
Посудомийна машина
Інструкція з експлуатації
ЧАСТИНА 1: Загальна версія
DW 6012 4М NA FS

 
 

 

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію 
перед використанням посудомийної машини 
і збережіть її для подальшого використання.
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ПРИМІТКИ:  

•

•

•

•

Вивчення розділу «Поради з усунення неполадок» допо-
може вам самостійно вирішити деякі поширені проблеми.
Якщо ви не можете вирішити проблеми самостійно, звер-
ніться по допомогу до фахівця.
Виробник, дотримуючись політики постійного розвитку і 
оновлення продукту, може вносити зміни без попе-
реднього повідомлення.
У разі втрати або застарівання ви можете отримати нову 
інструкцію користувача від виробника або постачальника.
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ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА:
Під час використання посудомийної машини дотри-
муйтеся заходів обережності, зазначених нижче:

 

• 

• 
• 

•

•

Установлення і ремонт можуть виконувати тільки квалі-
фіковані фахівці. Цей прилад призначений для викори-
стання в домашньому господарстві і для аналогічних 
застосувань, таких як: 
- стандартні кухонні зони в магазинах, офісах і інших 

робочих приміщеннях;
- господарські будинки;
- клієнтами в готелях, мотелях і інших житлових примі-

щеннях;
Хостели типу ліжко і сніданок.
Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 
років і старші, а також особи з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими здібностями, або недолі-
ком досвіду і знань, якщо їм забезпечено нагляд або 
інструкції стосовно безпечного використання пристрою 
і розуміння небезпек.
Діти не повинні грати з приладом. Чищення і обслуго-
вування не повинні виконувати діти без нагляду. (Для 
EN60335-1).
Цей прилад не призначений для використання особа-
ми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сен-
сорними або розумовими здібностями, або браком 
досвіду і знань, 



4 

•

•

•

•

 
 

 

 

Інструкції щодо заземлення
 

•

•

•

•

 

 

 

 

якщо тільки їм не було надано нагляд або інструкції 
стосовно використання пристрою особою, відповідаль-
ною за їх безпеку. (Для ІЕС60335-1).
Пакувальний матеріал може бути небезпечний для дітей!
Цей прилад призначений тільки для використання в 
домашніх умовах. Щоб уникнути ураження електричним 
струмом, не занурюйте пристрій, шнур або вилку у воду 
або іншу рідину.
Будь ласка, відключіть пристрій від мережі перед очи-
щенням і технічним обслуговуванням.
Використайте м'яку тканину, змочену миючим засобом, а 
потім витріть досуха сухою тканиною.

Цей прилад має бути заземлений. У разі несправності 
або поломки заземлення знизить ризик ураження 
електричним струмом, забезпечуючи шлях найменшо-
го опору. Цей прилад оснащено вилкою із заземлен-
ням.
Вилка має бути підключена до відповідної розетки, яка 
встановлена і заземлена відповідно до всіх місцевих 
норм і правил.
Неправильне підключення проводу заземлення може 
призвести до ураження електричним струмом.
Зверніться до кваліфікованого електрика або представ-
ника сервісної служби, якщо ви сумніваєтеся, чи пра-
вильно заземлено пристрій.
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

•
 

Не замінюйте вилку, що поставляється з приладом, 
якщо вона не призначена для вашої розетки.
Потрібна правильна розетка, встановлена кваліфікова-
ним електриком.
Не давіть, не сідайте і не стійте на дверцятах або під-
ставці для посудомийної машини.
Не використовуйте посудомийну машину, якщо не всі 
панелі корпусу встановлено належним чином.
Відкривайте дверцята дуже обережно, якщо посудо-
мийна машина працює, є ризик випліскування води.
Не ставте важкі предмети на дверцята і не стійте на них, 
коли машина відкрита. Прилад може впасти вперед.
Під час завантаження предметів для миття:
1) Розміщуйте гострі предмети так, щоб вони не пошко-
дили ущільнення дверцят;
2) Попередження: Ножі й інші предмети з гострими 
краями мають бути завантажені в кошик так, щоб їх 
вістря були спрямовані вниз або розташовувалися в 
горизонтальному положенні.
Деякі миючі засоби для посудомийних машин є сильни-
ми лугами. Вони можуть бути надзвичайно небезпечни-
ми у випадку проковтування. Уникайте контакту зі 
шкірою і очима і тримайте дітей подалі від посудо-
мийної машини, коли дверцята відкриті.
Переконайтеся, що відділення для порошку порожнє 
після завершення циклу миття.
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• 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Не мийте пластикові предмети, якщо їх не позначено 
як «придатні для миття в посудомийній машині».
Для немаркірованих пластикових предметів перевірте 
рекомендації виробника.
Використовуйте тільки миючі і ополіскуючі засоби, 
рекомендовані для використання в автоматичній посу-
домийній машині.
Ніколи не використовуйте мило, пральний порошок 
або миючий засіб для рук у посудомийній машині.
Дверцята не слід залишати відкритими оскільки це 
може збільшити ризик отримання травми.
Якщо шнур живлення пошкоджений, його повинен 
замінити виробник, його сервісний центр або фахівець 
з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
Під час установлення кабель живлення не має бути 
надмірно зігнутий або сплюснутий.
Не змінюйте модуль управління.
Прилад має бути підключений до водяного крана за 
допомогою нових комплектів шлангів. Старі шланги не 
можна використовувати повторно.
Для економії енергії в режимі очікування прилад авто-
матично відключається, якщо впродовж 30 хвилин не 
виконується жодних операцій.

• Кількість стандартних комплектів – 12.

• Максимально допустимий тиск води на вході – 1 Мпа.

• Мінімально допустимий тиск води на вході – 0,04 Мпа.
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Утилізація

• 

• 

• 

• 

•

Для утилізації упаковки і пристрою звер-
ніться до центру утилізації. Відріжте ка-
бель живлення і виведіть з ладу пристрій 
закривання дверцят.
Картонну упаковку виготовлено з пере-
робленого паперу і її необхідно утилізу-
вати для вторинної переробки.
Переконавшись у правильній утилізації цього продукту, 
ви допоможете запобігти можливим негативним 
наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я 
людини, які можуть бути викликані неправильним 
поводженням з цим продуктом.
Для отримання детальнішої інформації про утилізацію 
цього продукту, будь ласка, зв'яжіться з місцевим місь-
ким офісом і службою утилізації побутових відходів.
УТИЛІЗАЦІЯ: Не викидайте цей продукт разом з побу-
товими відходами. Потрібний окремий збір таких від-
ходів для подальшої спеціальної переробки.
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ОГЛЯД ПРОДУКТУ

ВАЖЛИВО:
Щоб добитися максимальної продуктивності вашої посудомий-
ної машини, прочитайте всі інструкції з експлуатації перед її пер-
шим використанням.

