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Pred vklopom vtiča pomivalnega stroja v vtičnico električnega omrežja 
in začetkom uporabe je treba brezpogojno pozorno preberati celotno 
navodilo za uporabo in instalacijo stroja. V njem vsebovana navodila vam 
bodo pomagala preprečiti nevarnosti telesnih poškodb in poškodovanja 
stroja. Dokumentacijo pomivalnega stroja je treba hraniti na varnem 
mestu za zagotovitev pravilne uporabe in za primer morebitnih konsultacij 
s servisom. 

To navodilo za uporabo je bilo pripravljeno za uporabo različnih naprav 
in je možno, da se nekatere v njem opisane funkcije, ne nanašajo na 
konkretni stroj, ki ste ga kupili.

SPOŠTOVANI KUPEC!

ČESTITAMO VAM, DA STE IZBRALI IZDELEK ZNAMKE 
AMICA

Spodaj se nahajajo razlage simbolov, ki se pojavljajo v tem navodilu:

Prepoved določenih dejanj uporabnika.

Nevarnosti, ki jih lahko povzroči nepravilno 
ravnanje z napravo oz. dejanja, ki jih lahko 
izvaja le kvalificirana oseba, na primer iz 
servisa prodajalca.

Pomivalni stroj je namenjen izključno za 
potrebe gospodinjstev.
Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja 
sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje 
naprave.

Ste v dvomih? Ni Vam jasno vse, kar piše 
v tem navodilu – pokličite Servisni center, 
kjer boste dobili vso potrebno pomoč.

Pomembne informacije, ki se tičejo var-
nosti uporabnika naprave in njene pravilne 
uporabe.

Nasveti povezani z uporabo opreme.

i
Informacije glede varovanja naravnega 
okolja.

i
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NAVODILA ZA VARNOST UPORABE

Pred instalacijo
Preverite, ali ni prišlo 
tekom transporta do po-
škodb na napravi. Nikoli 
ne instalirajte in ne upo-
rabljajte poškodovane 
naprave. Če ste v dvo-
mih, se obrnite na pro-
dajalca.
Pred prvo uporabo
• Glej Opombe nanaša-

joče se na instalacijo 
(spodaj).

• Poverite izvedbo siste-
ma ozemljitve kvalifici-
ranemu električarju.

• Proizvajalec ne odgo-
varja za nobeno škodo, 
ki lahko nastane zaradi 
uporabe neozemljene 
naprave.

• Pred naprave preve-
rite, ali so podatki na 
nazivni ploščici składni 
s podatki o lokalnem 
napajalnem omrežju.

• Tekom trajanja izvaja-
nja instalacije mora biti 
pomivalni stroj odklo-
pljen od električnega 
omrežja.

• Vedno uporabljajte ori-
ginalni vtič, dobavljen 
skupaj z napravo.

• Ne priklapljajte na-
prave na električno 
omrežje z uporabo po-
daljška. Podaljški ne 
zagotavljajo zadostne 
varnosti (npr. lahko se  
pregrevajo).

• Po instalaciji naprave 
mora biti vtič prosto 
dostopen.

To opremo lahko upora-
bljajo otroci stari vsaj 8 let 
ter osebe z zmanjšanimi 
telesnimi ali duševnimi 
zmožnostmi ter osebe 
brez izkušenj z napravo 
in brez poznavanja le-te, 
če je zagotovljen nadzor 
nad njimi, oziroma če so 
te osebe ustrezno pou-
čene, tako da je s tem 
zagotovljena uporaba 
opreme na varen način, 
osebe razumejo vse ne-
varnosti povezane z upo-
rabo opreme. Otroci se 
ne smejo igrati z opremo. 
Otroci, ki niso pod nad-
zorom, ne smejo izvajati 
čiščenja in vzdrževanja 
opreme. 

Otroci, mlajši od 3 let, ki 
niso pod stalnim nadzo-
rom, se morajo nahajati 
daleč stran od naprave.
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Varnost otrok
• Ne dovolite, da bis e 

otroci igrali z napravo.
• Detergenti za pomival-

ne stroje so lahko jedki 
za oči, usta in grlo.  
Preberite varnostna 
opozorila proizvajalcev 
detergentov.

• Nikoli ne puščajte otrok 
brez nadzora, kadar je 
naprava odprta. V njej 
so lahko ostanki deter-
gentov.

• Voda v pomivalnem 
stroju ni pitna. Nevar-
nost poškodb, povzro-
čenih z jedkimi sred-
stvi.

• Pri odpiranju vrat med 
potekom programa je 
potrebna pazljivost za-
radi visoke temperatu-
re vode

• Vedno umeščajte dol-
ge in ostre / koničaste 
predmete (npr. vilice, 
nože) v košek za jedil-
ni pribor in to tako, da 
so ostri deli obrnjeni 
navzdol ali da so po-
loženi vodoravno, da 
preprečite poškodbe.

Vsakodnevna uporaba
• Napravo uporabljajte 

samo v gospodinjstvih 
za naslednja opravila: 
pomivanje posode.

• Ne uporabljajte ke-
mičnih topil v napravi; 
obstaja nevarnost ek-
splozije.

• Ne sedajte in ne pos-
tavljajte se na odprta 
vrata, ne postavljajte 
nanje nobenih pred-
metov. Naprava se lah-
ko prevrne.

• Ne odpirajte vrat, dok-
ler ko stroj deluje. Lah-
ko spustite vročo vodo 
ali paro.

• Ne puščajte vrata od-
prta, saj lahko to pred-
stavlja nevarnost.

V primeru problemov
• Poverjajte popravila 

naprave in uvajanje 
sprememb na njej iz-
ključno kvalificiranim 
delavcem servisa.

• V primeru problemov 
ali popravil odklopite 
stroj od električnega 
omrežja:

• odklopite napravo, 
izvlecite vtič, 

• izklopite varovalko.
• Ne vlecite kabla, prije-

majte le za vtič. Zaprite 
dovod vode. 

NAVODILA ZA VARNOST UPORABE
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Priporočila
• Da prihranite na ener-

giji in vodi, pred vloži-
tvijo posode v pomi-
valni stroj izperite z nje 
ostanke hrane. Zaženi-
te pomivalni stroj, ko je 
polno naložen.

• Programa predhodne-
ga pomivanja se poslu-
žujte le po potrebi.

• Sklede, kozarce in sko-
delice vmeščajte v na-
pravo s spodnimi deli 
obrnjenimi navzgor.

• Ne vmeščajte v napra-
vo posod, ki niso na-
menjene za pomivanje 
v pomivalnem stroju 
in ne prenapolnjajte 
pomivalnega stroja.

i Posode in druge stvari, 
ki niso primerne za po-
mivanje v pomivalnem 
stroju
• Pepeln ik i ,  ostanki 

sveč, paste za čišče-
nje, barve, kemikalije, 
železove zlitine;

• Vilice, žlice in noži z 
ročaji iz lesa ali roževi-
ne, pribor iz slonovine 
ali biserovine; zlepljeni 
elementi, predmeti, 
onesnaženi z abraziv-
nim sredstvom, kislino 
ali bazo;

• Plastične posode, ki 
niso odporne na visoke 
temperature, posode iz 
bakra ali kositra;

• Aluminijevi in srebrni 
predmeti (lahko spre-
menijo barvo, izgubijo 
lesk);

• Nekatere občutljive 
vrste stekla, dekora-
cijsko potiskani porce-
lan, saj taki predmeti 
zbledijo že po prvem 
pranju; nekatere po-
sode iz kristala, kajti 
sčasoma izgubijo pro-
sojnost, zlepljeni jedilni 
pribor, ki ni odporen na 
visoke temperature, 
kozarčki iz svinčevega 
kristalnega stekla, re-
zalne deske, predmeti 
iz sintetičnih vlaken;

• Vpojni predmeti kot so 
spužve ali kuhinjske 
ščetke niso primerni za 
pranje v pomivalnem 
stroju.

