката и я 
изхвърлете съгласно инструкциите.
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видове сол, които не се разтварят 
лесно във вода и могат да повредят 
омекотяващото устройство."

Извадете долната кошница от уреда. 

Отворете капачката на контейнера 
за сол, като я завъртите по посока на 
часовниковата стрелка 
(фиг. A,B).

Ако работите за първи път:
Налейте 1 литър вода в контейнера за 
сол (Фиг. C).

Изсипете солта в контейнера с 
помощта на фунията (Фиг. D).

4 Използване на миялната машина
 Електрическите и водните 

връзки на уреда трябва да бъдат в 
съответствие с инструкциите в тази 
брошура.

Прибавяне на сол за миялна 
машина

 Използвайте само специална сол 
за миялни машини.
Производителят не носи отговорност 
за повреди, причинени от 
използване на неподходящ тип сол.

Използвайте само сол за 
съдомиялни машини. Умерено 
или грубо натрошени и лесно-
разтворими видеове сол са за 
предпочитане. Не използвайте 
трапезна сол, както и никакви други 

 Опаковъчните материали може 
да са опасни за децата. Годните за 
повторна употреба материали може 
да се оставят в местните пунктове 
за вторични суровини. Можете 
да получите още информация от 
властите или от самите пунктове.

Употребявани уреди 
– Опазване на околната 
среда
Този продукт не бива да се 
изхвърля заедно с другите 

битови отпадъци. Вместо това, 
трябва да предадете непотребния 
уред в съответния пункт за 
преработка на употребявана 
електрическа и електронна техника.

Тази особеност е обозначена 
със символ, който може да бъде 
намерен върху продукта, опаковката 

му или ръководството за употреба. 
Използваните материали са 
преработваеми, в съответствие с 
маркировката върху тях.

Преработката и повторната употреба 
на използвани продукти е важен 
принос към опазването на околната 
среда.

 Моля, осведомете се във вашата 
община за най-близкия пункт за 
събиране на отпадъци. За избягване 
на евентуални рискове, преди 
изхвърляне на уреда, се уверете, че 
е напълно неизползваем. Извадене 
щепсела и срежете захранващия 
кабел. Премахнете всички 
заключващи механизми.
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Сложете достатъчно сол, така че да 
напълните контейнера. Контейнерът 
побира около 2 кг.

За да ускорите разтварянето на 
солта във водата, разбъркайте с 
лъжица.

Затворете плътно капачката.

Стартирайте програмата за миене 
веднага след като напълните 
контейнера. Програмата за миене 
предпазва от повреда на уреда 
вследствие на разпиляна по него 
сол.
След първия цикъл на измиване 
индикаторът за нивото на солта 
изгасва.

 В зависимост от размера на 
частиците на различните марки 
сол, свойствата на таблетката и 
твърдостта на водата, разтварянето 
на солта може да отнеме няколко 
часа. 

Затова индикаторът за солта 
продължава да свети известно 
време след сипването на сол в 
машината. (За модели с индикатор 
за солта)

1012
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Пълнене на отделението за 
препарат за изплакване
Добавката за изплакване спомага 
за по-добро отстраняване на 
нечистотиите, и предпазва от 
оставяне на засъхнали капки или 
струйки по чиниите. Използвайте 
само преперат за изплакване, 
предназначен за миялни машини.

 Ако използвате гел или таблети “2 
в 1” или “3 в 1“ не е необходимо да 
добавяте допълнително препарат за 
измиване.

Отворете отделението за препарат 
за измиване като натиснете 
заключващия палец (B).

Внимателно сипвайте препарата 
за изплаване докато достигне до 
МАКС. Затворете капачето, така че 
да щракне (3).

Внимателно избършете разпилeния 
препарат. Прекалено голямото 
количество препарат образува 
пяна, която може да попречи на 
изплакването.

Настройте дозата препарат за 
изплакване
Количеството препарат, който ще 
се използва, може да се настрои 
чрез регулатора на отделението за 
разтваряне (между нива 1 и 6) (4). 
Вашият уред е фабрично настроен 
на ниво 3.