 
 

ПРИМІТКА:

Внутрішня труба

Контейнер для солі

Диспенсер

Розприскувач 

Фільтр

Кошик для
столових приборів Нижній кошик

Для чашок        Верхній розприскувач
Верхній кошик



ВИКОРИСТАННЯ МАШИНИ  
 

Перед використанням вашої посудомийної машини:  
 

 

1. Налаштуйте зм'якшувач
Завантажте сіль у зм’якшувач
Заповніть кошик
Заповніть диспенсер

2. 
3. 
4. 

Будь ласка, зверніться до розділу 1 «Зм’якшувач води» 
ЧАСТИНИ 2: Спеціальна версія, якщо вам необхідно налаш-
тувати зм’якшувач води.
 

Завантаження солі у зм’якшувач 

ПРИМІТКА:
 Якщо ваша модель не має зм’якшувача для води, ви мо-
жете пропустити цей розділ.
Завжди використовуйте сіль, призначену для посудомийної машини.
Контейнер для солі розташований під нижнім кошиком і має бути 
заповнений так, як описано нижче:

УВАГА:
• 

•
 

Внутрішня Зовнішня

Використовуйте тільки сіль, спеціально призначену для 
посудомийних машин! Будь-який інший тип солі, спеціально 
не призначений для використання в посудомийній машині, 
особливо столова, пошкодить зм’якшувач води. У разі пошко-
джень, викликаних використанням невідповідної солі, вироб-
ник не дає жодних гарантій і не несе відповідальності за запо-
діяний збиток.
Заповнюйте зм’якшувач сіллю тільки перед початком циклу. 
Це запобіжить розприскуванню часток солі або солоної води, і 
їх накопиченню на дні машини, що може викликати корозію.
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Будь ласка, дотримуйте інструкції нижче при додаванні солі для 
посудомийної машини:

 
1. 
2. 

3.
 

4. 
5. 

6.
 

ПРИМІТКА:

• 

•
 

Зніміть нижній кошик і відкрутіть кришку контейнера.
Помістіть кінець лійки (додається) в отвір і засипте при-
близно 1,5 кг солі для посудомийної машини.
Заповніть контейнер для солі до максимальної межі 
водою. Зазвичай невелика кількість води виливається з 
контейнера для солі.
Після заповнення контейнера щільно закрутите кришку.
Індикатор солі перестає горіти після того, як контейнер 
для солі буде заповнений сіллю.
Відразу після заповнення контейнера для солі слід запу-
стити програму миття (ми пропонуємо використати 
коротку програму). Інакше система фільтрації, насос або 
інші важливі частини машини можуть бути пошкоджені 
солоною водою. Це призведе до втрати гарантії.

Контейнер для солі слід заповнювати тільки при вклю-
ченні контрольної лампи солі (      ) на панелі управління. 
Залежно від того, наскільки добре сіль розчиняється, 
індикатор солі може горіти, навіть якщо місткість для 
солі заповнена. Якщо на панелі управління немає 
контрольної лампи солі (у деяких моделей), ви можете 
визначити час, коли необхідно додати сіль до зм’якшува-
ча, за циклами роботи посудомийної машини.
Якщо сіль пролилася, запустіть програму для замочуван-
ня або швидку програму, щоб змити її.



Система фільтрації
Система фільтрації в основі машини утримує велике сміття. 
Зібране грубе сміття може викликати засмічення фільтрів. Регу-
лярно перевіряйте стан фільтрів і, за необхідності, очищайте їх 
під струменем води. Виконайте такі дії, щоб очистити фільтри:

Зображення наведено тільки для довідки, різні моделі системи 
фільтрації і розприскувачів можуть відрізнятися.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ОЧИЩЕННЯ 
 
Зовнішній догляд 

Дверцята й ущільнення

Панель управління
Якщо потрібно очищення, панель управління слід протирати тіль-
ки м'якою вологою тканиною.
 

УВАГА:
• 

• 

 
Внутрішній догляд 

 

ПРИМІТКА:

Регулярно очищайте ущільнення дверцят м'якою вологою 
тканиною, щоб видалити залишки їжі. Коли посудомийна 
машина завантажується, залишки їжі і напоїв можуть потрапля-
ти на бічні сторони дверцят. Ці поверхні знаходяться за межами 
збірного лотка і не доступні для води з розприскувачів. Будь-які 
забруднення необхідно стерти до закриття дверцят.

Щоб уникнути потрапляння води в дверний замок і елек-
тричні компоненти, не використовуйте розприскувачі.
Ніколи не використовуйте абразивні очисні засоби або губки 
для чищення на зовнішніх поверхнях, оскільки вони можуть 
подряпати поверхню. Деякі паперові рушники також можуть 
подряпати або залишити сліди на поверхні.
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УВАГА:

• Не перетягуйте фільтри. Щільно встановіть  фільтри на місце, 
інакше грубе сміття може потрапити в систему і викликати 
засмічення.
Ніколи не використовуйте посудомийну машину без уста-
новлених фільтрів. Неправильна заміна фільтра може зни-
зити рівень продуктивності приладу і пошкодити посуд.

•
 

  

Утримуючи фільтр грубого очи-
щення, поверніть його проти 
годинникової стрілки, щоб роз-
блоковувати. Підніміть фільтр 
вгору і вийміть його з посудо-
мийної машини.

Фільтр тонкого очищення можна 
зняти з нижньої частини фільтра 
у зборі. Фільтр грубого очищення 
можна від'єднати від основного 
фільтра, обережно стискаючи 
виступи згори і витягаючи його.

Великі залишки їжі можна змити, 
промивши фільтр під проточною 
водою. Для більш ретельного 
очищення використайте м'яку 
щітку для чищення.

Зберіть фільтри в зворотному 
порядку, встановіть фільтр і 
поверніть за годинниковою 
стрілкою  до стрілки закриття.

Фільтр

Грубий фільтр

Тонкий фільтр
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Розприскувачі
Необхідно регулярно чистити розприскувачі, оскільки хімічні ре-
човини з жорсткої води можуть засмітити форсунки і підшипники.
Для очищення розприскувачів дотримуйте інструкції нижче:

 
  

Щоб зняти верхній розприскува-
льний важіль, утримуйте гайку і 
поверніть важіль за годиннико-
вою стрілкою.

Щоб зняти нижній розприскуваль-
ний важіль, витягніть його вгору.

Вимийте розприскувачі в мильній 
теплій воді і використайте м'яку 
щітку для очищення форсунок. 
Установіть їх назад після ретель-
ного промивання.
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Догляд за посудомийною машиною
 
Запобігання замерзанню
Будь ласка, застосуйте заходи захисту від замерзання посудомийної 
машини взимку. Кожного разу після миття дійте таким чином:

1. Відключіть електроживлення посудомийної машини від джерела 
живлення.
Відключіть подачу води і від'єднайте трубу подачі води від водя-
ного крана.
Злийте воду із впускної труби і водяного клапана. (Використайте 
місткість, щоб зібрати воду)
Приєднайте впускну трубу для води до водяного крана.
Зніміть фільтр у нижній частині і використайте губку, щоб увібрати 
воду в піддоні.

