Упътване за експлоатация на съдомиялна машина Fagor ES30(x)
Информация за потребителя
Важно: запазете настоящото упътване, инструкциите за инсталация и експлоатация
на електроуреда са за Вашата собствена сигурност и тази на другите хора.
Инструкции за сигурност
Инсталация
 Когато получите електроуреда го разопаковайте веднага. Уверете се, че
няма дефекти, получени по време на транспорта. В случай на повреда в
никакъв случай не го инсталирайте, свържете се незабавно с производителя.
 Съдомиялната машина трябва да остане изключена по време на монтажа
 Данните на табелата на уреда трябва да съвпадат с тези на електрическата
мрежа, с която ще бъде свързан
 След инсталацията на електроуреда контактът трябва да остане достъпен
 Монтажът трябва да бъде извършен от професионален електротехник или
водопроводчик
 Уредът е предназначен за употреба от възрастни, моля не позволявайте на
децата да си играят с него или да натискат бутоните му
 Дръжте децата на разстояние докато апаратът работи
 Препаратите за съдомиялната съдържат абразивни съставки, които имат
силен ефект върху очите, устата и гърлото и могат да бъдат изключително
опасни в случай на поглъщане. Уверете се, че отделението за препарати е
празно след приключване на цикъла на миене.
 Не отваряйте вратата на съдомиялната машина по време на работа, тъй като
парата или пръски вода могат да Ви изгорят.
 Използвайте само продукти, предназначени специално за употреба в
съдомиялна машина.
 Не използвайте химически разтворители в съдомиялната, тъй като могат да
предизвикат експлозия.
 Винаги затваряйте вратата на съдомиялната веднага след зареждането или
изваждането на съдовете от нея.
 Препоръчително е след употреба да изключвате съдомиялната от контакта и
от водопреносната мрежа.
 Изключвайте уреда от контакта винаги преди извършването на каквито и да
е ремонтни дейности.
 Избягвайте да поставяте съдомиялната до печка или друг нагряващ се уред.
 Не слагайте в съдомиялната машина съдове, които не са предназначени за
употреба в нея.
 Не изваждайте от апарата съдове преди да е приключил цикъла на миене,
изключително важно е по тях да няма остатъци от препарати за миене.
 Апаратът покрива нормите за сигурност в сила. Всяка поправка трябва да
бъде осъществена от квалифициран техник, в противен случай ремонтът
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може да бъде опасен за потребителя. При подмяна на части използвайте
оригинални такива.
Ако уредът не функционира добре по причини, недължащи се на
споменатите в това упътване, изключете го от контакта или бушона и се
свържете със сервизът по поддръжка.

Опазване на околната среда
Опаковката на електроуреда е рециклируема. Помогнете за опазването на околната
среда и я изхвърлете в предназначените за това контейнери. Голяма част от самия
уред също е рециклируема и той не трябва да се смесва с битови отпадъци. Моля
след края на експлоатацията му се свържете със съответните служби, които ще Ви
информират къде се събират електроуреди.
Икономично миене с грижа за околната среда
 Отстранете остатъците от храна от съдовете.
 Не изплаквайте предедварително ръчно съдовете (ненужен разход на вода).
 Винаги избирайте подходяща програма за миене на съдовете според
степента им на замърсеност.
 Не превишавайте необходимата доза препарат, следвайте инструкциите на
този наръчник.
 Уверете се, че декалцификатора е правилно настроен.
Описание на електроуреда

Общо описание на съдомиялната машина
А – Горна кошница
В – Разпределител на препарат за миене
С – Решетка против блокиране
D – Долна перка
Е – Контейнер за сол
F – Филтър за отпадъци
G – Основен филтър
H – Разпределител на препарат за блясък
I – Табелка с характеристики
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Описание на контролния панел

А - On/Off – натиснете този бутон, за да стартира уреда; лампичката светва.
В – Избор на програма – изберете някои от бутоните з програми и съответната
лампичка ще покаже програмата, която е стартирала.
С – Отложен старт – натиснете
кратко – избор на програма с отложен старт.
С – Настройване – при продължително натискане имате достъп до менюто за
настройка:
– Настройте часа.
– Настройте декалцификатора.
– Активирайте или деактивирайте употребата на солта, препарата за блясък или
таблетката.
– Наличието на звук след край на програмата.
– Настройте контраста на екрана.
–
D – Екран – показва конфигурираните параметри, актуалния час, часът на край на
програмата и оставащото време до края й.
Забележка: кратък звуков сигнал потвърждава избора на бутон, с изключение на
случай за употреба на бутон On/Off.
Сол

– Визуализация на индикатора за наличие на сол.

