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ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Горен контролен панел 

 

Всички бутони за управление на съдомиялната машина са групирани на горния панел. 

Включването, програмирането, изключването и т.н. процедури са възможни само при отворена 

врата. 
 

Показаният панел е само ориентировъчен пример. 

 
A БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ 

В СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРНИ ЗА СОЛ и ИЗПЛАКВАНЕ (в зависимост от модела) 

С БУТОН ЗА ИЗБОР НА ПРОГРАМА 

D СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРН ЗА СТАНДАРТНА + ДОПЪЛНИТЕЛНА програма (в 

зависимост от модела) 

E БУТОН ЗА ЗАБАВЕН СТАРТ и СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ (в зависимост от 

модела) 

F ОПЦИИ (в зависимост от модела) 

G ДИСПЛЕЙ и СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ за СОЛ и ПРЕПАРАТ и ИЗПЛАКВАНЕ 

 

Показвана информация 
 

Планирана продължителност на програмата Да 

Оставащо време до края на програмата Да 

Отложен старт 1-24 часа 

Съобщение за грешка Err 

 
НАСТРОЙКА НА ПРОГРАМАТА ЗА МИЕНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ 

След като определите най-подходящата програма с помощта на таблицата с програми: 

• Натиснете бутона за включване/изключване (A) и изчакайте да светне индикаторът на 

програмата (D); 

• Продължавайте да натискате бутона за избор на програма (C), докато светне 

индикаторната лампа, съответстваща на желаната програма; 

• Изберете необходимата опция (ако има такава и ако моделът предоставя опции); 

• Затворете вратата; след около 2" програмата ще започне, СВЕТЛИНАТА ще мига 

(показвайки, че програмата се изпълнява). 
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ИНДИКАТОРНА СВЕТЛИНА ЗА ПРОГРАМА В ДЕЙСТВИЕ (само при някои модели) 

Когато се изпълнява програма, на пода под десния ъгъл на вратата се проектира мигаща светлина. 

В края на програмата светлината изгасва, за да се намали консумацията на електроенергия в 

режим на покой. 

 



Броят, видът и последователността на програмите за измиване зависят от закупения модел. Вижте 

ръководството за употреба, предоставено заедно с продукта. 

 

Цикъл с най-ниска консумация на вода и енергия, за измиване на нормално замърсени 

съдове, дори със засъхнали остатъци. 

Стандартна програма в съответствие с EN60436. 

НАКИСВАНЕ 

На тигани и чинии, докато чакате 

следващ цикъл на измиване. 

1/2 ТОВАР 

За измиване само на няколко леко 

замърсени чинии, веднага след 

ползването им. 
СМЕСЕНИ 65⁰ 

Нормално замърсени смесени товари 

като чинии и тигани, дори със 

засъхнали остатъци. 

ХИГИЕНА 99,9% 

Интензивен цикъл за чинии, 

тенджери, тигани и бутилки за 

хранене. Идеален за бебешки съдове 

или ако в семейството има 

алергични хора, за да се постигне 

по-високо ниво на хигиена. 
АВТОМАТИЧЕН СЕНЗОР 

За нормално замърсени смесени 

товари, като например чинии и 

тигани. Съдомиялната машина 

определя параметрите на миене 

автоматично. 

ЗЕЛЕН ЕКСПРЕС 

Бърз цикъл с ниска консумация на 

вода и енергия. За нормално 

замърсени смесени товари, които се 

измиват веднага след ползване. 

КРИСТАЛ 45⁰ 

Винени чаши и леко замърсени 

порцеланови съдове. 

ДЕЛИКАТНИ 50⁰ 

Винени чаши и леко замърсени 

чинии. 

 
ЕКСПРЕСНА 27⁰ 

Бърз цикъл за леко замърсени чинии, 

за миене веднага след ползването им. 

 

БЕЗШУМНА 

За нормално замърсени чинии, дори 

със засъхнали остатъци. Осигурява 

максимално намаляване на шума и 

затова е идеална, ако искате да я 

използвате през нощта. 

 
ПЪЛЕН ЕКСПРЕС 60’ 

Бърз цикъл за нормално замърсени 

смесени товари като чинии и тигани, 

дори със засъхнали остатъци. 

Съдовете се измиват и подсушават за 

60 минути. 
ИНТЕНЗИВНА 70° 

Силно замърсени чинии, тенджери и 

тигани, дори със засъхнали остатъци. 

 

  

 

HYGIENE (ХИГИЕНА) 

Увеличава температурата на последното изплакване, за да се постигне по-високо ниво на хигиена. 

Подходяща за интензивно измиване на чинии, тенджери, тигани, дъски за рязане, бутилки за 

хранене. Идеална за бебешки съдове или ако в семейството има хора, страдащи от алергии. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Програмата Hygiene 99,9% е тествана от външна лаборатория (VDE) без избрана 

опция. 

За да бъде ефективна, цикълът не трябва да се прекъсва. 

Ако вратата на съдомиялната машина е отворена или не е добре затворена, 

цикълът на миене няма да започне. 
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Трябва да има достатъчно място, за да се отвори вратата. Вратата не трябва да се 

отваря и затваря принудително преди цикълът на миене да е приключил 

напълно. 

АВТОМАТИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА - АСИСТЕНТ ЗА СУШЕНЕ 

(DRY ASSIST) 

 

(Винаги включена в програмата ECO) 

(Може да бъде включена и в други програми, моля, вижте ръководството, предоставено с 

продукта). 

Програмата завършва с цикъл на сушене, който се състои от време, през което вратата е затворена, 

и време, през което вратата е леко отворена (просто изчаква, за да подпомогне сушенето). 

Продължителността зависи от програмата и модела. 

Всяка намеса (отваряне/затваряне на вратата, изключване и т.н.) по време на този етап ще доведе 

до предсрочно прекратяване на програмата. 

