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Zahvaljujemo se Vam, da ste izbrali naš proizvod.
Svetujemo Vam, da pozorno preberete vsa navodila v tem priročniku, da
bi razumeli, kako uporabljati pomivalni stroj varno in pravilno.
Priročnik je razdeljen na več delov, v katerih so po korakih opisane
funkcije pomivalnega stroja, skupaj z jasnimi navodili, ki jih dopolnjujejo
podrobne ilustracije.
Navedena so tudi priporočila za pravilno uporabo košar, razpršilnih ročic,
posod, filtrov, programov pomivanja ter za uporabo gumbov za
upravljanje.
Upoštevajte priporočene postopke za čiščenje, da bi Vaš pralni stroj
vedno ostal v popolnem stanju.
Priročnik ponuja hitre in preproste odgovore na vsa Vaša vprašanja v
zvezi z Vašim novim pomivalnim strojem.

Navodila za namestitev: da bi Vaš pomivalni stroj čim dlje ostal v kar
najboljšem stanju, upoštevajte priporočila v zvezi s postopki čiščenja. V
tem priročniku lahko hitro i preprosto najdete odgovore na vsa svoja
vprašanja v zvezi z uporabo pomivalnega stroja.
Ta so namenjena usposobljenemu strokovnjaku, ki mora namestiti
stroj, ga priključiti ter preskusiti.
Navodila za uporabnika: ta so sestavljena iz priporočil za uporabo
naprave, opisa njenega upravljanja ter opisov ustreznih postopkov
čiščenja in vzdrževanja.
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Varnostna navodila
1. Varnostna navodila in navodila za uporabo
TA PRIROČNIK JE SESTAVNI DEL NAPRAVE; VEDNO MORA
NEPOŠKODOVAN BITI NA VOLJO POLEG POMIVALNEGA STROJA. PRED
UPORABO NAPRAVE POZORNO PREBERITE VSA NAVODILA IZ TEGA
PRIROČNIKA.
NAPRAVO NAJ NAMESTI USTREZNO USPOSOBLJEN STROKOVNJAK, IN
SICER V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI. NAPRAVA JE NAMENJENA
DOMAČI UPORABI IN USTREZA TRENUTNO VELJAVNIM DIREKTIVAM EEC
72/73, 89/336 (VKLJUČNO Z 92/31), VKLJUČNO S PREPREČEVANJEM IN
IZLOČANJEM RADIJSKIH FREKVENČNIH MOTENJ.
NAPISNA TABLICA S TEHNIČNIMI PODATKI, SERIJSKE ŠTEVILKO IN
OZNAKAMA SE NAHAJA NA VIDNEM MESTU NA NOTRANJEM ROBU VRAT.
NAPISNE TABLICE Z NOTRANJEGA ROBA VRAT NE SMETE NIKOLI
ODSTRANITI.
NAPISNA TABLICA S TEHNIČNIMI PODATKI, SERIJSKE ŠTEVILKO IN
OZNAKAMA SE NAHAJA NA VIDNEM MESTU NA NOTRANJEM ROBU VRAT.
NAPISNE TABLICE Z NOTRANJEGA ROBA VRAT NE SMETE NIKOLI
ODSTRANITI.

NE PUŠČAJTE ZAVRŽENE EMBALAŽE NENADZOROVANE DOMA. LOČITE
RAZLIČNE MATERIALE EMBALAŽE IN JIH ODNESITE NA NAJBLIŽJE
ZBIRALIŠČE RAZVRŠČENIH ODPADKOV.

NAPRAVA MORA BITI OZEMLJENA V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI V
ZVEZI Z ELEKTRIČNO VARNOSTJO.
PROIZVAJALEC NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA POŠKODBE LJUDI
ALI ZA MATERIALNO ŠKODO ZARADI NEOBSTOJEČE ALI NEUSTREZNE
OZEMLJITVE.
ČE NAPRAVA NI NA ELEKTRIČNO OMREŽJE PRIKLJUČENA Z VTIČEM, JE
POTREBNO NAMESTITI IZOLACIJSKO STIKALO S KONTAKTNIM RAZMIKOM
(V ODPRTEM STANJU) VSAJ 3 MM.

VTIČ NA ELEKTRIČNEM KABLU IN USTREZNA VTIČNICA MORATA BITI
ISTOVRSTNA IN USTREZATI VELJAVNIM PREDPISOM. PREVERITE, ČE SE
NAPETOST IN FREKVENCA ELEKTRIČNEGA TOKA IZ OMREŽJA SKLADATA
S TISTIMI, NAVEDENIMI NA NAPISNI TABLICI. NE UPORABLJAJTE
PRETVORNIKOV ALI POVEZAV SHUNT.
NIKOLI NE ODKLOPITE NAPRAVE TAKO, DA POTEGNETE ELEKTRIČNI
KABEL.
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•
•
•

PO NAMESTITVI MORA VTIČ BITI DOSTOPEN.
V PRIMERU POŠKODBE ELEKTRIČNEGA KABLA NAJ TEGA ZAMENJA
USPOSOBLJEN STROKOVNJAK.
PO ZAMENJAVI NAPAJALNEGA KABLA PREVERITE, ALI JE
PRITRDITVENI NOSILEC KABLA TRDNO NA MESTU.

ČE JE NAPRAVA NAMEŠČENA NA PREPROGI ALI DRUGAČE PREKRITIH
TLEH POSKRBITE, DA ODPRTINE NA SPODNJI STRANI NAPRAVI NE BODO
ZAMAŠENE.

