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  КОРИСТУВАЧУ                                                                                                                  .  
 
Шановний покупець!  
Дякуємо Вам за вибір нашої техніки! Ми впевнені, що техніка торгової марки "FabianoSteel" - 
сучасна і функціональна, вироблена з використанням високоякісних матеріалів і компонентів - 
буде надійним помічником в Вашій кухні.  
 
Будь ласка, перед початком установки, перевірте прилад і всі його функції. 
Уважно вивчіть цю інструкцію, а саме розділ «Попередження та Правила Безпеки». Вона 
допоможе Вам уникнути передчасної поломки, а також максимально продовжить термін служби 
обраного Вами приладу.  
 
Звертаємо Вашу увагу, що встановлення приладу має бути здійснено кваліфікованим фахівцем 
і відповідно до даної інструкції.  
 
Виробник не несе відповідальності за можливі наслідки невиконання інструкцій монтажу, 
підключення і правил експлуатації. 

 
Будь ласка, ретельно ознайомитеся з вмістом даної інструкції, до початку 
встановлення і експлуатації виробу. 
 
Не викидайте цю інструкцію протягом усього терміну служби приладу, оскільки 
згодом, вона може Вам знадобитися, і Ви знайдете в ній відповіді на Ваші запитання. 
 
Технічні дані і детальна інформація купленого Вами приладу наведено на таблиці 
характеристик, яка знаходиться безпосередньо на самому виробі. 
 
 

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, комплектацію виробів і даної 
інструкції без попередження з метою поліпшення характеристик продукції.  
Внесені зміни не будуть стосуватися основних положень, що до безпеки електричних побутових 
приладів. 

. 
 
Заявлений термін служби 
Це гарантований термін наявності запасних частин для підтримки призначеної 
функціональності. Виробник гарантує можливість використання приладів за призначенням 
протягом всього терміну служби з умовою проведення, в разі необхідності, післягарантійного 
технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача. Це значення не є критерієм 
визначення довговічності приладів. При належному догляді і правильному використанні 
приладу його реальний / фактичний термін служби на багато більше того терміну, який 
вказаний в інструкції по експлуатації. Заявлений термін служби для даної машини становить 6 
(шість) років.  
Термін служби може бути скасований виробником в наступних випадках: 
1 - При внесенні змін у конструкцію приладу або самостійна доробка що не передбачена 
заводом виробником; 
2 - При використанні в виробі або в підключенні виробів деталей, вузлів і комплектуючих, які не 
передбачені нормативами самого приладу; 
3 - При використанні приладу не за призначенням і порушенні правил користування, які 
наведені в інструкції. 

 
 
 
 
 

Прилад зроблений відповідно до європейських стандартів і сертифікований 
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ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
* Забороняється сидіти або стояти на дверцятах або кошику для посуду, що знаходиться в 
посудомийній машині.  
 
 * Забороняється включати посудомийну машину до тих пір, поки всі зовнішні панелі не будуть 
встановлені на свої місця. 
  
 * Відкривайте дверцята дуже обережно під час роботи посудомийної машини, оскільки існує 
ризик випліскування води.  
 
 * Забороняється класти будь-які важкі предмети на дверцята, коли вона відкрита. Машина 
може впасти вперед, а так само може пошкодитися механізм петель дверцята..  
 
 * При завантаженні посуду в машину:  
1. Кладіть гострі предмети так, щоб вони не могли пошкодити дверцята;  
2. Ножі та інший посуд з гострими кінцями повинні завантажуватися в кошик гострим кінцем 
вниз, або розташовуватися горизонтально.  
 
* Переконайтеся, що відділення для миючого засобу спорожніло після завершення циклу 
мийки.  
 
* Забороняється мити пластикові предмети, якщо вони не мають маркування безпеки для 
посудомийної машини. Якщо такої позначки на пластикових предметах немає, слід перевірити 
рекомендації виробника посуду.  
 
* Необхідно використовувати тільки миючий засіб і добавки для ополіскування, призначені для 
автоматичної посудомийної машини.  
 
* Ні в якому разі не дозволяється використовувати мило, пральний порошок або засіб для 
ручного прання в посудомийній машині. Необхідно тримати ці речовини в недоступному для 
дітей місці.  
 
* Необхідно тримати дітей подалі від миючих засобів і обполіскувачив та не давати їм 
можливість грати з приладом.  
 
*Цей прилад не призначений для експлуатації особами (включаючи дітей) з обмеженими 
фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, 
якщо тільки вони не діють під наглядом, або, якщо вони були проінструктовані з питань 
використання приладу особами, відповідальними за їх безпеку.  
 
* Не залишайте дверцята повністю відкритою, оскільки це збільшує небезпеку спіткнутися.  
 
* Якщо пошкоджено шнур живлення, він повинен бути замінений виробником або його 
сервісним агентом, або просто кваліфікованою особою щоб уникнути небезпечної ситуації.  
 
* Слід використовувати посудомийну машину тільки за прямим призначенням.  
 
* Під час встановлення шнур живлення і шланги відводу і підведення води не повинні бути 
занадто зігнуті або затиснуті.  
 
 Прилад повинен бути підключений до водопроводу за допомогою нових шлангових 

комплектів; старі шланги не повинні повторно використовуватися.  
 
 



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ                                                                                                      . 
 
* Максимальне число завантаження комплектів посуду для миття: 
Модель FBDW 5612– 12 комплектів (ширина 60 см.)  
Модель FBDW 5409 – 9 комплектів (ширина 45 см.).  
 
* Максимально допустимий вхідний тиск води становить 1 МПа.  
 
* Мінімальний допустимий вхідний тиск води становить 0,04 МПа. 
 
ІНСТРУКЦІЇ З ЗАЗЕМЛЕННЯ 
*Цей прилад повинен бути заземлений. У разі несправності або поломки заземлення зменшить 
небезпеку ураження електричним струмом, забезпечивши шлях найменшого опору 
електричному струму. Даний прилад забезпечений силовим шнуром, провідник якого 
забезпечує заземлення обладнання, а також заземлення штекером.  
 
* Штекер повинен бути підключений до відповідної розетки, яка монтується і заземлюється у 
відповідності з усіма місцевими нормами і правилами.  
 
* Неправильне підключення проводу заземлення обладнання може призвести до небезпеки 
ураження струмом.  
 
*У разі виникнення сумнівів необхідно перевірити з кваліфікованим електриком або 
представником сервісного центру правильність заземлення приладу. Забороняється 
замінювати штекер, що входить в комплект приладу, якщо він не підходить до розетки. 
Необхідно забезпечити установку потрібної розетки за допомогою кваліфікованого техніка.  
 
УТИЛІЗАЦІЯ 
Необхідно правильно утилізувати пакувальний матеріал посудомийної машини. Всі пакувальні 
матеріали підлягають переробці.  
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! 

 Пакувальний матеріал може бути небезпечним для дітей!  
 Для утилізації пакувальних матеріалів і приладу необхідно звернутися в переробний центр. 

Тому необхідно відрізати шнур живлення і вивести з ладу механізм закривання дверцят.  
 Пакувальний картон виготовлений з переробленого паперу і повинен утилізуватися для 

подальшої переробки.  
Забезпечивши правильну утилізацію виробу, Ви можете запобігти потенційним негативним 

наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людей, які могли б бути викликані 
неправильною утилізацією цього виробу.  

 За більш детальною інформацією щодо переробки цього виробу слід звертатися до 
місцевих владних структур і місцеву службу збору побутових відходів.  

 УТИЛІЗАЦІЯ: Забороняється утилізувати цей виріб разом з не відсортованими 
муніципальними відходами. Необхідно збирати такі відходи окремо для спеціальної обробки.  
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ: 

 
1. Кнопка увімкнення машини 
2. Кнопка вибору програми миття 
3. Кнопка включення функції відстрочки старту 
4. Індикатори програм мийки 
5. Індикатори відстрочки старту 
6. Індикатор відсутності пом'якшувальною солі 
7. Індикатор відсутності ополіскувача  
 
 

ПРОГРАМИ МИТТЯ:  

 
 

 

Програма інтенсивного миття. 
Сильно забруднене кухонне приладдя, каструлі і сковорідки з легким 
висиханням їжі. 
 

 

Повсякденна програма миття. 
Для нормально забруднених речей, каструль, тарілок, склянок і сковорідок. 
Щоденна мийка посуду, який було завантажено в машину в свіжому вигляді 
після прийому їжі. 

 

Економічна програма миття. 
Це стандартна програма, що підходить для звичайно забруднених речей, 
каструль, тарілок, склянок і сковорідок. Якість миття цієї програми збігається із 
повсякденною програмою, проте цикл мийки займає більше часу, але при 
цьому машина витрачає менше води і електроенергії. 

 

Програма мийки на 90 хвилин. 
Для нормально забруднених речей, каструль, тарілок, склянок і сковорідок що 
потребують швидкого миття. Щоденна мийка посуду, яка була завантажена в 
машину в свіжому вигляді після прийому їжі.  

 

Прискорена програма миття. 
Більш коротка мийка для трохи забрудненого посуду, який не потребує 
сушіння. 
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ІНДИКАТОРИ СПЕЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ 

 
 

 

Індикатор відсутності ополіскувача. У дверцятах машини є ємність для 
заливання ополіскувача. Слідкуйте за тим, щоб цей резервуар не залишався 
порожнiм. В іншому випадку знизиться якість кінцевого результату мийки. 

 

Індикатор відсутності пом'якшувальною солі. У нижній частині миючої камери 
розташована ємність для пом'якшувальною солі (спеціальна сіль для 
посудомийних машин). Слідкуйте за тим, щоб цей резервуар не залишався 
порожнiм. В іншому випадку знизиться якість кінцевого результату мийки. 
 

 

Індикатор відстрочки старту на 3 години. Якщо налаштувати відстрочку старту 
на цей індикатор, машина самостійно запустить цикл миття за 3 години після 
того, як Ви обрали програму. 

 

Індикатор відстрочки старту на 6 годин. Якщо налаштувати відстрочку старту 
на цей індикатор, машина самостійно запустить цикл миття за 6 годин після 
того, як Ви обрали програму. 

 

Індикатор відстрочки старту на 9 години. Якщо налаштувати відстрочку старту 
на цей індикатор, машина самостійно запустить цикл миття за 9 годин після 
того, як Ви обрали програму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ВАЖЛИВО! 
Для забезпечення кращої продуктивності посудомийної машини необхідно 
прочитати всі інструкції з експлуатації до першого використання машини. 
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1. Заповніть резервуар ополіскувача.  

 
**  Після того, як резервуар заповнено, налаштуйте рівень витрати ополіскувача. 
 
***При заповненні ополіскувача, будьте обережні, не перелийте засіб за межі резервуара. 
Якщо таке сталося, обережно приберіть засіб, який перелився сухою тканиною або 
серветкою щоб уникнути підвищеного утворення піни при наступному циклі миття. 
 
2. Засипте в відповідний резервуар 1,5 кг солі для пом'якшення води, потім долийте в 

резервуар для солі воду.  
 
* Щоб уникнути потрапляння солі повз резервуара, для 
засипання скористайтеся спеціальною воронкою, яка 
входить в комплект поставки. 
 
 
 

 
3. Залийте / засипте миючий засіб або помістіть таблетку 3в1 в осередок для миючого засобу. 
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Пом'якшувач води (сіль для посудомийних машин) 
Пом'якшувач води регулюється вручну за допомогою перемикача жорсткості води. 
Пом'якшувач води призначений для видалення з води мінеральних речовин і солей, які можуть 
пошкодити прилад або негативно впливати на його роботу і результат миття посуду. Чим вище 
рівень вмісту мінералів і солей у воді, тим жорсткіше вода. Пом'якшувач води слід 
відрегулювати відповідно до жорсткістю води в місцевості, де встановлений прилад.  
* Градус жесткости воды можно узнать в местных службах водоснабжения. 
 
