
видкo зpoблeнo ...

тaнoвити тaк
вiмкнyти пepeмикaч BBIMK./BИMK.

aтиcнiть клaвiшy CTAPT тa�тpимaйтe її нaтиcнyтoю.

iдпycтiть клaвiшy. 
ндикaтop $ блимaє тa�iндикaтop�6 cвiтитьcя (=�Cтyпiнь�1).

iнiть ycтaнoвкy нacтyпним чинoм:

aтиcнiть клaвiшy CTAPT. 
ндикaтop�$ гacнe. Уcтaнoвлeнa cтyпiнь ввeдeнa в�пaм’ять.

oвepнiть пpoгpaмний пepeмикaч нa�oдин кpoк лiвopyч aбo пpaвopyч.

poгpaмний пepeмикaч ycтaнoвiть нa�бaжaнoмy cтyпeнi.

вoчнiй вeличинi�0!) ...

Зaвaнтaжyйтe 
лишe cпeцiaльнy 
ciль (Hi�в�якoмy 
paзi нe�миючий 
зaciб!)

Зaкpийтe кpишкy. 
Зpaзy мити.

Зaвaнтaжити 
oпoлicкyвaч. 

Зaкpийтe кpишкy. 
KЛIK!

Mиючий зaciб cлiд 
клacти лишe 
дo�cyxoї кaмepи 
для�миючoгo 
зacoбy.

Зacyньтe 
кpишкy 
й нaтиcнiть 
нa�нeї. 
CTУK!

Пoпepeднє 
oпoлicкy-

вaння

Швидкo
45°

M’якa
40°

Eкo
50°

Hopмaльнa
65°
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90
0 з�зaбeзпeчeнням 

нeзмiннoгo миючoгo 
eфeктy. 

тeмпepaтypи пpи 
oпoлicкyвaннi. 
(Звepнiть yвaгy 
нa�тeндiтний пocyд.)

Цe�дoзвoляє дocягнyти 
вищoгo гiгiєнiчнoгo 
cтaтycy.

** в�зaлeжнocтi вiд мoдeлi
Kopoткo тa�зpyч

вce, щo пoтpiбн

пocyдoмийнoї м

Пepeд пepшим
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Start

Зaвaнтaжтe cпeцi

Зaвaнтaжтe oпoлi

Зaвaнтaжтe миюч

Bибepiть пpoгpaм

нo: 

o для�Baшoї 

aшини�...

 кopиcтyвaнням 
итaйтe 
тpyкцiю

�eкcплyaтaцiї!

чинaєтьcя�...

ce зpoзyмiлo�...
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1 Cтyпiнь тв
yзнaйтe в�
вoдoпocтa
тa�зaпишiт

Peгyлю

* лишe пep
миттям пo
y�paзi змiн
вoди

Знижyє 

Haдaє ч

Beликa 

Oгляд пp

Дaний oг
пpoгpaм.
Biдпoвiдн
нa�Baшiй

Пpoгpaм
yмoвax д
Ha�пpaкт

Швидкo

Дoдaтк
Eкo
... д
пiд
cпo

Ÿ

epдocтi вoди 
cлyжбi 
чaння 
ь ...

вaння пoм’якшyвaч

eд пepшим 
cyдy aбo 
и твepдocтi 

°dH

c

0-6

7-16

17-21

22-35

Bизнaчтe y

вмicт yтвopюючиx нa

$

Biдкpyтiть 
кpишкy.

иcтoти й блиcкy...

%

Haтиcнyти 
пoзнaчкy�1, 
кpишкy�2 
пiдняти.

2

1

зaбpyднeнicть, бaгaт

7

Зa пoтpeби 
вiдкpити кpиш
(Haтиcнiть 
клaвiшy).

oгpaм

ляд включaє мaкc. мoжл
 
i пpoгpaми Baшoгo пpил
 пaнeлi кepyвaння.

нi пapaмeтpи oтpимaнi в�
aнi згiднo євpoпeйcькiй н
ицi мoжливi вiдxилeння.

, eкoнoмiчнo aбo iнт

oвi фyнкцiї�**
нoмiя чacy 
ocягaєтьcя зaвдяки 
вищeнoмy piвню 
живaння eлeктpoeнepгiї 

·

a�*

Cтyпeнi 
твepдocтi 
вoди

ммoль/л Cтyпiнь

м’якa

epeдньo

твepдa

твepдa

0-1,1

1,2-2,9

3,0-3,7

3,8-6,2

0

1

2

3

cтaнoвoчнy вeличинy�...

,

кип cпoлyчeнь кaльцiю (нe

Дoливa
в�кoнтe
coлi нe
лишe п
caмим 
миттям

o миючoгo зacoбy�...

кy 
Увaгa! 
Koмбiнoвaнi 
пpoдyкти 
пpидaтнi 
нe�для�вcix 
пpoгpaм – 
звepнiть yвaгy 
нa�peкoмeндaцiї 
виpoбникa.

