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Уважаеми Клиенти, Нашата цел е да ви предложим висококачествени продути, които да надхвърлят 
очкванията ви. Уредът е произведен чрез съвремено производство и е преминал строги тестове за 
качество.

Настоящото ръководтво ще ви помогне при употребата на уреда, който е проиведен по последна 
технология и предлага максимална ефективност. 

Прочетете внимателно настоящото ръководтво, което включва основна информация за безопасен 
монтаж, поддръжка и употреба, преди да използвате уреда. Свържете се с най-близкия упълномощен 
сервиз за монтаж на продукта. 

Работните инструкции са приложими за няколко модела. Следователно са възможни разлики.



БГ-4

ГЛАВА-1:  ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

13

Турбо сушене: Тази 
система осигурява по-добро 
изсушаване на Вашите 
съдове.

1. Работен плот
2. Горна кошница с лавици
3. Горно разпръсквателно рамо
4. Долна кошница
5. Долно разпръсквателно рамо
6. Филтри

7. Табелка с технически данни
8. Контролен панел
9. Разпръсквател за измиващия и

полиращия препарат
10. Разпръсквател за сол
11. Дръжка на долната кошница
12.  Горна кошница за прибори
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ГЛАВА-1:  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Технически характеристики

В съответствие със стандартите и тестовите данни / Декларацията за 
съответствие на ЕС
Този продукт отговаря на изискванията на всички приложими директиви 
на ЕС със съответните хармонизирани стандарти, които осигуряват за CE 
маркировката.
Електронно копие на настоящия наръчник можете да намерите
на www.sharphomeappliances.com.

Капацитет 10 комплекта 
Височина 850 mm
Височина (без работния плот) 820 mm

Ширина 450 mm

Дълбочина 598 mm
Тегло нето 40 кг
Захранване 220-240 V, 50 Hz
Максимална мощност 1900 W
Мощност на нагревателния елемент 1800 W
Мощност на работната помпа 100 W
Мощност на източващата помпа 30 W
Налягане на притока на водата 0.03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Напрежение 10 A
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ГЛАВА-2:  СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ПРЕПОРЪКИ
Рециклиране
• Рециклираните материали се използват в определени компоненти и за опаковане.
• Пластмасовите части са обозначени с международно известни съкращения: (>PE< ,
>PS< , >POM<, >PP<, )
• Частите от картон са произведени от рециклирана хартия и трябва да се изхвърлят в
контейнери, предназначени за хартиени отпадъци.
• Такива материали не трябва да се изхвърлят в контейнери за отпадъци. Те трябва да
се предават в центрове за рециклиране.
• Свържете се съответните центрове, за да получите информация относно методите и
пунктовете за изхвърляне.
Информация за безопасност
Когато получите доставената машина
• Ако видите повреди в опаковката, се обърнете към упълномощен сервиз.
• Отстранете опаковъчните материали, както е показано, и ги изхвърлете в съответствие
с правилата.
Точки от особено внимание по време на монтажа на машината
• Изберете подходящо, безопасно и равно място, за да монтирате машината.
• Монтирайте и свържете машината в съответствие с инструкциите.
• МАшината трябва да се монтира и поправя само от упълномощен свиз.
• С тази машина трябва да се използват само оригинални резервни части.
• Уверете се, че машината е изключена от щепсела преди монтажа.
• Проверете дали предпазителя на електрическата система е свързан в съответствие с
разпоредбите.
• Всички електрически връзка трябва да отговарят на посочените върху табелата с
технически данни стойности.
• Обърнете специално внимание на това и проверете дали машината не е поставена
върху захранващия кабел.
• Никога не използвайте удължителен кабел или разклонител за свързване. Щепселът
трябва да бъде достъпен с удобство след монтажа.
• След като монтирате машината, първият път я стартирайте незаредена със съдове.
При ежедневна употреба
• Машината е за домашни нужди; не я използвайте за други цели.. Промишленото
използване на съдомиалната машина води до отмяна на гаранцията.
• Не поставяйте съдове върху отворената врата на машината, тъй като можете да
предизвикате преобръщане.
• Никога не използвайте препарати и препарати за блясък, които не са предназначени за
съдомиални машини. Нашата фирма не носи отговорност за последствията.
• Водата в отсека за миене на машината не е подходяща за пиене. Не я пийте!
• Поради риск от експлозия не поставяйте в отделението за измиванена машината
разтворени химикали като разтворители.
• Преди измиване на пластмасови изделия в машината проверете дали са устойчиви на
топлина.
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ГЛАВА-2:  СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ
• Машината може да се използва от навършили 8 години деца и лица с намалени
физически, сензорни и умствени възможности или лица с липса на опит и познания, ако
бъдат наблдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин
и разбират съответните опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и
поддръжката не трябвада се извършва от деца без наблюдение.
• Не поставяйте неподходящи и тежки предмети над капацитета на коша. Фирмата не
носи отговорност за щети на вътрешните части.
• Вратата не трябва да се отваря по време на работа на машината. Във всеки случай има
обезопасяващи устройства, които спират работата на машината в случай на отваряне
на вратата.
• Не оставяйте вратата отворена, за да избегнете инциденти.
• Поставяйте ножовете или други остри предмети в отделението за прибори с острието
надолу.
• При повреда на захранващия кабел е необходимо да го смените при производителя,
негов сервизен агент или компетенти лица, за да избегнете опасностите.
• Ако има избрана опция за енергоспестяване, вратата сеотваря в края на програмата.
Не опитвайте насилствено затваряне на вратата ,за да избенете повреда в автоматичния
и механизъм, който работи през първата минута. Вратата трябва да бъде отворена
за 30 минути, за да се постигне ефективно изсушаване. (при модели със система за
автоматично отваряне на вратата)
Предупреждение: Не стойте пред вратата след прозвучаване на сигнала за автоматично
отваряне.
За безопаността на вашето дете
• След като отстраните опаковката внимавайте децата да нямат достъп до нея..
• Не позволявайте на децата да играят с машината или да я пускат.
• Пазете децата от препаратите и препаратите за блясък.
• Пазете децата от машината, когато е отворена, тъй като е възможно по вътрешността
й може да има остатъци от почистващи препарати.
• Уверете се, че старата ви машина не представлява опасност за децата. Известни са
случаи на заключване на деца в стари машини.  За да избегнете подобна ситуация,
счупете клчалката на вратата на старата си машина и отрежете електрическите кабели.
В случай на неправилно функциониране
• Lвсички ремонти от неупълномощен персонал водят до отмяна на гаранцията на
машината.
• Преди извършването на какъвто и да е ремонт проверете дали машината е изключена
от захранването. Изключете предпазителя или изключете машината от щепсела. Не
дърпайте за кабела. Проверете дали сте затворили водопроводния кран.
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ГЛАВА-2:  СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ
Препоръки
• За да спестите ток и вода, отстранете едрите остатъци от чиниите преди да ги
поставите в машината. Стартирайте машината след като е напълно заредена.
• Използвайте програма за предварително измиване само когато е необходимо.
• Поставяйте вдлъбнати съдове, като купи, чаши и тенджери в машината по такъв начин,
че да не са насочени надолу с отвора.
• Препоръчва да не зареждате в машината съдове, които са различни или
не са подходящи за съдомиална машина.
Неподходящи за миене в съдомиална машина артикули
• Пепелници, свещници, политури, боя, химически вещества, стопяващи се от топлина
материали;
• Вилици, лъжици и ножове с дървени дръжки или с дръжки от кост, слонова кост или
инкрустирани със седеф; залепени артикули или такива, изцапани с абразиви ихимически
вещества, съдържащи киселини и основи.
• Пластмасови предмети, които не са топлоустойчиви, изготвени от мед или покрити с
калай контейнери.
• Алуминиеви или сребърни артикули (могат да се обезцветят или да станат матови).
• Някои фини видове стъкло, порцеан с принтирани орнаменти, които могат да избледнеят
още при първото измиване;  някои кристали, тъй като губят прозрачността си с времето,
лепени прибори, които не са термоустойчиви, чаши от оловен кристал, дъски за рязане и
артикули, произведени от систетични влакна.
• Абсорбиращи артикули, като гъби или кухненски изтривалки, не са подходящи за
съдомиалната машина.
Предупреждение:За в бъдеще проверявайте дали съдовете, които купувате, могат да
се мият в съдомиална машина.
ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНАТА
Разполагане на машината
При определяне на разстоянието на монтажа се погрижете да има достатъчно място за
зареждане и изваждане на съдовете.
Не разполагайте машината на място, за което се предполага, че температурата може да
падне под 0°C.
Преди да поставите машината на място свалете опаковката като следвате написаните
на нея инструкции.
Разположете машината в близост до водопроводен кран или тръба за обратна вода.
Трябва да планирате разполагането на машината като имате предвид, че един път
направени, връзките няма да бъдат променяни.
Не хващайте машината за вратата или панела, за да я местите.
Уверете се, че има достатъчно място от всички страни на машината за удобно
придвижване напред и назад по време на почистването.
Проверете дали входния и изходен маркучи на машината не са прищипани по време на
разполагането й. Освен това се уверете ,че машината не е поставена върху електрически
кабел.
Регулирайте краката на машината, така че да бъде нивелирана и балансирана- Правилнот
разполагане на машината осигурява безпроблемно отваряне и затваряне на вратата.
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Ако вратата на машината не се затваря правилно, проверете дали машината е стабилна 
на пода; в противен случай регулирайте краката, за да осигурите стабилна позиция.
ВиК връзка
Вътрешната водопроводна инсталация е подходяща за монтирането на съдомиалната 
машина. Освен това препоръчваме да монтирате филтър на входа на водопроводната 
инсталация във вашия дом, за да предотвратите всякакви повреви на машината от 
замърсявания (пясък, глина, ръжда и др.), които случайно могат да бъдат пренесени по 
водопровода и да избегнете оплаквания от пожълтяване и образуване на отлагания по 
съдовете след измиване. 