Програмата може да бъде прекъсната по време на цикъла на сушене и съдомиялната машина може 

да бъде разтоварена преди пълното приключване на цикъла, което се сигнализира с визуална и/или 

звукова аларма (в зависимост от модела), но може да не се постигнат най-добри резултати при 

сушене. 

Цялостната програма приключва само когато е индикирана от визуален и/или звуков 

сигнал (в зависимост от модела). 

 

 

(*) Стандартна програма в съответствие с EN60436. Опцията DRY ASSIST (ако има такъв бутон) 

трябва да е активна. 

 
СПРАВКИ за ЕНЕРГИЙНИЯ ЕТИКЕТ, доставен със съдомиялната машина: 

• Годишната консумация на енергия се основава на 280 стандартни цикъла на миене със 

студена вода и цикли с ниска консумация на енергия. Действителното потребление зависи 

от начина на използване на уреда. 

• Консумацията на вода се базира на 280 стандартни цикъла на миене. Действителното 

потребление зависи от начина на използване на уреда. 

• Информацията се отнася за програмата EN 60436 - STANDARD (посочена в таблицата с 

програмите), която е най-ефективна по отношение на комбинирания разход на енергия и 

вода. Програмата се препоръчва за нормално замърсени съдове и се използва за оценка на 

съответствието на екодизайна със законодателството на ЕС. 

• Ефективността на сушене се основава на скала от "G" (минимална ефективност) до "A" 

(максимална ефективност). 



 

 

Съобщение за институтите за изпитване 

На институтите за изпитване се предоставят 

указания за сравнителни изпитвания (например 

съгласно EN60436). моля, поискайте указанията, 

като се свържете с нас на следния електронен адрес: 

dishwasher@test-domestic-appliances.com 

При подаване на заявка, моля, посочете модела (MOD) 

и серийния номер (S/N), посочени на табелката 

отстрани на вратата. 

mailto:dishwasher@test-domestic-appliances.com
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Програми за измиване 

 
Преди да стартирате програма за измиване, се уверете, че: 

• Кранът за подаване на вода е отворен 

• Контейнерът на омекотителя съдържа регенерираща 

сол. 

• В дозатора е добавено правилното количество миещ 

препарат. 

• Кошниците са правилно заредени. 

• Пръскащите рамена могат да се въртят свободно и без 

препятствия. 

• Вратата на съдомиялната машина е добре затворена 

 

Предупреждение: 

По време на началната фаза на програмата за измиване работата на пръскачките 

не се забелязва, тъй като те започват да се въртят около 5 минути след старта. 
Това е нормалната работа на цикъла на измиване. 

 
ИЗБОР НА ОПЦИЯ 

Опциите могат да се избират чрез натискане на съответния бутон, като за 

потвърждение на активирането светва лампичка. 

Всички опции се деактивират в края на цикъла на измиване. 

 
Опция  Описание 

1 SPECIAL 
(Специална)  

Създава допълнителни програми. 

2  

DRY ASSIST 

(Асистирано 

сушене) 

 
 

 

Позволява перфектно изсушаване на съдовете дори при ниски 

температури на изплакване, като значително спестява енергия. 

Стартира се автоматично, ако избраната програма е съвместима 

с нея. Ако не е необходима, натиснете бутона, за да я 
деактивирате. 

3 EXTRA DRY 

(Изключително 

сухи) 

 

 

Променя някои от параметрите, за да осигури по-добро сушене. 

4 ½ LOAD 

FLEXY ZONE 
(½ товар) 

 

 

Идеална, ако трябва да се измият само няколко съда, като 

позволява икономия на енергия и по-кратък цикъл на измиване. 

5 DELAY 
(Отлагане) 

 

 

Позволява отлагане на циклите на миене 1 или 3 с до 9, 12 или 
24 часа в зависимост от моделите. 

6 SELF CLEAN 
(Самопочистване) 

 

 

Цикъл на почистване на съдомиялната машина. Трябва да се 
стартира при празна машина, без съдове. 



 

СПЕЦИАЛНА (SPECIAL) (ако има) 

Позволява да активирате допълнителни програми, когато са избрани заедно с някой 

цикъл на миене. След като сте избрали желания цикъл на миене, натиснете бутона 

(индикаторът се включва). Той се изключва автоматично след приключване на 

цикъла. 

½ ТОВАР ГЪВКАВА ЗОНА ( ½2 LOAD FLEXI ZONE) (ако има) 

Идеален вариант, ако трябва да се измият само няколко съда, което позволява 

икономия на енергия. Съдовете трябва да се поставят и в двете кошници, а в 

дозатора за миещ препарат трябва да се постави по-малко миещ препарат в 

сравнение с количеството, използвано за пълно зареждане. 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СУХИ (EXTRA DRY) (ако има) 

Опцията променя параметрите, за да осигури по-добро сушене. 

Подходяща за товари, които съдържат съдове, които се сушат трудно, като 

тенджери, тигани с незалепващо покритие и пластмасови съдове. 

АСИСТИРАНО СУШЕНЕ (DRY ASSIST) (ако има) 

Тя се стартира автоматично, ако избраната програма е съвместима с опцията. Може 

да бъде деактивирана преди стартирането на програмата. 

Вратата се отваря автоматично, което позволява съдовете да се сушат перфектно 

дори при ниски температури на изплакване и следователно води до значителни 

икономии на енергия. Първата част от цикъла на сушене се извършва при затворена 

врата. След това вратата се отваря автоматично с няколко сантиметра. Всяка намеса 

(отваряне/затваряне на вратата, изключване и т.н.) по време на цикъла на сушене 

(както при затворена, така и при отворена врата) ще прекрати програмата по-рано. 

Програмата може да бъде прекъсната по време на цикъла на сушене и съдомиялната 

машина може да бъде разтоварена преди пълното приключване на цикъла, което се 

сигнализира с визуална и/или звукова аларма (в зависимост от модела), но може да 

не се постигнат най-добри резултати при сушене. 