2. 

3. 

4. 
5. 

Після кожного миття
Після кожного миття відключайте подачу води на прилад і залишайте 
дверцята прочиненими, щоб волога і запах не залишалися всередині.

Виймайте вилку
Перед чищенням або технічним обслуговуванням завжди виймайте 
вилку з розетки.
Не використовуйте розчинники і абразиви
Для чищення зовнішніх і гумових частин посудомийної машини не 
використовуйте розчинники або абразивні засоби для чищення. Вико-
ристовуйте тільки тканину з теплою мильною водою. Для видалення 
плям з внутрішньої поверхні використовуйте тканину, змочену водою, 
невеликою кількістю оцту або засіб для чищення, призначений спеці-
ально для посудомийних машин.
У разі тривалого простою
Рекомендується запустити цикл миття з порожньою посудомийною 
машиною, а потім вийняти вилку з розетки, відключити подачу води 
і залишити дверцята приладу злегка відкритими. Це допоможе ущіль-
нювачам дверей протриматися довше і запобіжить утворенню запахів 
усередині приладу.
Переміщення машини
Якщо прилад необхідно переміщати, намагайтеся тримати його у вер-
тикальному положенні. Якщо це абсолютно необхідно, його можна 
покласти на задню поверхню. 
Ущільнення
Одним з чинників, що викликають появу запахів у посудомийній маши-
ні, є їжа, яка залишається в ущільненнях. Періодичне чищення вологою 
губкою запобіжить цьому.



15 

ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВЛЕННЯ
 

УВАГА:
Небезпека ураження електричним струмом
Відключіть електроживлення перед установленням 
посудомийної машини. Невиконання цієї вимоги 
може призвести до смерті або ураження електри-
чним струмом.

УВАГА:
Монтаж труб і електроустаткування повинні виконувати профе-
сіонали.

Про підключення електроживлення
 

УВАГА:
Для забезпечення особистої безпеки:
• Не використайте подовжувач або адаптер з цим приладом.
• За жодних обставин не обрізуйте і не від'єднуйте заземлю-

вальне з'єднання від шнура живлення.  
 
Вимога до електроживлення
Будь ласка, подивіться на табличку із зазначенням номінальної 
напруги і підключіть посудомийну машину до відповідного дже-
рела живлення. Використайте необхідний плавкий запобіжник 
10А / 13А / 16А, запобіжник з часовою затримкою або автомати-
чний вимикач і забезпечте окреме коло, що обслуговує тільки 
цей прилад. 

Електричні з'єднання
Переконайтеся, що напруга і частота джерела живлення відпо-
відають значенням, вказаним на паспортній табличці. Вставляйте 
вилку тільки в електричну розетку, яка правильно заземлена. 
Якщо електрична розетка, до якої має бути підключений прилад, 
не призначена для вилки, замініть розетку, а не використайте 
адаптери тощо, оскільки вони можуть викликати перегрівання і 
опіки.

 Перед використанням переконаєтеся в належному зазем-
ленні  
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Подача і дренаж води

Підключення холодної води

Про безпечний шланг
Безпечний шланг має подвійні стінки. Система гарантує припи-
нення подачі води у разі розриву шлангу, коли повітряний прос-
тір між самим шлангом подачі і зовнішнім гофрованим шлангом 
заповнений водою.

Шланг, який кріпиться до душу раковини, може лопнути, якщо 
він встановлений на тій самій лінії води, що і посудомийна ма-
шина. Якщо у вашої раковини є такий, рекомендується від'єд-
нати шланг і закрити отвір.

Підключення безпечного шлангу
1. Повністю витягніть захисні шланги з відділення для зберігання, 

розташованого в задній частині посудомийної машини.
Прикрутіть безпечний шланг до крана з різьбою 3/4 дюйми.
Повністю відкрийте воду перед запуском посудомийної 
машини.

2.
 3. 

Відключення безпечного шлангу
1. Відключіть воду

Відкрутіть безпечний шланг від крана2. 
 

Звичайний шланг

Безпечний шланг

Приєднайте шланг подачі 
холодної води до різьбового ¾ 
(дюймового) з'єднувача і пере-
конаєтеся, що він щільно закрі-
плений на місці. Якщо водо-
провідні труби нові або не 
використовувалися впродовж 
тривалого періоду часу, дайте 
воді стекти, щоб переконатися, 
що вода чиста. Цей захід 
обережності потрібний, щоб 
уникнути ризику засмічення 
впускного отвору для води і 
пошкодження приладу.
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Підключення зливних шлангів  
 

 

 

Як злити зайву воду зі шлангів
Якщо раковина знаходиться вище за 1000 мм від рівня підлоги, 
зайва вода не може бути злита безпосередньо в раковину. Нео-
бхідно буде злити надлишки води з шлангів у миску або відпо-
відний контейнер, який знаходиться нижче раковини.
Зливання води
Приєднайте шланг для зливання води. Зливний шланг має бути 
правильно встановлений, щоб уникнути витоків води. Переконай-
теся, що шланг для зливання води не перекручений і не перетис-
нутий.

Подовжувальний шланг
Якщо вам необхідно подовжити зливний шланг, обов'язково викорис-
тайте аналогічний зливний шланг. Він має бути не довший за 4 метри; 
інакше миючий ефект посудомийної машини може знизитися.

Підключення до сифона
З'єднання має бути на висоті менше 100 см (максимум) від підлоги. 
Шланг для зливання води має бути закріплений.

 

Лічильник

М
АК

С 
10

00
м

м
 

40мм

Зливний шланг

Задня панель

Вхід води

Дренаж

Вставте зливний шланг у зливну трубу діаметром не менше 4 см 
або в раковину, намагаючись його не перегинати. Висота зливної 
труби має бути не більше 1000 мм. Вільний кінець шлангу не має 
бути занурений у воду, щоб уникнути її зворотного потоку.
Надійно закріпіть зливний шланг або в положенні А, або в поло-
женні В

Кабель живлення
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Положення машини

Розмістіть машину в потрібному місці. Машина повинна спира-
тися на стіну позаду неї і на суміжні шафи або стіни з боків. 
Посудомийна машина оснащена портами подачі і зливання во-
ди, які можуть бути розташовані праворуч або ліворуч для поле-
гшення правильного установлення.

Вирівнювання машини
Як тільки пристрій встановлено, 
його необхідно вирівняти за до-
помогою регулювальних ніжок. 
У будь-якому випадку машина 
не має бути нахилена більш ніж 
на 2°.

