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Précautions et conseils

CET appareil a été conçu et fabriqué
conformément aux normes internationales de
sécurité. Ces consignes sont fournies pour
des raisons de sécurité, il faut les lire
attentivement.
Conserver ce mode d’emploi pour pouvoir
le consulter à tout moment. En cas de vente,
de cession ou de déménagement, s’assurer
qu’il accompagne bien l’appareil.
Lire attentivement les instructions: elles
fournissent des conseils importants sur
l’installation, l’utilisation et la sécurité de
l’appareil.
Cet appareil est conçu pour un usage
domestique ou autres applications similaires,
telles que:
- fermes;
- utilisation par les clients d’hôtels, de motels
ou autres locaux de type résidentiel;
- chambres d’hôtes.
Déballer l’appareil et s’assurer qu’il n’a pas
été endommagé pendant le transport. S’il
est abîmé, ne pas le raccorder et contacter
le revendeur.

Sécurité générale

• Cet appareil électroménager peut être utilisé
par des enfants âgés de plus de 8 ans et
par des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, ou encore sans l'expérience
ou la connaissance nécessaire, mais
sous l'étroite surveillance d'un adulte
responsable ou après que ces personnes
aient reçu des instructions relatives à une
utilisation en toute sécurité de l'appareil et
compris les dangers qui lui sont inhérents.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil.
• Le nettoyage et l'entretien de l'appareil
doivent être effectués par l'utilisateur. Ils ne
doivent pas être effectués par des enfants
sans surveillance.
• Cet appareil est conçu pour un usage de
type non professionnel à l'intérieur d'une
habitation.
• Cet appareil est destiné au lavage de
vaisselle à usage domestique et selon les
instructions reportées dans cette notice.
• Ne pas installer l’appareil à l’extérieur,
même dans un endroit protégé, car il est
extrêmement dangereux de l’exposer à la
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pluie et aux orages.
• Ne pas toucher au lave-vaisselle pieds nus.
• Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher
la fiche de la prise de courant.
• Fermer le robinet de l’eau et débrancher la
fiche de la prise de courant après chaque
utilisation et avant d’effectuer tous travaux
de nettoyage et d’entretien.
• Le nombre maximal de couverts est indiqué
dans la fiche produit.
• En cas de panne, éviter à tout prix d’accéder
aux mécanismes internes pour tenter une
réparation.
• Ne pas s’appuyer à la porte ouverte ou s’y
asseoir : l’appareil pourrait basculer.
• Ne pas garder la porte ouverte pour éviter
de buter contre elle en risquant de se faire
mal.
• Garder les produits de lavage et de rinçage
hors de la portée des enfants.
• Les emballages ne sont pas des jouets
pour enfants.
• Les couteaux et ustensiles de cuisine à
bords tranchants doivent être disposés,
pointes et lames tournées vers le bas,
dans le panier à couverts ou, à plat, sur les
clayettes rabattables du panier supérieur
ou bien encore, si le modèle en est équipé,
dans le plateau ou troisième panier.
• L’appareil doit être raccordé à l’arrivée
d’eau en le reliant avec le nouveau tuyau
d’arrivée. L’ancien tuyau d’arrivée ne doit
pas être réutilisé.
• Si le lave-vaisselle est en libre pose, le côté
arrière de ce dernier doit être placé contre
le mur.

Mise au rebut

• Mise au rebut du matériel d’emballage : se
conformer aux réglementations locales de
manière à ce que les emballages puissent
être recyclés.
• La directive européenne 2012/19/EU sur
les déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE), prévoit que les
électroménagers ne peuvent pas être
traités comme des déchets solides urbains
normaux. Les appareils usagés doivent
être collectés séparément afin d’optimiser
le taux de récupération et le recyclage
des matériaux qui les composent et
réduire l’impact sur la santé humaine et
l’environnement Le symbole de la poubelle
barrée est appliqué sur tous les produits
pour rappeler qu’ils font l’objet d’une
collecte sélective.

Pour tout autre renseignement sur la
collecte des électroménagers usés, prière
de s’adresser au service public préposé ou
au vendeur.

Economies et respect de
l’environnement
Faire des économies d’eau et d’électricité

• Ne faire fonctionner le lave-vaisselle
que quand il est rempli au maximum de
sa capacité. Dans l’attente de remplir
l’appareil, lancer le cycle de Trempage
pour éviter la formation de mauvaises
odeurs (si disponible - voir Programmes).
• Sélectionner un programme adapté
au type de vaisselle et à son degré de
salissure, consulter pour cela le Tableau
des programmes :
- pour de la vaisselle normalement sale,
choisir le programme Eco (économique),
il limite la quantité d’eau et d’électricité
utilisée.
- pour une quantité réduite de vaisselle,
choisir l’option Demi-charge (si disponible voir
Programmes Spéciaux et Options).

• Si le contrat de fourniture d’électricité
prévoit des tranches horaires à prix réduit,
effectuer les lavages pendant ces heures
creuses. L’option Départ différé peut aider
à organiser les lavages dans ce sens (si
disponible voir Programmes Spéciaux et Options).
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Запобіжні заходи та поради

Посудомийна машина розроблена і
вироблена відповідно до міжнародних
стандартів безпеки. Це попередження
надаються задля вашої безпеки: уважно
ознайомтеся з ними.
Збережіть цю брошуру, щоб мати нагоду
звернутися до неї у будь-який момент.
У разі продажу, передачi iншiй особi або
переїзду переконайтеся в тому, що вона
залишається разом з виробом.
Уважно вивчіть інструкції: в них міститься
важлива інформація щодо встановлення,
використання та безпеки.
Цей прилад призначений для побутового
або аналогічного призначення, наприклад:
- у великих сільських будівлях;
- використання з боку клієнтів у готелях,
мотелях і інших готельних структурах;
- у пансіонах зі сніданками.

Звільніть прилад від упак овки і
переконайтеся у відсутності пошкоджень
внаслідок перевезення. За наявностi
пошкоджень не виконуйте нiяких пiдключень
та негайно зверніться до постачальника.

Загальна безпека

• Цей електропобутовий прилад може
використовуватися дітьми віком
старше 8 років і особами з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими
можливостями або з браком досвіду та
необхідних знань, коли користування
відбувається під уважним наглядом
або за вказівками щодо безпечного
використання приладу від осіб,
відповідальних за їхню безпеку.
• Дітинеповиннігратисязелектропобутовим
приладом.
• Очищення і догляд за приладом
поглядається на користувача. Ці операції
не повинні виконуватися дітьми без
нагляду.
• Прилад призначений для непрофесійного
використання всередині житлових
приміщень.
• Прилад має використовуватися для
миття посуду та столових приборiв, згідно
інструкціям, вказаним у цій брошурі.
• Забороняється встановлювати прилад
поза приміщенням, навіть в захищених
мiсцях, тому що дуже небезпечно
піддавати його впливу дощу і грози.
• Не торкайтеся посудомийної машини
голими ногами.
• Не виймайте вилку з розетки, потягнувши
за кабель, тягніть тільки за саму вилку.
• Після кожного циклу і перш нiж розпочати
очищення або технiчне обслуговування,
закрийте водопровiдний кран та виймiть
штепсельну вилку з розетки.
• Максимальна кількість приборів вказана
у паспорті виробу.
• Якщо машина не працює через
несправностi, у жодному випадку не
робіть спроб самостійно виконати ремонт
внутрішніх механізмів.
• Не обпирайтеся і не сідайте на відкриті
дверцята: прилад може перекинутися.
• Не тримайте дверцята широк о
вiдкритими, щоб не спiткнутися.
• Зберiгайте миючий засiб та ополiскувач
в недосяжних для дiтей мiсцях.
• Забороняйте дiтям гратися з упаковками.
• Ножі і прибори з гострими краями
необхідно розташовувати вістрями і
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ріжучими кромками вниз у кошику для
столових приборів або покладати їх
горизонтально на відкідні елементи
або у піднос/третій кошик, якщо останні
передбачені у придбаній вами моделі.
• Құрылғыны бірге берілген жаңа
құбыршекпен су желісіне жалғаңыз.
Ескі құбыршекті қолданбаңыз.
• Бекітілмеген ыдыс жуу машинасының
артын қабырғаға орнатыңыз.

завантаження

(де вона передбачена - див.
Спеціальні програми й опції).

• Якщо у вашому договорi на постачання
електричної енергiї передбаченi годиннi
пояси для заощадження енергії,
виконуйте цикли у перiоди за зниженими
тарифами. Опція Відстроченого пуску
може допомогти організувати миття в
разі таких вимог (е вона передбачена - див.
Спеціальні програми й опції).

Утилiзацiя

• Утилізація пакувальних матеріалів:
дотримуйтесь місцевих норм, так як
упаковка може використовуватися
повторно.
Європейська директива 2012/19/EU з
відходів від електричної й електронної
апаратури (WEEE), передбачає, що
побутові електроприлади не можуть
перероблятися у звичайному порядку
для твердих міських відходів. Зняті з
експлуатації побутові прилади мають
бути зібрані окремо для оптимізації
ступеню відновлення й повторного
використання матеріалів, що входять
до їхнього складу і з метою усунення
потенційної шкоди для здоров’я та
середовища. Символ закресленого бака,
зображеній на всіх виробах, нагадує про
необхідність окремої утилізації.
Для подальшої інформації щодо
правильної утилізації побутової техніки,
їхні власники можуть звернутися до
вiдповiдних мiських служб або до
постачальника.

Охорона і дбайливе відношення до
довкілля
Як заощадити воду та електроенергiю

• Запускайте посудомийну машину тiльки
при повному завантаженнi. Пiд час
очiкування повного заповнення машини
ви можете забезпечити уникнення
неприємних запахiв, завдяки циклу
Замочування (де він передбачений- див. Програми).
• Залежно від ступеню забруднення і типу
посуду виберiть придатну програму з
Таблицi програм:
- для миття звичайно забрудненого
начиння використовуйте програму Еко,
яка забезпечує низькi затрати енергiї та
води.
- при неповном у завантаженнi
cкористуйтеся опцiєю Половинного
4
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Допомога

Перш ніж звернутися у Сервісний центр:

• Перевірте, чи можна самостійно вирішити проблему
(див. “Несправності і засоби їх усунення”).
• Запустіть програму повторно, щоб перевірити чи
усунено несправність.
• У противному випадку зверніться до уповноваженого
сервісного центру.
Звертайтеся виключно до уповноважених
фахівців.
Cлiд повiдомити:
• тип несправності;
• Модель машини (Mod.);
• Серійний номер (S/N).
Ця інформація міститься на табличці з характеристиками,
прикріпленій до приладу.

