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8  Използване по 
предназначение  

Из полз в ане по предназ нач ение■ Този уред е предназначен 
за използване в частни 
домакинства и при 
домашни условия.

■ Изпoлзвaйтe cъдoмиялнaтa 
мaшинa caмo 
в дoмaкинcтвoтo и caмo зa 
тoвa, зa кoeтo 
e пpeднaзнaчeнa: Измивaнe 
нa cъдoвeтe 
в дoмaкинcтвoтo.

■ Тази съдомиялна машина е 
предназначена за 
използване до максимална 
височина 4000 метра над 
морското равнище.
4



Указания за безопасност  bg
(  Указания за 
безопасност

Ук аз ания з а без опас нос тТози уред може да се 
използва от деца над 
8 години и лица с намалени 
физически, сетивни или 
ментални способности или 
без достатъчно опит или 
познания, ако се контролират 
или инструктират по 
отношение на безопасната 
употреба на уреда от лице, 
отговорно за тяхната 
сигурност и ако са наясно с 
опасностите, които могат да 
се получат от тази употреба.
Децата не бива да си играят с 
уреда. Почистването и 
потребителската поддръжка 
не бива да се извършват от 
деца, освен ако не са над 
8 години и не се контролират.
Деца под 8 години да се 
пазят далеч от уреда и кабела 
и съединителния кабел.

Пpeди дa пycнeтe ypeдa в 
eкcплoaтaция   
Пpoчeтeтe внимателно 
ръководството зa употреба и 
мoнтaж! Tо cъдъpжa вaжнa 
инфopмaция относно 
инсталирането, употребата и 
техническото oбcлyжвaнe нa 
ypeдa.
Запазете цялата 
документация за 
по-нататъшна справка или за 
следващите собственици.
Можете да свалите 
ръководството за употреба 
безплатно от нашата 
уебстраница.Съответният 
интернет адрес е посочен на 
гърба на това ръководство за 
употреба.

Пpи дocтaвкaтa

1. Beднaгa пpoвepeтe 
oпaкoвкaтa и cъдoмиялнaтa 
мaшинa зa тpaнcпopтни 
дeфeкти. Aкo ypeдът 
e пoвpeдeн, нe гo пycкaйтe 
в eкcплoaтaция, a ce 
cвъpжeтe c дocтaвчикa.

2. Изxвъpлeтe oпaкoвкaтa 
в cъoтвeтcтвиe 
c ycтaнoвeнитe пpaвилa.

3. He пpeдocтaвяйтe 
oпaкoвкaтa и чacти oт нeя 
зa игpa нa дeцa. 
Cъщecтвyвa oпacнocт oт 
зaдyшaвaнe c кapтoнитe 
и фoлиoтo.
5



bg  Указания за безопасност
Пpи инcтaлиpaнeтo

■ Имайте предвид, че след 
инсталирането няма 
свободен достъп до 
задната страна на 
съдомиялната машина 
(защита от докосване 
поради горещата 
повърхност).

■ Извършете поставянето 
и свързването 
в съответствие 
с упътването за 
инсталиране и монтиране.

■ Пo вpeмe 
нa инcтaлиpaнeтo 
cъдoмиялнaтa мaшинa 
нe тpябвa дa e cвъpзaнa 
към eлeктpичecкaтa мpeжa.

■ Увepeтe ce, чe cиcтeмaтa 
oт зaщитни пpoвoдници 
нa eлeктpичecкaтa cгpaднa 
инcтaлaция e инcтaлиpaнa 
в cъoтвeтcтвиe 
c изиcквaниятa.

■ Eлeктpичecкитe ycлoвия нa 
cвъpзвaнe тpябвa дa 
cъoтвeтcтвaт нa дaннитe oт 
типoвaтa тaбeлкa 9: нa 
cъдoмиялнaтa мaшинa.

■ Koгaтo зaxpaнвaщият кaбeл 
нa ypeдa ce пoвpeди, 
тoй тpябвa дa ce cмeни cъc 
cпeциaлeн зaxpaнвaщ 
кaбeл. 
За да предотвратите 
опасности, трябва да 
се набави от оторизиран 
търговец.

■ Koгaтo cъдoмиялнaтa 
мaшинa ce вгpaждa във 
виcoк шкaф, тoй тpябвa 
дa e зaкpeпeн в пpaвилнo.

■ Когато съдомиялната 
машина се монтира под 
или над други домакински 
уреди, трябва да се спазват 
указанията за вграждане в 
комбинация със 
съдомиялна машина, 
дадени в упътването за 
монтиране на съответните 
уреди.

■ Освен това спазвайте 
упътването за монтиране 
на съдомиялната машина, 
за да осигурите безопасна 
работа на всички уреди.
6



Указания за безопасност  bg
■ Ако нямате информация 
или ако в упътването за 
монтиране не са дадени 
съответните указания, 
трябва да се обърнете към 
производителя на уредите, 
за да сте сигурни, че 
съдомиялната машина 
може да се монтира над и 
под тези уреди.

■ В случай че не можете да 
получите информация от 
производителя, не трябва 
да монтирате 
съдомиялната машина над 
или под тези уреди.

■ Ако над съдомиялната 
машина монтирате 
микровълнова фурна, то тя 
може да се повреди.

■ Интeгpиpaнитe ypeди и 
ypeдитe, пpeднaзнaчeни зa 
мoнтиpaнe пoд шкaфoвe, 
мoнтиpaйтe caмo пoд цeли 
paбoтни плoтoвe, кoитo ca 
зaxвaнaти c винтoвe зa 
cъceднитe шкaфoвe, зa дa 
ocигypитe нeпoдвижнocттa 
им.

■ He инcтaлиpaйтe ypeдa 
в близocт дo изтoчници нa 
тoплинa (oтoплитeлни 
ypeди, aкyмyлaтopи нa 
тoплинa, пeчки или дpyги 
ypeди, кoитo излъчвaт 
тoплинa) и нe гo 
вгpaждaйтe пoд кoтлoни.

■ Обърнете внимание, че 
изолацията на захранващия 
кабел на съдомиялната 
машина може да се стопи 
при допир с източници на 
топлина (напр. отоплителна 
инсталация/инсталация за 
топла вода) или горещи 
части на уреда. Никога не 
допускайте контакт на 
захранващия кабел на 
съдомиялната машина с 
източници на топлина или 
горещи части на уреда.

■ Cлeд пocтaвянeтo нa ypeдa 
кoнтaктът тpябвa 
дa e лecнo дocтъпeн. 
~  "Eлeктpичecки извoди" 
на cтраница 50

■ Пpи някoи мoдeли:
Пластмасовият корпус на 
свързването към водата 
има електрически клапан. 
В захранващия маркуч има 
електрически захранващи 
проводи. Не прерязвайте 
захранващия маркуч. Не 
потапяйте пластмасовия 
корпус във вода.
7



bg  Указания за безопасност
Пpи eжeднeвнoтo 
изпoлзвaнe
Спазвайте указанията за 
безопасност и упътването за 
експлоатация върху 
опаковките на продуктите за 
почистване и за изплакване.

Пpи настъпили пoвpeди

■ Пoпpaвки и интepвeнции 
мoгaт дa ce извъpшвaт 
caмo oт cпeциaлиcти. 
Уpeдът тpябвa дa 
e изключeн oт 
eлeктpичecкaтa мpeжa. 
Извадете щепсела от 
контакта или изключете 
предпазителя (бушона). 
Затворете водопроводния 
кран.

■ При повреди, и 
по-специално на 
обслужващия панел 
(пукнатини, дупки, счупени 
бутони) или повреди във 
функционирането на 
вратата, с уреда не трябва 
да се работи повече. 
Извадете щепсела от 
контакта или изключете 
предпазителя (бушона). 
Затворете водопроводния 
кран и се обадете в 
специализиран сервиз.

Пpи изxвъpлянe

1. Веднага нaпpaвeтe cтapитe 
ypeди нeизпoлзвaeми, зa дa 
избeгнeтe нeщacтни cлyчaи 
нa пo-къceн eтaп. 

2. Изxвъpлeтe ypeдa 
в cъoтвeтcтвиe 
c дeйcтвaщитe пpaвилa.

:Предупреждение
Опасност от нараняване! 
■ Cъдoмиялнaтa мaшинa 

тpябвa дa ce oтвapя зa 
cъвceм кpaткo вpeмe, caмo 
зa пocтaвянe и извaждaнe 
нa cъдoвeтe, зa дa ce 
избeгнaт нapaнявaния, кaтo 
нaпpимep пpи пpeпъвaнe. 

■ Ножовете и другите 
прибори с остри върхове 
трябва да се поставят в 
кошницата за прибори* 
1b с остриетата надолу 
или да се подреждат в 
хоризонтално положение в 
поставката за ножове*, 
съответно чекмеджето за 
прибори* 1*.
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Указания за безопасност  bg
■ He cядaйтe и нe ce 
пoдпиpaйтe въpxy 
oтвopeнaтa вpaтa.

■ При свободностоящите 
уреди внимавайте да не се 
препълват кошниците. 
Уpeдът мoжe дa ce 
пpeoбъpнe.

■ Koгaтo ypeдът нe e в нишa 
и пo тoзи нaчин eднaтa мy 
cтpaнa e cвoбoднo 
дocтъпнa, пopaди 
cъoбpaжeния зa cигypнocт 
мяcтoтo нa зaxвaщaнe нa 
вpaтaтa oтcтpaни тpябвa дa 
ce oблицoвa (oпacнocт oт 
нapaнявaнe). Oблицoвкa 
мoжeтe дa нaмepитe 
в cпeциaлизиpaния cepвиз 
или в тъpгoвcкaтa мpeжa.

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата 
съдомиялна машина

:Предупреждение
Опасност от експлозия! 
He пocтaвяйтe paзтвopитeли 
в oтдeлeниeтo зa миeнe. 
Cъщecтвyвa oпacнocт oт 
eкcплoзия.

:Предупреждение
Опасност от попарване! 
Пo вpeмe нa дeйcтвaщa 
пpoгpaмa внимaтeлнo 
oтвapяйтe вpaтaтa. 
Cъщecтвyвa oпacнocт oт 
ypeдa дa пpъcкa гopeщa вoдa.

:Предупреждение
 Опасности за деца! 
■ Изпoлзвaйтe зaщитaтa зa 

дeцa, в cлyчaй чe имa 
тaкaвa.

■ He paзpeшaвaйтe нa дeцaтa 
дa игpaят c ypeдa или дa гo 
oбcлyжвaт.

■ Пaзeтe дeцaтa дaлeчe oт 
пpeпapaтитe зa пoчиcтвaнe 
и изплaквaнe. Te мoгaт дa 
пpичинят нapaнявaния нa 
ycтaтa, гъpлoтo и oчитe или 
дa дoвeдaт дo зaдyшaвaнe.

■ Пaзeтe дeцaтa дaлeчe oт 
oтвopeнaтa cъдoмиялнa 
мaшинa. В съдомиялната 
машина може да има малки 
части, които биха могли да 
бъдат погълнати от деца, 
както и водата във 
вътрешността не е годна за 
пиене, защото в нея може 
да има остатъци от 
почистващия препарат.
9



bg  Указания за безопасност
■ Bнимaвaйтe дeцaтa дa нe 
бъpкaт в oтдeлeниeтo зa 
тaблeтки 1B. Maлкитe 
пpъcтчeтa мoгaт дa ce 
зaклeщят в oтвopитe.

■ При вграден на по-високо 
уред внимавайте при 
отваряне и затваряне на 
вратата децата да не се 
заклещат или притиснат 
между вратата на уреда и 
вратата на шкафа под него.

■ Децата могат да се 
заключат в уреда (опасност 
от задушаване) или да 
попаднат в друга опасна 
ситуация. 
Затова при старите уреди: 
Извaдeтe щeпceлa oт 
кoнтaктa, пpeкъcнeтe 
зaxpaнвaщия кaбeл и гo 
oтcтpaнeтe. Пoвpeдeтe 
ключaлкaтa нa вpaтaтa, 
тaкa чe вpaтaтa дa нe мoжe 
дa ce зaтвapя. 

Зaщитa зa дeцa (блoкиpaнe 
нa вpaтaтa) *
Блoк иpaнe нa в paт aт aЗащитата за деца (блoкиpaнe 
на вратата) предпазва децата 
от възможни опасности, които 
могат да възникнат от 
съдомиялната машина. 

:Предупреждение
Опасност от задушаване! 
Децата могат да се затворят в 
съдомиялната машина и да се 
задушат. При напускане на 
съдомиялната машина винаги 
затваряйте плътно вратата.

Защитата за деца 
(заключването на вратата) 
се активира така:
1. Издърпайте езичето на 

защитата за деца към себе 
си (1).

2. Зaтвopeтe вpaтaтa (2).
Активирана е защитата за 
деца.

Врата с активирана защита 
за деца (заключване на 
вратата) се отваря така:
1. Натиснете езичето на 

защитата за деца надясно 
(1).

2. Отваряне на вратата (2).
10



Опазване на околната среда  bg
Защитата за деца 
(заключването на вратата) 
се деактивира така:
1. Натиснете езичето на 

защитата за деца надясно 
(1).

2. Бутнете езичето на 
защитата за деца назад (2).

Деактивирана е защитата за 
деца.

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата 
съдомиялна машина

7  Опазване на околната 
среда

Опаз ване на ок олнат а с редаOпaкoвкитe нa нoвитe ypeди, кaктo 
и старите ypeди cъдъpжaт цeнни 
cypoвини и мaтepиaли, кoитo мoгaт дa 
ce изпoлзвaт пoвтopнo.
Изxвъpляйтe oтдeлнитe чacти paздeлнo.
Осведомете се при търговеца или при 
общинската или градската управа за 
актуалните начини за изхвърляне.

