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Рекомендації з безпеки 
 
 
Під час транспортування 
 

- Відразу перевірте упаковку та посудомийну машину на пошкодження. Не 
експлуатуйте пошкоджений прилад, і терміново зв’яжіться з Вашим 
постачальником. 

- Утилізуйте упаковочний матеріал згідно з екологічними вімогами. 
- Гофрований картон складається переважно з старого папіру. 
- Стіропоп – фассоні частини не містять хлористий вуглеводень та виготовлені за 

допомогою піноутворення. 
- Полієтілен – плівка складається частково з повторної сировини. 
- Дерев’яні рами (якщо є у наявності) складаються з залишків дерева та не 

переробляються. 
- Стрічки для захвату (якщо є у наявності) виготовлені з поліпропілену. 

 
Під час установки  
 

- Проводіть установку та підключення згідно з інструкцією з монтажу приладу.  
- Під час встановлення посудомийна машина не повинна бути підключена до 

електромережі.  
- Переконайтесь, що система заземлення домашньої електропроводки   
      виконана згідно нормативних положень. 
- Умови електропідключення та дані на заводській таблиці посудомийної машини 

повинні збігатись. 
- Встановлюйте цокольні або інтегріруємі прилади тільки під суцільними робочими 

поверхнями, з’єднаними з сусідніми шафами, для того щоб забеспечити стійкість 
приладу. 

- Після встановлення приладу штекер повинен бути вільно доступним. 
- У деяких моделях: 
- корпус з пластмасу на під’єднанні до води має електричний клапан, на шланзі 

подачі води знаходяться під’єднання. Не перерізайте цей шланг та не опускайте 
корпус з пластмасу у воду. 

 

 Попередження 
 
Якщо прилад не стоїть у ниші і у зв’язку з цим доступна бокова стінка, то шарнірна 
область дверей з причин безпеки повинна збоку обшиватись захисним покриттям 
(Небезпека поранення). 
Захисне покриття Ви отримаєте як спеціальне приладдя у сервісній службі або у 
спеціалізованих пунктах продажу. 
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У щоденному використанні 
 

  Попередження 
 

Ножі та інші предмети із гострим кінцем повинні поміщатися у корзинку для приборів 
гострим кінцем вниз або у відділення для посуду в горизонтальному положенні.   
-  Використовуйте посудомийну машину лише для побутового використання та з 
       однією метою: лише для миття посуду. 
- Не сідайте та не ставайте на відкриті дверцята посудомийної машини – машина 
       може перекинутися.  
- Вода із миючої машини не використовується як питна. 
- Не додавайте розчинники у відсік для миючого засобу – небезпека вибуху! 
- Під час роботи машини відкривайте дверцята дуже обережно. Виникає небезпека, 

що вода вибризне з приладу.   
  
Якщо в домі є діти 
 
- Не дозволяйте дітям гратися із посудомийною машиною або управляти нею.  
- Тримайте дітей подалі від миючих засобів та ополіскувачей.    
- Тримайте дітей подалі від відкритої посудомийної машини, там можуть 

знаходитися залишки миючого засобу. 
 
 
У разі виникнення пошкоджень 
 
-    Ремонтні роботи та інші технічні втручання мають виконуватися лише спеціалістами. 
-    Під час ремонту або робіт з технічного обслуговування машина має бути відключена  
     від електромережі. Вийняти штекер електрошнура або відключити запобіжник. 
     Тримайтесь за корпус штекера, не тягніть за шнур. Зачиніть водопровідний кран. 
 
Утилізація  
-    Машина, що вже відпрацювала свій термін, має бути приведена у непридатність, для  
     попередження нещасних випадків.  
-    Утилізація має бути виконана згідно з нормативними положеннями щодо утилізації. 
 

 Попередження 
 
 

Діти можуть зачинитися у машині або потрапити в іншу небезпечну ситуацію.  
Тому: вийміть штекер з розетки, переріжте сітьовий шнур та уберіть його. Зламайте замок 
дверцят, щоб вони більше не зачинялись.  
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Знайомство з машиною 
 
Зображення дисплея та внутрішнього 
вигляду машини знаходяться на 
обкладинці. Деякі позиції вказані у тексті.  
 
Панель управління   
 
(1) головний перемикач 
(2) відчинення дверцят кнопка   
(3) показник - завершення програми          
(4) показник* - додавання солі 
(5) показник* - додавання ополіскувача         
(6) прогрмні кнопки           
 
*у деякмх моделей 
    
 

Внутрішнє оснащення машини    
 
(20) верхня корзина  для посуду з 
етажеркою 
(21) додаткова корзина для столових 
приладів для верхньої корзини* 
(22) верхній розприскувач 
(23) нижній розприскувач 
(24) резервуар для регенеруючої солі з 
показником* - додавання солі 
(25) фільтри 
(26) корзина для столових приладів 
(27) нижня корзина для посуду 
(28) резервуар для ополіскувача із 
індикатором заповнення 
(30) резервуар для миючого засобу 
(31) заводська табличка 
 

*у деяких моделей 
 
 
Придбати для першого використання 

 
                                                                         - Спеціальна сіль (тількі при відповідній 
                                                                         жорсткісті води, дивись інструкцію з  
                                                                         використання) 
                                                                        - Миючий засіб 
                                                                        - Ополіскувач 

 
                                                                      Використовуйте виключно продукти, які 

                                                                  підходять для посудомийної мишини. 
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Установка для пом’якшення води 
 
Для якісних результатів мийки 
посудомийна машина потребує м’яку 
воду, що не містить вапно, в 
протилежному випадку утворюється 
вапняний наліт на посуді та на 
внутрішніх стінках машини.  
Водопровідна вода для використання в 
посудомийній машині повинна бути 
пом’якшена, а саме не містити вапно.  
Це досягається за допомогою додавання 
регенеруючої солі в пристрій 
пом’якшення води посудомийної 
машини.  
Установка регулятора пом’якшення 
води та додавання необхідної кількості 
солі залежить від рівня жорсткості води 
у водопроводі.  
 
