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РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА СПРАВКА
! Внимание: Прочетете ръководството за работа преди да пуснете машината за пръв път
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1 Светлинен индикатор за
нивото на препарата за
блясък
2 Светлинен индикатор
за нивото на солта
3 “ON” Индикаторни
напредъка
4 Индикаторни лампички за
време на забавяне
5 Бутон “Време на забавяне”
6 Индикаторни
светодиодни лампички
за напредъка
7 Бутон за старт/отказ
8 Бутон за половин
зареждане (1/2)
9 Копче за On/off/избор
на програма
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Работа със съдомиялната машина:
•
•
•
•
•
•
•
•

Отворете крана на водата.
Включете в електрозахранващата мрежа.
Отворете вратичката и заредете съдомиялната машина.
Проверете дали горното и долно разпръскващи рамена се
движат свободно.
Заредете достатъчно миялен препарат в отделението за
миялен препарат и затворете вратичката.
Включете машината с бутона “Вкл./изкл.”.
Проверете индикаторите на нивото на солта и препарата
за блясък. Ако е необходимо, добавете сол и/или препарат
за блясък.
С копчето за on/off/избор на програма изберете
програмата за измиване.
Стартирайте програмата с бутона “Старт/пауза”:

Внимание
Избягвайте отваряне на вратичката по време на процеса
за измиване. Това прекъсва процеса на измиване и излиза
гореща пара. Когато вратичката бъде затворена, програмата
ще продължи.
•
•
•

Изключете отново машината с бутона Вкл./изкл./ избор на
програма Когато лампичката “край на програмата” светне,
програмата е завършена.
Затворете крана на водата. Извадете щепсела от контакта.
Оставете съдовете да се охладят около 15 минути при
отворена вратичка. Извадете съдовете. Започнете с
долната кошница.

Таблица на програмите
Номер на програмата

1 Бележка *

2

3

4

5

Интензивна

Ежедневно

Quick & Shine

30 мин.

70°C

65°C

60°C

35°C

Най-икономичната измивна
програма за средно
замърсени ежедневни
съдове, оставени да
престоят след ползване.

Подходящо за силно замърсени
съдове, тенджери и тигани.

Програма за ежедновно
измиване за нормално
замърсени чинии.

Средно замърсяване

Силно замърсяване

Средно замърсяване

Средно замърсяване

Леко замърсяване

A+B

A+B

A+B

A+B

A

Предварително измиване
▼
Измиване при
▼
Студено изплакване
▼
Горещо изплакване
▼
Сушене
▼
Край

Предварително измиване
▼
Измиване при
▼
Студено изплакване
▼
Горещо изплакване
▼
Сушене
▼
Край

Измиване при
▼
Студено изплакване
▼
Горещо изплакване
▼
Сушене
▼
Край

Измиване при
▼
Студено изплакване
▼
Горещо изплакване
▼
Сушене
▼
Край

Измиване при
▼
Студено изплакване
▼
Горещо изплакване
▼
Край

200

115

96

58

30

13

14,4

10,6

10,6

10,2

0,83

1,32

1,04

1,10

0,77

Име на програмата

Температура на почистване
Степен на замърсяване

Почистващи препарати
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³

Програмна последователност
(без опции)

Продължителност (мин)
Вода (л)
Енергия (квтч)

50°C

Програма за ежедневно
Подходяща за слабо
замърсени съдове, които са
измиване на нормално
замърсени чинии по най-бързия изчегъртани или предваритено
начин.
почистени.

Стойностите на консумация, показани в тази таблица, са определени в лабораторни условия. Могат да съществуват разлики според практическите условия.
* За справка програма за тестване Съгласно EN 50242 трябва да се направят тестове с пълен контейнер за сол, с пълно отделение за препарат за блясък и тест програма.
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визуален индикатор
(при наличие
на такава)
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Индикаторна лампичка за нивото на солта
Ако светне индикаторната лампичка, трябва да
заредите препарат за блясък (при наличие на
такава).
Можете да определите дали трябва да се
зареди препарат за блясък и като погледнете в
отделението за препарат за блясък.
Когато визуалният индикатор за напълване е
тъмен, в резервоара има достатъчно препарат
за блясък.
Когато цветът му е светъл, отворете
отделението и добавете препарат за блясък.