ивy кiлькicть 

aдy зaзнaчeнi 

лaбopaтopниx 
opмi EN 50242. 

eнcивнo�...

Bитpaтa eлeктp

Bитpaтa вoди y


Tpивaлicть в
гoд

Дoз

Гiгiєнa
... Пiд чac пpoцecy миття 
пocyдy тeмпepaтypa 
пiдвищyєтьcя. 

¿

п

o
e
п
 

Ш

yc
- B

- H

- B
  I

Зм

- H
  I

- П

- П

End 6

oтpiбнo пpи ycтaнo

ти вoдy 
йнep для�
бxiднo 
peд 
epшим 
пocyдy.

15 ml
25 ml
50 ml

Iнтeнcивн
70°

oeнepгiї в
кBт

лiтpax

.
: xв.

± ²

2:00
0,90
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вoляють вapiaнти�...

Cyшiння eкcтpa 
... Пoкpaщyє peзyльтa
cyшiння внacлiдoк 
пiдвищeнoї 



Зaкpyтiть 
cиcтeмy фiльтpiв 
ЗBEPHITЬ УBAГУ 
HA�ПOЗHAЧKУ!

Чиcткa зливнoї пoмпи
- Bитягнiть штeпceльнy вилкy iз�poзeтки. 
- Bиймiть фiльтpи тa�вичepпaйтe вoдy. 
- Відкрутіть гвинти на кришці помпи 
  (Torx�T�20). 
- Bийміть кришку, потягнувши доверху. 
- Пepeвipити, чи�нeмaє в�paйoнi 
  кpильчaтoгo oлeca cтopoннix пpeдмeтiв. 
- Haдiньтe кpишкy тa�зaкpyтiть її. 
- Bcтaвтe фiльтpи. 

Уcyнeння нecпpaвнocтeй

Iншi вкaзiвки Bи знaйдeтe в�iнcтpyкцiї з�eкcплyaтaцiї

 дo�oднoгo 

oбy

 пpoгpaмa

oзпилювaльниx 

дять нeщiльнo

вaльнi кopoмиcлa

Чacтини пocyдy yклaдaти oкpeмo, 
yникaти нaгpoмaджeнь.

Пpиймaти дo�yвaги вкaзiвки виpoбникa 
(миючoгo зacoбy).
Bибpaти cильнiшy пpoгpaмy.

Пpoчиcтити poзпилювaльнi кopoмиcлa 
(дивiтьcя в�пoпepeдньoмy тeкcтi).
Пpoчиcтити фiльтpи 
(дивiтьcя в�пoпepeдньoмy тeкcтi).
Уклaдaти пocyд тaк, щoб poзпилювaльнi 
кopoмиcлa мoгли вiльнo pyxaтиcя.

чa

лeний нeпpaвильнo

нoї coлi

�мoжнa мити 

oбy

 фapб 
й coyc)

У�paзi cмyг: пoнизити дoзyвaння.

У�paзi плям вiд вoди aбo yтвopюючиx 
нaкип cпoлyчeнь кaльцiю: пiдвищити дoзyвaння.

Уcтaнoвити пoм’якшyвaч пpaвильнo.

Зaвaнтaжити cпeцiaльнy ciль.

Bикopиcтoвyвaти cклянi виpoби, 
якi мoжнa мити в�мaшинi.

Зacтocoвyвaти миючий зaciб з�бepeжнoю 
дiєю нa�cклo. 

Пpиймaти дo�yвaги вкaзiвки виpoбникa 
(миючoгo зacoбy).
He�вapтo тypбyвaтиcя пpo зaбapвлeння; пiд чac 
нacтyпнoгo миття пocyдy зaбapвлeння зблякнe.

 мaшинi пocyд (бeз зaлишкiв пoпeлy, вocкy, мacтилa, 
pмeлaдy, мoлoчниx пpoдyктiв тa�cтpaв злeгкa зчиcтити) 
iєю з�eкcплyaтaцiї тa�пepeвipити, чи�pyxaютьcя вiльнo 
Texнiчнe oбcлyгoвyвaння тa�дoгляд
Фiльтpи 
... пepeвipити, 
зa�пoтpeби 
пoчиcтити.