(див. Опис приладу).
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Fiche de produit

Fiche de produit
Marque
Modèle
Capacité nominale dans un environnement standard (1)
Classe énergétique sur une échelle de A+++ (faible consommation) à D (consommation élevée)
Consommation d''énergie par année en kWh (2)
Consommation d''énergie du cycle de lavage standard en kWh
Consommation d''energie en mode "off" en W
Consommation d''energie en mode "on" en W
Consommation d''eau par an en litres (3)
Classe d’efficacité du séchage sur une échelle de G (efficacité minimum) à A (efficacité maximum)
Durée du programme pour un cycle de lavage standard en minutes
Durée du mode "on" en minutes
Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW
Encastrable

NOTES

HOTPOINT ARISTON
LSTF 9M124
10
A++
211
0.74
0.5
5.0
2520
A
190
12
44
Oui

1) Les informations sur l’étiquette et sur la fiche se rapportent au cycle de lavage standard. Ce programme convient pour laver
une vaisselle normalement sale, et il s’agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d’eau et
d’énergie. Le cycle de lavage standard correspond au cycle éco.
2) Sur la base de 280 cycles de lavage standard avec une alimentation en eau froide et une consommation en modes à faible
puissance. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil
3) Sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de
l’appareil.
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Service

Avant d’appeler le service d’assistance technique:
• Vérifier s’il est possible de résoudre l’anomalie soi-même (voir
Anomalies et remèdes).
• Faire repartir le programme pour s’assurer que l’inconvénient
a été résolu.
• Si ce n’est pas le cas, contacter un Service d’Assistance
Technique agréé.

Ne jamais faire appel à des techniciens non agréés.
Communiquer:
• le type d’anomalie;
• le modèle de l’appareil (Mod.);
• le numéro de série (S/N).
Ces informations figurent sur la plaque signalétique apposée sur
l’appareil (voir Description de l’appareil).
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Installation
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En cas de déménagement, transporter l’appareil
verticalement ; si besoin est, l’incliner sur le dos.

Raccordements hydrauliques
L’adaptation des installations de plomberie de
l’installation doit être effectuée par du personnel qualifié

ATTENTION : TENSION DANGEREUSE !
Il ne faut en aucun cas couper le tuyau d’amenée de l’eau
car il contient des parties sous tension.

Raccordement électrique

Raccord du tuyau d’amenée de l’eau

Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, s'assurer
que :
• la prise est bien reliée à la terre et est conforme aux
réglementations en vigueur ;
• la prise est bien apte à supporter la puissance maximale
de la machine reportée sur la plaquette signalétique fixée
à la contre-porte

Si la longueur du tuyau d’amenée ne suffit pas, s’adresser
à un magasin spécialisé ou à un technicien agréé (voir
Assistance).

• la tension d’alimentation est bien comprise entre les
valeurs figurant sur la plaque signalétique de la contreporte ;
• la prise est bien compatible avec la fiche de l’appareil.
Autrement, faire remplacer la fiche par un technicien
agréé (voir Assistance) ; n’utiliser ni rallonges ni prises
multiples.

Les tuyaux d’amenée et d’évacuation de l’eau peuvent être
orientés vers la droite ou vers la gauche pour simplifier
l’installation.
Attention à ce que les tuyaux d’arrivée et d’évacuation ne
soient pas pliés ou écrasés par le lave-vaisselle.

• A une prise d'eau filetée 3/4” froide ou chaude (max.
60°C).
• Faire couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit limpide.
• Bien visser le tuyau d'évacuation et ouvrir le robinet.

(voir chapitre Description du lave-vaisselle) ;

La pression de l’eau doit être comprise entre les valeurs
citées dans le tableau des Caractéristiques techniques,
autrement le lave-vaisselle risque de ne pas fonctionner
correctement.

Après installation de l’appareil, le cordon d’alimentation
électrique et la prise de courant doivent être facilement
accessibles.

Faire attention à ce qu'il n'y ait ni pliures ni étranglements
au niveau du tuyau.

Afin d’éviter tout danger, faire changer le cordon
d’alimentation abîmé, par le fabricant ou par son service
après-vente. (Voir Assistance)

Raccordement du tuyau d’évacuation de
l’eau

Raccorder le tuyau d’évacuation à une conduite d’évacuation
ayant au moins 2 cm de diamètre. (A)
Le raccord du tuyau d’évacuation doit être placé entre 40 et
80 cm au-dessus du sol ou du plan d’appui du lave-vaisselle.

MAX 80 cm
MIN 40 cm

Avant de raccorder le tuyau d’évacuation de l’eau au siphon
de l’évier, retirer le bouchon en plastique (B).

Sécurité anti-fuite

Pour éviter tout risque d’inondation, le lave-vaisselle :
- est équipé d’un dispositif qui coupe l’arrivée de l’eau en
cas d’anomalie ou de fuite à l’intérieur de l’appareil.
Quelques modèles sont aussi équipés d’un dispositif de
sécurité supplémentaire New Acqua Stop*, qui garantit
contre tout risque d'inondation même en cas de rupture du
tuyau d’amenée de l’eau.

Le câble ne doit être ni plié ni trop écrasé.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de nonrespect des normes énumérées ci-dessus.

Mise en place et mise à niveau

1. Installer le lave-vaisselle sur un sol plat et rigide.
Compenser les irrégularités en vissant ou en dévissant les
pieds avant jusqu'à ce que l'horizontalité de l’appareil soit
parfaite. Une bonne horizontalité garantit la stabilité de
l’appareil et supprime tout risque de bruits et de vibrations.
2. Avant d'encastrer le lave-vaisselle, coller le ruban adhésif
transparent* sous le plan en bois pour le protéger contre le
risque de formation de condensation.
3. Installer le lave-vaisselle de manière à ce que les côtés et
la paroi arrière touchent aux meubles adjacents ou au mur.
L’appareil peut être encastré sous un plan de travail continu*
(voir feuille de montage).
4*. Pour régler la hauteur du pied arrière, agir sur la douille
rouge à six pans située dans la partie avant du lavevaisselle, en bas et au milieu, à l’aide d’une clé mâle à six
pans, ouverture 8 mm. Tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre pour augmenter la hauteur et dans le sens
inverse pour la diminuer. (voir feuille d’instructions jointe à

la documentation)

* Présent uniquement sur certains modèles.
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Conseils pour le premier lavage
Après l'installation, retirer les cales placées sous les paniers
ainsi que les élastiques de fixation du panier supérieur (si
prévus).

Réglages de l'adoucisseur d'eau
Avant de lancer le premier lavage, sélectionner le niveau de dureté de l'eau du réseau. (voir chapitre Produit
de rinçage et sel régénérant))
Lors de son premier chargement, il faut d'abord remplir
l'adoucisseur d'eau puis introduire environ 1 kg de sel. Il
est normal que de l'eau déborde..
Faire démarrer un cycle de lavage tout de suite après.
N’utiliser que du sel spécial lave-vaisselle.

Cet électroménager dispose de signaux sonores/bips (selon
le modèle de lave-vaisselle) qui signalent que la commande
a été activée: allumage, fin de cycle etc..
Tous les symboles/voyants/led lumineux du bandeau de
commande/afficheur peuvent avoir des couleurs différentes,
flasher ou être en fixe. (selon le modèle de lave-vaisselle).
Affichage* d'informations utiles concernant le type de cycle
sélectionné, la phase de lavage/séchage, le temps résiduel,
la température etc.... etc...

Après remplissage du réservoir, le voyant SEL* s'éteint.
L'absence de remplissage du réservoir à sel peut
endommager l’adoucisseur d’eau et l’élément chauffant.

Caractéristiques techniques
Dimensions

largeur 44,5 cm
hauteur 82 cm
profondeur 55 cm

Capacité

10 couverts standard

Pression eau
d’alimentation

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi

Tension
d’alimentation

Voir étiquette des caractéristiques

Puissance totale
absorbée

Voir étiquette des caractéristiques

Fusible

Voir étiquette des caractéristiques
Cet appareil est conforme aux
Directives Communautaires suivantes:
- 2006/95/EC (Basse Tension)
- 2004/108/EC (Compatibilité
Electromagnétique)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Etiquetage)
-2012/19/EU (DEEE)

* Présent uniquement sur certains modèles.
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Description de l’appareil
FR

Vue d’ensemble
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Panier supérieur
Bras de lavage supérieur
Clayettes rabattables
Réglage hauteur du panier
Panier inférieur
Bras de lavage inférieur
Panier à couverts
Filtre lavage
Réservoir à sel
Bacs produit de lavage et réservoir à
produit de rinçage
Plaque signalétique
Tableau de bord***

Tableau de bord

touche Sélection
Programme
touche et voyant
ON/OFF/Reset

voyant Manque de Sel
indicateur Numéro
du Programme et
du Temps Restant

voyant Manque de
Produit de Rinçage
voyant Option Départ Différé

touche Option
Demi-charge
touche et voyant Option
Pastilles multifonction (Tabs)

touche Option
Départ Différé
voyant Option Demi-charge

*** Uniquement pour modèles « tout intégrable » * Présent uniquement sur certains modèles.
Le nombre et les types de programmes varient selon le modèle de lave-vaisselle.
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Sel régénérant et
Produit de rinçage
N’utiliser que des produits de lavage spéciaux lave-vaisselle.
N’utilisez pas de sel alimentaire ou industriel.
Se conformer aux instructions reportées sur l’emballage.
En cas d’utilisation d’un produit multifonction, nous
conseillons malgré tout d’ajouter du sel, surtout en cas d’eau
dure ou très dure. (Se conformer aux instructions reportées sur
l’emballage).
Faute d’ajouter du sel ou du produit de rinçage, il est normal
que les voyants SEL* et PRODUIT DE RINCAGE* restent
allumés.