ПРИМІТКА:
Застосовно тільки до стандартної версії посудомийної машини.

Установлення стандартної версії

Установлення між наявними шафами
Висота посудомийної машини, 
845 мм, була розроблена для 
того, щоб машину можна було 
встановити між існуючими 
шафами однакової висоти на 
сучасних обладнаних кухнях. 
Ніжки можна відрегулювати 
так, щоб була досягнута 
правильна висота. Ламінова-
ний верх машини не потребує 
особливого догляду, оскільки 
він теплостійкий, стійкий до 
подряпин і має брудовідштов-
хувальні властивості.
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Під наявну робочу поверхню

 

  
УВАГА:

Після зняття робочої поверхні гвинти необхідно знову прикру-
тити (b).
Висоту буде зменшено до 815 мм, як це передбачено Міжнарод-
ними правилами (ISO), і посудомийна машина ідеально поміс-
титься під робочою поверхнею кухні.

Місце установлення посудомийної машини повинне знаходи-
тися поряд з наявними впускним і зливним шлангами і шнуром 
живлення.
Ілюстрації розмірів шафи і місця установлення посудомийної 
машини.

Установлення  вбудовуваної версії 

Крок 1. Вибір місця розташування машини

1. Менше 5 мм між верхньою частиною посудомийної маши-
ни і шафою, а зовнішні дверцята вирівняно з шафою.

  

820мм

580мм

Відстань між низом 
шафи і підлогою  

600 мм (для 60 см моделі)  

450 мм (для 45 см модели)  

(У разі установлення під робочу 
поверхню)
У більшості сучасних обладнаних 
кухонь є тільки одна робоча 
поверхня, під якою встановлено 
шафи й електроприлади. У цьому 
випадку зніміть робочу поверхню 
посудомийної машини, відгвинтив-
ши гвинти під заднім краєм верх-
ньої частини(а).

Місце для водя-
них ліній і 

електроживлення
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2. Якщо посудомийну машину встанов-
лено поряд з кутом шафи, то має бути 
місце для відкривання дверцят.

ПРИМІТКА:
Залежно від того, де знаходиться ваша електрична розетка, вам 
може знадобиться вирізати отвір на протилежній стороні шафи.

Крок 2. Розміри і установлення облицювальних панелей
Дерев'яні облицювальні панелі мають бути встановлені відпо-
відно до креслень  

 
Напівінтегрована модель
Липучка А і липучка В мають бути відокремлені на від одної, ли-
пучка А кріпиться на дерев'яній панелі, а повстяна липучка В на 
зовнішній поверхні дверцят посудомийної машини (див. Рисунок 
А). Після установлення панелі закріпіть її на зовнішній стороні 
дверей гвинтами і болтами (див. Рисунок В).

 
  

ШафаМашина

Дверцята

Мін. 50 мм

Липучка

Липучка

Відкрутіть 4 гвинти

Прикрутіть 4 гвинти
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Повністю інтегрована модель
Установіть гачки на дерев'яну облицювальну панель і вставте їх 
в прорізи зовнішньої поверхні дверцят посудомийної машини 
(див. Рисунок A). Після установлення панелі закріпіть панель на 
дверцятах гвинтами і болтами (див. Рисунок В).

 

Крок 3. Налаштування зусилля дверної пружини
1. Дверні пружини налаштовані на заводі на належний натяг 

для дверцят. Якщо встановлено облицювальні дерев'яні па-
нелі, вам доведеться відре-
гулювати їх натяг. Повертайте 
регулювальний гвинт, щоб на-
тягнути або послабити стале-
вий трос.
Натяг пружини дверцят пра-
вильний, якщо дверцята за-
лишаються в повністю відк-
ритому горизонтальному 
положенні, але піднімають-
ся від зусилля одного пальця.

2. 

 

Відкрутіть 4 гвинти

Прикрутіть 4 гвинти
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Крок 4. Кроки установлення посудомийної машини
Будь ласка, дотримуйтесь вказаних етапів установлення згідно 
з рисунками.

 

  

1. Прикріпіть смугу конденсації під робочою поверхнею шафи. Пере-
конайтеся, що конденсаційна смуга знаходиться на одному рівні з 
краєм робочої поверхні. (Крок 2)

2. Приєднайте впускний шланг до джерела холодної води.
3. Приєднайте зливний шланг.
4. Приєднайте шнур живлення.
5. Установіть посудомийну машину на місце. (Крок 4)
6. Вирівняйте посудомийну машину. Задню ніжку можна відрегулю-

вати з передньої частини посудомийної машини, обертаючи гвинт 
у центрі основи посудомийної машини хрестовою викруткою. Для 
регулювання передніх ніжок використайте плоску викрутку і повер-
тайте передні ніжки, поки посудомийну машину не буде вирівня-
но. (Крок 5 – Крок 6)

7. Установіть меблеві дверцята на зовнішні дверцята посудомийної 
машини. (Крок 7 – Крок 10)

8. Відрегулюйте натяг лівої та правої дверних пружин за допомогою 
шестигранного ключа, обертаючи його за годинниковою стрілкою 
для затягування. Невиконання цієї вимоги може призвести до 
пошкодження вашої посудомийної машини. (Крок 11)

9. Посудомийна машина має бути закріплена на місці. Є два способи 
зробити це:

9
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Крок 5. Вирівнювання посудомийної машини
Посудомийна машина має бути вирівняна для правильної робо-
ти і ефективності миття.

 

ПРИМІТКА:
Максимальна висота регулювальних ніжок складає 50 мм.

 

  

Перевірте
рівень

1. Помістіть рівень на дверцята і напрямну всередині машини, як 
показано на рисунку, щоб переконатися, що посудомийну машину 
вирівняно.

2. Вирівняйте посудомийну машину, відрегулювавши три регулю-
вальні ніжки окремо.

3. Вирівнюючи посудомийну машину, будь ласка, стежте за тим, щоб 
посудомийна машина не перекинулася.

Перевірте
рівень
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ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
 
Перед тим, як звернутися до сервісу
Перегляд таблиць на наступних сторінках може позбавити вас 
від необхідності звернення в сервіс.

Проблема Можлива причина  Що робити 
Посудомийна 
машина не 
запускається  

Замініть запобіжник або включіть 
автоматичний вимикач. Відключіть 
інші пристрої з цієї лінії.

Переконайтеся, що живлення вклю-
чене і дверцята щільно закриті. 
Переконайтеся, що вилка щільно 
вставлена в розетку.
Перевірте підключення води і 
положення крана.
Щільно закрийте дверцята. 

Вода не 
викачується із 
посудомийної 
машини

Перевірте зливний шланг  

 Перевірте фільтр

 
Перевірте кухонну раковину, щоб 
переконатися, що вона добре 
зливається. Якщо проблема по-
лягає в тому, що раковина не 
зливається, вам може знадоби-
тися сантехнік, а не майстер для 
посудомийних машин.