Цялостната програма приключва само когато е индикирана от визуален и/или 

звуков сигнал (в зависимост от модела). 

Трябва да има достатъчно място, за да се отвори вратата. Вратата не трябва да 

се отваря и затваря принудително преди цикълът на измиване да е приключил 
напълно. 

 

ОТЛАГАНЕ (DELAY) (ако има) 

Натиснете бутона DELAY (Отлагане), за да настроите цикъла на съдомиялната 

машина да започне през необходимия период от време (напр. през нощта). В 

зависимост от модела, това може да бъде указано на дисплея или чрез специфични 

светлини. Опцията не може да бъде избрана, след като цикълът е стартирал. За да 

отмените настройката, натиснете бутона няколко пъти, докато светлините угаснат 

или докато числото на дисплея се нулира. След като вратата бъде затворена, 

съдомиялната машина ще извърши цикъл на предварително измиване, след което 

ще се активира зададената опция "забавяне на цикъла". 
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САМОПОЧИСТВЕНЕ (SELF CLEAN) (ако има) 

Цикъл на почистване в съдомиялна машина. Цикълът трябва да се стартира при 

празна машина, без съдове. Препоръчва се програмата да се стартира на всеки 2-3 

месеца, като се използват специални препарати за съдомиялни машини. 

Светлинният индикатор мига по време на работа. В края на цикъла той остава да 

свети, а светлините на цикъла 4 и 5 мигат. 

На дисплея (ако има такъв) се показва "Край" (End). 

Някои модели съдомиялни машини са оборудвани с осветление в камерата. 

Светлините се включват, когато вратата се отвори на около 35 см. 
Светлината се изключва, когато вратата се затвори. 

Ако вратата е оставена отворена, светлината се изключва автоматично след 

около 14 минути. 
 



АНУЛИРАНЕ НА ТЕКУЩАТА ПРОГРАМA 

 
• За да отмените текущо избраната програма, отворете вратата и задръжте натиснат бутона 

за ИЗБОР НА ПРОГРАМА (C) за няколко секунди, докато светнат едновременно 

индикаторните лампички за програми 4 и 5 (маркирани с "End" (край). 
 

• Затворете вратата. 

• След приблизително 1 минута съдомиялната машина ще премине към края на цикъла. 
 
 

 
ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА 

 
За да промените текущата програма, просто отворете вратата и изберете нова програма. 

Когато вратата се затвори, съдомиялната машина автоматично ще избере новата програма. 

 
ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ! ... И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

• Винаги използвайте съдомиялната машина с пълно зареждане. 

• Заредете съдомиялната машина, както е посочено в ръководството 

с инструкции. Ако съдомиялната машина е заредена неправилно, 

това може да доведе до лоши резултати, както и до разхищение на 

вода, енергия и перилен препарат. 

• Не мийте съдовете под течаща вода, преди да ги поставите в 

съдомиялната машина. Това само ще доведе до загуба на вода и 

енергия. 

• Използвайте програмата за измиване, която е най-подходяща за 

всеки тип зареждане. 

• Ако имате възможност, свържете съдомиялната машина към 

източник на гореща вода с температура до 60°C. 

• Ако се спазват инструкциите и препоръките на производителя, при 

измиването на същия брой сходно замърсени съдове в съдомиялна 

машина се изразходват по-малко вода и енергия, отколкото ако се 

мият на ръка. 
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ЗА НАМАЛЯВАНЕ КОНСУМАЦИЯТА НА МИЕЩ ПРЕПАРАТ! ... И 

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

Фосфатите, съдържащи се в препаратите за съдомиялни машини, са 

вредни за околната среда. За да избегнете употребата на прекомерно 

количество миещ препарат и за да спестите електроенергия, спазвайте 

следното: 

• отделяйте по-деликатните предмети от съдовете, които са по- 

устойчиви на агресивни миещи препарати и високи температури; 

• не изсипвайте миещия препарат директно върху съдовете. 

Ако вратата трябва се отвори по време на миене, програмата ще бъде 

прекъсната. Съответната светлина ще продължи да мига, а звуковият 

сигнал ще сигнализира, че цикълът не е завършен. Трябва да изчакате около 

1 минута, преди да затворите вратата, за да рестартирате програмата. 

Когато вратата бъде затворена, програмата ще продължи от мястото, 

където е била прекъсната. Тази операция трябва да се извършва само при 
крайна необходимост, защото може да доведе до проблеми при 

изпълнението на програмата. 
 

ИЗКЛЮЧВАНЕ 

В      края      на      програмата звуковият сигнал прозвучава 

за   кратко   и   светлините   на програми № 4 и 5 (маркирани 

с "End") мигат. 

 
За да изключите съдомиялната машина, отворете вратата и натиснете бутона ON/OFF (за 

включване/изключване) (ON). 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА 

След 5 минути изчакване (цикълът на миене е завършен, спрян или настроен, но не 

стартиран) съдомиялната машина преминава в състояние на готовност, за да намали 

консумацията на енергия. 

В това състояние индикаторният панел на съдомиялната машина (светлини или дисплей в 

зависимост от модела) функционира по-бавно (включва се веднъж на всеки 5 секунди). 

 
ИЗВАЖДАНЕ НА СЪДОВЕТЕ 

В края на програмата за миене изчакайте поне 20 минути, преди да извадите съдовете, за 

да ги оставите да се охладят. За да се гарантира, че всички капки вода, останали в горната 

кошница, няма да могат да капят върху съдовете, които все още са в долната кошница, ви 

съветваме винаги първо да изпразвате долната кошница. 



 

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 

 
След като сте монтирали съдомиялната машина, свалете държачите на кошниците и 

подгответе машината за употреба, както следва: 

• Регулирайте системата за омекотяване на водата; 

• Добавете регенерираща сол; 

• Добавете препарат за изплакване и детергент. 

 
 

4.1 Задаване на твърдостта на водата 

• Натиснете и задръжте бутона за избор на програма, докато индикаторът за сол 

започне да мига. 