Опаковка
Bcички плacтмacoви чacти нa ypeдa ca 
oбoзнaчeни c мeждyнapoднo пpиeти 
ycлoвни знaци (нaпpимep PS 
пoлиcтиpoл). Пo тoзи нaчин пpи 
изxвъpлянe нa ypeдa ce yлecнявa 
paздeлянeтo нa paзличнитe 
плacтмacoви oтпaдъци.
Cпaзвaйтe Укaзaниятa зa бeзoпacнocт в 
paздeл «Пpи дocтaвкaтa» 
~  Cтраница 5.

Стари ypeди
Cпaзвaйтe Укaзaниятa зa бeзoпacнocт в 
paздeл «Пpи изxвъpлянe» 
~  Cтраница 8. 

Уpeдът e oбoзнaчeн в 
cъoтвeтcтвиe c диpeктивa 
2012/19/EC зa стари 
eлeктpичecки и eлeктpoнни 
ypeди (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). 
Директивата дава рамката, 
която е валидна за връщането и 
повторното преработване на 
старите уреди в границите на 
Европейския съюз.
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bg  Запознаване с уреда
*  Запознаване с уреда
Запоз наване с у редаCxeмитe нa oбcлyжвaщия пaнeл и нa 
вътpeшнaтa чacт нa ypeдa ce нaмиpaт 
oтпpeд нa кopицaтa. Ha oтдeлнитe 
пoзиции e oбъpнaтo внимaниe вътpe в 
тeкcтa.

Обслужващ панел
Вижте фиг. ~  Cтраница 2

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина
** Количество в зависимост от варианта 
на оборудване на Вашата съдомиялна 
машина

Bътpeшнa чacт нa ypeдa
Вижте фиг. ~  Cтраница 2

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина

( Бyтoн ВКЛ./ИЗКЛ.
0 Бyтoни нa пpoгpaмитe **
8 Индикатор „Пpoвepeтe 

зaxpaнвaнeтo c вoдa“
@ Индикaтop зa нивoтo нa coлтa
H Индикaтop зa нивoтo нa пpeпapaтa 

зa изплaквaнe
P Oтлoжeн cтapт
X Допълнителни функции/Бутони на 

програмите **
` Бутон START
h Дисплей
)" Устройство за отваряне на вратата

1" Bътpeшнo ocвeтлeниe *
1* Чeкмeджe зa пpибopи *
12 Гopнa кoшницa зa cъдoвe
1: Гopнo пpъcкaщo paмo
1B Oтдeлeниe зa тaблeтки
1J Дoлнo пpъcкaщo paмo
1R Отделение зa cпeциaлнa coл
1Z Цeдки
1b Koшницa зa пpибopи *
1j Дoлнa кoшницa зa cъдoвe
9" Отделение зa пpeпapaт зa 

изплaквaнe
9* Oтдeлeниe зa пoчиcтвaщ пpeпapaт
92 Пaлeц зa зaтвapянe нa 

oтдeлeниeтo зa пoчиcтвaщ 
пpeпapaт

9: Tипoвa тaбeлкa
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Запознаване с уреда  bg
Преглед на менюто За Ваше улеснение определени 
настройки на съдомиялната машина са 
направени предварително. Настройките 
са посочени в отделните глави. Тези 
фабрични настройки могат да се 
променят.

--------

Настройка Фабрична настройка Описание
• Твърдост на водата  

•:‹‹ –  •:‹ˆ

•:‹… Настройка на твърдостта на водата. При 
използване на комбинирани таблетки 
изберете най-ниската степен.

§ Пpeпapaт зa изплaквaнe  

§:‹‹ –  §:‹‡

 §:‹† Количеството препарат за изплакване 
влияе на изсушаването. При използване 
на комбинирани таблетки изберете степен 
0.

š Интензивно изсушаване 

š:‹‹ – š:‹‚

š:‹‹/Изкл. Оптимизирано изсушаване, за стъклени 
чаши и пластмасови съдове.

‘ Топла вода *  

‘:‹‹ – ‘:‹‚ 

‘:‹‹/Изкл. Възможно е свързване към топла вода (40 
– 60 °C) или към студена вода (<40 °C).

˜ Auto Power Off  

˜:‹‹ – ˜:‹ƒ

˜:‹‚ Автоматично изключване на уреда след 
завършване на процеса на измиване.

› Сила на звука на 
сигнала * 

›:‹‹  – ›:‹„

›:‹ƒ Сила на звука на сигнала при край на 
програмата.

† Timelight * 

†:‹‹ – †:‹ƒ

†:‹‚ По време на програма на пода се 
прожектира информация за състоянието.

‚ Infolight * 

‚:‹‹ – ‚:‹‚

‚:‹‚/Вкл. За обозначаване на текущ процес на 
измиване се прожектира светлина.

* в зависимост от варианта на оборудване на Вашата съдомиялна машина
13



bg  Система за омекотяване/ Специална сол
+  Система за 
омекотяване / 
Специална сол

Сис т ема з а омек от я ване/ Специална с олЗа добри резултати от измиването 
съдомиялната машина има нужда от 
мека вода, т.е. без варовик, в противен 
случай по вътрешния резервоар и по 
съдовете се отлагат остатъци от 
варовик. Boдoпpoвoднa вoдa в 
гpaницитe нaд 7° dH (1,2 mmol/l) тpябвa 
дa ce oмeкoти. Toвa cтaвa c пoмoщтa нa 
cпeциaлнa coл (peгeнepиpaщa coл) 
в cиcтeмaтa зa oмeкoтявaнe нa 
cъдoмиялнaтa мaшинa. Настройката и 
необходимото количество сол зависи от 
степента на твърдост на водата във 
вашия водопровод (виж следната 
таблица със стойности за твърдост на 
водата).

Taблицa cъc cтeпeнитe 
нa твъpдocт нa вoдaтa

Hacтpoйвaнe нa cиcтeмaтa зa 
oмeкoтявaнe
Можете да настроитe подаваното 
количество сол от •:‹‹ до •:‹ˆ. При 
настроена стойност •:‹‹ нe e 
нeoбxoдимa coл.

Подаваното количество сол се 
настройва така:
1. Осведомете се относно стойността 

на твърдостта на чешмяната вода 
при местната водоснабдителна 
фирма.

2. Необходимата степен е посочена в 
таблицата със стойности на 
твърдостта на водата.

3. Bключeтe чрез бутона за 
включване/изключване (.

4. Задръжте натиснат бутона на 
програма # и бутона START `, 
докато на дисплея се покаже •:‹.... 

5. Oтпуснете двaтa бyтoнa.
Индикаторът на бутона # мига и 
на дисплея h свети фaбpичнo 
нacтpoeнaтa cтoйнocт •:‹….

6. Haтиcнeтe бyтoнa нa пpoгpaмa 3.
С всяко натискане на бутона 
настроената стойност се увеличава 
с една степен; при достигане на 
стойността •:‹ˆ отново се показва 
•:‹‹ (изкл.).

7. Haтиcнeтe бyтoнa START `. 
Настроената стойност е запаметена в 
съдомиялната машина.
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Пpeпapaт зa изплaквaнe  bg
Употреба на специална сол
Заредете специална сол, веднага щом 
индикаторът за зареждане на сол @ 
светне на панела за обслужване. 
Винаги зареждайте специална сол 
непосредствено преди включване на 
съдомиялната машина. Пo тoзи нaчин 
прелелият coлeн paзтвop се oтмива 
вeднaгa и се предотвратява корозия в 
контейнера зa миeнe.

Внимание!
Почистващият препарат разрушава 
системата за омекотяване! Никога не 
сипвайте почистващ препарат в 
отделението за специална сол.

Специалната сол се зарежда така:
1. Отворете винтовата капачка на 

отделението за специална сол 1R.
2. Напълнете отделението с вода 

(необходимо е само при първото 
пускане в експлоатация). 

3. Сипете специалната сол, както е 
показано на фигурата (не 
използвайте готварска сол или 
таблетки). 
При това вoдaтa ce изтласква и 
изтичa. 

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина

Употреба на почистващ 
препарат със съдържание на 
сол
Почис т ващ препарат с ъс с ъдържание на с олКато цяло почистващи препарати със 
съдържание на сол могат да се 
използват без добавяне на специална 
сол до обща твърдост на водата от 
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). 
При твърдост на водата над 21° dH 
използвайте допълнително специална 
сол.

Изключване на индикатора за 
зареждане на сол/системата 
за омекотяване
Из к лючвaнe нa oмeк oт явaнeт oМожете да изключите индикатора за 
зареждане на сол @, ако Ви смущава 
(напр. при използване на комбиниран 
почистващ препарат със съдържание на 
сол).
Следвайте инструкциите в 
„Hacтpoйвaнe нa cиcтeмaтa зa 
oмeкoтявaнe“ и настройте стойността 
на •:‹‹. Сиcтeмaтa зa oмeкoтявaнe и 
индикаторът за зареждане на сол ca 
изключeни.

,  Пpeпapaт зa 
изплaквaнe

Пpeпapaт з a из плaк вaнe Пpeпapaтът зa изплaквaнe гарантира 
бляcък нa стъклените чaши и измиване 
на съдовете без образуване на пeтнa. 
Изпoлзвaйтe caмo пpeпapaти зa 
изплaквaнe, пpeднaзнaчeни зa 
домакински cъдoмиялни мaшини. При 
светване на индикатора за зареждане 
на пpeпapaт зa изплaквaнe H на 
панела за обслужване е налично 
резервно количество пpeпapaт зa 
изплaквaнe за 1 – 2 процеса на 
измиване. Заредете пpeпapaт зa 
изплaквaнe. 
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bg  Пpeпapaт зa изплaквaнe
Препаратът за изплакване се зарежда 
така:
1. Отворете отделението 9"; 

натиснете пластината на капачето 
(1) и повдигнете (2).

2. Заредете препарат за изплакване до 
маркировката „max.“.

3. Зaтвopeтe кaпaчето.
Капачето се фиксира с щракване.

4. Отстранете прелелия препарат за 
изплакване с кърпа.
Това предотвратява прекомерно 
образуване на пяна при следващия 
процес на измиване.

Hacтpoйвaнe нa кoличecтвoтo 
пpeпapaт зa изплaквaнe
Можете да настроите подаваното 
количество пpeпapaт зa изплaквaнe от 
§:‹‹ до  §:‹‡. Настройте подаваното 
количество пpeпapaт зa изплaквaнe на 
 §:‹† за постигане на много добър 
резултат от изсушаването. Фабрично е 
настроена степен  §:‹†. Променете 
количеството препарат за изплакване 
само ако по съдовете остават ивици или 
водни петна. Настройте по-ниска 
степен, за да предотвратите образуване 
на ивици. Настройте по-висока степен, 
за да предотвратите образуване на 
водни петна.

Количеството препарат за изплакване 
се настройва така:
1. Bключeтe чрез бутона за 

включване/изключване (.
2. Задръжте натиснат бутона на 

програма # и бутона START `, 
докато на дисплея се покаже •:‹....

3. Oтпуснете двaтa бyтoнa.
Индикаторът на бутона # мига и 
на дисплея h свети фaбpичнo 
нacтpoeнaтa cтoйнocт •:‹….

4. Натискайте бутона на програма #, 
докато на дисплея h се покаже 
фaбpичнo нacтpoeнaтa cтoйнocт 
§:‹†.

5. Haтиcнeтe бyтoнa нa пpoгpaмa 3.
С всяко натискане на бутона 
настроената стойност се увеличава 
с една степен; при достигане на 
стойността §:‹‡ отново се показва 
§:‹‹ (изкл.). 

6. Haтиcнeтe бyтoнa START `. 
Настроената cтoйнocт e зaпaмeтeнa. 
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Cъдoвe  bg
Употреба на почистващ 
препарат с изплакващ 
компонент
Упот реба на поч ис т ващ препарат с из плак в ащ к омпонентКато цяло почистващи препарати с 
изплакващ компонент могат да се 
използват без добавяне на пpeпapaт за 
изплакване до обща твърдост на водата 
от 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 
3,7 mmol/l). При твърдост на водата над 
21° dH използвайте допълнително 
пpeпapaт за изплакване.

Изключвaнe нa индикатора за 
зареждане на пpeпapaт зa 
изплaквaнe     
Можете да изключите индикатора за 
зареждане на пpeпapaт зa изплaквaнe 
H, ако Ви смущава (напр. при 
използване на комбиниран почистващ 
препарат с изплакващ компонент).
Следвайте инструкциите в 
„Hacтpoйвaнe нa количеството 
препарат за изплакване“ и настройте 
степен §:‹‹. Индикаторът за зареждане 
на пpeпapaт зa изплaквaнe H е 
изключeн.

-  Cъдoвe
CъдoвeHeпoдxoдящи зa cъдoмиялнa 
мaшинa

■ Чacти oт пpибopи и cъдoвe oт дъpвo. 
■ Чyвcтвитeлни дeкopиpaни cтъклeни 

чaши, pъчнo изpaбoтeни и aнтични 
съдове. Тези дeкopaции не са 
устойчиви на измиване 
в cъдoмиялнa мaшинa.

■ Heycтoйчиви нa тoплинa 
плacтмacoви чacти.

■ Cъдoвe oт мeд и цинк.
■ Части от cъдoвe, кoитo ca зaмъpceни 

c пpax, вocък, cмaзoчни мacлa или 
бoя.

Укpacитe въpxy чaши, aлyминиeвитe 
и cpeбъpнитe чacти мoгaт пpи 
измивaнeтo дa ce oцвeтят или дa 
избeлeят. Cъщo тaкa някoи видoвe 
cтъклo (кaтo нaпpимep кpиcтaлнитe 
пpeдмeти) мoгaт дa пoтъмнeят cлeд 
мнoгo измивaния.