Променете настройката, само ако 
след измиване:

•	 Watermarks are visible on the 
dishes: Set dosage higher 

•	 Streaks are visible on the dishes: 
Set dosage lower

Настройте дозатора на по-
ниска стойност  Завъртете 
дръжката надясно

 Използвайте само препарати, 
предназначени за миялни машини.

 Не поставяйте химически 
разтворители в миялната машина; 
съществува опасност от експлозия!

Отворете контейнера за препарата 
като натиснете заключващия палец 
надясно (A).

Резките от вътрешната част на 
контейнера ще ви помогнат да 
измерите правилното количество 
препарат. 
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Почистващи препарати
Моля, използвайте само препарати, 
специално предназначени за 
съдомиялната ви машина.

 Дръжте отворените пакети с 
почистващ препарат на хладно и 
сухо място, на недостъпно за деца 
място.

 Не ви препоръчваме да ползвате 
препарати, съдържащи хлорин или 
фосфат, тъй като те замърсяват 
околната среда Препарати, 
съдържащи ензими, са ефективни 
при температури под 50 °C като 
резултатите от измиването са също 
така добри както при по-високи 
температури.

Поставете почистващ препарат в 
отделението, преди да включите 
съдомиялната машина.

Свържете се с производителя за да 
получите подробна информация за 
препарата, който използвате.

 Винаги използвайте препарати на 
прах за програми без накисване и 
кратки програми. Сипете препарата 
на прах в отделение № 2, както 
е показано на илюстрацията, 
и затворете капака. Пълният 
капацитет на отделението е 6 г 
препарат на прах.

 Не използвайте препарат на 
таблетки при кратки програми, 
тъй като тяхната разтворимост 
е зависима от температурата и 
продължителността.

При програми с накисване и висока 
температура, при които можете да 
използвате препарат на таблетки, се 
уверете, че капакът на отделението 
е добре затворен.

Контейнерът за препарат побира 
общо 40 куб. см препарат (1).

Когато миялната машина е зареда 
максимално и съдовете са много 
мръсни, препоръчваме да пълните 
контейнера за препарат до 25 куб. 
см. Когато съдовете не са толкова 
мръсни, обикновено е достатъчно да 
се сложи около 15 куб.см препарат.

Ако съдовете са стояли в машината 
известно време, без да са мити, 
необходимо е да сложите препарат и 
в малкия контейнер до графата (2).

Програмната таблица показва 
количеството препарат се изисква за 
различните програми на миене.

Те могат да варират в зависимост 
от замърсеността на съдовете и 
твърдостта на водата във вашия 
район.

�����
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Прекомерната употреба на препарат 
на прах може да доведе до 
непълното му разтваряне, както и до 
издраскване на стъклените части.

Многофункционални измивни 
препарати
Най добри резултати при миене 
се постигат когато препаратите 
за измиване  и блясък и солта за 
омекотяване на водата се използват 
отделно.

Новите продукти на производителите 
на препарати са т.нар. 
“Многофункционални измивни 
препарати”, който действат освен 
като измивен препарат и като сол 
за омекотяване на водата и/или 
препарат за блясък.  Някои от тези 
видове измивни препарати може 
да съдържат и специални измивни 
химикали, като напр. предпазващи 
стъклото и неръждаемата стомана.

Често срещани на пазара 
многофункционални измивни 
препарати:
2 в 1: Тези продукти съдържат 
измивен препарат, препарат за блясък 
или сол за омекотяване на водата.
3 в 1: Тези продукти съдържат 
измивен препарат, препарат за блясък 
и сол за омекотяване на водата.
4 в 1: Тези продукти съдържат 
препарат предпазващ стъклото в 
допълнение към измивен препарат, 
препарат за блясък и сол за 
омекотяване на водата.
5 в 1: Тези продукти съдържат 
препарат предпазващ стъклото и 
неръждаемата стомана в допълнение 
към измивен препарат, препарат 
за блясък и сол за омекотяване на 
водата.