• Светлинните индикатори на програмата (D) / дисплея (G) показват текущата 

настройка. 

• Натиснете бутона за избор на програма, за да изберете нивото на твърдост на 

водата. 

 
В зависимост от модела 

 

 
След извършване на настройката или показване на текущата настройка, ако не 

докоснете бутона в продължение на няколко секунди, съдомиялната машина 

автоматично ще излезе от режима на настройка и ще се върне в стандартния режим 

на работа. 
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С изключение на програмата за накисване (SOAK), преди всеки 
цикъл на миене е необходимо да се добави исканото количество 
миещ препарат към диспенсъра за миещ препарат. 
Изплакващата течност, от друга страна, трябва да се добавя 
само когато се изисква. 

                                 Инструкции за потребителя 

ТАБЛИЦА ЗА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА 
 

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА  
НАСТРОЙКИ Немски 

Градуси (°dH) 
Френски 

градуси (°dH) 

0 - 6 0 - 11 
H0 Всички лампи изкл. 

(без сол) 
 

7 - 10 12 - 18 H1 Една лампа вкл.  

11 - 15 19 - 27 H2 Две лампи вкл.  

16 - 21 28 - 37 H3 Три лампи вкл.  

22 - 28 38 - 50 H4 Четири лампи вкл.  

29 - 50 51 - 90 H5 Пет лампи вкл.  

Свържете с Вашето водоснабдително предприятие за 

информация по твърдостта на Вашето водоснабдяване. 
Настройки по подразбиране: H3 - 16-21°dH - 28-37°dF 

 
 

 
2.2 Използване на диспенсърите за течността за 

изплакване и за миещия препарат 
 

Диспенсърите за миещия препарат 
и за изплакващата течност се 
намират върху вътрешната част на 
вратата: диспенсърът за миещия 
препарат се намира отляво, а 
диспенсърът за изплакващата 
течност е отдясно. 
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Инструкции за потребителя 

 

 

 
 

 

ДОБАВЯНЕ НА ИЗПЛАКВАЩАТА ТЕЧНОСТ 

Изплакващата течност подпомага по-бързото 
изсъхране на съдовете и предотвратява 
образуването на накипни отлагания и 
оцветяване; тя се добавя автоматично към 
водата по време на окончателния цикъл на 
изплакване от контейнера, намиращ се върху 
вътрешната страна на вратата. 

За добавяне на изплакваща течност: 
  Отворете диспенсъра посредством натискане и повдигане на 

ушенцето върху капака. 
 Напълнете диспенсъра с изплакваща течност. Долейте отново, 

когато индикаторната лампа за изплакваща течност светне. 
Затворете капака, едно щракване указва кога той е затворен. 
Използвайте кърпа за отстраняване на някакво разливане на 
изплакваща течност, което може да доведе до образуването на 
излишна пяна. 
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Количеството изплакваща течност трябва да се увеличи, ако 
измитите съдове изглеждат матови или показват кръгли петна. 

Ако, от друга страна, съдовете са лепкави или имат бели ивици, е 
необходимо настройката за изплакващата течност да се намали. 

              Инструкции за потребителя 

РЕГУЛИРАНЕ НА РЕЖИМА НА ДИСПЕНСЪРА ЗА ИЗПЛАКВАЩА 
ТЕЧНОСТ 

Натиснете и задръжте бутона за ИЗБОР НА ПРОГРАМА (3), след 
приблизително 15 секунди лампата за солта присветва, задръжте в 
натиснато положение, докато лампата за изплакваща течност (5) 
присветне и индикаторните лампи за програми (2) покажат текущата 
настройка. 
След това натиснете бутона за ИЗБОР НА ПРОГРАМА (3) няколко пъти 
за избиране на исканата дозировка съгласно следващата таблица: 

 

> 

 
 

 
След извършване на регулирането или показване на дисплей на 
текущата настройка, ако не натиснете бутона в продължение на 
няколко секунди, съдомиялната машина ще излезе автоматично от 
режима на регулиране и ще се върне към стандартния работен режим. 

 
 

ТАБЛИЦА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗПЛАКВАЩАТА ТЕЧНОСТ 

0 – не се 
подава b0 Всички индикаторни лампи из кл. 

Минимум 2 ml b1 Една индикаторна рампа вкл. 
 

 

3 ml b2 Две индикаторни лампи вкл. 
 

 

4 ml b3 Три индикаторни лампи вкл. 
 

 

5 ml b4 Четири индикаторни лампи в кл. 

Максимум 6 ml b5 Пет индикаторни лампи вкл. 
 

 

 

Настройки по подразбиране: b4 - 5 ml 
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ДОБАВЯНЕ НА МИЕЩИЯ ПРЕПАРАТ 

За отваряне на капака на диспенсъра за миещия препарат натиснете 
леко бутон P. Добавете миещия препарат или таблетката и затворете 
капака посредством плъзгането му, докато спре, потвърдено от 
щракване. 
Диспенсърът ще се отвори автоматично по време на цикъла на миене. 
Добавяйте миещия препарат (също и във формата на таблетки) само ако 
диспенсърът е сух. 

 

 

 

Когато бъде избрана програма с горещо предварително миене 
(вижте таблицата с програми), трябва да се постави 
допълнително миещ препарат в кухината G/H (в 
зависимост от модела). 

Използвайте единствено миещи препарати, разработени за 
съдомиялни машини. Пакетите с миещ препарат трябва да 
бъдат запечатани и да се съхраняват на сухо място за 
предотвратяване на образуването на бучки, което може да 
повлияе отрицателно върху резултатите от миенето. 
След като бъдат отворени веднъж, пакетите с миещ 
препарат не трябва да се държат твърде дълго, иначе 
миещият препарат губи своята ефективност. 

Не използвайте миещи препарати за миене на съдове на ръка, 
тъй като те може да засегнат работата на съдомиялната 
машина. 