V prihodnje bodite pri 
nakupih posod, pribora 
itd. pozorni na to, ali so ti 
predmeti primerni za pra-
nje v pomivalnem stroju.

NAVODILA ZA VARNOST UPORABE
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KAKO SKRBETI ZA OKOLJE

RECIKLAŽA

Embalažni elementi in 
nekateri deli naprave so 
narejeni iz materialov, ki 
so primerni 
za predelavo in ponovno 
uporabo. Na teh elemen-
tih je nameščen simbol 
za reciklažo, poleg tega 
tudi informacija o vrsti 
materiala.
Pred začetkom uporabe 
naprave je treba z nje 
odstraniti embalažo in jo 
odvesti skladno s pred-
pisi.
Opozorilo
Embalaža je lahko nevar-
na za otroke.
Materiale, ki so primerni 
za ponovno uporabo, je 
možno oddati na lokalnih 
mestih za odjem odpad-
kov. Dodatne informacije 
lahko dobite pri lokalnih 
organih in na mestih za 
odjem odpadkov za re-
ciklažo.
RAZREZ STARE NA-
PRAVE

 Ta naprava je skla-
dno z evropsko di-
rektivo 2012/19/EU 
in poljskim zako-
nom o odpadni ele-

ktrični in elektronski op-
remi označena z znakom 
prečrtanega zabojnika za 
odpadke. 

Ko se obdobje eksplo-
atacije tega proizvoda 
konča, se odrabljenega 
proizvoda sme odložiti 
med navadne komunal-
ne odpadke, ampak ga 
je treba oddati na mesto 
za zbiranje in reciklažo 
električnih in elektronskih 
naprav. O tem informira 
simbol, ki se nahaja na 
proizvodu, v navodilu za 
uporabo ali na embalaži.
Materiali, uporabljeni v 
napravi, so primerni za 
ponovno uporabo skla-
dno z označbami na njih. 
S ponovno uporabo, po-
novnim izkoristkom ma-
terialov ali z drugimi obli-
kami izkoristitve izrablje-
nih naprav pomembno 
prispevamo k varovanju 
našega okolja.
Informacije o ustreznih 
mestih za oddajo izrablje-
nih naprav dobite pri lo-
kalnih upravnih organih.
Zahvaljujemo se Vam za 
Vaš prispevek k varova-
nju okolja.
Za preprečitev nevarnos-
ti je treba onemogočiti 
uporabo naprave pred 
transportom.
Treba je izvleči vtič in 
obrezati napajalni ka-
bel. Poleg tega je treba 
poškodovati ključavnico 
v vratih.
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INSTALACIJA NAPRAVE
Postavitev naprave

• Pri izbiri mesta postavitve naprave upošte-
vajte, da bo to mesto omogočalo enostavno 
vlaganje posode v stroj in jemanje posode iz 
njega.

• Ne postavljajte naprave v prostoru, kjer lahko 
temperatura pade pod 0 °C.

• Pred namestitvijo naprave le-to razpakirajte, 
pri tem ravnajte skladno z opozorili na emba-
laži.

• Postavite napravo v bližini ventila ali vodnega 
odtoka Pri instalacji pomivalnega stroja je 
treba upoštevati, da je po njeni izvedbi ne bo 
možno spremeniti.

• Pri prenašanju naprave ne prijemati za vrata 
naprave ali za upravljalno ploščo.

• Ob vseh straneh naprave pustiti nekoliko 
praznega prostora, da je za potrebe čiščenja 
omogočen prost dostop do pomivalnega stro-
ja.

• Pazite, da tekom postavljanja pomivalnega 
stroja ne pride do stiska gibke cevi za dovod 
vode in odtočne cevi. Treba je tudi paziti, da 
naprava ne bo stala na napajalnem kablu.

• Višino in položaj naprave naravnati z ustrezno 
nastavitvijo regulacijskih nožic pomivalnega 
stroja. Pravilna namestitev pomivalnega stroja 
zagotavlja brezhibno odpiranje in zapiranje 
njegovih vrat.

• Če se vrata pomivalnega stroja ne zapirajo 
pravilno, preveriti, ali stoji naprava stabilno na 
podlagi; če ne, ustrezno prilagoditi nastavitev 
regulacijskih nožic.

Priključek za vodo

Prepričajte se, da je notranja vodovodna in odvod-
na napeljava ustrezna za instalacijo pomivalnega 
stroja. Poleg tega se priporoča namestiti filter na 
vhodu priključka za vodo v stanovanju ali hiši, da 
se prepreči nevarnost poškodovanja naprave za-
radi morebitnih nečistoč (pesek, glina, rja, ipd.), ki 
jih lahko občasno prinese s seboj voda iz javnega 
omrežja ali notranje napeljave; to tudi preprečuje 
nastanek porumenelosti 
in usedlin po pomivanju. 

Gibka cev za dovod 
vode

Ne uporabljajte cevi za 
dovod vode od starega 
pomivalnega stroja. 
Uporabljajte novo cev 
za dovod vode, dosta-
vljeno skupaj z napravo. 
Pred priklopom jo od 
znotraj sperite z vodo. 
Cev za dovod vode 
priklopiti neposredno na 
ventil, dovajajoč vodo. 
Pritisk vode v napeljavi 
mora biti vsaj 0,03 MPa 
in največ 1 MPa. Če tlak 
vode presega 1 MPa, je treba pred pomivalni stroj 

montirati ventil za redukcijo pritiska.
Ko je priklop opravljen, je treba popolnoma odpreti 
ventil in preveriti tesnost.
Iz varnostnih razlogov je treba vedno po vsakem 
opravljenem pomivanju zapreti pipo dovoda vode.

OPOZORILO: Pri nekaterih modelih pomi-
valnih strojev je vgrajeno dovajanje vode 
AquaStop. V primeru vgrajenosti AquaStop 
se pojavlja nevarna napetost. Ne prežite 
dovoda vode AquaStop. Ne dovolite, da se 
ovije ali zvije.

i

Gibka odtočna cev

Odtočna cev se lahko priklopi neposredno na 
vodni odtok ali na cevni nastavek na izhodu iz 
pomivalnega korita. Vodo se lahko odvaja tudi 
neposredno v pomivalno korito ob uporabi poseb-
nega nosilca (če je na voljo) tako, da se ob njegov 
rob zatakne upognjeno cev. Mesto priklopa mora 
biti na višini oddaljeni od tal najmanj 50 cm in 
največ 110 cm.

Če je uporabljena odvodna cev daljša 
od 4 m, lahko posoda ostane umazana. 
Proizvajalec ne nosi odgovornosti za pojav 
take situacije.

Pozor!
Iz varnostnih razlogov je treba vedno po 
vsakem opravljenem pomivanju zapreti 
pipo dovoda vode.

min 50cm / max 110cm min 50cm / max 110cm
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INSTALACIJA NAPRAVE
Električni priključek

Vtič z ozemljitvijo je treba vklopiti v ozemljeno 
vtičnico električnega omrežja pravilne napetosti. 
Če ozemljitve ni, je treba izvedbo le-te poveriti 
kvalificiranemu električarju. Če zaženete stroj brez 
ozemljitve, proizvajalec ne nosi odgovornosti za 
morebitno škodo.