Charger le sel régénérant

L'utilisation de sel évite la formation de CALCAIRE sur la vaisselle et
sur les composants fonctionnels du lave-vaisselle.
• Il est important que le réservoir à sel ne soit jamais vide.
• Il est important de procéder au réglage de la dureté de l'eau.
Le réservoir à sel qui se trouve dans la partie inférieure du lavevaisselle (voir Description)  doit être rempli:
• quand le voyant SEL* du bandeau s’allume;
• quand le flotteur vert* qui se trouve sur le couvercle du sel n'est
plus visible.
• voir autonomie dans le tableau de dureté de l'eau.
1. Sortir le panier inférieur et dévisser le
couvercle du réservoir dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
2. Lors de la première mise en service : remplir
le réservoir d’eau à ras bord.
3. Utiliser l’entonnoir (voir figure) pour remplir le
réservoir de sel jusqu’au bord (1 kg environ); il est tout à fait normal
que de l'eau déborde.
4. Enlever l’entonnoir, éliminer les résidus de sel sur le filetage. Avant
de revisser le couvercle, il faut le rincer à l’eau courante.
Nous conseillons d’effectuer cette opération à chaque chargement
de sel.
Fermer soigneusement le couvercle pour éviter que du produit de
lavage pénètre à l’intérieur du réservoir pendant le lavage (cela
pourrait endommager irrémédiablement l'adoucisseur).
En cas de rajout de sel, nous conseillons d'effectuer cette
opération avant de démarrer le lavage.

Réglage dureté de l’eau
Pour obtenir un fonctionnement parfait de l’adoucisseur anticalcaire, il faut absolument procéder à un réglage selon la dureté
de l’eau de l’appartement. Se renseigner auprès de l’organisme
distributeur de l’eau. La valeur sélectionnée correspond à une
dureté moyenne.

Autonomie moyenne
réservoir à sel avec 1
lavage par jour
niveau
°dH
°fH
mmol/l
mois
1
0-6
0 - 10
0-1
7 mois
2 6 - 11
11 - 20
1,1 - 2
5 mois
3 12 - 17 21 - 30
2,1 - 3
3 mois
4 17 - 34 31 - 60
3,1 - 6
2 mois
6,1 - 9
2/3 semaines
5* 34 - 50 61 - 90
De 0°f à 10°f nous vous conseillons de ne pas utiliser de sel.
* La sélection 5 peut prolonger la durée.

FR

Tableau de dureté de l’eau

(°dH = dureté en degrés allemands - °fH = dureté en degrés
français - mmol/l = millimol/litre)

Charger le produit de rinçage

Le produit de rinçage aide au SÉCHAGE de la vaisselle. Il faut
remplir le réservoir à produit de rinçage :
• quand le voyant PRODUIT DE RINÇAGE*s'allume sur le
bandeau/écran.
• quand l'indicateur optique situé sur le couvercle du réservoir
« E », passe de foncé à transparent.
1. Ouvrir le réservoir en tournant
le couvercle « G » dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
2. Verser le produit de rinçage
sans le faire déborder. Si cela se
produit, nettoyer aussitôt avec un
chiffon sec.
3. Revisser le couvercle.
Ne JAMAIS verser le liquide de rinçage directement à
l'intérieur de la cuve.

Régler la dose de produit de rinçage

Si le résultat du séchage n’est pas satisfaisant, le dosage du
produit de rinçage peut être réglé. Tourner le dispositif de
réglage « F ». Possibilité de sélectionner jusqu'à 4 niveaux
maximum selon le modèle de lave-vaisselle. La valeur
sélectionnée correspond à un niveau moyen.
• si la vaisselle présente des traces bleuâtres, régler sur des
chiffres plus bas (1-2).
• s’il y a des gouttes d’eau ou des taches de calcaire sur la
vaisselle, régler sur des chiffres plus élevés (3-4).

• Appuyer sur la touche ON/OFF pour mettre le lave-vaisselle
sous tension
• Appuyer sur la touche ON/OFF pour éteindre
• Garder la touche P enfoncée pendant 5 secondes, jusqu’au bip.
• Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer
• Le numéro du niveau de sélection courant et le voyant sel
clignotent.
• Appuyer sur la touche P pour sélectionner le niveau de dureté
(voir tableau dureté).
• Appuyer sur la touche ON/OFF pour éteindre
• Réglage effectué !

* Présent uniquement sur certains modèles.
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Charger les paniers
FR

Conseils
Avant de charger les paniers, débarrasser la vaisselle des
déchets plus importants et vider les verres et autres récipients.
Pas besoin de rincer préalablement à l'eau courante.
Ranger la vaisselle de manière à ce qu’elle ne bouge pas
pour éviter tout risque de renversement, ranger les saladiers
et les casseroles ouverture tournée vers le bas et les parties
concaves ou convexes en position oblique pour permettre à l'eau
d'atteindre toutes les surfaces et de s'écouler complètement.
Veiller à ce que les couvercles, manches, poêles et plateaux
ne gênent pas la rotation des bras de lavage. Placer les petits
objets dans le panier à couverts.
La vaisselle en plastique et les poêles anti-adhésives ont
tendance à retenir les gouttes d'eau et leur degré de séchage
sera par conséquent inférieur à celui de la vaisselle en
céramique ou en acier.
Les objets légers (tels que les récipients en plastique) doivent
être rangés, de préférence. dans le panier supérieur et placés
de manière à ce qu'ils ne risquent pas de se déplacer.
Après avoir chargé le lave-vaisselle, s’assurer que les bras de
lavage tournent librement.

Panier inférieur

Certains modèles de lavevaisselle sont pourvus
de secteurs rabattables*,
qui peuvent être utilisés en
position verticale pour accueillir
les assiettes ou en position
horizontale (abaissés) pour
pouvoir charger plus facilement
les casseroles et les saladiers.

Il est conseillé de ranger la vaisselle très sale dans le panier
inférieur car dans cette partie du lave-vaisselle, les jets d’eau
sont plus énergiques et permettent d’obtenir de meilleures
performances de lavage.

Panier à couverts
Le panier à couverts est   équipé de grilles supérieures
permettant de mieux ranger les couverts. Le panier à couverts
non séparable doit être placé obligatoirement dans la partie
avant du panier inférieur.

Le panier inférieur peut contenir des casseroles, des couvercles,
des assiettes, des saladiers, des couverts etc. Les assiettes et
les couvercles de grandes dimensions doivent être rangés, de
préférence, sur les côtés du panier.

Panier supérieur
Réservé au chargement de la vaisselle fragile et légère : verres,
tasses, soucoupes, saladiers bas.

* Présent uniquement sur certains modèles.
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Clayettes rabattables à emplacement variable*

Régler la hauteur du panier supérieur

Les clayettes latérales peuvent être placées à trois hauteurs
différentes afin d’optimiser la disposition de la vaisselle dans
le panier.
Les verres à pied peuvent être placés
en position stable sur les clayettes
rabattables en insérant leurs pieds
dans les fentes prévues à cet effet.
Pour optimiser le séchage, choisir la
plus forte inclinaison des clayettes
rabattables. Pour modifier l’inclinaison
de la clayette rabattable, la soulever
et la faire glisser légèrement avant de
la placer comme voulu.

Régler de préférence la hauteur du panier quand ce dernier
est VIDE.
Ne JAMAIS soulever ou abaisser le panier d’un seul côté.

Le panier supérieur est réglable en hauteur : en position
haute, il permet de ranger de la vaisselle encombrante dans
le panier inférieur ; en position basse, il permet d’exploiter
au mieux l’espace des clayettes rabattables en créant plus
de place de rangement vers le haut.

Plateau*

Certains modèles de lave-vaisselle sont dotés d’un plateau
coulissant qui peut être utilisé pour contenir des couverts ou
de la vaisselle de petite taille.
Pour de meilleures performances de lavage, éviter de mettre
sous le plateau de la vaisselle encombrante. Le plateau à
couverts est amovible. (voir figure)

Si le panier est équipé de Lift-Up* (voir figure), soulever le panier
en le saisissant par les côtés et le déplacer vers le haut. Pour
revenir à la position basse, appuyer sur les leviers (A) sur les
côtés du panier et l'aider à descendre vers le bas.

Vaisselle non appropriée
• Couverts et vaisselle en bois.
• Verres décorés et fragiles, vaisselle artisanale artistique ou
ancienne. Leurs décors ne sont pas résistants.
• Parties en matière synthétique ne résistant pas à la
température.
• Vaisselle en cuivre ou en étain.
• Vaisselle sale de cendre, cire, graisse lubrifiante ou encre.
Les décors sur verre, les pièces en aluminium ou argent risquent
de changer de couleur et de blanchir en cours de lavage.
Certains types de verre (les objets en cristal par exemple)
deviennent opaques après de nombreux lavages.

Endommagement du verre et de la vaisselle
Causes :
• Type de verre et procédé de fabrication du verre.
• Composition chimique du produit de lavage.
• Température de l'eau du programme de rinçage.

Conseils :
• N'utiliser que des verres et de la porcelaine garantis par le
fabricant comme résistants au lavage en lave-vaisselle.
• Utiliser un produit de lavage délicat pour vaisselle.
• Sortir les verres et les couverts du lave-vaisselle le plus
rapidement possible après la fin du programme.

*Présents uniquement sur certains modèles, ils peuvent varier
au point de vue nombre et emplacement.
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Produit de lavage et
utilisation du lave-vaisselle
FR

Charger le produit de lavage
Un bon résultat de lavage dépend aussi d’un bon dosage
du produit de lavage. Un excès de produit de lavage ne lave
pas mieux et pollue l’environnement.
Le dosage peut être adapté selon le degré de salissure.
En cas de vaisselle normalement sale, utiliser environ 25 g
(produit de lavage en poudre) ou 25ml (produit liquide). En
cas d’utilisation de tablettes, une seule suffit.
En cas de vaisselle peu sale ou précédemment rincée à l’eau,
réduire considérablement la quantité de produit de lavage.
Pour un bon résultat de lavage, suivre également les
instructions reportées sur l’emballage.
Pour toute autre demande de renseignements, s’adresser
aux fabricants de produits de lavage.
Ouvrir le distributeur à produit
de lavage en actionnant le
bouton D; pour doser le
produit de lavage, consulter
le tableau des programmes :
•  en poudre ou liquide : bacs
A (produit de lavage) et B
(produit de prélavage)
•tablettes: quand le
programme en prévoit 1,
placer cette dernière dans
le bac A et fermer le couvercle C. S’il en prévoit 2, mettre la
deuxième dans le fond de la cuve.
Eliminer les résidus de produit de lavage sur les bords du bac
et fermer le couvercle C jusqu’au déclic.
Le distributeur à produits de lavage s’ouvre automatiquement
selon le programme, au moment voulu.
En cas d'utilisation de produits de lavage tout en un, utiliser
l'option TABLETTES qui adapte le programme de lavage de
manière à toujours obtenir les meilleurs résultats de lavage et
de séchage possibles.
N’utiliser que du produit de lavage spécial lave-vaisselle.
NE PAS UTILISER de produits pour laver la vaisselle à la
main.
Une utilisation excessive de produit de lavage peut laisser
des résidus de mousse en fin de cycle.
Pour obtenir des performances de lavage et de séchage
optimales, il faut opter pour une utilisation combinée de
produit de lavage, produit de rinçage et sel régénérant.
Il est conseillé d’utiliser des produits de lavage sans
phosphates et sans chlore, plus indiqués pour la
protection de l’environnement.

