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МИЯЛНА МАШИНА



Отделение А:

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

Механичен индикатор С.
Електрически индикатор на контролното табло (ако има).

Проверете нивото за
помощ при изплакване

Проверете нивото на
сол за регенериране

Зареждане на
кошниците

Изберете програма

Затворете вратичката, включете кранчето за вода и натиснете бутона Старт/нулиране.
Машината ще стартира работа след около 10 секунди.

Използване на миялната
машина

Изключване на
устройството

Изключване на
водното кранче,
разтоварване на
кошниците

Напълнете съда за
почистващ препарат

Предупреждение: изчакайте няколко минути (около 15 минути) преди да разтоварвате миялната
машина, за да избегнете пипане на приборите и съдовете докато са още горещи и податливи на
чупене.
Те ще изсъхнат по-добре. Разтоварвайте устройството като започвате от най-ниската кошница.

Смяна на програмата

Добавяне на
забравени съдове
в миялната машина

Изстържете голямото количество останала храна. Размекнете останките от изгоряла
храна в тенждери, след това заредете кошниците. Обърнете се към инструкциите за
зареждане на миялната машина.

Натиснете бутона на програмата докато избраната лампичка за програмата светне.
(Вижте раздела на име „Работни инструкции”).

Когато работният цикъл е завършен, зумерът на миялната машина ще прозвучи 8 пъти,
след това ще спре. Изключете устройстовот с помощта на бутона ВКЛ/ИЗКЛ.

Ако устройството е
изключено по време
на цикъл на измиване.

Ако устройството е изключено по време на цикъл на измиване, когато се включи отново
моля изберете отново цикъл на измиване и управлявайте миялната машина съгласно
оригиналното състояние на включване).

Включете устройството Натиснете бутона Вкл/Изкл за включване на устройството, отворете вратичката.

1. ОТворете вратичката малко, за да спрете миялната машина.
2. След като лостовете за пръскане спрат работа, вие можете напълно
да отворите вратичката.
3. Добавете забравените съдове.
4. Затворете вратичката, миялната машина ще започне работа отново
след 10 секунди.

Бърз наръчник за работа
За подробни работни методи прочетете съответното съдържание в наръчника с инструкции.

1. Работен цикъл може да се променя само ако е бил пуснат за кратко време. В противен случай
почистващият препарат може вече да е освободен и водата вече да е отцедена. Ако това е така,
трябва да напълните отново контейнера за почистващ препарат.
2. Натиснете бутона за Старт/нулиране за повече от 3 секунди, за да анулирате текущата програма.
3. Изберете нова програма.
4. Рестартирайте миялната машина.

C

(При модели със система за омекотяване на водата).Електрически
индикатор на контролното табло (ако има).Ако няма лампичка за
предупреждение за солта на контролното табло (за някои модели)
вие можете да прецените кога да напълните сол в омекотителя по
броя цикли, които е работила миялната машина.

Отваряйте вратичката
внимателно. Гореща
пара може да излезе
при отворена вратичка!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



БЕЛЕЖКА:

Производителят, следвайки политика на постоянно
развитие и актуализиране на продукта, може да
направи промени без да даде предварително
уведомление.

ПРОЧЕТЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАЖДАТЕ ЗА
СЕРВИЗИРАНЕ

Уважаеми клиенти,

Това устройство е замислено за употреба в домакинска
и подобна среда, като например:
- кухненски зони в магазини, офиси и други работни
среди;
- селски къщи;
- от клиенти в хотели, мотели и други жилищни зони;
- зони от типа нощувка и закуска.

Моля внимателно прочетете този наръчник преди да
използвате миялната машина, това ще ви помогне да
използвате и поддържате миялната машина правилно.
Запазете го като референция за по-късно.
Предайте го на всеки следващ с обственик на
устройството.

Този наръчник съдържа раздели относно инструкциите
за безопасност, работните инструкции, инструкциите за
инсталиране и съветите за разрешаване на проблеми и
др.

Ако извършите преглед на раздела за съветите за
разрешаване на проблеми ще си помогнете при
разрешаването на някои общи проблеми сами.

Ако не можете да разрешите проблемите сами, моля
потърсете помощта на професионални техници.

1) Информация за безопасност ...........................

2) Изхвърляне .........................................................

3) Работни инструкции .........................................

4) Преди да използвате за пръв път ....................

5) Зареждане на кошницата на миялната машина
..............................

6) Стартиране на програма за измиване .......       1

7) Поддръжка и почистване ................................

8) Инструкции за инсталация ..............................

9) Съвети за разрешаване на проблеми
..............................................................................   18
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Стартиране на миялната машина .....................

Преди да се обадите за сервизиране
..............................................................................
Кодове с грешки ...........................................
Техническа информация .................................

2

3
3

4
5

.....................      5
D. 6

9
0
0
0

0

..................    11
2

...............................    12
2

13
14

15
15
16
17

18
19
20

...

...........

.
..

..

..

..... .. ..
......

..
.......

........

..
...
..

.....

..
..

..
..

. ..
..

..

..
.......

....

....

......................



ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВНИМАТЕЛНО

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

1

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

Това устройство трябва да се заземи. В
случай на повреда или дефект, заземяването
ще намали риска от електрически удар чрез
п р е д о с т а в я н е н а п ъ т з а м и н и м а л н о
съпротивление на електрическия ток. Това
устройство е оборудвано с кабел, който има
заземяващ проводник и заземяващ щекер.
Щекерът трябва да се включи в подходящ
контакт, който е инсталиран и заземен в
съответствие с всички локални кодове и
разпоредби.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато използвате вашата миялна машина, следвайте предпазните мерки,
които са посочени по-долу:

Неправилното свързване на заземяващия
проводник на оборудването може да доведе до
риск от електрически удар.
Проверете с квалифициран електротехник или
представител на сервиза, ако се съмнявате
дали устройството е правилно заземено. Не
променяйте щекера, който е доставен с
устройството, ако той не пасва на контакта.
Правилният контакт трябва да се инсталира от
квалифициран електротехник.

- Не злоупотребявайте, не сядайте, не се
облягайте на вратичката или поставката за
съдове на миялната машина.
- Не докосвайте нагряващият елемент по време
или непосредствено след употреба. (Тази
инструкция е приложима само за машини с
видим нагряващ елемент).
- Не използвайте вашата миялна машина освен
ако всички панели не са на мястото си.
Отваряйте много внимателно вратичката, ако
миялната машина работи, има риск от пръскане с
вода.
- Не поставяйте тежки предмети и не се
облягайте на вратата, когато е отворена.
Устройството може да се обърне напред.
- Когато товарите предмети за миене:
1) Поставяйте острите предмети така, че да не
повредят уплътнението на вратата;
2) Предупреждение: ножовете и другите съдове

с остри краища трябва да се зареждат в
кошницата надолу или поставени в хоризонтална
позиция.
- Когато използвате вашата миялна машина, вие
трябва да внимавате да не влизат в контакт
пластмасовите части с нагряващия елемент.
(Тази инструкция е валидна само за машини с
видим нагряващ елемент).
- Проверявайте дали отделението за почистващ
препарат е празно след завършването на цикъла
на измиване.
- Не мийте пластмасови елементи, освен ако не
са маркирани като безопасни за миялна машина
или по еквивалентен начин. За пластмасови
елементи, които не са маркирани, проверете
препоръките на производителя.
- Използвайте само почистващ препарат и
добавки за изплакване, които са предназначени
за автоматични миялни машини.
- Никога не използвайте сапун, перилен препарат
или препарат за миене на ръце във вашата
миялна машина. Пазете тези продукти далеч от
деца.

