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 ПРИМІТКА: 

• Поради у розділі щодо усунення неполадок допоможуть вам вирішити деякі 
загальні проблеми самостійно. 

• Якщо ви не можете самостійно вирішити проблеми, зверніться за допомогою до 
фахівця. 

• Виробник, дотримуючись політики постійної розробки та оновлення продукту, 
може вносити зміни без попереднього повідомлення. 

• Якщо інструкція з експлуатації втрачена або застаріла, ви можете отримати нову 
інструкцію від виробника або відповідального постачальника. 
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ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Під час використання посудомийної машини, дотримуйтесь нижченаведених 
запобіжних заходів: 

• Цей пристрій призначений для використання у побутових та аналогічних умовах,
серед яких: 

− приміщення для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих місцях; 

− фермерські будинки; 

− клієнтами в готелях, мотелях та інших типах житлових приміщень; 

− приміщення, в яких надають ночівлю та сніданок. 

• Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також
особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або
відсутністю досвіду і знань, якщо їм було надано нагляд або інструкцію щодо
використання приладу безпечним способом та існуючих ризиків. Діти не повинні
гратися з приладом. Діти не повинні проводити очищення і технічне
обслуговування без нагляду. (Для EN60335-1)

• Пристрій не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з
обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або відсутністю
досвіду і знань, якщо їм не були надані нагляд або інструкція з використання
приладу особою, відповідальною за їх безпеку. (Для IEC60335-1)

• Пакувальний матеріал може бути небезпечний для дітей!

• Цей пристрій призначений тільки для домашнього користування.

• Для захисту від ураження електричним струмом, не занурюйте пристрій, шнур або
штепсель у воду чи іншу рідину.

• Перед очищенням і проведенням техобслуговування від'єднайте прилад від мережі.

• Використовуйте м'яку тканину, змочену м'яким милом, а потім використовуйте
суху тканину, щоб витерти машину знову.

 Інструкція щодо заземлення 

• Цей пристрій повинен бути заземлений. У разі несправності чи поломки,
заземлення знижує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи шлях
найменшого опору електричного струму. Цей пристрій оснащено заземлювальною
дротовою вилкою.

• Штепсельна вилка повинна бути увімкнена у відповідну розетку, яку
встановлюють і заземлюють у відповідності з усіма правилами і приписами.

• Неправильне підключення провідника, що заземлює обладнання, може призвести
до ураження електричним струмом.
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• Проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком або сервісним представником, 
якщо у вас є сумніви, чи правильно заземлений прилад. 

• Не змінюйте вилку, яка постачається разом із приладом, якщо вона не підходить до 
розетки. 

• У вас повинна бути належна розетка, встановлена кваліфікованим електриком. 

• Не зловживайте неправильним поводженням з машиною, не сідайте, не ставайте на 
дверцята посудомийної машини. 

• Не використовуйте посудомийну машину, якщо все панелі корпусу не встановлені 
належним чином. 

• Відкривайте двері дуже обережно, якщо посудомийна машина працює, існує ризик 
випліскування води. 

• Не кладіть важкі предмети на дверцята і не ставайте на них, коли вони відкриті. 
Пристрій може перекинутися вперед. 

• Коли завантажуєте посуд для миття: 

1) Розміщуйте гострі предмети так, щоб вони не пошкодили ущільнювача дверцят; 

2) Попередження: ножі та інший посуд з гострими кінцями повинні бути завантажені в 
корзину вістрям вниз або розташовані в горизонтальному положенні. 

• Деякі миючі засоби для посудомийних машин дуже лужні. Вони можуть бути 
надзвичайно небезпечними у разі ковтання. 

• Уникайте контакту зі шкірою та очима і тримайте дітей подалі від посудомийної 
машини, коли дверцята відкриті. 

• Переконайтеся, що відділення миючого порошку порожнє після завершення циклу 
миття. 

• Не мийте пластикові предмети, якщо на них немає маркування «придатний для 
миття в посудомийній машині» або аналогічного. 

