МАШИНА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ
Упатство за употреба

Прочитајте го ова упатство за корисникот прво!
Почитуван потрошувачу,
Се надеваме дека ќе ги добиете најдобрите резултати од производот што е
произведен во модерна фабрика и ја помина строгата процедура за контрола
на квалитетот.
Затоа, прочитајте го целото упатство за корисникот внимателно пред да го
користите производот и зачувајте го за осврти во иднина. Кога го предавате
производот на некој друг, дајте го и упатството.
Упатството за корисникот ќе ви помогне да го користите својот
производот на брз и безбеден начин.
• Прочитајте го упатството за корисникот пред да го поставите и вклучите
производот.
• Секогаш следете ги безбедносните информации.
• Чувајте го ова упатство за корисникот на дофат за идни осврти.
• Прочитајте ги и другите документи што се доставуваат со производот.
Запомнете дека ова упатство за корисникот е применливо и за неколку други
модели. Разликите во моделите ќе се идентификуваат во упатството.
Објаснување за симболите
Следните симболи се користат низ целото Упатство за корисникот:

Важни информативни или корисни совети за употребата

Предупредувања за опасни состојби по животот и имотот

Предупредување за електричен удар
Материјалот за пакувањето на производот е произведен
од материјал што може да се рециклира во согласност со
Државните одредби за заштита на животната средина.
Не фрлајте го материјалот од пакувањето заедно со домашниот или друг
отпад. Однесете го во центри за собирање материјал за пакување коишто ги
посочуваат општинските тела.

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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1 Dishwasher
Overview



















1.Капак (во зависност од моделот)
2.Горна перка
3.Долна корпа
4.Долна перка
5.Филтри
6.Контролен панел
7.Врата
8.Кадичка за детергент
9.Оска за долна перка
10.Корпа за сребрени садови
11.Капаче за резервоарот за сол
12.Шина за горната полица
13.Горна корпа со полица
14.Систем со вентилатор за сушење
(зависно од моделот)
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Технички спецификации
Овој производ е усогласен со следните директиви на ЕУ:
Фазите на развој, производството и продажбата на овој производ
се усогласени со безбедносните правила што се вклучени во сите
соодветни регулативи на Европската заедница.
2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC, IEC 60436, EN 50242
Довод на струја
Вкупна потрошувачка на
струја
Потрошувачка на струја
при загревање
Вкупно напојување
(зависно од моделот)
Потрошувачка на струја
на пумпата за испуштање
на водата
Притисок на водата

220-240 V, 50 Hz
1800-2100 W
1800 W
10 A
30 W
0.3 –10 бари (= 3 – 100 N/см² = 0.03-1.0 Mpa)

C Техничките спецификации може да се менуваат без претходно
известување за да се подобри квалитетот на производот.

C Сликите во ова упатство се шематски и не секогаш соодветствуваат
C

точно со производот.
Посочените вредности на табличките на производите или во
придружната документација се добиени во лабораториски услови во
согласност со соодветните стандарди. Овие вредности може да варираат
во зависност од оперативните и средишните услови на производот.

Забелешка до институциите за тестирање:
Потребните податоци во однос на тестовите за работата се доставуваат на
барање. Барањата може да се испратат по е-пошта на следната адреса:
dishwasher@standardloading.com

Не заборавајте да ги доставите кодот, партијата и серискиот број на
производот што треба да се тестира во барањето заедно со вашите
информации за контакт. Кодот, партијата и серискиот број на производот се
лоцирани на табличката што е прикачена отстрана на вратата.
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2 Важни безбедносни упатства
Ова поглавје содржи
безбедносни упатства
што ќе ви помогнат да
се заштитите од лична
повреда или оштетување
на имотот. Непочитување
на овие упатства ја отфрла
гаранцијата.
Општа безбедност
• Никогаш не ставајте го

•

•

производот на под што
е покриен со тепих. Во
спротивно, недостаток
на проток на воздух под
машината ќе предизвика
прегревање на
електричните делови. Со
тоа се предизвикуваат
проблеми со машината.
Не вклучувајте го
производот ако
кабелот за напојување
/ приклучокот се
оштетени! Повикајте
овластен сервисер.
Поврзете го производот
за заземјен приклучок
заштитен со осигурувач
според вредностите
во табелата „Технички
спецификации“.
Не игнорирајте го
фактот дека мора
да има инсталација
со заземјување
извршена од страна
на квалификуван
електричар.

•

•
•

•

•

•
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Производителот нема
да биде одговорен за
какви било оштетувања
што ќе се појават ако
производот се користел
без заземјување во
согласност со локалните
регулативи.
Цревата за доводот за
вода и за одводот мора
да се цврсто затегнати и
неоштетени.
Исклучете го производот
од струја кога не го
користите.
Никогаш не перете го
производот со истурање
вода врз него! Постои
ризик од електричен
удар!
Никогаш не допирајте
го приклучокот со
мокри раце! Никогаш
не влечете го кабелот,
секогаш извлекувајте
го со фаќање на
приклучокот.
Производот мора да
биде исклучен од
струја при постапки
за поставување,
одржување, чистење и
поправка.
Постапките за
поставување и
поправка секогаш
мора да ги извршува
овластен сервисер.

•

•

•

•

Производителот нема да
биде одговорен за штети
што би се појавиле
од постапки што ги
спровеле неовластени
лица.
Никогаш не користете
хемиски растворувачи
во производот. Тие носат
ризик од експлозија.
Кога ќе ги извлечете
горната и долната
корпа докрај, вратата
на производот ќе ја
носи целата тежина на
корпите. Не ставајте
друга тежина на
вратата. Во спротивно,
производот може да се
закоси.
Никогаш не оставајте ја
вратата на производот
отворена освен за
ставање и вадење
садови.
Не отворајте ја вратата
на производот додека
работи освен ако е
неопходно. Внимавајте
на налетот од пареа кога
треба да ја отворите
вратата.

•
•
•

•

•

•

Наменета употреба

Овој уред е наменет да се
користи во домаќинството и
слични места како:
• работни кујни во
продавници, канцеларии
и други работни средини,
• во домовите на
фармите,
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за клиенти во хотели,
мотели и други средини
за привремен престој,
во средини за престој со
преноќување и појадок,
Мора да се користат
само детергенти,
средства за плакнење и
адитиви што се безбедни
за машина за миење
садови.
Производителот
ги отфрла сите
одговорности што
произлегуваат од
неправилна употреба и
транспорт.
Векот на траење на
овој производ е 10
години. Оригиналните
резервни делови ќе
бидат достапни во текот
на овој период за да
се овозможи правилна
работа на машината.
Овој производ не треба
да го користат лица со
физички, сетилни или
ментални попречувања
или лица кои немаат
искуство или пак не се
обучени (вклучително и
деца), освен ако не ги
придружува лице кое е
одговорно за нивната
безбедност или некој
што соодветно ќе ги
обучи за употребата на
овој производ.

Безбедност на децата
• Електричните производи

•

•

се опасни за децата.
Држете ги децата
подалеку од производот
додека работи. Не
дозволувајте им да си
играат со производот.
Не заборавајте да ја
затворите вратата на
производот кога ја
напуштате просторијата
каде што е сместен.
Чувајте ги сите
детергенти и адитиви
на безбедно место,
подалеку од дофатот на
децата.
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3 Инсталација
Обратете се на најблискиот
овластен сервисер за инсталација
на производот. За да го подготвите
производот за работа, проверете
дали струјата, доводот за вода и
системот за испуштање вода се
соодветни пред да го повикате
овластениот сервисер. Ако не се,
повикајте квалификуван техничар
и водоводџија за да ги завршат
неопходните подготовки.
C Подготовката на локацијата и
инсталацијата за струјата, водата
и одводот се одговорност на
купувачот.
B Инсталацијата и електричните
поврзувања мора да ги
спроведе овластен сервисер.
Производителот нема да биде
одговорен за штети што би се
појавиле од постапки што ги
спровеле неовластени лица.
B Пред инсталацијата, проверете
визуелно дали производот
има дефекти. Ако има, не
инсталирајте го. Оштетените
производи претставуваат ризик
за безбедноста.
B Проверете дали доводот за
вода и одводните црева се
превиткани, престапнати или
притиснати кога го буткате
производот на своето место по
инсталацијата или чистењето.
Кога го сместувате производот
на своето место, обрнете
внимание да не ги оштетите
подот, ѕидовите, водоводот, итн.
Не држете го производот за

вратата или за панелот за да го
поместувате.