Добавете правилното количество миещ препарат. Едно 
недостатъчно количество миещ препарат ще доведе до 
частично премахване на нечистотиите от съдовете, 
докато едно излишно количество е прахосническо и не 
подобрява резултатите от миенето. 

За предпазване на околната среда ние препоръчваме 
използването на миещи препарати без фосфати и хлор. 
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Преди използване на съдомиялната машина за първи път се 
препоръчва да се прочетат следващите препоръки, свързани с 
типовете съдове за миене и тяхното зареждане. 
По принцип няма ограничения върху миенето на домакински съдове, 
но в определени случаи е необходимо характеристиките им да се 
отчитат. 

Преди зареждане на съдовете в кошниците е необходимо: 
да се отстранят едри остатъци от храна: например кости, 
рибни кости и др., които може да задръстят филтъра или да 
повредят водната помпа. 
да се накисват всякакви тенджери или тигани със загорели 
остатъци от храна върху дъното за улесняване на 
отстраняването им, след това ги заредете в ДОЛНАТА 
КОШНИЦА. 

 
Няма нужда от предварително миене на съдовете под течаща 
вода преди зареждането им в кошниците, тъй като това само 
прахосва вода. 

Правилното зареждане на съдовете спомага за осигуряването 
на оптимални резултати от миенето. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Общи предупреждения и препоръки 

Вкарването на миещ препарат в диспенсъра за изплакваща 
течност, дори в течен вид, ще повреди съдомиялната 
машина. 



Инструкции за потребителя 

16 

 

 

 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 

Проверете дали съдовете са здраво на мястото си, така че да 
не могат да се преобърнат или да възпрепятстват 
въртенето на разпръсквачите по време на цикъла на миене. 

Не поставяйте много малки предмети в кошниците, тъй като 
те могат да изпаднат и да възпрепятстват разпръсквачите 
или водната помпа. 
Контейнери като например чаши, купи и тенджери трябва 
винаги да се зареждат с отвора надолу и всякакви кухини под 
ъгъл, за да позволи изтичането на водата. 

Не натрупвайте съдове, нито ги поставйте по такъв начин, че 
да се покриват един друг. 
Не поставяйте стъклени чаши твърде близо една до друга, 
защото те може да се ударят една в друга и да се счупят, или 
може да се получи зацапване в точката на докосването им. 

 
УВЕРЕТЕ СЕ, че нещата, които се мият, са годни за безопасно 
миене в съдомиялна машина. 

Не са годни за безопасно миене в съдомиялна машина: 
 

Дървени съдове, тенджери или тигани: те може да се 
повредят от високите температури на миене. 
Ръчно изработени изделия: те рядко са подходящи за миене 
в съдомиялна машина. Относително високите температури 
на миене и използваните миещи препарати може да ги 
повредят. 
Пластмасови съдове: топлоустойчиви пластмасови съдове 
трябва да се мият в горната кошница. 
Съдове и предмети от мед, калай, цинк или месинг: имат 
склонност към зацапване. 
Алуминиеви съдове: изделия, изработени от анодиран 
алуминий, може да изгубят цвета си. 
Сребърни съдове: сребърни изделия може да станат на 
петна. 
Стъкло и кристал: по принцип предмети от стъкло и 
кристал могат да се мият в съдомиялна машина. 
Определени типове стъкло и кристал, обаче, може да 
помътнеят и да изгубят яснотата си след много измивания. 
Поради това за тези изделия ние препоръчваме да се използва 
най-малко агресивната разполагаема програма. 
Декорирани изделия: декорираните предмети, предлагани на 
пазара, в общия случай могат да издържат миене в 
съдомиялната машина, въпреки че цветовете може да 
избледнеят след много измивания. Ако имате съмнения 
относно трайността на цветовете, се препоръчва да се 
мият само няколко неща наведнъж в продължение на един 
месец. 
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2.3 Използване на кошниците 

Съдомиялната машина има вместимост от 13 комплекта за маса за 

едно лице, включително блюда за сервиране. 

 ДОЛНА КОШНИЦА  

Долната кошница приема пълната сила на долния разпръсквач и, 
поради това, трябва да се използва за „най-мъчните“ обекти с най- 
тежко замърсяване. 

Разрешени са всички типове и комбинации 
от зареждания, при условие, че съдовете, 
тенджерите и тиганите са наредени със 
замърсените си повърхности изложени към 
водните струи, идващи от дъното. 

 

За максимално ефективното използване на 
пространството вътре в кошницата, когато се 
зареждат големи предмети, някои модели са 
снабдени със сгъващи се опори за чинии на 2 
или 4 секции. 

 
 
 

 
ВЛОЖКИ ЗА ДОЛНАТА КОШНИЦА 

С неподвижни опори 
 

 

Със сгъващи се опори 

Някои модели са снабдени с вложки за долната кошница, които 
подобряват сушенето на съдовете. Вложките се доставят в кесията с 
принадлежности; за да ги използвате, просто ги поставете на място, 

както е показано. 
 



Инструкции за потребителя 

18 

 

 

 
 

 

ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОЛНАТА КОШНИЦА 

Заредете внимателно плоски чинии, чинии за супа, блюда за 
сервиране и десерт, като ги разполагате вертикално. 
Тенджери, тигани и капаците им трябва да се зареждат 
наобратно. Когато зареждате чинии за супа и купички за 
десерт, непременно оставете междина между тях. 

Примери за зареждане: 
 

 ГОРНА КОШНИЦА  

Горната кошница трябва да се зарежда с малки или средни по 
размер неща като например чаши, малки чинии и чинийки за 
чаши, чаши за чай или кафе, плитки купи и леки неща. Ако 
горната кошница се използва в най-долното положение, тя може да се 
зарежда с блюда за сервиране, при условие, че те са само леко 
замърсени. 