• Для пластмасових виробів, які не мають зазначеного маркування, перевірте 
рекомендації виробника. 

• Використовуйте тільки миючі засоби та засоби для полоскання, рекомендовані для 
використання в автоматичній посудомийній машині. 

• Ніколи не використовуйте мило, пральний порошок або пральний порошок для 
ручного прання в посудомийній машині. 

• Дверцята не повинні залишатися відкритими, оскільки це може збільшити ризик 
спрацьовування. 
Якщо шнур живлення пошкоджений, необхідно, щоб виробник або його сервісний 
агент, або людина з аналогічного кваліфікацією, замінив шнур, щоб уникнути 
небезпеки. 

• Під час установки джерело живлення не повинно бути надмірно або небезпечно 
зігнуте, або сплющене. 

• Не розбирайте пристрою управління. 
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• Прилад повинен бути підключений до основного водопровідного крану за 
допомогою нового набору шлангів. Старі набори не повинні використовуватися 
повторно. 

• Для економії енергії в режимі очікування пристрій автоматично відключиться, 
якщо протягом 30 хвилин не буде проводитися ніяких операцій. 
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Утилізація 

• Для утилізації упаковки і пристрою зверніться в центр утилізації. 
Під час цьому витягніть штекер і зробіть пристрій закривання 
дверей непрацюючим. 
Картонна упаковка виготовляється з: 
  

• переробленого паперу і повинна бути утилізована в місці збирання макулатури для 
переробки. 
Переконавшись, що цей продукт утилізований правильно, ви 

• допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього 
середовища і здоров'я людей, що інакше могло б спричинити неправильну 
переробку відходів цієї продукції. 

Для отримання більш докладної інформації про утилізацію цієї продукції зв'яжіться з 
місцевим міським офісом і службою з утилізації побутових відходів. 
 

УТИЛІЗАЦІЯ: не утилізуйте цей продукт як несортовані муніципальні відходи. Такі 
відходи необхідно збирати окремо для спеціальної обробки. 
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СТИСЛІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ 

 ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: 

Щоб досягти максимальної продуктивності посудомийної машини, прочитайте всі 
інструкції з експлуатації, перш ніж використовувати машину вперше. 

 

Salt container Контейнер для солі 
Dispenser Дозатор 
Spray arm Розбризкувач 
Filter assembly Фільтр у зборі 
Cup rack Стійка для чашок 
Basket Корзина 
Cutlery rack Стійка для столових приборів 

 ПРИМІТКА.  
Ілюстрації призначені тільки для наочності, різні моделі можуть відрізнятися від 
показаних в інструкції. 
Віддайте перевагу такій самій моделі. 



 

9 

ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ 

Перед використанням посудомийної машини: 

 

Inside Всередину 
Outside Назовні 

1. Встановіть пристрій для пом'якшення води 

2. Завантаження солі в пристрій для пом'якшення 

3. Завантаження корзини 

4. Наповніть дозатор 

 

Див. розділ 1 «Пристрій для пом'якшення» ЧАСТИНИ II: Спеціальна версія, якщо 
вам потрібно встановити пристрій для пом'якшення води. 

Завантаження солі в пристрій для пом'якшення 

 ПРИМІТКА.  
Якщо у вашій моделі немає пристрою для пом'якшення води, ви можете пропустити цей 
розділ. 
Завжди використовуйте сіль, призначену для посудомийної машини. 
Контейнер для солі розташований під нижньою корзиною і повинен бути заповнений так, 
як описано далі: 

 УВАГА 

• Використовуйте тільки сіль, призначену для посудомийних машин! 

Інші види солі, не призначені для використання в посудомийній машині, особливо 
кухонна сіль, можуть призвести до пошкодження пристрою для пом'якшення води. У разі 
виникнення пошкоджень, спричинених використанням невідповідної солі, виробник не 
дає ніяких гарантій і не несе відповідальності за будь-які заподіяні збитки. 

• Заповнюйте контейнер сіллю тільки перед запуском циклу. 