Регулювання витрати  
Посудомийна машина спроектована таким чином, щоб мати можливість регулювати витрату 
кількості солі на основі жорсткості води. Це зроблено для того, щоб оптимізувати і 
відрегулювати рівень споживання солі.  
Необхідно виконати нижченаведені операції для регулювання витрати солі:  

1. Відкрийте дверцята, включіть прилад (натиснути клавішу ).  

2. Натисніть і утримуйте клавішу «вибір програми мийки » не менше 5 секунд, щоб 
запустити режим налаштування пристрою пом'якшення води. 
3. Повторними натисканнями клавіші «ПРИСКОРЕНА ПРОГРАМА» виберіть потрібне 
налаштування відповідно до місцевої жорсткістю води. Налаштування будуть змінюватися в 
наступній послідовності: H1->H2->H3->H4->H5->H6. На таблиці нижче, вказано алгоритм 
налаштування ступеня жорсткості води. 
5. Натисніть клавішу живлення для завершення налаштування приладу (натиснути клавішу 

). 

 

 
*** Посудомийна машина налаштована з заводу на рівень жорсткості води «Н3» 
Примітка:  
Слід звернутися до місцевого департаменту з управління водними ресурсами для 
отримання інформації про жорсткість водопровідної води. 
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ПРИСТРІЙ ЗМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ  
Жорсткість води різниться в залежності від місцевості. При використанні жорсткої води для 
посудомийної машини на посуді і кухонних приладдях утворюються відкладання. 
Прилад оснащений пристроєм для пом'якшення води, який видаляє вапно і мінерали з води. 
 
Увага!  

Використовуйте тільки солі, виготовлені спеціально для посудомийних машин! Будь-яка 
інша сіль, що не призначена для використання з посудомийними машинами, особливо кухонна 
сіль, може пошкодити пристрій для пом'якшення води і машину в цілому.  
Виробник НЕ надає гарантію в разі виникнення пошкоджень в результаті використання 
невідповідної солі і НЕ несе відповідальність за такі ушкодження.  

Наповнюйте резервуар для солі лише безпосередньо перед початком повноцінного циклу 
мийки. Це дозволить уникнути тривалого перебування кристалів солі або розлитої солоної води 
на дні посудомийної машини і виникнення корозії.  
  
ПРИМІТКА:  
1. Резервуар для солі слід наповнювати тільки при загорянні індикатора рівня солі на панелі 
управління. Залежно від розчинності солі індикатор може продовжувати горіти після 
наповнення резервуара. Якщо на панелі управління немає індикатора рівня солі (у деяких 
моделей), термін наповнення резервуара можна визначити за кількістю минулих циклів миття.  
2. При розсипу солі слід запустити програму замочування або прискореної мийки для 
видалення надлишків солі.  
 
Навіщо потрібна сіль?  
Водопровідна вода жорстка і перед використанням її потрібно фільтрувати. Але встановлювати 
водний фільтр для пральної або посудомийної машини не завжди є доцільним в плані економії. 
У кращому випадку люди користуються спеціальними засобами для пом'якшення води, 
придатними для побутової техніки. У число таких засобів також входить спеціальна сіль для 
посудомийних машин.  
Жорсткість води обумовлена наявністю в ній іонів кальцію і магнію, які при нагріванні 
випадають в осад у вигляді накипу. Якщо у воді присутня велика кількість іонів заліза, то цей 
наліт дуже швидко кам'яніє, покриваючи нагрівальний елемент машини. Тому в них вбудовують 
спеціальний ионообменник, який бореться з жорсткістю води.  
Усередині іонообмінника є смола, яка містить в собі іони натрію. Ця смола притягує іони магнію 
і кальцію з води, в результаті чого вона стає м'якою. Однак з часом іони натрію вимиваються, і 
здатність притягувати іони втрачається, тому потрібна сіль, завдяки якій в іонообміннику 
заповнюється натрій.  
Це повинна бути не просто сіль, яку ми додаємо в їжу, а спеціальна сіль, яка пройшла обробку. 
Її склад складніший, ніж у харчовій солі. 
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Резервуар для ополіскувача  
Ополіскувач випускається в воду під час останнього полоскання для запобігання появи крапель 
води, які можуть залишити плями і смуги на посуді. Крім того, ополіскувач сприяє процесу 
сушіння, забезпечуючи швидке стікання крапель води з посуду. Ця посудомийна машина 
розрахована на використання рідких ополіскувачів. Резервуар для ополіскувача розташований 
на дверцятах біля резервуара для миючого засобу. Для доступу до резервуару відкрийте 
кришку і залийте в нього ополіскувач, щоб індикатор (віконце) рівня ополіскувача став повністю 
чорним. Резервуар вміщує приблизно 90 мл ополіскувача.  
 
Порада!  
Використовуйте тільки якісні ополіскувачі для посудомийних машин. Ніколи не заливайте в 
резервуар для ополіскувача інші засоби (наприклад, миючий засіб, рідкі миючі засоби). Це буде 
шкодити Вашому здоров'ю та роботi пристрою, а так само може привести до його руйнування.  
 
Терміни наповнення резервуара для ополіскувача 
Якщо на панелі керування немає світлового індикатора рівня ополіскувача, кількість залишився 
ополіскувача можна перевірити за допомогою оптичного індикатора рівня, розташованого 
поряд з кришкою. Коли резервуар для ополіскувача повний, індикатор повністю темний. Зі 
зменшенням кількості ополіскувача зменшується розмір темної крапки. Резервуар для 
ополіскувача завжди повинен бути заповнений не менше ніж на 1/4. 
 
ПРИМІТКА:  
Розлитий при наповненні резервуара ополіскувач видаліть за допомогою сухої всмоктуючою 
серветки для запобігання надмірного піноутворення під час наступного миття. Перед закриттям 
дверцята не забудьте встановити кришку резервуара на місце. 
 
Резервуар ополіскувача має 4 або 6 положень 
налаштування. Для початку завжди встановлюйте 
перемикач в положення «4». При утворенні плям і 
поганому висиханні посуду збільште кількість 
подаваного ополіскувача, знявши кришку 
резервуара і встановивши перемикач в положення 
«5». Якщо після цього триває поява плям або посуд 
погано сохне, встановіть перемикач на наступний 
щабель до припинення утворення плям. 
Рекомендується використовувати положення «4». 
(За замовчуванням із заводу перемикач знаходиться 
в положенні «4»).  
 
ПРИМІТКА:  
Збільште дозу ополіскувача при виявленні на посуді крапель води або плям вапна після миття. 
При виявленні на посуді білястих липких плям або появі на склянках або ножах синього нальоту 
дозу ополіскувача слід зменшити. 
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Функція миючого засобу  
Миючі засоби з хімічними добавками необхідні для розщеплення забруднень і їх видалення з 
посудомийної машини. Використовуйте тільки миючі засоби, виготовлені спеціально для 
посудомийних машин.  
 
Увага!  
Зберігайте миючі засоби в сухому прохолодному місці. 
Порошкові миючі засоби завантажуйте в резервуар тільки безпосередньо перед запуском циклу 
мийки.  
 
Миючі засоби  
Існує 3 види миючих засобів:  
1. З фосфатами і хлором. 
2. З фосфатами і без хлору. 
3. Без фосфатів і хлору.  
 
Як правило, нові порошкові миючі засоби не містять фосфатів. Такі миючі засоби не мають 
функцію пом'якшення води, яку виконують фосфати. У такому випадку рекомендується додати 
сіль в резервуар для солі, навіть якщо жорсткість води становить всього 6 ° dH. При 
використанні миючих засобів без фосфатів і жорсткої води на тарілках і склянках часто 
з'являються білі плями. В такому випадку використовуйте більшу кількість миючого засобу для 
досягнення кращих результатів. Засоби, які містять хлор, володіють слабким відбілюючим 
ефектом. Стійкі і кольорові плями видаляються не повністю. В такому випадку використовуйте 
програму миття з більш високою температурою. 
 
Концентровані миючі засоби  
Залежно від хімічного складу розрізняють два основних типи миючих засобів:  

 звичайні лужні засоби з їдкими компонентами;  
 миючі засоби з низьким рівнем концентрації лугів, з натуральними ензимами.  

 
Миючі таблетки  
Таблетки різних марок розчиняються у воді з різною швидкістю. У зв'язку з цим при 
використанні короткочасних програм миття деякі таблетки розчиняються в повному 
обсязі і не можуть дати повного ефекту. Тому при використанні таблеток вмикайте 
тривалі програми миття для забезпечення повного видалення залишків миючого засобу.  
Однак сучасні і якісні таблетки на сьогоднішній день є найоптимальнішим і комфортним 
методом експлуатації посудомийної машини. Рекомендуємо Вам користуватися якісними 
таблетками для досягнення кращих результатів миття посуду. 
 
Резервуар для миючого засобу  
Резервуар слід наповнювати перед кожним запуском циклу мийки згідно з вказівками, 
наведеними в таблиці циклів мийки. Ця посудомийна машина витрачає менше миючого засобу і 
ополіскувача, ніж звичайні посудомийні машини. Як правило, для нормального миття достатньо 
всього однієї столової ложки миючого засобу. Для сильних забруднень потрібно більше 
миючого засобу. Завантажуйте миючий засіб безпосередньо перед увімкненням посудомийної 
машини, в іншому випадку він може намокнути і не розчинитися повністю. 
 
 
 
 
 
 
 



  ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ                                                                      . 
 
ПРИМІТКА:  

 Якщо кришка закрита: натисніть на кнопку розблокування. кришка відкриється.  
 Завантажуйте миючі засоби тільки безпосередньо перед запуском циклу мийки.  
 Використовуйте тільки якісні миючі засоби або таблетки для посудомийних машин.  

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:  
Миючі засоби для посудомийних машин є їдкими! Зберігати в недоступному для дітей місці. 
 
*** Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо дозування і зберігання, наведеними на 
упаковці миючого засобу.   
 
ПРИМІТКА:  

 Інформацію про потрібній кількості миючого засобу для окремих програм см. В "Таблиця 
циклів мийки".  

 Зверніть увагу, що кількість необхідного засобу може змінюватися в залежності від ступеня 
забруднення і жорсткості води.  

 Дотримуйтесь рекомендацій виробника на упаковці миючого засобу.  
 
Якщо Ваш посуд забруднений помірно, Ви можете використовувати менше миючого засобу, ніж 
рекомендується.  
 
Натисніть на кришку, поки не почуєте клацання, що означає, що кришка закрита.  
Якщо Ви використовуєте миючі засоби в таблетках, скористайтеся рекомендаціями виробника, 
щоб визначити, де краще розмістити таблетку (в кошику для столових приборів, у відсіку для 
миючих засобів або в будь-якому іншому місці посудомийної машини).  
Переконайтеся, що кришка відсіку для миючих засобів закрита, навіть якщо Ви використовуєте 
таблетки.  
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ФУНКЦІЯ СУШІННЯ ПОСУДУ 
Під час завершення циклу мийки, на певних програмах миття машина містить функцію сушки. 
Існує цілий ряд факторів, які можуть вплинути на якість сушіння посуду в машині.  
Ступінь завантаженості посудомийної машини, Правильність розташування посуду в камері 
машини, Тип і кількість використовуваного миючого засобу, Наявність / відсутність 
пом'якшувальною солі в резервуарі, Наявність / відсутність ополіскувача в відповідному 
резервуарі - це тільки деякі чинники, які впливають на результат сушіння посуду в процесі 
миючого циклу.  
*** Звертаємо Вашу увагу, що при використанні «Прискореної» програми функція сушки не 
вмикається. 
 
 Дана модель посудомийної машини 
спроектована з застосуванням 
конденсаційного типу сушіння посуду. 
Дана система заснована на природному 
методі сушіння в посудомийній машині. 
Після миття і полоскання посуд зазнає 
обробці гарячою водою, що утворює пару. 
Він піднімається вгору, після чого осідає 
на холодних стінках камери. Потім 
конденсат стікає в спеціальний резервуар 
на дні камери, звідки вода видаляється 
насосом. Переважними особливостями 
даної системи сушіння є її простота і 
безвідмовність, проте в через простоту 
процесу в деяких випадках допускається 
деяка кількість залишкової вологи на 
посуду після закінчення миючого циклу, 
що є нормою для даного типу сушіння. 
Якщо Ви зіткнулися з подібним явищем, 
не бійтеся експериментувати з Вашою 
машиною. Корисним буде переглянути 
спосіб розміщення посуду в камері, 
керуючись підказками щодо розміщення 
посуду, які наведені в наступних графах 
інструкції. Також перевірте наявність всіх 
засобів, які передбачені в посудомийній 
машині (сіль, ополіскувач, миючий засіб то 
що.) 
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Рекомендації  

 Купуйте кухонне приладдя тільки з маркуванням про придатність до миття в посудомийній 
машині.  