Препарат за блясък
блясък.

- Визуализация на индикатора за наличие на препарат за

Комбинирана таблетка
– при светната лампичка показва, че функция
„Употреба на комбинирана таблетка” е включена и програмата автоматично се
нстройва към това.
Aqualisis – лампичката ще светне, когато съдомиялната се нуждае от почистване.
Е – Старт/отменяне
– натиснете кратко този бутон, за да започне програмата.
Ако сгрешите, за да отмените избора или програмата по време на нейното
функциониране, натиснете и задръжте бутона натиснат в продължение на три
секунди.
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Важно: за да получите безупречни резултати при миенето и сушенето и да
избегнете петна по съдовете настройте внимателно декалцификатора, който
използва възстановяваща сол.
Използвайте продукти за миене, съответстващи на твърдостта на водата, с която се
зарежда съдомиялната машина. Традиционните продукти, които се използват
едновременно са:
Продукт за миене – прахообразен, течен или на таблетка.
Сол – за да функционира правилно декалцификатора.
Препарат за блясък – помага за сушенето и предотвратява появата на петна.
Важно: никога не използвайте препарата за съдомиялна за миене на ръка.
Комбинираните продукти две, три и четири в едно обезсмислят слагането на сол и
препарат за блясък само при условие, че твърдостта на водата е < 25º F.
Измерете твърдостта на водата и изберете вида на препарата за миене –
традиционен или комбиниран. Можете да проверите твърдостта на водата
посредством лентата, която се доставя заедно със съдомиялната:
- оставете водата да тече
- напълнете чаша вода
- задръжте лентата във водата в продължение на 3 секунди
- изчакайте една минута и вижте цвета, за да установите твърдостта на водата.
Ако е оцветена до средата на дължината й можете да използвате комбинирани или
традиционни продукти; ако е оцветена цялата й дължина за добри резултати трябва
задължително да ползвате традиционни продукти.
За традиционни продукти
Уредът трябва да се настрои специално за употребата им.
Действайте по същия начин като при настройката на декалцификатора на
контролния панел
- задръжте натиснат бутона Set
- екранът показва SEL, с което показва, че сте в режим на настройка
- за да настройте според твърдостта на водата продължете да натискате за
кратко бутона <>
- на екранът се изписва Н0, Н1, Н2 и т.н.
- настройката се приема след изтичане на десет секунди ако не натиснете
отново бутона Set
Настройката на декалцификатора е много важна:
- ако е настроен така, че да дозира по малко препарат по съдовете се появяват
петна
- ако е настроен така, че да дозира по много препарат по съдовете стават
мътни
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Класически таблетки
Таблетките, които не са комбинирани, трябва да се поставят във външното
отделение (фиг. 4) или за оптимален резултат извадете разпределителя и поставете
таблетката във вътрешността му (фиг. 5).

Прахове или течни препарати (фиг. 3).
Напълнете отделението поне до отбелязания знак за минимум за леко замърсени
съдове и до знака за максимално количество за мръсни съдове. Ако съдовете са
много замърсени дори и за програмите с предварително накисване препоръчваме
да добавите 5гр. препарат.
Важно: дръжте продуктите далеч от достъп на деца и от влага. Използвайте само
преперати, на които е изришно указани, че са за съдомиялна машина.
За комбинирани продукти:
Вашата съдомиялна може да бъде настроена специално за употреба на
комбинирано продукти, в случай че твърдостта на водата е <25°F.
Съвет: за да се възползвате по-добре от широката гама комбинирани продукти,
които се предлагат, опцията „Комбиниран продукти” предлага 2 начина за
настройка, които са достъпни с бутона „Set”.
“Екстра сухи” подобрява резултата от сушенето.
„Чисти и блестящи” дава преимучество на на блясъка на съдовете, независимо от
типа на използвания комбиниран продукт.
Настройването става по същия начин както това на декалцификатора на
контролния панел:
– Задръжте бутона „Set” натиснат, за да влезете в режим на настройка.
– На екрана се изписва „Set”, за да Ви информира, че се намира в режим на
настройка.
– За да използвате комбинирани таблетки трябва да изберете HO, HI или H2 в
зависимост от твърдостта на водата.
Продължете с настройването на опцията за комбинирани таблетки
необходимо – натиснете за кратко бутона <>