* Présent uniquement sur certains modèles.
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Mettre en marche le lave-vaisselle

1. Ouvrir l’arrivée d’eau.
2. Ouvrir la porte et appuyer sur la touche ON-OFF.
3. Doser le produit de lavage. (voir produit de lavage).
4. Charger les paniers (voir Charger les paniers).
5. Sélectionner le programme selon le type de vaisselle et son
degré de salissure (voir tableau des programmes) appuyer sur
la touche P.
6. Sélectionner les options de lavage*. (voir Progr. spéciaux
et Options).
7. Fermer la porte pour faire démarrer le programme.
8. La fin du programme est signalée par des signaux acoustiques
et le numéro du programme clignote sur l’afficheur. Ouvrir la
porte, appuyer sur la touche ON/OFF pour éteindre l’appareil.
9. Attendre quelques minutes avant de sortir la vaisselle pour
éviter de se brûler. Décharger les paniers en commençant par
celui du bas.
Pour réduire sa consommation d’énergie, la machine
s’éteint automatiquement dans certaines conditions de nonutilisation prolongée.
PROGRAMMES AUTO*: un capteur spécial qui équipe
certains modèles de lave-vaisselle peut évaluer le degré de
salissure et sélectionner le lavage le plus efficace et le plus
économique.
La durée des programmes automatiques peut varier du fait de
l’intervention du capteur.

Modifier un programme en cours
En cas d’erreur de sélection d’un programme, il est possible
de le modifier, à condition qu’il vienne tout juste de démarrer
: ouvrir la porte en faisant attention à la vapeur chaude qui
s’échappe, appuyer de façon prolongée sur la touche ON/OFF,
l’appareil s’éteint. Rallumer l’appareil à l’aide de la touche ON/
OFF et sélectionner le nouveau programme ainsi que les options
éventuelles, fermer la porte pour faire démarrer.

Introduire de la vaisselle en cours de lavage
Sans éteindre l’appareil, ouvrir la porte en faisant attention à la
vapeur chaude qui s’échappe et introduire la vaisselle. Fermer
la porte: le cycle redémarre.

Interruptions accidentelles
En cas d’ouverture de la porte en cours de lavage ou de coupure
de courant, le programme s’arrête. Il redémarre du point où il
a été interrompu dès que le courant revient ou que la porte est
refermée.

Programmes
Les données des programmes sont mesurées dans des conditions de laboratoire selon la norme européenne EN 50242.
Selon les différentes conditions d’utilisation, la durée et les données des programmes peuvent être différentes.
Le nombre et les types de programmes et des options, varient selon le modele de lave-vaisselle.

Séchage

Options

Durée du
programme H:Min.

Consommation
d’eau
(litre/cycle)

Consomation
d’énergie
(kWh/cycle)

1. Eco

Oui

Départ différé - Demi-charge
- Tabs

03:10

9,0

0,74

2. Auto Intensif

Oui

Départ différé - Demi-charge
- Tabs

02:20 - 03:00

13,0 - 14,0

1,20 - 1,40

3. Auto Normal

Oui

Départ différé - Demi-charge
- Tabs

01:40 - 02:20

13,5 – 14,5

1,00 - 1,15

4. Délicats

Oui

Départ différé - Demi-charge
- Tabs

01:40

9,0

0,85

5. Express

Non

Demi-charge - Tabs

00:25

8,0

0,45

6. Good Night

Oui

Départ différé -Tabs

03:30

13,0

0,85

7. Trempage

Non

Départ différé - Demi-charge

00:10

4,0

0,01

8. Short Time

Oui

Départ différé -Tabs

01:20

15,5

1,10

9. UltraIntensive

Oui

Départ différé - Demi-charge
- Tabs

02:50

17,0

1,45

Programme

Indications sur le choix des programmes et dosage du produit de lavage
1. Le cycle de lavage ECO est le programme standard auquel se référent les données de l'étiquette-énergie. Ce cycle est prévu
pour le lavage de vaisselle normalement sale, c'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau
pour ce type de vaisselle. 4 g/ml**+ 21 g/ml – 1 Tab (**Quantité de produit de lavage pour le prélavage)
2. Vaisselle et casseroles très sales (déconseillé pour la vaisselle fragile). 25 g/ml – 1 Tab
3. Vaisselle et casseroles normalement sales. 4 g/ml**+ 21 g/ml – 1 Tab
4. Cycle pour vaisselle fragile ne supportant pas les hautes températures. 25 g/ml – 1 Tab
5. Cycle rapide conseillé en cas de vaisselle peu sale. (idéal pour 2 couverts) 21 g/ml – 1 Tab
6. Assure des performances optimales. Adapté pour l’utilisation de nuit. 25 g/ml – 1 Tab
7. Lavage préalable dans l’attente de compléter le chargement au repas suivant. Pas de produit de lavage
8. Cycle de lavage et de séchage rapide pour vaisselle et casseroles normalement sales. 25 g/ml – 1 Tab
9. Cycle pour casseroles extrêmement sales ou avec incrustations d’aliments. 4 g/ml**+ 25 g/ml – 1+1 Tab
Consommations en stand-by : Consommation en left-on mode : 5 W - Consommation en off-mode : 0,5 W
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Programmes spéciaux
et Options
FR

Remarque :
pour obtenir des performances optimales avec les programmes
"Fast" et "Express" il est conseillé de respecter le nombre de
couverts indiqué.
Pour consommer moins, utiliser le lave-vaisselle à pleine charge.
Note pour les laboratoires d’essai : pour toutes informations
sur les conditions d’essai comparatif EN, s’adresser à:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

Options de lavage
Si une option n’est pas compatible avec le programme
sélectionné, (voir tableau programmes) la led correspondante
clignote 3 fois de suite et des bips retentissent.

Option Départ différé
Possibilité de différer le départ du programme de 1
à 12 heures :
1. Appuyer sur la touche DÉPART DIFFÉRÉ : l’écran affiche
le symbole correspondant ; toute pression successive fait
augmenter le délai (1h, 2h, etc. jusqu’à 12h maximum) de
démarrage du programme sélectionné.
2. Sélectionner le programme et fermer la porte : le compte
à rebours commence ;
3. A l’expiration du délai d’attente, le voyant s’éteint et le
programme démarre.
Pour modifier le délai d’attente et sélectionner un temps
inférieur appuyer sur la touche DEPART DIFFÉRÉ. Pour
l’annuler, appuyer plusieurs fois de suite sur la touche jusqu’à
ce que le voyant du délai d’attente sélectionné s’éteigne. Le
programme démarre dès fermeture de la porte.

Option Tablettes Multifonctions (Tabs)
Cette option permet d’optimiser le résultat de lavage
et de séchage.
En cas d’utilisation de tablettes multifonction, appuyer
sur la touche TABLETTES MULTIFONCTION, le symbole
correspondant s'allume. Pour désactiver cette option appuyer
à nouveau sur la touche.

L’option « Tablettes Multifonctions » prolonge la
durée du programme.

Option Demi-charge
Le programme demi-charge permet de laver
une petite vaisselle et de faire des économies d’eau,
d’électricité et de produit de lavage. Pour sélectionner le
programme, appuyer sur la touche DEMI-CHARGE : le voyant
correspondant s’allume.
Une autre pression sur la touche DEMI-CHARGE permet de
désactiver l’option.
Ne pas oublier de réduire de moitié la quantité de
produit de lavage.

Aucune sélection de Départ différé n'est plus possible
en cours de cycle.

* Présent uniquement sur certains modèles.
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Entretien et soin
Coupure de l’arrivée d’eau et du courant

• Fermer le robinet de l'eau après chaque lavage pour éviter
tout risque de fuites.
• Débrancher la fiche de la prise de courant lors du nettoyage
de l’appareil et pendant tous travaux d’entretien.

Nettoyer le lave-vaisselle

• Pour nettoyer l’extérieur et le bandeau de commande,
utiliser un chiffon humide non abrasif. N’utiliser ni solvants
ni détergents abrasifs.
• Pour nettoyer la cuve intérieure et enlever toute tache, utiliser
un chiffon imbibé d’eau additionnée d’un peu de vinaigre.

Eviter les mauvaises odeurs

• Laisser toujours la porte entrouverte pour éviter toute
stagnation d’humidité.
• Nettoyer régulièrement les joints d’étanchéité de la porte et
des bacs à produits de lavage avec une éponge humide. On
évitera ainsi les incrustations de déchets d’aliment qui sont
les principaux responsables de la formation de mauvaises
odeurs.

Nettoyer les filtres

Les trois filtres qui composent le groupe filtrant débarrassent
l’eau de lavage des résidus d’aliments avant de la remettre en
circulation : pour obtenir de bons résultats de lavage, il faut
les nettoyer.
Nettoyer les filtres régulièrement.
Ne pas utiliser le lave-vaisselle sans filtres ou avec filtre mal
fixé.
• Après quelques lavages, contrôler le groupe filtrant et, si
nécessaire, le laver soigneusement à l’eau courante avec une
petite brosse non métallique en procédant comme suit :
1. tourner le filtre cylindrique C dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour le sortir de son emplacement (fig. 1).
2. Exercer une légère pression sur les ailettes latérales du
gobelet filtre B pour le faire sortir (Fig. 2) ;
3. Dégager le filtre inox A. (fig. 3).
4. Examiner la cavité et éliminer tout résidu de nourriture.
NE JAMAIS RETIRER la protection de la pompe de lavage

(pièce noire) (fig.4).