DA BI PREPREČILI NEPOTREBNO PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE PO
VSAKI UPORABI IZKLOPITE POMIVALNI STROJ.
STARO NAPRAVO, KI JE NE BOSTE VEČ UPORABLJALI JE POTREBNO
ONESPOSOBITI ZA NADALJNJO UPORABO. KO JO IZKLOPITE IZ
ELEKTRIČNEGA OMREŽJA ODREŽITE ELEKTRIČNI KABEL IN POSKRBITE
ZA DELE STROJA, KI BI LAHKO BILI NEVARNI OTROKOM (KLJUČAVNICE,
VRATA ITD.). NAPRAVO NATO ODPELJITE NA ZBIRALIŠČE LOČENIH
(RAZVRŠČENIH) ODPADKOV.
V PRIMERU NAPAKE IZKLOPITE POMIVALNI STROJ IZ ELEKTRIČNEGA
OMREŽJA IN ZAPRITE PIPO ZA DOVOD VODE. NATO POKLIČITE
USTREZNO USPOSOBLJENEGA STROKOVNJAKA.
NE UPORABLJAJTE NAPRAV, KI SO BILE MED TRANSPORTOM
POŠKODOVANE! ČE STE V DVOMIH, SE POSVETUJTE S PRODAJALCEM.
NAPRAVA MORA BITI NAMEŠČENA IN PRIKLJUČENA V SKLADU S
PROIZVAJALČEVIMI NAVODILI OZ. NAVODILI STROKOVNJAKA.

NAPRAVO NAJ UPORABLJAJO LE ODRASLI. NE DOVOLITE OTROKOM, DA
SE IGRAJO V BLIŽINI POMIVALNEGA STROJA ALI S SAMIM STROJEM.
POMIVALNA SREDSTVA ZA STROJ HRANITE PROČ OD OTROK, PRAV
TAKO NE PUSTITE OTROKOM V BLIŽINO ODPRTIH VRAT POMIVALNEGA
STROJA. EMBALAŽE (PLASTIČNE VREČKE, POLISTIREN, KOVINSKE
PALICE ITD.) HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK.
NE PUSTITE OTROKOM V BLIŽINO ODPRTEGA POMIVALNEGA STROJA. V
STROJU SO NAMREČ LAHKO OSTANKI ČISTILNEGA SREDSTVA, KI LAHKO
POVZROČIJO NEPOPRAVLJIVE POŠKODBE OČI, UST IN GRLA, KOT TUDI
SMRT Z ZADUŠITVIJO.
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NE UPORABLJAJTE RAZREDČIL KOT STA ALKOHOL IN TERPENTIN, KI
LAHKO POVZROČIJO EKSPLOZIJO.
V STROJU NE POMIVAJTE POSODE, UMAZANE S PEPELOM, VOSKOM ALI
BARVAMI.
UČENJE ALI SEDENJE NA ODPRTIH VRATIH POMIVALNEGA STROJA
LAHKO POVZROČI, DA SE NAPRAVA PREVRNE, S ČEMER LAHKO
OGROZITE LJUDI.

NE PIJTE VODE, KI MORDA OSTANE V POSODAH ALI V POMIVALNEM
STROJU PO KONCU PROGRAMA POMIVANJA IN PRED SUŠILNIM CIKLOM.

MODELI AQUASTOP
NAPRAVA AQUASTOP V PRIMERU PREPUŠČANJA VODE PREPREČUJE
IZLIVANJE LE-TE IZ STROJA. ČE SE SISTEM POKVARI, POKLIČITE
STROKOVNJAKA, KI BO UGOTOVIL IN ODPRAVIL NAPAKO. PRI MODELIH Z
NAPRAVO AQUASTOP JE V CEVI ZA DOVOD VODE NAMEŠČEN
AVTOMATSKI KONTROLNI (ELEKTROMAGNETNI) VENTIL. NIKOLI NE
PREREŽITE CEVI IN NE PUSTITE, DA BI KONTROLNI VENTIL PADEL V
VODO. V PRIMERU POŠKODB CEVI ZA DOVOD VODE, IZKLOPITE
NAPRAVO IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA IN ZAPRITE DOVOD VODE.
NEPOSREDNO PO NAMESTITVI POMIVALNEGA STROJA OPRAVITE HITER
PRESKUS DELOVANJA PO SPODNJIH NAVODILIH. ČE POMIVALNI STROJ
NE DELUJE PRAVILNO, GA IZKLOPITE IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA IN
POKLIČITE NAJBLIŽJI SERVISNI CENTER. NE POPRAVLJAJTE NAPRAVE
SAMI.
POMIVALNI STROJ USTREZA VSEM ZAHTEVAM VELJAVNIH PREDPISOV V
ZVEZI Z VARNOSTJO IN ELEKTRIČNO NAPELJAVO. VSE TEHNIČNE
PRESKUSE SME OPRAVLJATI LE USTREZNO USPOSOBLJEN IN
POOBLAŠČEN STROKOVNJAK: POPRAVILA, KI JIH OPRAVLJAJO
NEPOOBLAŠČENE OSEBE SO KRŠITEV GARANCIJE IN PREDSTAVLJAJO
MOREBITNO NEVARNOST ZA UPORABNIKA.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb ali materialno
škodo, nastalo zaradi neupoštevanja zgornjih opozoril, zaradi nepooblaščenih
posegov v katerikoli del naprave ali zaradi uporabe neoriginalnih nadomestnih
delov.
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2. Namestitev in priključitev
Odstranite stiroporna držala košar.
Postavite napravo na želeno mesto. Hrbtno stranico ter obe stranski
stranici lahko naslonite na zid ali na druge kose pohištva. Če
nameravate pomivalni stroj namestiti v bližini vira toplote, namestite tudi
ustrezno izolacijsko ploščo, da bi preprečili pregrevanje in okvaro
naprave. Da bi zagotovili stabilnost, namestite integrirane ali vgradne
pomivalne stroje le pod neprekinjene delovne površine ter jih privijte v
sosednje elemente. Da bi olajšali postopek namestitve, lahko cevi za
dovod in odvod usmerite v katerokoli smer; poskrbite, da cevi ne bodo
prepognjene, stisnjene ali premočno napete.
Z nastavljivimi nožicami uravnajte stroj. Vodoraven položaj stroja je
nujen za pravilno delovanje.