 Використовуйте м'які миючі засоби, що позначаються як «прийнятні для посуду». При 
необхідності запросите більш детальну інформацію у виробника миючого засобу та посуду.  

 Для окремих видів посуду вибирайте мінімальну можливу температуру.  
 Для запобігання пошкоджень не виймайте келихи і прилади з посудомийної машини 

безпосередньо після завершення програми. Слід зачекати щонайменше 30 хвилин..  
 
Придатність посуду і приладів для миття в посудомийній машині: 
 
Непридатні 
- Посуд з дерев'яними, роговими, порцеляновими або перламутровими ручками або 
елементами 
- Пластикові предмети, матеріал яких не термостійкий 
- Старий посуд з приклеєними не термостійкими деталями 
- Склеєний посуд і прилади 
- Посуд з (або з вмістом) міді та олова 
- Металеві предмети що піддаються корозії  
- Посуд і предмети з дерева 
- Предмети з елементами синтетичних волокон 
 
Обмежено придатні 
- Деякі сорти скла після великої кількості циклів миття можуть потьмяніти 
- Предмети і посуд зі срібла і алюмінію, як правило блякнуть при митті в посудомийній машині 
через властивих цим металам фізичних і хімічних особливостей 
- Глазуровані малюнки при частому митті в посудомийній машині можуть вицвісти 
- Кришталь 
  
Запобіжні заходи при завантаженні кошиків 
Рекомендуємо слідувати даним вказівкам для досягнення найбільшої ефективності 
посудомийної машини. Функції і зовнішній вигляд корзин для посуду і приладів можуть 
відрізнятися в залежності від моделі приладу і дати її виробництва, так як завод виробник 
безперервно модернізує свої вироби. 
 
Видаліть великі залишки їжі з посуду. Пригорілі залишки їжі на сковородах попередньо 
розмочити. Для досягнення більш якісного результату миття та сушіння посуду в посудомийній 
машині, рекомендуємо завжди полоскати посуд під проточною водою перед розташуванням в 
машинi.  
 
Розміщуйте посуд в машину в такий спосіб:  
1. Такі предмети, як чашки, келихи, каструлі / сковорідки і т.д. розміщуйте дном вгору.  
2. Предмети з вигинами або виїмками розміщуйте похило, щоб вода могла стікати.  
3. Всі предмети розміщуйте так, щоб вони стояли надійно і не могли перекинутися.  
4. Всі предмети розміщуйте так, щоб мийні зрошувальні рукава в процесі миття могли вільно 
повертатися. Після завершення завантаження посуду кожен раз перевіряйте зрошувачі 
(повинні обертатися вільно).  
 
ПРИМІТКА: Ніколи не кладіть у посудомийну машину занадто дрібні предмети, так як 
вони можуть випасти з корзини і потрапити в фільтр і насос, що призведе до поломки. 
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 Порожні предмети, такі як чашки, келихи, каструлі / сковорідки т.д. розміщуйте дном вгору, 

щоб запобігти накопиченню води всередині предмета або в поглибленнях.  
 Ніколи не кладіть посуд і прилади один в одного або поверх інших предметів.  
 Келихи не повинні стикатися, в іншому випадку, вони можуть бути пошкоджені.  
 Великі предмети, що важко піддаються мийці, кладіть у нижнiй кошик.  
 У верхній кошик кладіть більш крихкі і легкі предмети, наприклад, келихи, чайні та кавові 

чашки.  
 Ножі з довгими лезами, встановлені вертикально, становлять небезпеку!  
 Довгі і / або гострі прилади, наприклад, ножі для нарізування дичини, слід розташовувати 

горизонтально у верхньому кошику або в спеціальному малому кошику.  
 Не перевантажуйте посудомийну машину. В іншому випадку виникає ризик недостатньої 

ефективності мийки та високої витрати електроенергії.  
 
Верхній кошик 

 
 
 
Нижній кошик 

 
 



   ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКIВ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНЫ                                   . 
 
Виймання посуду  
Для запобігання стікання крапель води з верхнього кошика в нижній рекомендується спочатку 
розвантажувати нижній кошик, потім верхній, по черзі. 
 

Верхній кошик призначений для більш 
крихкого і легкого посуду, наприклад, 
келихів, чайних і кавових чашок, 
блюдець, тарілок, невеликих мисочок і 
плоских сковорідок (якщо вони не дуже 
сильно забруднені). Розміщуйте посуд і 
кухонне приладдя таким чином, щоб вони 
не переміщувалися під впливом 
струменів води.  

Посуд більшого розміру і посуд, яка погано 
піддається мийці, наприклад, каструлі, 
сковороди, кришки каструль, сервіровочні 
тарілки і миски, рекомендується 
розміщувати в нижній корзині, як показано 
нижче. При цьому тарілки і кришки каструль 
слід вставляти в каркас кошика з краю, щоб 
вони не перешкоджали обертанню 
зрошувальних рукавів.  

 
 

 
                       Верхній кошик                                                     Нижній кошик 
 
Зверніть увагу:  
- Каструлі, сервірувальні миски і т.д. слід завжди встановлювати дном вгору.  
- Встановлюйте глибокі каструлі похило, щоб з них могла витікати вода.  
- Нижній кошик оснащено складними штирями, що дозволяє поміщати в неї кілька каструль і 
сковорідок одночасно або каструлі та сковорідки більшого розміру.  
 
 
 
 
 
Верхній кошик посудомийної 
машини має 2 рівня установки 
на телескопічних 
направляючих. Для того щоб 
змінити рівень верхньої 
корзини, керуйтеся покроковим 
описом на малюнку справа. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ЯК ЗАПУСКАТИ МАШИНУ                                                                                        . 
 
Запуск циклу миття  
1. Вийміть верхній і нижній кошики, завантажте посуд і вставте кошики назад. Рекомендується 
спочатку завантажувати нижній кошик, потім верхній (див. Розділ «Завантаження кошиків 
посудомийної машини»).  
2. Завантажте миючий засіб (див. Розділ «Сіль, миючий засіб і ополіскувач»).  
3. Вставте штекер в розетку. Параметри електромережі: 220-240 VAC / 50 Гц, розетка: 10 А, 250 
VAC.  
4. Переконайтеся, що кран подачі води в машину відкритий.  

5. Натисніть на кнопку  .  

6. Натисканнями кнопки вибору програм  оберіть бажану програму миття. Відповідний 
індикатор програми засвітиться. 
7. Закрийте дверцята, посудомийна машина почне виконувати цикл миття.  
 
Зміна програми миття  
Умови:  
1. Запущену програму миття можна змінити тільки в самому початку процесу. В іншому випадку 
є ймовірність того, що миючий засіб вже було розчинено, а вода злита. В такому випадку 
резервуар для миючого засобу слід наповнити знову (див. Розділ «Завантаження миючого 
засобу»).  
2. Відкрийте дверцята, щоб перервати процес миття (не більше 10см). Утримуйте кнопку 
вибору програми яку бажаєте увімкнути протягом 3 секунд. Індикатор нової обраної програми 
загориться, програма активована.  
Будьте уважні!!! 
Якщо після запуску циклу миття минув певний час, нутрощі машини можуть бути гарячими і 
при відкритті дверцят з камери може виділятися пара. Щоб уникнути опіків відкривайте 

дверцята обережно. 
ПРИМІТКА:  
При відкриванні дверцят під час виконання циклу миття прилад зупиниться. Через 10 секунд 
після закриття дверцят прилад продовжить роботу.   
 
Хочете додати посуд у машину?  
Забуті предмети посуду можна завантажити в машину до того, як буде відкритий резервуар для 
миючого засобу.  
1. Відкрити дверцята, щоб перервати процес миття (не більше 10 см).  
2. Після зупинки мийних рукавів дверцята можна відкрити повністю.  
3. Завантажте забуті предмети в кошик.  
4. Закрийте дверцята.  
5. Посудомийна машина продовжить роботу за 10 секунд.  
 
Завершення циклу миття  
Після закінчення циклу миття протягом 8 секунд після цього машина зупиниться, буде лунати 
звуковий сигнал. Відкрийте дверцята посудомийної машини і имкніть прилад, натиснувши на 
кнопку включення / виключення, перекрийте подачу води.  
Зачекайте приблизно 15 хвилин, перш ніж розвантажувати машину; в іншому випадку, посуд і 
кухонне приладдя будуть дуже гарячими і більш крихкими. Крім того, за цей час посуд краще 
просохне. 
Вимкнення посудомийної машини  
Програма миття вважається завершеною, якщо індикатор програми припинив висвічуватися.  
 
 



   ОПИС ПРОГРАМ МИТТЯ                                                                                          . 
 

Модель FBDW 5612 

 

 ЗАМІТКА: Дані отримані на тестовому циклі миття відповідно до нормативу  
EN 50242 
 
 
 
 
 
 



   ОПИС ПРОГРАМ МИТТЯ                                                                                          . 
 

Модель FBDW 5409 

 

 ЗАМІТКА: Дані отримані на тестовому циклі миття відповідно до нормативу  
EN 50242 
 

   ФУНКЦІЯ ВIДСРОЧКИ СТРАТУ  
Посудомийна машина обладнана функцією відстрочки старту циклу миття. Щоб скористатися 
цією функцією ввімкніть прилад, виберіть бажану програму мийки. Потім повторними 

натисканнями кнопки  оберіть один з варіантів відстрочки старту (3, 6 або 9 годин). 
Закрийте дверцята машини щільно. Машина запустить цикл миття після закінчення значення 
відстрочки, яке Ви обрали. 
 
 



   ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЧИЩЕННЯ                                                                            .  
 
СИСТЕМА ФІЛЬТРІВ: 
Фільтр перешкоджає попаданню великих залишків їжі або сторонніх предметів в зливну 
систему. Залишки їжі можуть заблокувати фільтр; в такому випадку слід усунути забруднення з 
фільтра. 
 
Система фільтрів складається з фільтра грубої очистки, плоского головного фільтра і 
мікрофільтра тонкої очистки.  
 
Головний фільтр (1)  
У цьому фільтрі вловлюються частинки їжі і забруднення, які подрібнюються струменем води з 
нижнього миючого рукава і потім змиваються в зливний дренаж.  
Фільтр грубої очистки (2)  
Більші предмети, наприклад, шматочки кісток або осколки скла, які можуть заблокувати злив, 
уловлюються фільтром грубого очищення. Для видалення таких предметів з фільтра злегка 
натисніть на кришку фільтра і зніміть його.  
Фільтр тонкого очищення (3)  
Даний фільтр вловлює забруднення і залишки їжі в нижній частині машини, запобігаючи 
повторному потраплянню цих забруднень на посуд в процесі миття.  

 
 

 



   ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЧИЩЕННЯ                                                                            .  
 
Чищення фільтра 

Для чищення фільтрів грубої і тонкої очистки використовуйте щітку. З'єднайте деталі 
фільтра, як показано на малюнку на попередній сторінці, і встановіть всю групу назад в 
посудомийну машину; для цього помістіть фільтруючий елемент на місце і втисніть вниз.  

 Не стукайте по фільтру при чищенні. Інакше він може бути деформований, що може 
привести до зниження продуктивності посудомийної машини.  
 
ДОГЛЯД ЗА IНШИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ МАШИНИ: 
  -  Панель керування слід протирати трохи вологою серветкою.  
  -  Після чистки її слід ретельно висушити.  
  -  Для чищення зовнішніх поверхонь використовуйте якісні засоби для полірування приладів.  
  - Не використовуйте для чищення будь-яких частин посудомийної машини гострі предмети, 
грубі губки або агресивні миючі засоби. 
 