Це допоможе запобігти затримці гранул солі або солоної води, яка могла пролитися, на 
дні машини протягом будь-якого періоду часу, що може призвести до появи корозії. 

Для додавання солі для посудомийної машини, здійсніть такі кроки: 
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Salt Сіль 

1. Зніміть корзину і відкрутіть кришку резервуара. 

2. Розташуйте кінець воронки (входить в комплект поставки) в отворі та насипте близько 
1 кг солі для посудомийної машини. 

3. Перед першим використанням наповніть контейнер для солі водою до максимальної 
позначки, невелика кількість води, що вихлюпується з контейнера для солі, є нормальним 
явищем. 

4. Після заповнення контейнера ретельно закрутіть кришку. 

5. Індикаторне освітлення датчика рівня солі вимкнеться після того, як контейнер для солі 
буде повністю заповнений. 

6. Після заповнення контейнера для солі необхідно одразу ж запустити програму миття 
(ми пропонуємо використовувати коротку програму). Інакше солона вода може 
пошкодити систему фільтрів, насос або інші важливі частини машини. Це не гарантійний 
випадок. 

 ПРИМІТКА.  
• Контейнер для солі слід заповнити знову тільки після вмикання індикаторного 

освітлення датчика рівня солі ( ) на панелі управління. Залежно від того, 
наскільки добре розчиняється сіль, індикаторне освітлення датчика рівня солі може 
залишатися включеним, навіть якщо контейнер для солі заповнений. 

Якщо на панелі управління немає індикаторного освітлення датчика рівня солі (для 
деяких моделей), ви можете приблизно підрахувати, коли слід заповнити пристрій 
для пом'якшення сіллю за допомогою циклів, які запускала посудомийна машина. 

• Якщо сіль розсипалася, запустіть поглинач або швидку програму, щоб видалити її. 

ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ 

Зовнішній догляд 

Дверцята і ущільнювач дверцят 

Регулярно очищайте ущільнювачі дверцят м'якою вологою тканиною, щоб позбутися 
харчового нальоту. 

Коли посуд завантажений у посудомийну машину, залишки продуктів харчування і напоїв 
можуть скапувати на ділянки, що знаходяться з боків дверцят посудомийної машини. Ці 
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поверхні знаходяться за межами мийного відсіку і не доступні для впливу води з 
розпилювача. Перед закриттям дверцят слід ретельно витерти будь-який наліт. 

Панель управління 

Якщо необхідне очищення, панель управління слід ТІЛЬКИ протерти м'якою вологою 
тканиною. 

 УВАГА 

• Щоб уникнути проникнення води у замок дверцят і електричні компоненти, не 
використовуйте аерозольні засоби для чищення будь-якого типу. 

• Ніколи не використовуйте абразивні засоби для чищення або металеві губки на 
зовнішніх поверхнях, тому що вони можуть подряпати оздоблення. Деякі паперові 
рушники також можуть дряпати або залишати сліди на поверхні. 

Внутрішній догляд 

Система фільтрації 

Система фільтрації у нижній частині відсіку не допускає впливу великих фрагментів 
харчових відходів на цикл миття. Накопичення великих фрагментів харчових відходів 
може спричинити засмічення фільтрів. Регулярно перевіряйте стан фільтрів і за 
необхідності промивайте їх під проточною водою. Виконуйте такі дії, щоб очистити 
фільтри у мийному відсіку. 

 ПРИМІТКА.  

Ілюстрації призначені тільки для наочності, різні моделі систем фільтрування і 
розбризкувачів можуть відрізнятися від показаних в інструкції. Віддайте перевагу такій 
самій моделі. 

 
Open Відкрийте 

1. Утримуйте фільтр попереднього 
очищення і повертайте його проти 
годинникової стрілки, щоб розблокувати 
фільтр. Підніміть фільтр вгору і витягніть 
його з посудомийної машини. 

 
Fine filter Фільтр вторинного очищення 
Main filter Головний фільтр 

2. Витягніть фільтр вторинного очищення з 
головного фільтра 
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3. Від більших залишків їжі можна 
позбутися, промивши фільтр під 
проточною водою. 
Для більш ретельного очищення 
використовуйте м'яку щітку для чищення. 