Nekateri modeli imajo le eno nastavljivo nožico na zadnji strani, katere
višino lahko nastavljate z obračanjem vijaka na spodnjem sprednjem
delu naprave.

2.1 Priklop na dovod vode
Preprečevanje zamašitve ali poškodbe: če je cev za vodo nova oz. je
dalj časa niste uporabljali, pred priključitvijo preverite, če je voda čista in
brez tujkov, da ne bi prišlo do poškodb naprave. Pomivalni stroj mora biti
na vodovodni sistem priključen z novimi cevmi; nikoli ne uporabljajte
starih oz. rabljenih cevi.
PRIKLOP NA VODOVOD
Dovodno cev v plinskim navojem ¾" priključite na
vir hladne vode, pri tem pa vstavite filter A,
priložen pomivalnemu stroju.
Cev najprej trdno privijte z rokami, nato pa
zategnite s četrtino obrata s kleščami.
Pri pomivalnih strojih z napravo AQUASTOP
je filter že nameščen v navojni obroč.
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Pomivalni stroj lahko priključite tudi na dovod tople vode, ki ne presega
60°C. Če napravo priključite na dovod tople vode, skrajšate čas
pomivanja za približno 20 minut, vendar rahlo zmanjšate njegovo
učinkovitost. Stroj priključite na dovod tople vode na enak način kot na
dovod tople vode.

POVEZAVA
Vstavite
odtočno
cev
pomivalnega stroja v odtočno cev
s premerom vsaj 4 cm, ali pa jo s
pomočjo priloženega plastičnega
držala napeljite v kuhinjsko
pomivalno korito, pri tem pa
bodite pozorni, da ne stisnete ali
upognete
cevi
premočno.
Pomembno je, da preprečite, da
bi se cev snela in padla iz korita.
Zato ima plastično držalo tudi
luknjo za pritrditev na zid ali pipo
Prosti konec naj bo nameščen na višini 30 - 100 cm in naj nikoli ne bo
potopljen v vodo. Če uporabljate vodoravni podaljšek odtočne cevi
(največ 3 m) lahko odtočno cev napeljete kvečjemu do višine 85 cm od
tal.

2.2 Električna povezava
Priključite električni kabel v ustrezno vtičnico, v skladu z navodili v
poglavju “1. Varnostna navodila in navodila za uporabo".
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3. Opis upravljanja
3.1 Sprednja plošča
Vsi gumbi za upravljanje so nameščeni na sprednji plošči, katere oblika
se med posameznimi modeli razlikuje.

1

IZBIRA PROGRAMA POMIVANJA

2

GUMB ZA VKLOP/IZKLOP

3

LUČKA, KI SVETI, KO JE STROJ VKLOPLJEN

4

POGLOBLJEN ROČAJ ZA ODPIRANJE VRAT
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NASTAVITEV PROGRAMA POMIVANJA
Da bi izbrali najprimernejši program pomivanja, glejte spodnjo tabelo, v
kateri so navedeni priporočeni programi glede na vrsto posode in stopnjo
njene umazanosti.
Ko s pomočjo tabele določite najprimernejši program, obrnite gumb
IZBIRO PROGRAMA (1) (glej razdelek “3. Opis upravljanja") tako,
kazalnik kaže številko programa. Sedaj s pritiskom na tipko
VKLOP/IZKLOP (2) preprosto zaženete program. Vklopi
KONTROLNA LUČKA (3).

za
da
za
se

TABELA PROGRAMOV
STIKALO
IN CIKEL

VRSTA POSODE IN
STOPNJA UMAZANOSTI

ZAPOREDJE
PROGRAMA

KOLIČINA
POMIVALNEGA
SREDSTVA
GRAMOV

NAMA KANJE

Posoda med
čakanjem na pranje

2

INTENZIVNI

Močno umazana posoda,
vključno z zasušenimi ostanki

3

NORMALNO

Običajno umazana posoda

4

DNEVNO
(*) EN 50242

Običajno umazana posoda

5

IZPIRANJE

1

Izpiranje in sušenje
čiste ali prašne posode

Hladno pred pomivanje
Hladno pred pomivanje
Pomivanje pri 65°C
2 hladni izpiranji
Izpiranje pri 68°C
Sušenje
Hladno pred pomivanje
Pomivanje pri 65°C
Hladno izpiranje
Izpiranje pri 68°C
Sušenje
Pomivanje pri 65°C
Hladno izpiranje
Izpiranje pri 68°C
Sušenje
Hladno izpiranje
Izpiranje pri 68°C
Sušenje

Program za izpiranje zaženite le ob polovični naloženosti stroja.
(*) Referenčni program po standardu EN 50242.
(–) Ne obstaja.
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Cikel pomivanja se ne bo začel, če so vrata odprta ali niso zaprta
ustrezno.