Notranja napeljava mora biti opremljenaz 
varovalko 10-16 A.

Naprava je namenjena za napajanje iz 
omrežja z izmenično napetostjo 220-240 
V. Če omrežna napetost znaša 110 V, je 
treba pred napravo instalirati transformator 
110/220 V moči 3000 W. Ne priklapljajte 
naprave tekom nameščanja le-te.

Vedno uporabljajte vtič z ohišjem, dostav-

ljenim skupaj z napravo. Zagon naprave pri 
nizki napetosti ima za posledico poslabša-
nje kakovosti pomivanja in lahko povzroči 
poškodovanje naprave. 

Menjavo napajalnega kabla sme izves-
ti le pooblaščeni servis ali kvalificirani 
električar. Neupoštevanje teh pravil lahko 
povzroči nesrečo.

Iz varnostnih razlogov je treba vedno po 
vsakokratnem zaključku pomivanja izvleči 
vtič iz vtičnice. 

Da ne pride do električnega udara, ne iz-
klapljajte vtiča iz vtičnice z mokrimi rokami.

Ko odklapljate napravo od vira napajanja, 
vedno prijemajte za vtič. Nikoli ne vlecite 
za kabel.
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SPOZNAJ SVOJO NAPRAVO
Spodaj so navedeni elementi Vaše naprave (Sl. 1):

1 Zgornja razpršilna roka
2 Stojalo za jedilni pribor
3 Zgornja košara
4 Notranja pipa
5 Spodnja košara
6 Posodica za sol
7 Razpršilec
8 Polica za skodelice
9 Razpršilne roke
10 Filtrirni sklop
11 Spojnik odvodne cevi
12 Odvodna pipa
13 Regulator
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SPOZNAJ SVOJO NAPRAVO
Kontrolna plošča (Sl. 2):

1. Tipka Standby  - vklop / izklop naprave.

2. Gumb MENI – Gumb za prehod na Meni naprave. V načinu Meni se nahaja:
- Sekcija izbora programa
- Funkcija zakasnitve začetka
- Sekcija izbora dodatnih funkcij pomivanja
- Nastavitev trdote vode
- Sekcija jezikovnih nastavitev

3. Gumb OK – Gumb za potrditev izbranih funkcij iz Menija naprave

4. Gumb - - Gumb za premikanje se po osvetljenem Meniju (v desno)

5. Gumb + - Gumb za premikanje po osvetljenem Meniju (v levo)

6. Ekran – na ekranu se nahajajo naslednja navodila:
- Manko soli
- Manko sredstva za loščenje
- Čas zakasnitve, kode napak
- Indikatorji programov
- Funkcije
- Opozorilo o zatesnjenem navoju za dotok vode

Ko se izbrani program konča (ne glede na uporabljene funkcije ali vrsto programa) se nastavitve izbra-
nega programa ohranijo.
Če se na ekranu pojavi informacija o nujnosti napolnitve soli ali sredstva za loščenje obstaja možnost 
delovanja naprave brez napolnitve sredstev.

   1    2    3    4   5    6
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PRIPRAVA NAPRAVE ZA DELO

Pomen dekalcifikacije vode

Za dobro delovanje pomivalnega stroja 
potrebujete mehko vodo (z nizko vsebno-
stjo kalcija). V nasprotnem primeru ostajajo 
na posodi in v notranjosti naprave bele sle-
di kamna. To negativno vpliva na kakovost 
pomivanja, sušenja ter na ucinek sredstva 
za lesk. Ko voda teče skozi mehčalni 
sistem, se ioni, ki so odgovorni za trdoto 
vode, odstranijo in voda postane ustrezno 
mehka za dosego najboljših rezultatov 
pomivanja. Glede na trdoto vode, ki je 
dovajana v stroj, se ioni, ki so odgovorni za 
trdoto vode, hitro naberejo znotraj sistema 
mehčanja. Zato je treba sistem mehčanja 
vsakokrat osvežiti v cilju, da bo deloval z 
enako učinkovitostjo tudi tekom naslednje-
ga pomivanja. V ta namen se uporablja sol 
za pomivalne stroje.

i

Napolnite dozirnik soli z vodo le pri prvi upo-
rabi.

Ne vsipavajte v pomivalni stroj kuhinjske soli. De-
lovanje dozirnika soli se lahko s časom poslabša. 
Po zagonu pomivalnega stroja se dozirnik soli 
napolne z vodo. Zato je treba mehčalno sol vsipati 
pred zagonom pomivalnega stroja.
S tem bo iztekajoča sol takoj izmita tekom progra-
ma pomivanja. Če se takoj po vsipanju soli ne bo 
pomivalo nobenih posod, vklopite kratki program 
pomivanja ob praznem pomivalnem stroju, da 
se preprečijo poškodbe (preprečitev korozije) 
pomivalnega stroja zaradi presipanja soli tekom 
polnjenja dozirnika

Polnjenje s soljo

Uporabite mehčalno sol, namenjeno za pomivalne 
stroje. Da boste lahko vsipali mehčalno sol, najprej 
odstranite spodnji košek, nato pa odprite pokrov 
dozirnika soli tako, da ga zasukavate v levo - (1). 
Na začetku napolnite dozirnik do vrha s soljo (~ 

Pred prvo uporabo pomivalnega stroja

• Pred naprave preverite, ali so podatki 
na nazivni ploščici składni s podatki o 
lokalnem napajalnem omrežju.

• Odstranite vse embalažne materiale iz 
notranjosti naprave.

• Pripravite sredstvo za mehčanje vode.
• Dodajte 2 kg posebne soli (namenjene 

za pomivalne stroje) v dozirnik soli in 
napolnite do vrha z vodo.

• Vlijte v dozirnik sredstvo za lesk.

1,5 kg soli) in z vodo (2), z uporabo priloženega 
lijaka (2). Namestite pokrov in zaprite. Če indikator 
soli na nadzorni plošči zasveti, ponovno napolnite 
dozirnik s soljo.

i
Testni trak

Pomivalna učinkovitost pomivalnega stroja je odvisna od trdote vode iz omrežja. Zato je naprava 
opremljena s sistemom, ki zmanjšuje trdoto dovajane z vodo. Pomivalna učinkovitost se poveča 
po pravilni nastavitvi sistema. Za preveritev stopnje trdote vode iz omrežja se je treba obrniti na 
lokalno vodovodno podjetje, da se ugotovi stopnjo trdote vode s pomočjo testnega traku (če je 
na voljo).

Odpreti 
embalažo 
s testnim 
trakom

Pustite teči 
vodo iz pipe 
1 minuto.

