
Съдомиална машина GORENJE 
 

Модел GVI 553 
 
 
 

Описание на уреда (фиг. 3) 
 

1. Контейнер за сол 
2. Съдържател за препарат за помощно изплакване 
3. Съдържател за почистващ препарат 
4. Показателна плочка 
5. Филтри 
6. Горна кошница 
7. Долна кошница 
8. Кошница за прибори 
9. Горно рамо за разпръскване 
10. Долно рамо за разпръскване 
11. Устройство за настройка на пружината на вратата 
12. Устройство за настройка на твърдостта на водата 

 
 
Преден панел 

 
A: Стартов бутон 
B: Светлинни индикации за избраната програма 
C: Бутон за избор на програма 
D: Предупредителна индикация за недостатъчно количество сол 
Е: Предупредителна светлина за недостатъчно колиество препарат за 
помощно изплакване 
 
А: При натискане на този бутон, Вие подавате захранване към миалната 
машина 
B: При включена машина, тези светлини обозначават избраната от Вас 
програма, или проблеми, които са възникнали при работата на 
машината. 
C: Този бутон може избира работната програма чрез последователно 
натискане. 
D: При включена миална машина, тази светлина показва че е свършила 
солта в уреда. 
E: При включена миална машина, тази светлина показва че е препаратът 
за помощно изплакване 
 
 
 
 



 
 
Таблица с работните програми 
 
Номер на програма Съдове и прибори 

при програмата 
Работа на 
програмата 

1. Накисване Тигани и чинии, които 
се нуждаят от 
следващо измиване 

Студено накисване 
преди измиване 

2. Деликатна Измиване 
непосредствено след 
употребата на салбо 
замърсени чинии 

Измиване при 45°С 
Студено изплакване 
Изплакване при 67°С 
Изсушаване 

3. Биопрограма Измиване 
непосредствено след 
употребата на салбо 
замърсени чинии 

Измиване при 55°С 
Студено изплакване 
Изплакване при 67°С 
Изсушаване 

4. Нормална Измиване на нормално 
замърсени съдове 

Студено накисване 
преди измиване 
Измиване при 65°С 
Студено изплакване 
Изплакване при 67°С 
Изсушаване 

5. Интензивна Силно замърсени 
тигани и чинии ( с 
изключение на 
прибори от деликатни 
материали) 

Студено накисване 
преди измиване при 
45°С 
Измиване при 67°С 
2 студени изплаквания 
Изплакване при 700°С 
Изсушаване 

 
 
Индикации за проблеми при работата на машината 

 
Тази миална машина е в състояние да сигнализира за наличие на някои 
от проблемите, които могат да възникнат при работа. Това става чрез 
комбинации от светлинните индикации на панела на уреда. Тези 
комбинации означават, както следва: 
 
Е1: Сигналът за преливане е пропуснат. Тази аларма се появява само в 
случай на теч от машината. В този случай трябва да се обърнете към 
сервизен техник. 
Е2: Машината е заредена с прекалено много вода и не е обърнато 
внимание на безопасното ниво на водата. Повторете цикъла; ако 
проблемът остава се обърнете към сервизен техник. 
Е3: Миалната машина не е в състояние да нагрява водата. Повторете 
цикъла; ако проблемът остава се обърнете към сервизен техник. 



E5:  Миалната машина не е в състояние да поема вода. Проверете 
свързващия маркуч, за да се убедите, че сифонът не е блокиран или 
филтрите не са запушени. 
Е6: Миалната машина не е в състояние да изрточи водата от контейнера. 
Проверете свързващия маркуч, за да се убедите, че сифонът не е 
блокиран или филтрите не са запушени. 
 
В случай на ситуация от гореизброените, уредът автоматично прекъсва 
работата си и сигнализира за появил се проблем. 
В случаи Е1, Е2 и Е3, програмата за измиване трябва да бъде зададена 
отново след разрешаване на проблема. 
В случаи Е5 и Е6, просто отворете и затворете вратата, за да 
продължите, след като отстраните причината за проблема. 
 
 
Продължителна неупотреба 
 
Ако Ви предстои да не използвате миалната за дълъг период от време, 
вземете следните мерки: 
Пуснете програмата “Накисване” два последователни пъти. 
Почистете филтъра 
Изключете от централното ел. захранване. 
Оставете вратичката леко отворена, за да предотвратите поява на 
неприятни миризми. 
Напълнете с препарат за помощно изплакване. 
Спрете кранчето за захранване с вода. 
 
Преди да включите уреда отново 
 
Откачете маркуча за захранване с вода и изпуснете остатъчната вода в 
подходящ съд за няколко минути, за да елиминирате остатъците и 
мръсотията. Свържете отново маркуча. 
Включете уреда отново в захранването. 