Соодветна локација за
поставување
●

●

●

●

B
●

●

Ставете го производот на
цврст и рамен под што има
задоволителен капацитет на
носивост! Производот мора да се
инсталира на рамна површина со
цел вратата да се затвора лесно
и безбедно.
Не инсталирајте го производот
на места каде температурата
може да падне под 0º C.
Ставете го производот најмалку
1 см. оддалечено од рабовите на
друг мебел.
Поставете ја машината на цврст
под. Не ставајте ја на волнени
прекривки или слични површини.
Не ставајте го производот врз
кабелот за струја.
Изберете место што ќе ви
овозможи да ставата и вадите
садови на брз и лесен начин.
Поставете го производот на
место близу до славина и одвод
за вода. Изберете го местото
за поставување имајќи предвид
дека истото нема да се менува
по поставените поврзувања.

Поврзување на доводот за
вода
C Ви препорачуваме да поставите
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филтер на доводот за вода
во домот за да ја заштитите
машината од оштетувања
што може да настанат од
нечистотии (песок, ѓубре, `рѓа

и сл.) што доаѓаат од урбаниот
систем за довод на вода или
од сопствениот систем за вода,
како и да спречите приговори
како што се пожолтување или
акумулација на талог на крајот на
циклусот на миење.
Дозволена температура на водата:
до 25° C
Машината за садови не смее да се
поврзува на отворени уреди за топла
вода или проточни бојлери.
● Не користете стари или
користени црева за довод
на вода со новиот производ.
Употребете го новото црево за
довод на вода што се доставува
со производот.
● Поврзете го цревото за довод на
вода директно на славината за
вода. Притисокот од славината
мора да биде минимум 0.3
и максимум 10 бари. Ако
притисокот на водата надминува
10 бари, треба да се постави
вентил за ослободување на
притисокот во средината.
C Употребете конектор за црева на
зашрафување за да го поврзете
цревото за довод на вода за
славина со ¾ инчен екстерен
навој. Ако е потребно, ставете
филтер за да се филтрираат
талозите од цевките.

●

Отворете ја славината
докрај откако ќе го поставите
поврзувањето за да проверите
дали некаде протекува вода.

B За ваша безбедност, затворете ја

славината за довод на вода докрај
откако ќе заврши програмата за
миење садови.

Поврзување за одвод

Цревото за одвод на водата може да
се поврзе директно за одводот или во
одводот на мијалникот. Должината на
ова поврзување мора да биде мин. 50
см. и макс. 100 см. од подот.

Црево за одвод на водата подолго од
4 м. предизвикува нечисто миење.
Приврзете го цревото за одвод
на водата за одводна цевка без
да го превиткувате. Фиксирајте го
цврсто цревото за одвод на водата
за одводната цевка за да спречите
поместување на цревото додека
работи производот.
C Цевката за одвод мора да биде
поврзана за водоводен систем
и не смее да се поврзува за
површински води.
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Прилагодување на
ногарките

Ако врата на производот не може
правилно да се затвори или ако
производот се ниша ако се потурне,
тогаш треба да ги прилагодите
ногарките на производот.
Прилагодете ги ногарките на
производот како што е прикажано во
упатството за поставување што се
доставува со производот.

Aquasafe+

(во зависност од моделот)
Заштитете го системот Aquasafe+ од
протекување вода што може да се
појави кај цревото за довод на вода.
Мора да се спречи контакт на водата
со кутијата со вентили во системот.
Во спротивно, електриката ќе се
оштети. Ако се оштети системот
Aquasafe, исклучете го производот
од струја и повикајте овластен
сервисер.

C Никогаш не кратете или не

продолжувајте го цревото
со продолжни црева бидејќи
комплетот со цревата содржи
електрични поврзувања и спојки.

одговорен за какви било оштетувања
што ќе се појават ако производот
се користел без заземјување во
согласност со локалните регулативи.
● Поврзувањето мора да биде
усогласено со државните
регулативи.
● Кабелот за напојување
мора да биде на дофат по
поставувањето.
B Исклучете го производот
од струја откако ќе заврши
програмата за миење.
● Напонот и дозволената
заштита на осигурувачите
се дадени во поглавјето
„Технички спецификации“. Ако
вредноста на осигурувачот
или прекинувачот во куќата е
помалку од 16 Amp, повикајте
квалификуван електричар да
постави осигурувач од 16 Amp.
● Дадениот напон мора да
биде еднаков на напонот на
приклучокот.
● Не поврзувајте преку продолжни
кабли или повеќенаменски
приклучоци.
B Оштетените кабли за струја мора
да ги замени овластен сервисер.
B Ако производот е оштетен, не
треба да се вклучува освен
ако не го поправил овластен
сервисер! Постои ризик од
електричен удар!

Прва употреба
Поврзување на електриката
Поврзете го производот за
заземјен приклучок заштитен со
осигурувач според вредностите во
табелата „Технички спецификации“.
Производителот нема да биде

Пред да го вклучите производот,
проверете дали сите подготовки
се направени во согласност
со упатствата во поглавјата
„Важни безбедносни упатства“ и
„Инсталација“.
● Пуштете ја првата работа
10 MK

C

на најкратката програма со
детергент и празна машина за
да го подготвите производот за
миење садови. Наполнете го
резервоарот за сол со 1 литар
вода пред да ставите сол при
првата употреба.
Може да останало малку вода
во машината заради процесот
за контрола на квалитетот во
производството. Не е штетно за
производот.

Фрлање на материјалот од
пакувањето

цревата за одвод и довод на
вода.
3. Испуштете ја преостанатата вода
во производот докрај.

Усогласување со
Директивата за
фрлање на електронска
и електрична опрема и
за одлагање на отпадот:

Материјалот од пакувањето е опасен
за децата. Чувајте го материјалот
за пакување на безбедно место и
подалеку од дофатот на децата.
Информации за пакувањето
Материјалот за пакувањето
на производот е произведен
од материјал што може да се
рециклира во согласност со
Државните одредби за заштита на
животната средина. Не фрлајте го
материјалот од пакувањето заедно
со домашниот или друг отпад.
Однесете го во центри за собирање
материјал за пакување коишто ги
посочуваат општинските тела.

Транспорт на производот
A Ако треба да го преместите

производот, сторете го тоа во
исправена позиција и држејќи го
за задната страна. Навалување
на производот на предната
страна може да предизвика
мокрење и оштетување на
електронските делови.
1. Исклучете го производот од
струја пред транспортот.
2. Извадете ги поврзувањата на

Овој отпад е усогласен со
Директивата на ЕУ за фрлање на
електронска и електрична опрема
(2012/19/EU). Овој производ го
носи симболот за класификација
на отпадот од електрична и
електронска опрема (WEEE).
Овој производ е произведен
со многу квалитетни делови и
материјали коишто може да се
користат одново и се соодветни
за рециклирање. Не фрлајте го
производот со нормалниот домашен
отпад и со друг отпад кога веќе нема
да го користите. Однесете го во
собирен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
Консултирајте се со овластените
тела во општината за да дознаете
каде има собирни центри.

Усогласување со
Директивата за
ограничување на опасните
материи:

Производот што го купивте е
усогласен со отпад е усогласен со
Директивата за ограничување на
опасните материи (2011/65/EU).
Не содржи штетни и забранети
материјали коишто се наведени во
Директивата.
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4 Предмиење
Совети за штедење енергија

Следниве информации ќе ви
помогнат да го користите производот
на еколошки и штедлив начин.
·
Избришете ги сите покрупни
остатоци од храна на садовите
пред да ги ставите во машината.
·
Вклучете ја машината откако ќе
ја наполните докрај.
·
Погледнете ја „Табелата со
програми“ кога избирате
програма.
·
Не ставајте повеќе детергент од
препорачаното на пакувањето
од детергентот.

водата ќе се прилагоди соодветно.
Употребете ја лентата за тестирање
што се доставува со производот за
да ја одредите тврдината на водата
со цел да го прилагодите системот.

Систем за омекнување на
водата
C Машината за садови бара мека
вода. Ако тврдината на водата
е над 6°dH, водата мора да
се омекне и да се отстрани
бигорот. Во спротивно, јоните
што ја создаваат тврдината
на водата ќе се акумулираат
на површината на садовите и
може неповолно да влијаат врз
постапките на миење, давање
сјај и сушење.
Производот е опремен со систем
за омекнување на водата што ја
намалува тврдината на доводната
вода. Овој систем ја омекнува
доводната вода што влегува во
машината до ниво што дозволува
миење на садовите со потребниот
квалитет.