- Пазете децата далеч от почистващия препарат и
помощното средство за изплакване, пазете децата
от отворената вратичка на миялната машина, може
да има все още останал почистващ препарат вътре.
- Това устройство не е замислено да се използва от
лица (включително деца) с намалени физически,
сензорни и умствени способности или липса на
опит и познания, освен ако не са получили надзор
или инструкции относно употребата на устройството
от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да се надзирават, за да се
гарантира, че не играят с устройството.
- Почистващите препарати за миялна машина са
силно алкални, те могат да бъдат много опасни, ако
се погълнат. Избягвайте контакт с кожата и очите и
пазете децата далеч от миялната машина, когато
вратичката е отворена.
- Вратичката не трябва да се оставя отворена, тъй
като може да се увеличи риска от преобръщане.
- Ако електрическият кабел е повреден, той трябва
да се смени от производителя или от неговия
сервизен агент или подобно лице с квалификация,
за да се избегне риск.
- Сваляйте вратичката към отделението за миене,
когато изваждате от употреба стара миялна машина
или я изхвърляте.

Моля изхвърляйте правилно опаковъчните
материали.
- Използвайте миялната машина само за
замислената й функция.
- По време на инсталация електрозахранването не
трябва да е прекомерно голямо или да се променя
опасно. Не променяйте контролните уреди.
- Устройството трябва да се свърже към източник на
вода с помощта на нов комплект маркучи и старият
комплект маркучи не трябва да се използва
повторно.
- Максималният брой комплекта за миене е 9.
- Максимално допустимото налягане на водата на
входа е 1 Мра.
- Минимално допустимото налягане на водата на
входа е 0,04 Мра.

-
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Изхвърляйте опаковъчния материал на миялната машина правилно.
Всички опаковъчни материали могат да се рециклират.
Пластмасовите части са маркирани със стандартни международни съкращения:

2. ИЗХВЪРЛЯНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

PE –

PS –

POM –

PP –

ABS –

за полиетилен, например опаковъчния материал

за полистирен, напр. подложките

полиоксиметилен, например пластмасовите щипки

полипропилен, напр. филтър за сол

акрилонитрилен бутадиенов стирен, например контролното табло

- Опаковъчният материал може да бъде много опасен за деца!
- За изхвърляне на опаковката и устройството моля обърнете се към център за
рециклиране. За тази цел отрежете захранващия кабел и направете вратата за
затваряне на устройството негодна за употреба.
- Картонените опаковки се произвеждат от рециклирана хартия и трябва да се
изхвърлят в кофите за хартия за рециклиране.
- Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за
предотвратяване на потенциални негативни последствия за околната среда и
човешкото здраве, които иначе биха били причинени от неправилното третиране на
отпадъците от този продукт.
- За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля
свържете се с вашия локален градски офис и вашата служба за битови отпадъци.

Не изхвърляйте този продукт като несортиран общински отпадък.
Събирането на такъв отпадък се изхвърля отделно за специално третиране.
ИЗХВЪРЛЯНЕ:



3. Инструкции за експлоатация
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Control Panel

ВАЖНО За да получите по-добри резултати от вашата миялна машина, прочетете всички инструкции
за работа преди да я използвате за пръв път

Контролно табло

Изглед отзадИзглед отпред

Диспенсер

Рафт за чаши

Разпръскващи рамена

Филтър

Конектор на захранващата тръба

Отходна тръба

Долна кошница

Вътрешна тръба

Горна кошница1 Резервоар за сол

Описание на съдомиялната машина

5
6

7
8
9

10

3
2

4

9

1

2

3
4

5

6

7

8

10

 

1. Бутон On/Off (вкл./изкл.): включва и изключва уреда.
2. Бутон за програма: натиснете бутона, за да 

изберете подходяща програма
3. Индикатор за захранване: показва кога 

захранването е включено
4. Индикатори за програма: показват коя програма сте 

избрали

5. Индикатор за половин зареждане: показва 
функциите при половин зареждане

6. Предупредителни индикатори за сол и за 
препарат за изплакване : показват кога 
диспенсерите за сол и препарат за изплакване 

трябва да се напълнят отново

7. Бутон за функция половин зареждане. (Можете да 
използвате тази функция само когато имате 6 или 
по-малко комплекта съдове за хранене, като 
резултатът е по-малко консумация на вода и 
електроенергия. Може да се използва само с 
програми Интензивна, Нормална, Еко, Стъкло и 90 
мин.)  

8. Бутон Старт/Пауза: стартира избраната програма за 
измиване или прави пауза в програмата, когато 
машината работи.



Регулиране на разхода на сол

ОМЕКОТИТЕЛ НА ВОДА
Твърдостта на водата се променя според мястото. Ако твърда вода се използва в миялната машина, отлаганията ще се
образуват по съдовете и приборите.
Устройството е снабдено със специален омекотител, който използва контейнер за сол, специално разработен за
елиминиране на варовика и минералите от водата.

4. Преди да използвате за пръв път

Свържете се с вашия локален отдел за водоснабдяване за информация относно твърдостта на подаваната
към вас вода.

4

А. Омекотител за вода

БЕЛЕЖКА: Ако вашият модел няма омекотител за вода, можете да пропуснете този избор.

Бележка: 1

Бележка: 2

Производствената настройка е Н4 (EN 50242)

Преди да използвате вашата миялна машина за пръв път:

A. Настройте омекотителя за вода

B. Напълнете контейнера за помощ при изплакване.

C. Напълнете почистващ препарат.

D.

Омекотителят за вода трябва да се настрои ръчно с помощта на индикатора за твърдост на водата.
Омекотителят за вода е предназначен за отделяне на минералите и солите от водата, които биха имали лош
и неблагоприятен ефект върху работата на устройството.
Колкото е по-високо съдържанието на тези минерали и соли, толкова по-твърда е водата.
Омекотителят трябва да се регулира съгласно твърдостта на водата във вашата област. Вашият местен
орган по водоснабдяване може да ви посъветва за твърдостта на водата във вашата област.

Миялната машина е предназначена да позволява регулирането на количеството сол, която се
консумира, на базата на твърдостта на използваната вода. Това е замислено с цел оптимизиране и
настройка на нивото на разхода на сол.