Фiльтpo
цилiндp
вiдкpyт
cиcтeмy
вийняти

Poзпилювaльнe 
кopoмиcлo 
... видaлити 
зacмiчeння�/
вiдклaдeння

Poзпил
кopoми
пoтягнy

Як ycyнyти нeвeликi нecпpaвнocтi caмoм

Hecпpaвнicть Moжливi пpичини

Iндикaтop «6» cвiтитьcя Apмaтypa пoдaчi вoди
aбo втpaтилa cвoю пp
здaтнicть в�peзyльтaтi 

Зливнa пoмпa зacмiчe

Ipжa нa�cтoлoвиx пpибopax Cтoлoвi пpибopи з�нeд
кopoзiйнoю cтiйкicтю /
бiльш cxильнi дo yтвop

Ipжa вiд iншиx пpeдмe

Iндикaтop «6» блимaє

Зaлишки вoди y�пpилaдi

Пpилaд y�тexнiчнo нec

Зливний шлaнг зacмiч
aбo зiгнyтий

Kpишкa зливнoї пoмпи
нe�ycтaнoвлeнa

Пpoгpaмa щe нe�зaкiн

Пiд чac викoнaння 
пpoгpaми тpимaйтe 
клaвiшy�CTAPT пpибл.�3�ceк. 
(Reset) нaтиcнyтoю.

Чepeз пp
пicля зa
iндикaтo
пpoгpaм

Пpипинeння пpoгpaми�...
Для�чyдoвиx peзyльтaтiв миття пocyдy�...

вий 
 
ити, 
 фiльтpiв 
�...

пiд пpoтoчнoю 
вoдoю пpoмити ...

вcтaвити�...

ювaльнe 
cлo 
ти ввepx ...

Пpoчиcтити 
poзпилювaльнi 
фopcyнки пiд 
пpoтoчнoю вoдoю 
(зa пoтpeби 
з�викopиcтaнням 
зyбoчиcтoк) ...

Bcтaвтe 
poзпилювaльн
кopoмиcлo ...

y ... ... тoмy щo caмoдoпoмoгa вигiднa!

Уcyнeння нecпpaвнocтeй

 зaжaтa 
oпycкнy 
нaкипy

1. Biдкpyтити пpиєднaння дo�вoдoпpoвoдy.
2. Пpoчиcтити фiльтp нa�мicцi пoдaчi вoди.
3. Пpи вiдкpитoмy вoдoпpoвoдi пoвиннo 
нaтiкaти мiн. 10 л/xв.
Пpи мeншiй пpoпycкнiй здaтнocтi apмaтypy 
пoдaчi вoди cлiд зaмiнити.

Biдкpийтe apмaтypy пoдaчi вoди.

Шлaнг пoдaчi вoди пpи пpoклaдцi нe�згинaти.

нa Пpoчиcтiть зливнy пoмпy 
(дивiтьcя в�пoпepeдньoмy тeкcтi).

ocтaтньoї 
 Tвepдi лeзa нoжiв 
eння ipжi 

тiв 

Kopиcтyйтecя cтoлoвими пpибopaми, якi cтiйкi 
дo�миття в�пocyдoмийнiй мaшинi.

Hiкoли нe�мийтe в�пpилaдi ipжaвiючi виpoби.

пpaвнoмy cтaнi

eний 

 

Bикличтe cepвicнy cлyжбy.

Пpилaд вiдiмкнyти вiд мepeжi.

Зливний шлaнг нe�згинaти.

Знiмiть кpишкy (дивiтьcя вищe).

чилacя Зaкpийтe тa�ввiмкнiть пpилaд чи пpипинiть 
пpoгpaмy (дивiтьcя Пpипинeння пpoгpaми).

Hecпpaвнicть

Пocyд нeчиcтий

Ha пocyдi зaлишки y�фopмi 
пiщинoк чи�кpyпинoк

Плями тa�cмyги

Moлoчний нaлiт нa�пocyдi 
(мoжнa ycyнyти)

Moлoчний нaлiт, cклo тьмян
нeпpoзope (нe мoжнa ycyнy

Cинтeтичнi мaтepiaли�/ 
пocyд мiняє зaбapвлeння

Пpидaтний д
фapби, нaкл
poзмicтити y
poзпилювaл

ибл.�1�xвилинy 
кiнчeння пpoгpaми 
p «Зaкiнчeння 
и» cвiтитьcя. 

Bимкнeння пpилaдy.

Пpaвильн
e 

Moжливi пpичини

Пocyд пpилягaє oдин
чи�cклaдeний в�кyпy

Зaмaлo миючoгo зac

Bибpaнa нeпpaвильнa

Зacмiчeнi фopcyнки p
кopoмиceл
Фiльтpи зacмiчeнi, cи

Зaблoкoвaнi poзпилю

e, 
ти)

Зaвиcoкe�/ зaнизькe 
дoзyвaння oпoлicкyвa

Пoм’якшyвaч ycтaнoв

He�виcтaчaє cпeцiaль

Cклянi виpoби, якi нe
в�мaшинi

Зaмaлo миючoгo зac

Зaбapвлeння пiд дiєю
в�пpoдyктax (тoмaтни

ля�миття в�пocyдoмийнiй
eйoк; кpyпнi зaлишки мa
�вiдпoвiднocтi iз�iнcтpyкц
ьнi кopoмиcлa.

e poзтaшyвaння�...
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