Nettoyer les bras de lavage

Il peut arriver que des déchets restent collés aux bras de lavage
et bouchent les trous de sortie de l’eau : mieux vaut les contrôler
de temps en temps et les nettoyer avec une petite brosse non
métallique.
Les deux bras de lavage sont tous deux démontables.
Pour démonter le bras supérieur,
il faut dévisser sa bague en
plastique en tournant dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
Remonter le bras gicleur supérieur
en veillant à ce que la face percée
du plus grand nombre d’orifices
soit bien orientée vers le haut.
Pour démonter le bras de lavage
inférieur, pousser sur les languettes
situées sur les côtés et tirer vers
le haut.

C
1

A
3
Après avoir nettoyé les filtres, remettre soigneusement le groupe
filtrant à sa place, cette opération est fondamentale pour un bon
fonctionnement du lave-vaisselle.

En cas d’absence pendant de longues
périodes

Nettoyage du filtre d’entrée d’eau*

Si les tuyaux de l’eau sont neufs ou s’ils sont restés longtemps
inutilisés, avant d’effectuer le raccordement, faire couler l’eau
jusqu’à ce qu’elle devienne limpide et dépourvue d’impuretés.
Faute de quoi, un engorgement pourrait se produire au point
d’arrivée de l’eau et endommager le lave-vaisselle .
Nettoyer, périodiquement le filtre d’entrée de l’eau situé à
la sortie du robinet.
- Fermer le robinet de l’eau.
- Dévisser l’extrémité du tuyau d’arrivée de l'eau, retirer le filtre
et le laver soigneusement à l’eau courante.
- Remettre le filtre en place et visser le tuyau.

• Débrancher les raccordements électriques et fermer le
robinet de l’eau.
• Laisser la porte entrouverte.
•  Au retour, effectuer un lavage à vide.

* Présent uniquement sur certains modèles.
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Anomalies et remèdes
FR

Si l’appareil présente des anomalies de fonctionnement, procéder aux contrôles suivants avant de prendre contact
avec le service d’assistance technique.
Anomalies :

Causes / Solutions possibles :

Le lave-vaisselle ne démarre
pas ou n’obéit pas aux
commandes

• Le robinet de l’eau n’est pas ouvert.
• Eteindre l’appareil à l'aide de la touche ON-OFF, rallumer au bout d’une minute environ et
sélectionner à nouveau le programme.
• La fiche n’est pas bien branchée dans la prise de courant ou il faut changer la prise de
courant.
• La porte du lave-vaisselle n’est pas bien fermée.

La porte ne ferme pas

• S'assurer que les paniers sont bien poussés jusqu'au fond.
• La serrure est déclenchée ; pousser énergiquement sur la porte jusqu’au « clic ».

Le lave-vaisselle ne vidange
pas.

• Le programme de lavage n'est pas encore terminé.
• Le tuyau de vidange de l’eau est plié (voir Installation).
• L’évacuation de l’évier est bouchée.
• Le filtre est bouché par des déchets de nourriture.
• Contrôler la hauteur du tuyau d'évacuation.

Le lave-vaisselle est bruyant.

• La vaisselle s’entrechoque ou butte contre les bras de lavage. Ranger la vaisselle
correctement et s'assurer que les bras de lavage tournent librement.
• Excès de mousse : le produit de lavage n’est pas bien dosé ou n’est pas approprié. (voir
Produit de lavage et utilisation du lave-vaisselle). Ne pas prélaver la vaisselle à la main.

La vaisselle et les verres
présentent des dépôts de
calcaire ou une couche
blanchâtre.

• Absence de sel régénérant.
• Le réglage de la dureté de l'eau n'est pas adéquat ; il faut augmenter les valeurs. (voir Sel
régénérant et Produit de rinçage).
• Le couvercle du réservoir à sel et à produit de rinçage n'est pas bien fermé.
• Il n’y a plus de produit de rinçage ou son dosage est insuffisant.

La vaisselle et les verres
présentent des traces blanches
ou des reflets bleuâtres.

• Le dosage du produit de rinçage est excessif.

La vaisselle n’est pas sèche.

• ll y a eu sélection d’un programme sans séchage.
• Il n'y a plus de produit de rinçage. (voir Sel régénérant et Produit de rinçage).
• Le réglage du produit de rinçage n’est pas approprié.
• La vaisselle est en matériau anti-adhésif ou en plastique ; la présence de gouttelettes d'eau
est normale.

La vaisselle n’est pas propre.

• La vaisselle n’est pas rangée correctement.
• Les bras de lavage ne tournent pas librement car ils sont gênés par la vaisselle.
• Le programme de lavage n’est pas assez puissant (voir Programmes).
• Excès de mousse : le produit de lavage n’est pas bien dosé ou n’est pas approprié. (voir
Produit de lavage et utilisation du lave-vaisselle).
• Le couvercle du réservoir à produit de rinçage n'est pas bien fermé.
• Le filtre est sale ou bouché (voir Entretien et soin).
• Il manque du sel régénérant (voir Sel régénérant et produit de rinçage).
• S'assurer que la hauteur des assiettes est compatible avec le réglage du panier.
• Les orifices des bras de lavage sont bouchés. (voir Entretien et soin).

Il n’y a pas d’arrivée d’eau

• Il y a une coupure d'eau du réseau ou le robinet est fermé.
• Le tuyau d’arrivée de l’eau est plié (voir Installation).
• Les filtres sont bouchés ; il faut les nettoyer. (voir Entretien et soin).
• L'évacuation est bouchée ; il faut la nettoyer.
• Après avoir effectué les opérations de contrôle et de nettoyage, éteindre puis rallumer le
lave-vaisselle et faire démarrer un nouveau cycle de lavage.
• Si le problème persiste, fermer le robinet de l'eau, débrancher la fiche de la prise de courant
et contacter le centre d'assistance technique.

il est bloqué et ses voyants clignotent

* Présent uniquement sur certains modèles.
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Встановлення
Під час переїзду прилад має знаходитися у
вертикальному положенні, за необхідностi нахиляйте його
назад.

УВАГА! НЕБЕЗПЕЧНА НАПРУГА!

UA

Водопровідні під'єднання

Забороняється вiдрiзати трубу подачi води, оскiльки у нiй
мiстяться частини пiд напругою.

Н а л а ш т у в а н н я в од о п р о в і д н и х с и с т е м м а є
здiйснюватися тiльки фахiвцями.

Підключення до електричної мережі

Труба подачi та шланг зливу води мають дивитись праворуч або ліворуч, щоб забезпечити оптимальне встановлення машини.
Труби не повинні бути зігнутими або здавленими посудомийною машиною.

Пiд'єднання труби подачi води

• До водорозбірного з'єднання з газовою різьбою 3/4”
холодної або гарячої води (макс. 60°C).
• Дати стекти воді, доки вона не стане прозорою.
• Добре закрутити трубу для заправлення і відкрити кран.
Якщо довжини труби подачi води не вистачає,
зверніться у спеціалізовану крамницю або до
уповноваженого фахівця (див. Допомога).
Тиск води має перебувати у межi значень, наведених
у таблицi технiчних даних, в іншому разі посудомийна
машина може працювати некоректно.
Зверніть увагу, щоб труба не утворювала згинів та
утисків.

Пiд'єднання шлангу для зливу води

Пiд’єднайте зливний шланг до к аналізаційного
трубопроводу дiаметром не менше за 2 см. (A)
Зливний шланг має розташовуватися на висоті від 40 до
80 від підлоги або опірної поверхні посудомийної машини.

MAX 80 cm
MIN 40 cm

Перш ніж під’єднати зливний шланг до сифону мийки,
видаліть пластикову пробку (B).

Захист вiд затоплення

Щоб унеможливити затоплення, посудомийну машину:
- оснащено системою, яка перериває подачу води в разi
порушень в роботi або витоків всереденi машини.
Деякi моделi оснащенi також додатковим пристроєм
безпеки New Acqua Stop*, який запобiгає затопленню
також у випадку розриву труби подачi.

Перш нiж вставити вилку в електричну розетку,
переконайтеся, що:
• розетк а має за землення у відповідності до
встановлених норм;
• розетка розрахована на максимальне навантаження
у межах потужності приладу, зазначене у табличці з
характеристиками;

(див. розділ Опис посудомийної машини);

• напруга живлення знаходиться в межах значень,
вказаних у табличці з характеристиками на подвійних
дверцятах;
• розетка сумісна з штепсельною вилкою приладу. В
iншому випадку звернiться до уповноваженого фахiвця
iз проханням замiнити вилку (див. Допомога) ; не
використовуйте подовжувачі й трійники.
З встановленої машини має забезпечуватись легкий
доступ до шнуру живлення й електричної розетки.
Шнур живлення не повинен мати згинів або утисків.
Задля вашої безпеки: пошкоджений шнур живлення
має замiнятися тiльки виробником або його власною
службою технiчної допомоги. (Див.Допомога)
Компанія знімає з себе відповідальність у разі
недотримання вказаних норм.

Розміщення і вирівнювання

1. Встановіть посудомийну машину на рiвній та твердій
підлозі. Якщо пiдлога не є iдеально горизонтальною,
компенсуйте нерiвностi за допомогою переднiх ніжок –
розкручуючи чи закручуючи їх. Належне вирiвнювання
надає стабільність машині та запобігає вібрації і шуму.
2. Перед вбудуванням посудомийної машини прикріпіть
прозору клейку стрічку* під дерев'яною поличкою з метою
захисту від конденсату.
3. Розташуйте посудомийну машину так, щоб бічні стінки
або спинка прилягали до найближчих меблiв або до
стіни. Прилад також можна вбудувати під суцільну робочу
поверхню* (див. аркуш з інструкціями з монтажу).
4*. Для налаштування висоти задньої нiжки обертайте
червону шестикутну втулку, яка знаходиться у центрi
внизу на переднiй частинi машини. Скористуйтеся
шестигранним гайковим ключем на 8 мм, обертаючи за
годинниковою стрiлкою для збiльшення висоти та проти
годинникової стрiлки для її зменшення. (див.iнструкцiю з

вбудування у додатку до документацiї)

* Наявне лише в деяких моделях.
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Застереження перед першим використанням

Після монтажу вийміть прокладки, розташовані на
коробах, а також еластичні гумки для утримання,
розташовані на верхньому коробі (де вони наявні).