Моля следвайте стъпките по-долу за настройка на разхода на сол.
1. Включете устройството;
2. Натиснете бутона за старт/пауза за повече от 3 секунди за стартиране на настроения модел на
омекотителя за вода в рамките на 60 секунди след като устройството е било включено;
3. Натиснете програмния бутон за избор на правилната настройка съгласно вашата локална среда,
настройките ще се променят в следната последователност: Н1 - Н2 - Н3 - Н4 - Н5 - Н6;

Натиснете бутона за старт/пауза за край на настроения модел.4.

1 dH = 1.25 fH = 0.178 mmol/l
DH:
fH:

Кларк= 1.78
немски градус

френски градус
Кларк: британски градус

Твърдост на водата

Позиция на селектора
Разход на сол
(грама/цикъл)



1.

2.

Контейнерът за сол трябва да се пълни само след като предупредителната лампичка за сол в
контролното табло светне. В зависимост от това как солта се разтваря, предупредителната лампичка
за сол може да продължи да свети дори и след напълването на контейнера за сол.
Ако няма предупредителна лампичка за сол в контролното табло (за някои модели), вие можете да
прецените кога да пълните сол в омекотителя по циклите, които е изминала вашата миялна машина.

Ако има разливания на сол, трябва да се пусне програма за изплакване или за бързо миене за
отстраняване на излишната сол..

Винаги изпозлвайте солта, предназначена за използване с миялни машини.
Контейнерът за сол се намира под долната кошница и трябва да се пълни според долните обяснения:

Внимание!
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Б. Зареждане на сол в омекотителя

В. Пълнене на контейнера за помощ при изплакване

БЕЛЕЖКА:

2

Използвайте само специално разработена за използване в миялни машини сол! Всеки друг тип сол, която не е
специално разработена за използване в миялни машини, особено трапезна сол, ще повреди омекотителя за вода.
В случай на повреди, причинени от използването на неподходяща сол, производителят не поема гаранция и не е
отговорен за причинените повреди.
Напълвайте със сол само непосредствено преди стартирането на цяла програма за измиване. Това ще предотврати
втвърдяването на солта или разливането й, което би довело до корозия.

Контейнер за помощ при изплакване

Функция на помощта при изплакване

Внимание!

Помощта при изплакване се освобождава по време на крайното изплакване за предотвратяване на формирането
на следи от вода по вашите прибори, които може да останат мръсни. Това също така помага за изсушаването на
съдовете, като водата се изтъркулва по тях. Вашата миялна машина е разработена да използва течна помощ за
изплакване. Контейнерът за помощ при изплакване се намира във вратичката до контейнера за почистващ
препарат. За да напълните контейнера, отворете капачето и излейте препарат в контейнера докато индикаторът за
ниво не стане изцяло черен. Обемът на контейнера е около 110 мл.

Помощта при изплакване автоматично се добавя при последното изплакване, като така гарантира цялостно
изплакване и изсушаване без петна.

Използвайте само маркови препарати за миялна машина. Никога не пълнете контейнера с други субстанции (напр.
почистващ препарат за миялни машини, течен почистващ препарат). Това ще повреди устройството.

А.
Б.
В.

Г.
Д.
Е.

След като е свалена долната кошница, отвийте и свалете капачето от контейнера за сол.
Преди първото измиване, напълнете 1 лт вода в контейнера за сол на вашата машина.
Поставете края на фунията (доставена) в отвора и сложете около 1,5 кг сол.

Нормално е малко количество вода да излезе от контейнера за сол
След напълването на контейнера, завинтете капачето добре по посока на часовника.
Предупредителната лампичка за сол ще спре да свети след като контейнерът за сол е напълнен със сол.
Непосредствено след пълненето на контейнера за сол със сол, програма за измиване трябва да се

стартира (ние предлагаме да се използва програма за изплакване или за бързо миене). В противен случай
филтърната система, помпата или други важни части на машината може да се повредят от солената вода.
Това не се покрива от гаранцията.

1
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За отваряне на контейнера, завъртете капачето на позиция „отворено” (лява стрелка) и повдигнете.
Налейте помощ за изплакване в контейнера и внимавайте да не препълните.
Поставете капачето чрез вкарване докато „отворено” не се приравни със стрелката и го завъртете по посока на дясната
стрелка.

Регулиране на разпределителя за помощ при изплакване
Разпределителят за помощ при изплакване има шест или четири
настройки. Винаги стартирайте с настройка „4”. Ако има проблем с петна
при съхнене, увеличете количеството помощ при изплакване като свалите
капачето и завъртите уреда на „5”. Ако чиниите все още не съхнат добре
или има петна, регулирайте на следващата по-висока степен докато не се
елиминират петната. Препоръчваната настройка е "4". (Фабрична
настройка "4").

Увеличете дозата, ако има капки вода или варовик по съдовете след измиване.
Намалете ако има лепкави бели петна по съдовете или синкав слой по чашите или
остриетата на ножовете.

1
2
3

С намаляването на помощта при изплакване размерът на
черното петно на индикатора за ниво се променя според
илюстрацията по-долу:

Лост за регулиране
(изплакване)

Кога се пълни контейнера за помощ при изплакване
Ако няма предупредителна лампичка за помощ при изплакване на контролното табло, вие можете
да оцените количеството по цвета на индикатора за ниво "С", който се намира до капачето. Когато
контейнерът е пълен, целият индикатор ще е тъмен. Когато се изпразни, намалява размера на
черното петно. Вие никога не трябва да оставяте нивото да падне под 1/4.

БЕЛЕЖКА: Почиствайте разсипаната помощ при изплакване с абсорбиращ парцал, за да избегнете пяната по
време на следващото миене. Не забравяйте да поставите обратно капачето преди затваряне на вратичката на
миялната машина.

БЕЛЕЖКА:

Почистващите препарати със своите химически съставки са необходими за премахване на мръсотията, загара и
изкарването им от миялната машина. Повечето почистващи препарати с търговско качество са подходящи за тази цел.

Г. Функция на почистващия препарат

"   "

MAX

Внимание!
Правилна употреба на почистващия препарат
Използвайте само почистващ препарат, специално направен за миялни машини. Пазете препарата свеж и сух. Не поставяйте
препарат на прах в разпределителя освен ако не сте готови за миене на съдове.

С- индикатор за помощ при
изплакване

1 2 3

пълно
3/4 пълно
1/2 пълно
1/4 пълно – трябва да се напълни, за да се елиминират
петната по съдовете
празно
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Количество почистващ препарат, който трябва да се използва

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Почистващият препарат за миялна машина е корозивен! Внимавайте и го пазете от деца.

Ако капакът е затворен: натиснете бутона за отваряне. Капакът ще се отвори.
Винаги добавяйте почистващ препарат точно преди стартирането на всеки цикъл на измиване.
Използвайте само маркови почистващи препарати за миялна машина.