Маркуч за свързване с водопровода
Не използвайте входния маркуч за вода от стара машина. 

Винаги използвайте доставения с машината нов маркуч. Ако 
трябва да използвате нов или по-дълъг, нов маркуч за подаване 
на вода в машината, пуснете по него да тече вода, преди да 
направите връзката. Свържете входния маркуч за вода директно 
към водопродонния кран. Подаваното от крана налягане на 
водата трябва да бъде минимум 0.03 Mpa и максимум 1 Mpa. 
Ако налягането на водата е над 1 Mpa, между крана и машината 
трябва да бъде монтиран клапан за освобождаване на налягане.

След като направите връзката развийте напълно крана и проверете за водоустойчивост. 
Спирайте водата след завършване на програмата, за да осигурите безопасността на 
машината.  

ЗАБЕЛЕЖКА: При някои модели се използва накрайник 
„Аквастоп”. Ако използвате аквастоп, е възможно да се 
развие опасно обтягане. Не срязвайте улея на аквастопа. 
Не позволявйте да се огъне или усуче.

Маркуч за източване на водата 
Маркучът за източване на водата може да се свърже 
директно към отвора на канализацията или към сифона 
на мивката. Използвайки специално огъната тръба (ако 
има такава), водата може да бъде източвана директно в 
мивката през огъната тръба, закачена на края на мивката. 
Тази връзка трябва да бъде между 50 и 110 сm от равнината 
на пода. 

ГЛАВА-3:  ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНАТА
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ГЛАВА-3:  ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНАТА
Свържете продукта към заземен контакт, защитен от предпазител, в съответствие 
със стойностите в таблицата „Технически спецификации“.

Контактът на този уред може да включва в себе си 13А предпазител, в 
зависимост от целевата държава. (Великобритания, например) (Например за 
Великобритания, Саудитска Арабия)

ВиК връзка:
Забележка, отпечатана върху входящия маркуч за вода!
Ако моделите са отбелязани с 25°, температурата на водата може да бъде 
максимум 25 °C (студена вода).
За всички останали модели:
Предпочита се студена вода; гореща вода максимална
температура 60 °C. 
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Предупреждение: При използване на маркуч за източване, по-дълъг 
от 4 m, е възможно чиниите да останат мръсни. В този случай нашата 
компания не носи отговорност.