Мильна піна в 
піддоні  

Використовуйте тільки спеціаль-
ний миючий засіб для посудомий-
ної машини, щоб уникнути піни. 
Якщо це станеться, відкрийте по-
судомийну машину і дайте піні ви-
паруватися. Додайте приблизно 4 
літри холодної води на дно посу-
домийної машини. Закрийте двер-
цята посудомийної машини, потім 
виберіть будь-який цикл. Спочатку 
посудомийна машина зливатиме 
воду. Відкрийте дверцята після 
завершення етапу зливання і 
перевірте, чи не зникла піна. 
Повторіть за необхідності.

  

Перегорів запобіжник 
або розрив кола

Живлення не 
включене 

Низький тиск води
 

Дверцята нещільно 
закриті  
Перекручений або 
засмічений зливний 
шланг 
Засмічений фільтр
Засмічена раковина 
або каналізація

Невідповідний 
миючий засіб
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Завжди негайно витирайте 
пролите

Плями на 
внутрішній 
поверхні

Переконайтеся, що миючий засіб 
не містить барвника

Біла плівка на 
внутрішній 
поверхні

Жорстка вода Для очищення використайте воло-
гу губку з миючим засобом для 
посудомийної машини і надіньте 
гумові рукавички. Ніколи не вико-
ристовуйте інші засоби для чище-
ння, окрім миючих засобів для 
посудомийної машини, оскільки 
це може викликати піноутворення, 
патьоки.

Плями іржа на 
столових 
приборах

Уникайте миття предметів, які не 
стійкі до корозії, в посудомийній 
машині.

Завжди запускайте програму миття 
без якого-небудь посуду після до-
давання солі. Не вибирайте функ-
цію Turbo (якщо є) після додава-
ння солі для посудомийної машини.

Щільно закрийте кришку

Стуки під час 
роботи  

Перервіть програму і переставте 
предмети, які заважають розприс-
кувачу.

Гуркіт під час 
роботи

Перервіть програму і переставте 
предмети посуду.

Стуки в трубах Це не впливає на роботу посудо-
мийної машини. У разі сумнівів 
звернетеся до кваліфікованого 
сантехніка.

Посуд не чистий Див. ЧАСТИНУ 2 «Підготовка і за-
вантаження посуду»
Виберіть інтенсивнішу програму

 

Проблема Можлива причина Що робити

Розлитий 
ополіскувач
Використовувався 
миючий засіб з 
барвниками

Уражені вироби не 
стійкі до корозії

Програма не запус-
калася після дода-
вання солі в посу-
домийну машину. 
Сліди солі потрапи-
ли в цикл миття

Кришка зм’якшувача 
послаблена
Розприскувач 
ударяється об посуд

Посуд бовтається в 
машині
Це може бути викли-
кано монтажем або 
поперечним перері-
зом трубопроводу.

Неправильне 
розміщення посуду
Програма 
недостатньо потужна
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Посуд не чистий  

 
Використайте більшу кількість 
або змініть засіб

 

Переставьте посуду 

 
 

Очистіть фільтри. Очистіть фор-
сунки розприскувачів

 

Патьоки на склі

 

Використайте менше миючого 
засобу, якщо у вас м'яка вода, 
або виберіть коротший цикл для 
скляного посуду

Білі плями на 
посуді

 

Додайте більше миючого засобу

Чорні або сірі 
відмітки на посуді

 

Використайте злегка абразивну 
губку для очищення

Миючий засіб 
залишається в 
диспенсері

 

 
Перерозподіліть посуд правильно

Посуд не сохне  
 

Завантажте машину згідно з вка-
зівками

 
Не спорожняйте посудомийну 
машину відразу після миття. 
Злегка відкрийте дверцята, щоб 
вийшла пара. Не виймайте посуд 
доти, доки температура усере-
дині не стане безпечною. Спо-
чатку вивантажте нижній кошик, 
щоб запобігти падінню води з 
верхнього кошика.

  

Проблема Можлива причина Що робити
Недостатньо 
миючого засобу

Посуд блокує 
обертання
розприскувачів
Комбінація фільтрів 
забруднена або 
неправильно вста-
новлена в основі 
мийної шафи. Це 
може призвести до 
блокування форсунок 
розприскувача.

Поєднання м'якої 
води і великої кіль-
кості миючого засобу

Область жорсткої води 
може викликати відкла-
дення накипу
Потертості від алю-
мінієвого посуду

Посуд блокує 
диспенсер

Неправильне 
завантаження
Посуд вийнятий 
дуже рано
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Посуд не сохне  Було вибрано непра-

вильну програму
 

При короткій програмі темпера-
тура миття нижча, що знижує 
ефективність очищення. Вибе-
ріть програму з тривалим часом 
миття.

Використання столо-
вих приборів з низько-
якісним покриттям

 

Вода гірше стікає з цих предме-
тів. Столові прибори або посуд 
цього типу не придатні для мит-
тя в посудомийній машині.

  

Проблема Можлива причина Що робити
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ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ
Відповідно до EN50242:

 

1. Верхній кошик
 

Поз. Предмет
1  
2  
3  
4  
5  
6  

2. Нижній кошик
 

Поз. Предмет
7  
8 

 
9  

10  
11 

 

Чашки
Соусники
Склянки
Маленькі миски
Середні миски
Великі миски

Десертні тарілки
Обідні 
тарілки
Супові тарілки
Овальні блюда
Кошик для 
столових 
приборів
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3. Кошик для столових приборів 

 

 

Поз. Предмет
1  
2  
3  
4  
5  
6 

 
7 

 
8  

Інформація для порівняння 
випробування відповідно до EN 50242 
Місткість: 12 місць
Положення верхнього кошика: нижня позиція 
Програма: ЕКО 
Установка ополіскувач: 6 
Установка зм’якшувача: Н3

 

Супові ложки
Вилки
Ножі
Чайні ложки
Десертні ложки
Сервірувальні 
ложки
Сервірувальні 
вилки
Ополоники
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Посудомийна машина
Інструкція з експлуатації  
ЧАСТИНА 2: Спеціальна версія 
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ЗМІСТ

01 

4 
4 
6 
7 

10 
11 
12 

ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ
Панель управління
Зм’якшувач води
Підготовка і завантаження посуду
Функції ополіскувача і миючого засобу
Наповнення місткості ополіскувача
Наповнення місткості миючого засобу

 

02 

13 
13 
14 
14 
15 

ПРОГРАМУВАННЯ МАШИНИ
Таблиця циклів миття
Запуск циклу миття
Зміна програми
Забули додати посуд?