Настройка установки для 
пом’якшення води 
  
- Дізнайтеся про рівень жорсткості 

Вашої водопровідної води. В цьому 
випадку Вам допоможе 
гідротехнічна або сервісна служби.  

- Задане значення вибрати з таблиці 
рівня жорсткості води. 

- Програмну клавішу  натиснути 
та утримувати. Включити головний 
перемикач , потім відпустити 
клавіши.  
Індікатор  миготить та клавіши 

і  горять.  
(Задане значення жорсткості води 
настроєно заводом-виробником на 
рівень 2).  

 

- Для того щоб змінити настройку: 
Натисніть програмну клавішу . З 
кожним натисканням збільшується 
задане значення на один рівень (0-3). 
Якщо клавіши ,  та  
горять, то максимальне значення 
жорсткості води досягнено. 
Якщо задане значення жорсткості 
води тепер знову збільшується, 
лампочки гаснуть, та значення 
жорсткості води знов 
установлюється на рівень 0 
(лампочки на клавішах не горять). 
 

- Виключить головний перемикач 
. Задане значення жорсткості 

води збережено у приладі.   
 
      Для регенирації установки для   
      пом’якшення води необхідно десь 4  
      літри води.  

Витрата води за один процес полоскання 
збільшується, таким чином, в залежності 
від настройки жорсткості води з 0 до 
максимум 4 літрів.  
 

 

Таблиця рівня жорсткості води  
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Додавання регенеруючої солі 
 
Принциі впливу солі 
  
Під час мийки сіль з резервуара для 
солі автоматично додається до 
пом’якшувача та видаляє вапняний 
наліт.  
Розчин, що містить вапно, викачується 
із посудомийної машини. Після чого 
система пом’якшення знов готова для 
роботи.   
Цей процес регенерації відбувається 
лише тоді, коли сіль повністю 
розчинюється у воді.  
  

      Відкрутіть кришку резервуару для  
      солі (24). 

Перед першим використанням додайте 
у резервуар для солі близько 1 літра 
води.  
Для цього використовуйте прилад для 
додавання солі. 
Потім додавайте сіль (в жодному разі 
харчову сіль), а ж поки резервуар не 
заповниться (максимально 1,5 кг). При  
додаванні сілі, вода буде 
виштовхуватись та виливатися 
назовні. Тому сіль треба завжди 
додавати безпосередньо перед 
включенням посудомийної машини, 
(щоб запобігти корозії). Таки чином 
досягається наступне: розчин солі, 
який переливається, відразу 
розбавляється та вимивається. Потім 
очистіть область додавання від 
залишків солі та загвинтіть резервуар 
не нахиляючи кришку. 

 

  
Індікатор додавання солі  на панелі 
управління спочатку горить і гасне після 
того, як утвориться достатня кількість 
соляної концентрації. 
  

   
При заданому значенні „0” немає потреби 
додавати сіль, тому що під час роботи також 
не використовується сіль. Індікатор – 
додавання солі  на панелі управління не 
функціонує. Коли настроюються значення віо 
„1” до „3” треба обов’язково додавати сіль. 
 

 
 
В жодному випадку не завантажуйте у 
резервуар для солі миючі засоби, в 
протилежному випадку  Ви зруйнуєте 
устройство пом’якшення води.  
 
 
Індікатор – додавання солі 
 
Як тільки загориться індікатор – додавання 
солі  на панелі управління, треба 
безпосередньо перед наступною мийкою 
додати сіль. 
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Додавання ополіскувача   
     
Ополіскувач використовується під час полоскання, щоб після миття посуду на ньому 
не залишалося розводів та плям від води.  
  
-  Відчиніть кришку резервуара для ополіскувача . Для цього натисніть на  
   маркування  на кришці та підніміть одночасно кришку за обслуговуючу планку .   
 

 
 

- Додайте ополіскувач у завантажувальний отвір поки індікатор додавання 
ополіскувача не стане темним. 

- Закрийте кришку до характерного звуку.  
 

 
 

 Вказівка 
Використовуйте лише ополіскувач призначений для посудомийної машини. Якщо Ви 
випадково пролили ополіскувач, це може призвести до надлишкового піноутворення під 
час наступної мийки, тому витріть його ганчіркою.  

 
Настроїти дозування ополіскувача  
 
Кількість додавання ополіскувача настроюється плавно. Регулятор дозування 
ополіскувача настроєн заводом-виробником на 4.  
Змінюйте положення регулятора додавання ополіскувача лише тоді, коли струмінь 
(обертання у напрямку -) або плями води (обертання у напрямку +) залишаються на 
посуді. 
 