Чищення дверцят  
Для чищення ущільнювача дверцята 
використовуйте тільки м'які, змочені теплою 
водою серветки.  
Ніколи не використовуйте пральні засоби з 
розпилювачами, так як рідина може 
потрапити в замок дверцят і електричні 
деталі.  
 
 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!  
 

 Для чищення дверцята ніколи не використовуйте засоби для чищення з розпилювачами, 
так як вони можуть пошкодити замок дверцят і електричні деталі.  

 Не можна використовувати абразивні миючі засоби і деякі паперові серветки, так як від них 
можуть залишитися подряпини або плями на поверхнях з нержавіючої сталі.  
 
Захист від замерзання  
У зимовий час прилад слід оберігати від пошкоджень, що виникають в результаті морозу. Після 
кожного циклу миття дійте наступним чином:  
1. Вимкніть посудомийну машину від електроживлення.  
2. Перекрийте подачу води і зніміть з водяного клапана шланг подачі води.  
3. Випустіть воду зі шланга подачі води і з водяного клапана. (Для стікаючої води 
використовуйте приймальню ємність.)  
4. Знову підключіть шланг подачі води до водяного клапану.  
5. Вийміть фільтр з дна мийної камери і видаліть воду в нижній частині приладу за допомогою 
губки.  
 
ПРИМІТКА: якщо посудомийна машина замерзла, зверніться в сервісний центр. 
 
 
 
 
 
 
 



   ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЧИЩЕННЯ                                                                            .  
 
Чистка зрошувальних рукавів  
Мийні рукава слід регулярно чистити, так як хімічні речовини, що містяться в жорсткій воді, 
можуть засмітити розпилювачі і підшипники рукава.  
Щоб зняти мийні рукава, відкрутіть гайку за годинниковою стрілкою, зніміть шайбу у верхній 
частині рукава і сам рукав.  
Промийте рукава теплою мильною водою; при цьому розпилювачі належить прочистити м'якою 
щіткою. Ретельно прополощіть рукава і встановіть на місце.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЧИЩЕННЯ                                                                            .  
 

Підтримка хорошого експлуатаційного стану приладу 
 
Після кожного циклу миття.  
Закривайте подачу води до приладу і залишайте дверцята відчиненими, щоб запобігти застою 
вологи і утворення запахів усередині приладу.  
 
Вимикайте прилад з розетки. 
Перед чищенням і обслуговуванням завжди виймайте штекер з розетки.  
 
Не використовуйте розчинники та абразивні чистячі засоби.  
Для чищення зовнішніх поверхонь і гумових елементів посудомийної машини не 
використовуйте розчинники або абразиви. Використовуйте тільки змочені теплою мильною 
водою серветки. Для видалення забруднень всередині приладу використовуйте змочені 
невеликою кількістю оцту серветки або спеціальні засоби для чищення посудомийних машин.  
 
Якщо прилад не використовується тривалий час. 
Рекомендується запустити цикл миття без завантаження посуду, від'єднати прилад від 
електромережі, перекрити подачу води і залишити дверцята відчиненими. Це дозволить 
зберегти ущільнювач дверцят і запобігти утворенню запахів.  
 
Пересування приладу.  
При необхідності переміщення приладу намагайтеся переміщати його у вертикальному 
положенні. При необхідності прилад можна переміщати в горизонтальному положенні задньою 
стінкою вниз.  
 
Ущільнювачі. 
Прилиплі до ущільнювача залишки їжі часто є причиною утворення неприємних запахів. 
Регулярне чищення м'якою губкою дозволить запобігти цьому.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ                                                                           .  
 

 УВАГА!  
Монтаж труб і електрообладнання повинні здійснювати тільки фахівці.  
 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ:  
Перед встановленням посудомийної машини відключіть подачу електроживлення. 
В іншому випадку існує загроза для життя і небезпека ураження електричним струмом.  

 
Підготовка до встановлення. 
Посудомийну машину слід встановлювати поблизу існуючих підключень до мереж 
водопостачання, водовідведення та електроживлення. 
Оберіть сторону, через яку зливний шланг посудомийної машини буде підключений до кухонній 
раковині (зливу).  
Примітка: Перевірте наявність відповідних монтажних приладів (кріплень для декоративної 

панелі, шурупів). 
 
Малюнок 1 Розміри ніші для вбудовування.  
Менше 5 мм від верхньої панелі посудомийної машини до стільниці, зовнішні дверцята машини 
вирівнюються по краю шафи.  

 
1 – Прорізи для комунікацій машини (підведення води, злив води, електроживлення) 
2 – Цоколь кухонного гарнітуру 
3 – Ширина ніші для вбудовування  (модель FBDW 5612: 60 см. /  FBDW 5409: 45 см.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ                                                                           .  
 
Малюнок 2  
Мінімальна відстань від відчинених дверцят до 
шафи, стіни або інших елементів меблів 50 мм.  
 
1 – Корпус машини всередині меблів 
2 – Дверцята машини в відкритому станi 
3 – Мінімальна відстань від дверей до 
найближчого елемента меблів 50 мм. 
4 – Кухонні меблі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ МЕБЛЕВОї ПАНЕЛИI НА ДВЕРІ 
Для підготовки меблевого фасаду скористайтеся шаблоном, який постачається в комплекті з 
машиною. 
 

 
 
А – Встановіть гаки на декоративний меблевий фасад і вставте їх у відповідні отвори в 
зовнішній верхній і нижній частині дверей машини. 
В – Відкрутіть 4 коротких гвинта з двері машини.  
С – Зафіксуйте декоративну фасадну панель 4-ма довгими гвинтами. 
 
 
 
 
 
 



   ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ                                                                           .  
 
Після установки декоративного меблевого фасаду відрегулюйте ступінь натягу пружин в 
дверних петлях машини як показано на малюнку. 

 
 
 
1 – Встановіть захисну пластину, яка захищає меблі від пари і конденсату. Захисна пластина 
кріпиться під стільницю в передній частині і збігається з верхньою частиною машини, де 
відбувається відкриття дверей і знаходиться дверний замок машини. 
 
2 – Підключіть шланг подачі до джерела холодної води. 
 
3 – Підключіть зливний шланг до системи каналізації.  
 
4 – Приєднайте штекер до розетки електроживлення з наявністю заземлення. 
 
5 – Засуньте посудомийну машину в підготовлену меблеву нішу. 
 
6 –Налаштуйте машину за рівнем. Регулювання задньої частини зробіть за допомогою гвинта, 
який знаходиться в передній цокольній частині машини. Регулювання передньої частини 
зробіть шляхом відкручування або закручування передніх ніжок.  
 
7 – Зафіксуйте посудомийну машину в меблевій ніші за допомогою відповідних гвинтів (варіант 
«А» - фіксація за допомогою куточка до стільниці / варіант «В» - фіксація в бічні стінки меблевої 
ніші) 
 
  



   ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ                                                                           .  
 
Підключіть зливний шланг до системи каналізації: 
1 – Задня частина машини 
2 – Подача води  
3 – Злив води 
4 – Кабель електроживлення 
5 – Рекомендований діаметр отвору зливальної горловини каналізації 
6 – Зливний шланг машини 
6А – Варіант приєднання зливу до сифона кухонної мийки (висота не більш 1 метра) 
6В – Варіант приєднання зливу до підлогової горловині каналізації 
7 – Максимальна висота зливного отвору 1 метр. 
8 – Кухонна стільниця 
*** Якщо потрібно подовжити зливний шланг, його загальна довжина не повинна 
перевищувати 4 метрів. 

 
 
Підключіть шланг подачі до джерела холодної води 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Встановіть захисну пластину, яка захищає меблі від пари і конденсату. 

 



   ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ                                                                           .  
 
Відрегулюйте машину за рівнем: 
1 – Рівень ззаду наперед 
2 – Рівень зліва на право  
3 – Регулювання передньої частини 
4 – Регулювання задньої частини 

 
 
 
 



   ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ                                                                           .  
 
Зафіксуйте посудомийну машину: 
А - варіант фіксації за допомогою куточка до стільниці.  
В - варіант фіксації в бічні стінки меблевої ніші. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ                                                                    .  
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!  
Для забезпечення особистої безпеки:  

 З цим приладом НЕ можна використовувати подовжувальні кабелі та / або перехідники.  
 Ні в якому разі не відключайте від кабелю електроживлення клему заземлення.  

 
Вимоги до підключення електроживлення. 
На маркуванні приладу міститься інформація про напругу мережі живлення; підключайте 
посудомийну машину до відповідного джерела електроживлення. 
Використовуйте запобіжник 10 А, інерційний запобіжник або рекомендований автоматичний 
вимикач, а також забезпечте окремий ланцюг струму для даного приладу. 
 
Перед використанням переконайтеся, що прилад належним чином заземлений!  
Напруга і частота електричного струму в мережі повинні відповідати зазначеним на маркуванні 
приладу. Штекер слід включати тільки належним чином в розетку. Якщо штекер не підходить до 
розетки, до якої підключається прилад, замініть розетку. Не використовуйте перехідники або 
подібне обладнання, так як їх використання може призвести до перегріву і спалаху. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЗАЗЕМЛЕННЯ 
Даний прилад повинен бути заземлений. У 
разі збою або несправності заземлення 
знижує ризик ураження струмом, створюючи 
для електричного струму шлях з найменшим 
опором. 
Прилад оснащений кабелем, що має 
заземлення і штекер. 
Штекер слід вставити у відповідну розетку, 
встановлену і заземлену відповідно до 
місцевих стандартів та норм.  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Неналежне під'єднання провідника 
заземлення до кабелю приладу може 
привести до удару струмом. Зверніться до 
кваліфікованого електрика або в сервісний 
центр, якщо Ви не впевнені, що прилад 
заземлений належним чином. Не змінюйте 
штепсельну вилку яка входить в комплект 
до приладу, якщо штекер не підходить до 
розетки. Потрібну розетку повинен 
встановити кваліфікований електрик. 
Виробник і представник не несе 
відповідальності за можливі наслідки, які 
можуть виникнути з незаземлённим 
приладом. Гарантійні зобов'язання не 
поширюються на незаземлений пристрій.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ                                                                                .  
 

 
 
 
 
 
 



   ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ                                                                                .  
 

 
 



   ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ                                                                                .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  КОДИ ПОМИЛОК ПРИЛАДУ ПРИ НЕСПРАВНОСТІ                                                .  
 

Символ Код Значення Можливі причини / 
Рішення 

 

Блимає індикатор 
ПРИСКОРЕННОЇ 
програмИ миття 

Затримка забору 
води 

 - Низкое давление 
воды в системе 
подачи 
 - Кран подачи воды 
перекрыт 
 - Шланг подачи воды 
согнут или прижат 

 

Блимає індикатор 
програми ЕСО 
 

Перелив 
 

Деякі частини 
посудомийної машини 
протікають 

 

Блимають індикатори 
програм 
ПРИСКОРЕНА i 90 
хвилин 

НЕ досягається 
необхідна 
температура 
води під час 
циклу миття 

 - Збій в роботі 
нагрівального 
елементу 
  - Поганий контакт в 
роз'ємі живлення 
нагрівального 
елементу  

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

 При протіканні машини, перекрийте кран подачі води до отримання вказівок фахівця технічної 
підтримки. 

 Якщо при протіканні в нижній частині корпусу машини зібралася вода, перед наступним запуском 
видаліть її. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ТЕХНІЧНІ ДАНІ                                                                                                           .  
 

 
 
 
 



 
1 – Споживання енергії, засноване на 280 циклах миття з використанням холодної води при 
роботі машини у програмі ЕСО. Фактичне споживання енергії залежатиме від температури 
вхідної води і від того, яким чином використовується прилад. 
2 – Споживання води, засноване на 280 циклах мийки при роботі машини у програмі ЕСО. 
3 – Стандартна програма для цієї машини (ЕСО 45 град.). Підходить для зазвичай забруднених 
кухонних предметів і посуду. Є найбільш ефективною програмою в плані комбінованого 
споживання енергії та витрати води. 
 