БЕЛЕЖКА:

1 2

Почистващи препарати

Концентриран почистващ препарат

Таблетки с почистващ препарат

Разпределител на почистващ препарат

Има 3 вида почистващи препарати
1. С фосфат и с хлорин.
2. С фосфат и без хлорин
3. Без фосфат и без хлорин.

Обикновено новите прахообразни почистващи препарати са без фосфат. Ето защо функцията на омекотителя на вода
за фосфат не е посочена. В този случай ние препоръчваме да се напълни сол в контейнера за сол дори и когато
твърдостта на водата е само 6 * Ако почистващият препарат без фосфат се използва в случай на твърда вода,
често пъти се появяват бели петна по съдовете и чашите. В този случай моля добавете повече почистващ препарат, за
да постигнете по-добри резултати. Почистващите препарати без хлорин избелват съвсем малко. Силните и оцветени
петна няма да се свалят изцяло. В такъв случай моля изберете програма с по-висока температура.

На базата на химическите си състави почистващите препарати могат да се разделят на два основни вида:
конвенционални, алкални почистващи препарати с каустични компоненти
ниска алкална концентрация на почистващия препарат с естествени ензими

Таблетките с почистващ препарат на различните марки разтварят мръсотията с различни скорости. Поради това някои
таблетки с почистващ препарат не могат да разтворят мръсотията и да подействат с пълна сила при кратките
програми. Ето защо моля използвайте дълги програми, когато използвате таблетки с почистващ препарат, за да
гарантирате пълното отстраняване на остатъците от почистващия препарат.

Разпределителят трябва да се напълни преди стартирането на всеки цикъл на измиване съгласно инструкциите в
таблицата за цикли на измиване. Вашата миялна машина използва по-малко почистващ препарат и помощ при
изплакване от конвенционалните миялни машини. Като цяло само една лъжичка почистващ препарат е нужна за
нормално измиване. По-тежко замърсените уреди трябва да се почистват с почистващ препарат. Винаги добавяйте
почистващ препарат точно преди стартирането на миялната машина, в противен случай той може да се навлажни и
няма да се разтвори добре.

dH.



Място на поставяне на почистващ препарат за основния
цикъл на измиване.

Място на поставяне на почистващ препарат за
предварителния цикъл на измиване.

A

B

Напълване на почистващ препарат

БЕЛЕЖКА:

8

A B
Напълнете разпределителя на почистващ препарат с почистващ
препарат. Маркировката посочва нивата на дозиране,
както е илюстрирано вдясно:

Моля спазвайте препоръките за дозиране и съхранение
на производителя, както са посочени на опаковката на
почистващия препарат.

Затворете капака и натиснете докато не се затвори.

Ако съдовете са силно замърсени, поставете допълнително количество почистващ препарат в отделението за
предварителен цикъл на измиване. Този почистващ препарат ще действа по време на фазата на предварително
измиване.

Ще откриете информация относно количеството почистващ препарат за единична програма на последната страница.
Моля имайте предвид, че съгласно нивото на замърсяване и специфичната твърдост на водата са възможни различия.
Моля спазвайте препоръките на производителя на опаковката на почистващия препарат.



5. Зареждане на кошниците на миялната машина

За измиване в миялна машина следните прибори/съдове

НЕ СА ПОДХОДЯЩИ СА СЛАБО ПОДХОДЯЩИ

Препоръка

БЕЛЕЖКА: Много малки предмети не трябва да се мият в миялната машина тъй като лесно могат да
паднат от кошницата.

Внимание преди или след зареждане на кошниците на миялната машина

За да предотвратите падане на вода от горната кошница в долната кошница, ние
препоръчваме първо да изпразните долната кошница и след това горната.

Изваждане на съдовете

9

Купувайте съдове, които са идентифицирани като годни за миене в миялна машина.
Използвайте мек почистващ препарат, който е описан като „добър за съдове”. Ако е необходимо, потърсете
повече информация от производителите на почистващ препарат.
За конкретни елементи изберете програма с възможно най-ниска температура.
За да предотвратите повреда не изваждайте стъклените чаши и съдовете от миялната машина
непосредствено след като програмата е свършила.

- прибори с дървени, рогови или перлени дръжки
- пластмасови елементи, които не са устойчиви на топлина
- по-стари прибори със залепени части, които не са
устойчиви на температура

- слепени прибори и съдове
- калаени или медни съдове
- кристални чаши
- стоманени съдове, които могат да ръждясат
- дървени чинии
- елементи от синтетични фибри

- някои видове чаши могат да се затъмнят след голям
брой измивания

- сребърни и алуминиеви части имат тенденция за
обезцветяване по време на измиването

- глазурата може да се затъмни ако машината се мие
редовно

(За най-добри резултати при миялната машина следвайте тези насоки за зареждане
Опциите и външния вид на кошниците и кошниците за прибори могат да варират според модела.)

Изстържете големите количества останала храна. Размекнете останките от изгоряла храна в тенджерите. Не е
необходимо да изплаквате съдовете под течаща вода.
Поставяйте предметите в миялната машина по следния начин:
1. Елементи като чаши, купи, тигани и тенджери и др. се поставят надолу.
2. Извитите елементи или тези с вдлъбнатини трябва да се зареждат така, че водата да може да се оттича.
3. Всички прибори се поставят сигурно и без опасност за преобръщане.
4. Всички прибори се поставят по начин, че да позволяват свободното въртене на пръскащите лостове по време на
миенето.

.

Зареждайте кухите елементи като чаши, купи и тенджери с отвора надолу, така че водата да не се
събира в контейнера или в дълбоката основа.Чиниите и приборите не трябва да лежат една в друга
или да се припокриват.
За да избегнете повреда на чашите, те не трябва да се докосват.
Зареждайте големи елементи, които са най-трудни за почистване, в долната кошница.
Горната кошница е предназначена за побиране на по-деликатни и леки съдове като стъклени чаши и
чаши от кафе и чай.
Дългите ножове се съхраняват в легнало положение, иначе представляват потенциална опасност!
Дългите и/или остри предмети като ножове за карвинг трябва да се позиционират хоризонтално в
горната кошница.
Моля не претоварвайте вашата миялна машина. Това е важно за добрите резултати и за разумната
консумация на енергия.
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Горната кошница е предназначена да съдържа
по-деликатни и леки съдове като стъклени чаши,
кафени и чаени чаши и плоски чинии, малки купи
и тигани (ако не са много мръсни). Позицията на
съдовете и приборите трябва да е такава, че да
не се раздвижват от пръскането на вода.

Зареждане на горната кошница
Ние предлагаме да поставяте големите предмети и най-
трудните за почистване предмети в долната кошница:
например тигани, тенджери, капаци, чинии и купи, както е
показано на фигурата по-долу. За предпочитане е да се
поставят чиниите и капаците на страничните поставки, за да
се избегне блокирането на въртенето на горния пръскащ лост.

Зареждане на долната кошница

тиганите, купите и др. трябва винаги да се поставят надолу.