Копче за избор на програма
Използва се за включване/изключване на пералнята и за избор на
програми на изпиране.
ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ)
Пералнята се включва когато преместите копчето за избор на
програма на позиция “1”. Лампичката “ON” (Включено) светва.
Пералнята се изключва при преместване на позиция ”OFF”
(Изключено). Всички лампички загасват.
Бутон за половин зареждане (1/2)
Когато има само малко чинии, натиснете този бутон след
натискането на бутона за избор на програма. При включване на
съдомиялната машина индикаторната лампичка на бутона светва.
Тази функция ви помага да пестите вода и енергия.
Предварителен избор на времето
Чрез функцията за забавен старт и съответния бутон можете да
отложите началото на програмата с 3-6-9 часа.
При всяко натискане на бутона за забавен старт започват да мигат
лампичките за съответно 3-6-9 часа. Ако натиснете бутона за
старт/стоп, докато лампичката на избрания забавен старт мига,
лампичката започва да свети постоянно и тази функция се запазва
в паметта. От този момент започва отброяване на времето. След
като времето до забавения старт изтече, лампичката ще изгасне и
ще започне избраната програма за измиване. Ако натиснете бутона
за забавен старт, докато лампичката за 9-часово забавяне мига,
лампичката изгасва. Ако натиснете бутона за старт/стоп, когато
лампичките за забавен старт не светят, избраната програма ще
започне веднага.
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Отмяна на функцията за забавен старт
Задръжте бутона за старт/стоп в продължение на 5 секунди.
Избраният период за забавен старт ще бъде отменен.
От съображения за сигурност, веднага щом отмяната бъде
направена, водата, която може да е останала във вашата машина,
ще бъде източена в продължение на 30 секунди.
Бутон "Старт/пауза"
Този бутон се използва за стартиране на избраната програма;
лампичката на бутона светва.
Спрете програмата с бутона "Старт/пауза", ако желаете да
отворите вратичката по време на изпълнение на програма на
измиване.
ON
Измиване при

Сушене
Край

Индикаторни светодиодни лампички за
напредъка
Последователността на програмата през
целия процес на измиване може да се следи
от индикатора за напредъка на командното
табло.

!
Предупреждениe
След етапа на измиване, за да се източи и премахне напълно
водата от вътрешността на машината, тя ще направи пауза за
около 35 минути. Не се безпокойте, това не е неизправност. Ще
светне индикаторната лампичка за напредъка "Край".
! Предупреждениe
Не изключвайте машината, преди лампичката "Край" да светне.
Прекратяване на програмата за измиване
За да прекратите програма, докато машината работи:
Натиснете бутона "Старт/стоп" за 3 секунди.
Машината ще започне да източва водата от машината в
продължение на 45 секунди.
Програмата се прекратява, когато лампичката за измиване изгасне.
След това можете да изберете и стартирате нова програма.

! Важно:
В зависимост от етапа, на който се намира програмата, която
сте прекратили, може да има остатъци от миялен препарат или
препарат за блясък в машината и върху съдовете.
Внимавайте съдовете от съдомиялната машина да не се
използват, преди да са били измити правилно.
Неправилно зареждане на съдомиялната машина

Можете да следите оставащото време за забавен старт чрез
светещите лампички.
Например: Ако изберете опцията за 9-часово забавяне, лампичката
за 6-часово забавяне ще светне, когато остават 6 часа до
започването на програмата за измиване, а лампичката за 3-часово
забавяне ще светне, когато остават 3 часа.
Промяна на времето на забавяне
Натиснете бутона за старт/стоп. Лампичката за забавен старт ще
започне да мига. Можете да изберете новия период на забавяне,
като натиснете бутона за забавен старт отново.
Натиснете бутона за старт/стоп отново, за да запазите настройката.
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