ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА МОНТАЖ И ЕКСПОЛАТАЦИЯ
НА СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ FAGOR
1LF-013 IX, 1LF-017 IX, 1LF-020SX, 1LF-019S, 1LF-013SX,
1LF-011S, 1LF-453X,

Свързване към водопровода
Маркучът за свързване с водопровода е разположен от задната страна на
съдомиялната машина.
а/ Свържете маркуча с водопроводния кран и здраво затегнете стягащия гайка:

б/ Маркучът се разполага между стената и съдомиялната машина, но така че
да не бъде прегънат и да не се се разтяга:

Изходът на канализационната тръба, в която се вкарва дренажният маркуч на
съдомиялната машина, трябва да бъде монтиран на височина между 25 см и
100 см от пода:

Свързване към електрическата мрежа
Проверете дали напрежението в ел. мрежа е 220V-230V/50Hz.
ВАЖНО: Контактът трябва да бъде заземен!

Нивелиране и позициониране на модели за вграждане

Монтирайте фиксиращите скоби в ъглите на съдомиялната машина, тъй като с
тяхна помощ ще фиксирате съдомиялната на мястото й в нишата, където ще
бъде вградена:

Ако монтирате съдомиялната машина в корпус на кухня с общ цокъл, е
необходимо да отстраните пластмасовите планки за крачетата на уреда, като
първо ги разхлабите и след това ги свалите:

Преди да монтирате съдомиялната машина в ниша я повдигнете с помощта на
задните крачета до височина, при която остава 3 см свободно пространство
между съдомиялната и кухненския плот:

След това настройте предните крачета до желаната височина:

Монтиране на вратата
В окомплектовката на съдомиялната машина е включен шаблон за монтаж на
вратата. Наложете шаблона върху панела на вратата като спазвате маркерите.

Маркирайте местата на дупките и разпробийте дупките със свредло Ф 3.25 мм.
Фиксирайте планките в дупките като съблюдавате извивките да са надолу:

Поставете панела върху вратата, като съблюдавате планките да влязат в
местата им във вратата на съдомиялната машина. Дръпнете ги надолу докато
панелът застане стабилно и се подравни по височина с вратата.
ВАЖНО: Максималното и съответно минималното допустимо тегло на панела
за вратата са съответно max 6.5 кг и min 3 кг.
Отворете внимателно вратата на съдомиялната машина като придържате
панела и го фиксирайте с винтове, като се уверите, че панелът е добре
подравнен:

Ако пружините на вратата с монтиран панел не са достатъчно силни, навийте
два допълнителни винта, които можете да намерите в торбичката с
окомплектовката на съдомиялната машина:

Поставете съдомиялната на мястото й. Регулирайте крачетата й докато
горната част на съдомиялната опре до долната част на кухненския плот.
Поставете цокъла на мястото му, като го изрежете (ако се налага) в частта му
под вратата на съдомиялната така че вратата да не опира в цокъла при
отваряне:

Фиксирайте съдомиялната към кухненския плот:

От двете страни на съдомиялната трябва да се остави разстояние от поне 2
мм до старниците на корпуса или до други уреди.

Почистване преди първа употреба

a. Натиснете и задръжте бутона
докато чуете звуков сигнал.
b. Изберете програма 1, без препарат и без съдове в съдомиялната
c. Натсинете и задръжте бутона
звуков сигнал

(старт) 2 секунди, докато чуете

Тази процедура се прави за да се тества свързването на съдомиялната
машина към водата и канала, а също така и да се изплакне вътрешността
на машината преди пръвата употреба.

Ръчно регулиране на омекотяването на водата

Ако от вътрешната страна на съдомиялната ви машина има регулатор за сол
от горепосочения тип, завъртете регулатора на подходяшата позиция за сол
като съблюдявате следната скала:

мека

нормална

средно
твърда

търда

много твърда

Автоматично регулиране на омекотяването на водата
При някои модели регулаторът за соли е електронен и се управлява от
котролния панел на съдомиялната машина:
1. Задръжте натиснат бутона за
съкращаване на времето за 3
секунди. Дисплеят ще покаже
цифра, пред която е изписана
буквата “L” (напр. L1).
2. Натиснете бутона за съкращаване
на времето, за да изберете
желаната от Вас степен.
3. Потвърдете избора си чрез
натискане на бутон СТАРТ/ПАУЗА.

