
KRATKA INSTALACIJA: ZIG 445C / (MI 425 AGB)

SPOŠTOVANI KUPEC,

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, ki se tiče pomivalnega 
stroja, je potrebno hraniti na varnem mestu, da 
jo lahko uporabljate v prihodnje.

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.

Vklopiti napravo1

Odprite vratca naprave, pritisnite gumb 
za napajanje, da vklopite napravo.

Dozirnik napolnite z detergentom.2

Če želite odpreti dozirnik obrnite pokrovček 
v levo v skladu s puščico "odprto" in jo 
dvignite.
Vlijte sredstvo za lesk v dozirnik in bodite 
pozorni, da ga ne prenapolnite.
Zaprite pokrovček z nastavitvijo na položaj 
"odprto" in ga obrnite v desno v skladu s 
puščico "zaprto".

Preverite stopnjo soli
 3

Odstranite spodnjo košaro, nato pa odvijte 
in odstranite pokrovček iz posodice za sol.

Če posodico napolnjujete prvič, vlijte v 2/3 
njene prostornine vodo (približno 500 ml).

Posodo zložite v košare4

Očistite vseh preostankov hrane.

Namočite prižgane ostanke v ponvah, 
nato jih zložite v košare. Natančna 
navodila se nahajajo v poglavju, ki se 
tiče zlaganja posode v pomivalni stroj.

Izbrati program5

Zaprite vrata, pritisnite gumb za napajanje. 
Pritisnite gumb "Program", da izberete 
želen program pomivanja. (Glej poglavje 
poimenovano "Tabela programov 
pomivanja"). Stran 2.
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Zaženite pomivalni stroj6

Zapreti vrata. Ko pravilno zaprete vrata, 
se zasliši en sam klik.

Naprava bo začela delovati po približno 
10 sekundah.

Izklopite napravo7

Po koncu cikla pomivanja pomivalni se 
stroj oglasi z zvočnim signalom, ki traja 
6 sekund.

Izklopiti napravo s pomočjo pritiska 
gumba za napajanje, zapreti napajanje z 
vodo in odpreti vrata pomivalnega stroja.

Privijte ventil dotoka za vodo, odstranite 
posodo iz košar.

8

Preden praznite pomivalni stroj, 
počakajte nekaj minut, da ne 
odstranjujete posode in pribora, ko so še 
vroči in lahko hitreje počijo. Posoda bo 
tako tudi bolj suha.

Elementi naprave

Zgornja košara

Brizgalni nosilci

Spodnja košara

Mehčalec vode

Filtri

Dozirna posodica za detergent

Dozirna posodica sredstva za blesk

Košek za pribor
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TABELA PROGRAMOV: ZIG 445C / (MI 425 AGB)

Z.Š. Ime programa

Temp. 
mož-
nost

[°C]

Informacije o izboru cikla Količina 
detergenta

Čas 
trajanja 

pro-
grama 
[min]*

Poraba ener-
gije 

[kWh]*

Poraba vode
[l]*

1 Intenzivni 60 ° 5 g/22 g 186 1,300 13,0Za močno umazano posodo, kot so lonci, ponve, 
posoda za žar in posoda, v kateri so se zasušili ostanki 

hrane.

2 **Eco 46 °

3 Delikatni 45 °

4 Kratki 45 °

5 Začetno spiranje -

Standardni program. Hkrati je to referenčni program za raziskovalne inštitute. 
Raziskava skladna z normo EN 50242. 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 tabeli podane vrednosti trajanja programa, porabe energije in vode, so bile določene 
v laboratorijskih pogojih. Resnične vrednosti so lahko drugačne.

**

*

Nivo umazanije

Zelo umazano

Služi pomivanju srednje umazane posode, kot so lonci, 
krožniki, skodelice in rahlo umazane ponve. Standardni 

vsakdanji cikel

Običajno 
umazano

5g/22g 216 0,682 8,5

Nežen program pomivanja za nežno posodo, ki je 
občutljiva na visoko temperaturo.

(Pomivanje posode takoj po uporabi).
Rahlo 

umazano
5 g/20 g

Predpo-
mivanje

Glavno 
pomivanje 

60 OC

Spira-
nje 1

Spiranje 
2

Spiranje 
z vročo 

vodo 
Predpo-
mivanje

Glavno 
pomiva-

nje 
46 OC

Splakova-
nje

Spiranje 
z vročo 

vodo

Kratki cikel pomivanja za rahlo umazano posodo, ki ne 
zahteva sušenja.

Splakova-
nje

Spiranje 
z vročo 

vodo 

Sušenje
144 0,680 10,5

Rahlo 
umazano

20g Spiranje z 
vročo vodo 40 0,530 5,5

Za spiranje posode, ki bodo kasneje v dnevu pomite. - - 12 0,010 3,3

Opis cikla

Sušenje

Sušenje

Glavno 
pomiva-

nje 
45 OC

Glavno 
pomiva-

nje 
45 OC

Predpo-
mivanje