 
 
Регулятор дозування ополіскувача 
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Індікатор додавання ополіскувача 
 
Поки індікатор додавання ополіскувача на панелі  (тільки у деяких моделях) або на 
резервуарі  не горить, у наявності є достатньо ополіскувача. 
 

 
 
Індікатор додавання ополіскувача 
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Посуд, який не підходить для 
посудомийної машини    
 
Для миття в посудомийній машині не 
підходять:  

- Столові прилади та посуд із дерева. 
Вони спотворюються та стають 
непридатними. Також клей, який 
застосовується для дерева, не 
підходить для високих температур.  

- Чутливе декоративне скло, художній 
посуд та вази, спеціальний 
антикварний  посуд. Ці декори не є 
стійкими до використання в 
посудомийній машині. 

 
Окрім цього не підходять також   
чуттєві до гарячої води пластмаси, 
мідний та олов’яний посуд. Глазуровані 
декори, алюмінієвий та срібний посуд 
можуть змінити свій колір. Деякі види скла, 
(наприклад, кришталь) можуть потьмяніти.  
Далі йдуть матеріали, що всмоктуються, 
такі як ганчірки та губки, вони також не 
підходять для мийки у посудомийній 
машині. 

 
Рекомендації: 
Купуйте в подальшому лише придатний 
для посудомийної машини посуд.  

 

 Вказівка 
 
Посуд, що забруднений попелом, воском, 
мастильним жиром або фарбою, не можна 
мити у посудомийній машині. 

Пошкодження стаканів та посуду 
 
Причини:  
- вид скла та процес виготовлення скла 
- хімічний склад миючого засобу 
- температура води  миючої програми 
 
Рекомендації:  
- використовувати лише той посуд, що 

призначений виробником для миття у 
посудомийній машині.  

- використовувати ті миючи засоби, 
що призначені для бережливого 
миття посуду, питати у виробника 
миючого засобу. 

- вибирати програми із максимально 
короткою тривалістю. 

- для попередження пошкоджень, 
після закінчення перебігу програми 
як можна швидше вийняти скляний 
посуд та прибори із посудомийної 
машини. 
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Розміщення посуду  
 
Розміщення посуду 
Видалити великі залишки їжі. 
Промивання під проточною водою не є 
необхідним. 
Розміщуйте посуд таким чином, щоб: 

- Всі сосуди, такі як: чашки, стакани, 
      каструлі т.і. стояли отвором униз. 
- Посуд із опуклістю та  
      заглибленнями ставити  з ухилом,  
      щоб вода могла збігати. 
- Посуд має стояти міцно та не  

Перекидатися. 
- Посуд не повинен перешкоджати 
      обертанню обох розприскувачів. 

 
Дуже маленький посуд не слід мити в 
машині, тому що він може легко випасти із 
корзини.  
 
Розвантаження посуду із машини 
Щоб попередити стікання крапель води з 
посуду у верхній корзині на нижню, 
рекомендуємо спочатку звільнити нижню 
корзину, а потім верхню.  
 
Чашки та стакани  
 
Верхня корзина (20) 

 
* у деяких моделях  

 

Каструлі  
Нижня корзина (27)  
 

 
Столові прибори 
 
Столові прибори не сортируючи розміщуйте 
завжди функціональною стороною уверх в 
відділ для столових приладів (Будьте 
обережні з лезом ножів). Таким чином, 
розприскуючий струмінь  краще досягає 
окремі деталі. 
Для запобігання небезпеки пошкодження, 
розміщуйте довгі, гострі предмети та ножі на 
етажерці ( у деяких моделей) або на 
спеціальний тримач для ножів (як додаткове 
приладдя). 
 
Складні державки   

*у деяких моделей 
 
Державки складаються для більш 
зручного розміщення каструль, мисок та 
стаканів.  
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Розприскувач для противнів*  
 *у деяких моделях 
 
Для цього звертайте увагу на малюнки 
сзаду на обкладинці. Великі листи та 
решітки можуть бути вимиті за 
допомогою спеціального розприскувача. 
Зніміть для цього верхню корзину та 
насадіть розприскувач як вказано на 
малюнку. Для того, щоб струмень води 
досягав всі предмети, розміщуйте їх як 
показано на малюнку.  
(макс. 4 листа  та 2 решітки) 
 
Етажерки для ножів* 
*у деяких моделях 

 
  
 
  
 

 Етажерки* 
*у деяких моделях 
   
Високі та вузькі стакани розміщуються 
на етажерці (лише не навпроти посуду). 
 

 
 

Довгі прибори, салатні прибори, ложки 
для готування та ножі також 
розміщуються на етажерці, для того 
щоб вони не заважали руху 
розприскувачів. За необхідністю 
етажерки можна відкидати  та 
повертати на місце.  
 
Регулювання висоти корзини* 
*у деяких моделях 

 
Висота верхньої корзини може бути 
відрегульована по необхідності, для 
створення більшого місця для нижньої 
або верхньої корзини, наприклад для 
високого посуду.  
В залежності від конструкції верхньої 
корзини Вашої машини оберіть 
підходячий для цього спосіб: 
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Верхня корзина із верхніми та 
нижніми парами роликів 
- витягніть верхню корзину назовні 
- вийміть верхню корзину та повісте її 

знов на верхні або нижні ролики. 