Držati 
pod vodo 
testni trak 1 
sekundo

Ko vzamete 
trak iz vode, 
ga otresite

Počakajte 1 
minuto

Nastavite trdoto vode v pomivalnem stroju 
skladno z rezultatom opravljene meritve
Stopnja 1 - brez kalcija
Stopnja 2 - zelo majhna vsebnost kalcija
Stopnja 3 – majhna vsebnost kalcija
Stopnja 4 – srednjevelika vsebnost kalcija
Stopnja 5 - višja vsebnost kalcija
Stopnja 6 - visoka vsebnost kalcija

Uporabljati samo sol, namenjeno za pomi-
valne stroje.
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PRIPRAVA NAPRAVE ZA DELO
Polnjenje dozirnika detergenta

Pritisniti na zapah, da se odpre dozirnik detergen-
ta, kot je prikazano na sliki. (1) Dozirnik deter-
genta ima znotraj indikatorje količine. Z uporabo 
teh indikatorjev (črt) lahko odmerimo ustrezno 
količino detergenta. Dozirnik lahko sprejme do 30 
g detergenta.
Odprite embalažno enoto z detergentom za pomi-
valne stroje in vsipajte detergent v večji predelek 
(b) in sicer do višine 25 cm3 v primeru močno uma-
zane posode, ali 15 cm3 v primeru manj umazane 
posode. (2) Če stoji posoda dlje časa nepomita ali 
v primeru zasušenih in sprijetih ostankov hrane na 
njej, je treba po napolnitvi pomivalnega stroja vsi-
pati (a) 5 cm3 detergenta v predelek za predhodno 
pomivanje in zagnati pomivalni stroj. Odvisno od 
tega, kako zelo umazana je posoda, ter od trdote 
vode je možno, da bo treba dodati več detergenta.

Večkomponentni detergenti (npr. "2v1", "3v1", 
ipd.)

Obstajajo 3 vrste detergentov:
1. fosfatni in vsebujoči klor,
2. fosfatni in ne vsebujoči klor,
3. nevsebujoči niti fosfat, niti klor.
Najnovejše tablete so običajno brez fosfatov. Fos-
fati imajo lastnosti mehčalca vode, a priporočamo 
dodajati sol v dozirnik soli, tudi če je trdota vode 
le 6 °dH. Če se na lokacijah s trdo vodo uporablja 
brezfosfatni detergent, lahko ostajajo na posodah
in kozarcih vidne bele sledi. To je možno preprečiti 
s povečanjem količine detergenta. Detergenti brez 
vsebnosti klora imajo slabši belilni učinek. Možno 
je, da barvni madeži ne bodo popolnoma odstra-

njeni. Izbrati je treba program z višjo temperaturo 
pomivanja.

Na splošno se z uporabo večkomponentnih deter-
gentov ustrezne rezultate dosega le pod določe-
nimi pogoji. Taki detergenti vsebujejo sredstvo za 
lesk in / ali njegovo sol v določenih količinah. Ven-
dar pa priporočamo pri uporabi večkomponentnih 
tablet uporabo regeneracijske soli.

Na kaj je treba paziti pri uporabi te vrste proi-
zvodov:

• Vedno preverite sestavo rabljenega detergenta 
in ali je to večkomponenti proizvod.

• Preverite, ali je rabljeni detergent ustrezen 
stopnji trdote vode iz vodovodnega omrežja, 
za katero je prilagojen pomivalni stroj.

• Sledite navodilom na embalaži proizvoda.
• Če je detergent v obliki tablet, le-teh nikoli ne 

vstavljajte v košek za jedilni pribor. Tablete 
vedno vstavljajte v predelek za detergent v 
dozirniku.

• Uporaba teh sredstev daje dobre rezultate le 
pri nekaterih vrstah uporabe. Za uporabo te 
vrste detergentov se je treba obrniti na proi-
zvajalca z vprašanjem glede ustreznih pogojev 
uporabe.

• Če so pogoji uporabe takih detergentov in 
nastavitve pomivalnega stroja ustrezni, boste 
privarčevali pri porabi soli in/ali sredstva za 
lesk.

• Če rezultati pomivanja pri uporabi detergen-
tov "2 v 1" ali "3 v 1" niso zadovoljivi (če na 
posodi ostajajo sledi kamna in vode), je treba 
kontaktirati proizvajalca detergenta. Garancija 
za pomivalni stroj ne zajema reklamacji zaradi 
posledic uporabe večkomponentnih detergen-
tov.

Priporočeni način uporabe: Za doseganje 
najboljših rezultatov ob uporabi večkom-
ponentnih pomivalnih sredstev, je treba v 
pomivalni stroj dodati sol in sredstvo za 
lesk ter nastaviti trdoto vode in količino 
sredstva za lesk na najnižjo vrednost.

Topnost detergenta v obliki tablet različnih 
proizvajalcev je lahko različna pri različnih 
temperaturah in časih topljenja. Zato se ne 
priporoča uporabe detergentov v tabletah 
pri kratkotrajnih programih pomivanja. Pri 
kratkih programih pomivanja se priporoča 
uporabo detergentov v prahu.

i

Vedno hranite detergente na suhem in 
hladnem mestu, izven dosega otrok. 
Napolnjajte dozirnik z detergentom tik pred 
vklopom naprave.
Opozorilo: Če se tekom uporabe večkom-
ponentnega detergenta pojavijo pred tem 
neznani problemi, se obrnite neposredno 
na proizvajalca detergenta.
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Prenehanje uporabe večkomponentnih detergen-
tov
•  Napolnite dozirnike s soljo in sredstvom za 

lesk.
•  Nastavite trdoto vode na najvišjo stopnjo (6) in 

zagnati prazen pomivalni stroj.
•  Prilagodite trdoto vode.
•  Izvesti ustrezno nastavitev sredstva za lesk.

PRIPRAVA NAPRAVE ZA DELO

Polnjenje dozirnika za sredstvo za lesk in izbor 
nastavitev

Sredstvo za lesk se uporablja za preprečevanje 
nastajanja belih vodnih kapelj, sledi kamna, belih 
lis, ki se lahko pojavijo na posodi, kot tudi za izbolj-
šanje kakovosti procesa sušenja. V nasprotju s 
splošnim prepričanjem, ne služi samo za dosega-
nje leska, pač pa tudi za boljšej sušenje posode. 
Iz tega razloga je treba paziti na to, da se bo v do-
zirniku vedno nahajala zadostna količina sredstva 
za lesk, namenjenega za uporabo v gospodinjskih 
pomivalnih strojih.
Če zasveti indikator sredstva za lesk na nadzorni 
plošči, napolnite dozirnik s sredstvom za lesk.
Za zapolnitev dozirnika s sredstvom za lesk je tre-
ba odstraniti z njega pokrov tako, da se ga odvije 
(1). Napolnite dozirnik s sredstvom za lesk – pol-
niti, vse dokler indikator ravni sredstva ne postane 
temen; (4) namestiti pokrov in ga zasukati, da se 
označeni mesti ujameta. S preveritvijo indikatorja 
ravni sredstva za lesk na dozirniku detergenta lah-
ko preverite, ali je v pomivalnem stroju zadostna 
količina sredstva. Temni indikator (4) pomeni, da 
je v dozirniku sredstvo za lesk, medtem ko svetli 
indikator (4) kaže, da je treba dozirnik s sredstvom 
za lesk napolniti.
Regulator ravni sredstva za lesk je možno nastaviti 
na razponu od 1-6. Tovarniška nastavitev za 
sredstvo za lesk je položaj 4. Nastaviti je treba višji 
položaj regulatorja, če po končanem pomivanju 
na posodi ostanejo vodni madeži; če po obrisanju 
z roko na posodi ostanejo modri madeži, je treba 
nastaviti nižji položaj regulatorja.

Opozorilo: Uporabljajte samo sredstva za 
lesk namenjena za gospodinjske pomival-
ne stroje. Ostanki sredstva za lesk, ki se 
razlijejo zaradi prenapolnitve, povzročijo 
tvorjenje velike količine pene, hkrati pa 
zmanjšajo kakovost pomivanja, zato je tre-
ba razlito sredstvo za lesk obrisati s krpo.