03 16 КОДИ ПОМИЛОК

04 17 ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 
 ПРИМІТКИ:  

• Якщо ви не можете вирішити проблеми самостійно, звер-
ніться по допомогу до фахівця.
Виробник, дотримуючись політики постійного розвитку й 
оновлення продукту, може вносити зміни без попереднь-
ого повідомлення.
•  У разі втрати або застарівання ви можете отримати нову 
інструкцію користувача від виробника або постачальника.

• 

• 
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СТИСЛИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
 
Будь ласка, прочитайте відповідний зміст в інструкції з експлуатації 
для детального методу роботи.

(Будь ласка, ознайомтеся з розділом 5 «ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВЛЕННЯ» 
ЧАСТИНИ 1: Загальна версія.)

 

 

Видаліть великі залишки їжі Заповніть кошики

Назовні

Заповніть диспенсер Виберіть програму і запустіть
машину

Установіть посудомийну машину

Зсередини
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ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ 
МАШИНИ

Панель управління

1 2
3 5 6

7 8 9
4

1 – КНОПКА ВВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ.

2 – КНОПКА ВИБОРУ ПРОГРАМ.

При выборі режиму загоряється відповідний програмі індикатор. 

3 – КНОПКА ВІДКЛАДЕНОГО СТАРТУ.

4 – БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ.

Дана опція дозволяє заблокувати кнопки на панелі управління для 
випадкового запуску посудомийної машини.
Щоб заблокувати або розблокувати панель інструментів, натисніть та 
утримуйте кнопку відкладеного старту (3) і кнопку ½ завантаження (5). 
При включенні даної опції загориться відповідний індикатор.
5 – ½ ЗАВАНТАЖЕННЯ.

6 – КНОПКА ЗАПУСКУ/ПАУЗИ.

Служить для запуску вибраної програми миття або призупинити її.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 

7 – ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМ. 

- Інтенсивна програма.

- Економна програма.

- Програма 90 хвилин.

- Швидка програма.

8 – ІНДИКАТОРИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. 

- Індикатор наявності ополіскувача.

- Індикатор наявності солі.

- Індикатор підключення води.

9 – ІНДИКАТОР ВІДКЛАДЕНОГО ЧАСУ. 



Брита-
нія 

*Clar-
ke

ммоль/
л

Рівень зм’якшувача
Споживання 

солі
 (г/цикл)
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ЗМ’ЯКШУВАЧ ВОДИ

Налаштування споживання солі

1. 
2. 

3. 

4.

ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ
Німеч-
чина
*dH

0-5 0-9 0-6 0-0.94 Н1 → Швидке яскраве 
блимання 0 

6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 Н2 → 90 хв, яскраве бли-
мання 9 

12-17 21-30 15-21 2.1-3.0 Н3 → 90 хв, Швидке яскра-
ве блимання 12 

18-22 31-40 22-28 3.1-4.0 Н4 → ЕСО, яскраве блимання 20
23-34 41-60 29-42 4.1-6.0 Н5 → ЕСО, Швидке яскраве 

блимання 30 

35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 Н6 → ЕСО, 90 хв яскраве 
блимання 60 

dH = 1,25 Clarke = 1,78 fH = 178 ммоль/л 
Заводське налаштування: H3
Зв'яжіться з місцевим відділенням водопостачання для отримання 
інформації про жорсткість вашого водопостачання.

Зм’якшувач води має бути налаштований вручну за допомогою регу-
лятора жорсткості води.
Зм’якшувач води призначений для видалення з води мінералів і 
солей, які можуть справляти негативний вплив на роботу приладу.
Що більше мінералів, то жорсткіша вода.
Зм’якшувач має бути відрегульований відповідно до жорсткості води 
у вашому районі.
Ваше місцеве водне управління може проконсультувати вас щодо 
жорсткості води у вашому районі.

Посудомийна машина розроблена з можливістю регулювання 
кількості споживаної солі залежно від жорсткості використовуваної 
води. Це зроблено для оптимізації і налаштування рівня споживання 
солі.

Будь ласка, дотримуйте інструкції нижче для коригування споживан-
ня солі.

Увімкніть прилад;
Натисніть кнопку «Програма» і утримуйте її натиснутою більше 5 
секунд, щоб запустити модель зі зм’якшувачем води впродовж 
60 секунд після вмикання приладу;
Натисніть кнопку «Програма», щоб вибрати правильний режим 
відповідно до вашої місцевої води, установки мінятимуться в 
такій послідовності: Н1 → Н2 → Н3 → Н4 → Н5 → Н6;
Зачекайте 5 с або натисніть кнопку живлення, щоб завершити 
налаштування і вийти з режиму налаштування.

Фран-
ція 
*fH



7 

ПРИМІТКА: 
Якщо у вашій моделі немає зм’якшувача води, ви можете 
пропустити цей розділ. Зм’якшувач води
Умягчитель воды
Жорсткість води варіюється від місця до місця. Якщо в посу-
домийній машині використовується жорстка вода, на посуді 
утворюються відкладення.
Прилад обладнаний спеціальним зм’якшувачем, в якому вико-
ристовується місткість для солі, спеціально призначеної для 
видалення з води вапна і мінералів.

Підготовка і завантаження посуду
• Подумайте про купівлю посуду, який призначений для посу-

домийної машини.
Для особливих предметів виберіть програму з мінімально
можливою температурою.
Щоб уникнути пошкодження не виймайте скло і столові прибо-
ри з посудомийної машини відразу після закінчення програми.

• 

•

Для миття наступні столові прибори / посуд 
Не придатні
• Столові прибори з дерев'яними, роговими, фарфоровими або

перламутровими ручками
Пластикові вироби, які не є термостійкими
Старі столові прибори зі склеєними деталями, які не є термо-
стійкими
Пов'язані столові прибори або блюда
Олов'яні або мідні предмети
Кришталеве скло
Сталеві предмети, схильні до корозії
Дерев'яні тарілки
Вироби з синтетичних волокон

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Обмежена сумісність
• Деякі види скла можуть стати тьмяними після великої кількості

циклів миття
Срібні й алюмінієві деталі мають тенденцію знебарвлюватися
під час миття
Глазуровані візерунки можуть зникнути у разі частого миття

• 

• 

Будь ласка, ознайомтеся з розділом 3 «Завантаження солі у 
зм’якшувач» ЧАСТИНИ 1: загальна версія, якщо у вашій посу-
домийній машині бракує солі.
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Рекомендації щодо завантаження посудомийної машини
Відшкребіть максимальну кількість залишків їжі. Відмочіть залишки 
згорілої їжі в каструлях. Не треба ополіскувати посуд під струменем води.
Для забезпечення максимальної продуктивності посудомийної ма-
шини дотримуйтеся наступних правил завантаження.
(Особливості і зовнішній вигляд кошиків і кошиків із столовими 
приборами можуть відрізнятися залежно від вашої моделі.)