Прилагодување на системот
за омекнување на водата
Изведбата на миење ќе се зголеми
кога системот за омекнување на
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Додавање сол

Системот за омекнување на водата
треба да се регенерира за да може
да работи производот со исто
достигнување постојано. За таа цел
се користи сол за машини за садови.
C Користете само специјални
соли за омекнување коишто се
произведено само за употреба во
машини за садови.
C Ви препорачуваме сол за
омекнување во гранули или
прашок. Не користете соли што
содржат нерастворливи состојки
како што се сол за јадење
или обична сол во машината.
Изведбата на системот за
омекнување на водата може да
се влоши со време.
C Резервоарот за сол ќе се
наполни со вода кога ќе го
вклучите производот. Затоа,
додајте сол за омекнување пред
да ја вклучите машината.
1. Прво, извадете ја долната
копра за да додадете сол за
омекнување.
2. Свртете го капакот на
резервоарот за сол во правецот
на стрелките на часовникот за да
го отворите (А, B).
C Пред првата употреба, наполнете
го системот за омекнување на
водата со 1 литар вода (C).
3. Наполнете го резервоарот со
сол со помош на инката за сол
(D). Промешајте со лажица
за да ја забрзате брзината
на растворување на солта во
водата.
C Може да ставите околу 2 кг. сол
за омекнување во резервоарот
за сол.
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4. Ставете го капачето и затегнете
го сигурно кога ќе го наполните
резервоарот.
5. Ако не вклучувате програма за
миење веднаш по додавањето
сол, вклучете ја машината на
празно на најкратката програма
за да растворите и исперете
истурената сол во машината.
C Бидејќи постојат различни марки
на соли на пазарот со различни
големини на честички и бидејќи
тврдината на водата може да
варира, растворувањето на солта
во вода може да потрае неколку
часа. Затоа, индикаторот за сол
ќе свети уште извесно време по
додавањето сол во машината.

Детергент

Може да користите детергент во
прашок или таблети во машината.
C Користете само детергенти што
се произведени исклучиво за
употреба во машина за садови.
Препорачуваме да не користите
детергенти што содржат хлор и
фосфати бидејќи се штетни за
животната средина.
C Контактирајте со производителот
на детергентот ако садовите се
влажни и / или имаат траги на
бигор, особено на чашите, по
завршување на програмата за
перење.

прашок токму пред да ја вклучите
машината како што е прикажано
подолу.
1. Притиснете ја рачката надесно
за да го отворите капачето на
кадичката за детергент (А).

2. Ставете ја препорачаната
количина детергент во прашок
или таблета во кадичката.
C Во кадичката за детергент има
обележја за нивоа што помагаат
за да се употреби точната
количина детергент. Кадичката
собира 40 см³ детергент кога ќе
се наполни до врв. Наполнете
детергент до обележјата за 15
см³ или 25 см³ во кадичката
согласно со наполнетоста на
машината и / или степенот на
извалканост на садовите (1).

Додавање детергент
C Погледнете ја „Табелата со

програми“ за да ја одредите
точната количина детергент за
избраната програма.
B Не ставајте растворувачи во
садот за детергент. Постои ризик
од експлозија!
Ставете детергент во кадичката за

C Ако садовите стоеле предолго
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и на нив има исушени остатоци,
наполнете го и делот за 5 см³ (5).

3. Затворете го капачето на
кадичката за детергент со лесно
притискање. Ќе се слушне звук
на „кликнување“ кога ќе се
затвори капачето.
C Кај програмите со предмиење
и на висока температура кога
користите детергент во таблета,
проверете дали капакот на
кадичката за детергент е цврсто
затворен.
C Користете детергент во
прашок за кратки програми
без предмиење бидејќи
растворливоста на детергентот
во табела се менува зависно од
температурата и времето.
A Прекумерна употреба на
детергент во прашок ќе
предизвика тој да не се раствори
целосно и да направи гребаници
на стаклените садови.

Детергент во таблета

Детергентите во таблета имаат
својство за омекнување на водата и /
или ефект на средство за плакнење
како дополнување на ефектот на
миењето. Некои видови на овие
детергенти содржат и специјално
наменети хемиски средства за
миење како што се заштита за
стакло и за не’рѓосувачки челик.

C Детергентите во таблета даваат

задоволителни резултати
само при одредени услови на
употреба. Најдобрите резултати
за миење во машини за
миење садови се добиваат со
засебно користење детергент,
средство за плакнење и сол за
омекнување на водата.
C Информациите за соодветните
места (кадичка за детергент,
корпа и сл.) за ставање на
таблетата во машината за
садови може да се најдат во
повеќето упатства за користење
на пакувањата за детергентите
во таблети.
Детергентите во таблета што
најчесто може да се најдат на
пазарот се:
2 во 1: Овие содржат детергент,
средство за плакнење или сол за
омекнување на водата
3 во 1: Овие содржат детергент,
средство за плакнење и сол за
омекнување на водата
4 во 1: Овие содржат заштита
за стакло како дополнување на
детергентот, средството за плакнење
и на солта за омекнување на водата
5 во 1: Овие содржат заштита за
стакло и за не’рѓосувачки челик
како дополнување на детергентот,
средството за плакнење и на солта
за омекнување на водата
C Следете ги упатствата на
пакувањето за детергентот на
производителот кога користите
детергенти во таблета.
Кога да се префрлите на
детергент во прашок од детергент
во таблета:
1. Проверете дали се полни
резервоарите за сол и помошно
средство за плакнење.
2. Поставете ја тврдината на водата
на највисок степен и пуштете ја
машината да работи на празно.
3. По миењето на празно,
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прочитајте го упатството
за користење повторно и
прилагодете го нивото за тврдина
на водата да соодветствува на
водата што се користи.
4. Направете ги соодветните
поставки за средството за
плакнење.
C Во зависност од моделот,
индикаторот за сол и / или
индикаторот за средството за
плакнење треба да се овозможат
одново ако биле оневозможени
претходно.

Средство за плакнење
C Средството за плакнење се

користи во машините за садови
како специјална комбинација
за зголемување на ефектот
на сушење и за спречување
дамки од вода или бигор на
измиените садови. Затоа,
мора да се обрне внимание
секогаш да има средство за
плакнење во резервоарот и да
се користат средства специјално
произведени само за машини за
садови.
Проверувајте го индикаторот за
средството за плакнење за да
одредите дали е потребно да се
додаде средство или не 3 (во
зависност од моделот). Темната
боја на индикаторот посочува дека
има доволно средство за плакнење
во резервоарот. Ако бојата на
индикаторот е светла, додајте
средство за плакнење.
1. Отворете го капачето на

резервоарот за средството за
плакнење со притиснување на
резето (Б).

2. Наполнете го резервоарот до
нивото „МАХ“ (максимум).
3. Затворете го капачето на
кадичката со лесно притискање.
C Избришете го истуреното
средство за плакнење околу
резервоарот. Случајно
пролеаното средство за
плакнење ќе предизвика пена
и ќе го намали ефектот од
миењето.

4. Свртете го прилагодувањето
за средството за плакнење
рачно на позиција од 1 до 6 (4).
Ако има дамки на садовите по
миењето, нивото мора да се
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зголеми, а ако има сина трага по
бришењето со рака, мора да се
намали. Резервоарот е поставен
на позиција 4 како фабрички
зададена вредност.
Садови што не се соодветни за
миење во машината за садови
·
Никогаш не мијте садови
извалкани со пепел од цигари,
остатоци од свеќи, политура,
боја, хемикалии и сл во
машината за садови.
·
Не мијте садови од челична
легура во машината за садови.
Може да кородираат или да
остават дамки на другите
садови.
·
Не мијте садови и прибор за
јадење од сребро со дрвени или
коскени дршки, залепени садови
или садови што не се отпорни
на топлина, како и садови
обложени со бакар или лим во
машината за садови.
C Декоративните украси на
порцеланот, како и садовите од
алуминиум или сребро може
да ја изгубат бојата или да
избледат по миење во машина
за садови како што се случува
и при рачното миење садови.
Деликатните садови од стакло
и кристалот може да се заматат
со време. Ви препорачуваме да
проверувате дали садовите што
сакате да ги купите се соодветни
за миење во машина за садови.
Ставање на садовите во машината
Може да ја користите машината за
садови на оптимален начин во однос
на потрошувачката на енергија и
изведбата за миење и сушење само
ако ги ставите садовите на правилен
начин.