- ако е

При изгасена лампичка – функцията „Комбинирани таблетки” е
деактивирана.
“Екстра сухи” – лампичката за „Комбинирани таблетки” свети постоянно.
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„Чисти и блестящи” - лампичката за „Комбинирани таблетки” премигва.
Настройката се записва автоматично след 10секунди ако не натиснете бутона Set.
Забележка: можете да деактивирате лампичките за Сол и Препарат за блясък,
когато използвате комбинирани продукти. Това става с използването на бутона Set.
 Зареждане на комбинирани таблетки
За да улесни зареждането, производителят е сложил отделението в предната част на
горната кошница; съвместимо с всички продукти на пазара.
Поставете таблетката във външното отделение (фиг.4 от предходната страница) или
за оптимален резултат извадете чекмеджето и я поставете вътре (фиг.5 от
предходната страница).
Затворете чекмеджето.
 Зареждане на сол (фиг.6)
Важно: използвайте само специална сол, предназначена за съдомиялни машини.
Никога не използвайте готварска сол, тъй като тя може да повреди
декалцификатора на апарата.
Изсипете солта в предназначеното за нея отделение. При първо зареждане
напълнете отделението за сол с вода до горния ръб.
Дисплеят Ви показва нивото на сол в отделението, при празно отделение
лампичката започва да мига.
Ако използвате мека вода или комбинирани таблетки можете да изключите
индикатора за ниво на сол.



Зареждане на препарат за блясък (фиг.7)
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Използвайте препарат за блясък за съдомиялни машини. Той гарантира доброто им
изсушаване и блясък.
При първото използване на машината напълнете резервоара докато нивото му
достигне ръба на капака за настройване на количеството. Настройте го като имате
предвид, че фабричкно е на позиция 2. След като използвате машината няколко
пъти ако съдовете не са добре изсушени или имат петна препоръчваме да
увеличите количеството като завъртите капака на резервоара.
Дисплеят Ви показва нивото на препарат за блясък в отделението, при празно
отделение лампичката започва да мига. Ако използвате мека вода или комбинирани
таблетки можете да изключите индикатора за ниво на препарат за блясък.
Капацитет на миене – 13 нормални комплекта
Много важно: съдове, чието миене в съдомиялна не е подходящо:
– Дървени дъски за рязане;
– Съдове от неръждаема стомана и пластмасови съдове, неустойчиви на висока
температура;
– Съдове от мед;
– Лепени съдове;
– Съдове с дръжки от дърво, кожа;
– Стар порцелан или рисувани на ръка съдове.
– При купуване на съдове моля уверявайте се, че са подходящи за употреба в
съдомиялна.
Долна кошница
Разположете съдовете по такъв начин, че водата да може свободно да циркулира и
да пада върху тях. Поставете тенджерите и съдовете с голям диаметър в краищата.
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Не слагайте един в друг, не натрупвайте и не слагайте един върху друга дълбоките
и плитките чинии (фиг.8). Повдигащите се решетки улесняват закрепянето на
големите съдове (фиг.9).

При изваждането на съдовете освободете първо долната кошница, за да
предотвратите падането на капки върху нея от горната кошница.
Горна кошница
Тя е предназначена за чаши за вода и кафе, купички, чинийки и др. Поставете
съдовете един до друг, за да спестите пространство. В мястото с подвижни подпори
могат да се поставят прибори (фиг.10).
Поставяйте всички съдове с отвора надолу.
Настройка на височината на горната кошница
За да поставите големи съдове в долната кошница трябва да поставите горната
кошница на по-високо ниво. Това може да бъде направено и при напълно заредена
кошница (фиг.11).