Poln
¾ maksimalne napolnjenosti 
½ maksimalne napolnjenosti
¼ maksimalne napolnjenosti (potrebno je ponovno polnjenje)
Prazen

11

2

3

4
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PRIPRAVA NAPRAVE ZA DELO

Trdota vode Nemške sto-
pnje dH

Francoske 
stopnje dF

Britanske 
stopnje dE

Indikator ravni 
trdote

Poraba soli (g/
cikel)

1 0~5 0~9 0~6 H1 0

2 6-11 10-20 7-14 H2 9

3 12-17 21-30 15-21 H3 12

4 18-22 31-40 22-28 H4 20

5 23-34 41-60 29-42 H5 30

6 35-55 61-98 43-69 H6 60

Če je trdota vode višja od najvišjih vrednosti, navedenih v zgornji tabeli, ter v primerih uporabe vode iz 
vodnjaka se priporoča uporaba filtrov in naprav za čiščenje vode.

OPOZORILO: Tovarniške nastavitve naprave so prilagojene na 4. stopnjo trdote vode.

Tabela trdote vode

Poraba detergentov

Uporabljajte detergent, namenjen za 
gospodinjske pomivalne stroje. Na trgu 
je možno najti detergent v prahu, v obliki 
gela in tablet, namenjenih za gospodinjske 
pomivalne stroje. Detergent je treba name-
stiti v dozirnik pred zagonom pomivalnega 
stroja. Hranite detergente na hladnem in 
suhem mestu, izven dosega otrok.
Ne prenapolnjajte dozirnika detergenta; v 
takem primeru lahko nastanejo praske na 
kozarcih, možno je, da se detergent ne bo 
popolnoma raztopil.
Če potrebujete več informacij o detergentu, 
se obrnite neposredno na proizvajalca.

iOdprite vrata, vklopite napravo s pritiskom na 
Standby.

Pritisnite gumb MENI in izberite sekcijo nastavitev 
porabe soli.

Pritisnite gumba ”+” ali ”-” da izberete primerno 
nastavitev za vašo regijo.
Možne so naslednje nastavitve
H1-H2-H3-H4-H5-H6.

Pritisnite gumb ”OK” da končate nastavitve.

1 2 3
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VLOŽITEV POSODE V POMIVALNI STROJ
Zgornji koš

Zgornji koš je namenjen za pomivanje občutljivih 
vrst posode kot so kozarci, skodelice, krožniki, 
ipd. Posoda, ki se jo pomiva v zgornjem košu 
mora onesnažena v manjši stopnji kot posoda s 
spodnjem košu. Poleg tega je možno na poličke 
vodoravno polagati dolge vilice, nože in žlice tako, 
da ne bodo blokirali vrtenja razpršilnih vzvodov

Spodnji koš

V spodnji koš polagajte krožnike, sklede, lonce, 
itd. Pazite na to, da posoda v spodnjem košu ne 
bo blokirala razpršilnega vzvoda, da se bo lahko 
prosto vrtel. V spodnji koš je treba vmeščati veliko 
posodo ter posodo, ki je bolj onesnažena, npr. 
lonce, ponve, pokrove, ipd. Posodo je treba name-
ščati z dnom obrnjenim navzgor, da se v posodah 
ne bo nabirala voda.

Zložitev poličk za skodelice

S temi poličkami se lahko poveča zmogljivost 
zgornjega koša. Nanje lahko nameščate kozarce 
in skodelice.

Zlaganje elementov spodnjega koša

Za boljše zlaganje loncev in ponev, lahko el-
emente zlagate na način kot je prikazano na sliki.

Posodo je treba zlagati na tak način, da ne 
bo blokirala razpršilnega vzvoda.i

Pridvig koša v zgornji 
položaj
kosza do położenia
górnego

Pritisk na ročico v 
smeri navzgor za 
znižanje koša

Regulacija ročice

Regulacija višine napolnjenega zgornjega koša

Višino zgornjega koša se lahko prilagodi tako, 
da se ustvari več prostora za velike posode v zgor-
njem ali spodnjem košu.
 Višino zgornjega koša se lahko prilagodi z dvigom 
koša v zgornji položaj ter s pritiskom na ročico v 
smeri navzgor v cilju spustitve spodnjega koša, 
glej sliko spodaj.
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VLOŽITEV POSODE V POMIVALNI STROJ
Košek za jedilni pribor

Jedilni pribor je treba nameščati ločeno drug od 
drugega v ustreznih položajih ter zagotoviti ne-
prekrivanje le-tega, ki lahko povzroči neustrezne 
učinke pomivanja.

 Opozorilo: Jedilni 
pribor ne sme segati 
prek dimenzij koša

Za dosego najvišje kakovosti pomivanja je treba 
jedilni pribor nameščati v koš tako, da se pazi, da 
se: 
■ posamezni elementi med seboj ne bodo 
prekrivali
■ bodo dolgi predmeti nahajali v sredini.

Poličko za jedilni pribor je možno nastaviti v 5 
položaja:

Položaj ena: privz-
dignite levo košaro, 
leva in desna koša-

ra sta poševno.

Položaj dve: levo 
košaro prilagodite 
na nižji položaj, 
leva košara je 
poravnana in desna 
košara je poševno.

Položaj tri: privzdi-
gnite desno košaro, 
leva in desna koša-

ra sta poravnani.

Položaj štiri: 
premaknite desno 
košaro iz desne na 
levo, dve košari se 

prekrivata.

Položaj pet: 
odstranite desno 
košaro iz pladnja, 
ostane le leva 
košara.



17

VLOŽITEV POSODE V POMIVALNI STROJ
Standardno polnjenje in rezultati testov

Kapaciteta:
Zgornji in spodnji koš: namizni pribor za 14 oseb. Zgornji koš je treba namestiti v zgornji položaj. Skode-
lice je treba namestiti na poličkah.
Detergent / Sredstvo za lesk
5+30g, skladno s standardi PN-EN 50242, IEC 436 (mednarodni standardi) / prilagajanje doziranja 
sredstva za lesk: 6
Testiranje programa
ECO, skladno s standardom PN-EN 50242 (mednarodni standardi)

Zgornji koš

Spodnji koš

Košek za jedilni pribor

Informacije za raziskave skladno 
s standardom PN-EN 50242

Kapaciteta - 14 standardnih kompletov posod
Nastavitev zgornjega koša - spodnji položaj
Program - ECO
Nastavitev odmerka sredstva za lesk - 6
Nastavitev regulatorja trdote vode - H4

Žlice

Vilice

Noži

Žličke

Žličke za sladice

Žlice za nalaganje jedi

Vilice za nalaganje jedi

Žlice za omake
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VKLOP NAPRAVE IN IZBOR PROGRAMA
Vklop naprave

Pomivalni stroj se lahko vklopi šele po vložitvi posod, po dodaji vseh potrebnih kemičnih sredstev v 
dozirnike, po preveritvi, ali se lahko razpršilni vzvodi prosto vrtijo tudi po zaprtju vratic:
1. Odpreti vrata, pritisniti gumb ”Standby” -  .
2. Pritisniti gumb MENI, uporabiti gumba ”+” oz. ”-” izbrati iz sekcije programov primeren program in 
pritisniti ”OK”, če je nujno, izberete dodatno funkcijo.
3. Če je potrebno, lahko izberete dodatne funkcije.
4. Zapreti vrata pomivalnega stroja in po 10 sekundah bo pomivalni stroj začel z delovanjem.
5. Med delovanjem pomivalnega stroja v njegovi spodnji desni strani vidimo modro svetlobo (Blue Dot), 
ki pada na dno. Ta svetloba sveti ves čas, ko pomivalni stroj deluje.

