UK

СТИСЛИЙ ПОСІБНИК
Увага! Перед початком експлуатації машини неодмінно прочитайте інструкцію з експлуатації.
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1 Індикатор ополіскувача
2 Індикатори функції
відкладеного пуску
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3 Індикатор “ON” (Увімк.)
4 Індикатори функції
відкладеного пуску
5 Кнопка відкладеного
пуску
6 Світлодіодні
індикатори етапів
виконання програми
7 Кнопка Start/Cancel
(Пуск/скасування)
8 Часткове
завантаження (1/2)
9 Кнопка вибору програм
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Як користуватися посудомийною машиною
•
•
•
•
•
•
•
•

Відкрийте кран водогону.
Підключіть машину до електромережі.
Відчиніть дверцята й завантажте посудомийну машину.
Перевірте, чи вільно крутяться верхнє і нижнє коромисла.
Покладіть у розподілювач достатню кількість засобу для
миття і закрийте кришку розподілювача.
Увімкніть машину вимикачем.
Перевірте індикатори рівня солі й ополіскувача. За
необхідності додайте сіль і/або ополіскувач.
За допомогою ручки вибору програм виберіть програму
миття посуду.
Запустіть програму, натиснувши кнопку Start/Cancel (Пуск/
скасування).

Увага!
Під час миття не відчиняйте дверцят машини без крайньої
потреби. При цьому переривається процес миття, а гаряча
пара виходить назовні. Після зачинення дверцят виконання
програми відновиться.
•
•
•

Вимкніть машину вимикачем. Коли засвітиться індикатор
завершення програми, це означатиме, що програму
закінчено.
Закрийте кран водогону. Витягніть штепсельну вилку з
розетки.
Дайте посуду охолонути протягом 15 хвилин при відчинених
дверцятах. Вийміть посуд. Починайте з нижнього кошика.

Таблиця програм
Номер програми

1Контрольна*

2

3

4

5

Інтенсивне

щоденного

Quick & Shine

30Міні.

60°C

35°C

Назва програми

Температура миття
Забрудненість

Засіб для миття
A=25 см³/15 см³ B=5 см³

Послідовність етапів програми
(без додаткових функцій)

Тривалість (хв.)
Вода (л)
Електроенергія (кВт-год.)

70°C

65°C

Найекономічніша програма
миття для повсякденного
посуду із середніми
забрудненнями, який чекає
на свою чергу.

50°C

Підходить для дуже брудного
посуду, каструль і сковорідок.

Програма для щоденного
миття посуду звичайного
рівню забруднення.

Середня

Значна

Середня

Середня

Невелика

A+B

A+B

A+B

A+B

A

Попереднє миття
▼
Миття
▼
Ополіскування холодною
водою
▼
Ополіскування гарячою
водою
▼
Сушка
▼
Завершення

Попереднє миття
▼
Миття
▼
Ополіскування холодною водою
▼
Ополіскування гарячою водою
▼
Сушка
▼
Завершення

Миття
▼
Ополіскування холодною
водою
▼
Ополіскування гарячою
водою
▼
Сушка
▼
Завершення

Програма для щоденного
Підходить для швидкого миття
миття посуду звичайного
дуже брудного посуду, який не
рівню забруднення у найбільш
може довго чекати.
швидкий спосіб.

Миття
Миття
▼
▼
Ополіскування холодною водою
Ополіскування холодною
▼
водою
Ополіскування гарячою водою
▼
▼
Ополіскування гарячою водою
Сушка
▼
▼
Завершення
Завершення

200

115

96

58

30

13

14,4

10,6

10,6

10,2

0,83

1,32

1,04

1,10

0,77

Наведені в таблиці значення споживання води й електроенергії були визначені у стандартних умовах. Фактичні параметри споживання можуть відрізнятися від наведених.
* Контрольна програма для дослідних установ. Випробування згідно зі стандартом EN 50242 слід проводити з використанням випробної програми; також необхідно наповнити розподілювач пом'якшувальної солі і
ємність для ополіскувача.
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використовується)

8

7

6

Індикатор рівня ополіскувача
При ввімкненні цього індикатора слід додати
ополіскувач (якщо використовується).
Крім того, кількість ополіскувача можна
визначити візуально за станом індикатора на
розподілювачі. Якщо візуальний індикатор
наповненості темний, ополіскувача в
розподілювачі достатньо.