дълбоките тенджери трябва да се накланят, за да може водата да изтича.

Моля запомнете, че:

долната кошница включва шипове за зареждане на по-големи и повече тигани и тенджери.

МЕТОД ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА НОРМАЛНА МИЯЛНА МАШИНА

НАВЪТРЕ

НАВЪТРЕ

Сгъване на шиповете на долната кошница

Регулиране на горната кошница

Долна позиция Горна позиция

на колелата

Прибиране на лавиците за чаши

Приборите трябва да се поставят в кошницата за прибори с дръжките надолу. Ако поставката има странични
кошници, лъжиците трябва да се зареждат отделно в съответните отвори, особено дългите прибори трябва да се
поставят в хоризонтална позиция в предната част на горната кошница както е показано на картината.

Кошница за прибори

Не оставяйте елементи да достигат дъното
Винаги зареждайте острите съдове сочещи надолу!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За персонална безопасност и върхово качество на почистването поставяйте
сребърните прибори в кошницата като се уверявате че:

не са скупчени
сребърните прибори са с дръжките надолу
ножовете и другите потенциално опасно прибори са с дръжките нагоре

Височината на горната кошница може да се регулира, за да се
създаде повече място за големи прибори в горната и долната
кошница. Височината на горната кошница може да се регулира
чрез поставяне на колелцата на различна височина на релсите.
Дългите прибори, приборите за сервиране, купите за салати и
ножовете трябва да се поставят на лавицата така, че да не пречат
на въртенето на пръскащите лостове.

За по-добро нареждане на тенджери и тигани шиповете могат
да се сгъват както е показано на картинката вдясно.

За по-добро прибиране на тенджери и тигани шиповете
могат да се сгъват както е показано на картинката вдясно



6. Стартиране на измиваща програма

Таблица на програмите

11

Забележка:

*E N 50 242  : .
EN 502 42, :
Тази програма е тест Информацията за сравнителния тест в съответствие с

е както следва

: 9
:

: 6
Pl :0.49w; Po: 0.45 w.

Капацитет комплекта прибори
Позиция на горната кошница горните колелца на релси
Полиращ препарат

Включване на уреда

Забележка: : .необходимо е да се добави полиращ препарат в диспенсора за полиращ препарат(    )Означава
 

Програма Информация за избрания 
цикъл 

Описание на цикъла Препарат за 
предварителн

о/ основно 
миене  

Време за 
работа 
(мин.) 

Електрое
нергия 
(Kwh) 

Вода (L) Препар
ат за 

изплакв
ане 

Нормална 

За нормално замърсени 
съдове, като тенджери, чинии, 
стъклени чаши и леко 
замърсени тигани. 

Предварително 

измиване (45 ) 
Измиване (55 ) 
Изплакване  

Изплакване (65°С) 

 Изсушаване 

5/22g 155 1,07 13 

 

Интензивна 

За силно замърсени 
порцеланови съдове и 
нормално замърсени 
тенджери, тигани и чинии със 
засъхнала 

храна по тях. 

Предварително 

измиване (50 ) 
Измиване (60 ) 
Изплакване  

Изплакване  

Изплакване (65°С) 
Изсушаване 

 

5/22g 135 1,3 16 

 

Стъкло 
За леко замърсени съдове и 
стъкло. 

Предварително 
измиване 

Измиване (40 ) 
Изплакване 
Изплакване (60°С) 
Изсушаване 

5/22g 110 0,7 13 

 

Еко 
програма 

(*EN 50242) 

Това е стандартна програма, 
подходяща за измиване на 
нормално замърсени съдове и 
е най-ефективната програма 
относно консумация на 
електроенергия и вода за 
такъв тип съдове. 

Предварително 

измиване(45 ) 
Изплакване (65°С) 
Изсушаване 

 

5/22g 185 0,69 9 

 

90 мин. 

За леко замърсени съдове, 
които не се нуждаят от отлично 
изсушаване 

Измиване (65 ) 
Изплакване(60°С)  

Изплакване (65°С)  

Изсушаване 

27g 90 1,1 10,5 

 

Накисване Изплакване на съдове, които 

планирате да измиете по-късно 

същия ден. 

Предварително 

измиване
 

 8 0,01 3.5 

 

Стартиране на цикъл на миене 
 

1    Изтеглете навън долната и горната кошница, поставете съдовете и бутнете обратно кошниците. 
Препоръчваме ви да заредите първо долната кошница, след това горната (вижте раздел  

„Зареждане на съдомиялната машина“). 
2    Налейте препарат за миене (вижте раздел „Сол, миещ препарат и препарат за изплакване“). 
3    Включете щепсела в контакта. Захранването е 220-240 VAC /50 HZ, техническите характеристики 

 на контакта са 10A 250VAC. Уверете се, че кранът за водата е отворен под пълно налягане. 
4    Затворете вратата, натиснете бутона On/Off (Вкл./Изкл.) и индикаторът On/Off ще светне. 
5    Завъртете бутона на програмата, програмата за миене ще се променя в следната посока: 

Нормална – Интензивна – Стъкло – Еко програма – 90 мин. – Накисване 
Когато е избрана програма, съответният индикатор ще свети. След това натиснете 
бутона Старт/Пауза, съдомиялната машина започва работа.



Когато работният цикъл завърши, зумерът на миялната машина ще прозвучи за 8 секунди, след това ще
спре. Изключете устройството с помощта на бутон ВКЛ/ИЗКЛ, изключете водоснабдяването и отворете
вратата на миялната машина. Изчакайте няколко минути преди да разтоварвате миялната машина, за
да избегнете пренасяне на съдове и прибори докато са горещи и податливи на чупене. Те ще изсъхнат
по-добре.

СМЯНА НА ПРОГРАМАТА...

ЗАБРАВИ ЛИ СТЕ ДА ДОБАВИТЕ СЪД?

Ако отворите вратата по време на цикъл на измиване, машината ще спре на пауза.
Програмната лампичка ще спре да мига и зумерът ще издаде звук на всяка минута освен ако
не затворите вратата. След като затворите вратата, машината ще продължи работа след 10
секунди.

БЕЛЕЖКА:

В края на цикъла по измиване

Предпоставка:

Забравеният съд може да се добавя по всяко време преди да се отвори капачето за почистващ препарат.

Добавете забравените съдове.

Затворете вратата.

След като пръскащите лостове спрат да работят,
можете да отворите вратата напълно.

2

3

Отворете вратата малко за спиране на измиването.

1 4

5

6

Натиснете бутон старт/нулиране

Натиснете бутон старт/нулиране и миялната
машина ще тръгне след 10 секунди

Когато натиснете бутона Старт/нулиране за пауза по време на измиването, програмната лампичка
ще спре да мига и миялната машина ще издава звук на всяка минута освен ако не натиснете бутон
Старт/нулиране за старт.