 
 
 
 
 



  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКIВ                                            .  
 

 



  УТИЛІЗАЦІЯ                                                                                                                 . 
 
 
Згідно з європейськими директивами утилізації електричних та 
електронних приладів (WEEE), даний виріб не відноситься до 
повсякденного сміття.  
 
Якщо ви вирішили більше не користуватися цим приладом, його 
необхідно знеструмити і знешкодити. Зніміть кабель живлення з 
електромережі і відріжте його. Невикористані електричні та 
електронні прилади можуть становити небезпеку, так як діти часто 
граються з ними. Тому, строго рекомендується знешкодити 
невикористовувані вироби.  
 
 
 
 
Відслужили електричні та електронні прилади часто містять цінні компоненти, придатні для 
вторинної переробки. У той же час матеріали приладів можуть містити важливі речовини, 
необхідні для роботи і безпеки техніки. При неправильному поводженні з відслужилими 
приладами або їх потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди 
навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати відслужили прилади разом зі 
звичайним побутовим сміттям. Рекомендуємо Вам здати прилад який відслужив в пункт 
прийому та утилізації електричних та електронних приладів. До моменту відправлення на 
утилізацію прилад повинен зберігатися в недоступному для дітей місці. При підготовці виробу 
до утилізації, слід вийняти штепсель з розетки, і привести мережевий кабель з вилкою в 
неробочий стан (наприклад, перерізати кабель). Цим Ви виключите можливість 
несанкціонованого користування старою технікою. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 

www.fabianosteel.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Контакти технічної підтримки / сервісу наведені в гарантійному свідоцтві, яке входить в 
комплект поставки приладу. 
 

http://www.fabiano.com.ua/


 
 

 
 

                   Built-in dishwasher 
                   MODEL:       FBDW 5612 / FBDW 5409 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 



 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODEL : FBDW 5612 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODEL : FBDW 5409 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISPOSAL 
According to the European Directives for the disposal of electrical 
and electronic devices (WEEE), this product does not apply to 
everyday waste. 
 
If you decide to no longer use this device, it must be de-
energized and rendered harmless. Remove the power cable 
from the power supply and cut it off. Unused electrical and 
electronic devices can be dangerous, as children often play 
with them. Therefore, it is strictly recommended to render 
unused products harmless. 
 
Used electrical and electronic appliances often contain valuable 
recyclable components. At the same time, the materials of the 
devices may contain harmful substances necessary for the 
operation and safety of equipment. If used appliances are 
improperly handled or disposed of in household waste, such 
substances can be harmful to the environment. Therefore, it is 
not recommended to dispose of old appliances with ordinary 
household waste. We recommend that you return your old 
appliance to a collection and disposal point for electrical and 
electronic devices. The old appliance must be stored out of the 
reach of children until sent for disposal. When preparing the 
product for disposal, unplug the power plug from the outlet and 
bring the power cord and plug into an inoperative state (for 
example, cut the cable). This eliminates the possibility of 
unauthorized use of old equipment. 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 

www.fabianosteel.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Technical support / customer care contact information is given in the warranty certificate that is included 
with the device. 
 
 
 

http://www.fabiano.com.ua/


 
 

 
 

                 Встраиваемая посудомоечная машина 
                 Инструкция по установке и эксплуатации 
                 MODEL:       FBDW 5612 / FBDW 5409 

 

 
 
 
 
 

 
 



  ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ                                                                                                            .  
 
Уважаемый покупатель!  
Благодарим Вас за выбор нашей техники! Мы уверены, что техника торговой  марки 
“FabianoSteel ” - современная и функциональная, произведенная с использованием 
высококачественных материалов и компонентов - будет надежным помощником на Вашей 
кухне.  
 
Пожалуйста, перед началом установки, проверьте прибор и все его функции. 
Внимательно изучите данную инструкцию, а именно раздел «Предупреждения и Правила 
Безопасности». Она поможет Вам избежать преждевременной поломки, а также максимально 
продлит срок службы выбранного Вами прибора.  
 
Обращаем Ваше внимание, что установка прибора должна быть произведена  
квалифицированным специалистом и в соответствии с данной инструкцией.  
 
Производитель не несет ответственности за возможные последствия невыполнения 
инструкций монтажа, подключения и правил эксплуатации. 
 
 

 
Пожалуйста, тщательно ознакомитесь с содержимым данной инструкции, до начала 
установки и эксплуатации изделия. 
 

 
Не выбрасывайте данную инструкцию на протяжении всего срока службы прибора, 
поскольку впоследствии, она может Вам пригодиться, и Вы найдете в ней ответы на 
интересующие Вас вопросы. 
 
 
Технические данные и детальная информация купленного Вами прибора 
представлены на таблице характеристик, которая находится непосредственно на 
самом изделии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
комплектацию изделий и данной инструкции без предупреждения с целью 
улучшения характеристик продукции.  
Вносимые изменения не будут затрагивать основные положения, касающиеся 
безопасности электрических бытовых приборов. 

 
Прибор произведен в соответствии с европейскими стандартами и сертифицирован. 

 
 
 
 
 



  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ                                                                                           . 
 

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
* Запрещается сидеть или стоять на дверце или корзине для посуды, находящейся в 
посудомоечной машине.  
 
 * Запрещается включать посудомоечную машину до тех пор, пока все наружные панели не 
будут установлены на свои места. 
  
 * Открывайте дверцу очень аккуратно во время работы посудомоечной машины, поскольку 
существует риск выплескивания воды.  
 
 * Запрещается класть любые тяжелые предметы на дверцу, когда она открыта. Машина может 
упасть вперед.  
 
 * При загрузке посуды в машину:  
1. Класть острые предметы так, чтобы они не могли повредить уплотнения дверцы;  
2. Ножи и другая посуда с острыми концами должны загружаться в корзину острым концом 
вниз, либо располагаться горизонтально.  
 
* Убедитесь, что отделение для моющего средства опустело после завершения цикла мойки.  
 
* Запрещается мыть пластиковые предметы, если они не имеют маркировки безопасности для 
посудомоечной машины. Если такой отметки на пластиковых предметах нет, следует 
проверить рекомендации изготовителя.  
 
* Необходимо использовать только моющее средство и добавки для ополаскивания, 
предназначенные для автоматической посудомоечной машины.  
 
* Ни при каких обстоятельствах не разрешается использовать мыло, стиральный порошок или 
средство для ручной стирки в посудомоечной машине. Необходимо держать эти вещества в 
недоступном для детей месте.  
 
* Необходимо держать детей подальше от моющих и ополаскивающих средств и не давать им 
возможность играть с прибором.  
 
* Этот прибор не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом 
или знаниями, если только они не действуют под присмотром, либо, если они были 
проинструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их 
безопасность.  
 
* Не оставляйте дверцу открытой, поскольку это увеличивает опасность споткнуться.  
 
* Если поврежден шнур питания, он должен быть заменен изготовителем или его сервисным 
агентом, либо просто квалифицированным лицом во избежание опасной ситуации.  
 
* Следует использовать посудомоечную машину только по прямому назначению.  
 
* Во время установки шнур питания не должен быть слишком изогнут или зажат.  
 
 Прибор должен быть подключен к водопроводу с помощью новых шланговых комплектов; 

старые шланги не должны повторно использоваться.  
 
 
 



  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ                                                                                           . 
 
* Максимальное число комплектов посуды для мойки равно: 
Модель FBDW 5612– 12 комплектов (ширина 60 см.)  
Модель FBDW 5409 – 9 комплектов (ширина 45 см.).  
 
* Максимальное допустимое входное давление воды составляет 1 МПа.  
 
* Минимальное допустимое входное давление воды составляет 0,04 МПа. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 
* Этот прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки заземление 
уменьшит опасность удара электрическим током, обеспечив путь наименьшего сопротивления 
электрическому току. Данный прибор снабжен силовым шнуром, проводник которого 
обеспечивает заземление оборудования, а также заземляющим штекером.  
 
* Штекер должен быть подключен к соответствующей розетке, которая монтируется и 
заземляется в соответствии со всеми местными нормами и правилами.  
 
* Неправильное подключение провода заземления оборудования может привести к опасности 
удара электрическим током.  
 
* В случае возникновения сомнений необходимо проверить с квалифицированным электриком 
или представителем сервисного центра правильность заземления прибора. Запрещается 
заменять штекер, входящий в комплект прибора, если он не подходит к розетке. Необходимо 
обеспечить установку нужной розетки с помощью квалифицированного техника.  
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Необходимо правильно утилизировать упаковочный материал посудомоечной машины. Все 
упаковочные материалы подлежат переработке.  
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

Упаковочный материал может быть опасным для детей!  
Для утилизации упаковочного материала и прибора необходимо обратиться в 

перерабатывающий центр. Поэтому необходимо отрезать шнур питания и вывести из строя 
механизм закрывания дверцы.  

Упаковочный картон изготовлен из переработанной бумаги и должен утилизироваться в 
качестве макулатуры для переработки.  

Обеспечив правильную утилизацию изделия, Вы можете предотвратить потенциальные 
негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могли бы быть 
вызваны неправильной утилизацией этого изделия.  

За более подробной информацией относительно переработки этого изделия следует 
обращаться в местные властные структуры и местную службу сбора бытовых отходов.  

УТИЛИЗАЦИЯ: Запрещается утилизировать это изделие вместе с не отсортированными 
муниципальными отходами. Необходимо собирать такие отходы отдельно для специальной 
обработки.  
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: 

 
1. Кнопка включения машины 
2. Кнопка выбора программы мойки 
3. Кнопка включения функции отсрочки старта 
4. Индикаторы программ мойки 
5. Индикаторы отсрочки старта 
6. Индикатор отсутствия смягчающей соли  
7. Индикатор отсутствия ополаскивателя  
 
 

ПРОГРАММЫ МОЙКИ:  

 
 

 

Программа интенсивной мойки. 
Сильно загрязненные кухонные принадлежности, кастрюли и сковородки с 
лёгким высыханием пищи. 
 

 

Повседневная программа мойки. 
Для нормально загрязненных принадлежностей, кастрюль, тарелок, стаканов 
и сковородок. Ежедневная мойка посуды, которая была загружена в машину в 
свежем виде после приёма пищи. 

 

Экономичная программа мойки. 
Это стандартная программа, подходящая для обычно загрязненных 
принадлежностей, кастрюль, тарелок, стаканов и сковородок. Качество мойки 
этой программы совпадает с повседневной программой, однако цикл мойки 
занимает больше времени, но при этом машина расходует меньше воды и 
электроэнергии. 

 

Программа мойки на 90 минут. 
Для нормально загрязненных принадлежностей, кастрюль, тарелок, стаканов 
и сковородок требующих быстрой мойки. Ежедневная мойка посуды, которая 
была загружена в машину в свежем виде после приёма пищи.  

 

Ускоренная программа мойки. 
Более короткая мойка для слегка загрязненной посуды, которая не нуждается 
в сушке. 
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ИНДИКАТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

 
 

 

Индикатор отсутствия ополаскивателя. В дверце машины имеется ёмкость 
для заливки ополаскивателя. Следите за тем, чтобы этот резервуар не 
оставался пустым. В противном случае снизится качество конечного 
результата мойки. 

 

Индикатор отсутствия смягчающей соли. В нижней части моющей камеры 
расположена ёмкость для смягчающей соли (специальная соль для 
посудомоечных машин). Следите за тем, чтобы этот резервуар не оставался 
пустым. В противном случае снизится качество конечного результата мойки. 
 

 

Индикатор отсрочки старта на 3 часа. Если настроить отсрочку старта на этот 
индикатор, машина самостоятельно запустит цикл мойки через 3 часа после 
того, как Вы выбрали программу. 

 

Индикатор отсрочки старта на 6 часов. Если настроить отсрочку старта на 
этот индикатор, машина самостоятельно запустит цикл мойки через 6 часов 
после того, как Вы выбрали программу. 