 
4. Знову зберіть фільтри в порядку, 
зворотному розбиранню, замініть 
фільтрувальний елемент і повертайте за 
годинниковою стрілкою до появи стрілки 
закриття. 

 УВАГА 

• Не закручуйте фільтри занадто ретельно. Ретельно закрутіть фільтри в належній 
послідовності, інакше великі фрагменти можуть потрапити в систему і спричинити 
засмічення. 

• НІКОЛИ не використовуйте посудомийну машину без вставлених фільтрів. 
Неправильна заміна фільтра може знизити рівень продуктивності приладу, 
пошкодити посуд і столові прибори. 

Розбризкувачі 

Необхідно регулярно чистити розбризкувачі, тому що хімікати, що містяться в жорсткій 
воді, засмічують форсунки і підшипники розпилювача. 

Для очищення розпилювачів додержуйтеся нижченаведених інструкцій: 

 

1. Щоб зняти нижній розпилювач, потягніть 
його вгору. 

 

2. Промийте руки в теплій воді з милом і 
використовуйте м'яку щітку для чищення 
форсунок. Замініть їх після ретельного 
промивання. 

Догляд за посудомийною машиною 

Заходи проти замерзання 

Вживайте заходи проти замерзання посудомийної машини взимку. Під час кожного 
мийного циклу дійте таким чином: 

1. Від'єднайте посудомийну машину від джерела живлення. 
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2. Від'єднайте подачу води і від'єднайте водоприймальну трубу від водяного вентиля. 

3. Злийте воду з водоприймальної труби і водяного вентиля. (Використовуйте піддон для 
збирання води) 

4. Повторно приєднайте водоприймальну трубу до водяного вентиля. 

5. Вийміть фільтр з нижньої частини бака і використовуйте губку, щоб ввібрати воду зі 
зливної ємності. 

Після кожного циклу миття 

Після кожного циклу миття вимкніть подачу води до приладу і залиште дверцята злегка 
відкритими, щоб волога і запахи не потрапляли всередину. 

Витягніть штепсельну вилку 

Перед чищенням або проведенням технічного обслуговування завжди витягуйте 
штепсельну вилку з розетки. 

Не використовуйте розчинники або абразивні засоби для чищення 

Не використовуйте розчинники або абразивні засоби для чищення для очищення 
зовнішніх і гумових частин посудомийної машини. Використовуйте тільки ганчірку і 
теплу мильну воду. 

Щоб видалити плями або розводи із зовнішньої поверхні, використовуйте ганчірку, 
змочену водою і невеликою кількістю оцту або засобу для чищення, спеціально 
призначеного для посудомийних машин. 

Якщо машина не використовується протягом тривалого періоду часу 

Рекомендується запустити цикл миття порожньої посудомийної машини, а потім 
витягнути вилку з розетки, вимкнути подачу води і злегка відкрити дверцята пристрою. 
Це допоможе ущільненням дверцят прослужити довше і запобігти утворенню запахів 
усередині приладу. 

Переміщення приладу 

Якщо прилад потрібно перемістити, постарайтеся тримати його у вертикальному 
положенні. У разі крайньої необхідності, пристрій можна покласти на задню сторону. 
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ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ 

 

Небезпека ураження електричним струмом 

Перед встановленням посудомийної машини вимкніть електроживлення. 

Недотримання цієї вимоги може призвести до летального результату або 
ураження електричним струмом. 

 Увага 

Монтаж труб і електрообладнання повинен здійснюватися фахівцями. 

Про підключення живлення 

 УВАГА 

З метою особистої безпеки: 

• Не використовуйте подовжувач або вилку адаптера разом з цим пристроєм. 

• Ні в якому разі не розрізайте і не знімайте заземлювальне з'єднання з кабелю 
живлення. 

