РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА СПРАВКА
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! Внимание: Прочетете ръководството за употреба преди първоначалното използване на съдомиялната машина.

Reset
3 sec.

1 Копче Вкл / Изкл
2 Индикатор на препарата
на таблетки
3 Индикатор на солта
4 Индикатор Старт/Пауза/
Отказ
5 Копче Старт / Пауза /
Отказ
6 Копче за забавяне на
старта
7 Индикатор на забавянето
на старта
8 Индикатор на препарата
за блясък

9 Индикатор за половин
зареждане
10 Програмен индикатор
11 Копче за половин зареждане /
препарат на таблетки
12 Копче за избор на програма

Reset
3 sec.

Включване на машината
•
•
•
•
•
•
•
•

Отворете крана за вода.
Включете щепсела в контакта.
Отворете вратата на съдомиялната машина.
Поставете съдовете в съответствие с инструкциите в
ръководството за употреба.
Проверете дали горната и долната перка се въртят
свободно.
Поставете достатъчно количество миещ препарат в
отделението за препарат и затворете капака му.
Проверете дали индикаторите на програмния дисплей
светват при натискане на копче Вкл / Изкл.
Проверете дали индикаторите на солта и препарата за
блясък светят и при нужда добавете сол или препарат за
блясък.

•
•

•

Тъй като различните марки сол на пазара са с различни
размери на частичките сол, а твърдостта на водата може
да варива, разтварянето на солта във водата може да
отнеме няколко часа. По тази причина индикаторът на
солта остава светнат известно време след добавянето на
сол в машината.
•
•

•
•
•
•
•

подходяща програма.
Изберете програмата с копчето за избор на програма.
Натиснете копче Старт / Пауза / Отказ за да стартирате
програмата.
Внимавайте да не отворите вратата на машината докато
работи. Ако се налага да отворите вратата, системата за
безопасност спира машината. При отварянето на вратата
отвътре може да нахлуе пара, бъдете внимателни. При
затваряне на вратата, програмата продължава работата
си.
Когато избраната от вас програма завърши, на
интервали от 8 секунди се чува звуков сигнал, който ви
предупреждава да изключите машината. Този сигнал се
чува 10 пъти преди да се изключи.
Отворете вратата на съдомиялната машина.
Натиснете копче Вкл/Изкл за да изключите машината.
Индикаторните светлини на програмния дисплей изгасват.
Затворете крана за вода.
Изключете машината от контакта.
Оставете съдовете в машината за около 15 минути след
измиването им за да се охладят. Съдовете ще изсъхнат
по-бързо ако оставите вратата на машината открехната
през това време. Това повишава сушилната ефективност
на машината ви.

При необходимост използвайте копче Половин зареждане
/ Препарат на таблетки и копче Забавяне на старта.
Направете справка с "Таблицата с информация за
програмите и средни разходни стойности" за да изберете

Таблица на програмите
Номер на програмата

1 Reference*

2

3

4

5

6

Бързо и чисто

30min.

Предварително измиване

70°C

35°C

Име на програмата

Aвто
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

40°- 65°C

Най-икономичната измивна Автоматично определя
програма за средно
степентта на замърсеност
замърсени ежедневни
на съдовете и настройва
съдове, оставени да
температурата и
престоят след ползване.
количеството вода, както
и времето на миене.
Подходяща за всички
видове съдове.

Интензивна
70°C
Подходящо за силно
замърсени съдове,
тенджери и тигани.

Ежедневна измивна програма Подходяща за слабо
при която средно замърсените замърсени съдове,
съдове, оставени да престоят които са изчегъртани
след ползването им, се
или предваритено
измиват по-най-бързия начин.
почистени.

Подходяща за отстраняване на
останките по мръсни съдове, които
ще останат да чакат в машината
няколко дена, като по този начин се
предотвратява натрупването на лоши
миризми.

Средно замърсяване

Средно до силно
замърсяване

Силно замърсяване

Средно замърсяване

Леко замърсяване

-

A+B

A

A+B

A+B

A

-

Измиване при
Студено изплакване
Горещо изплакване
Сушене
Край

Измиване при
Студено изплакване
Горещо изплакване
Край

Предварително измиване
Край

Предварително измиване
Измиване при
Студено изплакване
Горещо изплакване
Сушене
Край

Последователността на Предварително измиване
програмата се регулира
според степента на
Измиване при
замърсеност
Студено изплакване
Горещо изплакване
Сушене
Край

190

92-176

124

58

30

15

12

12,6-17,0

17,6

11,8

11,8

4,2

1,02

1,09-1,84

1,7

1,32

0,79

-

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.

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА СПРАВКА
Копче Вкл / Изкл
При натискане на копче Вкл / Изкл, индикаторните светлини
на дисплея светват за да покажат позиция ВКЛЮЧЕНО.
Светлините изгасват в позиция ИЗКЛЮЧЕНО.
визуален индикатор
(ако е
приложимо)

Светлинен индикатоğ за нивото на
пğепаğата за блясък
Ако светлинният индикатор светне, трябва
да добавите препарат (ако е приложимо).
Можете да проверите дали има нужда от
допълване на препарат и като погледнете в
отделението. Когато визуалният индикатор
за количеството е тъмен, има достатъчно
препарат.