TABELA USTREZNOSTI STANDARDOM
Referenčni standard
Referenčni program
Naloženost
Vrsta pomivalnega sredstva
Količina pomivalnega sredstva
Nastavitev izpiranja

EN 50242
(*) Gumb za izbiro 4
9 mest za nalaganje
B
25 g
Odvisno od modela, 3/4 ali 4/6

EN 50242

Zgornja košara mora biti nastavljena na nizki položaj.

3.2 Programi pomivanja
Pred zagonom programa pomivanja preverite, če:
•
je pipa za dovod vode odprta,
•
je v dozirno posodo dodana ustrezna količina
pomivalnega sredstva,
•
so košare pravilno naložene,
•
se razpršilne ročice prosto in neovirano vrtijo,
•
so vrata pomivalnega stroja tesno zaprta.
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PREKLIC TRENUTNEGA PROGRAMA
Za preklic trenutno izvajajočega se programa najprej izklopite pomivalni
stroj z gumbom za VKLOP/IZKLOP (2).
Gumb za izbiro programa obrnite na NAMA KANJE in počakajte, da se
stroj zažene. po koncu programa izklopite stroj s pritiskom na tipko za
VKLOP/IZKLOP (2).

SPREMINJANJE PROGRAMA
Da bi spremenili program, ki se trenutno izvaja, je potrebno izklopiti stroj
s tipko za VKLOP/IZKLOP (2).
Gumb za izbiro programa obrnite na želeni program in znova vklopite
stroj z gumbom za VKLOP/IZKLOP (2).
Pomivalni stroj bo samodejno izvedel nov program.

DA BI PRIVARČEVALI ENERGIJO ! ... IN ZAŠČITILI OKOLJE:
•
•
•
•
•
•

Vedno zaženite stroj, ko je povsem naložen.
Ne pomivajte posode s tekočo vodo.
Uporabljajte program pomivanja, ki je najprimernejši glede na vrsto
posode.
Ne izpirajte posode pred pomivanjem.
Če je možno, priključite stroj na vir tolpe vode, do 60°C.
Ko je možno, po koncu cikla pomivanja izpustite cikel sušenja in
odprite vrata stroja; preostali zrak in toplota bosta povsem posušila
posodo.

DA BI ZMANJŠALI PORABO POMIVALNEGA SREDSTVA ! ... IN
ZAŠČITILI OKOLJE
Fosfati v pomivalnih sredstvih so škodljivi za okolje. Da bi preprečili
presežno porabo pomivalnega sredstva in privarčevali nekaj električne
energije, upoštevajte naslednje:
•
•
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ločite bolj občutljivo posodo od posode, ki je odporna na možna
pomivalna sredstva in visoke temperature;
ne polivajte pomivalnega sredstva neposredno po posodi.
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Če morate med ciklom pomivanja odpirati vrata, bo stroj nadaljeval z
izvajanjem programa čez eno minuto. ko pravilno zaprete vrata, se bo
program nadaljeval od točke, na kateri je bil prekinjen. Tak poseg
negativno vpliva na cikel pomivanja.

KONEC CIKLA
Po koncu cikla pomivanja bo gumb za izbiro programa na eni izmed
oznak STOP, odvisno od izvajanega programa. Izklopite stroj s tipko za
VKLOP/IZKLOP (2).

ODSTRANJEVANJE POSODE
Po koncu programa pomivanja počakajte vsaj 20 minut, preden začnete
zlagati posodo iz stroja, da se ta primerno ohladi. Da bi preprečili
kapljanje morebitnih ostankov vode s posode v zgornji košari
priporočamo, da najprej izpraznite spodnjo košaro.
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4. Navodila za uporabo
Ko je pomivalni stroj ustrezno nameščen in nastavljen, ga pripravite za
uporabo na naslednji način:
•
•
•

Nastavite sistem za mehčanje vode;
Nasujte sol za regeneracijo;
Nalijte sredstvo za izpiranje ter pomivalno sredstvo.

4.1 Uporaba sistema za mehčanje vode
Vodni kamen (kazalnik trdote vode) lahko
povzroča bele lise na suhi posodi, ki lahko
zato čez čas zbledi. Zato je pomivalni stroj
opremljen s samodejnim sistemom za
mehčanje vode, ki uporablja posebno
regeneracijsko sol za zmanjševanje njene
trdote.
Pomivalni stroj je tovarniško nastavljen na
raven trdote 3 (povprečna trdota 41-60°dF
– 24-31°dH).

SOL

Pri uporabi vode s srednjo trdoto vsakih 20 ciklov napolnite posodo za
regeneracijsko sol v zrnu. Posoda za sol lahko vsebuje približno 1,5 kg
soli v zrnu. Nekateri modeli so opremljeni z optičnim indikatorjem stopnje
soli. Pri teh modelih pokrov posode za sol vsebuje zelen plovec, ki se
spušča sorazmerno z zmanjšano koncentracijo soli v vodi. Ko skozi
prozorni pokrov plovca ne vidite več, vsebini posode dodajte
regeneracijsko sol. Posoda se nahaja na dnu pomivalnega stroja.
Najprej odstranite spodnjo košaro, nato odvijte pokrov posode v
nasprotni smeri urinega kazalca in s pomočjo priloženega lijaka nasujte
sol. Preden ponovno zaprete pokrov, odstranite morebitne ostanke soli
iz okolice odprtine.
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•

Ob prvi uporabi stroja je potrebno poleg soli v posodo naliti tudi en
liter vode.