Бележка:

Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to
clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.
NOTE:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасно е да се отваря вратата когато се мие, тъй като можете да се опарите с гореща вода.
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1

2

Цикъл, който е в ход, може да се променя само ако все още не е изтекло много време от началото му. В противен
случай почистващият препарат може вече да е освободен и устройството може да е отцедило водата за измиване.
Ако това е така, разпределителят за почистващ препарат трябва да се напълни отново (вж. раздела на име
„Зареждане на почистващ препарат”).

. Натиснете бутона старт/нулиране за повече от 3 секунди, машината ще е в режим на изчакване, след това
можете да промените програмата до желаната настройка на цикъла (вж. раздел на име „Стартиране на цикъл на
измиване...”).

Изключване на миялната машина

Отворете внимателно вратичката

Разтоварване на миялната машина

Програмната ламичка свети, но не мига, само в този случай програмата е свършила.
1. Изключете миялната машина с натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ
2. Изключете водоснабдяването!

Горещите чинии са податливи на напукване. Чиниите следователно трябва да се оставят да се охладят
за около 15 минути преди да ги вадите от устройството.
Отворете вратичката на миялната машина, оставете я така и изчакайте няколко минути преди да
сваляте съдовете. По този начин те ще бъдат по-хладни и ще се подобри сушенето.

Нормално е миялната машина да е мокра отвътре.
Изпразнете първо долната кошница и след това горната. Това ще предотврати падането на вода от
горната кошница върху съдовете в долната.



Филтърът предотвратява големите останки от храна или други предмети да попаднат в канала.
Остатъците могат да блокират филтъра, в този случай трябва да се извадят.

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

Храната и мръсотията остават в този филтър и стават на
прах от специална струя от длния пръскащ лост, а после се
отмиват.

По-големите предмети като кокали или стъкло, които могат
да блокират канала, остават в грубия филтър. За сваляне
на тези парчета, уловени от филтъра, внимателно стиснете
горната част и повдигнете.

Този филтър задържа мръсотията и остатъците от храна в
цедка и предотвратява повторното им отлагане по съдовете по
време на цикъла на измиване.

Основен филтър 1

Груб филтърr 2

Фин филтър 3

СГЛОБЯВАНЕ НА ФИЛТЪРА
Филтърът ефикасно премахва остатъците от храна от водата, като така тя може да се рециклира по
време на цикъла. За най-добри резултати филтърът трябва да се почиства редовно. По тази причина е
добра идея да сваляте големите парчета храна във филтъра след всеки цикъл на измиване като
изплаквате овалния филтър и капачето под течаща вода. За сваляне на филтърното устройство
издърпайте дръжката нагоре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

n

n

Стъпка 1: Завъртете филтъра в посока обратна на
часовниковата стрелка.

Стъпка 2: повдигнете филтъра нагоре.

7. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Филтрираща система

БЕЛЕЖКА: Когато следвате тази процедура от стъпка 1 до стъпка 2, филтърната система ще се свали;
когато следвате от стъпка 2 до стъпка 1, филтърната система ще се инсталира.
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Миялната машина никога не трябва да се използва без филтри.
Неправилното поставяне на филтъра може да намали представянето на устройството и да
повреди съдовете и приборите.

2

3

1

1

2

Open



Защита срещу замръзване

Грижа за миялната машина

Почистване на филтъра

Почистване на вратичката

За почистване на грубия филтър и финия филтър използвайте четка. Сглобете повторно филтърните части
както е показано на фигурите на последната страница и вкарайте повторно целия комплект в миялната
машина, позиционирайте го на място и натиснете надолу.

Когато почиствате филтрите не чукайте по тях. В противен случай филтрите могат да
се повредят и да се намалят резултатите при измиване с миялната машина.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да почистите ръба около вратичката, вие трябва да използвате само мек и
влажен парцал. За избягване на проникване на вода в ключалката на вратата и
електрическите компоненти, не използвайте почистващ спрей от какъвто и да е
вид.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никога не използвайте почистващ спрей за почистване на панела на вратичката,
тъй като това може да повреди заключването на вратичката и електрическите
компоненти.
Абразивните агенти или хартиени кърпи не трябва да се използват тъй като има
риск от одраскване или петна по повърхността от неръждаема стомана.

n

n

Почистване на пръскащите лостове

БЕЛЕЖКА: Ако вашата миялна машина не може да работи поради
лед, моля свържете се с професионални сервизни лица.

- Инспектирайте филтрите за блокиране след всяка употреба на миялната машина.
- Чрез отвиване на грубия филтър вие можете да свалите филтърната система. Свалете
всякакви остатъци от храна и почистете филтрите под течаща вода.

Забележки:

БЕЛЕЖКА: Цялата филтърна система трябва да се почиства веднъж седмично.
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Контролното табло може да се почиства с помощта на леко навлажнен парцал.
След почистване се уверете, че е изсушен добре.
За външните части използвайте добра вакса за полиране на устройства.
Никога не използвайте остри предмети, стържещи подложки или силни почистващи препарати по която и да е
част от миялната машина.

Моля вземете мерки срещу замръзване на миялната машина през зимата. След всеки цикъл на
измиване извършвайте следното:
1. Изключете електрозахранването на миялната машина.
2. Изключете подаването на вода и откачете входната тръба за водата от клапана за вода.
3. Отцедете водата от входната тръба и водния клапан. (Използвайте тава за събиране на водата)
4. Свържете отново входната тръба за водата към водния клапан.
5. Свалете филтъра в долната част на тръбата и използвайте гъба за обиране на водата в цедката.

Необходимо е да почиствате пръскащите лостове редовно, тъй като
химикалите на твърдата вода ще задръстят отворите и лагерите на
лостовете за пръскане.

За сваляне на горния лост за пръскане, хванете гайката, завъртете лоста
по посока на часовника и го свалете.

За сваляне на долния лост за пръскане, издърпайте нагоре лоста.

Измийте ръцете в сапунен разтвор с топла вода и използвайте мека четка
за почистване на отворите. Поставете ги обратно след добро изплакване.



Електрически изисквания

Уверете се, че напрежението и честотата на контакта отговарят на тези от табелката.
Вкарвайте щепсела само в електрически контакт, който е заземен правилно. Ако
електрическият контакт, към който трябва да се свързва устройството, не е подходящ за
щепсела, сменете контакта вместо да използвате адаптери или подобни уреди, които
биха причинили прегряване и изгаряния.

Електрическо свързване

Уверете се, че има добро
заземяване преди употреба

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

8. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Моля погледнете етикета с мощността, за да разберете номиналните стойности и да свържете миялната
машина към правилен източник на електрозахранване. Използвайте необходимия предпазител от 10 ампера,
предпазител за закъсняване или прекъсвач на веригата, които се препоръчват и осигурете отделна верига само
за това устройство.