ЗАРЕЖДАНЕ НА ГОРНАТА КОШНИЦА 

Зареждайте чинии обърнати напред; чаши, купи и др. трябва 
винаги да са обърнати надолу. Лявата страна на кошницата може 
да се зарежда с чаши и на две нива. В централната секция могат да 
се зареждат вертикално чинии и чинийки за чаши в предвидените 
опори. 

Примери за зареждане: 
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 КОШНИЦА ЗА ПРИБОРИ ЗА МАСА  

Кошницата е подходяща за всички типове прибори за маса, освен 
дълги предмети, които може да попречат на горния разпръсквач. 
Приборите трябва да се подреждат в празните места в горните 
стелажи, за да се позволи на водата да преминава ефективно между 
тях. 
Вилици и лъжици трябва да се разполагат с насочена надолу 
дръжка, като внимавате да не се нараните със зъбите на вилиците. 
Ножове трябва да се поставят в тавичката върху горния стелаж или в 
чекмеджето за прибори, ако има такова (в зависимост от модела), ако 
не, ги разполагайте с насочени нагоре дръжки. 
Черпаци, дървени лъжици и кухненски ножове могат да се поставят 
върху горния стелаж, като остриетата на ножовете не бива да 
стърчат от кошницата. Горните стелажи могат да се отварят за 
вмъкване, например, на малки неща. 

 

Кошницата за прибори за маса се плъзга през съдомиялната 
машина и може да бъде разположена във всякакво положение, 
за да се позволи оптимално използване на пространството в 
долната кошница. 
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 ГОРНА КОШНИЦА ЗА ПРИБОРИ ЗА МАСА (само при някои модели) 

Кошницата е предназначена да поема прибори за маса, разположени 
в предвидените празни места, дълги домакински принадлежности, 
разположени по дължина, и малки неща. Системата за изваждане от 
тип „чекмедже“ прави зареждането на кошницата по-лесно, но тя може 
също така да се изважда напълно от плъзгачите посредством снемане 
на фиксаторите (както е показано тук). Погрижете се фиксаторите да 
бъдат върнати обратно на място, за да се предотврати случайното 

 

излизане на кошницата извън плъзгачите. 



21 

 

 

                 Инструкции за потребителя 

ПРИМЕРИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

13 стандартни комплекта за маса за едно лице 
 

Ако вложките на долната кошница са от сгъваем тип, те 
трябва да се полагат наравно за по-лесно зареждане. 

 

13 стандартни комплекта за маса за едно лице 

ГОРЕН СТЕЛАЖ (само при някои модели) 

 

Ако вложките на долната кошница са от сгъваем тип, те 

трябва да се полагат наравно за по-лесно зареждане. 
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ОБОРУДВАНЕ НА ГОРНА КОШНИЦА 
(В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА) 

Тавичка за прибори за маса 

За ножове, лъжички (за чай и десерт) и дълги предмети. Краищата 
са оформени да държат стъклени чаши с дълго столче. 

- Тя може да се изважда посредством натискане и издърпване на 
лостчетата за освобождаване (B) едновременно. 
- Тя трябва да снижи, ако горната кошница е в най-горното си 
положение. Натиснете стопорите (G) едновременно. 
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Сгъваеми полици 

За високи чаши и дълги предмети. Краищата са оформени да 

държат стъклени чаши с дълго столче. 

Когато не се използват, те могат да се преместят до вертикално 
положение (докато се чуе изщракване). 

 
Полици с разтегаеми крила 
За малки предмети и дълги чаши. 
Те могат да се използват или затворени, или отворени (дръпнете 
горната, плъзгаща се част). За затварянето им натиснете 
освобождаващото устройство (S) и ги плъзнете надолу. Краищата са 
оформени да държат стъклени чаши с дълго столче (дори когато са 
затворени). Когато не се използват, те могат да се преместят до 
вертикално положение (докато се чуе изщракване). 
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Сгъваеми палци 

Те могат да се фиксират във вертикално положение, опирайки върху 
дъното на кошницата, ако не се използват, или да се поставят в 
междинно положение, ако е необходимо. Единичният палец отдясно е 

идеален за поддържане на стъклени чаши с високо столче. 

 
 



Инструкции за потребителя 

25 

 

 

 
 

 

РЕГУЛИРАНЕ НА ГОРНАТА КОШНИЦА 
Височината на горната кошница може да се регулира, за да се позволи 
поставянето на големи съдове или тигани в долната кошница. 

Последователността на регулиране може да бъде от тип A или 
B, в зависимост от модела на закупената съдомиялна машина. 

Вариант A: издърпване навън с регулиране в две положения.  
Издърпайте навън и двата водача на кошницата. 

Извадете ограничителите, като първо ги освободите, както е 
показано на схемата. 
Издърпайте навън кошницата. 
Поставете горната или долната двойка колела във водача, в 

зависимост от исканата конфигурация; 
 Върнете ограничителите до първоначалното им положение. 

Лявата и дясната страни на кошницата трябва винаги да бъдат 
установени на една и също височина. 

 
Вариант B: с регулиране в три положения от двете страни. 
Страните на кошницата трябва винаги да бъдат установени на 
една и също височина. 

Повдигнете кошницата посредством издърпване на горния ръб (1) 
към първия или втория фиксатор, в зависимост исканата височина. 
 За снижаване на кошницата първо я освободете чрез издърпване 
на лостчето за освобождаване (2). 

Регулиране е възможно също така със заредена кошница, но в този 
случай, когато се спуска кошницата, тя трябва да се държи здраво с 
една ръка за избягване на удрянето на съдовете. 
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Преди извършване на някаква работа винаги изваждайте 
щепсела на уреда от електрозахранването или изключвайте 
устройството за изключване на всички полюси. 

Инструкции за потребителя  

Почистване и техническо обслужване 
 

3.1 Общи предупреждения и препоръки 

Избягвайте използването на кисели или абразивни миещи 
препарати. 