•

Ob vsakem dodajanju soli se prepričajte, če je pokrov trdo zaprt.
Mešanica vode in pomivalnega sredstva ne sme nikoli vstopiti v
posodo za sol, saj je to lahko nevarno za delovanje sistema za
mehčanje vode. v tem primeru je tudi garancija neveljavna.

•

Uporabljajte le regeneracijsko sol, namenjeno domačim pomivalnim
strojem. Če uporabljate sol v tabletah, ne napolnite posode povsem
do vrha.

Navodila za uporabnika

•

Ne uporabljajte kuhinjske soli, saj ta vsebuje netopne snovi, ki lahko
čez čas poškodujejo sistem za mehčanje vode.

•

Ko je potrebno, dopolnite posodo za regeneracijsko sol pred
začetkom programa pranja. Tako bo voda nemudoma odstranila
odvečno slano raztopino. Daljša prisotnost slane vode v notranjosti
stroja lahko povzroči korozijo - rjo.

Bodite pozorni, da ne zamenjate soli in pomivalnega sredstva.
Dodajanje pomivalnega sredstva v posodo za sol lahko poškoduje
sistem za mehčanje vode.

NASTAVITEV SISTEMA ZA MEHČANJE VODE
Pomivalni stroj je opremljen z napravo, s katero lahko uporabnik nastavi
sistem za mehčanje vode glede na dejansko trdoto dovodne vode.
Nastavitveno stikalo je v sistemu za mehčanje vode pod pokrovom in
omogoča 5 različnih nastavitev.

TABELA TRDOTE VODE
TRDOTA VODE
Nemške stopnje (°dH)
Francoske stopnje (°dF)
0-4
5-9
10 - 17
18 - 26
27 - 35
36 - 47

0-7
8 - 15
16 - 30
31 - 45
46 - 60
61 - 80

NASTAVITEV
Nastavitev 1 BREZ SOLI
Nastavitev 1
Nastavitev 2
Nastavitev 3
Nastavitev 4
Nastavitev 5

Za informacije o trdoti vode Vašega vodovoda se obrnite na lokalni
center za varstvo voda.
15

Navodila za uporabnika

4.2 Uporaba posod za sredstvo za izpiranje in pomivalno
sredstvo
Posodi za sredstvo za izpiranje in
pomivalno sredstvo se nahajata na
notranji strani vrat; posodica za
pomivalno sredstvo je na levi,
posodica za izpiralno sredstvo je na
desni.

Z izjemo programa za NAMA KANJE je pred vsakim pomivalnim ciklom
potrebno dodati želeno količino pomivalnega sredstva v temu
namenjeno posodico. Sredstvo za izpiranje dodajte le, ko je potrebno.

DODAJANJE SREDSTVA ZA IZPIRANJE
Sredstvo za izpiranje omogoča hitrejše sušenje
posode ni preprečuje nalaganje vodnega kamna;
stroj ga iz posodice na notranji strani vrat
samodejno doda vodi med zadnjim ciklom
izpiranja.
To add rinse aid:
•
Odprite vrata.
•
Obrnite pokrov posodice v nasprotni smeri urinega kazalca za ¼
obrata in ga privzdignite.
•
Dolijte sredstvo za izpiranje, dokler ni posodica polna (približno 140
ml). Optični kazalnik ravni na strani pokrovčka mora biti povsem
poln. Sredstvo za izpiranje dolijte, ko je kazalnik prazen, ali ko sveti
opozorilna lučka za sredstvo za izpiranje.
•
Ponovno namestite pokrov in ga zavrtite v smeri urinega kazalca.
•
S krpo odstranite morebitno polito tekočino sredstva za izpiranje,
zaradi katere bi lahko prišlo do odvečne tvorbe pene.
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NASTAVITEV DOZIRANJA IZ POSODICE ZA IZPIRALNO SREDSTVO
Pomivalni stroj je tovarniško nastavljen za srednjo trdoto vode. Vendar je
z obračanjem gumba na želen položaj možno to nastavitev spremeniti;
količina dodanega sredstva za izpiranje je sorazmerna s položajem
gumba.
Nastavitev je potrebno povišati, ko ima pomita posoda bled izgled ali so
na njej madeži oz. lise krožne oblike.
•
•
•

Za nastavitev doziranja sredstva za izpiranje obrnite pokrov
posodice v nasprotni smeri urinega kazalca za ¼ obrata in ga
privzdignite.
Z izvijačem obrnite gumb za nastavitev doziranja izpiralnega
sredstva na želen položaj.
Ponovno namestite pokrov in ga obrnite v smeri urinega kazalca.

•

Količino sredstva za izpiranje je potrebno povišati, ko ima pomita
posoda bled izgled ali so na njej madeži oz. lise krožne oblike.

•

Če je posoda po koncu pomivanja lepljiva ali ima bele lise, je
potrebno nastavitev zmanjšati.

DODAJANJE POMIVALNEGA SREDSTVA
Da bi odprli pokrov posodice za pomivalno sredstvo,
rahlo pritisnite na gumb P. Nasujte pomivalno
sredstvo in previdno zaprite posodico.
Med pomivalnim ciklom se bo posodica odprla
samodejno.