Свързване на електричеството
Заземеният щепсел на съдомиалната машина трябва да бъде свързан 
към заземен контакт с подходящ волтаж и ток.  Ако няма заземителна 
инсталация, е необходимо да бъде направена от компетентен 
електротехник. При включване без заземяване нашата компания не носи 
отговорност за вероятни щети.
Вътрешният предпазител трябва да бъде 10-16 A.
Машината може да работи с напрежение 220-240 V. Ако захранващото 
напрежение е 110 V, свържете трансформатор 110/220 V и 3000 W 
помежду им. Машината не трябва да се включва в мрежата по време 
на разполагането. Винаги използвайте доставения с машината изолиран 
щепсел. Работата при по-ниско напрежение влошава качеството на 
измиване. Електрическият кабел към машината трябва да бъде сменян 
само от упълномощен сервиз или квалифициран електротехник. 
Неспазването може да доведе до инциденти. С оглед на безопасността 
изключвайте машината от контакта всеки ът щом приключите работа с 
нея. За да избегнете токов удар, никога не изваждайте щепсела с мокри 
ръце. При изключване от мрежата винаги дърпайте щепсела.  Никога не 
изваждайте щепсела като дърпате кабела.

ГЛАВА-3:  ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНАТА
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Вграждане на машината
Ако искате да вградите машината, проверете дали има достатъчно място 
под плота и дали опроводяването и водопровода са подходящи за това.1 
Ако решите, че пространството под плота е подходящо за вграждане на 
машината, отстранете работния плот, както е показано на илюстрацията. 
2      

Предупреждение: Частта от шкафа, в който ще се вгражда машината 
чрез отстраняване на горната му повърхност, трябва да бъде стабилна и 
да не позволява разбалансиране.
За да отстраните работния плот, развийте винтовете, които го придържат 
и се намират от задната част на машината; след това притиснете предния 
панел на 1 cm от предната страна към задната и повдигнете.

ГЛАВА-3:  ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНАТА
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ГЛАВА-3:  ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНАТА

H

Регулирайте краката на машината според наклона на пода.3 Монтирайте машината 
като я притиснете под плота, без да огъвате маркучите.4  

Предупреждение: След свалянето на капака на машината, тя трябва да се 
разположи в затворено пространство с показаните на фигурата размери.

Продукт

Без изолация С изолация

Всички продукти За 2-ри кош За 3-ти кош 

Височина 820 mm 830 mm 835 mm
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ГЛАВА-4: ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА ЗА УПОТРЕБА 
Важна информация преди да използвате на съдомиялната за пръв път
• Проверете дали характеристиките на електрическата и водопроводната система отговарят на 
стойностите посочени в инструкциите за монтаж на съдомиялната.
• Отстранете всички опаковки от вътрешността на съдомиялната.
• Поставете омекотител за водата.
• Добавете 2 кг сол в съответното отделение и го напълнете с вода догоре.
• Напълнете отделението с полиращ препарат. 
ПОДГОТВЯНЕ НА СЪДОМИЯЛНАТА МАШИНА ЗА РАБОТА
Значение на декалцирането на водата
За добра измиваща функция, съдомиялната се нуждае от мека, т.е. по-слабо варовита вода. В противен 
случай, бели варовити петна ще останат по съдовете и по вътрешното оборудване на съдомиялната. Това 
ще окаже отрицателно влияние върху изпълнението на измиване, сушене и полиране. Поради тази причина в 
съдомиялните се използва омекотяваща система. Омекотяващата система трябва да бъде освежавана така, 
че да служи по същия начин и по време на следващо миене. За тази цел се използва сол за съдомиялни.

Напълнете солите
За доброто фунтциониране на машината водата трябва да се омикоти. В противен случай остатъците 
от варовик остават по съдовете и вътрешността на машината. Това оказва отрицателно влияние върху 
възможностите за миене на машината, върху подсушаването и блясъка на съдовете. Когато водата 
тече през системата за омекотяване, йоните, отговорни за твърдостта, се отстраняват от водата и тя се 
омекотява достатъчно, за да се постигне най-добрия резултат от измиването. В зависимост от нивото 
на твърдост на входящата вода, йоните, които втвърдяват водата се натрупват бързо вътре в системата 
за омекотяване. Системата за омекотяване трябва да се освежава, за да работи с една и съща 
ефективност при всяко следващо измиване. Поради тази причина се използват соли за съдомиална 
машина.
В машината може да се използва само специална сол за омекотяване на водата. Не използвайте ситно 
смлени или прахообразни видове сол, които са лесно разтворими. Използването на какъвто и да е друг 
вид сол може да повреди машината Ви. 
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Зареждане със сол
Използвайте сол за омекотяване на водата, 
предназначена за съдомиялни машини. За да 
поставите солта за омекотяване, първо извадете 
долната кошница, след което отвийте капачката на 
отделението за сол, като я въртите в посока обратна 
на часовниковата стрелка.(1) (2) При използване 
на уреда за пръв път заредете отделението с 1 
кг сол и вода (3) до горе. Използването на фуния 
(4) ще улесни зареждането. На всеки 20-30 
цикъла добавяйте сол във Вашата съдомиялна, 
докато се напълни догоре (приблизително 1 кг). 
Напълнете отделението за сол с вода само при 
използване на уреда за пръв път. Препоръчваме 
да използвате сол под формата на малки гранули 
или на прах. Не поставяйте солни таблетки във 
Вашата съдомиялна. С течение на времето това ще 
влоши нейната функция. Когато стартирате Вашата 
съдомиялна, отделението за сол се напълва с вода. 
Затова, поставете солта за омекотяване на водата 
преди стартирането на Вашата съдомиялна. По 
този начин, преливането на солта веднага ще бъде 
почистено от операцията измиване. Ако не започнете 
да миете съдове непосредствено след поставяне 
на солта, стартирайте кратка програма за измиване 

при празна съдомиялна. Това ще помогне да избегнете корозия в уреда, поради преливане на солта от 
отделението. За да установите дали количеството сол в уреда е достатъчно, проверете прозрачната част върху 
капачката. Солта е достатъчна, ако прозрачната секция е зелена. Ако не е зелена, трябва да се добави сол.

Тестова лента
Ефективността на измиване на Вашата съдомиялна зависи от твърдостта на водата постъпваща от крана. 
Вашата съдомиялна е снабдена със система, която намалява твърдостта на водата от водопреносната 
мрежа. Ефективността на измиване ще се повиши, когато системата бъде настроена правилно. За да 
установите какво е нивото на твърдост на водата във Вашето населено място, се свържете с местната ВиК 
служба, или използвайте тестова лента (ако разполагате с такава).