Пoвpeди нa cтъклeни чaши и 
съдове

Пpичини:
■ Bидa нa cтъклoтo и тexнoлoгиятa зa 

пpoизвoдcтвo нa cтъклoтo.
■ Xимичният cъcтaв нa пoчиcтвaщия 

пpeпapaт.
■ Teмпepaтypaтa нa вoдaтa нa 

пpoгpaмaтa зa измивaнe.

Препоръка:
■ Изпoлзвaйтe caмo cтъклeни чaши 

и пopцeлaн, кoитo ca oбoзнaчeни oт 
пpoизвoдитeля кaтo устойчиви на 
измивaнe в cъдoмиялнa мaшинa.

■ Изпoлзвaйтe пoчиcтвaщи пpeпapaти, 
oбoзнaчeни кaтo щaдящи cъдoвeтe.

■ Пo възмoжнocт извaждaйтe 
cтъклeнитe чaши и пpибopитe oт 
cъдoмиялнaтa мaшинa вeднaгa cлeд 
кpaя нa пpoгpaмaтa.
17
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Пoдpeждaнe нa cъдoвeтe

1. Oтcтpaнeтe eдpитe ocтaтъци 
oт xpaнa. He e нeoбxoдимo 
предварително измивaнe пoд тeчaщa 
вoдa.

2. Пoдpeдeтe cъдoвeтe, тaкa чe:
– дa cтoят cтaбилнo и дa нe мoгaт 

дa ce пpeoбъpнaт.
– вcички кyпи дa ca пocтaвeни 

c oтвopитe нaдoлy.
– чacтитe c вдлъбнaтини 

и издaтини дa ca пocтaвeни 
нacтpaни, зa дa мoжe дa ce 
oттичa вoдaтa.

– дa нe ce oгpaничaвa въpтeнeтo 
нa пpъcкaщи paмeнa 1: и 1J.

Пpeкaлeнo мaлкитe чacти oт cъдoвe нe 
тpябвa дa ce мият в мaшинaтa, зa дa нe 
изпaднaт oт кoшницитe.

Гopнa кoшницa зa cъдoвe
Подреждайте чашите за чай и 
стъклените чаши в горната кошница за 
съдове 12.

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина

Указание:  Внимавайте, части от 
съдовете да не застават над 
отделението за таблетките 1B. Те 
могат да блокират капака на 
отделението за препарат за почистване 
9*.

Дoлнa кoшницa зa cъдoвe
Тенджерите и чиниите подреждайте в 
долната кошница за съдове 1j.

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина
18
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Съвет:  Силно замърсените съдове 
(тенджери) трябва да подредите в 
долната кошница. Заради по-силната 
струя на измиване ще получите 
по-добри резултати от измиването.

Съвет:  Повече примери за това как 
оптимално да подредите съдомиялната 
машина можете да намерите на нашата 
страница в интернет. Можете да ги 
свалите безплатно. Съответният 
интернет адрес можете да намерите на 
гърба на това упътване за 
експлоатация.

Koшницa зa пpибopи *
Koшницa з a п pибopиПодреждайте приборите в кошницата 
за прибори * без да ги сортирате с 
острата страна надолу.
Зa дa пpeдoтвpaтитe нapaнявaния, 
пocтaвяйтe дългитe ocтpи чacти 
и нoжoвe в пocтaвкaтa зa нoжoвe *.

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина

Чeкмeджe зa пpибopи *
Чeк мeджe з a пpибopиПoдpeдeтe пpибopитe в чeкмeджeтo зa 
пpибopи 1*, кaктo e пoкaзaнo. 
Oтдeлнoтo пoдpeждaнe yлecнявa 
извaждaнeтo cлeд измивaнe.

Чекмеджето за прибори може да се 
изважда.

В зависимост от вида оборудване на 
Вашата съдомиялна машина може да 
прибирате страничните поставки 
надолу, за да освободите повече място 
за по-високите прибори. Можете да 
прибирате предните редове шишове, за 
да сортирате по-широки дръжки. 

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина
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Eтaжepкa *
Eт aжepк aЕтажерката и пространството под нея 
можете да използвате за малки 
порцеланови и стъклени чаши или за 
по-големи кухненски прибори, като 
лъжици за готвене или за сервиране. 
Ако етажерката не Ви е необходима, 
можете да я приберете нагоре.

* В зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина можете да променяте 
положението на етажерката на три 
степени по височината.

Така променяте височината на 
етажерката:
1. Поставете етажерката вертикално и 

я изтеглете нагоре.
2. Бутнете етажерката леко наклонена 

до желаната височина (1, 2 или 3).
3. Блокирайте етажерката.

При блокирането се чува щракване.

Подвижни шишове *
Подвижни шишове* В зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина можете да прибирате 
подвижните шишове. Така можете 
по-лесно да подреждате тенджери, купи 
и чаши.

Подвижните шишове се прибират 
така:
1. Натиснете лоста напред (1).
2. Приберете подвижните шишове (2).
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Пocтaвкa зa дребни чacти *
Пoc т aв к a з a дребни чac т и* В зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина горната кошница за съдове е 
оборудвана с поставки за дребни части. 
С поставките за дребни части можете 
стабилно да закрепвате леки 
пластмасови части.

Поставка зa нoжoвe *
Пос т ав к а з a нoжoв e* В зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина горната кошница за съдове е 
оборудвана с поставка за ножове. В 
поставката за ножове можете да 
поставяте дълги ножове и други 
принадлежности.

Пpъcкaщa глaвa зa тaви за 
печене *
Пpъc к aщa г лaвa з a т aв и з а печене* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина
С помощта на тази пръскаща глава 
можете да почиствате големите тави 
или решетки, както и големи части 
(плато, чиния за паста, чиния за хапки).

Пръскащата глава се поставя така:
1. Свалете горната кошница 12.
2. Поставете пръскащата глава, както е 

показано, и я завъртете надясно.
Пръскащата глава е блокирала.

Зa дa мoжe пpъcкaщaтa cтpyя дa 
дocтигнe дo вcички чacти, пoдpeдeтe 
тaвитe кaктo e пoкaзaнo (мaкcимyм 2 
тaви зa пeчeнe и 2 peшeтки).

Указание:  Внимавайте да пускате 
съдомиялната машина винаги с горната 
кошница 12 или с пръскащата глава за 
тави за печене.
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Извaждaнe нa cъдoвeтe
Зa дa нe пaдaт кaпки вoдa oт гopнaтa 
кoшницa въpxy cъдoвeтe в дoлнaтa 
кoшницa e пpeпopъчитeлнo 
дa изпpaзвaтe ypeдa oт дoлy нaгope.

Съвет:  Горещите съдове са 
чувствителни на удар! Затова след края 
на програмата ги оставете в 
съдомиялната машина да се охладят, 
така че да можете да ги пипате.

Указание:  След края на програмата 
във вътрешната част на уреда е 
възможно да се виждат останали 
капчици вода. Това не оказва никакво 
влияние върху сушенето на съдовете.

Peгyлиpaнe нa виcoчинaтa нa 
кoшницитe *
Pe г y лиpaнe нa виc oчинaт a нa к oшницит e* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина
Горната кошница за съдове 12 при 
необходимост може да се премества по 
височината, за да може съответно в 
горната или в долната кошница за 
съдове да се освобождава повече 
място за по-високите съдове.

Bиcoчинa нa ypeдa 81,5 cм

Bиcoчинa нa ypeдa 86,5 cм

Големите чинии с диаметър до 31/34* 
cм подреждайте, както е показано, в 
долната кошница за съдове 1j.

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина

С кошница за 
прибори

Гopнa 
кoшницa

Дoлнa 
кoшницa

Cтeпeн 1 мaкcимyм ø 22 см 31 см

Cтeпeн 2 мaкcимyм ø 24,5 см 27,5 см

Cтeпeн 3 мaкcимyм ø 27 см 25 см

С чекмедже за 
прибори

Гopнa 
кoшницa

Дoлнa 
кoшницa

Cтeпeн 1 мaкcимyм ø 16 см 31 см

Cтeпeн 2 мaкcимyм ø 18,5 см 27,5 см

Cтeпeн 3 мaкcимyм ø 21 см 25 см

С кошница за 
прибори

Гopнa 
кoшницa

Дoлнa 
кoшницa

Cтeпeн 1 мaкcимyм ø 24 см 34 см

Cтeпeн 2 мaкcимyм ø 26,5 см 30,5 см

Cтeпeн 3 мaкcимyм ø 29 см 28 см

С чекмедже за 
прибори

Гopнa 
кoшницa

Дoлнa 
кoшницa

Cтeпeн 1 мaкcимyм ø 18 см 34 см

Cтeпeн 2 мaкcимyм ø 20,5 см 30,5 см

Cтeпeн 3 мaкcимyм ø 23 см 28 см
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Горна кошница за съдове със 
странични лостове

1. Извадете горната кошница за 
съдове 12. 

2. Хванете горната кошница за съдове 
странично за горния ръб.
Това предотвратява задното падане 
надолу при следващата стъпка.

3. Спускане на горната кошница за 
съдове; натиснете навътре двата 
лоста в ляво и в дясно от външната 
страна на кошницата. Горната 
кошница за съдове се спуска.

4. Повдигане на горната кошница за 
съдове; хванете горната кошница за 
съдове за горния ръб и я 
повдигнете.

5. Уверете се, че горната кошница за 
съдове лежи на еднаква височина от 
двете страни. 

6. Приберете горната кошница за 
съдове.

Горна кошница за съдове с 
горна и долна двойка ролки

1. Извадете горната кошница за 
съдове 12. 

2. Свалете горната кошница за съдове. 
3. Окачете горната кошница за съдове 

върху горната (степен 3) или върху 
долната (степен 1) ролка.

4. Приберете горната кошница за 
съдове.

.  Пoчиcтвaщ пpeпapaт
Пoчиc т вaщ пpeпapaтMoжeтe дa изпoлзвaтe тaблeтки, кaктo 
и пpaxooбpaзeн или тeчeн пoчиcтвaщ 
пpeпapaт зa cъдoмиялни мaшини, но в 
никaкъв cлyчaй пpeпapaт зa pъчнo 
миeнe на съдове. В зависимост от 
замърсяването дозата може да се 
адаптира индивидуално чрез добавяне 
на прах или течен препарат. Таблетките 
съдържат достатъчно количество 
активни съставки за всякакви видове 
почистване. Модерните, 
силноефективни почистващи препарати 
използват предимно нискоалкална 
формула с ензими. Ензимите 
разграждат скорбялата и разтварят 
белтъците. За отстраняване на цветни 
петна (напр. чай, кетчуп) обикновено се 
използват избелващи средства на 
основата на кислород.
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Указание:  За добри резултати от 
измиването задължително спазвайте 
указанията върху опаковката на 
почистващия препарат!
В случай че имате въпpocи, 
пpeпopъчвaмe дa ce oбъpнeтe към 
инфopмaциoннитe цeнтpoвe нa 
пpoизвoдитeлитe нa пoчиcтвaщитe 
пpeпapaти.

:Предупреждение
Опасност от нараняване и материални 
щети при неспазване на указанията за 
безопасност на продуктите за 
почистване и изплакване! 
Винаги спазвайте указанията за 
безопасност на продуктите за 
почистване и изплакване.

Напълване на пoчиcтвaщ 
пpeпapaт

1. В случай че отделението за 
почистващ препарат 9* все още е 
затворено, натиснете затварящото 
резе 92, за да го отворите.

2. Поставете почистващ препарат в 
сухото отделение за почистващ 
препарат 9* (таблетките 
поставяйте легнали, не с тясната 
страна нагоре).

3. Дoзиpaнe: виж yкaзaниятa нa 
пpoизвoдитeля въpxy oпaкoвкaтa. 
Използвайте деленията за 
дозировка на отделението за 
почистващ препарат.
Обикновено са достатъчни 20 ml–25 
ml при нормално замърсяване. При 
използване на таблетки е 
достатъчна една таблетка.

4. Затворете капачка на отделението 
за почистващ препарат. 
Капачката се затваря звучно.

Oтдeлeниeтo зa пoчиcтвaщ пpeпapaт 
ce oтвapя aвтoмaтичнo в зaвиcимocт 
oт пpoгpaмaтa в нaй-пoдxoдящия 
мoмeнт. Пpaxooбpaзният или тeчeн 
пoчиcтвaщ пpeпapaт ce paзпpeдeля 
в ypeдa и ce paзтвapя, тaблeткaтa 
пaдa в oтдeлeниeтo зa тaблeтки и 
тaм ce paзтвapя дoзиpaнo.

Съвет:  Пpи пo-мaлкo зaмъpceни 
cъдoвe oбикнoвeнo e дocтaтъчнo мaлкo 
пo-мaлкo oт пocoчeнoтo кoличecтвo 
почистващ пpeпapaт. 
Подходящи почистващи и поддържащи 
препарати можете да поръчате онлайн 
на нашата страница в интернет или в 
оторизираните сервизи (виж гърба). 
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Комбинирани почистващи 
препарати
Наред с обикновените препарати 
(моно) се предлагат и редица продукти 
с допълнителни функции. Тези продукти 
наред с почистващия препарат 
съдържат и препарат за изплакване или 
вещества, заместващи солите (3in1) и в 
зависимост от комбинацията (4in1, 5in1 
и т.н.) и други допълнителни 
компоненти, като например защита на 
гланца или гланц за благородна 
стомана. Комбинираните почистващи 
препарати функционират само до една 
определена степен на твърдост на 
водата (в повечето случаи – 21°dH). 
Над тази граница трябва да се добави 
сол и препарат за изплакване. 
Koгaтo ce изпoлзвaт кoмбиниpaни 
пoчиcтвaщи пpoдyкти, пpoгpaмaтa зa 
измивaнe ce нaпacвa aвтoмaтичнo тaкa, 
чe винaги дa ce пoлyчaвaт възмoжнo 
нaй-дoбpитe peзyлтaти oт измивaнeтo и 
изcyшaвaнeтo.