·

·
·

·

A

·
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Избришете ги сите покрупни
остатоци од храна на садовите
(коски, семки и сл.) пред да ги
ставите во машината.
Ставете ги тенките и тесните
садови во средните делови на
корпите, ако е можно.
Има две засебни корпи во
машината во кои може да ги
ставате садовите. Ставете ги
многу извалканите и поголемите
садови во долната корпа,
а помалите, деликатните и
лесните садови во горната
корпа.
Ставете ги длабоките садови
како чорбалаци, чаши и тави
превртени наопаку во машината.
На тој начин се спречува
собирање вода во длабочината.
Секогаш ставајте ги острите
и садовите со врв како што
се виљушки, нож за леб и
сл. наопаку така што острите
краевите ќе се насочат надолу
или ќе се положат хоризонтално
во корпите за садови за да
спречите повреди.
Прво извадете ги садовите од
долната корпа, а потоа садовите
во горната корпа.

Примери за алтернативни
поставувања на корпите

Погрешно поставување

Долна корпа

Горна корпа
Погрешно поставување
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Корпа за сребрен прибор

(во зависност од моделот)
Корпата за сребрен прибор е
дизајнирана за миење на приборот
како што се виљушки, лажици и сл.
на почист начин.

Подвижна корпа за сребрен
прибор
(во зависност од моделот)
Бидејќи корпата за приборот за
јадење може да се преместува (А,
В), може да создадете поширок
простор за ставање на садовите
на долната корпа и да ослободите
простор за садовите со различни
димензии.

Дополнителен дел за
сребрен прибор

(во зависност од моделот)
Може да ги ставате виљушките,
лажиците и сл. во дополнителниот
дел на горната корпа како што е
прикажано на сликата.
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Решетки во долната корпа
на спуштање (2 дела)

(во зависност од моделот)
Решетките од два дела што може
да се спуштат во долната корпа во
машината се дизајнирани за полесно
ставање на големи садови како тави,
тенџериња и сл. (1, 2).
Може да направите поголем простор
со спуштање на секоја од решетките
засебно или двете одеднаш. Легнете
ги решетките на спуштање со
притискање на рачката (А).

Решетки во долната корпа
на спуштање (4 дела)

(во зависност од моделот)
Решетките од четири дела што може
да се спуштат во долната корпа во
машината се дизајнирани за полесно
ставање на големи садови како тави,
тенџериња и сл. (1, 2, 3, 4). Може
да направите поголем простор со
спуштање на секоја од решетките
засебно или двете одеднаш. Легнете
ги решетките на спуштање со
притискање на рачката (А).
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Решетки во долната корпа
на спуштање (6 дела)

(во зависност од моделот)
Решетките од дела (А) што може
да се спуштат во долната корпа во
машината се дизајнирани за полесно
ставање на големи садови како тави,
тенџериња и сл. Може да направите
поголем простор ако спуштите некоја
од решетките или сите одеднаш.
Фатете ја решетката во средина
и притиснете ја во правецот на
стрелите (В) за да ги поставите во
хоризонтална положба. Подигнете ги
за да ги поставите повторно нагоре.
Решетките на спуштање ќе се
закачат за држачот одново.
Поставувањето на решетките
во хоризонтална позиција со
притискање може да ги свитка.
Затоа, подобро би било да
ги поставувате решетките од
средината хоризонтално или
вертикално ако ги држите за
краевите и ги поттурнете во
правецот на стрелката.
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3

4
5
6

Решетки во долната корпа
на спуштање (4 & 8 дела)

(во зависност од моделот)
Решетките од дела (А) што може
да се спуштат во долната корпа во
машината се дизајнирани за полесно
ставање на големи садови како тави,
тенџериња и сл. Може да направите
поголем простор ако спуштите некоја
од решетките или сите одеднаш.
Фатете ја решетката во средина
и притиснете ја во правецот на
стрелите (В) за да ги поставите во
хоризонтална положба. Подигнете ги
за да ги поставите повторно нагоре.
Решетките на спуштање ќе се
закачат за држачот одново.
Поставувањето на решетките
во хоризонтална позиција со
притискање може да ги свитка.
Затоа, подобро би било да
ги поставувате решетките од
средината хоризонтално или
вертикално ако ги држите за
краевите и ги поттурнете во
правецот на стрелката.

2
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3
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C

6

Прилагодлива помошна
полица за повеќе намени /
висини во долната корпа

(во зависност од моделот)
Овој додаток, сместен во долната
корпа на машината, ви овозможува
полесно миење на садови како чаши
за вино, црпалки и ножеви за леб.
За да ги затворите полиците:
1. Превиткајте ја полицата (А).
2. Лизнете ја полицата нагоре (В).
3. Поставете ја полицата во
вертикална позиција (С).
4. Лизнете ја полицата надолу и
заклучете ја со држачите (D).
Направете го истото по обратен
редослед за да ги отворите
полиците.
За прилагодување на висината на
полиците:
1. Превиткајте ја полицата (Е).
2. Лизнете ја полицата нагоре (F).
3. Отворете ја полицата на
саканото ниво (G).
Проверете дали перката ги
допира садовите што сте ги
ставиле на полиците.
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Решетка за шишиња во
долната корпа

Фиока во горната корпа

(во зависност од моделот)
Решетката за шишиња е дизајнирана
за полесно миење на долги садови
со широко грло. Може да ја извадите
решетката за шишиња од корпата
кога нема да ја користите со
влечење за двете страни (H).

(во зависност од моделот)
Лесно може да сместите
дополнителен прибор за десерт,
мали виљушки и ножеви во фиоката
што е поставена во горната корпа на
машината.

Полица што се прилагодува
по висина во горната корпа

(во зависност од моделот)
Употребете ги горните и долните
делови на полиците што се
прилагодуваат по висина во горната
корпа на машината за да ги лизнете
надолу или нагоре во зависност од
висината на чашите, шолјите и сл.
(А, В, С).
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Потпора за стаклени чаши
во горната корпа

(во зависност од моделот)
Кога поставувате чаши со долг врат
или чаши за вино, не потпирајте ги
на другите садови, туку на работ на
корпата или на потпората (1). Не
потпирајте ги високите чаши една на
друга. Може да се поместат и да се
оштетат во текот на миењето.
Ако сакате да ставите многу садови
во горната крпа, ослободете го
држачот за потпората за стакло од
горната корпа за која е закачен. Така
ќе добиете повеќе простор.

Решетки во горната корпа на
спуштање
(во зависност од моделот)
Притиснете го држачот (1) за да ги
поставите решетките на спуштање
во горната корпа на машината во
хоризонтална позиција. Ставете ги
поголемите садови во ослободениот
простор (2). Само подигнете ги
решетките кога сакате да ги вратите
во вертикална позиција.
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Решетки во горната корпа на
спуштање

(во зависност од моделот)
Има решетки на спуштање во
горната корпа на машината што
може да се легнат кога ви треба
повеќе простор за големи садови.
Во горната корпа има два вида
решетки на спуштање, или систем
за целосно спуштање (А) или
систем за постепено спуштање
(В). Притиснете ги решетките во
правецот на стрелката држејќи
ги за средината ако сакате да ги
спуштите. Може да ставите поголеми
садови во ослободениот простор.
Само подигнете ги решетките кога
сакате да ги вратите во вертикална
позиција. Решетките на спуштање ќе
се закачат за држачот одново.
Решетките може да се свиткаат
ако ги буткате по краевите.
Затоа, подобро би било ако
ги зафатите решетките во
средината одоздола и да ги
притиснете во правецот на
стрелката за да ги спуштите или
подигнете.
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Прилагодување на висината
на наполнетата горна корпа
(во зависност од моделот)
Механизмот за прилагодување
на горната корпа на машината
е дизајниран да ви овозможи
да создадете поголем простор
во горниот или долниот дел на
машината според потребите со
прилагодување на висината на
наполнетата корпа во нагорен или
надолен правец без да ја вадите од
машината.