Отво-
рете 
тестова-
та лен-
тичка

Пус-
нете 
водата 
от кра-
на да 
тече 1 
минута.

Потопе-
те тес-
товата 
лентич-
ка във 
водата 
за 1 се-
кунда.

Разклатете 
лентичката 
след като я 
извадите от 
водата.  

Изча-
кайте 
1 ми-
нута.

Настройте твърдостта на водата на Вашата 
съдомиялна съгласно резултатът получен чрез 
лентичката.

        Няма варовик

Много ниско съдър-
жание на варовик

Ниско  
съдържание на 

Средно  
съдържание на 
варовик

Средно високо съдър-
жание на варовик
Високо  
съдържание на 
варовик

Ниво 1   

Ниво 2     

Ниво 3          

Ниво 4  

Ниво 5  

Ниво 6      

СОЛ

ГЛАВА-4: ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА ЗА УПОТРЕБА 

4

2

СО
Л3

1
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Регулиране на консумацията на соли

Ако твърдостта на водата е над 90 dF (френска твърдост) или ако използвате вода от кладенец, се 
препоръчва да използвате филтър и устройства за пречистване на водата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Твърдостта на водата фабрично е настроена на ниво 3.
В съответствие със степента, определена на лентата за тестване, стартирайте настройката за твърдост 
на водата на вашата машина, както е посочено по-долу.
Настройка
За да промените нивото на солта, следвайте стъпките по-долу:
• Включете машината като натиснете бутона вкл./изкл.
• Натиснете програмния бутон за поне 3 секунди веднага след като машината е включена.
• Освободете програмния бутон, когато се покаже „SL“. След това на дисплея се показва последното 
ниво на настройка.
• Натиснете програмния бутон, за да зададете желаното ниво. Всяко натискане на програмния бутон 
увеличава нивото. Когато се стигне до ниво 6, следващото натискане връща нивото до 1.
• Последното избрано ниво на твърдост на водата е запаметено в паметта чрез изключване на 
машината с бутона за вкл./изкл.
Използване на препарат
Използвайте само специално предназначени за домашни съдомиялни машини препарати. 
Съхранявайте Вашите препарати на хладно и сухо място, далеч от деца. 
Добавете подходящ препарат за избраната програма, за да осигурите най-добрата работа. 
Необходимото количество препарат зависи от цикъла, обема на зареждането и нивото на 
замърсяване на съдовете. 

Не зареждайте препарат повече от необходимото в отделението за препарат; в противен случай можете 
да видите белезникави ивици или синкави пластове по стъкларията и съдовете, като това би могло да 
доведе до корозия на стъклото. Продължителната употреба на прекалено много препарат би могла да 
причини повреда в машината. 
Използването на малко препарат може да доведе до лошо почистване и Вие можете да видите 
белезникави ивици твърда вода. За допълнителна информация вижте упътването на производителя на 
препарата.
Поставяне на препарат в отделението за препарати
Натиснете заключването, за да отворите отделението за препарат, както е показано на изображението. 
1 Съдът за препарат има отметки за ниво от вътрешната страна.  Съдът за препарат може да поеме 
общо 40 cm3 препарат. Отворете препарата за съдомиални машини и го изсипете в голямото отделение 
25 cm3, ако съдовете са силно замърсени или 15 cm3, ако са по-малко замърсени. 2 Ако съдовете са 
били змръсни за продължителен период от време и върху тях има изсъхнали остатъци от храна, или 
ако в машината са заредени твърде много съдове, изсипете 5cm3 препарат в отделението за накисване 
и стартирайте машината. Възможно е да се наложи да добавите препарат в машината в зависимост от 
степента на замърсяване и нивото на твърдост на водата във вашия регион.

ГЛАВА-4: ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА ЗА УПОТРЕБА 

DETERGENT

1 2

Ниво	 dH	в	
Германия

dF	във	
Франция

dE	във	
Великобритания	 Индикатор

1 0-5 0-9 0-6 На дисплея се вижда „L1“.

2 6-11 10-20 7-14 На дисплея се вижда „L2“.

3 12-17 21-30 15-21 На дисплея се вижда „L3“.

4 18-22 31-40 22-28 На дисплея се вижда „L4“.

5 23-31 41-55 29-39 На дисплея се вижда „L5“.

6 32-50 56-90 40-63 На дисплея се вижда „L6“.
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Комбинирани препарати
Комбинираните препарати могат да имат различни характеристики. Преди да използвате препарата, 
внимателно прочетете инструкциите. Като цяло комбинираните препарати водят до задоволителни 
резултати само при определени условия на употреба.
Важни особености, които трябва да се имат предвид при използването на този тип продукти: 
• Винаги проверявайте спецификациите на продукта, който ще използвате и дали той е или не е 
комбиниран продукт. 
• Проверявайте дали измиващият препарат е подходящ за твърдостта на водата от водопровода. 
• Спазвайте инструкциите, описани върху опаковките. 
• Винаги поставяйте таблетките в секцията на отделението за препарати.
• Трябва да се свържете с производителите, за да откриете подходящите условия за използване. 
• Ако използвате подходящи продукти, те осигуряват икономия в консумацията на солта и/или полиращия 
препарат.
• Обхватът на гаранцията за Вашата съдомиялна не покрива никакви рекламации, причинени от 
използването на тези видове препарати.
Препоръчителна употреба: За да получите най-добри резултати, когато използвате комбиниран 
измиващ препарат, добавете сол и полиращ препарат в съдомиялната, регулирайте настройката за 
твърдост на водата и за полиращия препарат на най-ниската позиция.

Разтворимостта на таблетките, произведени от различни фирми, може да е различна в 
зависимост от температурата и времето. Затова не се препоръчва да използвате такива 
измиващи препарати при изпълнение на кратка програма. С такива програми е по-
подходящо да използвате измиващи препарати на прах.