Позиционирайте устройството в желаното положение. Гърбът трябва да опира срещу стената зад него и
страните трябва да опират в съседните шкафове или стени. Миялната машина е снабдена с маркучи за
водоснабдяване и отцеждане, които могат да се позиционират вдясно или вляво, за да се улесни правилната
инсталация.

Изравняване на устройството

След като устройството се позиционира за изравняване, височината на
миялната машина може да се променя чрез регулиране на крачетата,
които са на винт. При всички положения устройството не трябва да се
накланя на повече от 2 градуса.

Позициониране на устройството.

Относно свързването към електрозахранването

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За лична безопасност:
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УДЪЛЖИТЕЛЕН КАБЕЛ ИЛИ АДАПТЕР С ТОВА УСТРОЙСТВО.
НЕ РЕЖЕТЕ И НЕ СВАЛЯЙТЕ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗАЗЕМЯВАНЕТО ОТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ КАБЕЛ.

n

n

Как да пазим в добро състояние миялната машина

Това устройство трябва да се заземи. В случай на повреда или счупване, заземяването ще намали
риска от електрически удар като осигури път за най-малко съпротивление за електрическия ток. Това
устройство е снабдено с кабел, който има заземяващ проводник и заземяващ щекер. Щекерът трябва
да се вкара в подходящ контакт, който е инсталиран и заземен съгласно всички локални стандарти и
изисквания.

n
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След всяко измиване

Сваляне на щепсела

Без разтворители или абразивно почистване

След всяко измиване изключвайте подаването на вода към
устройството и оставяйте вратата леко отворена, така че
влагата и миризмите да не остават вътре.

Преди да почиствате или да извършвате поддръжка,
винаги сваляйте щепсела от контакта

За почистване на външните и гумените части на миялната
машина, не използвайте разтворители или абразивни
почистващи продукти.
Използвайте само парцал с топла сапунена вода.
За отстраняване на петната от повърхността на
вътрешната част, използвайте навлажнен парцал с вода и
малко оцет или почистващ продукт специално за миялни
машини.

Когато не се използва за дълъг период от време

Преместване на устройството

Уплътнения

Препоръчва се да стартирате цикъл на измиване с
празна миялна машина и след това да изваждате от
контакта щепсела, да изключвате водоснабдяването
и да оставяте вратичката леко отворена. Това ще
помогне уплътненията на вратата да издържат по-
дълго и да се предотврати задържането на миризми
в устройството.

Ако устройството трябва да се премества, опитайте
се да го държите във вертикална позиция. Ако е
абсолютно необходимо, то може да бъде
позиционирано на гърба си.

Един от факторите, причиняващи миризми в
устройството е храната, която остава в
уплътненията. Периодичното почистване с влажна
гъба ще предотврати това.



Свързване на водата

for personal safety:
DO NOT USE AN EXTENSION CORD OR AN ADAPTER PLUG WITH THIS APPLIANCE.
DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT OR REMOVE THE

FROM THE POWER CORD.
EARTHING

CONNECTION

n

n

Предупреждение! Неправилното свързване на заземяващия проводник на оборудването може да доведе до риск
от електрически удар.
Проверете с квалифициран електротехник или сервизен представител, ако се съмнявате дали
устройството е добре заземено.
Не променяйте щекера, който е предоставен с устройството. Ако щекерът не пасва добре на
контакта, моля извикайте квалифициран електротехник за инсталиране на правилен контакт.

n

n

n
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моля затваряйте крана след употреба.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Следните неща трябва да се проверяват преди стартирането на миялната машина.

СТАРТИРАНЕ НА МИЯЛНАТА МАШИНА

Внимание: След инсталацията моля уверете се, че запазвате този наръчник.

Съдържанието на наръчника е много полезно за потребителите.

17

Свързване на маркуча за оттичане
Вкарайте маркуч за оттичане с минимален диаметър от 4 см или го прекарайте към мивката, като се уверите, че избягвате
огъване или прищипване. Използвайте специални пластични опори, които са доставени с устройството. Горната част на маркуча
трябва да е на височина между 40 и 100 см. Свободният край на маркуча не трябва да се потапя във вода, за да се избегне
обратното протичане.

φ 40mm

Как да се оттича излишната вода от маркучите

Изход за вода

Удължителен маркуч

Свързване към сифон

Ако мивката е на 1000 по-високо от пода, излишната вода от маркучите не може да се оттича директно в мивката. Ще
бъде необходимо да се оттича излишната вода от маркучите в купа или подходящ контейнер, който да се държи извън
и по-ниско от мивката.

Свържете маркуча за оттичане на вода. Маркучът за оттичане трябва да се монтира правилно за избягване на течове.
Уверете се, че маркучът не е усукан или притиснат.

Ако се нуждаете от удължителен маркуч, уверете се, че използвате подобен маркуч за оттичане.
Той не трябва да е по-дълъг от 4 метра, в противен случай ефектът от почистването на миялната машина може да се
намали.

Свързването за отпадъчна вода трябва да е на височина от по-малко от 100 см (максимум) от долната част на
поставката. Маркучът за оттичане на водата трябва да се фиксира.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Миялната машина е нивелирана и добре закрепена.
Входният клапан е отворен.
Има теч при свързванията на проводниците
Жиците са добре свързани.
Електрозахранването е включено
Входният маркуч и маркучът за отцеждане са свързани
Всички опаковъчни материали и брошури трябва да се извадят от миялната машина.
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9. Съвети за разрешаване на проблеми

Проблем Възможни причини Какво да се направи

Пяна в камерата

Прегледайте таблиците на следните страници и така можете да се справите и без обаждане за сервизиране.

Бял слой по
вътрешната повърхност

Има петна от ръжда
по посудата

Чукащ шум в
отделението за
измиване

Тропащ шум в
отделението за
измиване

Чукащ шум в
тръбите за вода

Замърсен интериор
на камерата

Миялната машина не
стартира

Водата не се изпомпва
от миялната машина

Преди да се обадите за сервизиране

Технически
проблеми

Общи
проблеми

Шум

Изгорял бушон или
задействан прекъсвач на
веригата

Код за грешка : Е1;
водното налягане е
ниско
Вратичката на миялната
машина не е добре
затворена.

Почистващ препарат с
оцветител е използван.

След добавяне на сол
към миялната машина
не е била стартирана
програма. Следи от сол
са попаднали в цикъла
на измиване.

Лост за пръскане се
удря в елемент от
кошницата.

Това може да се
причинява от
инсталацията на място
или надлъжния разрез
на тръбите.

Електрозахранването
не е включено

Усукан маркуч за
оттичане.

Задръстен филтър

Задръстен кухненски
канал

Неподходящ
почистващ препарат

Разлят препарат за
изплакване

Минерали в твърдата
вода

Засегнатите елементи
не са устойчиви на
корозия

Капакът на
омекотителя е хлабав

Елементите са
хлабави в
отделението за
измиване

Сменете бушона или нулирайте прекъсвача на веригата.
Махнете всеки уред, който споделя същата верига с миялната
машина.