Če med delovanjem pomivalnega stroja odpremo vrata naprave, se bo naprava prestavila v 
stanje premora in bo vsako minuto akustično signalizirala premor v delovanju (dioda programa 
bo prenehala utripati in bo ves čas vklopljena). Da se vrnete do delovanja naprave je potrebno 
zapreti vrata

Po koncu pomivanja ko naprava konča z delom, se zasliši akustični signal, ki traja približno 8 sekund oz. 
v spodnjem desnem delu začne utripati modra svetloba (Blue Dot), ki pada na dno. Svetloba bo utripala 
5 minut ali krajše v primeru, da uporabnik hitreje posreduje.

Previdno odprite vrata pomivalnega stroja, saj se v pomivalnem stroju lahko nahaja velika količina vroče 
pare, izklopite napravo s pritiskom na gumb ”Standby”-  (1) in privijte dotok vode do naprave. Posoda 
je po odprtju vrat vroča in bolj občutljiva za poškodbe, zato s previdnostjo izvlecite oba koša s posodo. 
Približno 15 minut pustite posodo stati v stroju in je ne jemljite ven, da se s tem pospeši proces sušenja.

1 2 3
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VKLOP NAPRAVE IN IZBOR PROGRAMA
Sprememba programa

Cikel, ki se odvija v danem času, se lahko spremeni le, če je trajal le kratek čas. V nasprotnem primeru 
bi lahko prišlo do sprostitve detergenta in od odvoda odpadne vode skozi napravo. V takem primeru je 
treba dopolniti stanje v dozirniku detergenta.
1. Odpreti vrata, naprava bo prešla v stanje pripravljenosti,
2. Pritisniti gumb MENI in z uporabo gumbov ”+” in ”-” izbrati drug program in potrditi z gumbom ”OK”.
3. Zapreti vrata pomivalnega stroja in po 10 sekundah bo pomivalni stroj začel z delovanjem.

Če se tekom pomivanja odpro vrata pomivalnega stroja, stroj preide v stanje premora.
Naprava signalizira odprtost vrat z zvočnim signalom na vsako 1 minuto, vse do pravilnega 
zaprtja vrat pomivalnega stroja. Po zaprtju vrat začne pomivalni stroj z realizacijo naslednjega 
dela programa po pribl. 10 sekundah.

1 2
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TABELA PROGRAMOV
Tabela*:

**  Standardni program. Hkrati je to referenčni program za raziskovalne inštitute. Raziskava skladna z 
EN 50242.

 Ta program je primeren za pomivanje normalno onesnaženega namiznega jedilnega pribora. Prav 
tako je to najučinkovitejši program v pogledu kombinirane porabe energije in vode za to vrsto poso-
de.

* V tabeli podane vrednosti trajanja programa, porabe energije in vode, so bile določene v laboratorij-
skih pogojih. Dejanske vrednost lahko nekoliko odstopajo. 

Im
e program

a
Avto

Intenzivni
N

orm
alno

**E
co 50

S
teklo

1 ura
H

itro
N

am
akanje

Tem
peratura

45-55 °C
65 °C

55 °C
50 °C

40 °C
60 °C

45 °C
-

Vrsta 
um

azanije 
Avtom

atska 
izbira program

a, 
za vse vrste 

um
azanij, z ali 

brez zasušenih 
ostankov jedi na 

posodah

Zelo um
azana 

posoda z 
ostanki jedi, ki 
so se zasušili

Za norm
alno 

um
azano 

posodo, kot 
so lonci, 

krožniki, ko-
zarci in rahlo 

um
azane 

ponve.

S
teklena 

posoda, por-
celan - m

anj 
um

azano

S
teklena 

posoda, por-
celan - m

anj 
um

azano

R
ahlo um

aza-
na posoda, 

ki ne zahteva 
popolnega 

sušenja

K
ratki pro-

gram
 za rahlo 

um
azano 

posodo, ki 
ne zahteva 

sušenja

Za posodo, ki 
čaka, da se jo 
skom

pletira

R
aven 

onesnaženost
različne 
ravni

zelo 
onesnažena

rahlo
onesnažena

rahlo
onesnažena

rahlo
onesnažena

rahlo
onesnažena

rahlo
onesnažena

-

K
oličina 

detergenta
5g/30g

5g/30g
5g/30g

5g/30g
5g/30g

5g/30g
30g

-

* Trajanje pro-
gram

a (m
in.)

120~180
165

180
179

115
60

40
8

*P
oraba 

električne ener-
gije (kW

h)
0.9~1.3

1.3
1.2

0.83
0.82

1.05
0.6

0.01

*P
oraba vode (l)

8.4~12.7
17

13
10

13
10

11
4

P
redpoom

ivanje
P

redpom
ivanje 

pri 50 OC

P
om

ivanje pri 
60 OC

S
plakovanje pri 

60 OC

S
ušenje

P
redpoom
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P
om

ivanje pri 
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S
plakovanje pri 
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S
ušenje

P
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P
om
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S
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S
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P
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P
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65 OC

S
plakovanje

S
plakovanje

S
plakovanje pri 

55 OC

P
redpom

ivanje 
pri 45 OC

Avtom
atsko pom

i-
vanje 45-55 OC

S
plakovanje

S
plakovanje pri 

62 OC

S
ušenje

S
ušenje

P
om

ivanje pri 
45 OC

S
plakovanje pri 

45 OC

P
om

ivanje

P
om

ivanje pri 
40 OC

S
plakovanje

S
plakovanje pri 

60 OC

S
ušenje

S
ušenje

S
plakovanje
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Redno čiščenje pomivalnega stroja podaljša ob-
dobje njegovega delovanja brez težav.

V komori pomivalnega stroja se lahko kopičita 
maščoba in kamen. V primeru takega kopičenja;
- Napolniti dozirnik detergenta, ne vlagati posode v 
pomivalni stroj, izbrati program z visoko tempera-
turno pomivanja in zagnati stroj. Če ni zadovoljivih 
rezultatov, uporabiti posebno čistilno sredstvo, ki 
je na voljo na trgu. (Čistilna sredstva, ki jih posebej 
za pomivalne stroje proizvajajo proizvajalci deter-
gentov).

Čiščenje tesnil na vratih pomivalnega stroja

Počistiti vse nakopičene nečistoče v vratnih tesnil 
za redno obrišite tesnila z vlažno krpo.

Čiščenje pomivalnega stroja

Očistite filtre in razprševalne vzvode vsaj enkrat na 
teden. Pred začetkom čiščenja odklopite pomivalni 
stroj od električnega omrežja in zaprite ventil dovo-
da vode. Za čiščenje ne uporabljajte trdih materia-
lov. Umijte z blagim detergentom in vlažno krpo.

Filtri

Preverite, ali niso ostali ostanki hrane debelem in 
drobnem filtru. Če so ostali ostanki hrane, odstra-
nite filtre in jih temeljito očistite pod tekočo vodo.

1. Glavni filter 
2. Debelozrnati filter
3. Drobnozrnati filter / mikrofilter

 

1. Izvlecite spodnji koš iz stroja.
2. Obrnite debelozrnati filter na levo in ga poteg-

nite navzgor. 
3. Popolnoma izvlecite sklop filtrov.
4. Odstranite mikro filter z debelozrnatega filtra
5. Temeljito očistite filtre pod tekočo vodo. Če je 

potrebno, uporabite ščetko.
6. Namestite nazaj filtre s koraki v obratnem 

vrstnem redu.
7. Vstavite sklop filtrov v komoro in nato obrnite 

debelozrnati filter v desno.