За да ја подигнете корпата:
1. Фатете една од решетките на
горната полица (лево или десно)
и подигнете ја (А).
2. Повторете ја истата постапка за
да ја подигнете другата страна
на корпата.
3. Проверете дали двете страни на
механизмот за прилагодување на
висината на корпата се на исто
ниво (нагоре или надолу).
За да ја спуштите корпата:
1. Притиснете го држачот на
механизмот за прилагодување на
корпата (десно или лево) за да ја
спуштите корпата (В).
2. Повторете ја истата постапка за
да ја спуштите другата страна на
корпата.
3. Проверете дали двете страни на
механизмот за прилагодување на
висината на корпата се на исто
ниво (нагоре или надолу).

27 MK

Прилагодување на висината
на наполнетата горна корпа
(во зависност од моделот)
Механизмот за прилагодување
на горната корпа на машината
е дизајниран да ви овозможи
да создадете поголем простор
во горниот или долниот дел на
машината според потребите со
прилагодување на висината на
наполнетата корпа во нагорен или
надолен правец без да ја вадите од
машината.

За да ја подигнете корпата:
1. Фатете една од решетките на
горната полица (лево или десно)
и подигнете ја (А).
2. Повторете ја истата постапка за
да ја подигнете другата страна
на корпата.
3. Проверете дали двете страни на
механизмот за прилагодување на
висината на корпата се на исто
ниво (нагоре или надолу).
За да ја спуштите корпата:
1. Притиснете го држачот на
механизмот за прилагодување на
корпата (десно или лево) за да ја
спуштите корпата (В).
2. Повторете ја истата постапка за
да ја спуштите другата страна на
корпата.
3. Проверете дали двете страни на
механизмот за прилагодување на
висината на корпата се на исто
ниво (нагоре или надолу).
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Прилагодување на висината
на празна горна корпа
(во зависност од моделот)
Може да ја прилагодите висината
на горната корпа во зависност
од големината на садовите што
треба да се измијат. Употребете
ги движачите за корпата за да ја
смените висината.
1. Отворете ги запирачите за
краевите на шините за горната
полица со поместување
настрана (А).
2. Извадете ја корпата (В).
3. Сменете ја позицијата на
движачите, ставете ја корпата
на шината и затворете ги
запирачите (С).

29 MK

5 Работа со производот
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1. Копче за вклучување/
исклучување
2. Копче за избор/откажување на
програма (3 секунди)
3. Копчиња за функции
F1 Функција за половина полнење
F2 Функција за дополнително плакнење
F3 Функција SteamGloss
4. Индикатор за програма
5. Индикатор за сол
6. (Не се използва)
7. Индикатор за вклучување/
откажување
8. Индикатор за одложено време/
времетраење на програмата
9. Копче за одложено време
10. Индикатор за одложено време
11. Индикатор за крај на програмата
12. (Не се използва)
13. Индикатор за средство за
плакнење
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Копчиња

Копче за вклучување/
исклучување
Кога ќе го притиснете копчето
за вклучување/исклучување,
сијаличките на индикаторот
засветува во позицијата за
ВКЛУЧЕНОСТ. Сијаличките се гаснат
во позицијата за ИСКЛУЧЕНОСТ.
Копче за избор/откажување на
програма
Притиснете го ова копче додека
не се појави саканата програма кај
индикаторот за програми.
За да ја откажете програмата во тек,
држете го притиснато копчињата за
избор / откажување на програма 3
секунди.
Копчиња за функции
Ако притиснете некое од овие
копчиња за функции додека
ја избирате програмата или
времетраењето на одложеното
време, ќе се огласи потврден сигнал
којшто ќе потврди дека соодветната
функција се поддржува со избраната
програма. Функцијата ќе се смета
за избрана кога индикаторот за
избраната функција ќе засвети.
За да ја откажете избраната
функција, држете го копчето за
функцијата притиснато сè додека не
се изгаси индикаторот.

5. Проверете дали индикаторите
за сол и за средството за
плакнење светат и додајте сол
и/или средство за плакнење по
потреба.

Избор на програма

1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да ја
вклучите машината.
2. Погледнете во табелата за
„Податоци за програмите
и вредности за просечна
потрошувачка“ за да ја одредите
програмата којшто е соодветна
за миење на садовите.
3. Избраната програма ќе се вклучи
кога ќе ја затворите вратата на
машината.

Подготовка на машината

1. Отворете ја вратата на машината
за миење садови.
2. Ставете ги садовите согласно
насоките во упатството за
употреба.
3. Проверете дали горната
и долната перка се вртат
непречено.
4. Ставете соодветна количина
прашок во одделот за прашок.
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50°C

-

A

Среден кон висок

Се одредува степенот
на извалканост на
садовите и автоматски
се поставуваат
температурата и
количината на водата за
перење, како и времето
на перење на садовите.
Се применува за сите
видови садови.

40°C- 65°C

Auto

2

12
0,9

0,7

Вода (I)

87-168

0,90-1,45

10,4-13,6

148

1,48

14,8

35°C

Mini 30'

5

-

предмиење

6

1,3

10,2

58

миење
Ладно плакнење
Ладно плакнење
Сушење
Крај

A+B

Среден

0,8

10,2

30

миење
Ладно плакнење
Ладно плакнење
Крај

A

Мал

-

4

15

Пред-миење
Крај

-

-

Дневната програма за Се применува за лесно
Се применува за
перење при која средно извалкани садови што
отстранување на
извалканите садови
се избришани или
остатоците на извалканите
што се собирале, ќе се
исплакнати.
садови што ќе се собираат
исперат на најбрз начин.
во машината неколку
дена со што се спречува
создавање лоша миризба.

70°C

Quick & Clean

4

Вредностите на потрошувачка покаѓани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови.
* Одредена програма für за тестираање Тестирањето во согласност со EN 50242 мора да биде изведено со полн контејнер сол, полн резервоар со сретство за плакнење и програма за тестирање.

185

75

14,4

Енергија (kWh)

Пред-миење
миење
Ладно плакнење
Ладно плакнење
Сушење
Крај

A+B

Висок

Соодветно за многу
извалкани садови, тави и
тенџериња.

70°C

интензивно

3

ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ

Пред-миење
Процесот на
програмата се адаптира
миење
со степенот на
нечистота на садовите
Ладно плакнење
Ладно плакнење
Сушење
Крај

A+B

Среден

Времетраење (min)

Програмски процес

Детергент
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³

Степен на извалканост

Препорачуваме
Најекономична
да ја вклучувате
програма за
оваа програма
перење за средно
секои 1-2 месеци извалкани садови
за да ја исчистите што се собирале.
машината и да
ја достигнете
потребната хигиена.
Програмата треба
да се вклучува кога
машината е празна.
За да постигнете
задоволителен
резултат, се
препорачува да ја
користите заедно со
специјални агенси
за чистење машини
за садови.

eco

InnerClean

Име на програма

Температура на миење

1 Reference*

P0

Број на програма

Дополнителни функции

Програмите за миење садови
на машината се дизајнирани
за да го постигнат најдобриот
ефект од миењето, имајќи ги во
предвид извалканоста, степенот на
извалканост и составот на садовите
што треба да се измијат.
Дополнителните функции
овозможуваат заштеда на време,
вода и струја.

C Дополнителните функции може
C

да доведат до промени во
времетраењето на програмите.
Дополнителните функции не се
соодветни за сите програми за
миење садови. Индикаторот за
дополнителната функција што не
е соодветен со програмата, нема
да се активира.

Функција за половина полнење
Се користи за работа на машината
без целосно полнење.
Се користи за работа на машината
без целосно полнење.
1. Ставете ги садовите во
машината како што сакате.
2. Вклучете ја машината со копчето
за вклучување/исклучување.
3. Изберете ја саканата програма
и притиснете го копчето за
половина полнење. Индикаторот
за половина полнење ќе свети
кај индикаторот за избрана
функција.
4. Затворете ја вратата на
машината за да ја вклучите
програмата.
C Со функцијата за половина
полнење штедите и на вода и на
струја, а ги користите и долната
и горната корпа во машината.