Сипване на сол за омекотяване на водата

Когато сипвате за първи път сол в контейнера за сол Вие трябва да направите
следното:

a/ Сипете солта в контейнера за сол, но не го запълвайте до горе.
б/ Долейте вода до ръба на контейнера
в/ Разбъркайте с лъжица
г/ Затворете здраво капака на контейнера.

Кога се допълва сол в контейнера?
Светлинният индикатор на контролния панел на съдомиялната светва, когато
има нужда от допълване със сол за съдомиялни машини:

Полиращ препарат
Полиращият препарат спомага за по-бързото изсушаване на съдовете и
предотвратява образуването на следи от водни капки по съдовете.
Контейнерът за полиращ препарат е разположен от вътрешната страна на
съдомиялната машина и има 4 степени на регулиране:

Кога трябва да добавим полиращ препарат?

При намаляване на полиращия препарат под минималното ниво съдомиялната
машина сама дава знак чрез светване на индикатора за полиращия препарат
на конролния панел:

Измиващ препарат
Измиващият препарат се изсипва/поставя в контейнера (в по-голямата секция)
от вътрешната страна на съдомиялната машина непосредствено до
контейнера за полиращия препарат:

След поствянето на миещия препарат затворете добре капака на контейнера.
При някои програми е необходимо допълнително количетво препарат, който се
поставя в по-малката секция на контейнера.
Регулиране на височината на горната кошница

Модел А

Модел Б

Видове съдове
Не всички съдове могат да се мият в съдомиялна машина. Не се опитвайте да
миете съдове от дървио или глина, както и пластмаса, която не е
термоустойчива.
Неръждаемите прибори се мият лесно, но не слагайте сребърни прибори, тъй
като могат да потъмнеят.
Съдове от алуминий могат да потъмнеят с течение на врмето
Шарките на декорирания порцелан могат да паднат, ако не са с добро
качество.
Не слагайте в съдомиялната шлифован кристал.
Подреждане на съдовете
А. Долната кошница е за по-замърсени и по-здрави съдове: тигани, тави и
чинии.
Трябва да има достатъчно място между тях за да минава струята вода.
Чашите трябва да са обърнати надолу.

Б. Ако вашият модел има сгъваема кошница, може да я изполвате във
вертикално или хоризонтално положение за големи артикули като тенджери.

ВЕРТИКАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

ХОРИЗОНТАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

ВАЖНО!!! КУПИТЕ СЕ СЛАГАТ ОТЛЯВО, А ЧИНИИТЕ ОТДЯСНО. СЛАГАЙТЕ
ЧИНИИТЕ ОТВЪН НАВЪТРЕ. ЧИНИИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПИРАТ ЕДНА
ДО ДРУГА.

В.

С изключение на
ножовете, приборите се
поставят в отделението
за прибори с дръжките
към дъното

Г. Поставете по-деликатните
съдове като чаши, порцелан
или кристал, и чинии със
стандартен размер в найгорната кошница. Дългите
прибори за готвене имат
специално място. Има и
кошници, които когато са във
вертикално положение са за
чаши за вино.
Ако сте избрали експресна
програма или функция горно
зареждане поставяйте
съдове само в горната
кошница. Ако сте избрали
функция долно зареждане
поставяйте съдове само в
долната кошница

ИЗБОР НА ПРОГРАМА НА СЪДОМИЯЛНАТА МАШИНА
Модели без дисплей

Инд. за сол, полиращ
преп., табл. 4 в 1

Бутон
On/Off

Модели с дисплей

Модели за вграждане

Програматор

Инд. за сол, полиращ
преп., табл. 4 в 1

Бутон
On/Off

Дисплей

Индикатор
вкл.

Индикатор
ECO+

Бутон
СТАРТ

Инди
катор
вкл.

Програ- Бутон
матор
СТАРТ

Бутон
-Миене
-Сушене
-Край

Бутон
ECO+

Дисплей

Инд. долно/
горно
зареждане

Отложен
старт

Долно/
горно
зареждане

Индикатори
горно, долно
зареждане,
кратка,
експресна
15 мин.
програма

Бутон
кратка
прогр.