Предупреждение: Ако възникне някакъв проблем, който не сте установили по-рано, при използването 
на този вид препарати, свържете се директно с производителите им.
Напълване с полиращ препарат и извършване на настройката
За да напълните отделението за препарат за изплакване, отворете капачката на отделението за 
препарат за изплакване. Попълнете отделение с препарат за изплакване до ниво MAX
и след това затворете капачката. Внимавайте да не го направите препълнете отделението за препарат за 
изплакване и избършете до всякакви разливи.
За да промените нивото на препарата за изплакване,
следвайте стъпките по-долу, преди да включите
машината:
• Включете машината като натиснете бутона вкл./изкл.
• Натиснете програмния бутон запоне 5 секунди, веднага след като машината е включена. 
• Освободете програмния бутон, когато се покаже „rA“.  Настройката за нивото на препарат за 
блясък следва настройката за нивото на твърдост на водата. След това на дисплея
се показва последното ниво на настройка.
• Настройте нивото, като местите бутона за програмите.
• За да запишете настройката в паметта, изключете машината.
•  Фабричната настройка е „4“.
 Ако съдовете не изсъхват правилно или са забелязан, увеличете нивото. Ако сини петна форма 
на вашите ястия, намалете нивото.

Ниво Изсветляваща доза Индикатор

1 Препарат за изплакване не се подава r1 се показва на дисплея.

2 Дозира се 1 доза r2 се показва на дисплея.

3 Дозират се 2 дози r3 се показва на дисплея.

4 Дозират се 3 дози r4 се показва на дисплея.

5 Дозират се 4 дози r5 се показва на дисплея.

ГЛАВА-4: ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА ЗА УПОТРЕБА 
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ГЛАВА-5: ЗАРЕЖДАНЕ НА СЪДОМИАЛНАТА МАШИНА
ЗАРЕЖДАНЕ НА СЪДОМИАЛНАТА МАШИНА
Следвайте тези насоки за най-добри резултати.
Зареждането на домакинската съдомиялна до капацитета, указан от 
производителя, ще допринесе за пестенето на вода и електроенергия.
Ръчното предварително изплакване на посудата води до увеличен разход на 
вода и електроенергия и не се препоръчва. В горния кош можете да поставите 
порцеланови и стъклени чаши, чаши със столче, малки чинийки, купички и т.н. Не 
оставяйте чашите да се наклонят една срещу друга или ако не могат да останат 
стабилни, тъй като това може да ги увреди.  
Когато поставяте високи чаши със столче и бокали, наклонете ги към ръба на 
коша или на поставката, но не и към другите предмети. 
Поставете всички съдове като порцеланови и стъклени чаши и тенджери 
обърнати с отвора надолу, в противен случай в тях се събира вода.
Ако в машината има кош за прибори за хранене, препоръчва се да използвате 
решетка за прибори, за да получите най-добри резултати. Поставете всички 
големи и много мръсни съдове (тенджери, тигани, капаци, чинии, купи и т.н.) на 
долната решетка.
Съдовете и приборите не трябва да се поставят едни върху други. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Погрижете се да не възпрепятствате въртенето на 
рамената на спрея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Уверете се, че зареждането на съдовете няма да 
попречи на отварянето на дозатора на препарата.

- Препоръки
Отстранете всички груби остатъци по съдовете преди да ги поставите в 
машината. Стартирайте машината напълно заредена.

Не претоварвайте чекмеджетата и не поставяйте съдове в неправилния кош.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете възможните наранявания, поставете 
съдовете с дълги дръжки и ножовете с остър връх, насочени надолу или 
хоризонтално в кошовете.
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МЕКО ДОКОСВАНЕ
Горна кошница
Регулируема по височина лавица
Лавиците са създадени така, че да увеличат капацитета 
на горната кошница. Можете да поставите вашите чаши и 
купи върху лавиците. Можете да регулирате височината 
на лавиците. Благодарение на тази функция можете да 
поставяте чаши с различен размер под лавиците.
Благодарение на монтираните върху коша пластмасови 
елементи за регулиране на височината, можете да използ-
вате лавиците при две различни височини. В допълнение 
можете да поставяте дълги вилици, ножове и лъжици 
върху лавиците на по-късен етап, така че да не блокират 
въртенето на перката. Функцията за меко докосване на 
лавиците служи за поставяне на финото стъкло. Чашите 
за вини се поставят в зоните, показани на илюстрацията.

Сгъваеми лавици
Сгъваемите лавици, които са разположени 
в горната кошница на Вашата съдомиялна 
машина, са предназначени да зареждате 
по-лесно големи съдове, като тенджери, 
тигани и др. Ако е необходимо, всяка част 
може да се сгъне отделно или всички ед-
новременно, за да се получи по-обширно 
пространство. Сгъваемите лавици могат 
да се регулират чрез повдигането им наго-
ре или чрез сгъването им.

Регулиране по височина на горната кошница, когато е пълна
Механизмът за регулиране на височината на горната кошница на Вашата съдомиялна машина е направен така, че да 
регулира височината на Вашата горна кошница нагоре и надолу, без да я премествате от машината, когато е пълна, и 
по този начин да осигурите повече място в горната или долната част на съдомиялната машина. Кошницата на Вашата 
машина е фабрично настроена на горна позиция.  За да повдигнете кошницата я хванете и повдигнете нагоре, при което 
механизмът ще я задържи в горно положение. За да я преместите в долно положение, хванете кошницата от двете 
страни отново и я пуснете.  Уверете се, че механизмът за регулиране на заредените кошници е в една и съща позиция 
и от двете страни. (нагоре или надолу)

1 2
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Долна кошница
Сгъваеми лавици
Сгъваемите лавици, състоящи се от две части, които са разположени в долната кошница на Вашата 
съдомиялна машина, са предназначени да зареждате по-лесно големи съдове, като тенджери, тигани 
и др. Ако е необходимо, всяка част може да се сгъне отделно или всички едновременно, за да се получи 
по-обширно пространство.  Можете да използвате сгъв  аемите лавици чрез 
повдигането им нагоре или чрез сгъването им.  

Горна кошница за прибори 
Горната кошница за прибори е предназначена да поставяте вилици, лъжици и ножове, дълги черпаци 
и малки предмети.

Тъй като лесно може да се изважда от съдомиялната машина, позволява съдовете да се изваждат от 
машината заедно с кошницата след измиване.

Предупреждение: Ножове и други остри предмети трябва да бъдат поставяни хоризонтално 
в кошницата за прибори.