Налаштування з пом'якшення води
Пер ніж розпочати перше миття, необхідно налаштувати рівень жорсткості води у водопровідній мережі.
(див.розділ Ополіскувач і регенераційна сіль)

Перше завантаження бачку з пом'якшувачем має відбуватися водою, потім слід засипати приблизно 1 кг солі;
деякий витік води є нормальним.
Відразу ж після цього запустити цикл миття.
Використовуйте лише спецiальну сіль для посудомийної машини. Пiсля додавання солi iндикатор ВIДСУТНЯ

Посудомийна машина оснащена звуковими/світловими
сигналами (залежно від моделі), які сповіщають про те,
що команда задіяна: увімкнення, кінець циклу, тощо..
Символи/індикатори/світлодіоди,наявні на панелі
управління/дисплеї,можуть змінювати колір, блимати
або горіти постійним світлом. (залежно від модулі
посудомийної машини).
На дисплеї*виводиться корисна інформація відносно до
типу завданого циклу, фази миття/сушіння, остаточного
часу, температури, тощо...

СІЛЬ* згасне.
Вiдсутнiсть солi в контейнері може викликати
ушкодження пристрою пом’якшення води та нагрiвального
елементу.

Технічні дані
Розмiри
Мiсткiсть

Ширина, см 44,5
Висота, см 82
Глибина, см 55
10 стандартних комплектів
посуду

Тиск у системі
водопостачання

0,05 ÷ 1мПа (0,5 - 10 бар)
7,25 – 145 psi

Напруга живлення

Див. на табличці з даними

Загальна споживана
потужність

Див. на табличці з даними

Запобіжник

Див. на табличці з даними
Цей прилад вiдповідає таким
Директивам ЄС:
- 2006/95/ЕС (Про Низьку
напругу)
-2004/108/EC (Про
електромагнітну сумісність)
- -2009/125/EC (Ком. Рег.
1016/2010) (Екодізайн)
-97/17/EC (Маркування)
- -2012/19/EU (RAEE
- Утилізація відходів
електричної й електронної
апаратури)

* Наявне лише в деяких моделях.
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Опис приладу
Загальний вигляд

UA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Верхній короб
Верхнiй розпилювач
Вiдкиднi елементи
Регулятор висоти коробу
Нижній короб
Нижнiй розпилювач
Кошик для приборiв
Фiльтр мийної води
Контейнер для солi
Ванночки миючого засобу та ємність для
ополiскувача
11. Табличка з технiчними даними
12. Панель керування***

Панель управління
Індикатори відсутності солі
Кнопка вибору програми
Кнопка з iндикаторами
On-Off/Reset (УвімкнВимкн/Скидання)

Індикатор Номер програми
- часу, який залишився

Індикатор відсутності
ополіскувача
Індикатор відстроченого пуску

Кнопка з iндикаторами
багатофункціональних
таблеток - Tabs

Кнопка половинного завантаження
Кнопка відстроченого
пуску

Індикатор половинного завантаження

*** Тільки в моделях з повним вбудуванням * Наявне лише в деяких моделях.
Номери та типи програм і опцій залежать від конкретних моделей посудомийних машин.
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Регенераційна сіль і
ополіскувач
UA

Використовуйте лише спецiальнi засоби для
посудомийної машини. Не використовуйте харчову або
промислову сіль.
Слiдуйте вказiвкам на упаковках засобiв.
При використаннi багатофункцiональних засобiв
рекомендується протедодання солi, особливо при жорсткiй
або дуже жорсткiй водi. (Слiдуйте вказiвкам на упаковках
засобiв).
Якщо не додавати не сiль, не ополiскувач, вважається
за норму увiмкнутий стан iндикаторів ВІДСУТНЯ СІЛЬ* і
ВІДСУТНІЙ ОПОЛІСКУВАЧ*.

Як завантажити регенерацiйну сiль

Використання солі запобігає утворенню НАКИПУ на посуді та
на функціональних компонентах посудомийної машини.
• Важливо слідкувати, щоб контейнер для солі не залишався
порожнім.
• Важливо виконати налаштування відповідно до жорсткості
води.
Контейнер для солi знаходиться у нижнiй частинi посудомийної
машини (див. Опис) та має заповнюватися:
• коли на панелi управління спалахує iндикатор ВIДСУТНЯСІЛЬ*;
• коли зелений поплавець* на пробці для солі більше не
помітний.
• див.автономну роботу в таблиці жорсткості води.
1. Витягнiть нижнiй короб та розкрутіть
ковпачок контейнеру для солі проти
годинникової стрілки.
2. Тільки при першому використанні:
заповніть бак водою до країв.
3. Розташуйте лійку (див.малюнок) та
заповнiть контейнер сiллю до країв (близько
1 кг); невеличкi виплески води є нормальними.
4. Вийміть лійку, видаліть залишки солі з носиків, обполосніть
ковпачок під проточною водою і закрутіть його знову.
Рекомендується проводити цю операцiю при кожному насипаннi
cолi.
Добре закрутiть ковпачок, щоб запобiгти попаданню всередину
миючого засобу пiд час миття (це може безповоротньо ушкодити
пристрій для пом’якшення води).
Коли необхідно додати сіль, рекомендується виконати дії
перед запуском посудомийної машини.

Встановлення жорсткості води

Щоб отримати оптимальні результати пом’якшувача води
антинакипіну, необхідно виконати налаштування відповідно до
ступеню жорсткості води в місцевій мережі водопостачання.
Ці дані можна отримати в організаціях-постачальниках
комунальних послуг з водопостачання. На заводі машину
налаштовано на середню жорсткість води.
• Увімкнути посудомийну машину за допомогою кнопки
УВІМКН/ВИМКН
• Вимкнути кнопкою УВІМКН/ВИМКН
• Натиснути і притримати кнопку P впродовж 5 секунд, доки
не пролунає звуковий сигнал.
• Увімкнути кнопкою УВІМКН/ВИМКН
• Блимає номер рівню поточного вибору й індикатор солі.
• Натиснути на кнопку P, щоб вибрати бажаний рівень
жорсткості (див.таблицю жорсткості).
• Вимкнути кнопкою УВІМКН/ВИМКН
• Налаштування завершене!
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Середній автономний
режим контейнер для солі
з 1 циклом миття у день
ступінь
°dH
°fH
ммоль/л
місяці
1 0-6
0 - 10
0-1
7 місяці
2 6 - 11 11 - 20
1,1 - 2
5 місяці
3 12 - 17 21 - 30
2,1 - 3
3 місяці
4 17 - 34 31 - 60
3,1 - 6
2 місяці
6,1 - 9
2/3 тижні
5* 34 - 50 61 - 90
Якщо значення перебуває у межi вiд 0°f до 10°f, рекомендується
не використовувати регенераційну сiль.
* Якщо задано 5, тривалість може збільшитися.
Таблиця жорсткості води

(°dH = жорсткiсть у градусах за німецькою системою - °fH =
жорсткiсть у градусах за французською системою - ммоль/л =
мiлiмоль/лiтр)

Як завантажити ополіскувач

Ополіскувач полегшує СУШІННЯ посуду. Ємнiсть для
ополiскувача заповнюється:
• коли на панелi керування спалахує iндикатор ВIДСУТНIЙ
ОПОЛIСКУВАЧ*
• коли оптичний індикатор, який знаходиться на дверцятах
контейнера“E”, переходить з темного у прозорий стан.
1. Вiдкрийте ємнiсть, повертаючи
кришку “G” проти годинникової
стрiлки.
2. При додаваннi ополiскувача
уникайте його переливання через
край. У разi переливання витрiть
витiки сухою ганчiркою.
3. Закрутiть знову кришку.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ наливати ополiскувач безпосередньо
у бак.

Вiдмiряйте дозу ополiскувача

Якщо ви не задовольненi результатами сушiння, можна змінити
дозу ополiскувача. Оберніть регулятор “F”. Залежно від моделі
посудомийної машини можна задати до 4-х рівнів. На заводі
машину налаштовано на середній рівень.
• якщо на посудi спостерігаються синюваті розведенні,
завдайте менші номери (1-2).
• якщо залишаються водянi краплi або плями накипу, завдайте
бiльші номери (3-4).

Як завантажити короби
Рекомендації

Перед звантаженням коробiв очистiть посуд вiд залишкiв
їжi та вилийте із склянок та ємностей наявну рiдину.
Немає необхідності у попередньому ополіскуванні під
проточною водою.
Розташуйте посуд і прибору в стійкому положенні, щоб
уникнути перегортання, ємності слід завантажувати отвором
вгору, а вигнуті або випуклі частини - в поперечному
положенні, щоб надати можливості воді досягати всіх
поверхонь і вільно стікати.
Слідкуйте, щоб кришки, ручки, сковороди і лотки не заважали
обертанню розпилювачів. Розташуйте дрібні речі в кошику
для приборів.
Пластиковий посуд і сковороди з антипригарним покриттям
більше утримують водяні краплі і тому їх ступень висушування
буде нижчим у порівнянні з посудом з кераміки або з
неіржавіючої сталі.
Легкі речі (наприклад, пластикові ємності) рекомендовано
розташовувати у верхньому коробі таким чином, щоб
попередити їх пересування.
Пiсля завантаження посуду переконайтеся, що розпилювачi
вiльно обертаються.

Нижній короб

У нижньому коробі можна розмістити каструлі, кришки,
тарілки, салатниці, столові прибори, тощо. Великі тарілки і
кришки краще розташувати з боків коробу.

Деякі моделі посудомийних
машин оснащені секторами,
я к і м ож у т ь н а х и л я т и с я * , у
вертикальному положенні їх
можна використовувати для
тарілок, у горизонтальному (тобто,
опущеному) – для каструль та
салатниць.
Деякі моделі оснащені
Вертикальною зоною,
спеціальними висувними
опорами * (Vertical Zone), які
розташовані позаду коробу в можуть використовуватися для
утримання сковорід або лотків у вертикальному положенні,
щоб заощадити місце.
Для їх використання достатньо взятися за кольорову ручку
і потягнути її вгору, обертаючи уперед. Такі опори можуть
пересуватися праворуч або ліворуч, адаптуючись під розміри
посуду.

