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Инструкции за употреба 
MIDEA Миялна машина 
Модел WP5C / WP5D 
 
Инструкции за безопасност. 
Внимание: 
Когато използвате миялната машина, следвайте инструкциите за експлоатация:  
- Преди употреба прочетете тези инструкции и ги запазете. 
- Използвайте уреда само за домашна употреба и за целта, за която е конструиран.  
- Използвайте само препарати, предназначени за миене на съдове.  
- Препоръчва се да се пазят далече от деца някои части на уреда, като вратата, ключалката и т.н., 

защото представляват риск и често са предмет на игра. 
Уверете се, че захранването на ел. мрежа е подходящо за този уред (220V/50Hz). За ваша лична 
безопастност, уредът трябва да бъде заземен.  
 
Инструкции за инсталация 
1. Внимателно отстранете всички опаковачни материали.  
2. Свързване към източника на студена вода: Затегнете входната тръба към източника на 

захранване с вода с уплътнение ¾ инча и нагласете филтъра на захранването, внимавайки 
връзката със спирателния кран на водата да бъде стегната. Ако водопроводната мрежа е нова, 
или не е използвана дълго време, оставете водата да тече, докато стане прозрачна и се очисти от 
замърсяванията, преди да извършите свързването. Ако не се извърши това предварително 
действие, съществува риск от запушване на уреда. Свързване с източника на топла вода: 
Миялната машина може да се захранва с топла вода от водопроводната мрежа, чиято 
температура обаче не надвишава 60ºС. В случай, че се използва топла вода, продължителността 
на измиването се съкращава с около 15 мин., докато ефективността се намалява минимално. 

3. Свързване на изходната тръба. Въведете изходната тръба в изходния отвор, който трябва да има 
диаметър минимум 3 см., или я поставете в мивката без да я прегъвате, или изкривявате. 
Свободният й край трябва да се намира на височина варираща между 40 и 100 см. и не трябва да 
бъде потопен във водата. 

4. Ако видите, че от някъде тече вода, веднага спрете водата и проверете дали маркучите са 
свързани правилно. Затегнете ги още, ако се наложи.  

5. Не се подпирайте върху вратата, когато тя е отворена, защото може да се счупи. 
6. Нивелирайте уреда с помощта на крачетата, така че машината да се намира в абсолютно 

хоризонтално положение. Правилното уравновесяване гарантира безпроблемното 
функциониране на миялната. 

 
Водно налягане 
За доброто функциониране на миялната, водното налягане трябва да е между 0.3 и 10 бар. 
Входящото водно захранване за миялната се контролира от “превключвател на налягането”, така че 
ако домакинското водно налягане е ниско, миялната ще се пълни по-бавно с вода.  
За да постигнете оптимални резултати при измиване, температурата на водата трябва да е поне 
55ºС. За да предпазите миялната машина от повреда, тeмпературата на водата, влизаща в миялната 
не трябва да е повече от 71ºС.  
 
Зареждане на машината 
 
Тази миялна машина е с капацитет за 4 комплекта, или: 
4 чинии за основно ястие 
4 чинии за предястие 
4 чинии за плодове 
4 чаши и чиниики 
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4 вилици  
4 ножа 
4 чаени лъжички 
2 лажици за сервиране 
1 черпак 
1 вилица за сервиране 
Запълване на кошницата от долната част. Кошницата от долната част, благодарение на силното 
почистващо действие на долното рамо за разпръскване на вода, е предназначена за най-мръсните и 
трудни за измиване съдове. В долната кошница се поставят чиниите – дълбоки, плитки, за плодове, 
тенджери и тигани.  
 
В горната кошница се поставят съдове с малък и среден размер, као например водни чаши, малки 
чинии, чаши за кафе и чай, плитки купи, или чупливи предмети. 
 
Подготовка на съдовете за измиване: 
- Премахнете остатъчната храна от чиниите. 
- Изсипете остатъците от мазнина. 
- Изсипете течностите от чашите. 
- Преди да бъдат поставени в уреда, изплакнете чиниите от големите остатъци от храна, за да 

избегнете запушването на филтъра. 
- Поставете чиниите вертикално, така че водата да минава безпрепятствено.  
- Чашите трябва да се поставят с дъното нагоре. 
- Възможни са много комбинации, поради разнообразието на съдовете, стига те да се разполагат с 

мръсните повърхности, изложени пряко към разпръскването на водата, която идва от рамото 
отдолу и да не пречат на свободното му въртене. 

 
Когато зареждате приборите за измиване: 
- Приборите и по-специално ножовете се почистват по-добре, когато се поставят в специалната 

кошница с дръжката надолу. Ако обаче искате да избегнете възможността от нараняване от 
остриетата и режещите части, можете да ги сложите с дръжката нагоре. 

- Не зареждайте пластмасови предмети, освен ако върху тях има съответно обозначение за 
издръжливост. За пластмасовите предмети, които не са маркирани, прочете инструкциите на 
производителя. 

- Не поставяйте чаши на неопределените за тази цел места.  
- Дървените предмети не са издръжливи на машинно миене и могат да се изкривят, или да се 

обели повърхността им. 
- След приключване на миещия цикъл не бързайте да изваждате приборите от миялната. 
- Не се опитвайте да препрограмирате вашата миялна, след като вече е стартирал настроения 

цикъл. 
- Предпазвайте кабелите и маркучите от висока температура. 
- За да редуцирате риска от нараняване, не позволявайте на децата да работят, или играят с уреда. 
 