Почиствайте външните повърхности и облицовката на вратата на 
съдомиялната машина редовно с помощта на мека кърпа, 
навлажнена с вода или обикновен миещ препарат, подходящ за 
боядисани повърхности. Почиствайте уплътненията на вратата с 
влажна гъба. Препоръчва се периодично (веднъж или два пъти в 
годината) да се почистват ваната и уплътненията с помощта на 
мека кърпа и вода за отстраняване на всякакви отлагания. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ВПУСКАНЕ НА ВОДА 
Филтърът за впускането на вода A, намиращ се при изхода на 
водопроводния кран, трябва да се почиства периодично. 
След като вече сте затворили водопроводния кран, развийте края 
на маркуча за впускане на вода, извадете филтъра A и го 
почистете внимателно под течаща вода. Монтирайте отново филтъра 
A в леглото му и внимателно навийте маркуча за впускане на вода на 
място. 

ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗПРЪСКВАЧИТЕ 
Разпръсквачите могат да се демонтират лесно за периодично 
почистване на дюзите, за предотвратяване на възможно запушване. 
Измийте ги под течаща вода и внимателно ги поставете обратно в 
леглата им, като проверите дали въртеливото им движение не 
е възпрепятствано по някакъв начин. 

За демонтиране на горния разпръсквач развийте застопоряващия 
пръстен R. 
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ОРБИТАЛЕН ПЛАНЕТАРЕН 

 
 

 За демонтиране на долния разпръсквач просто го повдигнете, 
дърпайки през централната част. 

 За демонтиране на орбиталния разпръсквач хванете по-дългото 
рамо и издърпайте орбиталния блок нагоре. Измийте рамената 
под струя течаща вода и ги върнете внимателно в леглата им. 

След повторния им монтаж проверете дали 
разпръсквачите се въртят свободно. Ако не, проверете дали 
са инсталирани правилно. 

    За изваждане и почистване на планетарния разпръсквач 
следвайте предоставените инструкции. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНИЯ БЛОК 

Препоръчва да се преглежда периодично централният 
филтър C и, ако е необходимо, той да се почиства. За 
демонтиране на филтъра хванете ушите, завъртете ги обратно на 
часовниковата стрелка и вдигнете нагоре; 
 натиснете централния филтър D откъм долната страна за 
изваждането му от микрофилтъра: 
разделете двете части, които съставят пластмасовия филтър 
посредством натискане на тялото на филтъра в зоната, показана 
със стрелките; 
извадете централния филтър чрез повдигането му нагоре. 
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ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ: 

Филтрите трябва да се почистват под течаща вода с 
помощта на твърда четка. 
Когато демонтирате филтъра, се погрижете да няма 
хранителни остатъци. Ако в коритото за миене паднат някакви 
остатъци, те може да запушат хидравлични компоненти, или да 
замърсят дюзите на разпръсквачите. 

Съществено важно е филтрите да се почистват щателно, 
съгласно гореизложените инструкции: съдомиялната машина 
не може да функционира, ако филтрите са запушени. 
Внимателно поставете филтрите обратно в леглата им, за 
да се избегне повреждане на помпата за миене. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО НЕИЗПОЛЗВАНЕ: 
Изпълнете програмата на накисване два пъти последователно. 
Извадете щепсела на захранващия шнур от контакта. 

Оставете вратата леко отворена, за да се предотврати 
образуването на неприятни миризми вътре във ваната за 
миене. 
Напълнете диспенсъра за изплакваща течност. 
Затворете водопроводния кран. 

 
 

 
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНИЯ БЛОК (модели с планетарен 
разпръсквач) 

 препоръчва да се преглежда периодично централният 
филтър и, ако е необходимо, той да се почиства. 

демонтирайте планетарния разпръсквач, спазвайки предоставените 
инструкции. 
 натиснете централния филтър D откъм долната страна за 
изваждането му от микрофилтъра: 
разделете двете части, които съставят пластмасовия филтър 
посредством натискане на тялото на филтъра в зоната, показана 
със стрелките; 
извадете централния филтър чрез повдигането му нагоре. 
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ПРЕДИ ПУСКАНЕ НА СЪДОМИЯЛНАТА МАШИНА СЛЕД 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО НЕИЗПОЛЗВАНЕ: 

 

Проверете дали няма отлагания от утайки или ръжда вътре 
във водната тръба: ако има, оставете водата да тече от 
водопроводния кран в продължение на няколко минути. 
Включете щепсела на захранващия шнур обратно в контакта. 
Съединете отново маркуча за впускане на вода и отворете 
крана отново. 

 

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕЗНАЧИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ 

В някои случаи е възможно отстраняване на незначителни 
проблеми чрез справка със следващите инструкции: 

 

Ако програмата не стартира, проверете дали: 
 

съдомиялната машина е свързана към електрозахранването; 
няма отказ в електрозахранването; 
водният кран е отворен; 

вратата на съдомиялната машина е затворена правилно. 

вратата не може да се затвори > резето на вратата е 
освободено > използва се по-голяма сила за затваряне на 
вратата. 

 
Ако вътре в съдомиялната машина остане вода, проверете 
дали: 

 

маркучът за източване не е прегънат; 
сифонът за източване не е запушен; 
филтрите на съдомиялната машина не са запушени. 

 

Ако съдовете не се почистват надлежно, проверете дали: 
 

е добавено правилното количество миещ препарат; 
има регенерираща сол вътре в специалния контейнер; 
съдовете се зареждат правилно; 

избраната програма е подходяща за типовете съдове и 
степента им на замърсяване; 
всичките филтри са чисти и разположени правилно; 
дюзите на разпръсквачите не са запушени; 
няма предмет, възпрепятстващ въртенето на разпръсквачите. 
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Ако съдовете не могат да изсъхнат или останат мътни, 
проверете дали: 

има изплакваща течност вътре в специалния контейнер; 
настройката на диспенсъра за изплакваща течност е правилна; 
използваният миещ препарат е с добро качество и не е изгубил 
ефективността си 
(например, поради неправилно съхранение, с кутията, оставена 
отворена). 
Неизсъхващи синтетични съдове. 
Синтетичният материал има по-ниска топлоакумулираща 
способност и, поради това, изсъхва по-трудно. 