Многофункционалните измивни 
препарати дават задоволителни 

резултати само при спазване на 
определени условия за употреба.  
Спазвайте инструкциите на 
производителя, посочени върху 
пакета, когато използвате такива 
препарати.

Свържете се с производителя на 
препарата, ако съдовете ви са мокри 
и/или забележите варовикови петна, 
особено по стъклените чаши, след 
като измивната програма приключи.

Когато спрете да употребявате такива 
измивни препарати:
Уверете се, че отделенията за сол и 
за препарат за блясък са пълни.
Настройте твърдостта на водата 
на най-високата степен и пуснете 
машината да върти на празно.
След това празно въртене, 
прегледайте ръководството за 
употреба и настройте нивото на 
твърдост на водата, така че да 
отговаря на нуждите на водното ви 
захранване.
Направете съответните настройки на 
препарата за блясък.
В зависимост от модела, индикаторът 
за сол и/или препарат за блясък 
трябва да се активират наново ако са 
били отказани.

Зареждане на миялната 
машина
Общо:
Преди да заредите машината със 
съдове
•	 Отстранете твърдите остатъци от 

храна
•	 Поставете всички дълбоки съдове 

като чаши, купи с отвора надолу 
(така че да не може да се събира 
вода в тях)

•	 Съдовете и приборите не трябва 
да се поставят едни върху други

•	 Стъклените чаши не трябва да се 
опират една о друга
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•	 Движението на пръскачките не 
трябва да бъде възпрепятствано

•	 Поставете всички големи и 
много мръсни съдове в долната 
кошница.

•	 Малките и леки предмети 
могат да се поставят в горната 
кошница.

•	 Дългите и тесни съдове се 
поставят в средата на кошниците.

 
 Ножовете и другите инструменти 

с остриета и ръбове трябва да се 
поставят хоризонтално в горната 
кошница, поради риск от нараняване.

 Моля, не препълвайте миялната 
машина и обърнете внимание 
на бележките, относно съдове, 
подходящи за миялна машина. Само 
по този начин можете да получите 
оптимален резултат на измиване при 
ниско ниво на използвана енергия.

 Започнете да вадите съдовете кат 
почнете от долната кошница, после 
преминете  към долната кошница.

Долна кошница Препоръки 
за зареждане на миялната 
машина
Използвайте долната кошница за 
чинии, купи и тенджери и т.н.

2 сгъваеми прегради за чинии
(в зависимост от модела)
В долната кошница на миялната 
машина има две отделни сгъваеми 
прегради за чинии, които ви дават 
възможност да освободите повече 
пространство за тенджери и 
големи купи.  Можете да сгънете 
всяка секция поотделно (1, 2) или 
наведнъж да освободите голямо 
пространство. Просто натиснете 
ръчките (А) и ги сгънете надолу.

�
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Кошница за прибори

Горна кошница Препоръки за 
зареждане
Зареждайте горната кошница с 
десертни чинии, чаши и др.

Решетка
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Настройка на височината при 
празна кошница
(в зависимост от модела)
При този модел, можете да 
променяте височината на горната 
кошница, като използвате, 
колелцата, монтирани на различна 
височина.

Освободете палците от лявата и от 
дясната релса на горната кошница 
като ги бутате напред (C).

Издърпайте кошницата изцяло (D).

Поставете кошницата обратно в 
релсите на желаната височина (E).

Натиснете палците обратно в 
правилната позиция.

�
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5 Как да почиствате вашата миялна машина

Редовното почистване на машината 
гарантира по-дълъг живот на 
продукта и намалява риска от 
повтарящи се проблеми.

 Преди почистване винаги 
изключвайте машината от контакта 
и прекъсвайте подаването на 
вода. Използвайте мек домакински 
почистващ препарат за външните 
повърхности и уплътненията на 
вратата. Почиствайте контролния 
панел само с мокра кърпа и чиста 
вода.

Почистване на филтрите
Почиствайте редовно филтрите 
и пръскачките. Мръсната машина 
се отразява неблагоприятно на 
миенето.