Електротехнічні вимоги 

Ознайомтеся з паспортною табличкою, щоб дізнатися номінальну напругу, і приєднайте 
посудомийну машину до відповідного джерела живлення. Використовуйте 
рекомендований запобіжник на 10 A/13 A/16 A, запобіжник із затримкою на 
спрацьовування або автоматичний вимикач і забезпечте окремий контур тільки для цього 
приладу 

Під'єднання до джерел живлення 

Переконайтеся, що напруга і частота живлення відповідають даним паспортної таблички. 
Вставляйте вилку тільки в правильно заземлену електричну розетку. Якщо електрична 
розетка, до якої повинен бути підключений прилад, не підходить для вилки, замініть 
розетку і не використовуйте адаптери або схожі пристосування, оскільки вони можуть 
спричинити перегрівання і займання пристрою. 

 Перед використанням переконайтеся в наявності належного заземлення 

Подавання і зливання води 
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Під'єднання холодної води 

Приєднайте шланг для подавання холодної 
води до нарізного 3/4 (дюймового) роз'єма і 
переконайтеся, що він щільно закріплений 
на місці. 

Якщо водопровідні труби є новими або не 
використовувалися протягом тривалого 
періоду часу, дайте воді протекти протягом 
деякого часу, щоб переконатися, що вона 
чиста. Цей захід обережності необхідний 
для запобігання блокуванню водоприймача 
і пошкодження пристрою. 

 

ordinary supply hose звичайний 
живильний шланг 

safety supply hose безпечний 
живильний шланг 

 

Про безпечний живильний шланг 

Безпечний живильний шланг має подвійні стінки. Система шланга гарантує його роботу, 
блокуючи потік води в разі прориву живильного шланга, і коли повітряний простір між 
живильним шлангом і зовнішнім гофрованим шлангом заповнене водою. 

 УВАГА 

Шланг, який кріпиться до раковини для стікання води, може лопнути, якщо він 
встановлений на тій самій водопровідній лінії, що і посудомийна машина. Якщо ваша 
раковина обладнана таким шлангом, рекомендується від'єднати його і заткнути отвір. 

Як приєднати безпечний живильний шланг 

1. Повністю витягніть безпечні живильні шланги з відсіку для зберігання, розташованого 
позаду посудомийної машини. 

2. Затягніть гвинти безпечного живильного шланга на крані з різьбою 3/4 дюйма. 

3. Увімкніть воду на повну потужність перед початком роботи посудомийної машини. 

Як від'єднати безпечний живильний шланг 

1. Вимкніть подавання води. 

2. Відкрутіть безпечний живильний шланг від крана. 

Приєднання зливних шлангів 

Вставте дренажний шланг у зливну трубу з мінімальним діаметром 4 см або вставте його 
безпосередньо в раковину, стежачи за тим, щоб уникнути вигину або затискання. Висота 
зливної труби не повинна перевищувати 600 мм. Вільний кінець шланга не повинен бути 
занурений у воду, щоб уникнути проходу води назад у систему водопостачання. 

 Надійно закріпіть зливний шланг у положенні A або B 
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Counter Лічильник 
Back of dishwasher Задня частина посудомийної машини 
Drain pipe Зливна труба 
MAX 600mm МАКС 600 мм 
Inlet pipe connector З'єднувач впускний труби 
Drain pipe Зливна труба 
Mains Cable Кабель електроживлення 
ф 40 mm ф 40 мм 

Як злити надлишки води зі шлангів 
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Якщо раковина на 1000 мм вища від рівня підлоги, надлишки води зі шлангів не можна 
зливати безпосередньо у раковину. Необхідно буде зливати надлишки води зі шлангів у 
миску або відповідний контейнер, який знаходиться зовні і нижче рівня раковини. 

Водовипуск 

Приєднайте зливний шланг. Зливний шланг повинен бути правильно підігнаний, щоб 
уникнути витікання води. Переконайтеся, що зливний шланг не перекручений або не 
сплющений. 

Подовжувальний шланг 

Якщо вам потрібно подовження зливного шланга, обов'язково використовуйте 
аналогічний зливний шланг. 