 
 
Верхня корзина із бічним важелем 
(Rackmatic) 
 
- витягніть верхню корзину назовні 
 

 
  
 

 

- Для перенесення її на нижчий рівень 
натисніть по черзі обидва важеля 
зліва та справа на зовнішньому боці 
корзини усередину. При цьому 
притримуйте корзину збоку 
верхнього краю міцно руками. Таким 
чином, Ви запобігаєте падінню 
корзини вниз (та можливо 
пошкодженню посуду). 

 
 
- Для підняття корзини на верхній 

рівень візьміть корзину за бік 
верхнього краю та підніміть її вверх. 

  
- Перед тим як засунути корзину знову, 

переконайтесь, що вона з обох боків 
встановлена на однаковому рівні. 
Інакше дверцята не зачиняться та 
верхній розприскувач не отримає 
ціркуляційну подачу води.  
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Миючі засоби  
  
Вказівка щодо миючих засобів  
Для Вашої посудомийної машини Ви можете використовувати рідкі або порошкові 
миючі засоби для посудомийної машини, а також засоби у таблетках (жодних засобів 
для ручного миття). 
 
У наш час на ринку існує 3 види миючих засобів: 
1. що містять фосфати та хлор 
2. що містять фосфати, але не містять хлор 
3. що не містять фосфатів та хлору 

 
Якщо Ви використовуєте  миючий засіб, що не містить фосфатів, при жорсткій 
водопровідній воді може утворюватись легкий білий наліт на посуді та на стінках. 
Застосовуйте в цьому випадку більшу кількість миючого засобу. 
 
Миючий засіб, що не містить хлор, є не дуже результативним при відбілюванні, що 
може призвести до посилення забруднення від чаю або до фарбування предметів із 
пластмаси.  
 
В цьому випадку допоможе: 
- використання більш потужної програми полоскання або 
- додавання більшої кількості миючого засобу або 
- використання миючих засобів, що містять хлор 
 
Про придатність миючого засобу для срібла Ви дізнаєтесь на упаковці засобу.  
 
В разі виникнення питань рекомендуємо звернутися до виробника миючого засобу, 
яким Ви користуєтесь. 
  
Камера для миючого засобу із дозатором 
Дозатор для додавання миючого засобу допоможе Вам при дозуванні необхідної 
кількості засобу.  
Камера містить до нижньої лінії 15 мл та до середньої лінії 25 мл засобу. Повністю 
заповнена камера містить 40 мл. 
    

   Вказівка 
 
Якщо камера для миючого засобу повинна ще бути 
закритою, задійте замикаючий стрижень, щоб відкрити 
камеру.  

 
Додати миючий засіб.  
 
- Додати миючий засіб у камеру . Для точного дозування звертайте увагу на на 

вказівки виробника на упаковці миючого засобу. 
Під час програми „Інтенсив” (у деяких моделях) насипте додатково десь 10-15 мл. 
миючого засобу на дверцята приладу. 
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Економія 
 
Якщо Ваш посуд лише трохи забруднений, 
достатньо невеликої кількості миючого 
засобу ніж вказано.  
 
- Закрийте кришку камери для миючого 

засобу. Для цього (1) потягніть кришку 
камери та (2) вкінці натисніть на неї до 
повної фіксації.    

 
 
- При використанні миючого засібу у 

таблетках, зніміть упаковку та розмістіть 
таблетки де необхідно (наприклад, 
корзина для столових приладів, камера 
для миючого засобу). 
Звертайте увагу на те, щоб також при 
використанні миючого засобу у 
таблетках кришка камери була закрита. 

 
 

 Увага! 
 
Важлива вказівка щодо використання 
комбінованих миючих засобів 
  
Будь ласка, при використанні так званих 
комбінованих миючих засобів, які 
роблять непотрібним використання, 
наприклад, ополіскувача або солі, 
звертайте увагу на наступні важливі 
вказівки:   
 

- деякі продукти з інтегрованим 
ополіскувачем розкривають їх 
оптимальний вплив лише тільки під 
час пквних програм. 

 
- у приладах з автоматичними 

програмами деякі продукти 
переважно не здійснюють 
необхідний вплив. 

 
- продукти, при використанні яких 

немає потреби у додаванні 
регенеруючої солі, 
використовуються тільки у рамках 
певної жорсткості води. 

 
- якщо Ви хочете використовувати ці 

комбіновані продукти, читайте 
дуже уважно інструкцію з 
використання таких продуктів 
(миючих засобів) або можливі 
вказівки на упаковці! 

 
У разі сумніву зверніться до фірми-
виробника, особливо якщо: 

 
- по завершенню програми посуд 

дуже мокрий або 
- утворюється вапняний наліт.   
  

У разі виникнення претензій, прямо 
пов’язаних з використанням таких 
миючих засобів, ми не переймаємо на 
себе ніяких гарантійних забов’язань! 
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Огляд програм 
 
У цьому огляді представлена максимально можлива кількість програм. Відповідні програми 
Вашого приладу Ви виберіть, будь ласка, на панелі керування. 
 

Вид посуду, 
наприклад, 
порцеляна,   
каструлі,  
столові прилади,  
стакани, 
та інш.  
  