Помістіть предмети в посудомийну машину таким чином: 
• Такі предмети, як чашки, склянки, каструлі / сковорідки і т. д. обер-

нені вниз.
Зігнуті предмети або предмети з поглибленнями слід завантажу-
вати в нахиленому положенні, щоб вода могла стікати.
Увесь посуд надійно укладений і не може перекинутися.
Увесь посуд розміщений так, щоб розприскувачі могли вільно 
обертатися під час миття.
Завантажуйте порожнисті предмети, такі як чашки, склянки, кас-
трулі і т. д. так, щоб отвір був обернений вниз, щоб вода не могла 
накопичуватися.
Блюда і столові прибори не повинні лежати один на одному або 
накривати одне одного.
Щоб уникнути пошкодженн, склянки не повинні торкатися одна 
одну.
Верхній кошик призначений для зберігання ніжнішого і легшого 
посуду, наприклад, склянок, чашок для кави і чаю.
Довгі ножі, що розміщені у вертикальному положенні, становлять 
потенційну небезпеку!
Довгі і / або гострі предмети із столових приборів, такі як обробні 
ножі, повинні розташовуватися горизонтально у верхньому кошику.
Будь ласка, не перевантажуйте посудомийну машину. Це важливо 
для досягнення добрих результатів і для розумного споживання 
енергії.

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
 

ПРИМІТКА:
Дуже маленькі предмети не слід мити в посудомийній машині, оскіль-
ки вони можуть легко випасти з кошика.

Витягання посуду  
Щоб уникнути капання води з верхнього кошику в нижній кошик 
рекомендується спочатку спорожнити нижній кошик, а потім верх-
ній кошик.

УВАГА:
Предмети будуть гарячими! Щоб уникнути пошкодже-
ння не виймайте скло і столові прибори з посудомийної 
машини впродовж приблизно 15 хвилин після заверше-
ння програми.
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Завантаження верхнього кошика

 

Завантаження нижнього кошика

 

Завантаження кошика для столових приборів

УВАГА:
Не дозволяйте предметам виступати крізь 
дно. Завжди завантажуйте гострі предмети 
гострим кінцем донизу!

 

 

Верхній кошик призначений для 
зберігання делікатнішого і легшого 
посуду, такого як склянки, чашки для 
кави і чаю, блюдця, а також тарілки, 
невеликі миски і неглибокі сковорід-
ки (якщо вони не занадто брудні). 
Розташуйте посуд так, щоб він не був 
зрушений струменем води.

Ми рекомендуємо вам розміщувати 
великі і найважчі для чищення пред-
мети в нижній кошик: наприклад, 
каструлі, сковорідки, кришки, серві-
рувальні тарілки і миски, як показано 
на рисунку нижче. Бажано розміщу-
вати сервірувальні тарілки і кришки 
на бічних стінках, щоб уникнути бло-
кування обертання верхнього 
розприскувача. Максимальний 
діаметр, рекомендований для тарі-
лок перед дозатором миючих засо-
бів, складає 19 см, щоб не перешкод-
жати його відкриттю.

Столові прибори мають бути поміщені в підставку для столо-
вих приборів окремо один від одного у відповідних положен-
нях, також переконайтеся, що столові прибори не стикаються, 
що може призвести до поганого результату. 

Для кращого ефекту миття, будь ласка, завантажте кошики, 
зверніться до стандартних опцій завантаження в останньому 
розділі ЧАСТИНИ 1: Загальна версія.
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Функції ополіскувача і 
миючого засобу

УВАГА:

Завантаження кошика для столових приборів

 

 
 
Функція миючого засобу

УВАГА:
•  Правильне використання миючого засобу

Використовуйте тільки миючий засіб, спеціально призначе-
ний для посудомийних машин. Зберігайте його згідно з інс-
трукцією. Не кладіть порошковий миючий засіб у дозатор, 
поки ви не будете готові мити посуд.

•       Миючий засіб для посудомийної машини їдкий! 
Зберігайте миючий засіб у недоступному для дітей 
місці.

Повний 3/4 1/2 1/4 Порожній

Засіб для ополіскування випускається під час останнього полос-
кання, щоб запобігти утворенню крапель води на ваших 
блюдах, які можуть залишати плями і смуги. Воно також покра-
щує сушіння, даючи можливість воді скочуватися з посуду. Ваша 
посудомийна машина призначена для використання рідких 
ополіскувачів.

Використовуйте тільки фірмові ополіскувачи для посудо-
мийної машини. Ніколи не заповнюйте дозатор ополіскувача 
якими-небудь іншими речовинами (наприклад, миючим засо-
бом для посудомийної машини, рідким миючим засобом). Це 
може пошкодити прилад

Якщо на панелі управління не спалахнула сигнальна лампа (      ) 
для ополіскувача, ви завжди можете оцінити кількість за кольо-
ром оптичного індикатора рівня, розташованого поряд з криш-
кою. Коли контейнер для ополіскувача заповнений, індикатор 
буде повністю темним. Розмір темної точки зменшується при 
зменшенні об'єму ополіскувача. Ніколи не дозволяйте рівню 
ополіскувача опускатися нижче 1/4. Зі зменшенням об'єму опо-
ліскувача на індикаторі рівня ополіскувача змінюється розмір 
чорної точки так, як показано нижче.

Хімічні інгредієнти, з яких складається миючий засіб, потрібні 
для видалення, подрібнення і видалення усього бруду з посудо-
мийної машини. Більшість миючих засобів комерційної якості 
придатні для цієї мети.
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Заповнення бачка ополіскувача
 

 
 

Регулювання подачі ополіскувача

 

 

Індикатор ополіскувача

Щоб відкрити дозатор, поверніть 
кришку на стрілку «відкрити» 
(вліво) і вийміть її.

Обережно налийте ополіскувач у 
дозатор, уникаючи його перепов-
нення.

ПРИМІТКА:
Очистіть увесь пролитий ополіску-
вачи за допомогою всмоктуючої 
тканини, щоб уникнути надмірного 
піноутворення при наступному митті

Установіть кришку на місце, вста-
вивши її на одній лінії із стрілкою 
«відкрити» і повернувши її до стрі-
лки закриття (правої).

Ручка 
ополіскувача

Поверніть ручку ополіскувача на номер від 
1 до 6. Що вище номер, то більше ополіску-
вача використовує посудомийна машина. 
Якщо посуд не висихає належним чином 
або має плями, встановіть циферблат на 
наступне більше число, і так доти, доки ваші 
блюда не залишаться без плям. Зменшіть 
значення, якщо на посуді є липкі білуваті 
плями або блакитнувата плівка на скляно-
му посуді або лезах ножів.
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Заповнення диспенсера миючого засобу

 
 

ПРИМІТКА:

• Пам'ятайте, що залежно від забруднення води, налаштуван-
ня можуть відрізнятися.
Будь ласка, дотримуйтеся рекомендацій виробника на упа-
ковці миючого засобу.