Він повинен бути не більше 4 метрів у довжину; інакше ефект миття посудомийної 
машини може знизитися. 

Сифонне з'єднання 

З'єднання для відведення повинно бути розташоване на висоті не більше 100 см 
(максимум) від нижньої частини тарілки. Зливний шланг повинен бути закріплений. 

Розташування приладу 

Розташування приладу в потрібному місці. Задня сторона повинна спиратися на стіну 
позаду неї, а бічні сторони – розташовані вздовж прилеглих шаф або стін. Посудомийна 
машина обладнана шлангами для подавання і зливання води, які можуть бути розташовані 
або з правого, або з лівого боку, щоб забезпечити правильне встановлення. 

Вбудоване встановлення 

Окремо встановлений пристрій 

 

Electrical, drain band water supply line 
entrances, both sides 

Місце для вводу електричного кабелю, 
дренажної труби та водопостачання,  
з обох боків 

Space of cabinet Простір усередині шафи 
min мін 

Повністю інтегроване 



 

18 

Крок 1а: 

Якщо в шафі поміщається тільки корпус, зробіть цю карту розміром з отвір у шафі. 

 

Electrical, drain band water supply line 
entrances, both sides 

Місце для вводу електричного кабелю, 
дренажної труби та водопостачання,  
з обох боків 

Space of cabinet Простір усередині шафи 
min мін 

Крок 1b: 

Якщо вся декоративна панель також вміщується у шафі, розмір А повинен дорівнювати D 
+ 9,5; розмір B повинен дорівнювати C + 6; 

При цьому, шафа навколо внутрішньої частини компресора: 

обидві сторони (C-555)/2 +3; C, D та E як другий крок у межах декоративних панелей 
відповідного розміру. 
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Electrical, drain band water supply line 
entrances, both sides 

Місце для вводу електричного кабелю, 
дренажної труби та водопостачання,  
з обох боків 

Space of cabinet Простір усередині шафи 
min мін 

Крок 2: Розміри і встановлення декоративної панелі 

Вага декоративної панелі повинна становити щонайменше 3 кг – максимум 4 кг. 

Розм. A і B можуть бути змінені за допомогою ручки, 

Розм. C, D та E можуть бути змінені фактично, 

Розм. E повинен перебувати в діапазоні від 16 до 22 мм, крім декоративної панелі 
приладу. 

 

deep глибина 
decorative panel декоративна панель 
415.5(B,changed be handle) 415,5 (B, змінено за допомогою ручки) 
2- Ø 6 through(A,changed be handle) 2- Ø 6 наскрізь (A, змінено за допомогою ручки) 

Крок 3: Складання декоративної панелі 
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 ПРИМІТКА.  

Якщо машина постачається у комплекті з 
декоративною пластиною, цей крок 
відсутній. 

 

Крок 4: 

Зберіть декоративні дверцята посудомийної машини, як показано на малюнку. Спочатку 
встановіть гвинти між базовою панеллю шафи і декоративною панеллю у всіх 16 точках; 
потім витягніть роликову опору із зовнішньої канавки, встановіть 8 гвинтів між 
декоративними панелями і роликовою опорою. 
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Cabinet base board Кришка тумби 
Install the hingle by screw,in all 16 Встановіть петлі на гвинтах, у всіх 16 точках 
Decorative panel Декоративна панель 
Screw,in all 16 Загвинтіть у всіх 16 точках 
Decorative panel Декоративна панель 
Screw, in all 8 Загвинтіть у всіх 8 точках 
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Крок 5: Встановіть регулювальний гвинт у основі 

 

Крок 6: 

Встановіть посудомийну машину в отвір, але не повністю, як показано на малюнку, 
відрегулюйте гвинт, вирівняйте його нижню частину згідно з основою отвору, потім 
повністю розташуйте в ньому посудомийну машину. 

 

Adjust screw Відрегулюйте гвинт 
 



 

23 

ПОРАДИ ЩОДО УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК 

Перед зверненням до сервісної служби 

Перегляд таблиць на наступних сторінках може позбавити вас від необхідності виклику 
сервісної служби. 