1. Поставяне във висока позиция: повдигнете всяка страна, докато се закачи.
2. Поставяне в ниска позиция: повдигнете всяка страна, за да я деблокирате и я
свалете на по-ниско ниво.
3. Уверете се, че водачите на кошницата са на едно ниво и тя е хоризонтална.
Кошница за прибори
Тя се плъзга и може да се постави на всяко място в долната кошница. Може да се
зарежд апо различни начини в зависимост от приборите (фиг.13).
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Горната й решетка е подвижна. За по-добри резултати на миене и сушене, моля
използвайте я, за да отделя всеки прибор.
Моля поставяйте приборите с дръжките надолу.
От гледна точка на сигурността поставяйте ножовете с острието надолу.
Големите ножове и други големи прибори се поставят легнали в горната кошница.
Отделете сребърните прибори от тези, направени от друг материал посредством
разделителната решетка.
Възможни настройки с бутоните Set и тези за избор
Задръжте натиснат бутона Set , за да получите достъп до бутоните за настройки.
Настройте параметрите посредством бутоните за избор на програма <>.
Натиснете за кратко бутона Set, за да преминете към следващата настройка.
o Настройване на часа
Натиснете и задръжте бутона Set. Когато часа на дисплея започне да мига,
натиснете един от бутоните за избор, докато достигнете желания час. Натиснете
бутона Set, за да преминете към следващата настройка.
o Настройване на часа (минути)
По същия начин, натиснете един от бутоните за избор, докато достигнете желаната
стойност на минутите.
o Настройване на декалцификатора
Настройте го на определено ниво в съответствие с твърдостта на водата от НОдо
Н6.
o Употреба на продукти
Можете да отмените визуализацията на индикаторите на дисплея за различните
използвани продукти:
Сол
: настройте на SELO ако не използвате сол или използвате комбинирани
таблетки.
Препарат за блясък
: настройте на RINO ако не използвате или използвате
комбинирани таблетки.
Комбинирани таблетки – за да получите най-добрия резултатмного е важно да
настройте декалцификатора правилно:
Изгасената лампичка деактивира функцията „Комбинирани таблетки”.
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Постоянно включена лампичка активира функцията „Комбинирани
таблетки” “Екстра сухи”.
Лампичката премигва за активиране на функцията „Комбинирани
таблетки” „Чисти и блестящи”.
o Звуков сигнал на края на програмата:
За да активирате функцията – BIP;
За да я деактивирате - BIP0.
o Яркост на дисплея:
Регулира се от LU1 до LU2 според вкуса Ви.
Настройката се записва автоматично след 10секунди ако не натиснете бутона Set.
Таблица с програми
Устойчива
Вид
Много мръсни:
артикули:
големи
порцелан,
тенджери
и
тигани,
тави
с
тенджери,
остатъци
от
стъклени
мазнина, сос и
съдове и др.
др.
Количество и
видове
остатъци от
храна по тях.
Програми
Cyclone 70ºC
Протичане на
програмата

Времетраене
в минути
Литри вода
Енергия
(kWh)

Смесена
Автоматично
определяне на
количеството
отпадъци
–
оптимизира
резултата
и
спестява
електроенергия.

Смесена
Кратка:60мин.
Програма,
предназначена
специално за
ежедневно
миене с малко
отпадъци.

Auto 55º-65ºC

Optia 60мин

Предварителн
о изплакване с
гореща вода
Миене на 70º
Изплакване
Изплакване с
гореща вода
Изсушаване
130-150 мин

Предварително
изплакване
Миене на 55º65 ºС
Изплакване
Изплакване с
гореща вода
Изсушаване
100-130 мин

Предварително
изплакване
Миене 60 ºС
Миене на 55ºС
Изплакване
Изплакване
Изплакване с Изплакване с
гореща вода
гореща вода
Изсушаване
Изсушаване
60-70 мин

130-150 мин

17-19
1.7-1.8

17-19
1.4-1.6

14
1.3-1.4

15-17
1.3-1.4
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Смесена
Нормално
замърсяване:
миене на ниска
температура,
икономично .

Смесена
Нормално
замърсяване:
нормално
количество
мазнина и
остатъци от
храна. Попродължителна
програма, която
спестява
електроенергия.

Смесена
Много кратка:
30минути.
Миене,
предназначено
за
малко
количество
съдове с леко
замърсяване.

Стъкло
За стъклени и
деликатни
съдове – тази
функция
за
сткъкло запазва
блясъка му и
регулира
автоматично
количеството на
декалцификатор
а в зависимост от
твърдостта
на
водата.

Eco 50ºC

Бърза 45ºC

Деликатна 40ºC

Смесена
Много кратък
цикъл – без
препарат
за
изплакване и
намокряне на
съдовете,
които изчакват
за
измиване
през
следващите
дни.