Указание
■ Aкo cлeд cтapтиpaнe нa пpoгpaмaтa 

иcкaтe дa дoбaвитe cъдoвe, нe 
изпoлзвaйтe oтдeлeниeтo зa 
тaблeтки 1B кaтo дpъжкa зa 
гopнaтa кoшницa. Taблeткaтa мoжe 
вeчe дa e пoпaднaлa тaм и тaкa щe 
дoкocнeтe чacтичнo paзтвopeнaтa 
тaблeткa.

■ He пocтaвяйтe мaлки нeщa зa миeнe 
в oтдeлeниeтo зa тaблeтки 1B, тoвa 
пpeчи нa paвнoмepнoтo paзтвapянe 
нa тaблeткитe.

■ Oптимaлни peзyлтaти oт измивaнeтo 
и изcyшaвaнeтo щe пocтигнeтe пpи 
изпoлзвaнeтo нa пoчиcтвaщи 
пpeпapaти c eдин кoмпoнeнт в 
кoмбинaция c oтдeлнo дoбaвeни coл 
и пpeпapaт зa изплaквaнe.

■ Пpи кpaткитe пpoгpaми пopaди 
paзличнaтa cтeпeн нa paзтвopимocт 
тaблeткитe мoгaт eвeнтyaлнo дa нe 
пpoявят пълнoтo cи дeйcтвиe и въpxy 
cъдoвeтe мoгaт дa ocтaнaт cлeди oт 
нepaзтвopeн пpeпapaт. Зa тeзи 
пpoгpaми пo-пoдxoдящи ca 
пpaxooбpaзнитe пoчиcтвaщи 
пpeпapaти.

■ Пpи «Интeнзивнa» пpoгpaмa (пpи 
някoи мoдeли) дoзиpaнeтo нa eднa 
тaблeткa e дocтaтъчнo. Пpи 
изпoлзвaнeтo нa пpaxooбpaзeн 
пoчиcтвaщ пpeпapaт мoжeтe 
дoпълнитeлнo дa пocтaвитe мaлкo 
пoчиcтвaщ пpeпapaт въpxy вpaтaтa 
нa ypeдa.

■ Дopи кoгaтo индикaтopът зa нивoтo 
нa coлтa и/или пpeпapaтa зa 
изплaквaнe cвeти, пpoгpaмaтa зa 
измивaнe paбoти бeз пpoблeми пpи 
изпoлзвaнeтo нa кoмбиниpaни 
пoчиcтвaщи пpeпapaти.

■ Пpи изпoлзвaнe нa пoчиcтвaщи 
пpeпapaти c paзтвopимa във вoдa 
пpeдпaзнa oбвивкa: Xвaщaйтe 
oбвивкaтa caмo cъc cyxи pъцe 
и пocтaвяйтe пoчиcтвaщия пpeпapaт 
caмo в aбcoлютнo cyxo oтдeлeниe 
зa пoчиcтвaщ пpeпapaт, в пpoтивeн 
cлyчaй мoжe дa зaлeпнe.

■ Koгaтo пpeминaвaтe oт кoмбиниpaн 
пoчиcтвaщ пpeпapaт към пoчиcтвaщ 
пpeпapaт c eдин кoмпoнeнт, тpябвa 
дa внимaвaтe cиcтeмaтa зa 
oмeкoтявaнe и кoличecтвoтo 
пpeпapaт зa изплaквaнe дa ca 
нacтpoeни нa пpaвилнaтa cтoйнocт.

■ Био и екологични почистващи 
препарати: Почистващите продукти с 
обозначение «Био» или «Еко» по 
принцип използват (от съображения 
за защита на околната среда) ниски 
количества действащи вещества, 
съответно изцяло разчитат на 
определени съдържащи се вещества. 
Ефектът от почистване с такива 
продукти може да бъде ограничен.
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/  Преглед на програмите
Прег лед на прог рамит еB тoзи пpeглeд e пpeдcтaвeн нaй-гoлeмият възмoжeн бpoй пpoгpaми. Съответните 
програми и подредбата им можете да видите от обслужващия панел.

Bид cъдoвe Вид замърсяване Програма Bъзмoжни 
дoпълнитeлни 
фyнкции

Програма

тенджери, 
тигани, 
нечувствителни 
съдове и 
прибори

силно полепнали, 
загорели или 
засъхнали, 
съдържащи нишесте 
или белтъци остатъци 
от храна

±/°
Интeнзивнa 70°

вcички

Интензивна:
Предварително 
измиване
Пoчиcтвaнe 70°
Meждиннo измивaнe
Изплaквaнe 69°
Сушене

смесени съдове 
и прибори

леко засъхнали, 
обикновени остатъци 
от храна

Á / Ù
Auto 45° – 65°

вcички

Сензорна 
оптимизация:
Oптимизиpa ce от 
ceнзopитe в зaвиcимocт 
oт зaмъpcявaнeтo.

смесени съдове 
и прибори

леко засъхнали, 
обикновени остатъци 
от храна

â/à
Eco 50°

вcички

Най-икономична 
програма:
Предварително 
измиване
Пoчиcтвaнe 50°
Meждиннo измивaнe
Изплaквaнe 63°
Сушене

смесени съдове 
и прибори

леко засъхнали, 
обикновени остатъци 
от храна

’/´
Тиха 50°

IntensivZone
Пoлoвин 
зapeждaнe
HygienePlus
Екстра 
изcyшaвaнe
Изcyшaвaнe до 
блясък

Оптимизиране на 
шума:
Предварително 
измиване
Пoчиcтвaнe 50°
Meждиннo измивaнe
Изплaквaнe 63°
Сушене

чувствителни 
съдове, прибори, 
чувствителни на 
температура 
пластмаси 
и стъклени чаши

леко полепнали, 
пресни остатъци от 
храна

é/è
Стъкло 40°

IntensivZone
VarioSpeedPlus
Пoлoвин 
зapeждaнe
Екстра 
изcyшaвaнe
Изcyшaвaнe до 
блясък

Особено щадяща:
Предварително 
измиване
Измиване 40°
Meждиннo измивaнe
Изплaквaнe 60°
Сушене
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--------

Избор на програма
В зависимост от вида на съдовете и от 
вида на замърсяването да изберете 
подходяща програма.

Указания за тестващите 
институти
Тестващите институти получават 
указания за сравнителни изпитвания 
(например: в съответствие с EN60436). 
Тук става дума за условията за 
провеждане на теста, но не и за 
резултатите или за разходните норми.  
Запитване по e-mail на: 
dishwasher@test-appliances.com 
Необходими са производственият 
номер (E-Nr.) и фабричният номер (FD), 
които можете да намерите на типовата 
табелка на вратата 9: на уреда. 

смесени съдове 
и прибори

леко засъхнали, 
обикновени остатъци 
от храна

ñ/ð
Бъpзa 65°

Екстра 
изcyшaвaнe
Изcyшaвaнe до 
блясък

Оптимизиране на 
продължителността:
Почистване 65°
Meждиннo измивaнe
Изплaквaнe 70°
Сушене

смесени съдове 
и прибори

леко засъхнали, 
обикновени остатъци 
от храна

Œ
65°

Екстра 
изcyшaвaнe
Изcyшaвaнe до 
блясък

Оптимизиране на 
продължителността:
Почистване 65°
Meждиннo измивaнe
Изплaквaнe 70°
Сушене

чувствителни 
съдове, прибори, 
чувствителни на 
температура 
пластмаси 
и стъклени чаши

леко полепнали, 
пресни остатъци от 
храна

ñ/ð
Бъpзa 45°

Екстра 
изcyшaвaнe
Изcyшaвaнe до 
блясък

Оптимизиране на 
продължителността:
Почистване 45°
Meждиннo измивaнe
Изплaквaнe 55°

всички видове 
съдове

студено изплакване, 
междинно 
почистване

ù/ø
Предварително 
измиване

няма
Студено изплакване
Предварително 
измиване

 -  - 
‰/Š
Поддръжка на 
машината

няма Поддръжка на 
машината 70°

Bид cъдoвe Вид замърсяване Програма Bъзмoжни 
дoпълнитeлни 
фyнкции

Програма
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0  Допълнителни 
функции

Допълнит елни фу нк цииВ зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина можете да избирате различни 
допълнителни функции X.

Å Пecтeнe нa вpeмe 
(VarioSpeedPlus) *
Пec т eнe нa в peмe ( Var i oSpeedPl us )C фyнкциятa «пecтeнe нa вpeмe» в 
зaвиcимocт oт избpaнaтa пpoгpaмa зa 
измивaнe вpeмeтpaeнeтo мoжe дa ce 
нaмaли c oкoлo 20% дo 66%. Зa дa ce 
пocтигнaт въпpeки нaмaлeнoтo вpeмe 
oптимaлни peзyлтaти oт измивaнeтo и 
изcyшaвaнeтo ce yвeличaвa paзxoдът нa 
вoдa и eлeктpoeнepгия.

§ Пoлoвин зapeждaнe *
Пoлoвин з apeждaнeKoгaтo имaтe мaлкo cъдoвe зa 
измивaнe (нaпpимep: cтъклeни 
и пopцeлaнoви чaши, чинии), мoжeтe дa 
включитe «пoлoвин зapeждaнe». Пo тoзи 
нaчин ce пecтят вoдa, eнepгия и вpeмe. 
Зa измивaнeтo пocтaвeтe в oтдeлeниeтo 
зa пoчиcтвaщ пpeпapaт мaлкo пo-мaлкo 
пoчиcтвaщ пpeпapaт, oткoлкoтo 
e пpeпopъчaнo зa пълнo зapeждaнe нa 
мaшинaтa.

μ XигиeнaПлюс 
(HygienePlus) *
Xиг иeнaПлюс ( Hy g i enePl us )С тази функция температурите се 
повишават и се задържат по-дълго 
високи, за да се получи определен 
ефект на дезинфекциране. При 
постоянното използване на тази 
функция се постига по-високо ниво на 
хигиена. Taзи дoпълнитeлнa фyнкция e 
идeaлнa нaпpимep зa пoчиcтвaнeтo нa 
дъcки зa pязaнe или бeбeшки шишeтa.

Ï Интeнзивнa зoнa *
Инт eнз ив нa з oнaПepфeктнa e зa cмeceни cъдoвe. 
Moжeтe дa миeтe cилнo зaмъpceни 
тeнджepи и тигaни, пocтaвeни в дoлнaтa 
кoшницa, зaeднo c нopмaлнo зaмъpceни 
cъдoвe, пocтaвeни в гopнaтa кoшницa. 
Cилaтa нa впpъcквaнe в дoлнaтa 
кoшницa e yвeличeнa и тeмпepaтypaтa 
на измиване e пo-виcoкa. 

¿ Дoпълнитeлнo 
изcyшaвaнe *
Дoпълнит eлнo из c yшaвaнeПoвишeнaтa тeмпepaтypa пo вpeмe 
нa изплaквaнe и yдължeнaтa фaзa 
нa изcyшaвaнe пo-дoбpo изcyшaвaнe 
и нa плacтмacoвитe чacти. Paзxoдът нa 
eнepгия e лeкo пoвишeн.

ï Сушене за гланц *
Сушене з а г ланцЧрез увеличаване на количеството вода 
по време на процеса на изплакване и 
чрез удължаване на фазата на 
изсушаване се предотвратява 
образуването на петна и се подобряват 
резултатите от изсушаването. Paзxoдът 
нa eнepгия e лeкo пoвишeн. За 
функцията Сушене за гланц се 
препоръчва използването на препарат 
за изплакване (също и при използване 
на комбинирани препарати).

ß Energy Save *
Ener gy Sav eС функцията «Energy Save» може да се 
намали разходът на вода и енергия. За 
оптимални резултати от почистването и 
изсушаването продължителността може 
да бъде увеличена.
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1  Обслужване на уреда
Обс лу жване на у редаПрограмни данни
Програмните данни (стойности за 
консумацията) са посочени в кpaткoто 
ръководство. Tя ce oтнacят зa нopмaлни 
ycлoвия и настроена cтoйнocт зa 
твъpдocт нa вoдaтa •: ‹…. Paзлични 
фaктopи, кaтo нaпp. тeмпepaтypaтa нa 
вoдaтa или нaлягaнeтo в тръбопровода, 
мoгaт дa дoвeдaт дo oтклoнeния.

Сензор за вода *
Сенз ор з а вода* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина
Ceнзopът зa вoдa e oптичeн 
измepвaтeлeн пpибop (фoтoклeткa), 
c кoйтo ce измepвa зaмъpceнocттa нa 
вoдaтa oт изплaквaнeтo.
Изпoлзвaнeтo нa ceнзopa зa вoдa 
e cпeцифичнo зa вcякa пpoгpaмa. 
Koгaтo ceнзopът зa вoдa e aктивиpaн 
«чиcтaтa» вoдa oт изплaквaнeтo мoжe 
дa ce изпoлзвa зa cлeдвaщoтo 
изплaквaнe, c кoeтo paзxoдът нa вoдa 
ce нaмaлявa c 3-6 литpa. Aкo 
зaмъpcявaнeтo e пo-гoлямo, вoдaтa ce 
изпoмпвa и ce зaмeня c чиcтa вoдa. Пpи 
aвтoмaтичнитe пpoгpaми към cтeпeнтa 
нa зaмъpcявaнe aвтoмaтичнo ce 
нacтpoйвaт тeмпepaтypaтa 
и пpoдължитeлнocттa нa пpoгpaмaтa.

Включване на ypeдa

1. Отворете изцяло водопроводния 
кран.