Вид залишків їжі,     
наприклад, від   
 
 
 
 
 
Кількість залишків їжі 
 
 
 
Стан залишків їжі 
 
 
 
 
 
Програма мийки 
 
 
 
 
 
 
Перебіг програми                 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Нечутливий  
                                    Змішаний 

 
 
 
 
 Супу, запіканки, 

соусів, картоплі, 
виробів із тіста, 
рису, яєць, 
жарених блюд 

Супу, картофелю, 
виробів із тіста, 
рису, яєць, 
жарених блюд 

Кави, пірожених, 
молока, ковбаси, 
холодних напоїв, 
салатів 

Змити водою, 
якщо посуд до 
мийки в машині 
пролежав деякий 
час 

 

 
 
 
 
 

багато мало Дуже мало  
 

Застарілий бруд Не дуже застарілий бруд  
 
 
 
 

Нормал 
65º 

 

Інтенсив 
70º 

 

Еко 50º  
 

 

Швидко 35º  
 

 

Попереднє 
полоскання 

 

 
 
 
 
 
 

Попереднє ополіскування 
     50º 

Попереднє 
ополіскування 

 
 
 
 Мийка 

     70º                     65º                             50º 
Мийка 50º 

 
 
 

Ополіскування Ополіскування  
 
 
 

Ополіскування Полоскання 55º  
 
 

Полоскання 
70º 

    Ополіскування                     Полоскання 70º     Сушка  
 
 
 

Сушка  
 
 

Сушка  
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Вибір програми 
 
В залежності від виду посуду та кількості або ж стану залишків їжі з огляду програм Ви 
можете знайти точне розташування необхідної програми. 
Дані стосовно програми Ви знайдете у додатковій інструкції.    
 
Мийка посуду 
 

 Економія 
При не дуже завантаженій машині часто достатньо стандартної програми. 
 
Дані програми 
 
Вказані нижче дані програми відносяться до нормальних умов. 
Через: 

- різноманітну кількість посуду 
- температуру води, що подається 
- тиск у водопроводі 
- довколишню температуру 
- витривалість напруги електромережі 
- та витривалість, зумовлена машиною (наприклад, температура, кількість води, ...) 

 
можуть виникнути великі відхилення. 
 
Показники споживання води відносяться до показника жорсткості води 2. 
 
Включити прилад 

- повністю відкрити водопровідний кран 
- включити головний перемикач . Показники в останній раз обраної програми 

загораються. Ця програма запускається, якщо не буде натиснута інша програмна 
клавіша . 

- Закрити дверцята. Перебіг програми стартує автоматично. 
 
Завершення програми 

- Програма завершена, коли індікатор – завершення програми  та індікатор 
закінченної програми горять. 

- Додатково завершення програми вказується акустично за допомогою зуммірного 
звука.  

Ця функція може змінюватися наступним чином: 
- Утримувати натиснувши функціональну клавішу  та включити головний 

перемикач .  
 Функціональна клавіша  миготить. 

- З кожним натисканням функціональної клавіши  зуммірний звук змінюється 
(від „без звука” до „громко”). 

- Виключити головний перемикач . 
 Настройка збережена. 
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Виключити прилад 
 
Декілька хвилин після закінчення програми: 

- По завершенню програми відкрити дверцята. 
- Виключити головний перемикач . 
- Закрити водопровідний кран (випадає при наявності Аква-Стоп). 
- Після охолодження вийняти посуд. 

 
Переривання програми 
 

- Обережно відчинити двері, існує небезпека опіку гарячою водою з посудомийної 
машини. Тільки тоді повністю відкрити двері, коли розбрискувач більше не 
обертається. 

      Якщо програма вже знаходиться у функції „Сушка”, то за допомогою акустичного 
      синалу вказується на те, що треба знову закрити двері приладу або зупинити 
      програму. 
- Виключити головний перемикач . 
- Світова індікація гасне. Програма залишається збереженою. 
- При підключенні гарячої води або якщо пристрій якраз нагрівся, а двері були 

відкриті, прикрийте дверцята на декілька хвилин перед тим як їх зачинити.  
      В протилежному випадку дверцята через тепле повітря,  що знаходиться в середині  
      машини, можуть знов відкритися. 
- Для того щоб продовжити програму, знов включіть головний перемикач та 

закрийте дверцята. 
 
 
Завершення програми (Зброс) 

- Тільки при включеному головному перемикачеві: 
Програмні клавіши  та  одночасно натискати десь 3 сек. 

- Перебіг програми триває близько 1 хвилини. Індікатор – закінчення програми та  
      показник закінченної програми загораються. 
- Головний перемикач  після перебігу виключити. 
- Камеру для миючого засобу  закрити. 
Для нового старту знову включити головний перемикач  та обрати бажану 
програму. 
 
Зміна програми 

 
Після включення приладу, та перш ніж закрити дверцята посудомийної машини можна 
змінити програму. 
Якщо після цього необхідно буде змінити програму, то тоді програмні відрізки 
(наприклад, мийка) виконуються до кінця. 
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Сервіс та догляд 
 
Регулярний контроль та сервіс Вашої 
машини допоможе запобігти помилкам. Це 
економить Ваш час та нерви. Тому час від 
часу Ви маєте уважно оглядати Вашу 
посудомийну машину.  
 
Загальний стан машини 
Перевірте камеру мийки на наявність 
залишків жиру та вапна.  
У разі виявлення таких залишків:  
- наповніть камеру для миючого засобу. 
Запустіть машину без посуду 
використовуючи програму із 
максимальною температурою. 