• Nikoli ne vklapljajte pomivalnega stroja 
brez filtra.
• Nepravilna montaža filtra zmanjšuje 
učinkovitost splakovanja.
• Čistost filtrov je zelo pomembna za pravil-
no delovanje pomivalnega stroja.

Brizgalni nosilci

Preveriti, ali niso morda odprtine v zgornjem in 
spodnjem razpršilnem vzvodu zamašene. Če so 
zamašene, sneti razpršilna vzvoda in ju očistiti pod 
tekočo vodo.
Spodnji razpršilni vzvod lahko odstranimo s 
potegom navzgor, medtem ko se zgornji razpršilni 
vzvod odstrani z odvitjem matice v levo.
Pri nameščanju razpršilnega vzvoda se prepričaj-
te, da je matica močno privita.

Filter gibke cevi za dovod vode

Voda se filtrira prek filtra na dovodni cevi, da se 
prepreči poškodovanje naprave zaradi nečistoč 
(pesek, glina, rja, ipd.), ki jih občasno prinese 
s seboj voda iz javnega vodovoda ali notranje 
napeljave; to preprečuje tudi nastajanje porume-
nelosti in usedlin  po pomivanju. Občasno je treba 
preveriti filter in cev ter ju po potrebi očistiti. Za 
očiščenje filtra je treba zapreti ventil dovoda vode 
in nato odstraniti gibko cev. Po izvlečenju filtra iz 
cevi, ga očistite pod tekočo vodo. Vstavite očiščeni 
filter nazaj na mesto v cevi. Montirajte cev.

Čiščenje zapirala vrat

Zapiralo vrat in okolico le-tega je treba prebrisati 
po vsakem pomivanju s krpico in blagim detergen-
tom ter obrisati do suhega. Ne prelivati zapirala z 
vodo. Ni dovoljeno uporabljati razpršilnih sredstev 
za čiščenje, saj lahko poškodujejo zapiralo in 
električne elemente v notranjosti.

2

3

1

1

2
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Če ena kontrolna lučka monitoringa programa 
sveti, kontrolna lučka Start/Pavza pa utripa
•  Vrata pomivalnega stroja so odprta, treba je 

zapreti vrata.

Če se program ne zažene
•  Preveriti, ali je vtič vklopljen v električno 

vtičnico.
•  Preveriti varovalke notranje napeljave.
•  Poskrbite, da oskrba z vodo ventil odpre.
•  Poskrbeti za to, da so vrata naprave zaprta.
•  Prepričati se, da je pomivalni stroj izklopljen, s 

pritiskom na tipko On/Off.
•  Preveriti, ali so filter dovoda vode in filtri v 

pomivalnem stroju čisti.

Če kontrolne lučke ne ugasnejo po 
zaključenem pomivanju
•  Ni bila pritisnjena tipka On/Off.
•  Če se v dozirniku detergenta nahajajo ostanki 

detergentov
•  Detergent je bil vsipan v mokri dozirnik.

Če se po zaključku programa v pomivalnem 
stroju nahaja voda

KODE NAPAK IN DELOVANJA V PRIMERU OKVARE

•  Odtočna gibka cev je zamašena ali zvita.
•  Filtri so zamašeni.
•  Program še ni končan.

Če se pomivalni stroj ustavi tekom izvajanja 
programa pomivanja
•  Izpad električnega toka.
•  Ni dovajanja vode.
•  Program je lahko v stanju pripravljenosti.

Če se tekom pomivanja slišijo zvoki stresov in 
udarjanj
•  Posoda je bila nepravilno vložena.
•  Razpršilni vzvodi udarjajo ob posodo.

Če na posodi ostajajo ostanki hrane
•  Posoda je nepravilno zložena v pomivalnem 

stroju, voda ni dosegla vseh mest.
•  Koš je prenapolnjen.
•  Posode so se prekrivale.
•  Dodana je bila zelo majhna količina detergen-

ta.
•  Izbran je bil napačen program – program 

pomivanja za primer rahlejše onesnaženosti.
•  Razpršilni vzvod zamašen z ostanki hrane.
•  Zamašeni filtri.
•  Filtri nepravilno nameščeni.
•  Izpraznjevalna črpalka zamašena.

Če so se pojavile belkaste lise na posodi
•  Uporabljena je bila zelo majhna količina deter-

genta.

Pomen indikatorjev izbora programov:

a) vsi indikatorji so izklopljeni - stanje pripravljenosti
b) en indikator programa sveti neprekinjeno - pavza ali čakanje na vklop programa
c) en indikator programa utripa – delovanje naprave
d) Hitro utripanje - napaka (glej tabelo spodaj)

KODA 
NA-

PAKE
OPIS NAPAKE DELOVANJE

E1 Predolgi čas sprejemanja 
vode

• Zaprt ventil za vodo.
• Zamašene cevi v hiši
• Prenizek pritisk vode
• Če še naprej ostaja napaka, je potrebno kontakti-

rati servis. 

E4 Prenapolnitev
•  Previsok nivo vstopne vode
• Če še naprej ostaja napaka, je potrebno kontakti-

rati servis. 

E8 Okvara razdelilnega ventila/
prekrmiljenja. • Kontaktirajte servis.

EC Okvara upravljalca • Kontaktirajte servis.
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•  Nastavitev zelo nizkega odmerka sredstva 
lesk.

•  Ni uporabljena posebna sol, nakljub visoki 
stopnji trdote vode.

•  Sistem mehčanja vode sistem je nastavljen na 
zelo nizko raven.

•  Pokrov dozirnika soli ni pravilno zaprt.

Če se posoda ne posuši
•  Izbran je bil program, ki nima koraka sušenja 

posode.
•  Nastavljen premajhen odmerek mehčalnega 

sredstva
•  Posoda je bila prehitro vzeta iz pomivalnega 

stroja.

Če so se na posodi pojavile rjaste lise
•  Slaba kakovost posode iz nerjavečega jekla.

PRAKTIČNI NASVETI IN KORISTNE INFORMACIJE
•  Veliko soli v vodi za splakovanje.
•  Pokrov dozirnika soli ni pravilno zaprt.
•  Preveč soli je razsipane v komori stroja med 

polnjenjem dozirnika soli.
•  Naprava je nepravilno ozemljena.

Če se ni dalo rešiti problema ali v primeru po-
java napaka, ki ni navedena zgoraj, se obrnite 
na servisni center.

Izjava proizvajalca
Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj 
navedenih evropskih direktiv:

- nizkonapetostne direktive 2014/35/UE, 
- direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/UE,
- direktive o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/EC,
- direktive RoHS 2011/65/UE,

in zato je bil izdelek označen  ter je bila zanj izdana izjava o skladnosti, ki 
se jo daje na voljo organom za nadzor trga.
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Prosimo, da pozorno preberete navodila za namestitev.
Prikaz dimenzij omare in namestitev položaja pomivalnega stroja
Preden pomivalni stroj prestavimo na mesto namestitve, je potrebno nekaj priprav.
1 Izberite mesto blizu korita, da zagotovite namestitev odvodne in dovodne cevi (glej Sliko 1).
2 Če je pomivalni stroj nameščen v kotu omare, morate zagotoviti prostor (prikazano na sliki 2) za 

odpiranje vrat.

[Slika 1]
Mere omare
Manj kot 5 mm med 
vrhom pomivalnega 
stroja in omarico ter 
zunanjimi vrati omare.