1. Основен филтър
2. Едър филтър
3. Микро филтър

1. Извадете долната кошница от 
машината

2. Завъртете едрия филтър на 
дясно и го издърпайте в посока 
напред и нагоре (A). 

3. Извадете основния филтър (B).
4. Натиснете двете езичета на 

едрия филтър и извадете микро 
филтъра (C).

5. Почистете филтрите добре под 
течаща вода. Ако е необходимо, 
използвайте четка.

6. Сложете обратно основния 
филтър.

7. Сложете обратно микро 
филтъра и едрия филтър в 
основния филтър. Завъртете 
по посока на часовниковата 
стрелна, докато щракне.

 Не пускайте машината да 
работи без филтър. Уверете се, 
че филтрите са сложени правилно 
Почиствайте редовно филтрите.

1031
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Почистване на пръскачките
Нечистотии или калциеви 
наслоявания може да запушат 
дюзите на пръскачките. Затова 
проверявайте редовно дюзите.

1. Долна пръскачка
2. Горна пръскачка

1. Извадете долната кошница от 
машината

2. Извадете долната пръскачка с 
движение напред и нагоре (A).

3. Освободете болта на горната 
пръскачка и издърпайте 
пръскачката (B).

4. Почистете пръскачките добре 
под течаща вода.

5. Поставете обратно пръскачките

 Уверете се, че болтовете са 
затегнати добре.

1032

Почистване на филтъра на 
маркуча за водата (в зависимост 
от модела)
Филтърът на маркуча за водата 
предпазва от нечистотии от 
тръбопровода. От време на време 
проверявайте филтъра и крана.

1. Затворете спирателния кран и 
развъртете маркуча за водата.

2. Извадете филтъра и го 
почистете под течаща вода.

3. Поставете обратно чистия 
филтър.

4. Завъртете отново маркуча към 
спирателния кран.

�
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Изправяне на повреди:

Какво да направим ако миялната машина не се стратира
•	 Проверете дали е правилно свързана към ел. захранването.
•	 Работят ли всички бушони?
•	 Напълно отворен ли е кранът за вода?
•	 Затворена ли е плътно вратата на миялната машина?
•	 Натиснали ли сте бутона Включване/Изключване?
•	 Запушен ли е филтърът на маркуча за водата или на самата машина?

Измиването е с незадоволително качество

Нечисти съдове

Неправилно поставяне
-	 Поставете съдовете по начина, описан в ръководството.
Избор на програма
-	 За изделия, с характерно избирана програма, изберете по-дълга 

програма, която мие при по-високи температури.
Блокирани крилни витла
-	 Преди да стартирате програмата, ръчно завъртете горната и долната 

перка за да се уверите, че се движат свободно.
Запушени филтри
-	 От време на време премахвайте цялата филтрираща система по 

начина, описан в ръководството  и я измийте под течаща вода. 
Неправилно поставени и изместени филтри
-	 След като измиете филтриращата система я поставете обратно, както е 

описано в ръководството.
Задръстено пространство между перките
-	 От време на време изваждайте и почиствайте перките,както е показано 

на фигурата.
Препълване на кошниците
-	 Не превишавайте капацитета на кошниците.
Неподходящо съхраняван миещ препарат
-	 Ако използвате миещи препарати на прах, след отварянето им не ги 

съхранявайте на влажни места. Ако е възможно ги съхранявайте в 
затворени контейнери. За по-лесно съхранение ви препоръчваме да 
използвате миещи препарати на таблетки.

Неподходящ миещ препарат
-	 Ако използвате миещи препарати на прах, поставете количество 

препарат в зависимост от замърсяването на съдовете и/или 

6
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определеното за програмата. За оптимални резултати препоръчваме 
използването на миещи препарати на таблетки.

Недостатъчно препарат за изплакване
-	 Увеличете настройката за изплакване или добавете препарат за 

изплакване в отделението.
Отворен капак на разпределителя за миещия препарат
-	 Винаги се уверявайте, че капака на отделението за препарата е плътно 

затворен след всяко пълнене на миещ препарат.