 

Индикатор отсрочки старта на 9 часов. Если настроить отсрочку старта на 
этот индикатор, машина самостоятельно запустит цикл мойки через 9 часов 
после того, как Вы выбрали программу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНО! 
Для обеспечения лучшей производительности посудомоечной машины 
необходимо прочесть все инструкции по эксплуатации до первого 
использования машины. 
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1.Заполните резервуар ополаскивателя.  

 
**  После того, как заполните резервуар, настройте уровень расхода ополаскивателя. 
 
*** При заполнении ополаскивателя, будьте осторожны, не переливайте средство за 
пределы резервуара. Если такое произошло, аккуратно уберите средство, которое 
перелилось сухой тканью или салфеткой чтобы избежать повышенного образования пены 
при следующем цикле мойки. 
 
2. Засыпьте в соответствующий резервуар 1,5 кг специальной соли, затем долейте в резервуар 

для соли воду.  
 
* Чтобы избежать попадания соли мимо резервуара, для 
засыпания воспользуйтесь специальной воронкой, которая 
входит в комплект поставки. 
 
 
 

 
3. Залейте моющее средство или поместите таблетку 3в1 в ячейку для моющего средства. 
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Смягчитель воды (соль для посудомоечных машин) 
Смягчитель воды регулируется вручную с помощью переключателя жесткости воды.  
Смягчитель воды предназначен для удаления из воды минералов и солей, которые могут 
повредить прибор или отрицательно воздействовать на его работу и результат мойки посуды. 
Чем выше уровень содержания минералов и солей в воде, тем жестче вода. Смягчитель воды 
следует отрегулировать в соответствии с жесткостью воды в местности, где установлен 
прибор.  
* Градус жесткости воды можно узнать в местных службах водоснабжения. 
 
Регулировка расхода соли  
Посудомоечная машина спроектирована таким образом, чтобы иметь возможность 
регулировать расход количества соли на основе жесткости используемой воды. Это сделано 
для того, чтобы оптимизировать и отрегулировать уровень потребления соли.  
Необходимо выполнить нижеуказанные операции для регулировки расхода соли:  

1. Откройте дверцу, включите прибор (нажать клавишу ).  

2. Нажмите и удерживайте клавишу «выбор программы мойки »  в течение более 5 
секунд, чтобы запустить режим настройки устройства смягчения воды. 
3. Повторными нажатиями клавиши «УСКОРЕННАЯ ПРОГРАММА» выберите желаемую 
настройку в соответствии с местной жесткостью воды. Настройки будут изменяться в 
следующей последовательности: H1->H2->H3->H4->H5->H6. На таблице ниже, указан 
алгоритм настройки степени жесткости воды. 

5. Нажмите клавишу питания для завершения настройки прибора (нажать клавишу ). 

 

 
*** Посудомоечная машина настроена с завода на уровень жёсткости воды «Н3» 
Примечание:  
Следует обратиться в местный департамент по управлению водными ресурсами для 
получения информации о жесткости водопроводной воды. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ  
Жесткость воды различается в зависимости от местности. При использовании жесткой воды 
для посудомоечной машины на посуде и кухонных принадлежностях образуются отложения.  
Прибор оснащен устройством для смягчения воды, которое удаляет известь и минералы из 
воды. 
 
Внимание!  

Используйте только соли, изготовленные специально для посудомоечных машин! Любая 
другая соль, не предназначенная для использования с посудомоечными машинами, особенно 
поваренная соль, может повредить устройство для смягчения воды и машину в целом. 
Производитель НЕ предоставляет гарантию в случае возникновения повреждений в 
результате использования неподходящей соли и НЕ несет ответственность за такие 
повреждения.  

Наполняйте резервуар для соли только непосредственно перед началом полноценного 
цикла мойки. Это позволит избежать долгого нахождения кристаллов соли или разлитой 
соленой воды на дне посудомоечной машины и возникновения коррозии.  
  
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Резервуар для соли следует наполнять только при загорании индикатора уровня соли на 
панели управления. В зависимости от растворимости соли индикатор может продолжать 
гореть после наполнения резервуара. Если на панели управления нет индикатора уровня соли 
(у некоторых моделей), срок наполнения резервуара можно определить по количеству 
прошедших циклов мойки.  
2. При просыпании соли следует запустить программу замачивания или ускоренной мойки для 
удаления излишков соли.  
 
Зачем нужна соль?  
Водопроводная вода жесткая и перед использованием её нужно фильтровать. Но 
устанавливать водный фильтр для стиральной или посудомоечной машины не всегда 
является целесообразным в плане экономии. В лучшем случае люди пользуются 
специальными средствами для смягчения воды, подходящими для бытовой техники. В число 
таких средств также входит специальная соль для посудомоечных машин.  
Жесткость воды обусловлена наличием в ней ионов кальция и магния, которые при нагреве 
выпадают в осадок в виде известкового налета. Если в воде присутствует большое количество 
ионов железа, то этот налет очень быстро каменеет, покрывая нагревательный элемент 
машины. Поэтому в них встраивают специальный ионообменник, который борется с 
жесткостью воды.  
Внутри ионообменника есть смола, содержащая в себе ионы натрия. Эта смола притягивает 
ионы магния и кальция из воды, в результате чего она становится мягкой. Однако со временем 
ионы натрия вымываются, и способность притягивать ионы теряется, поэтому нужна соль, 
благодаря которой в ионообменнике восполняется натрий. Вот почему соль для 
посудомоечной машины называют регенерирующей, что значит восстанавливающей.  
Это должна быть не просто соль, которую мы добавляем в пищу, а специальная соль, 
прошедшая обработку. Ее состав более сложный, чем у пищевой соли. 
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Резервуар для ополаскивателя  
Ополаскиватель выпускается в воду во время последнего полоскания для предотвращения 
появления капель воды, которые могут оставить пятна и полосы на посуде. Кроме того, 
ополаскиватель способствует процессу сушки, обеспечивая быстрое стекание капель воды с 
посуды. Данная посудомоечная машина рассчитана на использование жидких 
ополаскивателей. Резервуар для ополаскивателя расположен на дверце возле резервуара для 
моющего средства. Для доступа к резервуару откройте крышку и залейте в него 
ополаскиватель, чтобы индикатор (окошко) уровня ополаскивателя стал полностью черным. 
Резервуар вмещает примерно 90 мл ополаскивателя.  
 
Внимание!  
Используйте только качественные ополаскиватели для посудомоечных машин. Никогда не 
заливайте в резервуар для ополаскивателя другие средства (например, моющее средство, 
жидкие чистящие средства). Это будет вредить Вашему здоровью, а так же может привести к 
повреждению прибора.  
 
Сроки наполнения резервуара для ополаскивателя  
Если на панели управления нет светового индикатора уровня ополаскивателя, количество 
оставшегося ополаскивателя можно проверить с помощью оптического индикатора уровня 
«С», расположенного рядом с крышкой. Когда резервуар для ополаскивателя полон, индикатор 
полностью темный. С уменьшением количества ополаскивателя уменьшается размер темной 
точки. Резервуар для ополаскивателя всегда должен быть заполнен не менее чем на 1/4. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Пролитый при наполнении резервуара ополаскиватель удалите с помощью сухой 
впитывающей салфетки для предотвращения чрезмерного пенообразования при следующей 
мойке. Перед закрытием дверцы не забудьте установить крышку резервуара на место. 
 
Резервуар ополаскивателя имеет 4 или 6 положений 
настройки. Для начала всегда устанавливайте 
переключатель в положение «4». При образовании 
пятен и плохом высыхании посуды увеличьте 
количество подаваемого ополаскивателя, сняв 
крышку резервуара и установив переключатель в 
положение «5». Если после этого продолжается 
появление пятен или посуда плохо сохнет, 
установите переключатель на следующую ступень до 
прекращения образования пятен. Рекомендуется 
использовать положение «4». (По умолчанию с 
завода переключатель находится в положении «4»).  
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Увеличьте дозу ополаскивателя при обнаружении на посуде капель воды или пятен извести 
после мойки. При обнаружении на посуде белесых липких пятен или появлении на стаканах 
или ножах синего налета дозу ополаскивателя следует уменьшить. 
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Функция моющего средства  
Моющие средства с химическими добавками необходимы для расщепления загрязнений и их 
удаления из посудомоечной машины. Используйте только моющие средства, изготовленные 
специально для посудомоечных машин.  
 
Внимание! Храните моющие средства в сухом прохладном месте.  
Порошковые моющие средства загружайте в резервуар только непосредственно перед 
запуском цикла мойки.  
 
Моющие средства  
Существует 3 вида моющих средств:  
1. С фосфатами и хлором.  
2. С фосфатами и без хлора.  
3. Без фосфатов и хлора.  
 
Как правило, новые порошковые моющие средства не содержат фосфатов. Такие средства не 
обладают функцией смягчения воды, которую выполняют фосфаты. В таком случае 
рекомендуется добавить соль в резервуар для соли, даже если жесткость воды составляет 
всего 6°dH. При использовании моющих средств без фосфатов и жесткой воды на тарелках и 
стаканах часто появляются белые пятна. В таком случае используйте большее количество 
моющего средства для достижения лучших результатов. Средства, не содержащие хлор, 
обладают слабым отбеливающим эффектом. Устойчивые и цветные пятна удаляются не 
полностью. В таком случае используйте программу мойки с более высокой температурой. 
 
Концентрированные моющие средства  
В зависимости от химического состава различают два основных типа моющих средств:  

обычные щелочные средства с едкими компонентами;  
моющие средства с низким уровнем концентрации щелочи, с натуральными энзимами.  

 
Моющие таблетки  
Таблетки различных марок растворяются в воде с разной скоростью. В связи с этим при 
использовании кратковременных программ мойки некоторые таблетки растворяются не 
полностью и не могут дать полного эффекта. Поэтому при использовании таблеток 
включайте длительные программы мойки для обеспечения полного удаления остатков 
моющего средства.  
Однако современные и качественные таблетки на сегодняшний день являются самым 
оптимальным и комфортным способом эксплуатации посудомоечной машины. 
Рекомендуем Вам пользоваться качественными таблетками для достижения лучших 
результатов мойки посуды. 
 
Резервуар для моющего средства  
Резервуар следует наполнять перед каждым запуском цикла мойки согласно указаниям, 
приведенным в таблице циклов мойки. Данная посудомоечная машина расходует меньше 
моющего средства и ополаскивателя, чем обычные посудомоечные машины. Как правило, для 
нормального мытья достаточно всего одной столовой ложки моющего средства. Для сильных 
загрязнений требуется больше моющего средства. Загружайте моющее средство 
непосредственно перед включением посудомоечной машины, в противном случае оно может 
намокнуть и не раствориться полностью. 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если крышка закрыта: нажмите на кнопку разблокировки. Крышка откроется.  
Загружайте моющие средства только непосредственно перед запуском цикла мойки.  
Используйте только качественные моющие средства или таблетки для посудомоечных 

машин.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Моющие средства для посудомоечных машин являются едкими! Хранить в недоступном для 
детей месте. 
 
***Следуйте рекомендациям производителя по дозировке и хранению, приведенным на 
упаковке моющего средства.   
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

Информацию о правильном количестве моющего средства для отдельных программ см. в 
“Таблица циклов мойки”.  

Обратите внимание, что требуемое количество средства может меняться в зависимости от 
степени загрязнения и жесткости воды.  

Следуйте рекомендациям производителя на упаковке моющего средства.  
 
Если Ваша посуда загрязнена умеренно, Вы можете использовать меньше моющего средства, 
чем рекомендуется.  
Надавите на крышку, пока не услышите щелчок, обозначающий, что крышка закрыта.  
Если Вы используете моющие средства в таблетках, воспользуйтесь рекомендациями 
производителя, чтобы определить, где лучше разместить таблетку (в корзине для столовых 
приборов, в отеке для моющих средств или в каком-либо другом месте посудомоечной 
машины).  
Убедитесь, что крышка отсека для моющих средств закрыта, даже если Вы используете 
таблетки.  
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ФУНКЦИЯ СУШКИ ПОСУДЫ 
Во время завершения цикла мойки, на определённых программах мойки машина включает 
функцию сушки. Существует целый ряд факторов, которые могут повлиять на качество сушки 
посуды в машине.  
Степень загруженности посудомоечной машины, Правильность расположения посуды в камере 
машины, Тип и кол-во используемого моющего средства, Наличие/отсутствие смягчающей 
соли в резервуаре, Наличие/отсутствие ополаскивателя в соответствующем резервуаре – это 
только некоторые факторы, которые влияют на результат сушки посуды в процессе моющего 
цикла.  
*** Обращаем Ваше внимание, что при использовании «Ускоренной» программы функция 
сушки не включается. 
 