Мийка ущільнення дверей: 
- регулярно протирайте вологою ганчіркою 
ущільнення дверцят, для видалення 
залишків.  

 
 
Спеціальна сіль  
Контролюйте індікатор додавання солі  
або . У разі необхідності додавайте 
спеціальну сіль. 
 
 
Ополіскувач 
Контролюйте індікатор додавання 
ополіскувача на панелі  або ж стан 
рідини у резервуарі . У разі 
необхідності додавайте ополіскувач. 
 
 
Фільтри 
Фільтри  затримують великі залишки в 
воді та запобігає потраплянню їх у насос. 
Ці залишки періодично забивають фільтр.  
Система фільтрування складається з 
фільтрувального циліндра, плоского 
дрібного сита та, в залежності від типу 
машини, з додаткової мікросита (*). 

- Після кожної мийки перевіряти 
фільтр на забруднення. 

- Відкрутивши фільтрувальний 
ціліндр Ви можете вийняти систему 
фільтрування.  

            Видаліть залишки та промийте  
            сито під водою. 
 

 
- Для зборки: 
Встановіть фільтрувальну систему та 
закрутіть її фільтровим циліндром. 
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Розприскувачі 
 
Вапно та бруд, що містяться у воді, можуть 
блокувати форсунки та кріплення 
розприскувачів   та . 
  
- Перевіряйте форсунки розприскувачів на 

забивання залишками їжі. 
- В разі потреби потягніть нижній 

розприскувач  вверх. 
- Верхній розприскувач  зняти. 
- Розприскувачі промити під водою. 
- Знову закріпити або ж загвинтити  

розприскувачі. 
 

 
 
 
                     Розприскувачі 
 
 
 
 

Насос для відкачування 
  
Великі залишки їжі з води,  які не були 
утримані фільтром, можуть забити насос. 
Таким чином вода з посудомийної машини 
не буде відкачуватись та буде залишатись в 
машині. В цьому випадку:  

- в разі необхідності вичерпайте воду. 
- демонтуйте фільтри . 
- відкрутіть кріплення на кришці 

(TORX T 20) та зніміть кришку. 
- перевірте внутрішнє приміщення на 

наявність залишків їжі та у разу 
необхідності видалить їх. 

- знову встановіть кришку та закріпіть 
її. 

- знов встановити та закріпити 
фільтри. 
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Пошук неполадок 
 
Усувайте самостійно невеликі неполадки  
Практика показує, що більша частина неполадок, що виникають у повсякденному 
використанні, може бути усунена самостійно без виклику сервісної служби. Це економить 
звичайно гроші та час, Ваша машина знову у Вашому розпорядженні! Наступний огляд 
допоможе Вам виявити причини неполадок, що виникли.  
 
Неполадки 
 
... під час включення 

• Машина не запускається 
- Запобіжники в домі не працюють. 
- Штекер не встромлений у розетку. 
- Дверцята машини не щільно зачинені. 
- Не натиснута програмна клавіша. 
- Не відкрит водопровідний кран. 
- Забит фільтр на шлангові водопровідної води. 

Фільтр знаходиться у під’єднанні Аква-Стоп або ж у підводящьому шлангові. 
 

  
  

 Увага!  
Не забувайте про те, що:  
ремонтні роботи мають бути проведені спеціалістом. Через некваліфікований  ремонт або 
через використання неоригінальних запчастин можуть виникнути пошкодження та 
небезпека для користувача. 
 
... у посудомийній машині 
 
• Нижній розприскувач рухається із затрудненням. 

- Розприскувач блоковано через залишки їжі та бруду. 
• Кришка камери для миючого засобу не зачиняється. 

- Камера для миючого засобу переповнена. 
- Механізм блоковано через клейкі залишки миючого залишку. 

•   Контрольні лампи після мийки не виключаються. 
     -    Ще включено головний перемикач. 
• Залишки миючого засобу приклеюються після мийки в контейнері для миючого 

засобу 
- Контейнер був вологий при заповненні, додавайте миючий засіб лише у сухий 

контейнер. 
• Після закінчення програми вода залишається в машині. 

- Випускний шланг забитий або передавлений. 
- Насос блокований. 
- Фільтр забитий. 
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- Програма ще не завершена. Дочекайтесь завершення програми (горить індікатор – 
завершення програми). 

- Виконати функцію „Зброс”. 
 
  

... при ополіскуванні 
  
• Незвичайне піноутворення. 

- Можливе використання ополіскувача не призначеного для посудомийної машини. 
     -     Розлитий ополіскувач під час наступної мийки може призвести до утворення  
           надлишків піни, тому витирайте його ганчіркою. 

 
 
• Під час мийки машина зупиняється. 

- Відсутня подача струму.  
- Відсутня подача води. 

• Стукотіння під час роботи машини. 
- Розприскувач вдаряється об посуд. 

•   Стукотіння під час роботи машини. 
- Невірно розміщений посуд. 

•   Стукотіння у наповнювальних 
клапах. 
      -     Спричиняється через розводку  
            водопровода і не має впливу на 
            роботу посудомийної машини. 
            Усунення не можливе. 

 
 

... на посуді 
 
• На посуді залишаються залишки їжі. 

- Посуд був невірно розміщений,  
струмені води не досягали поверхні. 