Сушене
Неправилно поставяне
-	 Поставете съдовете по начина, описан в ръководството.
Недостатъчно препарат за изплакване
-	 Увеличете настройката за изплакване или добавете препарат за 

изплакване в отделението.
Изпразване на машината веднага след измиването на съдовете
-	 Не изпразвайте съдомиалната веднага след приключване на измиващия 

процес. Леко отворете вратата и изчакайте парата отвътре да излезе. 
Извадете съдовете след като са охладени достатъчно за да бъдат 
пипани. Започнете изпразването от долната кошница.

Избор на програма
-	 За изделия, с характерно избирана програма, изберете по-дълга 

програма, която мие при по-високи температури.

Чай, кафе и петна от червило

Избор на програма
-	 За изделия, с характерно избирана програма, изберете по-дълга 

програма, която мие при по-високи температури.
Неподходящо съхраняван миещ препарат
-	 Ако използвате миещи препарати на прах, след отварянето им не ги 

съхранявайте на влажни места. Ако е възможно ги съхранявайте в 
затворени контейнери.

-	 За по-лесно съхранение ви препоръчваме да използвате миещи 
препарати на таблетки.

Използване на сребърни съдове и кухненски посуда с развалено 
покритие
-	 Сребърни или кухненски съдове с развалена повърхност не трябва да се 

мият в съдомиални.
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Недостатъчно препарат за изплакване
-	 Увеличете настройката за изплакване или добавете препарат за 

изплакване в отделението.
Незадоволително омекотяване на водата
-	 При продукти с добавки за омекотяване на водата трябва да се вземе 

в предвид твърдостта на водата Ако е необходимо добавете сол в 
контейнера за сол.

Изтичане на сол*
-	 Използвайте предоставената фуния за сол докато пълните кутията 

за омекотяваща сол. Уверете се че капака на кутията за сол е плътно 
затворен след като приключите запълването. Стартирайте програма за 
почистване на солта, изтекла в машината. Отново проверете капака на 
кутията за сол след като свърши програмата.

Метален вид в синкав дъгообразен цвят
Прекомерно много препарат за изплакване
-	 Намалете настройката за изплакване.

Петна от вар, замъглен вид

Корозиране на стъклото от меката вода
-	 При продукти с добавки за омекотяване на водата трябва да се вземе в 

предвид твърдостта на водата Ако доставяната вода е мека (<5dH), не 
използвайте сол. За изделия с характерно избирана програма, изберете 
програма, която мие при по-високи температури (напр. 60-65°C).

1036Мъглив, млечен вид и синкав дъгообразен 
цветен изглед на стъклените изделия 
когато са поставени срещу светлината
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Издраскани / счупени стъклени изделия
Домакински съдове, съдържащи алуминий
-	 Домакински съдове, съдържащи алуминий не трябва да се мият в 

съдомиялни.
Изтичане на сол*
-	 Използвайте предоставената фуния за сол докато пълните кутията 

за омекотяваща сол. Уверете се че капака на кутията за сол е плътно 
затворен след като приключите запълването. Стартирайте програма за 
почистване на солта, изтекла в машината. Отново проверете капака на 
кутията за сол след като свърши програмата.

Слабо омекотяване на водата, недостатъчно сол*
-	 При продукти с добавки за омекотяване на водата трябва да се вземе 

в предвид твърдостта на водата Ако е необходимо добавете сол в 
контейнера за сол.

Неподходящо съхраняван миещ препарат
-	 Ако използвате миещи препарати на прах, след отварянето им не ги 

съхранявайте на влажни места. Ако е възможно ги съхранявайте в 
затворени контейнери. За по-лесно съхранение ви препоръчваме да 
използвате миещи препарати на таблетки.

Препълване на кошниците
-	 За да избегнете надрасквания и счупвания на стъклени чаши и други 

стъклени сервизи и прибори заради сблъсъци помежду им, причинени от 
неправилното им поставяне, не надвишавайте капацитета на кошниците.