Данная модель посудомоечной машины 
спроектирована с применением 
конденсационного типа сушки посуды. 
Данная система основана на 
естественном способе сушки в 
посудомоечной машине. После мытья и 
полоскания посуда подвергается 
обработке горячей водой, что образует 
пар. Он поднимается вверх, после чего 
оседает на холодных стенках шкафа. 
Затем конденсат стекает в специальный 
резервуар на дне камеры, откуда вода 
удаляется выкачивающим насосом. 
Преимущественными особенностями 
данной системы сушки является её 
простота и безотказность, однако в силу 
простоты процесса в некоторых случаях 
допускается некоторое кол-во остаточной 
влаги на посуде по окончании моющего 
цикла, что является нормой для данного 
типа сушки. Если Вы столкнулись с 
подобным явлением, не бойтесь 
экспериментировать с Вашей машиной. 
Полезным будет пересмотреть способ 
размещения посуды в камере, 
руководствуясь подсказками по 
размещению посуды, которые приведены. 
Также проверьте наличие всех средств, 
которые предусмотрены в посудомоечной 
машине (соль, ополаскиватель, моющее 
средство) 
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Рекомендации  

Приобретайте кухонные принадлежности только с маркировкой о пригодности к мойке в 
посудомоечной машине.  

Используйте мягкие моющие средства, обозначаемые как «щадящие посуду». При 
необходимости запросите более подробную информацию у производителя моющего средства.  

Для отдельных видов посуды выбирайте минимальную возможную температуру.  
Для предотвращения повреждений не вынимайте бокалы и приборы из посудомоечной 

машины непосредственно после завершения программы.  
 
Пригодность посуды и приборов для мытья в посудомоечной машине: 
 
Непригодны 
- Посуда с деревянными, роговыми, фарфоровыми или перламутровыми ручками или 
элементами 
- Пластиковые предметы, материал которых не термостойкий 
- Старая посуда с приклеенными, не термостойкими деталями 
- Заклеенная посуда и приборы 
- Посуда из (или с содержанием) меди и олова 
- Подверженные коррозии металлические предметы 
- Посуда и предметы из дерева  
- Предметы с элементами синтетических волоком 
 
Ограниченно пригодны 
- Некоторые сорта стекла после большого количества циклов моек могут потускнеть 
- Предметы и посуда из серебра и алюминия, как правило блекнут при мойке в посудомоечной 
машине из-за свойственных этим металлам физических и химических свойств 
- Глазурованные рисунки при частом мытье в посудомоечной машине могут выцвести 
- Хрусталь 
  
Меры предосторожности при загрузке корзин  
Рекомендуем следовать данным указаниям для достижения наибольшей эффективности 
посудомоечной машины. Функции и внешний вид корзин для посуды и приборов могут 
отличаться в зависимости от модели прибора и даты её производства, так как завод 
изготовитель непрерывно модернизирует свои изделия. 
 
Удалите крупные остатки пищи с посуды. Пригоревшие остатки пищи на сковородах 
предварительно размочите.  Для достижения более качественного результата мойки и сушки в 
посуды в посудомоечной машине, рекомендуем всегда полоскать посуду под проточной водой 
перед помещением в машину..  
Помещайте посуду в машину следующим образом:  
1. Такие предметы, как чашки, бокалы, кастрюли/сковороды и т.д. помещайте дном вверх.  
2. Предметы с изгибами или выемками помещайте наклонно, чтобы вода могла стекать.  
3. Все предметы размещайте так, чтобы они стояли надежно и не могли опрокинуться.  
4. Все предметы размещайте так, чтобы моечные оросительные рукава в процессе мойки 
могли свободно поворачиваться. После завершения загрузки посуды каждый раз проверяйте 
оросители (должны вращаться свободно).  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не помещайте в посудомоечную машину слишком мелкие предметы, так как 
они могут выпасть из корзины и попасть в фильтр и откачивающий насос, что приведёт к 
поломке. 
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Полые предметы, такие как чашки, бокалы, кастрюли/сковороды и т.д. помещайте дном 
вверх, чтобы предотвратить скапливание воды внутри предмета или в углублениях.  

Не помещайте посуду и приборы друг в друга или поверх других предметов.  
Бокалы не должны соприкасаться, в противном случае, они могут быть повреждены.  
Большие предметы, трудно поддающиеся мойке, помещайте в нижнюю корзину.  
В верхнюю корзину помещайте более хрупкие и легкие предметы, например, бокалы, 

чайные и кофейные чашки.  
Ножи с длинными лезвиями, установленные вертикально, представляют опасность!  
Длинные и/или острые приборы, например, ножи для нарезания дичи, следует располагать 

горизонтально в верхней корзине или в специальной малой корзине.  
Не перегружайте посудомоечную машину. В противном случае возникает риск 

недостаточной эффективности мойки и высокого расхода электроэнергии.  
 
Верхняя корзина 

 
 
 
Нижняя корзина 
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Извлечение посуды  
Для предотвращения стекания капель воды с верхней корзины в нижнюю рекомендуется 
сначала разгружать нижнюю корзину, затем верхние, по очереди. 
 
Верхняя корзина предназначена для 
более хрупкой и легкой посуды, 
например, бокалов, чайных и кофейных 
чашек, блюдец, тарелок, небольших 
мисок и плоских сковород (если они не 
слишком сильно загрязнены). 
Размещайте посуду и кухонные 
принадлежности таким образом, чтобы 
они не перемещались под воздействием 
струй воды.  

Посуду большего размера или плохо 
поддающуюся мойке, например, кастрюли, 
сковороды, крышки кастрюль, 
сервировочные тарелки и миски, 
рекомендуется размещать в нижней 
корзине, как показано ниже. При этом 
сервировочные блюда и крышки кастрюль 
следует вставлять в каркас корзины с краю, 
чтобы они не препятствовали вращению 
оросительных рукавов.  

 
 

                                                         
           Верхняя корзина                                                     Нижняя корзина 
 
Обратите внимание:  
- Кастрюли, сервировочные миски и т.д. следует всегда устанавливать дном вверх. - 
Устанавливайте глубокие кастрюли наклонно, чтобы из них могла вытекать вода.  
- Нижняя корзина оснащена складными штырями, что позволяет помещать в нее несколько 
кастрюль и сковород одновременно или кастрюли и сковороды большего размера.  
 
 
 
 
 
Верхняя корзина 
посудомоечной машины имеет 
2 уровня установки на 
телескопических 
направляющих. Для того чтобы 
изменить уровень верхней 
корзины, руководствуйтесь 
пошаговым описанием на 
рисунке справа. 
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Запуск цикла мойки  
1. Извлеките верхнюю и нижнюю корзины, загрузите посуду и вставьте корзины обратно. 
Рекомендуется сначала загружать нижнюю корзину, затем верхнюю (см. раздел «Загрузка 
козин посудомоечной машины»).  
2. Загрузите моющее средство (см. раздел «Соль, моющее средство и ополаскиватель»).  
3. Вставьте сетевой штекер в розетку. Параметры электросети: 220-240 VAC/50 Гц, розетка: 10 
А, 250 VAC.  
4.Убедитесь, что кран подачи воды в машину открыт.  

5. Нажмите на кнопку .  

6. Нажатиями кнопки выбора программ  выберите желаемую программу мойки. 
Соответствующий индикатор программы засветится. 
7. Закройте дверцу, посудомоечная машина запустит цикл мойки.  
 
Изменение программы  
Условия:  
1. Запущенную программу мойки можно изменить только в самом начале процесса. В 
противном случае есть вероятность того, что моющее средство уже было растворено, а вода 
слита. В таком случае резервуар для моющего средства следует наполнить заново (см. раздел 
«Загрузка моющего средства»).  
2. Приоткройте дверцу, чтобы прервать процесс мойки (не более 10см). Удерживайте кнопку 
выбора программы которую желаете включить в течение 3 секунд. Индикатор новой 
выбранной программы загорится, программа активирована.  
Будьте внимательны !!! 
Если после запуска цикла мойки прошло некоторое время, внутренности машины могут 
быть горячими и при открытии дверцы из камеры может выделяться пар. Во избежание 
ожогов открывайте дверцу осторожно. 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
При открывании дверцы во время выполнения цикла мойки прибор остановится. Через 10 
секунд после закрытия дверцы прибор продолжит работу.   
 
Хотите добавить посуду в машину?  
Забытые предметы посуды можно загрузить в машину до того, как будет открыт резервуар для 
моющего средства.  
1. Приоткройте дверцу, чтобы прервать процесс мойки (не более 10см).  
2. После остановки моечных рукавов дверцу можно открыть полностью.  
3. Загрузите забытые предметы в корзину.  
4. Закройте дверцу.  
5. Посудомоечная машина продолжит работу через 10 секунд.  
 
Завершение цикла мойки  
По окончании цикла мойки в течение 8 секунд после этого машина остановится, будет 
раздаваться звуковой сигнал. Выключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения, 
перекройте подачу воды и откройте дверцу посудомоечной машины.  
Подождите примерно 15 минут, прежде чем разгружать машину; в противном случае, посуда и 
кухонные  принадлежности будут слишком горячими и более хрупкими. Кроме того, за это 
время посуда лучше просохнет. 
Выключение посудомоечной машины  
Программа мойки считается завершенной, если индикатор программы перестал 
высвечиваться.  
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Модель FBDW 5612 

 

ЗАМЕТКА: Данные получены на тестовом цикле мойки в соответствии с нормативом  
EN 50242 
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Модель FBDW 5409 

 

ЗАМЕТКА: Данные получены на тестовом цикле мойки в соответствии с нормативом  
EN 50242 
 
ФУНКЦИЯ ОТСРОЧКИ СТАРТА 
Посудомоечная машина оснащена функцией отсрочки старта цикла мойки. Чтобы 
воспользоваться данной функцией включите прибор, выберите желаемую программу мойки. 

Затем повторными нажатиями кнопки  выберите один из вариантов отсрочки старта (3, 6 
или 9 часов). Закройте дверцу машины плотно. Машина запустит цикл мойки после истечения 
значения отсрочки, которую Вы выбрали. 
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СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ: 
Фильтр препятствует попаданию крупных остатков пищи или инородных тел в сливную 
систему. Остатки пищи могут заблокировать фильтр; в таком случае следует устранить 
загрязнения с фильтра. 
 
Система фильтров состоит из фильтра грубой очистки, плоского главного фильтра и 
микрофильтра тонкой очистки.  
Главный фильтр (1)  
В этом фильтре улавливаются частицы пищи и загрязнений, которые измельчаются струей 
воды из нижнего моющего рукава и затем смываются в сливной дренаж.  
Фильтр грубой очистки (2)  
Более крупные предметы, например, кусочки костей или осколки стекла, которые могут 
заблокировать слив, улавливаются фильтром грубой очистки. Для  
удаления таких предметов из фильтра слегка нажмите на крышку фильтра и снимите его.  
Фильтр тонкой очистки (3)  
Данный фильтр улавливает загрязнения и остатки пищи в нижней части машины, 
предотвращая повторное попадание этих загрязнений на посуду в  
процессе мойки.  
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Чистка фильтра  

Для чистки фильтров грубой и тонкой очистки используйте щетку. Соедините детали 
фильтра, как показано на рисунке на предыдущей странице, и установите всю группу обратно в 
посудомоечную машину; для этого поместите фильтрующий элемент на место и вдавите вниз.  

Не стучите по фильтру при чистке. Иначе он может быть деформирован, что может 
привести к снижению производительности посудомоечной машины.  
 