[Slika 2]
Minimalni prostor, ko so vrata 
odprta

min= 50mm

Pomivalni stroj

Vrata pomivalnega 
stroja

Omara

Minimalni prostor 
50 mm

NAMESTITEV
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POZOR: Zaradi specifike pohištvene vgradnje je možno, da je potrebno skrajšati letev podstavka.

NAMESTITEV

max 720 mm 20 mm
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Mere in namestitev okrasne plošče
1. Okrasna plošča se mora namestiti glede na Sliko 3.

[Slika 3] 45 cm
Okrasna plošča mora biti 
nameščena v skladu s prika-
zanimi merami

(Enota: mm)

[Slika 3] 60 cm
Okrasna plošča 
mora biti 
nameščena v 
skladu s prikaza-
nimi merami

(Enota: mm)

NAMESTITEV

dp8
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390 0.2±
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2. Namestite zatič okrasne lesene plošče in ga vtaknite v odprtino v zunanjih vratih pomivalnega stroja 
(glejte sliko 4a). Ko namestite panel, ga pritrdite na zunanja vrata z vijaki in maticami (Glejte sliko 4b)

[Slika 4a]
Namestitev okrasne plošče

[Slika 4b]
Ugradnja drvene dorade 
ploče

1. Uklonite četiri kratke 
vijke
2. Pričvrstite četiri duge 
vijke

Uklonite četiri kratke vijke
Pričvrstite četiri 
duge vijke

NAMESTITEV
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• Namestitev sile vratnih vzmeti
Vzmeti vrat pomivalnega stroja so tovarniško nastavljene na ustrezno silo. Če nameščate okrasno 
leseno ploščo, boste morali silo vratnih vzmeti prilagoditi. Obrnite vijak za namestitev, da prilagodite - 
bodisi zategnete ali sprostite jekleno vrv (glejte sliko 5).

Namestite silo vzmeti vrat, 
dokler vrata niso v vodorav-
nem položaju, ko so povsem 
odprta.
[Slika 5]
Namestitev sile vratnih 
vzmeti

Koraki nameščanja pomivalnega stroja
1 Namestite vrata pohištva na zunanjo stran pomivalnega stroja, uporabite priložene nosilce. Nosilce 

namestite v skladu s predlogo oz. šablono.
2 Nastavite napetost vzmeti vrat: s šesterokotnim nasadnim ključem (inbus), obrnite nastavitveni 

vijak v smeri urinega kazalca, da zategnete levo in desno vzmet za vrata. Če tega ne storite, lahko 
povzročite škodo na vašem pomivalnem stroju (Slika 2).

3 Priključite dovodno cev na pipo za hladno vodo.
4 Priključite odvodno cev. Glejte diagram (Slika 6).
5 Priključite električni kabel.
6 Pritrdite kondenzacijski trak pod delovno površino kuhinjskega elementa. Prosimo, poskrbite, da bo 

kondenzacijski trak poravnan z robom delovne površine.
7 Postavite pomivalni stroj v ustrezen položaj.
8 Uravnajte pomivalni stroj Zadnji nožici pomivalnega stroja lahko nastavite s sprednjega dela, in sicer 

tako, da s ključem obračate vijak na levi in desni strani omarice pomivalnega stroja (Ilustracija 6A). 
Sprednji nožici nastavite tako, da ju obračate s ploščatim izvijačem, dokler pomivalni stroj ni povsem 
uravnan (Slika 6B).

9 Pomivalni stroj je potrebno pritrditi. To lahko storite na dva načina:
A. Če je delovna površina narejena iz lesa, lahko pomivalni stroj pritrdite na delovno površino z dvema 

vijakoma.  (slika 7). Zagotovite, da se vrata pomivalnega stroja, ko jih odpirate, ne dotikajo delovne 
površine.

B. Marmornata ali granitna površina: pritrdite stranico pomivalnega stroja z vijakom in pritrdite pomival-
ni stroj na ohišje. Prek vijaka namestite gumijasto kapico (Slika 8).

NAMESTITEV
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Pomivalni stroj mora biti za ustrezno delovanje in pomivanje primerno uravnan.
1. Postavite vodno tehtnico na vrata ter na vodilo kolesa za košare v kadi pomivalnega stroja, 
kot je prikazano na sliki, da preverite, če je pomivalni stroj uravnan.
2. Uravnajte pomivalni stroj tako, da posamično nastavite višino štirih nožic za uravnavanje.
3. Ko uravnavate pomivalni stroj, pazite, da se ta ne prevrne.

[Slika 8]
Skica nastavitev nožic
OPOMBA:
Maksimalna nastavitev višine nožic 
je 50 mm. Preverite uravna-

vo – od spredaj 
do zadaj

Preverite uravnavo od 
strani do strani

Poziom

 [ Slika 7 ]

NAMESTITEV
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KARTA PROIZVODA

Ime dobavitelja / blagovna znamka Amica
Tip ZIM 668E/ MI 638 AEBLDS

Nazivna zmogljivost 14

Razred energijske učinkovitosti1 A+++

Letna poraba električne energije v kWh (AEC) ( 280 ciklov )2 237

Poraba energije v standardnem ciklu pomivanja (Et) (kWh na cikel) 0,83

Poraba energije v načinu izklopljenosti (Po) [W] 0,5

Poraba energije v načinu pripravljenosti (Pl) [W] 0,5

Letna poraba vode v litrih (AWC) ( 280 ciklov )3 2800

Razred učinkovitosti sušenja (ID)4 A

Standardni program5 ECO

Trajanje cikla standardnega programa [min] 179

Trajanje načina pripravljenosti (Tl) [min] -

Raven hrupa [dB(A) re1 pW] 45

Oprema namenjena za vgradnjo ۷

Višina [mm] 815

Višina (brez pulta) [mm] 0

Širina [mm] 598

Globina [mm] 550

Napajalna napetost/frekvenca 230 V / ~ 50 Hz / 10A

Pritisk dovodne vode 0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa

Celotna moč [W] 1850

Moč grelnega elementa [W] 1800

Moč pomivalne črpalke [W] 50

Moč odvajalne črpalke [W] 30

Varovalo [A] 10

Neto teža [kg] 41,5

Karta proizvoda skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1059/2010 in Uredbo Komisije (EU) št. 
1016/2010.

1)  A+++ (najvišji razred energijske učinkovitosti) do D (najnižji razred energijske učinkovitosti)
2)  Poraba energije »X« kWh letno na podlagi 280 standardnih ciklov pomivanja pri uporabi hladne vode in načinov 

nizke porabe energije. Dejanska poraba energije je odvisna od tega, kako se napravo uporablja.
3)  Poraba vode »X« litrov letno na podlagi 280 standardnih ciklov pomivanja. Dejanska poraba vode je odvisna od 

tega, kako se napravo uporablja
4)  Razred energijske učinkovitosti »X« na lestvici od G (najmanjša učinkovitost) do A (največja učinkovitost).
5)  Ta program je primeren za pomivanje normalno onesnaženega namiznega jedilnega pribora. Je tudi najučinkovitejši 

program v pogledu kombinirane porabe energije in vode za to vrsto posode.
 
V trenutni različici je ob dostavi naprava v skladu z evropskimi standardi in zahtevami direktiv:
- LVD 2014/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC

Zgornje vrednosti so bile izmerjene skladno s standardi v določenih pogojih dela.
Rezultati se lahko zelo razlikujejo v odvisnosti od količine in onesnaženosti posode, trdote vode, količine detergenta, 
ipd.
Navodilo je bilo pripravljeno na podlagi standardov in predpisov Evropske unije.
Proizvajalec si pridržuje pravico uvajanja konstrukcijskih in tehničnih sprememb.
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