Проблема Можливі причини Способи усунення 
Посудомийна 
машина не 
запускається 

Спрацював запобіжник 
або автоматичний 
вимикач. 

Замініть запобіжник або встановіть 
автоматичний вимикач в початкове 
положення. Приберіть будь-які інші 
пристрої, що знаходяться на одному 
контурі разом з посудомийною машиною. 

Електроживлення не 
вмикається. 

Переконайтеся, що посудомийна машина 
увімкнена і дверцята надійно закриті. 
Переконайтеся, що шнур живлення 
надійно вставлений в розетку. 

Дверцята посудомийної 
машини не закриваються 
належним чином. 

Переконайтеся в тому, що дверцята 
належним чином закриті і зафіксовані. 

Вода не 
перекачується з 
посудомийної 
машини 

Зливний шланг 
перекручений 

Перевірте зливний шланг. 

Фільтр засмічений. Перевірте фільтр попереднього очищення. 
(див. розділ «Внутрішній догляд») 

Кухонна раковина забита. Перевірте кухонну раковину, щоб 
переконатися, що вода стікає належним 
чином. Якщо проблема в тому, що вода не 
стікає в кухонну раковину, вам може 
знадобитися не фахівець з ремонту 
посудомийних машин, а водопровідник. 

Мильна піна в 
баку 

Непридатний миючий 
засіб 

Використовуйте тільки спеціальний 
миючий засіб для посудомийної машини, 
щоб уникнути появи піни. Якщо це 
сталося, відкрийте посудомийну машину і 
дайте піні випаруватися. 
Додайте в бак 3-4 літри холодної води. 
Закрийте і зафіксуйте посудомийну 
машину, потім запустіть будь-який 
мийний цикл, щоб дати воді стекти. За 
необхідності повторіть. 

Розлита рідина для 
полоскання. 

Завжди негайно витирайте з поверхонь 
розлиту рідину для полоскання. 

Забруднена 
внутрішня 
поверхня бака 

Можливо, 
використовувався миючий 
засіб з барвником. 

Переконайтеся, що миючий засіб не 
містить барвників. 

Біла плівка на 
внутрішній 
поверхні 

Жорстка вода з 
мінералами. 

Для очищення внутрішньої поверхні 
використовуйте вологу губку з миючим 
засобом для посудомийної машини, 
надягайте гумові рукавички. Ніколи не 
використовуйте інші засоби для чищення, 
крім спеціального засобу для 
посудомийної машини, щоб запобігти 
ризику піноутворення. 
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Проблема Можливі причини Способи усунення 
На столових 
приборах 
з'явилися плями 
іржі 

Пошкоджені предмети не 
стійкі до дії корозії. 

Не мийте в посудомийній машині 
предмети, які не є стійкими до дії корозії. 

Програма не запустилася 
після додавання солі для 
посудомийній машини. 
Часточки солі потрапили в 
мийний цикл. 

Після додавання солі для посудомийній 
машини завжди запускайте програму 
швидкого миття, без посуду в машині і без 
вибору функції Turbo (за наявності). 

Кришка пристрою для 
пом'якшення прилягає 
нещільно. 

Перевірте кришку. Переконайтеся в тому, 
що вона зафіксована належним чином. 

У мийному 
відсіку лунають 
звуки, що 
стукають 

Розбризкувач стукає об 
предмети в корзині. 

Призупиніть програму і переставте посуд, 
який перешкоджає нормальній роботі 
розпилювача. 

У мийному 
відсіку чути шум, 
що деренчить  

Столові прибори вільно 
перебувають у мийному 
відсіку. 

Призупиніть програму і переставте 
столові прибори. 

Стукітливі звуки 
у водопровідних 
трубах 

Це може бути спричинено 
встановленням на місці 
або поперечним перерізом 
трубопроводу. 

Це не впливає на роботу посудомийної 
машини. Якщо у вас є сумніви, зверніться 
до кваліфікованого водопровідника. 