Дозиране на препарата за измиване  
Използвайте само препарати, предназначени за миялни машини. Ако вашият препарат е стар и/или 
на бучки, изхвърлете го. Старите препарати изгубват своята почистваща сила. Тези, които са на 
бучки няма да се разтворят добре. 
 
Количеството на изолзвания препарат зависи от “твърдостта” на водата. “Твърдата” вода 
предполага използването на повече препарат. 
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Използване на изплакващата функция 
Чрез функцията изплакване можете да предпазите чиниите и чашите от нежелани петна и да 
редуцирате времето за сушене. Запълнете отделението, което се намира на вътрешната врата с 
плакнещия препарат. Затворете отделението. Препаратът се освобождава автоматично при 
финалното плакнене в края на приблизително 90 секундния цикъл.  
 
Функцията Пред-плакнене 
“Пред-плакненето” е удобна функция, която ви позволява да изплакнете чиниите, когато не сте 
заредили машина напълно. Не е необходимо да добавяте препарат към миялната по време на цикъла 
на “Пред-плакнене”. Но е необходимо да използвате топла вода.  
 
Функция “SANI-WASH” 
Тази функция позволява измиване/подсушаване на чиниите при висока температура. При функцията 
“SANI-WASH” температурата на водата в миялната достига 66ºС. 
Внимание: 
Бъдете внимателни, когато отваряте и/или слагате в машината съдове по време на този процес. 
За да активирате тази функция, натиснете бутона “SANI” на контролния панел. 
 
Използване на функцията “ECONO” 
Когато се активира, функцията “ECONO” деактивира затоплящия се елемент. За да активирате 
функцията натиснете бутона SANI/Econo на контролния панел. 
Важно! 
Когато функцията е активирана, времето на сушене на чиниите се увеличава. За да увеличите 
времето за сушене, оставете врата на миялната машина частично отворена, след като програмата 
свърши напълно.  
 
Инструкции за експлоатация 
 
1. Убедете се, че крановете и маркучите са провилно и сигурно свързани. 
2. Натиснете бутона за отваряне на вратата. 
3. Поставете приборите за миене. 
4. Уверете се, че рамената за разпръсване на водата се въртят свободно. 
5. Заредете препарата за измиване на чинии в означеното място на вътрешния панел на вратата 

(около 7 грама). Забележка: Ако използвате програмата “Пред-плакнене”, не е необходимо да 
слагате препарат. 

6. Затворете вратата внимателно. 
7. Отворете крана за водата. 
8. Изберете подходящата програма за измиване. 
9. Натиснете бутона за стартиране – ON/OFF. 
- PUSH Button in - включване 
- PUSH Button out – изключване 
Активирането й ще се означи със светване на LCD дисплея и индикатора за включване. 
10. Изберете желаната програма, натискайки програмния бутон. На LCD дисплея ще се появи 

режима, който сте избрали. 
11. Натиснете бутона Pause/Start. На LCD дисплея ще се изпише името на програмата и останалите 

показатели. 
12. Миялната машина спира автоматично в края на програмата (с звукова индикация), LCD дисплея 

спира да свети. Светлината ще остане да свети, докато не изключите бутона от дисплея. 
13. Миялната машина е програмирана да спре, ако вратата се отвори инцидентно по време на 

работа. 
14. По време на миещия цикъл можете да изберете друга програма: Първо натискате бутона 

Pause/Start, след което натискате бутона на желаната програма и отново бутона Pause/Start.  
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15. Препоръчваме ви да оставите да изминат поне 15 мин. след завършване на програмата преди да 
отстраните измитите чинии, така че те да са изсъхнали, или да не са много горещи. 

16. След като извадите чиниите, преместете и филтъра, почистете го от всякакви остатъци от храни 
и го върнете отново в същото положение. 

Забележка:  
 
Не отваряйте вратата на миялната, когато на LCD дисплея е изписано “High temperature”(висока 
температура). 
Не се притеснявайте, ако видите малко количство вода да бъде изпомпена от дранажния маркуч в 
началото на новия миещ цикъл – това е нормално, тъй като  дренажната помпа винаги задържа малко 
количество вода  от последния миещ цикъл.  
 
Избор на програма 
 
Прецизно измиване 
Температура на водата: 62ºС 
Продължителност на програмата: 75 мин. 
Разход на вода: 11 л 
Нормално  
Температура на водата: 62ºС 
Продължителност на програмата: 67мин. 
Разход на вода: 11 л 
Бързо измиване 
Температура на водата: 55ºC 
Продължителност на програмата: 35 мин. 
Разход на вода: 8 л 
 
Основни технически характеристики: 
Модел: WP5C/ WP5D 
Мощност: 1280 W 
Размери: 570х480х500 
Тегло: 22.8 кг 
Консумация на вода: 11 литра 
Налягане: 0.03~1МРа 
Контролен панел: автоматичен 
Препарат: 5-20 грама 
Рафтове за чинии: 4 броя – 35 броя чинии 
 
Проблеми при  експлоатацията на миялната машина: 
 
Проблем Възможна причина Възможно решение 
Миялната не започва 
работа 

- няма ток 
- вратата не е затворена 
- не е нивелирана 

-проверете дали уредът е включен  
-затворете вратата  
-нивелирайте уреда 

Миялната не 
функционира ефективно 

- неправилно зареждане -подредете уредите. Не препълвайте 
миялната. 

Четката с вода не се върти 
свободно 

- проверете дали нещо не й 
пречи  

-проверете филтъра. 

 
Няма достатъчно препарат, или е използван неподходящ препарат: използвайте повече препарат. Не 
използвайте абразивни препарати, а такива, които са предназначени за миялна машина. 
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