Функција за дополнително
плакнење
Во зависност од видот на
користениот детергент и ако
има проблем со растворање на
детергентот, дамките ќе се отстранат
од садовите и ќе се овозможи
оптимално плакнење.
Функција SteamGloss
Овозможува совршен резултат од
сушењето.
Одлика за автоматско откривање
на прашокот
Производот има одлика за
автоматско откривање на типот
прашок и ги прилагодува програмата
за миење садови и системот за
сушење за да се постигнат најдобри
резултати. Ако користите таблети
за миење садови, времето на
програмата ќе се продолжи за 20
минути за да се постигнат најдобри
резултати од миење и сушење.
За да дезактивирате:
1. Откако ќе ја вклучите
машината, притиснете ги
копчињата за одложено време
и Р истовремено. Држете ги
притиснати сè додека не заврши
одбројувањето, 3, 2, 1.
2. Притиснете го копчето P за да ја
активирате опцијата а:. Одликата
за автоматско откривање на
прашокот се исклучува на „а:0“
и се вклучува на опцијата „а:1“.
Поставете ја саканата опција
со притискање на копчето за
одложено време.
3. Исклучете ја машината со
копчето за вклучување/
исклучување на машината за да
ги зачувате поставките.
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Внатрешно осветлување (во
зависност од моделот)
Одредени модели имаат внатрешно
осветлување за да ја осветлат
внатрешноста кога ќе ја отворите
вратата.
Менување на поставката за
внатрешното осветлување
1. Откако ќе ја вклучите машината,
притиснете ги копчињата
за одложено време и Р+
истовремено. Продолжете да
притискате сè додека не заврши
одбројувањето, 3, 2, 1.
2. Притиснете го копчето P+ за
да ја активирате опцијата L: На
позицијата „L:0“, внатрешното
осветлување е исклучено, а тоа
се вклучува на позицијата „L:1“.
Поставете ја саканата опција со
копчето за одложено време.
3. Исклучете ја машината со
копчето за вклучување/
исклучување на машината за да
ги зачувате поставките.
Osvetlenie podlahy
Varovanie, že umývačka je vo fázi
umývania
(závisí od modelu)
Vaša umývačka odráža počas prania
svetlo na podlahu. Toto svetlo sa po
dokončení umývania vypne.
C Osvetlenie podlahy sa aktivuje
automaticky akonáhle sa program
umývania spustí a zostane
rozsvietený až do konca programu.
C Osvetlenie podlahy nemôže byť
zrušené užívateľom.

Čistenie spotrebiča
Tento program sa odporúča spustiť
raz za 1-2 mesiace, vykoná čistenie
a nevyhnutnú hygienu spotrebiča.
Program musí byť spustený iba ak je
umývačka prázdna.
Aby sa dosiahlo účinný výsledok,
odporúča sa použiť špeciálne čistiace
prostriedky.
A Program na čistenie umývačky
nepoužívajte na čistenie riadu.
Vzhľadom k tomu, že využíva
vysokých teplôt, môže poškodiť
riad.

Закажување на времето за
миење

Одложено време
Ако во местото на живеење има
тарифа за евтина струја, може да ја
користите функцијата за одложено
време за да ги измиете садовите во
соодветното време.
Може да го одложите вклучувањето
на избраната програма до 24 часа.
1. Притиснете ја функцијата за
одложено време откако ќе ја
изберете програмата за миење и
другите дополнителни функции.
2. Штом ќе го притиснете копчето
за одложено време, во линијата
за информации на екранот ќе се
прикаже „0:30“ и индикаторот за
одложено време ќе започне да
трепка.
3. Поставете го саканото време
со притискање на копчето за
одложено време. Времето ќе
се зголемува во стапки од 30
минути и најмногу до 6 часа
и потоа во стапки од 1 час сè
до 24 часа секојпат кога ќе го
притиснете копчето.
4. Затворете ја вратата на
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машината откако ќе го поставите
одложениот почеток. Штом
одложеното време ќе измине,
избраната програма ќе се вклучи
автоматски.
Менување на поставките додека е
активна функцијата за одложено
време
Додека е активна функцијата
за одложено време, не може да
правите промени во програмите за
миење, во дополнителните функции
или на одложеното време.

C Програмата и дополнителните

функции не може да се
поставуваат/менуваат откако ќе
се вклучи програмата.
Откажување на функцијата за
одложено време
1. Притиснете ги копчињата за
избор / откажување на програма
3 секунди.
2. На екранот ќе се прикажува
одбројување во форма на „3, 2,
1“ додека ги држите копчињата
за избор / откажување на
програмата. Индикаторот за
одложено време ќе се исклучи
на крајот на постапката за
откажување и кога ќе се откаже
процесот за одложено време.
C Може да изберете да вклучите
нова програма по откажувањето
на функцијата за одложено
време.
C Функцијата за одложеното време
не може да се постави откако ќе
се вклучи програмата.

Вклучување на програмата

Затворете ја вратата на машината за
да се вклучи откако ќе ги изберете
програмата и дополнителните

функции.
C Машината ќе изврши
омекнување на водата во
зависност од нивото на тврдина
на доводната вода. Времето
за миење може да се менува
додека работи машината во
зависност од температурата
во средината каде е поставена
машината, температурата на
доводната вода и количината
садови.
C Внимавајте и не отворајте ја
вратата на машината додека таа
работи. Може да има наплив од
пареа кога ќе ја отворите вратата
на машината. Внимавајте.
C Машината ќе мирува во режимот
за паузирање одредено време
за да ја извади целата вода во
машината и на садовите и да го
исчисти омекнувачот за водата, а
потоа ќе продолжи да работи во
режим за сушење.

Откажување на програмата

Притиснете ги копчињата за избор /
откажување на програма 3 секунди.
Пуштете го копчето кога индикаторот
за вклучување/откажување ќе
започне да трепка.
Штом ќе ја затворите вратата на
машината, испуштањето на водата
ќе заврши за 2 минути
и машината ќе се огласи со звучен
сигнал кога ќе заврши.
C Може да има остатоци од
прашокот или од средството за
плакнење на машината и / или на
садовите што се мијат зависно
од чекорот на програмата кога
била таа откажана.

Индикатор за сол (

)

Проверете го индикаторот за сол
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на екранот за да видите дали има
соодветна количина на сол за
омекнување во машината за садови.
Треба да го наполните резервоарот
за сол секогаш кога индикаторот
за сол ќе се појави на екранот на
машината.
C Прилагодувањето на нивото на
тврдината на водата е објаснето
во поглавјето за системот за
омекнување на водата.

Индикатор за средство за
плакнење ( )

Проверете го индикаторот за
средство за плакнење на екранот
за да видите дали има соодветна
количина од него во машината за
садови. Треба да го наполните
резервоарот за средство за
плакнење секогаш кога индикаторот
за средство за плакнење ќе се
појави на екранот на машината.

Крај на програмата
C Кога програмата што сте ја

избрале ќе заврши, звучен
сигнал ќе ве предупреди да ја
исклучите машината. Звучниот
сигнал ќе ве предупредува на
одредени интервали пред да се
исклучи.
Индикаторот за крај на програмата
ќе засвети штом програмата за
миење садови ќе заврши.
1. Отворете ја вратата на
машината.
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да ја
исклучите машината.
3. Затворете ја чешмата.
4. Извадете го приклучокот од
штекерот.
C За да се заштеди струја,
машината автоматски се

C

исклучува кога ќе заврши
програмата или ако таа не се
вклучи воопшто.
Оставете ги садовите во
машината околу 15 минути
за да се изладат по миењето.
Садовите ќе се исушат побргу
ако ја оставите вратата
подотворена во текот на овој
период. Овој процес ќе ја
зголеми ефикасноста од сушење
на машината.

Предупредување за
исклучена вода

Ако доводот за вода е исклучен или
ако чешмата е затворена, машината
не може да прима вода и иконата
Р2 ќе трепка кај индикаторот за
програмата. Сè додека проблемот
опстојува, програмата за миење е
паузирана и машината постојано
ќе го проверува доводот на водата.
Кога повторно ќе има довод на вода,
иконата Р2 ќе исчезне по кратко
време и програмата ќе продолжи со
работа.

Предупредување за многу
вода

Ако машината земе многу вода или
ако има протекување кај некоја од
компонентите, тогаш машината ќе
го открие тоа и иконата Р1 ќе трепка
кај индикаторот за програмата.
Сè додека има премногу вода,
безбедносниот алгоритам ќе
биде активен и ќе се обидува да
ја испушти водата. Кога ќе нема
премногу вода и безбедноста е
гарантирана, иконата Р1 ќе исчезне.
Ако Р1 не исчезне, тогаш има траен
дефект. Во тој случај, повикајте
овластен сервисер.
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6 Одржување и чистење
Векот на траење на производот се
продолжува, а честите проблеми се
намалуваат ако се чисти редовно.
A Исклучете го производот од
струја и затворете ја славината
пред да пристапите кон чистење.
C Не користете абразивни
средства за чистење.
C Чистете ги филтрите и перките
барем еднаш седмично.