Посуд брудний Посуд був завантажений 
неправильно. 

Див. ЧАСТИНУ N «Підготовка і 
завантаження посуду». 

Програма не була 
достатньо ефективною. 

Виберіть інтенсивнішу програму. 

Недостатня кількість 
миючого засобу. 

Використовуйте більше миючого засобу 
або замініть його іншим. 

Предмет блокує шлях 
розбризкувачів. 

Переставте предмети так, щоб 
розпилювач міг вільно обертатися. 

Комплекс фільтрів у 
нижній частині відсіку 
забруднений або 
неправильно 
встановлений. 
Це може призвести до 
блокування 
розбризкувача. 

Очистіть та / або встановіть фільтр 
правильно. очистіть розприскувач. 

Поєднання м'якої води та 
занадто великої кількості 
миючого засобу. 

Додавайте менше миючого засобу під час 
використання м'якої води, виберіть 
коротший цикл для миття посуду, так щоб 
посуд був чистішим. 

Алюмінієві столові 
прибори терлися об посуд 

Використовуйте м'який абразивний 
очищувач для усунення цих плям. 

Посуд блокує чаші 
дозатора з миючим 
засобом 

Повторно завантажте посуд належним 
чином. 

Неправильне 
завантаження 

Завантажте посуд у посудомийну машину, 
як зазначено в інструкції. 

Посуд дістали занадто 
рано 

Не діставайте посуд з машини одразу 
після миття. Трохи відкрийте дверцята, 
щоб пара могла вийти. Почніть 
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Проблема Можливі причини Способи усунення 
розвантажувати посудомийну машину 
тільки після того, як посуд стане ледь 
теплим на дотик. Спочатку дістаньте 
посуд з нижньої корзини. Це запобігає 
потраплянню крапель води з посуду у 
верхній корзині. 

Була обрана неправильна 
програма. 

У коротких програмах температура миття 
нижча. Це також знижує ефективність 
миття посуду. Виберіть програму з 
тривалим часом миття. 

Використання столових 
приладів з низькоякісним 
покриттям. 

Зливання води ускладнюється за наявності 
цих предметів. Столові прибори та посуд 
цього типу не підходять для миття в 
посудомийній машині. 
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ЗАВАНТАЖЕННЯ КОРЗИН ЗГІДНО З EN50242: 

1. Верхня корзина: 

 

Кількість Предмет  Кількість Предмет 
1 Чашки  7 Дрібні тарілки 
2 Середні сервірувальні 

тарілки 
 8 Глибокі тарілки 

3 Склянки  9 Тарілки для десертів 
4 Чайні блюдечка  10 Корзина для столових 

приборів 
5 Тарілка  11 Сервірувальні ложки 
6 Овальні тарілки   

2. Корзина для столових приборів 
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Інформація для порівняльних випробувань 
згідно з EN 50242 

• Місткість: Набори на 6 персон
• Програма: ECO
• Заправлення рідиною для

полоскання: 6
• Заправлення пом'якшувачем: H4

Кількість Предмет 
1 Виделки 
2 Столові ложки 
3 Десертні ложки 
4 Чайні ложки 
5 Ножі 
6 Сервірувальні ложки 
7 Ложки для підливи 
8 Сервірувальні виделки 

Гарантійний строк -12 місяців. Строк служби (придатності) товару - 3 роки. По закінченні строку 
служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення 
профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. 
Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими 
сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію 
виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в 
авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для 
життя, здоров’я або майна споживача. Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, 
м. Київ, 04119. Виробник: Foshan Shunde Midea Washing Appliances MFG Co., Ltd. Address: 20, 
Gangqian road, Beijiao, Shunde District, Foshan, Guangdong, China. (Фошан Шунде Мідеа Вошинг 
Еплайансез МФГ Ко, лтд. Адреса: Ганквіан Роад, 20, Бейджао, ІІІунде, Фошан, Гуандун, Китай).  
Дата виготовлення: 20.10.2018. Серійний номер вказано на виробі.
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