•

Uporabljajte le pomivalna sredstva, namenjena uporabi v pomivalnih
strojih. Za najboljše rezultate pomivanja.

•

Zavoje pomivalnega sredstva tesno zaprite in hranite v suhem
prostoru, da bi preprečili tvorbo grud, ki zmanjšujejo učinkovitost
pomivanja. Ko zavoj s pomivalnim sredstvom odprete, ga porabite
čimprej, saj s časom izgublja svojo učinkovitost.
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•

Ne uporabljajte pomivalnih sredstev, namenjenih ročnemu
pomivanju posode, saj ti tvorijo več pene in lahko negativno vplivajo
na delovanje pomivalnega stroja.

•

Dodajte ustrezno količino pomivalnega sredstva. Ob premajhni
količini bo umazanija odstranjena le delno, prevelika količina pa je
potratna, saj ne izboljša učinkovitosti stroja.

•

V trgovinah so vam na voljo tekoči detergenti in detergenti v prahu
različne kemične sestave, s fosfati ali brez, vendar z naravnimi
encimi.
- Detergenti s fosfati učinkovito delujejo proti maščobi in škrobu pri
temperaturah nad 60°C.
- Detergenti z encimi pa učinkovito delujejo tudi pri nižjih
temperaturah (med 40 in 55°C) in so lažje biološko razgradljivi.
Ob uporabi detergentov z encimi lahko pri nižjih temperaturah
dosežete enake rezultate kot pri 65°C z običajnimi detergenti.
Za zaščito okolja vam priporočamo uporabo detergentov brez
fosfatov in klora.

•

Na voljo so vam tudi detergenti v obliki tablet, ki ne zahtevajo
soljenja ali spiranja. Ti detergenti v nekaterih primerih ne dajejo
dobrih rezultatov, predvsem med kratkimi ciklusi in/ali ciklusi pri
nizkih temperaturah.
V primeru slabo pomite posode (če v stroju ali na posodi opazite
belo oblogo, je posoda slabo posušena ali umazana po končanem
pomivanju), ponovno začnite uporabljati običajne izdelke (zrnato sol,
detergent v prahu in tekoče sredstvo za splakovanje).
Ko ponovno začnete uporabljati običajno sol, sistem spet postane
optimalno učinkovit šele po nekaj ciklusih, zato v stroju ali na posodi
še vedno lahko opazite belo oblogo. Če je ta težava dolgotrajnejše
narave, se obrnite na poprodajni servis.

Z dodajanjem pomivalnega sredstva v posodico za sredstvo za
izpiranje, četudi je pomivalno sredstvo tekoče, boste poškodovali
pomivalni stroj.
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4.3 Splošna opozorila in priporočila

Pred prvo uporabo pomivalnega stroja je priporočljivo, da preberete
naslednja priporočila v zvezi z vrsto posode, ki jo želite pomivati ter
načinom nalaganje le-te v stroj.
Pri pomivanju posode v gospodinjstvi v splošnem ni omejitev, vendar je
v nekaterih primerih potrebno upoštevate njihove značilnosti.
Pred nalaganjem posode v stroj je potrebno:
•
•

Odstraniti večje ostanke hrane, npr. kosti, ribje kosti ipd., ki bi lahko
zamašile filter ali poškodovale vodno črpalko.
Namočiti posodo ali ponve, na katerih je na dnu ostala osmojena
hrana, da bi olajšali odstranjevanje le-te; tako posodo nato naložite
v spodnjo košaro.

Posode pred nalaganjem v stroj ni potrebno izpirati pod tekočo vodo,
saj s tem le tratite vodo.
Pravilno postavljanje posode v stroj pomaga pri zagotavljanju
najbolj učinkovitega pomivanja.
OPOZORILO!
•
•
•
•
•

Prepričajte se, da je posoda nameščena trdno in se ne more
premakniti in ovirati vrtenje razpršilnih ročic med ciklom pomivanja.
V košare ne postavljajte majhnih predmetov, ki bi lahko med
pomivanjem padli skoznje in ovirali vrtenje razpršilnih ročic ali
zamašili črpalko.
Posodo, kot so skodelice, sklede, kozarci in posode vedno
postavljajte z odprtino navzdol, morebitne poglobljenosti na naj
bodo pod kotom, da bo lahko voda odtekla iz njih.
Ne nalagajte posodo eno na drugo oz. jih medsebojno ne
prekrivajte.
Kozarcev ne postavljajte tesno skupaj, saj lahko trkajo drug ob
drugega in se pri tem razbijejo, ali pa lahko na točki, kjer se stikajo,
nastane madež.

Preverite, da posodo, ki jo polagate v stroj, smete strojno
pomivati.
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Posoda, ki je praviloma ne smete pomivati strojno:
•
•
•
•
•
•
•

•
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Lesena posoda: to lahko poškodujejo visoke temperature.
Ročno izdelani predmeti: ti so redko primerni za strojno
pomivanje. Relativno visoke temperature vode in pomivalna
sredstva jih lahko poškodujejo.
Plastična posoda: ta ni odporna na toploto, zaradi česar se lahko
njena oblika popači. Plastično posodo, odporno na toploto, je
potrebno pomivati v zgornji košari.
Posoda in predmeti: iz bakra, kositra (pločevine), cinka ali
medenine; na teh lahko nastanejo madeži.
Aluminijasta posoda: predmetom iz anodiziranega aluminija
lahko zbledi barva.
Srebrni predmeti: na teh se lahko pojavijo madeži.
Steklo in kristal: v splošnem je posodo iz stekla in kristala možno
pomivati strojno, vendar lahko nekatere vrte stekla ali kristala
zbledijo in po veliko pomivanjih izgubijo bistrost. Zato za tovrstno
posodo priporočamo uporabo najbolj nežnega programa.
Okrašen predmeti: okrašeni predmeti, ki so na voljo na tržišču so
v splošnem odporni na pomivanje v stroju, čeprav lahko po velikem
številu pomivanj barva zbledi. Če ste v dvomih glede obstojnosti
barv priporočamo, da približno en mesec pomivate le nekaj takšnih
predmetov.