Кошик для приборiв

Кошик для приборів оснащений верхніми решітками для їх
кращого розташування. Він має розташовуватися тiльки у
переднiй частинi нижнього коробу.

Верхній короб

Призначений для делікатного і легкого посуду: склянок,
чашок, блюдець, низьких салатниць.

Рекомендується розташувати забруднений посуд у нижній
короб, тому що в цьому секторі водяні струмені діють більш
енергійно і забезпечують кращі результати миття.

* Наявне лише в деяких моделях.
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Відкидні елементи зі змінним положенням*

Бічні відкидні елементи можуть займати три різні положення
за висотою, що дозволяє оптимізувати розташування посуду
і приборів у коробі.
Келихи можна надійно розмістити
на відкидних елементах,
вставляючи ніжку у відповідні
отвори.
Щоб оптимізувати сушіння, слід
розташувати відкидні елементи
з більшим нахилом. Щоб змінити
нахил, підніміть відкидний елемент,
злегка протягніть його і розташуйте
у бажане положення.

Як вiдрегулювати висоту верхнього коробу (45 см)

Верхній короб може регулюватися за висотою: верхнє
положення - для розташування посуду великих розмірів
у нижньому коробі; нижнє положення - для створення і
використання більшого місця вгорі на відкидних елементах.
Рекомендується налаштовувати висоту верхнього
короба, коли вiн НЕЗАПОВНЕНИЙ.
НЕ пiдіймайте та не опускайте короб ТIЛЬКИ з одного
боку.

Піднос*

В деяких моделях посудомийних машин передбачений
висувний піднос*, який може містити столові прибори або
посуд невеличких розмірів.
Щоб отримати кращі результати миття, не слід завантажувати
під підносом посуд великих розмірів. Піднос для столових
приборів є знімним. (див.малюнок)

Якщо короб оснащений системою Lift-Up* (див.малюнок),
візьміться за нього з боків і потягніть вгору для підйому. Щоб
повернутися у нижнє положення, натисніть на важіль (A) з
боків коробу і притримайте його під час опускання.

Посуд і столові прибори, не придатні для
використання у посудомийній машині

• Дерев'яний посуд і столові прибори.
• Склянки з делікатним декором, посуд народних художніх
промислів або антикварний посуд. Такий декор не є
стійким.
• Частини з синтетичних матеріалів, не стійких до високих
температур.
• Мідний і олов'яний посуд.
• Посуд забрудненій попелом, воском, мастилом або
фарбою.
Декори на склі, алюмінієві і срібні деталі під час миття можуть
змінюватися колір і відбілюватися. Деякі типи скла (напр.,
речі з хрусталя) після багатьох циклів миття можуть стати
непрозорими.

Ушкодження склу і посуду
Причини:

• Тип скла і процедура з його обробки.
• Хімічний склад миючого засобу.
• Температура води в програмі ополіскування.

Порада:

• Використовуйте тільки склянки і вироби з порцеляни, для
котрих їх виробник гарантує можливість миття в посудомийній
машині.
• Використовуйте делікатний миючий засіб для посуду.
• Вийміть склянки і столові прибори з посудомийної машини
відразу ж після завершення програми.

*Наявні

тільки в деяких моделях і різняться кількістю і
положенням.
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Миючий засіб і використання
посудомийної машини
Як завантажити миючий засіб

Добрий результат миття залежить також вiд правильного
дозування миючого засобу, у разi його перевищення
миття не буде ефективним та, крiм того, вiдбувається
забруднення довкiлля.
Дозування має залежати від рівня забруднення.
З а з в и ч а й д л я н о рма л ь н о го за б руд н е н н я с л і д
використовувати 25 г миючого засобу. у порошку або 25
мл рідкого миючого засобу. Достатнім буде використання
однієї таблетки.
Якщо посуд не дуже забруднений або попередньо
обполiснутий у водi, значно зменшiть дозу миючого
засобу.
Для оптимального результату миття дотримуйтесь
інструкцій, наведених на упаковці з миючим засобом.
В разі додаткових запитань ми радимо звернутися до
виробників миючих засобів.
Відкрийте ємність з
миючим засобом за
д о п о м о го ю к н о п к и D ;
відміряйте миючий засіб
відповідно до таблиці з
програмами:
• порошковий або рідинний:
ванночки A (миючий засіб
для миття) і B (миючий
засіб для попереднього
миття)
• таблетки: якщо вiд програми надходить запит на 1 таблетку,
завантажте її у ванночку A та закрийте кришку С; якщо вiд
програми надходить запит на 2 таблетки, розмiстiть другу
таблетку на днi баку.
Видалiть залишки миючого засобу з країв ванночки та
закрийте кришку С (почується клацання).
Ємність з миючим засобом відкривається автоматично у
визначений момент залежно від програми.
П р и в и к о р и с та н н я к о мб і н о ва н и х м и юч и х з а с о б і в
рекомендується скористатися опцією TABS, яка пристосовує
програму миття таким чином, щоб досягти найкращого
результату миття і сушіння.
Використовуйте лише миючi засоби для посудомийних
машин.
НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ миючими засобами для ручного
миття.
Перевищення дози миючого засобу може викликати
залишки пiни наприкiнцi циклу.

Як увiмкнути посудомийну машину

1. Вiдкрийте водопровідний кран.
2. Відчиніть дверцята і натисніть на кнопку УВІМКН-ВИМКН.
3. Відміряйте миючий засiб (див.Як завантажити миючий
засіб)
4. Завантажте короби (див. Як завантажити короби).
5. Виберіть програму відповідно до посуду та ступеню його
забруднення (див. Таблицю програм) , натискаючи кнопку P.
6. Виберіть опції миття*. (див. Спеціальні програми й опції).
7. Запустіть машину, закривши дверцята.
8. Про завершення програми сповіщають звукові сигнали і
блимання номеру програми на дисплеї. Відкрийте дверцята,
вимкнiть прилад шляхом натискання кнопки УВІМКН/ВИМКН.
9. Перш нiж виймати посуд з машини, зачекайте декiлька
хвилин, щоб не обшпаритись. Звiльнiть короби, починаючи
з нижнього.
З метою заощадження електроенергії, за деяких умов
тривалого НЕВИКОРИСТАННЯ машина вимикається
автоматично.
PROGRAMMI АВТО (AUTO)*:деякі моделі посудомийної
машини оснащені особливим датчиком який визначає ступінь
забруднення посуду і задає більш ефективну та економічну
програму.
Тривалість програм «Авто» може змінюватися, залежно від
показань датчика.
Якщо посуд не дуже забруднений або попередньо
ополiснутийу водi, слід значно зменшити дозу миючого засобу.

Як змiнити програму, яка вже почала працювати

Якщо обрано помилкову програму, її можна змінити на самому
початку: обережно (виходитиме пара) відкрийте дверцята,
натисніть і притримайте кнопку УВІМКН/ВИМКН, машина
вимикається. Знову увімкніть машину за допомогою кнопки
УВІМКН/ВИМКН і виберіть нову програму разом з наявними
опціями; запустить, закривши дверцята.

Додайте iнший посуд та начиння

Не вимикаючи машину, обережно (виходитиме пара)
відкрийте дверцята, вставте посуд. Зачиніть дверцята: цикл
продовжиться.

Випадкове переривання

Якщо під час миття відкриються дверцята або відбудеться
збій в електроживленні, програма переривається. При
поверненнi електроенергiї або при закриттi дверцят програма
продовжить роботу з мiсця, де її було перервано.

Найкращi показники миття та сушiння отримуються
тiльки завдяки використанню комбінованого миючого
засобу, рiдкого ополiскувача та регенерацiйної солi.
Рекомендується використовувати миючі засоби,
що не мiстять фосфатiв та хлору. Це вiдповiдатиме
полiтицi збереження довкiлля.

* Наявне лише в деяких моделях.
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Програми
UA

Дані щодо програми є лабораторними значеннями, заміряними відповідно до Європейського Стандарту EN 50242.
Залежно від різних умов використання тривалість і дані у програми можуть змінюватися.

Номер i тип програм та опцiй може бути рiзним, залежно вiд моделi посудомийної машини.

Сушіння

Опції

Тривалість
програми
h:min.

Споживання
води (л/цикл)

Споживання
електроенергії
(кВт-год/цикл)

1. Еко

Так

Відстрочений пуск - Tabs
Half Load

03:10

9,0

0,74

2. Auto Інтенсивне

Так

Відстрочений пуск - Tabs
Half Load

02:20 - 03:00

13,0 - 14,0

1,20 - 1,40

3. Auto Звичайне

Так

Відстрочений пуск - Tabs
Half Load

01:40 - 02:20

13,5 – 14,5

1,00 - 1,15

4. Делікатне

Так

Відстрочений пуск - Tabs
Half Load

01:40

9,0

0,85

Ні

Відстрочений пуск - Tabs

00:25

8,0

0,45

Так

Відстрочений пуск - Tabs

03:30

13,0

0,85

Ні

Відстрочений пуск Half Load

00:10

4,0

0,01

8. Short Time

Так

Відстрочений пуск - Tabs

01:20

15,5

1,10

9. Ultra Intensive

Так

Відстрочений пуск - Tabs
Half Load

02:50

17,0

1,45

Програма

5. Експрес
6. Good Night
7. Замочування

Вказівки щодо вибору програми і дозування миючого засобу
1. Цикл миття ЕСО (ЕКО) - це стандартна програма, дані про яку наводяться на етикетці енергоефективності; цей цикл
призначений для миття посуду зі звичайними забрудненнями; ця програма є найбільш ефективною з точки зору споживання
електроенергії і води для названого типу посуду. 4 г/мл**+ 21 г/мл – 1 Tab (**Кількість миючого засобу для попереднього миття)
2. Посуд та каструлi дуже забрудненi (не використовувати для крихких речей). 25 г/мл – 1 Таб
3. Посуд та каструлi звичайно забрудненi. 4 г/мл**+ 21 г/мл – 1 Tab
4. Цикл для делікатного посуду, чутливого до високих температур. 25 г/мл – 1 Таб
5. Швидкий цикл для посуду з незначними забрудненнями. (Ідеально підходить для 2 приборів) 21 г/мл – 1 Таб
6. Гарантує оптимальні показники миття. Придатне для нічного використання. 25 г/мл – 1 Таб
7. Попереднє миття, поки машина очiкує на завантаження після наступного прийняття їжі. Без миючого засобу
8. Швидкий цикл миття і сушіння, придатний для звичайно забруднених посуду і каструль. 25 г/мл – 1 Таб
9. Цикл для дуже забруднених або з залишками висохлої їжі каструль. 4 г/мл**+ 25 г/мл – 1+1 Tab
Споживання електроенергії у черговому режимі: Споживання електроенергії в увімкненому режимі: 5,0 Вт Споживання електроенергії у вимкненому режимі: 0,5 Вт
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Спеціальні програми
й опції
Зауваження:
найкращi показники програми «Експрес» отримуються за
умови завантаження рекомендованої кiлькостi приборiв.
Щоб зменшити споживання енергії і води, повністю
завантажуйте посудомийну машину.
Примiтка для контрольно-випробних лабораторiй: щодо
iнформацiї з умов проведення порiвняльних випробувань EN,
звернiться за адресою:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

Опція Багатофункціональні таблетки
(Tabs)

За допомогою цієї опції можна оптимізувати результати миття
і сушіння. При використанні багатофункціональних таблеток
натисніть кнопку БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТАБЛЕТОК.
Спалахне символ. При повторному натисканні цю опцію
буде скасовано.
При використання опції БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ
ТАБЛЕТКИ тривалість програми збільшиться.