Ако съдовете показват признаци на образуване на ивици, 
петна и т.н., проверете дали: 

настройката на диспенсъра за изплакваща течност не е твърде 
висока. 

Ако има видими петна от ръжда вътре във ваната: 
 

ваната е е изработена от стомана и поради това всякакви 
петна от ръжда се дължат на външни елементи (фрагменти 
от ръжда от водопроводни тръби, тенджери, прибори за маса и 
др.). На пазара се предлагат специални продукти за премахване 
на такива петна; 
проверете дали използваното количество миещ препарат е 
правилно. Определени миещи препарати могат да бъдат по- 
корозионни, отколкото други. 
проверете дали капачката на контейнера за сол е затворена 
надеждно и дали настройката за омекотяване на водата е 
правилна. 
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Ако вратата не се затваря: 
1 - Проверете положението на езика на ключалката на вратата (D) 
2- Ако е необходимо, го повдигнете посредством регулиране на 

пластмасовия винт (V) близо до езика. 
3 - Проверете състоянието на куката на ключалката (G); ако не е 
задействана (справка N), вратата се отваря и затваря нормално. 
Ако е задействана (справка S), затворете вратата със сила, докато се 
възстанови; отворете и затворете вратата. 
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Ако след изпълнение на горепосочените инструкции за откриване и 

отстраняване на неизправности проблемът остава, позвънете на 

най-близкия Център за гаранционно и следгаранционно обслужване. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всякакви операции, изпълнявани върху 
уреда от неупълномощени лица, не се покриват от 
гаранцията и трябва да бъдат заплащани от потребителя. 
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4. Откриване и отстраняване на неизправности 

Съдомиялната машина  може да сигнализира за няколко 

неизправности чрез едновременно светване на различни индикаторни 

лампи, със следните значения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тура 

НЕИЗПРАВНОСТ ОПИСАНИЕ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Отказ на защитата против наводняване 

E1 
Системата против наводняване е активирана (само 

за съответните модели). Системата се задейства в 

случай на утечки на вода. Свържете се със сервиза за 
 гаранционно и следгаранционно обслужване. 

 

 
E2 

Безопасно ниво 
Системата, която ограничава нивото на водата 
вътре в съдомиялната машина, е задействана. 
Прекъснете програмата и изключете съдомиялната. 
Включете отново съдомиялната, програмирайте я 
отново и стартирайте цикъла на миене. Ако 
проблемът остава, се свържете със сервиза за 
гаранционно и следгаранционно обслужване. 

 
E3 

Неизправна работа на нагряването на водата 
Водата не се нагрява или параметрите на нагряване 
не са правилна. Повторете програмата за миене; 
Ако проблемът остава, се свържете със сервиза за 
гаранционно и следгаранционно обслужване. 

 

E4 

Неизправна работа на контрола на водната темпера 
Прекъснете програмата и изключете съдомиялната. 
Включете отново съдомиялната, програмирайте я 
отново и стартирайте цикъла на миене. Ако 
проблемът остава, се свържете със сервиза за 
гаранционно и следгаранционно обслужване. 

 Неизправна работа на впускането на водата 

 
E5 

Уредът не приема вода или не го извършва 

правилно. Проверете дали водните съединения са 

правилни, кранът за впускане на вода е отворен и 

филтърът не е запушен. Ако проблемът остава, се 

свържете със сервиза за гаранционно и 
 следгаранционно обслужване. 

 

 
E6 

Неизправна работа на изпомпването на водата 
Уредът не изпомпва водата или не го извършва 
правилно. Проверете дали маркучът за източване не 
е прегънат или смачкан и дали сифонът и филтърът 
не са запушени. Ако проблемът остава, се свържете 
със сервиза за гаранционно и следгаранционно 
обслужване. 
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Ако неизправната работа продължава, се свържете Вашия оторизиран 

сервизен център. 

 

 
ита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  E11  

 
  Неизправна работа на системата за впускане на вода 
  Свържете се със сервиза за гаранционно и след- 
гаранционно обслужване. 

  Електропомпата за миене не работи  
 

Лампа угасена Лампа светеща Лампа присветваща 
 

Ако се появи аларма, уредът прекъсва изпълняваната програма и сигнализира 
за неизправност. 

Аларми E1, E2, E3, E4, E8 и E9 прекъсват текущата програма незабавно. 
Алармите E5, E6 прекъсват изпълняваната програма, веднага щом 
причината бъде разрешена, това ще върне изпълнението на 
програмата. 

  Алармата E7 се визуализира в края на цикъла, който идва, завършен 
обаче до края, тъй като работата на съдомиялната машина не се 
нарушава. 

  E11: Свържете се със сервиза за гаранционно и следгаранционно 
обслужване. 

За “нулиране” на една аларма е необходимо: 

  Отворете и затворете вратата или изключете и включете машината. В 
този момент е възможно да се програмира съдомиялната машина 
отново. 

НЕИЗПРАВНОСТ ОПИСАНИЕ 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Неизправна работа на турбинния регулатор на деб 

 

 
E7 

(само за съответните модели) 
Уредът не е в състояние да „измерва“ правилно 
количеството заредена вода. Прекъснете програмата 
и изключете съдомиялната машина. Включете 
съдомиялната, програмирайте я отново и стартирайте 
цикъла на миене. Ако проблемът остава, се свържете 
със сервиза за гаранционно и следгаранционно 

обслужване. 

 Неизправна работа на резервната водна система 
 Прекъснете програмата и изключете съдомиялната 

E8 
машина. Включете съдомиялната, програмирайте я 

отново и стартирайте цикъла на миене. Ако проблемът 
 остава, се свържете със сервиза за гаранционно и 
 следгаранционно обслужване. 

E9 
 

 