Вкл/
изкл

Бутон
вкл/
изкл

Индикатори за
сол и полиращ
препарат

Бутон
Отложен
старт

Програматор

Експр.
прогр.

Бутон
старт/пауза

Модели с LCD дисплей
LCD дисплей

Бутон
On/Off

За да изберете програма за пране:
a. Натиснете и задръжте
бутона старт/стоп за две
секунди (докато чуете звуков
сигнал). Индикаторът или
дисплеят (зависи от модела)
ще светнат на контролния
панел.
b. Изберете програма за
миене използвайте
програматор или наберете
номера (според модела на
съдомиялната). Вж. таблицата
с програмите. За модели за
вграждане: появява се буква
P, следвана от избраната
програма. За модели с
дисплей: времето на
избраната програма ще се
появи на дисплея. За модели
с голям дисплей: показва
програмата, температурата и
продължителността на
програмата. За модели с
макси дисплей: показват
икона на програмата и
продължителността и.

Отложен
старт

Кратка
прогр.

Долно/
горно
зареждане

Програ- Бутон
матор СТАРТ

Програма

Температу
ра

Предмиене

Студена
вода

Дезинфекцираща

75оС

Интензивна

70оС

Стандартна

Символи

Тип съдове

Препарат
гр.

Консумация
kWh/l
0.007kW
h/3l

Без
препарат

65оС

Чинии, които
няма да се мият
веднага
За ефективно
премахване на
бактериите
За силно
замърсени
тенджери и
тигани
За мръсни чинии

Автоматична

55-65оС

За мръсни чинии

25+5

Икономична**

50оС

За леко
замърсени чинии

25+5

1.05kWh/
14l

Бърза

55оС

За много леко
замърсени чинии

25

0.79kWh/
12l

Експресна***

40оС

20

0.3kWh/7
l

Смесени

50оС

За много леко
замърсени чинии,
поставени само в
горната кошница
За мръсни
деликатни съдове

25+5

0.87kWh/
14l

Деликатни***

45оС

Специално
стъкло

25

0.55kWh/
12l

25+5

1.5kWh/1
4l

25+15

1.4kWh/1
4l

25+5

1.4kWh/1
4l
1.4kWh/1
4l

25гр. от неконцентрират препарат на прах са равни на една супена лъжица и
половина или 1 таблетка.
ИЗБОР НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ
Функциите за миене се избират след като вече е избрана програмата за миене.
Ако по време на избора на функции смените програмата всички настройки се
анулират. Функциите Ви позволяват да избирате количеството за миене,
времето и консумацията на вода и ел. енергия.

Бутон отложен старт. Натиснете го ако искате да отложите началото
на програмата. При модели за вграждане: отлагането може да бъде до 9 часа.
При модели с дисплей до 19 или до 24 часа.

Тази опция намалява температурата на миене. Това псестява повече
ел. енергия. Може да се активира при всички програми с изключение на
предмиене и интензивна.

Намаляване на времетраенето. Намалява времето за миене и
сушене. Може да се използва при програми: Интензивна, нормална,
автоматична, икономична.

Горно/долно зареждане. Използва се само половината от капацитета
на съдомиялната. Горно зареждане, в горната кошница за деликатни съдове.
Долно зареждане – за силно замърсени тенджери и тави.

Допълнително изсушаване. Дава по-добри резултати при сушене.
Може да се използва при всички програми с изключение на предмиене и
икономична.

4 в 1. Изберете тази опция в случай, че използвате комбинирани
миещи препарати (4 в 1, 3 в 1). При модели с програматор: завъртете
програматора на тази икона и изчакайте 2 секунди докато чуете звуков сигнал
и съответния индикатор светне или изгасне. При модели с дисплей: натиснете
бутоните за отложен старт и за долно/горно зареждане едновременно и ги
задръжте около 2 секунди докато чуете звуков сигнал и съответния индикатор
светне или изгасне.

Екпресно (горно зареждане). За супер бързо измиване на леко
замърсени съдове в горната кошница.
СТАРТИРАНЕ НА СЪДОМИЯЛНАТА
Когато сте избрали програмата за миене и допълнителните функции натиснете
бутона

за да стартирате съдомиялната.

Фазите на измиване се показват на контролния панел.
При приключване на програмата се чува продължителен звуков сигнал за 3
секунди или ще светне индикаторът Stop.