=
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Алтернативно зареждане на кошници  
Долна кошница

Горна кошница
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Неправилното зареждане може да доведе до лошо измиване или изсушаване. Моля, следвайте 
препоръките на производителя, за да получите добър резултат.
Важна забележка за тестовите лаборатории 
ЗА подробна информация относно тестовете за ефективност се обърнете към следния адрес:          
“dishwasher@standardtest.info” . В имейла си посочете името на модела и серийния номер (20 знака), 
които можете да намерите на вратата на уреда.

ГЛАВА-5: ЗАРЕЖДАНЕ НА СЪДОМИАЛНАТА МАШИНА 
Неправилни зареждания

=

= =
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ТА
Б

ЛИ
Ц

А
 С

 П
РО

ГРА
М

И

P1
P2

P3
P4

P5
P6

P7

И
м

е на програм
ата:

Prew
ash

Q
uick 30' 40°

D
elicate 40°C

Eco 50°
Everyday 60°

Express 50’ 65°
Intensive 65°

Auto

Вид зам
ърсяване:

П
одходящ

о 
за 

изплакване 
на съдове, 

които 
планирате 
да изм

иете 
по-късно.

П
одходящ

а 
за слабо 

зам
ърсени 

съдове 
и бързо 

изм
иване. 

П
одходящ

а 
за слабо 

зам
ърсени, 

деликатни 
съдове.

С
тандартна 

програм
а за 

норм
ално 

зам
ърсени, 

ежедневно 
използвани 

съдове с 
нам

алена 
консум

ация на 
електричество 

и вода.

П
одходящ

а 
за норм

ално 
зам

ърсени, 
ежедневно 
използвани 

съдове.

П
одходящ
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за норм

ално 
зам

ърсени, 
ежедневно 
използвани 

съдове с 
по-бърза 
програм

а.

П
одходящ

а 
за силно 

зам
ърсени 

съдове.

Автом
атична 

програм
а 

за силно 
зам

ърсени 
съдове.

Н
иво на 

зам
ърсяване:

Леко
Леко

Леко
С

редно
С

редно
С

редно
С

илно
С

илно

"Количество 
препарат: 
A: 25 cm

3 
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3"
-

A
A

A
A

A
A

A

П
родължителност 
на програм

ата 
(ч:м

ин.):
00:15

00:30
01:14

03:42
01:34

00:50
02:02

01:30 - 02:02

Консум
ация на 

електричество (kW
h 

/ цикъл):
0.020

0.670
0.800

0.755
1.320

1.000
1.600

1.300 - 1.600

Консум
ация на вода 

(литри / цикъл):
3.6

9.9
13.2

9.0
13.1

9.9
14.0

10.2 - 14.0
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ОПИСАНИЯ НА ПРОГРАМИТЕ 

ГЛАВА-6:  ОПИСАНИЯ НА ПРОГРАМИТЕ 

• Продължителността на програмата може да се промени според количеството
на съдовете, температурата на водата, околната температура и избраните
допълнителни функции.

• Стойностите, дадени за програмите, с изключение на еко програмата, са само
показателни.

• Еко програмата е подходяща за почистване на нормално замърсена посуда,
така че за тази употреба, това е най-ефикасната програма, тъй като тя
съчетава разход на вода или електроенергия, който се използва за оценка на
съвместимостта със законодателството на ЕС за еко дизайн.

• Измиването на посуда в домакинска съдомиялна обикновено изразходва по-
малко електроенергия и вода във фазата на употреба в сравнение с миенето на
ръка, при условие, че домакинската съдомиялна се използва според инструкциите
на производителя.

• Използвайте само прахообразен препарат за кратки програми.
• Кратките програми не включват сушене.
• За да подпомогнете сушенето, препоръчваме да отворите леко вратата след

завършване на цикъл.
• Можете да влезете в базата данни на продукта, където се съхранява информация

за модела като сканирате QR кода върху етикета за енергийна ефективност.

ЗАБЕЛЕЖКА: В съответствие с разпоредби 1016/2010 и 1059/2010, може да има
разлики в стойностите на разход на електроенергия за еко програмата. Тази таблица 
отговаря на разпоредби 2019/2022 и 2017/2022.
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ГЛАВА-7:  ВКЛЮЧВАНЕ НА МАШИНАТ И ИЗБОР НА ПРОГРАМА    
Избор на програма и работа с уреда

9 81

3
2

7

6

54

1. Бутон	вкл./изкл.
Включете машината като натиснете
бутона вкл./изкл.  Лампичката за
вкл./изкл. свети, докато машината е
включена.

2. Бутон	за	избор	на	програма
Изберете еднаподходяща програма като
натиснетебутона  за избор на програма.

3. Бутон	за	отлагане
Можете да отложитевреметоза
стартиране на програматаза 1-2...24
часа като натиснетебутона заотлагане(3)
преди програматада започне. Ако искате
за променитевреметоза отлагане,
първо натиснетебутонастарт/пауза
и тогава бутоназа отлагане, за да
изберетенововреме за отлагане. За да
активирате ново време за отлагане,
натиснетебутона „старт/пауза“. За да
откажете забавянето на времето, трябва
да превключите на „0“ като използвате
отлагането, когато машината е на пауза.

4. Индикатор	за	оставащо	време
Изпълнението на програматаможе да
се следи чрез светлините заизмиване,
изплакване,сушене,край ииндикатора
за оставащо време. Машината остава
тиха за приблизително 40-50 минути
по отношение на изпълнението на
програмата, която сте избрали.

5. Бутон	за	избор
различни опции могат да бъдат избрани
като натискате многократно бутона
за опции. Избраната опция ще бъде
указана чрез премигваща LED светлина.
Изберете опцията като натиснете бутона
за избор. LED светлината за избраната
опция ще остане да свети.

6. Бутон	за	опции
Ако сте използвали допълнителна
функция в последната програма за
измиване, тази функция ще остане
активна и при следващата програма
заизмиване. Ако искате да отмените тази
функция при новоизбраната програма

за измиване, натиснете бутона за опции 
и натиснете бутона за избор, за да 
деактивирате съответната опция или да 
изключите машината с бутона вкл./изкл. 
Ако искате да използвате допълнителна 
функция с новоизбрана програма, 
изберете желаната функция.
7. Бутон	за	старт/пауза
Натиснетебутонастарт/пауза,
за да стартиратепрограмата.
Светлината за измиванесе включва
ииндикаторътза оставащо време
показвапродължителността
напрограмата. Той също посочва
оставащото време по време на
изпълнението на програмата. Ако
отворите вратата на машината,когато
програматаеработеща , продължително
сттанапрограматаостава на пауза,и LED
светлината за старт/пауза мига.