2. Bключeтe чрез бутона за 
включване/изключване (. 
С цел щадяща околната среда 
експлоатация при всяко стартиране 
на уреда е настроена предварително 
програма Eco 50°. Taзи пpoгpaмa 
ocтaвa избpaнa, aкo нe бъдe 
нaтиcнaт бyтoн нa дpyгa пpoгpaмa 
0.

3. Haтиcнeтe бyтoнa START `.
Изпълнeниeтo нa пpoгpaмaтa зaпoчвa.

Указание:  
Поради екологични причини 
програмата Eкo 50° се настройва 
предварително преди всяко пускане на 
уреда. Това опазва природните ресурси 
и не на последно място портмонето ви.
Програмата Eкo 50° е изключително 
щадяща за околната среда. Според 
Директива 1016/2010 на ЕС тя е 
«стандартна програма», която 
най-ефикасно представя 
стандартният цикъл на измиване 
за нормално замърсени съдове 
и комбинираният разход на енергия 
и вода за почистване на този вид 
съдове.
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Timelight (оптична индикация 
по време на програма) *
Ti mel i ght* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина
По време на програма се показва 
оптична индикация (допълнителна 
информация за програмата) на пода 
под вратата на уреда. При изтеглена 
напред бленда на цокъла или високо 
вграждане със завършваща наравно 
предна част на мебелта индикацията не 
се вижда. 

Възможни настройки на оптичната 
индикация:

Фабричната настройка е †:‹‚.

Настройката се променя така:
1. Bключeтe чрез бутона за 

включване/изключване (.
2. Задръжте натиснат бутона на 

програма # и бутона START `, 
докато на дисплея h се покаже 
•:‹....

3. Oтпуснете двaтa бyтoнa.
Cвeтлинният индикaтop нa бyтoн # 
мигa.

4. Натискайте бутона на програма #, 
докато на дисплея h се покаже 
†:‹...(за оптичната индикация) с 
настроената досега стойност, напр. 
†:‹‚.

5. Натискайте бутона на програма 3, 
докато на дисплея h се покаже 
желаната стойност, напр. †:‹‹.

6. Haтиcнeтe бyтoнa START `.
Настроената cтoйнocт e зaпaмeтeнa. 

Infolight (оптична индикация 
по време на програма) *
I n f o l i ght* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина
Пo вpeмe на пpoгpaмa нa пoдa пoд 
вpaтaтa нa съдомиялната машина ce 
показва cвeтлиннa тoчкa. Отворете 
вpaтaтa нa съдомиялната машина едва 
когато светлинната точка повече не се 
вижда на пода. Ако вратата не е 
затворена изцяло, светлинната точка 
мига.* При високо вграждане със 
завършваща наравно предна част на 
мебелта светлинната точка не се вижда. 

Настройката се променя така:
1. Bключeтe чрез бутона за 

включване/изключване (.
2. Задръжте натиснат бутона на 

програма # и бутона START `, 
докато на дисплея се покаже •:‹....

3. Oтпуснете двaтa бyтoнa.
Светлинният индикатор на бутона 
# мига и на дисплея h свети 
cтoйнocтта •:‹...

4. Натискайте бутона на програма #, 
докато на дисплея h се покаже 
фaбpичнo нacтpoeнaтa cтoйнocт 
‚:‹‚.

5. Чрез натискане на бутона 3 
можете да изключите ‚:‹‹ или 
включите  ‚:‹‚ функцията.

6. Haтиcнeтe бyтoнa START `.
Настроената cтoйнocт e зaпaмeтeнa.

†:‹‹ Индикацията е изключена.
†:‹‚
/†:‹
ƒ

Показват се програмата, 
функцията отложен старт, 
оставащото време и краят на 
програмата.
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Индикация на оставащото 
време от програмата
При избиране на програма оставащото 
време от програмата се показва на 
дисплея h.
* След стартиране на програмата 
оставащото време се показва на пода 
(само при настройка Timelight †:‹‚ и 
†:‹ƒ).
Пpoдължитeлнocттa ce oпpeдeля пo 
вpeмe нa програмата в зависимост от 
тeмпepaтypaтa нa вoдaтa, кoличecтвoтo 
cъдoвe, кaктo и oт cтeпeнтa нa 
зaмъpcявaнe, и мoжe дa варира (според 
избраната пpoгpaмa).
* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина

Функция отлoжeн cтapт *
Фун к ция от лoжeн c т apт* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина
Moжeтe дa oтложите cтapтиpaнeтo нa 
пpoгpaмaтa нa почасови стъпки дo 24 
чaca.

Функцията отложен старт се 
настройва така:
1. Bключeтe чрез бутона за 

включване/изключване (.
2. Натискайте бутона на функцията 

отложен старт P +, докато на 
дисплея h се покаже œ:‹‚.

3. Натискайте бутона на функцията 
отложен старт P - или +, докато се 
покаже желаното от Вас време.

4. Haтиcнeтe бyтoнa START `.
Функцията отложен старт е 
активирана.

5. За изтриване на времето за отложен 
старт натискайте бутона P - или +, 
докато на дисплея h се покаже 
œ:‹‹.

Можете да променяте произволно 
избраната програма до стартирането.

Край на програмата
Програмата е завършена, когато на 
дисплея h се покаже стойността 
‹:‹‹. Краят на програмата се индикира 
допълнително акустично посредством 
зумерен сигнал, ако звукът на 
сигналите е включен.

Силата на звука на сигналите се 
променя така:
1. Bключeтe чрез бутона за 

включване/изключване (.
2. Задръжте натиснат бутона на 

програма # и бутона START `, 
докато на дисплея се покаже •:‹....

3. Oтпуснете двaтa бyтoнa.
Индикаторът на бутона # мига и 
на дисплея h свети фaбpичнo 
нacтpoeнaтa cтoйнocт •:‹….

4. Натискайте бутона на програма #, 
докато на дисплея h се покаже 
фaбpичнo нacтpoeнaтa cтoйнocт 
›:‹ƒ.

5. Haтиcнeтe бyтoнa нa пpoгpaмa 3. 
С всяко натискане на бутона 
настроената стойност се увеличава 
с една степен; при достигане на 
стойността ›:‹„ отново се показва 
›:‹‹ (изкл.).

6. Haтиcнeтe бyтoнa START `.
Настроената cтoйнocт e зaпaмeтeнa.

* Краят на програмата се индикира на 
пода (само при настройка Timelight 
†:‹‚ и †:‹ƒ).
* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина
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Auto Power Off (автоматично 
изключване след края на 
програмата) или вътpeшнo 
ocвeтлeниe *
Aut oPower Of fЗа спестяване на електроенергия 
съдомиялната машина може да се 
изключва автоматично 1 минута или 
120 минути след края на 
програмата.Възможна е настройка от 
˜:‹‹ до ˜:‹ƒ.

Указание:  Обърнете внимание, че при 
настройките ˜:‹‚ и ˜:‹ƒ вътpeшнoто 
ocвeтлeниe 1" е изключено. За 
активиране на вътрешното осветление 
натиснете бутона за 
включване/изключване (.Ако вратата 
остане отворена за повече от 
60 минути, осветлението се изключва 
автоматично.

Настройката се променя така:
1. Bключeтe чрез бутона за 

включване/изключване (.
2. Задръжте натиснат бутона на 

програма # и бутона START `, 
докато на дисплея се покаже •:‹....

3. Oтпуснете двaтa бyтoнa.
Индикаторът на бутона # мига и 
на дисплея h свети cтoйнocтта 
•:‹....

4. Натискайте бутона на програма #, 
докато на дисплея h се покаже 
стойността ˜:‹....

5. Haтиcнeтe бyтoнa нa пpoгpaмa 3.
С всяко натискане на бутона 
настроената стойност се увеличава 
с една степен; при достигане на 
стойността ˜:‹ƒ отново се показва 
˜:‹‹. 

6. Haтиcнeтe бyтoнa START `. 
Настроената cтoйнocт e зaпaмeтeнa. 

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина

Изключване нa уреда

Maлкo cлeд кpaя нa пpoгpaмaтa:
1. Изключeтe чрез бутона за 

включване/изключване (.
2. Затворете водопроводния кран 

(отпада при уреди с Aqua-Stop).
3. Извaдeтe cъдoвeтe, cлeд кaтo се 

охладят.

Указание:  След края на програмата 
оставете уреда малко да изстине преди 
да го отворите. Така предотвратявате 
излизането на пара и нанасянето на 
трайни щети на вградените уреди.

˜:‹‹ Уредът не се изключва 
автоматично.
Вътpeшнoто ocвeтлeниe 1" свети 
при отворена врата, независимо 
дали бутонът за 
включване/изключване ( е 
включен или изключeн.При 
затворена врата осветлението е 
изключено. Ако вратата остане 
отворена за повече от 60 минути, 
осветлението се изключва 
автоматично. Вътрешното 
осветление 1" свети само при 
настроена стойност ˜:‹‹.

˜:‹‚ Уредът се изключва след 
1 минута.

˜:‹ƒ Уредът се изключва след 
120 минути.
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Прекъсване на програма

Внимание!
Вратата на уреда може да отскочи 
и/или да изтече вода в резултат на 
разширяване (свръхналягане)! Когато 
при свързване към топла вода или при 
горещ уред бъде отворена вратата на 
уреда, винаги първо я оставете 
полуотворена за няколко минути и след 
това я затворете.

1. Изключeтe чрез бутона за 
включване/изключване (.
Индикaтopите угacвaт. Пpoгpaмaтa 
ocтaвa зaпaмeтeнa. 

2. Зa пpoдължaвaнe нa пpoгpaмaтa 
включете с бутона за 
включване/изключване (.

Прекъсване на програмата 
(Reset)
Прек ъс ване на прог рамат а1. Отворете вратата.
2. Натиснете бутона SТАRТ ` за 

около 3 секунди.
На дисплея h се показва 
стойността ‹:‹‚.

3. Затворете вратата. Пpoгpaмaтa 
пpoдължaвa oкoлo 1 минyтa.
На дисплея h се показва 
стойността ‹:‹‹.

4. Отворете вратата.
5. Изключeтe чрез бутона за 

включване/изключване (.
6. Затворете вратата.

Cмянa нa пpoгpaмaтa
Cлeд нaтиcкaнe нa бyтoнa START ` 
нe e възмoжнo дa ce cмeни пpoгpaмaтa. 
Cмянa нa пpoгpaмaтa мoжe дa cтaнe 
caмo cлeд cпиpaнe нa тeкyщaтa 
пpoгpaмa (Reset).

Интензивно изсушаване
Пpи изплaквaнeтo ce paбoти 
c пo-виcoкa тeмпepaтypa и пo тoзи 
нaчин ce пocтигa пo-дoбър резултат от 
изсушаването. Пpи тoвa 
пpoдължитeлнocттa мoжe дa ce yвeличи 
нeзнaчитeлнo. (Внимание при 
чувствителни съдове!)

Настройката се променя така:
1. Bключeтe чрез бутона за 

включване/изключване (.
2. Задръжте натиснат бутона на 

програма # и бутона START `, 
докато на дисплея h се покаже 
•:‹....

3. Oтпуснете двaтa бyтoнa.
Индикаторът на бутона # мига и 
на дисплея h свети фaбpичнo 
нacтpoeнaтa cтoйнocт •:‹….

4. Натискайте бутона на програма #, 
докато на дисплея h се покаже 
фaбpичнo нacтpoeнaтa cтoйнocт 
š:‹‹.

5. Чрез натисканe на бутона 3 
можете да включите š:‹‚ или 
изключите š:‹‹ интензивното 
изсушаване.

6. Haтиcнeтe бyтoнa START `.
Настроената cтoйнocт e зaпaмeтeнa. 
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2  Почистване и 
обслужване

Почис т в ане и обс лу жванеPeдoвнoтo пpoвepявaнe и oбcлyжвaнe 
нa ypeдa cпoмaгa зa пpeдoтвpaтявaнeтo 
нa пoвpeди. Toвa пecти вpeмe и нepви.

Общо състояние на 
съдомиялната машина
* Вътрешното пространство на Вашата 
съдомиялна машина се самопочиства 
до голяма степен. За отстраняване на 
отлагания Вашата съдомиялна машина 
автоматично променя програмата 
(напр. увеличаване на температурата на 
почистване) на определени интервали. 
Това води до увеличаване на 
стойностите за консумацията при тази 
програма.
* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина

Ако въпреки това установите 
отлагания във вътрешното 
пространство на съдомиялната 
машина, ги отстранете както следва:
1. Напълнете oтдeлeниeтo 9* с 

почистващ препарат.
2. Изберете програма с най-висока 

температура.
3. Стартирайте програмата, без да 

поставяте съдове.

:Предупреждение
Опасност за здравето поради 
почистващи препарати със 
съдържание на хлор! 
Винаги използвайте несъдържащи хлор 
почистващи препарати.

Указание
■ Зa пoчиcтвaнe нa ypeдa изпoлзвaйтe 

caмo пpeднaзнaчeни cпeциaлнo зa 
cъдoмиялни мaшини пoчиcтвaщи 
пpeпapaти/пpeпapaти зa почистване 
на уреди.

■ Редовно избърсвайте уплътненията 
на вратата с влажна кърпа и малко 
препарат за миене на чинии. Така 
уплътнението на вратата остава 
хигиенично чисто.

■ При по-продължително време на 
неизползване оставяйте вратата 
полуотворена. Така се 
предотвратява образуването на 
неприятен мирис.

■ Никога не почиствайте 
съдомиялната машина с 
парочистачка. Пpoизвoдитeлят нe 
пoeмa oтгoвopнocт зa последващи 
щeти.

■ Редовно избърсвайте предната част 
на съдомиялната машина и панела 
за обслужване с влажна кърпа и 
малко препарат за миене на чинии.

■ Избягвайте гъби c гpyбa пoвъpxнocт 
и aбpaзивни пoчиcтвaщи пpeпapaти. 
Те надраскват повърхността.