убаво под млаз вода.
1. Свртете го елементот со
микрофилтерот (1) и филтерот за
крупни парчиња (2) во правецот
на стрелките на часовникот и
извлечете го од лежиштето (А).

Чистење на надворешната
површина на производот

Исчистете ги надворешната
површина и дихтунзите на вратата
на производот внимателно со благо
средство за чистење и влажна крпа.
Бришете го контролниот панел само
со влажна крпа.

2. Извадете го металниот /
пластичниот филтер (3) (В).

Чистење на внатрешноста
на машината
●

●

Исчистете ги внатрешноста на
машината и резервоарот со
вклучување на програмата за
предмиење без детергент или со
вклучување програма за долго
миење со детергент во зависност
од степенот на извалканост.
Ако останала вода во машината,
испуштете ја со спроведување
постапка како што е опишано
во поглавјето „Откажување
програма“. Ако водата не може
да се испушти, исчистете ги
наталожувањата од остатоци
што се собрале на дното на
машината и го попречуваат текот
на водата.

3. Притиснете ги двете копчиња
на филтерот за крупни парчиња
навнатре и раздвојте го овој
филтер од елементот (С).

Чистење на филтрите

Чистете ги филтрите барем еднаш
седмично за да може машината да
работи ефикасно. Проверете дали
има остатоци од храна на филтрите.
Ако има остатоци од храна на
филтрите, извадете ги и исчистете ги

4. Исчистете ги сите три филтри
под млаз вода со четка.
5. Ставете го металниот /
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Чистење на перките

пластичниот филтер.
6. Ставете го филтерот за крупни
парчиња во микрофилтерот.
Проверете дали е правилно
наместен. Вртете го филтерот
за крупни парчиња во правецот
на стрелките на часовникот
додека не слушнете звук на
„кликнување“.
A Не користете ја машината за
миење садови без филтер.
C Неправилното поставување
на филтрите ја намалува
ефикасноста на машината за
миење на садовите.

Чистете ги перките барем еднаш
седмично за да може машината да
работи ефикасно.
Долна перка
Проверете дали се затнати отворите
на долната перка (1). Ако се
затнати, извадете ја и исчистете ја.
Повлечете ја долната перка за да ја
извадите (А, В).

Чистење на филтерот за
цревото

Оштетувањата на машината се
предизвикуваат од нечистотиите што
се наоѓаат во централниот водовод
или во сопствената инсталација за
вода (како песок, нечистотии, `рѓа и
слично). Истите може да се спречат
со поставување филтер на цревото
за довод на вода. Проверувајте
ги филтерот и цревото редовно и
чистете ги ако е потребно.
1. Затворете ја славината и
извадете го цревото.
2. Исчистете го филтерот под млаз
вода кога ќе го извадите.
3. Ставете го исчистениот филтер
на своето место во цревото.
4. Ставете го цревото на славината.
(во зависност од моделот)
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Горна перка

Проверете дали се затнати отворите
на горната перка (2). Ако се затнати,
извадете ја и исчистете ја. Свртете ја
навртката налево за да ја извадите
горната перка (C, D).
Проверете дали навртката е добро
стегната кога ќе ја ставите горната
перка на место.
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7 Решавање проблеми
Машината не се вклучува.
• Кабелот за струја е исклучен. >>> Проверете дали е приклучен
кабелот за струја.
• Осигурувачот прегоре. >>> Проверете ги осигурувачите во куќата.
• Нема вода. >>> Проверете дали славината за довод на вода е
отворена.
• Вратата на машината е отворена. >>> Проверете дали сте ја затвориле
вратата на машината.
• Копчето за On / Off (вклучување / исклучување) не е притиснато. >>>
Проверете дали сте ја вклучиле машината со притиснување на копчето
за On / Off (вклучување / исклучување).
Садовите не се измиени убаво
• Садовите не се ставени правилно во машината. >>> Ставете ги
садовите како што е опишано во упатството за корисникот.
• Избраната програма не е соодветна. >>> Изберете програма со
повисока температура и подолг период на миење.
• Перките за заглавени. >>> Пред да вклучите програма, свртете
ги долната и горната перка со рака за да проверите дека се вртат
слободно.
• Отворите на перките се затнати. >>> Отворите на долната и горната
перка може да се затнат со остатоци од храна како што се семки од
лимон. Чистете ги перките редовно како што е посочено во поглавјето
„Чистење и грижа“.
• Филтрите се затнати. >>> Проверете дали е чист системот со филтри.
Чистете го системот со филтри редовно како што е посочено во
поглавјето „Чистење и грижа“.
• Филтрите не се поставени правилно. >>> Проверете дали е поставен
правилно системот со филтри.
• Корпите се преполни. >>> Не преполнувајте ги корпите преку нивниот
капацитет.
• Детергентот се чува во несоодветни услови. >>> Ако користите
детергент во прашок, не чувајте го пакувањето на места каде има
влага. Чувајте го во затворен сад, ако е можно. За лесно чување,
препорачуваме да користите детергент во таблети.
• Детергентот не е доволен. >>> Ако користите детергент во прашок,
прилагодете ја количината на детергентот во согласност со степенот
на извалканост на садовите и / или дефинициите за програмите.
Препорачуваме да користите детергент во таблети за најдобри
резултати.
• Средството за плакнење не е доволно. >>> Проверете го индикаторот
за средството за плакнење и додајте од средството ако е неопходно.
Зголемете го поставувањето за средството за плакнење ако има
доволно од средството во машината.
• Капакот на кадичката за детергент е оставен отворен. >>> Проверете
дали е затворен правилно капакот на кадичката за детергент откако ќе
ставите детергент.
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Садовите не се суви на крајот на миењето
• Садовите не се ставени правилно во машината. >>> Ставете ги
садовите така што нема да се собира вода во нив.
• Средството за плакнење не е доволно. >>> Проверете го индикаторот
за средството за плакнење и додајте од средството ако е неопходно.
Зголемете го поставувањето за средството за плакнење ако има
доволно од средството во машината.
• Машината е испразнета веднаш по завршување на програмата.
>>> Не вадете ги садовите од машината веднаш штом ќе заврши
процесот на миење. Отворете ја делумно вратата и почекајте да излезе
пареата. Извадете ги садовите штом тие ќе се изладат до степен на
подносливост. Започнете со вадење на садовите од долната корпа.
Така се спречува да капе вода што преостанала на некој сад во горната
корпа врз садовите во долната корпа.
• Избраната програма не е соодветна. >>> Бидејќи температурата
при плакнење е ниска кај програмите со кратко времетраење и
сушењето може да биде несоодветно. Избирајте програми со подолго
времетраење за подобри резултати при сушењето.
• Квалитетот на површината на приборот во кујната е влошен. >>>
Саканите резултати во миењето не може да се постигнат за приборот
во кујната со вложена површина и не е соодветно таквиот прибор да се
користи и во однос на хигиената. Исто така, ниту водата не тече лесно
по влошени површини. Не се препорачува да се мие таквиот прибор од
кујната во машината за миење садови.
C Нормално е да има незадоволство од сушењето со кујнскиот прибор
од тефлон. Тоа е заради структурата на тефлонот. Бидејќи отпорот на
површината на тефлонот и на водата се разликуваат, ќе остане вода во
капки на површината на тефлонот.
Дамки од чај, кафе и кармин остануваат на садовите.
• Избраната програма не е соодветна. >>> Изберете програма со
повисока температура и подолг период на миење.
• Квалитетот на површината на приборот во кујната е влошен. >>>
Дамките од чај и кафе или други обоени места нема да се измијат во
машината ако навлегле во вложената површина. Саканите резултати
во миењето не може да се постигнат за приборот во кујната со вложена
површина и не е соодветно таквиот прибор да се користи ниту во однос
на хигиената. Не се препорачува да се мие таквиот прибор од кујната во
машината за миење садови.
• Детергентот се чува во несоодветни услови. >>> Ако користите
детергент во прашок, не чувајте го пакувањето на места каде има
влага. Чувајте го во затворен сад, ако е можно. За лесно чување,
препорачуваме да користите детергент во таблети.
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Траги од бигор остануваат на садовите, чашите имаат замаглен изглед
• Средството за плакнење не е доволно. >>> Проверете го индикаторот
за средството за плакнење и додајте од средството ако е неопходно.
Зголемете го поставувањето за средството за плакнење ако има
доволно од средството во машината.
• Поставката за тврдината на водата е ниска или нивото на сол не е
доволно >>> Измерете ја тврдината на доводната вода соодветно и
проверете ја поставката за тврдината на водата.
• Има просипување на солта. >>> Внимавајте да не ви се истури сол
околу отворот за полнење додека додавате сол. Проверете дали е
капакот на резервоарот за сол цврсто затворен по завршување на
процесот на полнење. Вклучете програма за предмиење за да ја
отстраните солта што се истурила во машината. Гранулите сол што
останале под капакот и така предизвикуваат тешко затворање на
капакот, ќе се растворат во текот на премиењето. Затоа, проверете го
капакот повторно на крајот на програмата.
Има поинаква миризба во машината