- Корзина для посуду була переповнена. 
- Посуд був розміщений один на однин. 
- Дуже мало миючого засобу. 
- Була вибрана дуже непотужна 
програма. 

- Перешкоджання руху розприскувача 
посудом. 

- Форсунки розприскувача забиті 
залишками їжі. 

- Фільтри забиті. 
- Неправильно встановлено фільтри. 
- Зливний насос блоковано. 

• На пластикових деталях виникають 
зафарбовування. 
- Дуже мало миючого засобу. 
- Миючий засіб має дуже незначний 
  відбілюючий ефект. 

• На посуді залишаються частково білі 
плями, стакани залишаються 
мутними. 
- Дуже мало миючого засобу. 
- Додавання ополіскувача встановлено 

на дуже низькому рівні. 
- Не зважаючи на жорсткість води 

відсутня сіль. 
- Система пом’якшення води 

встановлення на дуже низькому рівні. 
- Кришка контейнера для солі закрита 

не міцно. 
- Застосовується миючий засіб, що не 

містить фосфату, для порівняння 
випробуйте миючий засіб, що містить 
фосфат. 
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• Посуд не висихає. 
- Було вибрано програму буз сушки. 
- Рівень дозування ополіскувача встановлено на низьку позначку. 
- Дуже рано убрали посуд. 

• Стакани мають помутніння. 
-     Невірне дозування ополіскувача. 

• Залишки чаю або помади не видалені  повністю. 
- Миючий засіб має дуже обмежену відбілюючу якість. 
- Дуже низька температура мийки 
 
• Сліди іржі на столових 

приладах 
- Столові прилади не достатньо 

стійкі до іржі. 
- Місткість солі в воді зависока. 

- Кришка контейнера для солі 
  не щільно замкнена. 
- При засипанні солі багато 
  солі було висипано назовні. 
 

• Склянки стали бліді та 
втратили колір, посуд не 
вимився. 

- Доданий непідходящий 
миючий засіб. 

- Склянки не призначені для 
миття у посудомийній 
машині. 

 
• На склянках та столових 

приладах з’явилися шліри, 
склянки прийняли 
металевий відтінок. 

- Рівень додавання 
ополіскувача встановлен  
занадто високо. 

 
 

 

Виклик сервісної служби 
 
Якщо Вам не вдалося усунути помилку, 
зверніться, будь ласка, до Вашої сервісної служби. 
Найближчу сервісну службу можна знайти у 
списку сервісних служб. При розмові назвіть 
номер пристрою (1) та FD номер (2), які Ви 
знайдете на типовій табличці на дверці пристрою. 
 

 

Увага! 
 
Зверніть увагу на те, що відвідування сервісної 
служби в випадку невірного обслуговування 
машини клієнтом або при вищезазначенних 
порушеннях, також під час гарантійного терміну, 
не є безкоштовним.
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Вказівки 
 
Вказівки щодо утилізації 
 
Старі пристрої не є непотрібним сміттям! 
За допомогою безпечної для 
навколишнього середовища утилізації 
можна отримати корисну сировину. 
В пристроях, що вийшли з ладу, витягніть 
мережний штекер. Розділіть мережений 
кабель та видалить його разом із штекером. 
Зруйнуйте замок дверцят. Таким чином Ви 
запобігаєте тому, щоб, граючись, діти не 
замкнулися в середині і не завдали собі 
шкоди. 
По дорозі до Вас Ваш новий прилад був 
захищен упаковкою. Усі використані 
матеріали не шкідливі для навколишнього 
середовища та можуть бути використані 
ще. Будь ласка, допоможіть та утилізуйте 
пакування без шкоди для навколишнього 
середовища.  
Не дозволяйте дітям гратися з упаковкою 
або її частинами. Небезпека асфіксії через 
картонне пакування та поліетиленову 
плівку. 
Про наявні шляхи утилізації 
проконсультуйтесь, будь ласка, у Вашого 
продавця або у комунальному управлінні. 
 
Загальне 
 

- Втоплений монтаж та вбудовані 
пристрої, які додатково можуть бути 
встановлені як стаціонарні, повинні 
бути захищені від перекидання, 
наприклад, за допомогою кріпленнь 
до стіни або встановлення 
відповідної робочої поверхні, яка 
буде закріплена до сусідніх шаф. 

- Лише для швейцарського 
виконання: 
Пристрій може вбудовуватися без 
використання додаткових елементів 
між дерев’яних або синтетичних стін 
до кухонної стінки. Якщо пристрій 
не підключається через штекер, для 
виконання вимог безпеки повинен 
передбачатися всеполярний 
перехідник з контактним отвором не 
меншим за 3 мм. 

 

Монтаж 
 
Для належної роботи пристрій має 
буде підключений належним чином. 
Дані стосовно подачі та зливу, а 
також електричні показники повинні 
відповідати встановленим нормам, 
які викладені в наступних абзацах 
або в інструкції з монтажу. 
 
Під час монтажу дотримуйтесь 
наступного порядку дій: 

- перевірка при доставці 
- встановлення 
- підключення зливу 
- підключення чистої води 
- електропідключення   

 
Доставка 
 
Ваша посудомийна машина перевірялась на 
її бездоганну роботу на заводі-виробнику. 
Після цього у машині залишаються маленькі 
краплі води. Вони зникають після першого 
запуску машини. 
 