Опції миття*
Якщо опцiя не є сумiсною з обраною програмою,
(див.таблицю програм), відповiдний свiтлодiод тричi
спалахне та пролунають звукові сигнали.

Вiдстрочений пуск (Delayed Start)

Можна відкласти початок роботи програми на 1 - 12
годин:
1. Натисніть на кнопку ВІДСТРОЧЕНИЙ ПУСК: на дисплеї
з’явиться відповідний символ; при кожному наступному
натисканні час збільшуватиметься (1 година, 2 години і т.д
до макс. 12 годин) від початку обраної програми.
2. Виберіть програму і зачиніть дверцята: розпочинається
зворотній відлік;
3. Після завершення заданого часу індикатор гасне і програма
починається.
Щоб змінити час відстрочення на менший, натисніть на
кнопку ВІДСТРОЧЕНОГО ПУСКУ. Для скасування натискайте
на кнопку, поки не згасне індикатор обраного відстрочення.
Програма запускається при закритті дверцят.
При вже запущеному циклі неможливо активувати
Відстрочений пуск.

Половинне завантаження верхнього або
нижнього коробу (Half Load)

При невеликiй кiлькостi посуду можна задати
цикл половинного завантаження, заощаджуючи воду,
електроенергiю та миючий засiб. Виберіть програму,
натискайте на кнопку ПОЛОВИННОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ:
спалахує індикатор, відповідний обраному коробу і
вмикається миття тільки для верхнього або нижнього коробу.
Пам’ятайте про завантаження тільки верхнього або
нижнього коробу та про зменшення миючого засобу.

* Наявне лише в деяких моделях.
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Догляд та очищення
UA

Виключення води й електричного
живлення

• Для запобiгання витокам закривайте кран водопостачання
пiсля кожного миття.

• Виймайте штепсельну вилку з розетки під час чищення
машини та під час робіт з технічного обслуговування.

Чищення посудомийної машини

• Зовнiшня поверхня та панель управління мають очищуватися
змоченою у водi м’якою не абразивною ганчiркою. Не
використовуйте розчинники або абразивнi засоби.
• Внутрiшнiй бак можна очистити вiд плям за допомогою
ганчiрки, зволоженої у розчинi води з оцетом.

Як запобiгти неприємним запахам

• З метою уникнення накопиченню вологи залишайте
дверцята завжди напiввiдкритими.
• Регулярно очищайте зволоженою ганчiркою герметичнi
прокладки по периметру дверцят i ванночок для миючих
засобiв. Такi дiї унеможливлюють накопичення залишкiв
їжi, утворюючих неприємнi запахи.

Очищення фільтрів

Фiльтрувальна группа складається з трьох фiльтрiв для
очищення води вiд залишкiв їжi та повертання її у контур: щоб
результати миття були завжди задовільненими, необхідно
очищати фільтри.
Регулярно очищайте фільтри.
Посудомийна машина не має використовуватись без
фiльтра або з вiд’єднаним фiльтром.
• Через декiлька циклiв миття перевiрте фiльтрувальну групу
та промийте її пiд проточною водою у разi необхiдностi,
використовуючи неметалеву щiтку. Нижче приведений
порядок дiй:
1. обернiть проти годинникової стрiлки цилiндричний фiльтр
C та виймiть його (мал. 1).
2. Виймiть стакан фiльтру B шляхом легкого натискання на
бiчнi ребра (мал. 2);
3. Зніміть тарілку фільтру з неіржавіючої сталі A (мал. 3).
4. Перевірте оглядовий колодязь та видалiть залишки їжi. НІ
В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ВИДАЛЯЙТЕ захист насосу мийної води

(деталь чорного кольору) (мал.4).

Як чистити розпилювачi

Може трапитися, що залишки їжі залишаються на
розпилювачах і закривають отвори, з яких виходить вода:
час від часу перевіряйте їх і очищайте неметалевою щіткою.
Обидва розпилювача можуть зніматися.
Щоб зняти верхнiй розпилювач,
слiд розгвинтити проти
годинникової стрiлки пластмасову
круглу гайку. При встановленнi
верхнього розпилювача повернiть
д о го р и ч а с т и н у з б i л ь ш о ю
кiлькостю отворiв.
Щоб зняти нижнiй розпилювач,
натиснiть на виступи, розташованi
по боках, та потянiть його догори.

C
1

A
3

П i с л я оч и щ е н н я ф i л ьт р i в п р а в и л ь н о в с т а н о в i т ь
фiльтрувальний вузол на мiсце; це важливо для належної
роботи посудомийної машини.

Очищення фільтру на подачі води*

Якщо труби для води є новими або перебувають довгий час
без використання, спускайте воду, аж доки вона не стане
прозорою. Без цього існує небезпека засмiчення мiсця, де
вода надходить у машину, що призведе до ушкодження
посудомийної машини.
Час вiд часу очищайте фiльтр на подачi води,
розташований на виходi з водопровiдного крану.
- Закрийте водопровідний кран.
- Розгвинтiть кінцеву частину труби для подачi води, виймiть
фiльтр та обережно вимийте його пiд проточною водою.
- Знову встановiть фiльтр та закрутiть трубу.
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В разі тривалої відсутності
• В i д ’ є д н а й те ел е к т р и ч н i з ’ є д н а н н я та з а к р и й те
водопровiдний кран.
• Залиште дверцята напiввiдкритими.
• Виконайте цикл миття з незаповненою машиною.

* Наявне лише в деяких моделях.

Несправності та
засоби їх усунення
При порушеннях в роботі посудомийної машини перевірте такі позиції, перш ніж звертатися по допомогу у Сервісний
центр.
Несправності

Можливі причини / Засоби усунення:

Посудомийна машина не
розпочинає роботу або не
відповідає на команди

• Не відкритий водопровідний кран.
• Вимкнути машину за допомогою кнопки УВІМКН/ВИМКН, через хвилину знову увімкнути
її і перевстановити програму.
• Вилка не добре вставлена в електричну розетку o Замінити електричну розетку.
• Дверцята посудомийної машини погано закриті.

Дверцята не зачиняються

• Переконатися, що короби вставлені до упору.
• Це спрацювало замикання; енергійно проштовхніть дверцята до відчуття клацання.

З посудомийної машини не
зливається вода.

• Програму миття ще не завершено.
• Перегин зливного шланга (див. Встановлення).
• Забився зливний отвір мийки.
• Фiльтр засмiчений залишками їжi.
• Перевірити висоту зливного шлангу.

Чутнi шуми пiд час миття.

• Посуд стикається мiж собою або з розпилювачами. Правильно завантажити посуд і
перевірити, що розпилювачі вільно обертаються.
• Надмірне піноутворення: помилкове дозування миючого засобу, або миючий засіб не
придатний для посудомийної машини. (див. Миючий засіб і використання посудомийної
машини) Не виконувати попереднє миття вручну.

На посудi та склянках
помiтний вапняний накип
або бiлуватi розведення.

• Як завантажити регенерацiйну сiль.
• Невідповідне налаштування жорсткості води; збільшити значення. (Див. Регенераційна
сіль і ополіскувач),
• Погано закручена кришка контейнеру для солі і ополіскувача.
• Закiнчився ополіскувач, або недостатнє його дозування.

На посудi і склянках помiтні
синюватi розведення.

• Надмірна кiлькiсть ополiскувача.

Кухонне начиння не
виходить досить сухим.

• Було задано програму без сушiння.
• Закінчився ополіскувач. (див. Регенераційна сіль і ополіскувач),
• Помилкове регулювання ополiскувача.
• Посуд з антипригарного або з пластикового матеріалу; è водяні краплі є цілком
нормальним явищем.

Посуд залишився
забрудненим.

• Посуд не дуже добре розташований.
• Розпилювачі не обертаються через блокування посудом.
• Дуже делiкатна програма миття (див. Програми).
• Надмірне піноутворення: помилкове дозування миючого засобу, або миючий засіб не
придатний для посудомийної машини. (див. Миючий засіб і використання посудомийної
машини)
• Кришка ополiскувача не закручена належним чином.
• Фiльтр забруднений або засмічений (див. Технічне обслуговування і догляд).
• Вiдсутня регенерацiйна сiль (див. Ополiскувач та регенерацiйна сiль).
• Переконатися, що висота тарілок відповідає розмірам коробу.
• Засмічені отвори розпилювачів. (див. Догляд та очищення).

Посудомийна машина не
завантажує воду.

• Відсутня вода у водопровідній мережі або закритий кран.
• Перегин труби для подачі води (див. Встановлення).
• Засмічені фільтри, необхідно очистити їх. (див. Догляд та очищення).
• Засмічений зливний отвір, необхідно очистити його.
• Після перевірок і очищення вимкнути і знову увімкнути посудомийну машину, щоб
запустити новий цикл миття.
• Якщо проблема залишається, слід закрити водопровідний кран, вимкнути вилку з
електричної розетки і звернутися у сервісний центр.

заблокована, блимають індикатори
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