Празна
Програма за
поддържане с
натискане на
бутона
Aqualisis.
Изпразнете
напълно
съдомиялната
машина
и
изхвърлете
по-голямата
част
от
отпадъците
от филтрите.
Aqualisis

Предварителн
о изплакване
Миене
със Измива
Миене на 50ºС Миене на 45ºС Миене на 40ºС
студена вода
въртешността
Изплакване
Изплакване
Изплакване
на
Изплакване с Изплакване с Изплакване
с
съдомиялната
гореща вода
гореща вода
гореща вода
от мазнината
Изсушаване
Изсушаване
Изсушаване
и отпадъците,
по този начин
подобрява
работата
и
удължава
живота й. За
най-добри
резултати
използвайте
препарат за
съдомиялни.
205 мин
30 мин
75 мин
15 мин
90мин
9
11
14
4.5
11
0.95-1.10
0.8
0.95
0.02
0.9
Тези стойности се отнасят:
- за нормални условия на употреба и използване на отделни продукти;
- използване на комбинирани продукти.
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Програмиране на съдомиялната – посъветвайте се с таблицата за програми, за да
изберете необходимата според типа замърсяване и наличието на остатъци по
съдовете.
Натиснете бутона On/Off, за да включите уреда.
Стартиране без отложен старт
Изберете програма посредством бутон за избор В. Лампичката на съответната
програма светва, дисплеят показва часа на край на програмата. Потвърдете с
натискане на бутона
.
Времето се измерва назад и дисплея показва оставащото време до края на
програмата.
Отложен старт
Натиснете бутона Отложен старт С. Настройте часа за край на програмата
посредством бутоните <>. Индикаторът за отложен старт светва. Потвърдете с
натискане на бутона
започне.

. Дисплеят показва крайния час докато програмата

Отменяне на програма
Задръжте натиснат бутона Е Старт/Отменяне
за няколко секунди; дисплеят
показва часа за край на програма и след две минути актуалния час. Можете да
препрограмирате съдомиялната машина.
Aqualisis – използвайте периодично тази програма за поддържане на уреда чист.
Индикаторът Aqualisis ще започне да премигва, когато съдомиялната се нуждае от
почистване.
Никога не използвайте абразивни препарати или гъби с метални частици, нито
препарати, съдържащи алкохол. Винаги почиствайте само с влажна кърпа.
Система за сигурност на съдомиялната машина
o Недобре затворена врата
След потвърждение на програмата с бутон Старт/Отменяне
съдомиялната
произвежда три звукови сигнала, за да покаже, че вратата не е добре затворена и
индикаторът за избраната програма премигва.
o Блокиране на достъпа до програми
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По време на изпълнението на програма бутонът за избор на програма и останалите
клавиши са блокирани. След края на програмата или отменянето й с три
натискания на бутона Старт/Отменяне

те автоматично се деблокират.

o Напомняне за почистване на филтрите FIlt
Приблизително всеки месец съдомиялната Ви напомня за необходимостта от
почистването им.
o Система против наводняване
Активира дренажната помпа в случай, че нивото на водата е над нормалното.
o Система против протичане
Спира водата ако установи изтичане под уреда.
o Почистване на филтрите от отпадъци FIlt
Системата за филтриране се състои от три филтъра:
А-филтър за отпадъци
Б-основен филтър
В-микрофилтър

Филтрите се намират в средата на уреда и трябва да се мият периодично, за да
получавате най-добрия резултат от експлоатирането му.
1. Преди да извадите филтрите отстранете всички остатъци от основния
филтър (В) с гъба, за да не блокират страничните канали. Ориентирайте
перката D както е показано на фиг.14.
2. Завъртете филтъра за отпадъци с четвърт оборот и го извадете (А).
3. Извадете основния филтър B.
4. Извадете мрежата на микрофилтъра С.
5. Почистете филтрите A, B и C внимателно под течаща вода (фиг. 15).

13

Не забравяйте при връщането им да блокирате филтъра за отпадъци А като го
натиснете и го завъртите с четвърт оборот.
Видове грешки – при наличие на повреда можете да уведомите техника за вида на
повредата според визуализацията й:
d01 – повреда при доставката на вода (крана)
d02 – повреда в отводняването
d03 – повреда в нагряването
d04 – повреда в температурата
d05 – авария на мотора
d06 – авария на мотора
d07 - повреда - наводняване
d08 – повреда в разпределението на водата
d11 – повреда в семзора за налягане
d12 – повреда при пълнене (система за отчитане на влизането на вода)
d13 - повреда в нагряването
d14 – грешка в инсталацията – дренажа, крана или системата за филтрация
Индикаторни лампички
Проблем
Индикаторът за солта не

Възможни причини
Няма сол или
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Какво да правим
Напълнете резервоара и

светва.