C Новата машина има специфична миризба. Ќе исчезне по неколку
•
•

циклуси перења.
Филтрите се затнати. >>> Проверете дали е чист системот со филтри.
Чистете го системот со филтри редовно како што е посочено во
поглавјето „Чистење и грижа“.
Нечисти садови се чувале во машината 2-3 дена. >>> Ако нема да ја
вклучите машината веднаш по ставањето садови во неа, отстранете ги
остатоците на садовите и вклучувате ја програмата за предмиење без
детергент секои 2 дена. Во таквите случаи, не затворајте ја врата на
машината докрај за да спречите собирање миризба во машината. Може
да користите и комерцијално достапни отстранувачи на миризби или
средства за чистење за машини за садови.
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Се појавија `рѓа , обезбојување и нагризување на површината на
садовите
• Има просипување на солта. >>> Солта може да предизвика
нагризување и оксидација на металните површини. Внимавајте да
не ви се истури сол околу отворот за полнење додека додавате сол.
Проверете дали е капакот на резервоарот за сол цврсто затворен по
завршување на процесот на полнење. Вклучете програма за предмиење
за да ја отстраните солта што се истурила во машината. Гранулите сол
што останале под капакот и така предизвикуваат тешко затворање на
капакот, ќе се растворат во текот на предмиењето. Затоа, проверете го
капакот повторно на крајот на програмата.
• Солените остатоци од храната останале на садовите. >>> Ако приборот
е извалкан од таква храна се чува подолго време во машината,
нечистотијата мора да се отстрани со предмиење или садовите мора да
се измијат без да се остават во машината чекајќи таа да се наполни.
• Електричната инсталација не е заземјена. >>>Проверете дали
машината за садови е поврзана за соодветно заземјување. Во
спротивно, статичкиот електрицитет што се создава во машината
предизвикува искрење на површината на металните садови и создава
пори со што се отстранува заштитниот слој на површината и се
предизвикува обезбојување.
• Се користат силни средства за чистење како варикина. >>> Заштитниот
слој на металните површини се оштетува и со време се намалува
ефикасноста кога ќе дојде во контакт со средства за чистење како
варикина. Не мијте ги садовите со варикина.
• Металниот прибор, особено ножевите се користат за други намени што
се поинакви од првичната намена. >>> Заштитниот слој на рабовите
на ножевите се оштетува кога се користат за отворање на конзерви,
на пример. Не користете го металниот прибор за ништо освен за
наменетата употреба.
• Приборот е изработен од не`рѓосувачки челик со слаб квалитет. >>>
Неизбежна е корозија на таквиот прибор. Не треба да се мијат во
машина.
• Кујнскиот прибор што е веќе кородиран се мие во машината за миење
садови. >>> `Рѓата на кородираниот прибор може да се префрли и на
другите површини од не`рѓосувачки челик и да предизвика корозија и на
тие површини. Таквиот прибор не треба да се мие во машини за садови.
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Останува детергент во кадичката за детергент
• Кадичката за детергент била влажна кога се ставало детергент. >>>
Проверете дали кадичката за детергентот е добро исушена пред да ја
наполните.
• Детергентот е ставен многу порано од вклучување на машината. >>>
Внимавајте да ставате детергент пред да ја вклучите машината.
• Отворањето на капакот на кадичката за детергент е попречено во
текот на миењето. >>> Ставете ги садовите така што тие нема да го
попречуваат отворањето на капакот за кадичката на детергентот и текот
на водата од перките во машината.
• Детергентот се чува во несоодветни услови. >>> Ако користите
детергент во прашок, не чувајте го пакувањето на места каде има
влага. Чувајте го во затворен сад, ако е можно. За лесно чување,
препорачуваме да користите детергент во таблети.
• Отворите на перките се затнати. >>> Отворите на долната и горната
перка може да се затнат со остатоци од храна како што се семки од
лимон. Чистете ги перките редовно како што е посочено во поглавјето
„Чистење и грижа“.
Декорациите и украсите на кујнскиот прибор се избришани.

C Чашите со декорации и сјаен порцелан со декорации не се соодветни
за миење во машина. Производителите на чаши и порцелан не
препорачуваат овие садови да се мијат во машина за садови.
Садовите се изгребани.

C Кујнскиот прибор што содржи или е изработен од алуминиум не треба
•

•
•

да се мие во машина за садови.
Има просипување на солта. >>> Внимавајте да не ви се истури сол
околу отворот за полнење додека додавате сол. Истурената сол може
да предизвика гребаници. Проверете дали е капакот на резервоарот
за сол цврсто затворен по завршување на процесот на полнење.
Вклучете програма за предмиење за да ја отстраните солта што се
истурила во машината. Гранулите сол што останале под капакот и така
предизвикуваат тешко затворање на капакот, ќе се растворат во текот
на предмиењето. Затоа, проверете го капакот повторно на крајот на
програмата.
Поставката за тврдината на водата е ниска или нивото на сол не е
доволно >>> Измерете ја тврдината на доводната вода соодветно и
проверете ја поставката за тврдината на водата.
Садовите не се ставени правилно во машината. >>> Кога ставате чаши
и други стаклени садови во корпата, навалете ги на рабовите или на
решетките во корпите или на решетката за потпора на стаклени садови,
а не едно врз друго. Удирањето на чашите една од друга или од другите
садови заради влијанието на водата за време на миењето може да ги
скрши или да им ја изгребе површината.
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Размачкани дамки остануваат на чашите коишто личат на дамки
од млеко, но не може да се тргнат кога ќе се избришат со рака. Има
синкава појава или појава во форма на виножито на чашата кога ќе се
постави наспроти извор на светлина.
• Се користи многу средство за плакнење. >>>Намалете ја поставката
за средството за плакнење. Исчистете го истуреното средство за
плакнење кога го додавате.
• Се појавила корозија на чашите заради мека вода. >>> Измерете ја
тврдината на доводната вода соодветно и проверете ја поставката за
тврдина на водата. Ако доводната вода е мека (<5 dH), не користете
сол. Изберете програми со повисоки температури (на пр. 60-65°C).
Може да користите и детергенти со заштита за стакло што се
комерцијално достапни.
Се создава пена во машината.
• Садовите се мијат со детергент за рачно миење садови, но не
се плакнат пред да се стават во машината. >>> Детергентите за
рачно миење садови не содржат средство што спречува создавање
пена. Нема потреба да се измијат садовите на рака пред да ги ставите
во машината. Доволно е да ја тргнете прекумерната нечистотија од
садовите под млаз вода со хартија или виљушка.
• Средство за плакнење се истурило во машината при неговото
додавање. >>> Внимавајте да не ви се истури средство за плакнење
при полнење. Исчистете го истуреното средство со хартија/крпа.
• Капакот на резервоарот за средството за плакнење е оставен отворен.
>>> Проверете дали е затворен капакот на резервоарот за средството
за плакнење по негово додавање.
Кујнскиот прибор е скршен.
• Садовите не се ставени правилно во машината. >>> Ставете ги
садовите како што е опишано во упатството за корисникот.
• Корпите се преполни. >>> Не преполнувајте ги корпите преку нивниот
капацитет.
Вода останува во машината за садови на крајот на програмата.
• Филтрите се затнати. >>> Проверете дали е чист системот со филтри.
Чистете го системот со филтри редовно како што е посочено во
поглавјето „Чистење и грижа“.
• Цревото за испуштање на водата е затнато / блокирано. >>> Проверете
го цревото за испуштање вода. Ако е неопходно, извадете го цревото
за испуштање вода, исчистете ја блокадата и ставете го како што
илустрирано во упатството за корисникот.

C If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this
section, consult your dealer or the Authorised Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.
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