Navodila za uporabnika
4.4 Uporaba košar
V pomivalni stroj lahko naložimo 9 kompletnih pogrinjkov, vključno s
servirno posodo.
SPODNJA KOŠARA
Spodnja košara je tista, je izpostavljena najmočnejšemu curku spodnje
brizgalne ročice, zato je primerna za kose posode z najbolj trdovratno
umazanijo.
Pri
zlaganju
so
dovoljene
vse
kombinacije zlaganja, pod pogojem, da
se posoda zloži z umazano stranjo
obrnjeno proti vodnemu curku, ki prihaja
od spodaj.
Košara z nepremičnimi nosilci

Da bi popolnoma izrabili prostor v košari,
ko jo napolnite z velikimi posodami,
imajo nekateri modeli nagibne opore.

Košara z zložljivimi nosilci

NALAGANJE SPODNJE KOŠARE
V spodnjo košaro zložimo plitve krožnike, jušne in desertne krožnike in
servirno posodo, ponve in pokrovke, in sicer tako, da jih obrnemo v
navpično lego. Lonci, ponve in pokrovke morajo biti obrnjeni s spodnjo
stranjo navzgor. Krožnike za glavno jed in desertne krožnike zložimo
med pripravljene žične nosilce tako, da med krožniki vedno pustimo
nekaj praznega prostora.
Primeri nalaganja:
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KOŠARICA ZA PRIBOR
Vanjo lahko zložite pribor, z ročaji obrnjenimi navzdol, vendar pazite, da
se ne poškodujete na ostrih rezilih ali konicah vilic, ipd.). Košarica je
primerna za vse vrste pribora, razen tistih najdaljših, ki se lahko
zataknejo ob zgornjo pomivalno ročico.
Takšne kose pribora, kot so zajemalke, lesene kuhalne
žlice ali kuhinjski noži, zložite v zgornjo košaro.
Pri tem pazite, da rezila nožev ne gledajo ven iz
košarice.

ZGORNJA KOŠARA
Priporočamo, da v zgornjo košaro nalagate predvsem manjše in srednje
kose, kot so kozarci, majhni krožniki, skodelice za kavo in čaj, plitve
skledice in lažja, temperaturno obstojna plastična posoda. Če se zgornja
košara uporablja v spodnjem položaju, lahko v njo zložimo tudi servirno
posodo, pod pogojem da je laže umazana.
Da bi čimbolj izkoristili prostor v košari, so
nekateri modeli opremljeni z dvema dvižnima
plastičnima
poličkama
za
skodelice,
razdeljenima v dva dela.

22

Navodila za uporabnika

NALAGANJE VRHNJE KOŠARE
Krožnike nalagamo z zgornjo stranjo obrnjeno naprej. Skodelice in
ostalo poglobljeno posodo nalagamo z odprtino navzdol. Levo stran
košare lahko napolnimo s skodelicami in kozarci v dveh nivojih, v sredino
pa lahko naložimo desertne krožnike in podstavke za skodelice, ki jih
postavimo navpično v za to pripravljene žične nosilce.
Primeri nalaganja:

NASTAVITEV ZGORNJE KOŠARE
Zgornjo košaro lahko nastavimo v dveh položajih, glede na potrebe
uporabnika, oziroma glede na velikost oz. višino posode v spodnji košari.
Postopek je naslednji:
•
•
•
•

levo in desno držalo E na tračnicah obrnite za 90°;
odstranite košaro;
dvignite košaro in na tračnice namestite manjša para kolesc;
držali E vrnite na njun položaj.
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5. Čiščenje in vzdrževanje
Pred kakršnim koli posegom, vedno najprej izklopite aparat iz
električnega napajanja.

5.1 Splošna opozorila in priporočila
Za čiščenje nikar ne uporabljajte kislin ali grobih pomivalnih
sredstev.
Zunanjost ter obrobe vrat pomivalnega stroja redno čistite z mehko krpo,
navlaženo v vodi ali v običajnem čistilnem sredstvu, primernemu za
čiščenje barvanih površin. Tesnila vrat čistite z mokro gobo. Redno
(enkrat ali dvakrat letno) pa priporočamo, da z vodo in mehko krpo
očistite tudi posodo in tesnila ter odstranite morebitne obloge in ostanke.
ČIŠČENJE FILTRA ZA DOVOD VODE
Filter A dovodne vode, nameščen na priključku za vodo, je potrebno
redno čistiti.
Najprej zaprite pipo za dovod vode, odvijte konec dovodne cevi za vodo,
odstranite filter A ter ga nežno očistite pod tekočo vodo. Ponovno
namestite filter A v ležaj in previdno znova privijte cev na pipo.
ČIŠČENJE RAZPRŠILNIH ROČIC
Razpršilne ročice je možno preprosto sneti, da bi lahko redno očistili
šobe in tako preprečili njihovo zamašitev. Ročice umijte pod tekočo
vodo, nato pa jih previdno ponovno namestite na ležaje. Preverite, če
se prosto in povsem neovirano vrtijo.
•
•
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Da bi odstranili zgornjo ročico, odvijte zaporni obroč R.
Da bi odstranili spodnjo ročico, jo preprosto privzdignite tako, da jo
pri tem držite na sredini.
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ČIŠČENJE FILTRA
•
•
•