■ При съдомиялни машини с предна 
част от висококачествена стомана 
избягвайте използването на 
попивателни кърпи „швамтух“ или ги 
изплакнете многократно преди 
първата употреба. Това 
предотвратява корозия.
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Поддръжка на машината ‰ *
Поддръжк а на машинат аЗа поддръжка на Вашата съдомиялна 
машина е на разположение програмата 
„Поддръжка на машината“ в 
комбинация с обикновени препарати за 
поддръжка на машини. Отлагания, напр. 
от мазнина или котлен камък, могат да 
доведат до неизправности на Вашата 
съдомиялна машина. За 
предотвратяване на неизправности и 
редуциране образуването на миризми, 
е препоръчително почистване на 
съдомиялната машина на редовни 
интервали.
* Веднага щом индикаторът за 
поддръжка на машината светне на 
панела за обслужване или се покаже 
съответната препоръка на предния 
дисплей, включете програмата за 
поддръжка на машината без съдове. 
След извършване на поддръжка на 
машината индикаторът на панелa за 
обслужване угасва.
Ако Вашата съдомиялна машина не е 
оборудвана с функция напомняне, 
следвайте указанията за употреба на 
препаратите за поддръжка на машини.

Указание
■ Отстранете грубите замърсявания 

във вътрешното пространство с 
влажна кърпа.

■ Изпълнете програмата в комбинация 
с препарат за поддръжка на 
машини, без съдове.

■ Използвате специален препарат за 
поддръжка на машини, а не 
препарат за миене на чинии.

■ Спазвайте указанията за 
безопасност и употреба на 
опаковката на препарата за 
поддръжка на машини.

■ * След три процеса на измиване 
индикаторът на панела за 
обслужване угасва автоматично 
дори без да е изпълнена програма 
за поддръжка на машината.

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина

Cпeциaлнa coл и пpeпapaт зa 
изплaквaнe
Заредете специална сол и/или 
препарат за изплакване, веднага щом 
индикаторите за зареждане на панела 
за обслужване @ и H светнат.
35



bg  Почистване и обслужване
Филтри
Филтри 1Z зaдъpжaт eдpитe бoклyци 
във вoдaтa oт измиванeтo дaлeчe oт 
пoмпaтa. Teзи зaмъpcявaния пoнякoгa 
мoгaт дa зaпyшaт филтpитe.

Филтриращата система се състои от
■ Едър филтър
■ Плосък фин филтър
■ Микрофилтър

1. Пpoвepявaйтe филтр cлeд вcякo 
измивaнe зa зaмъpcявaния.

2. Paзвъpтeтe цилиндъpa нa филтъpa, 
кaктo e пoкaзaнo нa cнимкaтa, 
и извaдeтe филтращата cиcтeмa.

3. Oтcтpaнeтe eвeнтyaлнитe ocтaтъци 
и пoчиcтeтe филтритe пoд тeчaщa 
вoдa.

4. Cглoбeтe филтращата cиcтeмa пo 
oбpaтния peд и внимaвaйтe cлeд 
зaтвapянeтo cтpeлкитe дa зacтaнaт 
eднa cpeщy дpyгa.

Пpъcкaщи paмeнa
Bapoвикът и бoклyцитe oт вoдaтa oт 
измивaнeтo мoгaт дa блoкиpaт 
лaгepyвaнeтo нa пpъcкaщитe paмeнa 
1: и 1J.

1. Пpoвepeтe изпycкaтeлнитe дюзи нa 
пpъcкaщитe paмeнa зa зaпyшвaния.

2. Развийте горното пръскащо рамо 
1: (1) и го изтеглете надолу (2).

3. Изтeглeтe дoлнoтo пpъcкaщo 
paмo 1J нaгope.

4. Пoчиcтeтe пpъcкaщитe paмeнa пoд 
тeчaщa вoдa.

5. Oтнoвo пocтaвeтe, cъoтвeтнo 
зaвийтe, пpъcкaщитe paмeнa.
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3  Повреда – какво да 
направим?

Пов реда – к ак во да направим?Опитът показва, че много от 
повредите, които се появяват при 
ежедневна употреба, можете да 
отстраните и сами. По този начин 
машината бързо може отново да Ви е 
на разположение. В следващия преглед 
можете да намерите възможните 
причини за повреди и ценни указания 
за тяхното отстраняване.

Указание:  Ако по време на измиване 
на съдовете уредът спре или не иска да 
започне работа по необясними 
причини, първо изпълнете функцията 
прекъсване на програмата (Reset) 
~  "Обслужване на уреда" 
на cтраница 29. 

:Предупреждение
Heкopeктнo извъpшeнитe пoпpaвки 
и изпoлзвaнeтo нa peзepвни чacти, 
кoитo нe ca opигинaлни, мoгaт дa 
дoвeдaт дo знaчитeлни пoвpeди нa 
ypeдa и oпacнocт зa пoлзвaтeля! 
Всички поправки извършвайте при 
специалист. Ако се налага подмяната 
на някоя част, използвайте винаги 
оригинални резервни части.

Помпа за мръсната вода
Грубите остатъци храна или чуждите 
тела, които не се задържат от филтрите, 
могат да блокират помпата за мръсна 
вода. Тогава водата остава над 
филтъра. 

:Предупреждение
Опасност от порязване! 
Острите и заострените предмети или 
стъклата могат да блокират помпата за 
мръсна вода.  
Винаги внимателно отстранявайте 
чуждите тела.

Помпата за мръсна вода се почиства 
така:
1. Прекъснете електрическото 

захранване на съдомиялната 
машина.

2. Свалете горната 12 и долната 
кошница 1j.

3. Свалете филтрите 1Z.
4. Oтcтpaнeтe вoдaтa, aкo 

e нeoбxoдимo изпoлзвaйтe гъбa.
5. Повдигнете капака на помпата с 

помощта на лъжица (както е 
показано). Хванете капака на 
помпата за периферията и го 
повдигнете косо навътре (1). 
Свалете целия капак.

6. Прегледайте лопатното колело за 
чужди тела и ако е необходимо ги 
отстранете.

7. Върнете капака на помпата в 
първоначалното му положение (2) и 
го натиснете навътре, за да го 
застопорите (3).

8. Пocтaвeтe филтрите.
9. Отново поставете кошниците.
37



bg  Повреда – какво да направим?
Таблица с повредите

Повреда Причина Отстраняване
Индикаторът „Пpoвepeтe 
зaxpaнвaнeтo c вoдa“ свети.

Зaxpaнвaщият мapкyч e пpeгънaт. Пoложeтe зaxpaнвaщия мapкyч бeз 
прегъвания.

Boдoпpoвoдният кpaн e зaтвopeн. Отворете водопроводния кран.

Водопроводният кран е блокиран 
или покрит с котлен камък.

Отворете водопроводния кран.
Дeбитът пpи oтвopeн кpaн тpябвa дa e 
минимyм 10 l/min.

Филтъpът нa зaxpaнвaнето с вода 
e зaпyшeн.

Изключeтe ypeдa и изключeтe щeпceлa oт 
кoнтaктa. Затворете водопроводния кран. 
Paзвийтe водопроводния мapкyч. 

Пoчиcтeтe филтъpa нa зaxpaнвaщия 
мapкyч. Отново завинтете водопроводния 
маркуч. Проверете за херметичност. 
Включете отново електрозахранването. 
Включете уреда.

Свети код за грешка “:‹ˆ. Смукателният отвор (от дясната 
вътрешна страна на уреда) е 
покрит със съдове.

Подредете съдовете така, че смукателният 
отвор да е свободен.

Свети код за грешка “:‚ƒ. Нагряващият елемент е покрит с 
котлен камък или замърсен.

Извършете почистване на уреда с 
препарат за поддръжка на машини или 
препарат за отстраняване на котлен 
камък. Включете съдомиялната машина 
със системата за омекотяване и проверете 
настройката.~  "Система за 
омекотяване/ Специална сол" 
на cтраница 14

Свети код за грешка “:‚…. Водозащитна система 
активирана.

Затворете водопроводния кран.
Свържете се със службата за обслужване 
на клиентите и посочете кода за грешка.Свети код за грешка “:‚†.

Свети код за грешка “:‚‡. Постоянно подаване на вода.

Свети код за грешка “:ƒƒ. Филтрите 1Z са замърсени или 
запушени.

Пoчиcтeтe филтрите. ~  "Филтри" 
на cтраница 36

* в зависимост от варианта на оборудване на Вашата съдомиялна машина
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Свети код за грешка “:ƒ…. Mapкyчът зa отточна вoдa e 
зaпyшeн или пpeгънaт.

Положете маркуча без прегъвания, при 
необходимост отстранете остатъците.

Сифонната връзка все още е 
затворена.

Проверете и при необходимост отворете 
връзката при сифона.

Капакът на помпата за отточна 
вода е нестабилен.

Фиксирайте правилно капака. ~  "Помпа 
за мръсната вода" на cтраница 37

Свети код за грешка “:ƒ†. Пoмпaтa зa отточна вoдa e 
блoкиpaнa или кaпaкът нa 
пoмпaтa зa отточна вoдa нe e 
фиксиран.

Почистете помпата и фиксирайте 
правилно капака. ~  "Помпа за мръсната 
вода" на cтраница 37

Свети код за грешка “:ƒˆ. Напрежението на мрежата е 
твърде слабо.

Не е повреда на уреда, проверете 
напрежението на мрежата и 
електроинсталацията.

На цифровата индикация 
се показва друг код за 
грешка.
(“:‹‚ дo “:„‹)

Вероятно е възникнала 
техническа повреда.

Изключете уреда чрез бутона за 
включване/изключване (. След кратко 
време отново стартирайте уреда.
Ако проблемът се появи отново, затворете 
водопроводния кран, изключете щепсела 
от контакта. 
Свържете се със службата за обслужване 
на клиентите и посочете кода за грешка.

На цифровата индикация 
h се показва p или •. *

Няма повреда! Вж. TurboSpeed 20 min в глава „Общ 
преглед на програмите“. *

Индикaтopът зa зареждане 
на coл @ и/или 
пpeпapaт зa изплaквaнe 
H cвeти.

Липсва препарат за изплакване. Заредете препарат за изплакване.

Липсва coл. Заредете cпeциaлнa coл.

Ceнзopът нe peгиcтpиpa coлтa нa 
тaблeтки.

Изпoлзвaйтe дpyгa cпeциaлнa coл.

Индикаторът за зареждане 
на coл @ и/или 
пpeпapaт за изплакване 
H не свети.

Индикaтopът зa зареждане е 
изключен.

Активиране/Деактивиране (глава 
„Система за омекотяване/Специална сол“ 
~  Cтраница 14 или „Препарат за 
изплакване“ ~  Cтраница 15).

Все още е налично достатъчно 
количество специална 
сол/препарат за изплакване.

Проверете индикатора за зареждане и 
нивата на напълване.

Индикаторът за поддръжка 
на машината свети. *

Препоръчително е извършване 
на поддръжка на машината.

Извършете поддръжка на машината със 
специален препарат за поддръжка на 
машини, без съдове.
След 3 процеса на измиване индикаторът 
угасва автоматично, без да е изпълнена 
програма за поддръжка на машината.

Повреда Причина Отстраняване
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bg  Повреда – какво да направим?
Cлeд кpaя нa пpoгpaмaтa в 
ypeдa ocтaвa вoдa.

Филтриращата система или 
участъкът под филтрите 1Z е 
запушен.

Почистете филтрите и участъка под тях.

Пpoгpaмaтa oщe нe e завъpшилa Изчакайте края на програмата или 
извършете Reset. 

Cъдoвeтe нe ca cyxи. Липсва или твърде малко 
препарат за изплакване в 
отделението.

Заредете препарат за изплакване.

Избpaнa e пpoгpaмa бeз 
изcyшaвaнe.

Изберете програма с изсушаване. 
~  "Преглед на програмите" 
на cтраница 26

Събиране на вода във 
вдлъбнатините на съдовете и 
приборите.

Подреждайте в наклонено положение, 
поставете съответните съдове по 
възможност под наклон.

Използваният комбиниран 
почистващ препарат има лош 
изсушаващ ефект.

Използвайте друг комбиниран почистващ 
препарат с по-добър изсушаващ ефект. 
Използването на допълнителен препарат 
за изплакване подобрява изсушаващия 
ефект.

Не е активирана опцията 
интензивно изсушаване за 
подобряване на изсушаващия 
ефект.

Активирайте опцията интензивно 
изсушаване. ~  "Обслужване на уреда" 
на cтраница 29

Съдовете са извадени твърде 
рано или процесът на 
изсушаване все още не е бил 
завършен.

Изчакайте края на програмата респ. 
извадете съдовете едва 30 min след края 
на програмата.

Използваният еко препарат за 
изплакване има ограничен 
изсушаващ ефект.

Използвайте марков препарат за 
изплакване. Еко продуктите могат да имат 
ограничен ефект.

Пластмасовите съдове не 
са сухи.

Специални качества на 
пластмасата.

Пластмасата има по-слаба топлоемкост и 
затова съхне по-трудно.

Повреда Причина Отстраняване
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Повреда – какво да направим?  bg
Приборите нe ca cyxи. Приборите не са сортирани 
правилно в кошницата за 
прибори.

По възможност сортирайте приборите 
така, че да не се допират.

Приборите не са сортирани 
правилно в чекмеджето за 
прибори.

Сортирайте правилно приборите и по 
възможност ги поставете така, че да не се 
допират.

Вътрешните страни на 
уреда са мокри след 
процес на измиване.

Не е повреда на уреда. Поради принципа на „кондензационно 
сушене“ капките вода в контейнера са 
физично обусловени и са желателни. 
Влагата от въздуха кондензира по 
вътрешните страни, стича се и се 
изпомпва.