8. Индикатор	на	препарата	за
изплакване
Когато нивото на препарата за
изплакване е ниско, предупредителният
индикатор за липса на препарат за
изплакване се включва и Вие трябва
да напълните камерата за препарат за
изплакване.

9. Индикатор	на	солта
Когатоняма достатъчно соли за
омекотяване,предупредителният
индикатор за липса на соли ще
светне и Вие трябва да напълните до
горекамерата за соли.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Като изберете опцията 
за половин зареждане, могат да бъдат 
извършени три вида измиване: и на 
двете кошници, на горната кошница и 
на долната кошница.  Тези опции са 
идеални при малко зареждане, което 
позволява на съдомиялната да извършва 
по-малки измивания с намалена 
консумация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изберете опцията за 
таблетка,когато използвате комбиниран 
препарат, съдържащ сол, препарат за 
блясък и допълнителни функции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да изберете 
Хигиена, за да получите по-хигиеничен и 
чист процес на измиване като промените 
температурата на водата и времето 
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за измиване на програмата, която сте 
избрали.

ЗАБЕЛЕЖКА: Акое избрана опция за 
изплакване,
стъпки за измиване-изплакване ще бъдат 
добавени към
избранатапрограма, така че можете да 
сте сигурни,
че Вашите съдове ще 
бъдатнеобикновено чисти и лъскави.

ЗАБЕЛЕЖКА: Аколампичкатаза 
сушене е включена, допълнителни 
стъпки за нагряване и сушене ще бъдат 
добавени към избранатапрограма, така 
че Вашите съдове ще бъдатизсушени 
по-щателно.
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ЗАБЕЛЕЖКА: Заключването за деца 
се активира/деактивира чрез натискане 
на бутона за избор(5) за около 3 секунди. 
Когато то е активирано, всички LED 
светлини мигат и „CL“ се показва на

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Вие изключите 
машината, след като е било избрано 
време за отлагане и програмата е 
започнала, времето за отлагане на 
старта на машината се отменя.

Промяна	на	програма	
Ако искате да промените програмата, 
когато машината вече работи.

Натиснете бутона 
„Старт/пауза“.

След като програмата 
спре, изберете желаната 
програма чрез бутона за 
избор на програма.

Стартирайте новоизбраната 
програма като натиснете 
бутона „старт/пауза“.

Новата програма ще продължи 
хода на старата програма.

Прекъсване	на	програма Ако 
искате да 
прекъснетепрограма,докатотя тече.

Натиснете бутона „старт/пауза“
за 3 секунди.

По време на прекъсването, 
светлината за край ще мига.
Машината източва водата от 
вътрешността за около 30 секунди.

Когато светлината за край 
се включи, изключете 
машината като натиснете 
бутона вкл./изкл.

Изключване	на	машината

Издърпайте щепсела от контакта. 
Затворете крана за вода.

След като програмата завърши и индикаторът 
за край на програмата светне, изключете 

машината от бутона за вкл./изкл.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не отваряйте вратата 
преди края на програмата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: След края на 
програмата за измиване можете 
да оставите вратата на машината 
открехната, за да ускорите 
подсушаването. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вратата на 
машината се отвори или по време на 
измиването захранването прекъсне, 
програмата ще продължи,когато 
вратата се затвори или захранването е 
възстановено.



БГ-28

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
Почистването на Вашата съдомиялна е от значение за поддържането на 
експлоатационния живот на машината. 
Уверете се, че настройката за омекотяване на водата (ако е налична) е 
осъществена правилно, и че се използва правилното количество препарат, за да 
се предотврати натрупването на варовик. Напълнете отделението за соли, когато 
сензорът светне. 

В течение на времето във Вашата съдомиялна може да 
се натрупат мазнина и варовик. Ако това стане:

• Напълнете отделението за препарат, но не зареждайте със съдове. Изберете
програма, която работи при висока температура и пуснете съдомиялната
да работи празна. Ако това не почисти достатъчно Вашата съдомиялна,
използвайте почистващо средство за употреба в съдомиялни.

• Почиствайте уреда редовно, всеки месец, за да удължите живота на Вашата
съдомиялна,

• Почиствайте редовно уплътненията на вратата с влажна кърпа, за да
отстраните натрупани остатъци или чужди предмети.

- Филтри
Почиствайте филтрите и рамената на спрейовете поне веднъж седмично. Ако 
в грубите и фините филтри има задръжка на хранителни отпадъци или чужди 
предмети, отстранете филтрите и ги почистете щателно с вода.
а)Микро филтър  b) Груб филтър
с)Метален филтър 

За да отстраните и почистите комбинацията от филтри, завъртете я обратно на 
часовниковата стрелка и я отстранете като я повдигнете нагоре (1). Издърпайте 
грубия филтър от микрофилтъра(2). След това издърпайте и отстранете 
металния филтър (3). Изплакнете филтъра с много вода, докато го освободите 
от остатъците. Повторно сглобяване на филтрите. Върнете обратно филтърната 
вложка и я завъртете по посока на часовниковата стрелка (4). 

• Никога не използвайте съдомиялната машина без филтър.

• Неправилното поставяне на филтъра намалява ефективността на измиване.

• Чистите филтри са необходими за правилната работа на машината.

ГЛАВА-8:  ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 

3 4

c

1 2

a

b



БГ-29

- Рамена на спрея
Уверете се че дупките на спрея не са задръстени, и че по рамената на спрея 
не са залепнали отпадъци от храна или чужди предмети. Ако има някакво 
задръстване, отстраните рамената на спрея и почистете под вода. Отстранете 
горното разпръсквателно рамо, отвийте гайката, която го държи на място като я 
завъртите по посока на часовниковата стрелка и го издърпайте надолу. Уверете
се, че гайката е правилно затегната при обратно поставяне на горното рамо на 
спрея

Помпа за източване
Големите остатъци от храна и чужди предмети, които не са уловени от филтрите, 
биха могли да блокират помпата за отпадна вода. Тогава покачващата се вода ще 
бъде над филтъра.

 Предупреждение Риск отпорязване. 