УХОД ОСТАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МАШИНЫ: 
Панель управления следует протирать слегка влажной салфеткой.  
После чистки ее следует тщательно высушить.  
Для чистки наружных поверхностей используйте качественные средства для полировки 
приборов.  
Не используйте для чистки каких-либо частей посудомоечной машины острые предметы, 
грубые губки или агрессивные моющие средства. 
 
Чистка дверцы  
Для чистки уплотнителя дверцы 
используйте только мягкие, смоченные 
теплой водой салфетки.  
Не используйте чистящие средства с 
распылителями, так как  
жидкость может попасть в замок дверцы и 
электрические детали.  
 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
 

Для чистки дверцы никогда не используйте чистящие средства с распылителями, так как 
они могут повредить замок дверцы и электрические детали.  

Нельзя использовать абразивные чистящие средства и некоторые бумажные салфетки, так 
как от них могут остаться царапины или пятна на поверхностях из нержавеющей стали.  
 
Защита от замерзания  
В зимнее время прибор следует предохранять от повреждений, возникающих в результате 
замерзания. После каждого цикла мойки действуйте следующим образом:  
1. Отключите посудомоечную машину от электропитания.  
2. Перекройте подачу воды и снимите с водяного клапана шланг подачи воды.  
3. Выпустите воду из шланга подачи воды и из водяного клапана. (Для стекающей воды 
используйте приемную емкость.)  
4. Снова подключите шланг подачи воды к водяному клапану.  
5. Извлеките фильтр из дна моечной камеры и удалите воду в нижней части прибора с 
помощью губки.  
ПРИМЕЧАНИЕ: если посудомоечная машина замерзла, обратитесь в сервисный центр. 
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Чистка оросительных рукавов  
Моечные рукава следует регулярно чистить, так как химические вещества, содержащиеся в 
жесткой воде, могут засорить распылители и подшипники рукава.  
Чтобы снять моечные рукава, открутите гайку по часовой стрелке, снимите шайбу в верхней 
части рукава и сам рукав.  
Промойте рукава теплой мыльной водой; при этом распылители следует прочистить мягкой 
щеткой. Тщательно прополощите рукава и установите на место.  
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Поддержание хорошего эксплуатационного состояния прибора 
После каждого цикла мойки  
После каждого использования перекрывайте подачу воды к прибору и оставляйте дверцу 
приоткрытой, чтобы предотвратить застаивание влаги и образование запахов внутри прибора.  
 
Выключайте прибор из розетки  
Перед чисткой и обслуживанием всегда вынимайте сетевой штекер из розетки.  
 
Не используйте растворители и абразивные чистящие средства  
Для чистки наружных поверхностей и резиновых  
элементов посудомоечной машины не используйте растворители или абразивные чистящие 
средства. Используйте только смоченные теплой мыльной водой салфетки. Для удаления 
загрязнений внутри прибора используйте смоченные небольшим количеством уксуса салфетки 
или специальные средства для чистки посудомоечных машин.  
 
Если прибор не используется длительное время  
Рекомендуется запустить цикл мойки без загрузки посуды, затем отключить машину от сети 
электропитания, перекрыть подачу воды и оставить дверцу приоткрытой. Это позволит 
сберечь уплотнитель дверцы и предотвратить образование запахов.  
 
Перемещение прибора  
При необходимости перемещения прибора старайтесь перемещать его в вертикальном 
положении. При необходимости прибор можно перемещать в горизонтальном положении 
задней стенкой вниз.  
 
Уплотнители  
Прилипшие к уплотнителю остатки пищи часто являются причиной образования неприятных 
запахов. Регулярная чистка мягкой губкой позволить это предотвратить.  
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ВНИМАНИЕ!  
Монтаж труб и электрооборудования должны осуществлять только специалисты.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Перед установкой посудомоечной машины отключите подачу электропитания.  
В противном случае существует угроза для жизни и опасность удара током.  

 
Подготовка к установке 
Посудомоечную машину следует устанавливать вблизи существующих подключений к сетям 
водоснабжения, водоотведения и электропитания.  
Выберите сторону, через которую сливной шланг посудомоечной машины будет подключен к 
кухонной раковине (сливу).  
Примечание: Проверьте наличие соответствующих монтажных принадлежностей (крепежей 
для декоративной панели, шурупов). 
 
Рисунок 1 
Размеры ниши для встраивания.  
Менее 5 мм от верхней панели посудомоечной машины до столешницы, внешняя дверца 
машины выравнивается по краю шкафа.  

 
1 – Проёмы для коммуникаций машины (подвод воды, слив воды, электропитание) 
2 – Цоколь 
3 – Ширина ниши для встраивания (модель FBDW 5612: 60 см. FBDW 5409: 45 см.) 
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Рисунок 2  
Минимальное расстояние от открытой дверцы 
до шкафа, стены или других элементов мебели 
50 мм.  
 
1 – Корпус машины в мебели 
2 – Дверца машины в открытом положении 
3 – Минимальное расстояние от двери до 
ближайшего элемента мебели 50 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ НА ДВЕРЬ 
Для подготовки мебельного фасада воспользуйтесь шаблоном, который поставляется в 
комплекте с машиной. 
 

 
 
А – Установите крюки на декоративный мебельный фасад и вставьте их в соответствующие 
проёмы во внешней верхней и нижней части двери машины. 
В – Выкрутите 4 коротких винта из двери машины.  
С – Зафиксируйте декоративную фасадную панель 4-мя длинными винтами. 
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После установки декоративного мебельного фасада отрегулируйте степень натяжения пружин 
в дверных петлях машины как показано на рисунке. 

 
 
 
1 – Установите защитную пластину, которая защищает мебель от пара и конденсата. Защитная 
пластина крепится под столешницу в передней части и совпадает с верхней частью машины, 
где происходит открытие двери и находится дверной замок машины. 
 
2 – Подсоедините шланг подачи к источнику холодной воды. 
 
3 – Подсоедините сливной шланг к системе канализации.  
 
4 – Подсоедините штепсельную вилку к розетке электропитания с наличием заземления. 
 
5 – Задвиньте посудомоечную машину в подготовленную нишу. 
 
6 – Отрегулируйте машину по уровню. Регулировку задней части сделайте с помощью винта, 
который находится в передней цокольной части машины. Регулировку передней части 
сделайте путём откручивания или закручивания передних ножек.  
 
7 – Зафиксируйте посудомоечную машину в мебельной нише с помощью соответствующих 
винтов (вариант «А» - фиксация при помощи уголка к столешнице / вариант «В» - фиксация в 
боковые стенки мебельной ниши) 
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 Подсоедините сливной шланг к системе канализации: 
1 – Задняя часть машины 
2 – Подача воды 
3 – Слив воды 
4 – Кабель электропитания 
5 – Рекомендуемый диаметр отверстия сливной горловины канализации 
6 – Сливной шланг машины 
6А – Вариант подсоединения слива к сифону кухонной мойки (высота не более 1 метра) 
6В – Вариант подсоединения слива к напольной горловине канализации 
7 – Максимальная высота сливного отверстия 1 метр. 
8 – Кухонная столешница  
*** Если требуется удлинить сливной шланг, его общая длина не должна превышать 
4 метров. 

 
 
Подсоедините шланг подачи к источнику холодной воды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите защитную пластину, которая защищает мебель от пара и конденсата. 
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Отрегулируйте машину по уровню: 
1 – Уровень сзади вперёд 
2 – Уровень слева на право 
3 – Регулировка передней части 
4 – Регулировка задней части 
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Зафиксируйте посудомоечную машину: 
А - вариант фиксации при помощи уголка к столешнице.  
В - вариант фиксации в боковые стенки мебельной ниши. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Для обеспечения личной безопасности:  

С данным прибором нельзя использовать удлинительные кабели и/или переходники.  
Ни при каких обстоятельствах не отсоединяйте от кабеля электропитания клемму для 

заземления.  
 
Требования к подключению электропитания  
На маркировке содержится информация о требуемом напряжении питающей сети; 
подключайте посудомоечную машину к соответствующему источнику электропитания.  
Используйте предохранитель 10 А, инерционный предохранитель или рекомендуемый 
автоматический выключатель, а также обеспечьте отдельную цепь тока для данного прибора. 
 
Перед использованием убедитесь, что прибор должным образом заземлен!  
Напряжение и частота электрического тока в сети должны соответствовать указанным на 
маркировке. Сетевой штекер следует включать только должным образом в заземленную 
розетку. Если штекер не подходит к розетке, к которой подключается прибор, замените 
розетку. Не используйте переходники или подобное оборудование, так как их использование 
может привести к перегреву и возгоранию. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 
Данный прибор должен быть заземлен. В 
случае сбоя или неисправности заземление 
снижает риск удара током, создавая для 
электрического тока путь с наименьшим 
сопротивлением.  
Прибор оснащен кабелем, имеющим 
заземляющий провод и штекер.  
Штекер следует вставить в подходящую 
розетку, установленную и заземленную в 
соответствии с местными стандартами и 
предписаниями.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Ненадлежащее подключение 
заземляющего кабеля прибора может 
привести к удару током. Обратитесь к 
квалифицированному электрику или в 
сервисный центр, если вы не уверены, что 
прибор заземлен надлежащим образом. Не 
изменяйте входящий в комплект поставки 
сетевой штекер, если он не подходит к 
розетке. Подходящую розетку должен 
установить квалифицированный электрик.  
Производитель и представитель не несёт 
ответственности за возможные 
последствия, которые могут возникнуть с 
незаземлённым прибором. Гарантийные 
обязательства не распространяются на 
незаземленное устройство.   
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Символ Код Значение Возможные причины 
/ Решение 

 

Мигает индикатор 
УСКОРЕННОЙ 
программы мойки 
 

Задержка забора 
воды 

 - Низкое давление 
воды в системе подачи 
 - Кран подачи воды 
перекрыт 
 - Шланг подачи воды 
согнут или прижат 

 

Мигает индикатор 
программы ЕСО 
 

Перелив 
 

Некоторые части 
посудомоечной 
машины протекают 
 

 

Мигают индикаторы 
программ 
Ускоренная и 90 
минут 
 

Не достигается 
необходимая 
температура 
воды во время 
цикла мойки 
 

 - Сбой в работе 
нагревательного 
элемента 
 - Плохой контакт в 
разъёме питания 
нагревательного 
элемента  
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1 – Потребление энергии, основанное на 280 циклах мойки с использованием холодной воды 
при работе машины в программе ЕСО. Фактическое энергопотребление может зависеть от 
температуры входной воды и от того, каким образом используется прибор. 
2 – Потребление воды, основанное на 280 циклах мойки при работе машины в программе ЕСО. 
3 – Стандартная программа для этой машины (ЕСО 45 град.). Подходит для обычно 
загрязнённых кухонных предметов и посуды. Является наиболее эффективной программой в 
плане комбинированного потребления энергии и расхода воды. 
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Согласно европейским директивам утилизации электрических и 
электронных приборов (WEEE), данное изделие не относится к 
повседневному мусору.  
 
Если Вы решили больше не пользоваться данным прибором, его 
необходимо обесточить и обезвредить. Снимите кабель питания с 
электросети и отрежьте его. Неиспользуемые электрические и 
электронные приборы могут представлять опасность, так как дети 
зачастую играют с ними. Поэтому, строго рекомендуется 
обезвредить неиспользуемые изделия.  
 
 
 
 
Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты, 
пригодные для вторичной переработки. В то же время материалы приборов могут содержать 
важные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном 
обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества 
могут нанести вред окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие 
приборы вместе с обычным бытовым мусором. Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в 
пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов. До момента отправления 
на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в недоступном для детей месте. При 
подготовке изделия к утилизации, следует вынуть сетевую вилку из розетки, и привести 
сетевой кабель с вилкой в нерабочее состояние (например, перерезать кабель). Этим Вы 
исключите возможность несанкционированного пользования отслужившей техникой. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 

www.fabianosteel.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Контакты технической поддержки / сервиса приведены в гарантийном свидетельстве, которое 
входит в комплект поставки прибора. 
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