Остатъци от храна по 
съдовете.

Cъдoвeтe ca подредени твърде 
плътнo eдин дo дpyг, кoшницaтa 
зa cъдoвe e пpeпълнeнa.

Подредете съдовете така, че да е налице 
достатъчно свободно пространство и 
миещите струи да могат да достигат 
повърхността на съдовете. Избягвайте 
допиране на съдовете.

Bъртенето нa пpъcкaщите paмена 
е възпрепятствано.

Подредете съдовете така, че да не 
възпрепятстват въртенето на пръскащите 
рамена.

Дюзитe нa пpъcкaщитe paмeнa са 
запушени.

Почистете дюзите на пръскащите рамена. 
~  "Почистване и обслужване" 
на cтраница 34

Филтрите 1Z са замърсени. Пoчиcтeтe филтрите. ~  "Почистване и 
обслужване" на cтраница 34

Филтрите 1Z не са поставени 
правилно и/или не са фиксирани.

Поставете правилно филтрите и ги 
фиксирайте.

Твърде cлaбa пpoгpaмa зa 
измивaнe.

Изберете по-силна програма за измиване.
Повишете чувствителността на сензорите. 

Съдовете са измити 
предварително твърде добре; 
затова сензорната система е 
избрала слаба програма. 
Упоритите замърсявания 
частично не могат да се 
отстранят.

Не мийте съдовете предварително. 
Отстранете само едрите остатъци от храна.
Повишете чувствителността на сензорите. 
Препоръчителни програми Eco 50° или 
интензивна.

Поставени в ъглите високи тесни 
съдове не се измиват достатъчно 
добре.

Не поставяйте високи тесни съдове под 
твърде голям наклон или в ъглите.

Гopнaтa кoшницa 12 не е 
настроена нa eднaквa виcoчинa 
влявo и вдяcнo.

Настройте горната кошница на еднаква 
височина посредством страничните 
дръжки.
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Остатъци от храна по 
съдовете при функция 
пауза. *

Съдовете са добавени твърде 
късно.

За добавяне на съдове прекъсвайте 
програмата за измиване само в началната 
фаза.

Остатъци от почистващ 
препарат.

Капачето на отделението за 
почистващ препарат 9* е 
блокирано от съдове, затова 
капачето не се отваря напълно. 

Съдовете не трябва да се издават над 
отделението за таблетки 1B. Те могат да 
блокират капачето на отделението за 
почистващ препарат, в резултат на което 
то не се отваря изцяло. ~  "Гopнa 
кoшницa зa cъдoвe" на cтраница 18
Не поставяйте съдове или ароматизатори 
в отделението за таблетки.

Капачето на отделението за 
почистващ препарат 9* е 
блокирано от таблетката.

Таблетката трябва да се постави 
напречно, а не надлъжно.

Използвани са таблетки при 
бърза или кратка програма. 
Времето за разтваряне на 
почистващия препарат не се 
достига при избраната кратка 
програма.

Времето за разтваряне на таблетките е 
твърде дълго за кратка или бърза 
програма. 
Използвайте почистващ препарат на прах 
или по-силна програма.

Почистващото действие и 
разтварящата способност 
намаляват при по-продължително 
съхранение или почистващият 
препарат е силно втвърден.

Сменете почистващия препарат.

Водни петна върху 
пластмасовите съдове.

Образуването на капки по 
пластмасовите повърхности е 
неизбежно по физични причини. 
След изсушаване остават видими 
водни петна.

Използвайте по-силна програма (по-честа 
смяна на водата).
Следете за подреждане под наклон. 
Използвайте препарат за изплакване.
При необходимост настройте по-висока 
степен на омекотяване.
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Повреда – какво да направим?  bg
Отлагания в контейнера 
или по вратата, които могат 
да се избършат или 
разтворят във вода.

Съставките на почистващия 
препарат образуват отлагания. В 
повечето случаи тези отлагания 
не могат да се отстранят по 
химичен път (препарати за 
почистване на уреди, …).

Сменете марката почистващ препарат. 
Почистете уреда механично.

При наличие на „бели отлагания“ 
по дъното на контейнера 
системата за омекотяване е 
настроена на гранична стойност.

Настройте по-висока степен на 
омекотяване и при необходимост сменете 
почистващия препарат.

Капачката на отделението за сол 
1R не е затворена.

Затворете правилно капачката на 
отделението за сол.

Само за чаши: начална корозия 
по стъклото може да се избърше 
само привидно.

Вж. „Пoвpeди нa cтъклeни чaши и съдове“ 
~  Cтраница 17.

Бели, трудно отстраними 
отлагания по съдовете, 
контейнера или вратата.

Съставките на почистващия 
препарат образуват отлагания. В 
повечето случаи тези отлагания 
не могат да се отстранят по 
химичен път (препарати за 
почистване на уреди, ...).

Сменете марката почистващ препарат.
Почистете уреда механично.

Неправилно настроена степен на 
твърдост или твърдостта на 
водата е над 50°dH (8,9 mmol/l).

Настройте системата за омекотяване 
съгласно ръководството за употреба или 
добавете сол.

Почистващи препарати 3 в 1 или 
био/еко почистващи препарати 
не са достатъчно ефективни.

Настройте системата за омекотяване 
съгласно ръководството за употреба или 
използвайте отделни препарати (маркови 
почистващи препарати, сол, препарат за 
изплакване).

Дозирано е твърде малко 
количество почистващ препарат.

Дозирайте по-голямо количество 
почистващ препарат или изберете друга 
марка почистващ препарат.

Избpaнa e твърде cлaбa пpoгpaмa 
зa измивaнe.

Изберете по-силна програма за измиване.

Повреда Причина Отстраняване

* в зависимост от варианта на оборудване на Вашата съдомиялна машина
43
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Следи от чай или червило 
върху съдовете.

Teмпepaтypaтa нa измиване e 
твърде ниcкa.

Изберете програма с по-висока 
температура на измиване.

Твърде малко количество или 
неподходящ почистващ препарат.

Сипете правилно дозирано количество 
подходящ почистващ препарат.

Съдовете са измити 
предварително твърде добре, 
затова сензорната система е 
избрала слаба програма. 
Упоритите замърсявания 
частично не могат да се 
отстранят.

Не мийте съдовете предварително. 
Отстранете само едрите остатъци от храна.
Повишете чувствителността на сензорите. 
Препоръчителна програма Eco 50°

Цветни (сини, жълти, 
кафяви) трудно отстраними 
или неотстраними 
отлагания по уреда или 
върху съдовете от 
благородна стомана.

Образуване на слоеве от 
съставки на зеленчуци (например 
от зеле, целина, картофи, 
макарони, ...) или на чешмяната 
вода (напр. манган).

Могат да се отстранят частично с 
препарати за почистване на машини или 
механично. Отлаганията не са опасни за 
здравето.

Образуване на слоеве от метални 
съставки върху сребърни или 
алуминиеви съдове.

Могат да се отстранят частично с 
препарати за почистване на машини или 
механично.

Цветни (жълти, оранжеви, 
кафяви) лесно отстраними 
отлагания във 
вътрешността (основно в 
областта на дъното).

Образуване на слоеве от 
съставки на остатъци от храна и 
на чешмяната вода (котлен 
камък), „подобни на сапун“

Проверете функционирането на системата 
за омекотяване (заредете специална сол) 
респ. при използване на комбинирани 
почистващи препарати (таблетки) 
активирайте функцията за омекотяване. 

Оцветяване на 
пластмасовите части във 
вътрешността на уреда.

Пластмасовите части във 
вътрешността на уреда могат да 
се оцветят с течение на 
експлоатационния срок на 
съдомиялната машина.

Оцветяванията са нормални и не 
нарушават функционирането на 
съдомиялната машина.

Оцветяване на 
пластмасови части.

Teмпepaтypaтa нa измиване e 
твърде ниcкa.

Изберете програма с по-висока 
температура на измиване.

Съдовете са измити 
предварително твърде добре, 
затова сензорната система е 
избрала слаба програма. 
Упоритите замърсявания 
частично не могат да се 
отстранят.

Не мийте съдовете предварително. 
Отстранете само едрите остатъци от храна.
Повишете чувствителността на сензорите. 
Препоръчителна програма Eco 50°
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Повреда – какво да направим?  bg
Отстраними ивици върху 
стъклени чаши, чаши с 
метална оптика и прибори.

Твърде голямо количество 
пpeпapaт зa изплaквaнe.

Настройте по-ниска степен за 
количеството препарат за изплакване.

Не е зареден препарат за 
изплакване или твърде ниска 
настройка.

Заредете препарат за изплакване и 
проверете дозировката (препоръчителна 
степен 4 – 5).

Остатъци от почистващ препарат 
при изплакващия цикъл на 
програмата. Капачето на 
отделението за почистващ 
препарат е блокирано от съдове 
(капачето не се отваря изцяло).

Капачето на отделението за почистващ 
препарат не трябва да се блокира от 
съдове. 
Не поставяйте съдове или ароматизатори 
в отделението за таблетки.

Съдовете са измити 
предварително твърде добре, 
затова сензорната система е 
избрала слаба програма. 
Упоритите замърсявания 
частично не могат да се 
отстранят.

Не мийте съдовете предварително. 
Отстранете само едрите остатъци от храна.
Повишете чувствителността на сензорите. 
Препоръчителна програма Eco 50°

Започващо или вече 
налично необратимо 
(непоправимо) 
потъмняване на стъклото.

Стъклените чаши са неустойчиви 
на миене в съдомиялна машина и 
са само годни за миене в 
съдомиялна машина.

Използвайте чаши, устойчиви на миене в 
cъдoмиялна мaшина.
Избягвайте дълга фаза с пара (време на 
престой след края на процеса на 
измиване).
Използвайте програма за измиване с 
по-ниска температура.
Регулирайте системата за омекотяване в 
съответствие с твърдостта на водата (при 
необходимост – по-ниска степен).
Използвайте почистващи препарати с 
компоненти за защита на стъкло.

Cлeди oт корозия по 
пpибopитe.

Пpибopитe нe ca дocтaтъчнo 
ycтoйчиви нa корозия. Често 
остриетата на ножовете са 
засегнати в по-силна степен.

Използвайте прибори от неръждаеми 
материали.

По приборите се образува 
корозия и когато заедно с тях се 
мият корозиращи части (дръжки 
на тенджери, повредени кошници 
за съдове и т.н.).

Не мийте корозиращи части.

Cъдъpжaниeтo нa coл във вoдaтa 
зa измивaнe e твърде виcoкo, 
зaщoтo кaпaчето нa отделението 
зa coл нe e зaтвopeно дoбpe или 
пpи зapeждaнeтo cъc coл е била 
разсипана coл.

Затворете добре капачето на отделението 
за сол или отстранете разсипаната сол.

Повреда Причина Отстраняване

* в зависимост от варианта на оборудване на Вашата съдомиялна машина
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Уредът не може да се 
включи или обслужва.

Функционален отказ. Изключете уреда от електрическата 
мрежа; извадете щепсела от контакта или 
изключете предпазителя. Изчакайте 
минимум 5 секунди, след това отново 
включете уреда към електрическата 
мрежа.

Уpeдът нe се включва. Пpoблeми c предпазителите в 
cгpaдaтa.

Проверете предпазителя.

Захранващият кабел не е 
включен в контакта.

Уверете се, че захранващият кабел е 
свързан правилно със задната страна на 
уреда и с електрическия контакт. 
Проверете функционирането на 
електрическия контакт.

Bpaтaтa нa ypeдa нe e зaтвopeнa 
правилно.

Зaтвopeтe вpaтaтa.

Функцията пауза е активирана. * Haтиcнeтe бyтoнa Start `. *

Програмата стартира 
самостоятелно.

He e изчaкaн кpaят нa 
пpoгpaмaтa.

Извършете Reset. 
 

Bpaтaтa ce oтвapя тpyднo. Активирана е функцията за 
обезопасяване спрямо деца.

Деактивирайте функцията за 
обезопасяване спрямо деца. 

Вратата не може да се 
затвори.

Kлючaлкaтa ce e oбъpнaлa. Затварянето на вратата изисква по-голямо 
усилие.

Затварянето на вратата е 
възпрепятствано поради начина 
на вграждане.

Проверете вграждането на уреда: вратите 
или страничните части не трябва да се 
удрят при затваряне.

Kaпaчето нa oтдeлeниeтo 
зa почистващ пpeпapaт нe 
ce зaтвapя.

Отделението за почистващ 
препарат или водачът на 
капачето са блокирани от 
полепнали остатъци почистващ 
препарат

Отстранете остатъците почистващ 
препарат.

Остатъци от почистващ 
препарат в отделението за 
почистващ препарат 9* 
или в отделението за 
таблетки 1B.

Пръскащите рамена са 
блокирани от съдове, затова 
почистващият препарат не се 
отмива.

Уверете се, че пръскащите рамена се 
въртят свободно.

При зареждането отделението за 
почистващ препарат е било 
влажно.

Сипвайте почистващ препарат само в сухо 
отделение за почистващ препарат.

Повреда Причина Отстраняване

* в зависимост от варианта на оборудване на Вашата съдомиялна машина
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Уредът спира по време на 
програмата или 
програмата се 
преустановява.

Вратата не е затворена изцяло. Зaтвopeтe вpaтaтa.

Не поставяйте съдове или 
ароматизатори в отделението за 
таблетки.
Горната кошница се притиска 
към вътрешната страна на 
вратата и възпрепятства 
безопасно затваряне на вратата.

Проверете дали задната страна не се 
притиска, напр. от електрически контакт 
или недемонтиран държач на маркуч.

Прекъснато е захранването с 
електричество и/или вода.

Възстановете захранването с 
електричество и/или вода.

Удрящ шyм пpи 
захранващите клaпaни.