Якщо індикатор світлий, відкрийте
розподілювач і додайте ополіскувач.
ON/OFF (Увімк./Вимк.)
При повороті кнопки вибору програм у положення "1" машина
ввімкнеться. Засвітиться індикатор "ON" (Увімк.).
При повороті в положення "OFF" (Вимк.) машина вимкнеться.
Усі індикатори погаснуть.
Кнопка вибору програм
Використовується для ввімкнення та вимкнення машини, а
також для вибору програм миття.
Кнопка часткового завантаження (1/2)
Якщо посуду небагато, натисніть цю кнопку після натискання
кнопки вибору програм. При ввімкненні посудомийної машини
засвітиться індикатор цієї кнопки. Завдяки цій функції можна
заощадити воду й електроенергію.
Функція відкладеного пуску
Завдяки функції відкладеного пуску можна відкласти запуск
програми на 3/6/9 годин за допомогою кнопки відкладеного
пуску.
При натисканні кнопки відкладного пуску починають блимати
лампочки на 3/6/9 годин. Якщо натиснути кнопку Start/Cancel
(Пуск/скасування), коли блимає потрібна лампочка відкладеного
пуску, вона почне світитися постійно, а функцію буде збережено
в пам’яті. Із цього моменту почнеться зворотний відлік. По
завершенні часу відкладеного пуску лампочка відкладеного
пуску згасне, і почнеться виконання вибраної програми.
Якщо натиснути кнопку відкладеного пуску, коли блимає
лампочка на 9 годин, лампочки відкладеного пуску згаснуть.
Якщо натиснути кнопку Start/Cancel (Пуск/скасування), коли
лампочки відкладеного пуску не світяться, виконання вибраної
програми почнеться без затримки.
За лампочками відкладеного пуску можна визначити час
відкладеного пуску, який залишився.
Наприклад, якщо вибрано відкладений пуск через 9 годин,
то, коли до запуску програми миття залишиться 6 годин,
увімкнеться лампочка відкладеного пуску через 6 годин; коли
залишиться 3 години, ввімкнеться лампочка відкладеного пуску
через 3 години.
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Скасування функції відкладеного пуску
Натисніть і утримуйте кнопку Start/Cancel (Пуск/скасування)
протягом 3 секунд. Заданий час відкладеного пуску буде
скасовано.
Після скасування запуску з метою забезпечення безпеки
протягом 30 секунд машина зливатиме залишкову воду.
Кнопка Start/Cancel (Пуск/скасування)
За допомогою цієї кнопки запустіть вибрану програму;
засвітиться індикатор кнопки.
Використовуйте цю кнопку для зупинки програми, якщо ви
хочете відчинити дверцята під час виконання заданої програми
посудомийної машини.
ON
Миття
Сушка
Завершення

Світлодіодні індикатори етапів
виконання програми
Послідовність виконання програми під
час процесу миття можна відстежити за
допомогою індикаторів етапів виконання на
панелі управління.

Попередження
По завершенні етапу миття, щоб повністю злити та видалити
воду, машина зупиниться приблизно на 35 хвилин. Не
хвилюйтеся, така ситуація не є несправністю. По завершенні
засвітиться індикатор етапу завершення програми.
Попередження
Не вимикайте машини, якщо не засвітився індикатор
завершення програми.
Як скасувати програму миття
Щоб скасувати програму, коли машина працює, виконайте такі
дії:
Натисніть кнопку пуску/зупинки й утримуйте її протягом 3
секунд. Протягом 45 секунд машина зливатиме воду. Коли
індикатор миття згасне, це означатиме, що програму скасовано.
Тепер можна вибрати і запустити нову програму.
Важливо! Залежно від етапу, на якому було скасовано
виконання програми, всередині машини та на посуді можуть
бути залишки засобу для миття чи ополіскувача. Перш ніж
користуватися цим посудом, ретельно його вимийте.
Неправильний спосіб завантаження
посуду в посудомийну машину

Змінення часу відкладеного пуску
Натисніть кнопку Start/Cancel (Пуск/скасування). Почне блимати
лампочка часу відкладеного пуску. Ви можете вибрати інший
час відкладеного пуску, ще раз натиснувши кнопку відкладеного
пуску.
Щоб зберегти налаштування, ще раз натисніть кнопку Start/
Cancel (Пуск/скасування).
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