Недобре затворен капак на кутията за сол*
-	 Солта може да предисвика окисляване на металните повърхности. 

Използвайте предоставената фуния за сол докато пълните кутията 
за омекотяваща сол. Уверете се че капака на кутията за сол е плътно 
затворен след като приключите запълването. Стартирайте програма за 
почистване на солта, изтекла в машината. Отново проверете капака на 
кутията за сол след като свърши програмата.

Заземен кабел
-	 Проверете дали съдомиялната е свързана с правилно заземен кабел. В 

противен случай,създаденото статично електричество в съдомиялната 
може да премахне защитното покритие на металните повърхности и да 
предизвика почерняване и разваляне.

Ръжда, почерняване и разваляне на 
повърхността
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Останал миещ препарат в разпределителя 
за препарат

Мокро отделение за миещ препарат
-	 Уверете се, че разпределителя за миещ препарат е добре подсушен 

преди да го пълните.
Поставяне на миещ препарат дълго време преди измиването
-	 Погрижете се миещият препарат да се постави малко преди измиването.
Предпазване от отваряне на разпределителя за миещ препарат по 
време на миенето.
-	 Погрижете се капакът на разпределителя да не бъде отворен докато 

поставяте съдовете, така че навлизането на вода в него от перките да 
бъде предотвратено.

Неподходящо съхраняван миещ препарат
-	 Ако използвате миещи препарати на прах, след отварянето им не ги 

съхранявайте на влажни места. Ако е възможно ги съхранявайте в 
затворени контейнери. За по-лесно съхранение ви препоръчваме да 
използвате миещи препарати на таблетки.

Задръстено пространство между перките
-	 От време на време изваждайте и почиствайте перките,както е показано 

на фигурата.

Останала вода в съдомиялното 
отделение след измиването

Запушени филтри
-	 От време на време премахвайте цялата филтрираща система по 

начина, описан в ръководството  и я измийте под течаща вода. 
Блокиране / усукване на отточния маркуч
-	 Свържете отточния маркуч по начина, описан в ръководството.

Миризма
Миризма на нова съдомиялна
-	 Новата съдомиялна има специфична миризма. Ще изчезне след две 

измивания.
Запушени филтри
-	 От време на време премахвайте цялата филтрираща система по 

начина, описан в ръководството  и я измийте под течаща вода.
Оставяне на съдовете за дълго време в съдомиялната
-	 Ако няма да пускате веднага съдомиялната поставете съдовете в нея 
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Поставяне на съдовете в машината без да са напълно подсушени след 
измиване с препарат за ръчно измиване.
-	 Препаратите за ръчно измиване не съдържат съставки против пяна. Не 

трябва да миете ръчно съдовете преди да ги поставите в машината. 
Достатъчно е премахването на грубите отпадъци с хартиена салфетка.

Изтичане на изплакване по време на пълненето
-	 Погрижете се да няма изтичащо изплакване докато пълните машината. 

Почистете изтеклото количество с помощта на хартия/кърпа.
Оставяне на капака за изплакването отворен или незатворен
-	 Отделението за изплакване винаги трябва да е затворено както 

е показано в ръководството след като се напълни с препарат за 
изплакване.

Употреба на украсени стъклени и порцеланови изделия
-	 Украсени стъклени изделия, както и порцеланови изделия с блясък не 

са подходящи за измиване в съдомиялна. Производителите на стъклени 
и порцеланови изделия също не препоръчват измиването на техните 
продукти в съдомиялни.

*: При изделия с контейнер за сол

Пяна

Унищожаване на украси

след като премахнете прекомерното замърсяване по тях и не затваряйте 
плътно вратата на уреда. На всеки два дни правете измиване без 
препарат на най-кратката програма за изделия с характерно избирана 
програма.

Сервиз
Ако уредът ви някога се повреди, вижте забележките и съветите, дадени в 
ръководството.

Ако това не е достатъчно за да неутрализирате проблема, нашият екип за 
работа с клиенти е готов да ви помогне.
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