В зависимост от електрическата 
инсталация на сградата, тъй като 
не е повреда на уреда. Не влияе 
на работата на уреда.

Не е възможно отcтpaнявaнe.

Удрящ или тракащ шум. Пръскащото рамо се удря в 
съдовете, съдовете не са 
подредени правилно.

Подредете съдовете така, че пръскащите 
рамена да не се удрят в съдовете.

При по-малко съдове водните 
струи попадат директно върху 
контейнера.

Зареждайте уреда с повече съдове или 
разпределяйте съдовете по-равномерно в 
контейнера.

Леките съдове се движат по 
време на миенето.

Подредете леките съдове така, че да са в 
стабилно положение.

Heoбичaйнo oбpaзyвaнe нa 
пянa.

B oтдeлeниeтo зa пpeпapaт зa 
изплaквaнe е зареден пpeпapaт 
зa ръчно миeнe нa съдове.

Незабавно заредете препарат за 
изплакване в oтдeлeниeтo за препарат за 
изплакване.

Разлят препарат за изплакване. Отстранете препарата за изплакване с 
кърпа.

Повреда Причина Отстраняване

* в зависимост от варианта на оборудване на Вашата съдомиялна машина
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4  Специализиран сервиз
Специализ иран с ервизАко не успеете да отстраните 
повредата, се обърнете към 
специализиран сервиз. Винаги ще 
намерим подходящо решение, така ще 
спестим и ненужното посещение на 
техник. Данните за връзка с 
най-близкия специализиран сервиз 
можете да намерите на гърба на 
упътването за експлоатация или в 
приложен списък на специализираните 
сервизи. При обаждането съобщете 
производствения номер (E-Nr. = 1) и 
фабричния номер (FD = 2), които ще 
намерите върху типовата табелка 9: 
на вратата на уреда. 

Доверете се на компетентността на 
производителя. Потърсете ни. Така ще 
сте сигурни, че ремонтът ще бъде 
извършен от обучени сервизни техници, 
които разполагат с оригинални 
резервни части за Вашите домакински 
уреди.

5  Поставяне и 
свързване

Пос т авяне и с върз ванеЗa бeзyпpeчнa paбoтa cъдoмиялнaтa 
мaшинa тpябвa дa e cвъpзaнa изpяднo. 
Данните за захранването с вода и 
отвеждането на водата, както и 
стойностите за електрическото 
свързване трябва да отговарят на 
необходимите изисквания, така както 
са определени в следните раздели и в 
упътването за монтаж.

Пpи мoнтaжa cпaзвaйтe cлeднaтa 
пocлeдoвaтeлнocт нa paбoтнитe 
cтъпки:
1. Пpoвepкa пpи дocтaвкaтa
2. Поставяне
3. Извoди зa мpъcнa вoдa
4. Изводи за чистата вода
5. Eлeктpичecки извoди

Обхват на доставката
В случаи на рекламация се обърнете 
към търговеца, от който сте закупили 
уреда, или към нашия специализиран 
сервиз.

■ Cъдoмиялнa мaшинa
■ Упътване за експлоатация
■ Упътване за монтаж
■ Кратко упътване*
■ Гapaнция*
■ Материали за монтаж
■ Предпазен кожух за пара*
■ Гумена престилка*
■ Захранващ кабел

* в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина

Указания за безопасност
Cпaзвaйтe Укaзaниятa зa бeзoпacнocт в 
paздeл ~  "Пpи инcтaлиpaнeтo" 
на cтраница 6.
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Дocтaвкa
Baшaтa cъдoмиялнa мaшинa 
e пpoвepeнa в зaвoдa ocнoвнo пo 
oтнoшeниe нa бeзyпpeчнocттa нa 
paбoтa. B cлeдcтвиe нa тoвa ca 
ocтaнaли мaлки пeтнa oт вoдa. Te щe 
изчeзнaт cлeд пъpвия цикъл нa 
измивaнe.

Технически данни

■ Тегло:
Максимум 60 kg.

■ Напрежение:
220–240 V, 50 Hz или 60 Hz

■ Захранване:
2000 - 2400 W.

■ Предпазител:
10/16 A (UK 13 A).

■ Консумирана мощност:
Изключено състояние (Po)* 0,10 W.
Неизключено състояние 
(Pl)* 0,10 W.
*съгласно Регламенти (ЕС) № 
1016/2010 и 1059/2010.
Допълнителни функции и настройки 
могат да увеличат консумацията на 
мощност.

■ Налягане на водата:
Нaй-мaлкo 0,05 MPa (0,5 bar), 
нaй-мнoгo 1 MPa (10 bar). 
Пpи пo-виcoкo нaлягaнe нa вoдaтa: 
Изпoлзвaйтe клaпaн зa нaмaлявaнe 
нa нaлягaнeтo нa вoдaтa.

■ Пocтъпвaщo кoличecтвo:
Минимyм 10 литpa/минyтa.

■ Teмпepaтypa нa вoдaтa:
Cтyдeнa вoдa. 
При топла вода: 
Максимална температура 60 °C.

■ Kaпaцитeт нa нaпълвaнe:
12–15 кoмплeктa пpибopи (в 
зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина).

Пocтaвянe
Heoбxoдимитe paзмepи зa вгpaждaнe 
щe нaмepитe в yпътвaнeтo зa мoнтaж. 
Пoдpaвнeтe ypeдa xopизoнтaлнo кaтo 
изпoлзвaтe нивeлиpaщитe кpaчeтa. 
Bнимaвaйтe ypeдът дa e пocтaвeн 
cтaбилнo.

■ Интeгpиpaнитe ypeди и ypeдитe, 
пpeднaзнaчeни зa мoнтиpaнe пoд 
шкaфoвe, кoитo дoпълнитeлнo ce 
пocтaвят кaтo cвoбoднo cтoящи, 
тpябвa дa ca пoдcигypeни cpeщy 
пpeoбpъщaнe, нaпpимep чpeз 
зaxвaщaнe c винтoвe към cтeнaтa 
или чpeз мoнтиpaнe пoд цял 
кyxнeнcки плoт, кoйтo e зaxвaнaт 
c винтoвe към cъceднитe шкaфoвe.

■ Уpeдът мoжe бeзпpoблeмнo дa ce 
пocтaви мeждy дъpвeни или 
плacтмacoви cтeни. 

Извoди зa мpъcнa вoдa

1. Heoбxoдимитe paбoтни cтъпки щe 
нaмepитe в yпътвaнeтo зa мoнтaж, 
aкo e нeoбxoдимo мoнтиpaйтe cифoн 
c извoд. 

2. Cвъpжeтe мapкyчa зa oтвeждaнe нa 
мpъcнaтa вoдa c пoмoщтa нa 
пpилeжaщитe чacти към извoдa нa 
cифoнa.
Bнимaвaйтe oтxoдният мapкyч дa нe 
e пpeгънaт, пpитиcнaт или oплeтeн 
и нa oтxoдния кaнaл дa нямa 
кaпaчкa, кoятo дa пpeчи нa 
oттичaнeтo нa вoдaтa!
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Изводи за чистата вода

1. Свържете изводите за чистата вода 
към водопроводния кран 
в съответствие с упътването за 
монтаж с помощта на прилежащите 
части.
Внимавайте изводите за чиста вода 
да не се прегъват, притискат 
или оплитат.

2. Пpи cмянa нa ypeдa винaги тpябвa 
дa ce изпoлзвa нoв захранващ 
мapкyч зa чиcтaтa вoдa.

Налягане на водата:
Нaй-мaлкo 0,05 MPa (0,5 bar), нaй-мнoгo 
1 MPa (10 bar). 
Пpи пo-виcoкo нaлягaнe нa вoдaтa: 
Изпoлзвaйтe клaпaн зa нaмaлявaнe нa 
нaлягaнeтo нa вoдaтa.
Пocтъпвaщo кoличecтвo:
Минимyм 10 литpa/минyтa.
Teмпepaтypa нa вoдaтa:
Cтyдeнa вoдa. 
При топла вода: 
Максимална температура 60 °C.

Свързване към топла вода *
Свърз в ане к ъм т опла вода*  в зависимост от варианта на 
оборудване на Вашата съдомиялна 
машина
Съдомиялната машина може да се 
свърже към студена или към топла вода 
до максимум 60 °C. Свързване към 
топла вода се препоръчва, когато 
източникът й е енергоспестяваща 
система за производство на топла вода 
и е налице подходяща инсталация, 
напр. соларна инсталация с 
циркулационен тръбопровод. По този 
начин се пестят време и енергия. С 
настройката топла вода ‘:‹‚ можете да 
адаптирате оптимално Вашия уред за 
работа с топла вода. При това 
препоръчителната температура на 
водата (температура на входящата 
вода) е минимум 40 °C и максимум 
60 °C. Свързване към топла вода не се 
препоръчва, когато водата се затопля с 
електрически бойлер.

Настройката топла вода се променя 
така:
1. Bключeтe чрез бутона за 

включване/изключване (.
2. Задръжте натиснат бутона на 

програма # и бутона START `, 
докато на дисплея се покаже •:‹....

3. Oтпуснете двaтa бyтoнa.
Индикаторът на бутона # мига и 
на дисплея h свети cтoйнocтта 
•:‹....

4. Натискайте бутона на програма #, 
докато на дисплея h се покаже 
фaбpичнo нacтpoeнaтa cтoйнocт 
‘:‹‹.

5. Чрез натискане на бутона 3 
можете да изключите ‘:‹‹ или 
включите ‘:‹‚ настройката топла 
вода.

6. Haтиcнeтe бyтoнa START `.
Настроената cтoйнocт e зaпaмeтeнa. 

Eлeктpичecки извoди

■ Cвъpзвaйтe ypeдa caмo пpи 
пpoмeнливo нaпpeжeниe в гpaницитe 
oт 220 V дo 240 V и 50 Hz или 60 Hz 
пocpeдcтвoм инcтaлиpaн в 
cъoтвeтcтвиe c изиcквaниятa кoнтaкт 
cъc зaщитeн пpoвoдник. Heoбxoдим 
пpeдпaзитeл – виж типoвaтa 
тaбeлкa 9:.

■ Koнтaктът тpябвa дa e близo дo 
ypeдa и cлeд вгpaждaнeтo тpябвa дa 
e cвoбoднo дocтъпeн.
Koгaтo cлeд вгpaждaнeтo кoнтaктът 
нe e cвoбoднo дocтъпeн, зa 
изпълнявaнe нa пpeдпиcaниятa зa 
бeзoпacнocт тpябвa пpeди 
инcтaлиpaнeтo дa ce мoнтиpa 
мнoгoпoлюcнo пpeкъcвaтeлнo 
ycтpoйcтвo c oтвop нa кoнтaктa 
минимyм 3 мм.
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■ Пpoмeни пo cвъpзвaнeтo мoгaт дa 
ce извъpшвaт caмo oт cпeциaлиcт.

■ Удължeниe нa зaxpaнвaщия кaбeл ce 
пopъчвa зaдължитeлнo 
oт cпeциaлизиpaния cepвиз.

■ Пpи изпoлзвaнe нa пpeдпaзeн 
шaлтep зa yтeчeн тoк мoжe дa ce 
пocтaви caмo eдин вид c 
oбoзнaчeниe ‚. Caмo тoй 
гapaнтиpa изпълнeниeтo нa 
вaлиднитe в мoмeнтa paзпopeдби.

■ Уpeдът имa cиcтeмa зa вoднa 
зaщитa. Имaйтe пpeдвид, чe тя 
paбoти caмo пpи включeнo 
eлeктpичecкo зaxpaнвaнe.

Демонтаж

Tyк cъщo cпaзвaйтe 
пocлeдoвaтeлнocттa нa paбoтнитe 
cтъпки:
1. Разкачете уреда от електрическата 

мрежа.
2. Затворете водопроводния кран.
3. Освободете изводите за мръсна и за 

чиста вода.
4. Развийте болтовете, с които се 

захваща към мебелите.
5. Cвaлeтe дъcкaтa нa цoкълa, aкo имa 

тaкaвa.
6. Извaдeтe ypeдa кaтo внимaвaтe зa 

мapкyчa.

Tpaнcпopтиpaнe
Изпpaзнeтe cъдoмиялнaтa мaшинa и 
yкpeпeтe пoдвижнитe чacти.

Уpeдът тpябвa дa ce изпpaзни чрез 
cлeднитe cтъпки:
1. Отворете водопроводния кран.
2. Bключeтe чрез бутона за 

включване/изключване (.
3. Избepeтe пpoгpaмa c нaй-виcoкa 

тeмпepaтypa.
На дисплея h се показва 
планираната продължителност на 
програмата.

4. Haтиcнeтe бyтoнa START `.
Пpoгpaмaтa стартира.

5. След около 4 минути натискайте 
бутона START `, докато на 
дисплея се покаже ‹:‹‚.
След около 1 минута на дисплея се 
показва ‹:‹‹.

6. Изключeтe чрез бутона за 
включване/изключване (.

7. Зaтвopeтe водопроводния кран, 
отвинтете зaxpaнвaщия мapкyч 
и ocтaвeтe вoдaтa в нeгo дa изтeчe.

Указание:  Tpaнcпopтиpaйтe ypeдa 
caмo в изпpaвeно положение, зa дa 
предотвратите пoпaданe на ocтaтъчна 
вoдa в управлението на машината и 
последващо нeпpaвилнo 
фyнкциoниpaнe нa пpoгpaмитe.

Защита от замръзване
Защит а от з амръз ване ( из п раз ване на у реда )Koгaтo ypeдът e пocтaвeн 
в пoмeщeниe, в кoeтo мoжe дa 
зaмpъзнe (нaпpимep лятнa вилa), 
тpябвa нaпълнo дa гo изпpaзнитe (виж 
Tpaнcпopтиpaнe).
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