• 

 

Натисніть на клямку на дозаторі 
миючого засобу, щоб відкрити 
кришку.

Додайте миючий засіб у велике 
відділення (А) для основного цик-
лу миття. Для сильніших забруд-
нень при митті також додайте 
миючий засіб у менше відділення 
(В) для циклу попереднього миття

Закрийте кришку і натисніть на 
неї, поки вона не клацне.

Натисніть для відкриття.
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Таблиця циклів миття

У наведеній нижче таблиці показано, які програми краще всього 
використовувати для певних рівнів забруднень і скільки треба 
миючих засобів. Вона також показує різну інформацію про про-
грами.
(•) Означає: необхідно заповнити ополіскувач у дозатор ополіс-
кувача.

Програма Опис Засіб 
Попередн./

Осн.

Час,
хв

Спожи-
вання 

кВт/год

Вода,
л

Ополіс-
кувач

 

 
Попередн. миття (50 °С)
Миття (60 °С)
Ополіскування
Ополіскування 
Ополіскування (70 °С)
Сушіння
 

5/25г 
(1 або 2
частини)

170 1,6 17,5 • 

 

 
Попередн. миття
Миття (45 °С)
Ополіскування (60 °С)
Сушіння
 

5/25г 
225 11 • 

 

 
Миття (65 °С)
Ополіскування
Ополіскування (65 °С)
Сушка

 

 

5/25г 
(1 частина) 90 1,35 12,5 • 

 

Миття (45 °С)
Ополіскування (50 °С)
Ополіскування (55 °С)

20г 30 0,75 11 ○ 

 
ПРИМІТКА:

EN 50242: Ця програма є тестовим циклом.
Інформація для тесту на порівнянність 
відповідно до EN 50242.

(1 або 2
частини)

1,02 

Intensive

(*EN 5 0242)

90 min

Rapid
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Запуск циклу миття

1.

2.
3.

4.

5.

Зміна програми в середині циклу

Витягніть нижній і верхній кошики, завантажте посуд і 
задвиньте їх назад. Рекомендується спочатку завантажити 
нижній кошик, а потім верхній.
Залийте миючий засіб.
Вставте вилку в розетку. Джерело живлення – див. на остан-
ній сторінці «Опис продукту». Переконайтеся, що подача 
води включена на повний тиск.
Закрийте дверцята, натисніть кнопку живлення, щоб 
увімкнути машину.
Виберіть програму, після чого спалахне індикатор. Потім 
натисніть кнопку «Старт/Пауза», і посудомийна машина 
почне свій цикл.

Цикл прання можна змінити тільки у тому випадку, якщо він 
пропрацював впродовж короткого часу, інакше миючий засіб, 
можливо, вже було випущено, і посудомийна машина, можли-
во, вже злила воду. В цьому випадку необхідно перезавантажи-
ти посудомийну машину і наповнити дозатор миючого засобу. 
Щоб перезавантажити посудомийну машину, дотримуйтесь 
інструкцій нижче:

3 sec

1. Натисніть кнопку "Пуск/Пауза", щоб зупинити миття.
2. Натисніть кнопку "Вибір програми" і утримуйте більше 3 

секунд - програма буде скасована.
3. Натисніть кнопку "Вибір програми", щоб обрати потрібну 

програму.
4. Натисніть кнопку "Пуск/Пауза", через 10 секунд 

розпочнеться цикл миття по новій програмі.
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Забули додати посуд?

Забутий посуд може бути доданий у будь-який час до відкриття 
дозатора миючого засобу. Для цього дотримуйтесь наведених 
нижче інструкцій:

УВАГА:
Відкривати дверцята в середині циклу небезпеч-
но, оскільки гаряча пара може вас обшпарити. 

After 5 sec

1. Натисніть кнопку "Пуск/Пауза", щоб призупинити мийку.
2. Зачекайте 5 секунд, потім відчиніть дверку.
3. Додайте  забуті предмети посуду.
4. Закрийте дверку.
5. Натисніть кнопку "Пуск/Пауза" через 10 секунд продовжиться

миття.
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КОДИ ПОМИЛОК
 
У разі несправності на посудомийній машині відображатимуться 
коди помилок:

Коди Значення Можлива причина

Індикатор 
«Швидка» 
часто блимає

Тривалий час 
впускання води

Крани не відкриті, 
перетиснутий шланг, 
або тиск води занадто 
низький

Індикатори «90-хв» 
і «Швидка» часто 
блимають

Не досягається 
необхідна 
температура

Несправність 
нагрівального 
елемента

Індикатор ECO 
часто блимає Переповнювання

Є протікання в 
якомусь вузлі 
машини

 
УВАГА:

• У разі переповнювання відключіть подачу води, перш ніж вик-
ликати сервіс.
Якщо в піддоні є вода з причини переповнювання або невели-
кого витоку, її слід видалити перед повторним запуском посу-
домийної машини.

• 
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 

 

 

Висота (Н)
Ширина (W)
Глибина (D1)
Глибина (D2)

845 мм
598 мм

600 мм (із закритими дверцятами)
1175 мм (з відкритими на 90° дверцятами)

WWD1D1

HH

D2D2



VENTOLUX
DW 6012 4М NA FS
12
А+
290 кВт*год

0,45 Вт
0,49 Вт
3080 л
А
ЕСО 45 °С
225 хв

52 дБ (А) відн. 1 пВт
Окрема
ТАК
1760 – 2100 Вт
220-240 В / 50 Гц
0,04 – 1,0 МПа = 0,4 – 10 бар

Виробник
Тип / Опис
Стандартних місць
Клас енергоефективності ①
Річне енергоспоживання ②
Енергоспоживання стандартного циклу
Енергоспоживання у відключеному режимі
Енергоспоживання в режимі очікування
Річне споживання води ③
Клас ефективності сушіння ④
Стандартний цикл миття ⑤
Тривалість програми стандартного циклу 
миття
Рівень шуму
Монтаж
Можливість вбудовування
Енергоспоживання
Напруга живлення / частота
Тиск води
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Параметри продукту  

Параметри побутової посудомийної машини згідно з директивою 
ЄС 1016/2010 і 1059/2010:

Примітка:  

① Від А + + + (найвища ефективність) до D (найнижча ефективність)

② Споживання енергії ґрунтується на 280 стандартних циклах миття з використанням 
заповнення холодною водою і роботи в режимах низької потужності. Фактичне спо-
живання енергії залежатиме від того, як пристрій використовується. 

③ Витрата води з розрахунку 280 стандартних циклів миття. Фактичне споживання 
води залежатиме від того, як пристрій використовується.

④ А (найвища ефективність) до G (найнижча ефективність)

⑤ Ця програма використовується для очищення звичайно забрудненого посуду і є 
найбільш ефективною програмою з погляду сукупного споживання енергії і води 
для цього типу посуду.

 

1,02 кВт*год