Проверете кухненския канал, за да се уверите, че има добро
отцеждане. Ако проблемът е, че няма оттичане от канала,
може да трябва да извикате водопроводчик, а не сервизен
техник за миялни машини.
Използвайте само специален почистващ препарат за миялни
машини, за да избягвате пяна. Ако това стане, отворете
миялната машина и оставете пяната да се изпари. Добавете 1
галон студена вода към камерата. Затворете миялната
машина, след това изберете цикъл. Миялната машина ще
отцеди водата при първата стъпка. Отворете вратата след
оттичането и проверете дали пяната е изчезнала.
Повторете ако е необходимо.

Винаги почиствайте незабавно разлятия препарат за
изплакване

Проверете захващането. Уверете се, че фиксирането е
добро.

Уверете се, че миялната машина е включена и
вратичката е добре затворена.
Уверете се, че електрическият кабел е добре
включен в контакта.

Проверете дали водоснабдяването е свързано
правилно и водата е включена.

Уверете се, че затваряте добре вратата и езичето
прищраква.

Проверете маркуча за оттичане

Проверете грубия филтър (вж. раздел на име
„Почистване на филтъра”)

Уверете се, че почистващият препарат е без
оцветители.

За почистване на интериора използвайте влажна
гъба с почистващ препарат за миялни машини и
носете гумени ръкавици. Никога не използвайте
друг почистващ препарат от този за миялни
машини поради риска от образуване на пяна.

Винаги стартирайте бърза програма за измиване
без съдове в миялната машина и без избиране на
турбо функцията (ако има) след добавянето на сол
в миялната машина.

Прекъснете програмата и подредете отново
елементите, които пречат на лоста

Прекъснете програмата и подредете отново
елементите.

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

.



Кодове за неизправност
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Съдовете не са
чисти

Замъглени
стъклени съдове

Черни или сиви петна
върху съдовете

Почистващ препарат е
останал в капачето на
разпределителя

Съдовете не съхнат

Неудовлет
ворителен
резултат от
измиването

Неудовлетворителен
резултат при сушенето

Проблем Възможни причини Какво да се направи

Съдовете не са
заредени правилно.

Програмата не е била
достатъчно мощна.

Няма достатъчно
почистващ препарат.

Комбинация от мека
вода и твърде много
почистващ препарат.

Алуминиевите части са
се търкали в съдовете.

Съдовете блокират
отварянето на капачето.

Неправилно зареждане

Твърде малко помощен
препарат за изплакване

Съдовете са свалени
твърде рано

Избрана е грешна
програма

Използване на прибори
с нискокачествено
покритие

Елементите блокират пътя
на пръскащите лостове.

Филтърната комбинация в
основата на отделението за
измиване не е чиста или
правилно поставена. Това
може да причини
блокиране на лостовете за
пръскане.

Вж. бележките в „Зареждане на кошниците на
миялната машина”

И з б е р ет е п о - и н т е н з и в н а п р о г р а м а . В ж .
„Таблица с цикли на измиване”.

Използвайте повече препарат или сменете
препарата.

Почистете и/или монтирайте правилно филтърната
комбинация. Почистете отворите на лостовете за
пръскане. Вж. "Почистване на лостовете за
пръскане”

Използвайте по-малко почистващ препарат, ако
имате мека вода и изберете най-късия цикъл за
измиване на стъклени съдове и за почистването им.

Използвайте мек абразивен почистващ препарат за
елиминиране на тези петна.

Заредете повторно съдовете правилно.

Заредете миялната машина според предложеното в
указанията.
Увеличете количеството на помощния
препарат/напълнете разпределителя.

Оттичането на вода е по-трудно при тези елементи.
Приборите или съдовете от този вид не са
подходящи за миене в миялна машина.

Подредете повторно елементите, така че пръскащите
лостове да могат да се въртят свободно.

Не изпразвайте вашата миялна машина непосредствено
след измиването. Отворете леко вратичката така че
парата да може излезе. Започнете да разтоварвате
миялната машина само след като съдовете са изстинали.
Изпразнете долната кошница първо. Това предпазва
капенето на вода върху съдовете от нея.

При кратки програми температурата на измиване е по-
ниска. Това също така намалява резултата от измиването.
Изберете програма с дълг о време на измиване.

Ако има преливане, изключете главното водоснабдяване преди да се
обадите в сервиз.
Ако има вода в основата поради препълване или малък теч, тя трябва да се
махне преди рестартиране на миялната машина.

n

nПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Когато възникне неизправност, уредът ще изведе кодове за грешки, за да ви предупредят:

Код Значение  Възможна причина
Индикаторът за 
накисване мига.

Отнема дълго време 
съдомиялната да се напълни с
вода.

Кранчето не е отворено, достъпът на водата в 
машината е ограничен или налягането на водата е 
ниско.

Индикаторът ЕКО 
мига.

Водата прелива извън 
съдомиялната.

Някоя от частите на съдомиялната е протекла.
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Височина: 845mm

Ширина: 448mm

Дълбочина: 600mm

Водно налягане: 0.04-1.0MPa

Електрозахранване: виж етикета с номинални стойности

Капацитет:                                        9 комплекта

448

845

1175

600(with the door closed)
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GORENJE

9

A++

0.69 kWh

0.45 W

0.49 W

2520 литра

A

185 min

84.5 cm

44.8 cm

60 cm

1930 W

Данни за съдомиялна машина за битова употреба според Директива на ЕС 1059/2010:

Производител

Модел / Описание

Брой комплекти

Клас на енергийна ефективност

Годишна консумация на енергия

Консумация на енергия при стандартен цикъл

Консумация на енергия при режим Изключено

Консумация на енергия при режим Оставено включено

Годишна консумация на вода

Енергиен клас на сушене

Стандартен цикъл на миене

Времетраене на стандартен цикъл

Ниво на шум

Разполагане

Височина

Ширина

Дълбочина (с конекторите)

Консумация на енергия

Волтаж / честота

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

Годишната консумация на енергия 197 kWh е изчислена на базата на стандартни цикъла на миене,
при употреба на студена вода и при моделите с ниска консумация на енергия. Реалната консумация зависи
от начина на употреба на уреда

, 280

.

Годишната консумация на вода 2520 литра, е изчислена на базата на 280 стандартни цикъла на миене.
Реалната консумация на вода зависи от начина на употреба на уреда.

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

Тази програма е подходяща за почистване на нормално замърсени съдове и е най-ефективната комбинация
от водна и енергийна консумация за този тип съдове.

Този уред отговаря на настоящите Европейски стандарти и директиви:

- LVD 2006/95/EC
- EMC2004/108/EC
- EUP 2009/125/EC

Технически характеристики

БЕЛЕЖКА:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ECO 45℃

49 dB(A) re 1 pW

Свободностояща

220-240 V~ / 50 Hz

Налягане на водата 0.4-10 bar = 0.04-1 M

Възможност за вграждане Да

Pa

197 kWh