Когато почиствате помпата за отпадна вода, внимавайте да не се нараните с 
парчета счупено стъкло или остри инструменти.
В този случай:
1. Винаги първо изключвайте уреда от електрическото захранване.
2. Изкарайте кошниците.
3. Отстранете филтрите.
4. Изгребете водата, използвайте гъба, ако е нужно.
5.проверете мястото и отстранете всякакви чужди предмети.
6. Монтирайте филтрите.
7. Върнете обратно кошниците.

ГЛАВА-8:  ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
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КОД ЗА 
ГРЕШКА

ГРЕШКА
ОПИСАНИЕ КОНТРОЛ

F5
Недостатъчно 
подаване на
вода

• Уверете се, че кранът за вода е напълно отворен и че няма 
спиране на водата. 
• Затворете крана за вода, разединете маркуча за вода от 
крана и почистете филтъра при свързването към водопровода. 
• Рестартирайте машината и се обърнет екъм сервиза, ако 
грешката не бъде отстранена.

F3
Грешка от 
непрекъснато подаване 
на вода

• Затворете крана. 
• Обърнете се към сервиза.

F2
Отпадъчната вода 
в машината не се 
източва.

• Задръстване на маркуча за източване на вода.
• Филтрите на машината е възможно да са задръстени.
• Изключете машината и активирайте прекъсване на 
програмната команда. 
• Ако грешката не бъде отстранена, се свържете със сервиза.

F8 Грешка в нагревателя • Обърнете се към сервиза.

F1 Активна аларма за 
препълване с вода

• Изключете машината и затворете крана.
• Обърнете се към сервиза.

FE Неизправна 
електронна платка • Обърнете се към сервиза.

F7
Грешка от прегряване 
(температурата в 
машината е твърде 
висока)

• Обърнете се към сервиза.

F6 Неизправен сензор на 
нагревателя • Обърнете се към сервиза.

Монтажът и ремонтните работи трябва винаги да се извършват от оторизиран сервизен агент, за да се 
предотвратят евентуални рискове. Производителят не носи отговорност за щети, които биха възникнали 
от процедури, извършени от неоторизирани лица. Ремонтните работи се извършват само от техници. Ако 
трябва даден елемент да се замени, уверете се, че се ползват само оригинални резервни части.
Неправилни ремонтни работи или употреба на неоригинални резервни части биха могли да причинят 
значителни щети и да поставят потребителя в рискова ситуация.
Информация за контакт с обслужване на клиенти може да откриете на гърба на този документ. 
Оригинални резервни части, които са от значение за функционирането според съответстващия разред за 
еко дизайн могат да бъдат получени от отдел обслужване на клиенти за период от най-малко 10 години 
от деня, в който Вашето устройство е било представено на пазара в Европейската икономическа зона.

ГЛАВА-9: КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ И КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ В 
СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА
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Ако задейства светлина на програмния монитор и бутонът за стартиране/пауза е спрян,
Вратата на машината е отворена. Затворете вратата.
Ако програмата не стартира
• Проверете дали е включен щепсела на захранването.
• Проверете предпазителите.
• Уверете се, че кранът за вода е в правилна позиция.
• Уверете се, че сте затворили вратата на машината.
• Уверете се, че сте изключили машината чрез натискане на бутона за вкл./изкл.
• Уверете се, че филтърът на входа за вода на машината не е задръстен.
Ако примигват лампите „Миене/подсушаване“ и „Край“
• Активна аларма за препълване с вода
• Спрете крана и се обърнете към упълномощен сервиз.
Ако контролните лампи не изгасват след завършване на миенето
При освободен бутона за вкл./изкл.
Ако в отделението за препарат остават остатъци от препарат
Препаратът е добавен в мокро отделение за препарат.
Ако в машината остава вода след края на програмата
• Маркучът за източване на вода е задръстен или усукан.
• Филтрите са задръстени.
• Програмата все още не е завършила.
Ако машината спре по време на измиване
• Спиране на захранването.
• Спиране на водоподаването.
• Програмата е в режим на готовност.
При миене се чуват шумове от удари и разклащане
• Неправилно поставяне на съдовете.
• Рамото на спрея удря съдовете.
Ако има остатъци от храна върху съдовете
• Съдовете са поставени неправилно в машината и впръскваната вода не е достигнала съответните места.
• Препълване на коша
• Съдовете се опират един на друг.
• Добавено е малко количество препарат.
• Избор на неподходяща, недостатъчно силна програма.
• Задръстване на рамото на спрея с остатъци от храна.
• Задръстени филтри.
• Неправилно поставени филтри.
• Задръстване на помпата за източване на водата.
Ако по съдовете има бели петна
• Използване на твърде малко количество препарат
• Настройката за дозиране на препарата за блясък е твърде малка.
• Не се използва специална сол въпреки високата степен на твърдост на водата.
• Твърде ниска дозировка на системата за омекотяване на водата.
• Капачката на отделението за соли не е добре затворена.
Ако съдовете не се изсушават
• Избрана е програма без подсушаване.
• Дозировката на препарата за блясък е твърде малка.
• Съдовете се изваждат твърде бързо.
Ако по съдовете има петна от ръжда
• Недостатъчно добро качество на съдовете от неръждаема стомана.
• Висока степен на соли във водата за миене.
• Капачката на отделението за соли не е добре затворена.
• Твърде много соли в страните на машината при пълненето и със сол.
• Неправилно заземяване.
Повикайте упълномощен техник, ако проблемът не бъде отстранен или при непосочено тук 
неправилно функциониране.

ГЛАВА-9: КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ И КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ В 
СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА
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Този символ върху продукта или опаковката означава, че продуктът не трябва да се третира като 
домакински отпадък. Вместо това е необходимо да се бъде отнесен в специален пункт за събиране и 
рециклиране на електрическо и електронно  оборудване. Ще допринесете за избягване на възможните 
отрицателни резултати по отношение на околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на 
материалите помага за запазване на природните ресурси. За по-подробна информация относно 
рециклирането на продукта се обърнете към местните общини, службата за събиране на отпадъци или 
магазина, от който сте го закупили.

За предотвратяване развитието на бактерии, в зумпфния филтър на съдомиялната се съдържа
биологичен продукт. Активно вещество: цинк пиритион (CAS рег. номер: 13463-41-7)

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРИТЕ УРЕДИ
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