Встановлення 
 
Розміри для монтажу Ви знайдете в 
інструкції з монтажу. Пристрій встановити 
за допомогою ніжок, які регулюються, у 
горизонтальне положення. При цьому 
звертати уваги надійну стійкість. 
 
Підключення зливу 
 
В інструкції з монтажу Ви знайте потрібну 
чергу дій щодо підключення зливу, у разі 
необхідності вмонтуйте сіфон зі зливним 
штуцером. Підключіть за допомогою 
запчастин, що додаються, зливний шланг до 
зливного штуцера сіфона. 
Майте на увазі, щоб зливний шланг не був 
передавлений, защемлений або 
підключений сам в себе. (Зверніть увагу на 
те, щоб ніяка запірна кришка не 
перешкоджала зливу води!) 
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Підключення чистої води 
 
Підключити чисту воду до водопровідного 
крану згідно інструкції з монтажу за 
допомогою деталей, що надаються. 
Зверніть увагу на те, щоб шланг чистої 
води не був передавлений, защемлений або 
підключений сам у себе. 
При заміні посудомийної машини треба 
завжди заміняти шланг подачі води для 
під’єднання до водопостачальної мережі, 
старий шланг не можна використовувати 
знову. 
Зверніть увагу на те, щоб шланг чистої 
води не був передавлений, защемлений або 
підключений сам у себе. 
 
Тиск води: 
Мінімум 0,05 бар, максимально 10 бар. При 
вищому тиску води: підключити 
редукційний клапан. 
 
Об’єм подачі: 
Мінімум 10 літрів/хвилина 
 
Температура води: 
Переважно холодна вода; при теплій воді 
максимальна температура 60 ºС. 
 
Електропідключення   
 
Підключати посудомийну машину лише до 
230 V перемінного струму через 
встановлену згідно норматиним 
положенням розетку із захисним 
з’єднанням. Вимоги щодо безпеки дивіться 
на заводський табличці . 
Штекер повинен розташовуватись близько 
до посудомийної машини та мати вільний 
доступ. 
Зміни при підключенні повинен виконувати 
лише фахівець.  
При використанні запобіжника надмірного 
струму дозволено використовувати лише 
тип з позначкою . Тільки такий 
запобіжник гарантує виконання всіх діючих 
норм. 
 
 
 
 

Демонтаж 
 
Тут також важливим є порядок роботи: 
перш за все відключіть пристрій від 
електромережі. 
Витягніть мережевий штекер. 
Закрийте подачу води. 
Відключіть злив та під’єднання чистої води. 
Відкрутіть закріплюючи гвинти під 
робочою панеллю. Якщо наявна, 
демонтуйте цокольну дошку. 
Витягніть прилад, при цьому обережно 
витягаючи шланг. 
 
Транспортування 
 
Звільніть посудомийну машину. Окремі 
частини закріпити перед транспортуванням. 
Пристрій перевозити лише в вертикальному 
положенні. 

- Якщо прилад тронспортується не у  
      вертикальному положенні, то  
      залишки води можуть потрапити до 
      стстеми управління приладом і таким 
      чином привести до помилкового  
      перебігу програм. 

 
Прилад повинен спорожнюватися за 
наступними кроками: 

- Відкрийте водяний кран. 
- Ввімкніть головний перемикач. 
- Виберіть програму . 
- Зачекайте близько 4 хвилин. 
- Закінчіть програму за допомогою 

одночасного натискання клавіш  
та . 

- Через декілька хвилин вимкніть 
прилад. 

- Закрийте водяній кран. 
  
 
Захист від холоду 
 
Якщо посудомийна машина стоїть у 
холодному приміщенні  
(наприклад літня кухня), тоді потрібно 
постійно спорожнювати прилад (див. 
Транспортування). 
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Гарантія АКВА-СТОП  
(не дійсна для пристроїв без системи АКВА-СТОП) 
 
Додатково до претензій щодо надання гарантії до продавця згідно договору купівлі-
продажу та додатково до нашої гарантії до пристрою, ми відшкодовуємо збитки за 
наступних обставин: 

1. Якщо за помилки нашої Системи АКВА-СТОП були спричинені пошкодження 
водою, ми відшкодовуємо витрати користувачу. 

2. Ця гарантія діє на протязі всього строку користування приладом. 
3. Гарантійний позов може мати місце уразі, коли пристрій з АКВА-СТОП, був 

встановлений та підключений відповідно до нашої інструкції. «Це відноситься 
також до  правильно змонтованого подовжувача АКВА-СТОП (оригінальне 
приладдя)». Наша гарантія не розповсюджується на дефектне підведення чи на 
арматуру, що розташована до підключення системи АКВА-СТОП на 
водопровідному крані. 

4.   Вам не потрібно наглядати за приладами, які мають систему АКВА-СТОП під час 
їх роботи,  до того ж  вони не потребують обов’язкового зачинення водопровідного 
крану після завершення їх використання. Лише у випадку довгої відсутності вдома, 
наприклад, в разі відпустки, кран необхідно зачинити.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Family Line 
01805-2223 
Siemens – домашні пристрої 
0,12 євро/хв., дойче телеком 

 
Завітайте на нашу сторінку в Інтернеті:                              5 600 047 281 de (8205) 
http://www.siemens.de/hausgeraete                                         630J 
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