количеството й е
недостатъчно, за да го
активира.

Светват всички лампички
една след друга.

Неправилно избрана
програма.

Една от лампичките
премигва и програмата не
започва.

Бутонът за избор на
програма е зле
позициониран.

Програмиране, дисплей
Проблем
Цикълът на миене
продължава твърде дълго

Уредът не стартира.

Възможни причини
Програмите за спестяване
на електроенергия
продължават по-дълго,
тъй като процесите
отнемат повече време при
по-ниски температури.

Какво да правим
Използвайте тези
програми предимно през
нощта, когато
продължителността на
програмата няма такова
значение.

Не достига
електрозахранване до
контакта.
Затворен кран (проверете
грешка d01 от таблицата).
Грешка при избор на
програма.

Проверете контакта и
бушона.

Задържали сте бутона
Старт натиснат за повече
от две секунди.
Уредът е влязъл в режим
на сигурност (против
протичане).
Проблем
Уредът не тръгва отново.
Уредът не източва водата
(сравнете с грешка d02 от
таблицата).

изчакайте да свърши
цикъла. Ако водата е мека
и не изисква сол
лампичката ще свети
постоянно.
Отменете програмата с
натискане на бутона Старт
за 3 секунди, след това
препрограмирайте.
Завъртете го отново.

Възможни причини
Вратата е била отворена
по време на цикъл на
миене.
Не е махната тапата на
връзката с мивката или е
прегъната свързващата
тръба.
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Уверете се, че кранът е
отворен.
Oтменете я като
задържите бутона Старт
натиснат за три секунди и
препрограмирате уреда.
Натиснете го пак за
кратко, за да стартира
програмата.
Свържете се с техник.

Какво да правим
Изчакайте да мине
времето на закъснение програмирано е в уреда.
Отстранете тапата ни
проверете тръбата.

Филтрите са напълно
блокирани.
Помпата е блокирана.

Извадете и почистете
филтрите.
Стартирайте програмата
за намокряне. Ако
проблемът остане се
свържете с техник.

Проблеми с недобри резултати от измиването
Проблем
Възможни причини
Остатъци от храни по
Зле поставени съдове –
съдовете
един върху друг или
блокирани от по-големи
съдове.

Какво да правим
Подредете правилно
съдовете. Използвайте
подходящите зони за всеки
от тях според
инструкцията.
Горната перка за
Уверете се, че перката се
разпределение на водата е върти свободно. Ако е
блокирана от чаши и
необходимо преместете
купички.
горната кошница в повисока позиция.
Недобре поставен филтър, Проверете повърхността на
който се изважда по
филтъра и дали той е добре
време на миенето.
закрепен за мястото си.
Запушена мрежа на
Извадете всички филтри и
микрофилтъра.
ги почистете под течаща
хладка вода.
Извадете перката, като я
Един или повече от
завъртите на четвърт
отворите на перката са
оборот и я изплакнете под
запушени.
течаща вода.

Остатъци от мазнина.

Бели петна

Недостатъчно количество
препарат, недобър
препарат.
Неподходяща програма на ниска температура,
твърде кратка.

Увеличете дозата,
опитайте с друг препарат.

Варовиков филм.

Уверете се, че има сол в
резервоара. Проверете
се как е настроен
декалцификатора и ако е
необходимо го поставете
на най-висока степен.
Твърдостта на водата
позволява използването на

Остатъци от сол.
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Изберете програма с повисока температура.

Водата е твърде мека.
Засъхнали капки по
чашите

Няма препарат за блясък
или количеството му е
недостатъчно.
Използвате комбиниран
продукт.
Неправилно
разположение на
съдовете.
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таблетки 4в1, без да е
необходимо добавяне
на сол.
Проверете се как е
настроен декалцификатора
и го регулирайте.
Напълнете контейнера и го
настройте на по-висока
степен.
Използвайте опцията 4в1,
която дава приоритет на
сушенето.
Поставете ги така, че да не
задържат вода.