добавете препарат.

Ако е светъл, отворете отделението и

Копче за избор на програма
Направете справка с "Таблицата с информация за програмите
и средни разходни стойности" за да изберете програма,
подходяща за съдовете ви.
Изберете програмата с копчето за избор на програма.
Копче за половин зареждане / препарат на таблетки
Копчето за половин зареждане / препарат на таблетки
ви позволява да включите и изключите функции половин
зареждане и препарат на таблетки.
Функция половин зареждане
Ако искате да пуснете машината без да я пълните докрай,
поставете колкото съдове желаете. Натиснете копче Вкл /
Изкл за да включите машината. Натиснете копчето за половин
зареждане / препарат на таблетки след като изберете желаната
програма докато индикатор половин зареждане светне, след
което натиснете копче Старт / Пауза / Отказ и затворете
вратата на машината. При функция Половин зарежане можете
да изпозвате всяка част на горната и долната кошница, като
същевременно пестите вода и електроенергия.
Функция препарат на таблетки
В зависимост от степента на твърдост на чешмяната вода,
функция Препарат на таблетки ви осигурява по-добри
резултати при сушенето от многофункционални препарати като
например 2in1 (2 в 1), 3in1 (3 в 1), 4in1 (4 в 1), 5in1 (5 в 1), или
т.нар. "всичко в едно" препарати. Индикаторът за препарат
на таблетки светва когато е избрана функция "Препарат на
таблетки".
Индикаторите на солта и препарата за блясък изгасват при
активиране на тази функция.
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P1: Предупредителен сигнал (ВКЛ) - Вътрешно осветление
(ВКЛ)
P2: Предупредителен сигнал (ИЗКЛ) - Вътрешно осветление
(ВКЛ)
P3: Предупредителен сигнал (ИЗКЛ) - Вътрешно осветление
(ИЗКЛ)
P4: Предупредителен сигнал (ВКЛ) - Вътрешно осветление
(ИЗКЛ)
Запаметете избраната настройка като отново натиснете копче
Старт/Пауза/Отказ.
Забавяне на старта
С помощта на копчето за забавяне на старта, можете да
забавите началото на програмата до 9.5 часа на интервали
от по 30 минути. Натиснете копче Старт / Пауза / Отказ след
като настроите забавянето на старта и затворете вратата на
машината. След изтичане на периода на забавяне, избраната
програма стартира автоматично.
Копче Старт / Пауза / Отказ
При натискане на копче Старт / Пауза / Отказ, избраната от вас
измивна програма стартира.
(Индикато Старт / Пауза / Отказ светва в режим Старт, и се
изкючва в режим Пауза)
За натискане на копче Старт / Пауза / Отказ, изчакайте 2
секунди след като сте включили машината от копче Вкл /
Изкл.
Светлинен индикатор на пода (ако е приложимо)
При стартиране на програмат за пране, светлинният
индикатор се активира автоматично до завършването й. Тази
характеристика не е опция и не може да се изключи от клиента.
Отказване на програма
Натиснете и задръжте копче Старт / Пауза / Отказ за 3
секунди. Освободете копчето когато индикатор Старт / Пауза
/ Отказ започне да премигва. След като затворите вратата на
машината, източването се извършва след 2 минути и машината
издава звуков сигнал при приключването му.
В машината и/или по съдовете може да е останал препарат
в зависимост от цикъла, в който е отказана предишната
програма.

Включете машината с натискане на копче Вкл / Изкл за
да използвате функция Препарат на таблетки. Натиснете
копчето за половин зареждане / препарат на таблетки след
като изберете желаната програма докато индикатор половин
зареждане светне, след което натиснете копче Старт / Пауза /
Отказ и затворете вратата на машината.
За едновременно ползване на функции Половин зареждане
и Препарат на таблетки, включете машината като натиснете
копче Вкл / Изкл и след това натиснете копче Половин
зареждане / Препарат на таблетки докато индикаторите за
Половин зарежане и за Препарат на таблетки светнат заедно.
		Ако при последно използваната програма сте ползвали
функции Половин зареждане или Препарат на таблетки, то
тези функции остават активни при последващо избраната
от вас програма. Ако не желаете да използвате теи
функции с новата програма, натиснете копче Половин
зареждане / Препарат на таблетки докато индикатора на
съответната функция изгасне.
Настройки на “Предупредителен сигнал” и "Вътрешно
осветление" Settings (В зависимост от модела)
Можете да използвате настройките от подменюто за да
промените настройките на “Предупредителен сигнал” и
“Вътрешно осветление”, които се използват в машината.
За да промените настройките от подменюто:
Включете машината като натиснете бутон Вкл/Изкл, като
същевременно натиснете и задържите копчетата за избор
на програма и Старт/Пауза/Отказ. Най-напред индикатор P1
светва на дисплея. Изберете желаната настройка (P1, P2, P3,
P4) с натискане на копчето за избор на програма.
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