Filter H občasno odstranite in preglejte, po potrebi ga očistite. Da bi
odstranili filter, ga primite za ročaj, obrnite v smeri urinega kazalca
in dvignite navzgor.
Nato ločite dela L in M ter oba dela plastičnega filtra tako, da nežno
pritisnete na prikazani točki, ju dvignete navzgor in izvlečete.
Osrednji filter odstranite tako, da ga dvignete navzgor.

SPLOŠNA
OPOZORILA
VZDRŽEVANJE:
•
•
•

IN

PRIPOROČILA

ZA

PRAVILNO

Filtre čistite pod tekočo vodo s trdo krtačo.
Pomembno je, da filtre očistite temeljito, v skladu z zgornjimi
navodili; če so filtri zamašeni, pomivalni stroj ne more delovati.
Pri ponovnem nameščanju filtrov bodite previdni, da ne poškodujete
pomivale črpalke.

ČE STROJ DALJ ČASA NI V UPORABI:
•
•
•
•
•

Dvakrat zapored izvedite program za namakanje.
Izklopite električni kabel iz vtičnice.
Vrata stroja pustite priprta, da v notranjosti ne bi nastajali neprijetni
vonji.
Napolnite posodo za sredstvo za izpiranje.
Zaprite pipo za dovod vode.
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PRED ZAGONOM POMIVALNEGA STROJA POTEM, KO TA DALJ
ČASA NI BIL V UPORABI:
•
•
•

Preverite, dana notranji strani cevi za vodo ni usedlin ali rje; če je,
naj voda iz pipe teče nekaj minut.
Ponovno priključite električni kabel v vtičnico.
Ponovno priključite cev za dovod vode in odprite pipo.

ODPRAVLJANJE MANJŠIH TEŽAV
V nekaterih primerih lahko manjše
upoštevanjem naslednjih navodil:

težave

odpravite

sami,

z

Če se program ne zažene (ne začne izvajati), preverite naslednje:
•
•
•
•

ali je stroj priključen na električno omrežj;
ali je prišlo do napake na električnem omrežju;
ali je pipa za vodo odprta;
ali so vrata pomivalnega stroja pravilno zaprta.

Če v pomivalnem stroju ostaja voda, preverite naslednje:
•
•
•

ali je odtočna cev prepognjena oz. stisnjena;
ali je odtočni sifon neoviran;
ali so filtri zamašeni.

Če posoda ni ustrezno pomita, preverite:
•
•
•
•
•
•
•
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če ste dodali ustrezno količino pomivalnega sredstva;
če je v temu namenjeni posodi dovolj regeneracijske soli;
če je posoda pravilno naložena;
če je izbrani program primeren za vrsto posode in stopnjo
umazanosti;
če so vsi filtri pravilno nameščeni;
če so šobe razpršilnih zamašene;
če se razpršilni ročici neovirano vrtita.
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Če se posoda ne osuši, ali pa je bleda, preverite, če:
•
•
•

je v temu namenjeni posodi dovolj sredstva za izpiranje;
je nastavitev posode za izpiralno sredstvo pravilna;
uporabljate pomivalno sredstvo ustrezne kakovosti in če to ni
izgubilo svoje učinkovitosti (na primer zaradi neustreznega
shranjevanja, v odprti škatli ipd).

Če na posodi ostajajo lise ali madeži, preverite, če:
•

ni nastavitev posode za izpiralno sredstvo morda previsoka.

Če so v notranjosti pomivalnega stroja vidne sledi rje:
•

•
•

notranjost stroja je izdelana iz jekla, zato sledi rje lahko povzročijo le
zunanji dejavniki (delci rje iz cevi za vodo, posode, jedilnega pribora,
itd.). Za odstranjevanje tovrstnih sledi so na voljo posebni temu
namenjeni proizvodi;
preverite, če uporabljate ustrezno količino pomivalnega sredstva.
Nekatera pomivalna sredstva lahko povzročajo tudi rjavenje, bolj kot
druga;
preverite, če je pokrov posode za sol tesno zaprt in da je nastavitev
za trdoto vode pravilna.

Če se ob upoštevanju zgornjih navodil težava še pojavlja, pokličite
najbližji servisni center.
OPOZORILO: Garancija ne pokriva posegov, ki jih opravlja
nepooblaščena oseba; te posege plača uporabnik sam.
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TEHNIČNI PODATKI
Širina
Globina, merjena do zunanjega
roba nadzorne plošče
Višina
Kapaciteta
Dovodni vodni pritisk
Električne značilnosti
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447 ÷ 449 mm
Prosto stoječa izvedba: 600 mm
Polovično vgradna izvedba: 590 mm
Prosto stoječa izvedba: od 850 do 870 mm
Polovično vgradna izvedba: od 820 do 870 mm
9 Standardna razmestitev posode
min. 50 – max. 900 KPa (min. 0.5 – max. 9 bar)
Glej napisno tablico

