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POMIVALNI STROJ SE SME ZAGNETI ŠELE, 
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Ta naprava je označena skladno z evropsko direktivo 2012/19/UE in poljskim zakonom o 
odpadni električni in elektronski opremi s prečrtanim zabojnikom za odpadke.
Taka oznaka obvešča, da se zadevne opreme po odrabi ne sme odlagati skupaj z drugimi 
gospodinjskimi odpadki. Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu, specializiranemu za zbi-
ranje odpadne električne in elektronske opreme. Subjekti, ki se ukvarjajo z zbiranjem od-
padnih naprav, pri tem lokalne točke zbiranja, trgovine in občinske enote, tvorijo primeren 
sistem, ki zagotavlja oddajo takšnih naprav. Ustrezno ravnanje z odpadno električno in 
elektronsko opremo pomaga preprečiti zdravju ljudi in stanju naravnega okolja škodljive 
posledice, izhajajoče iz prisotnosti v njej nevarnih sestavin in iz neustreznega skladiščenja 
in predelave take opreme.

KAZALO
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Podjetje Amica že več let dosledno realizira proekološko politiko.
Skrb za okolje je za nas pomembna prav toliko kot zagotavljanje sodobne tehnologije. 

Razvoj tehnologije je povzročil, da so tudi naše tovarne postale bolj prijazne okolju – pri 
produkciji porabimo vedno manj vode ter električne energije, nastaja vedno manjša količina 
odpadnih voda in odpadkov.

Veliko pozornosti namenjamo tudi materialom, ki jih uporabljamo pri produkciji. Trudimo se izbi-
rati le takšne, ki ne vsebujejo škodljivih snovi in omogočajo reciklažo oziroma utilizacijo naprave 
po njeni uporabi.

EKOLOGIJA V PRAKSI
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Spoštovani
Klienti!
Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali znamko Amica. Vrsto let vam 
prinašamo naprave AGD visoke kvalitete, zahvaljujoč katerim domača 
opravila postanejo pravo zadovoljstvo. Vsaka naprava je bila, preden 
je zapustila tovarno, natančno pregledana glede varnosti in funkcion-
alnosti. V svoje delo vnašamo tudi trud, da bi sodobna tehnologija v 
izdelkih Amica vedno šla z roko v roki z izjemnim dizajnom.

Prosimo, da pred začetkom uporabe naprave pozorno preberite na-
vodila za uporabo. Upoštevanje napotkov, ki jih najdete v navodilih za 
uporabo, vas obvaruje pred neprimerno uporabo oz. zagotovi dolgo in 
zanesljivo delovanje naprave. Poznavanje načel varne uporabe nap-
rave omogoči tudi, da se izognemo nesrečnim nezgodam.

Navodila je potrebno obdržati in shraniti tako, da bi jih lahko v primeru 
potrebe spet prebrali. V njih najdemo vse nujne informacije, zaradi ka-
terih bosta uporaba in delovanje naprave Amica preprosta in prijetna. 
Vabimo vas, da se spoznate tudi s preostalo ponudbo naših naprav.

Želimo vam prijetno uporabo,



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.

OSNOVNE
INFORMACIJE

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje te-
meljne zahteve spodaj navedenih evropskih direktiv: 

nizkonapetostne direktive 2014/35/ES,
direktive o elektromagnetni
združljivosti 2014/30/UE,
direktive o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES,
direktive RoHS 2011/65/ES,
in zato je bil izdelek označen z oz. je bila zanj izdana 
uredba o skladnosti, ki je na voljo organom, ki nad-
zorujejo trg.

                               IZJAVA PROIZVAJALCA



VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH OBLAČIL

Ne uničujte, ne sedite in ne stojte 
na vratih ali košari za posodo v po-
mivalnem stroju.
Ne dotikajte se grelnega elementa 
med uporabo ali po odprtju vrat po-
mivalnega stroja.
Ne uporabljajte pomivalnega stroja 
brez primerno nameščenih vgrad-
nih elementov. Če pomivalni stroj 
deluje, odpirajte vrata zelo pazljivo. 
Lahko vas poškropi voda iz pomi-
valnega stroja.
Na odprta vrata pomivalnega stroja 
ne smete postavljati nobenih težkih 
predmetov, ali pa na njih stati. Na-
prava se lahko prevesi naprej.
Med zlaganjem posode v pomivalni 
stroj:
Zlagajte ostre predmete tako, da ti 
ne bi poškodovali tesnila na vratih 
naprave;
Ostre nože nameščajte z ročajem 
navzgor, kar zmanjša nevarnost 
poškodbe;
Pozor: Nože in druge ostro obliko-
vane predmete je potrebno zlagati 
v košek za pribor z ostrim delom 
navzdol oziroma jih položiti v košaro 
vodoravno.
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Ne dopustite, da pride do kontak-
ta plastičnih predmetov z grelnim 
elementom.
Preverite, ali je po koncu cikla 
pomivanja dozirnik za detergent 
prazen.
V pomivalnem stroju ne pomivajte 
predmetov iz umetnih materialov, 
razen, če so označeni kot primer-
ni za strojno pomivanje. V primeru 
predmetov iz umetnih materialov 
brez takšne oznake je potrebno 
preveriti priporočila proizvajalca.
Uporabljajte izključno detergente 
in preparate za lesk, ki so namen-
jeni avtomatičnim pomivalnim 
strojem. Nikoli ni dovoljeno upo-
rabljati mila, sredstev za pranje 
ali tekočin za ročno pomivanje 
posode.
Prav tako je potrebno zagotoviti 
druge načine odklopa od napa-
janja kot na primer ločilna stikala 
z izolacijsko razdaljo vsaj 3 mm 
na vseh tokovih.
Detergente in sredstva za lesk 
hranite izven dosega otrok; otro-
kom onemogočite dostop do 
odprtih vrat pomivalnega stroja, 
saj se lahko v njegovi notranjosti 
še vedno nahaja manjša količina 
detergenta.  

VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH OBLAČIL
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Navodila za uporabo lahko dobite 
tudi od proizvajalca ali pooblašče-
nega ponudnika.
Da bi se izognili nevarnosti elek-
tričnih opeklin, ni dovoljeno po-
topiti naprave, kabla ali vtikača v 
vodo ali drugo tekočino.
To napravo lahko uporabljajo 
otroci, stari 8 let in več, ter osebe 
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi 
ali duševnimi sposobnostmi in 
osebe s pomanjkanjem izkušenj 
in znanj, če se ta uporaba odvija 
pod nadzorom odgovorne osebe 
ali skladno z navodilom za upo-
rabo naprave, če za to poskrbi 
oseba, odgovorna za varnost 
teh oseb. Potrebno je paziti, da 
se otroci ne bi igrali z napravo. 
Čiščenja ali vzdrževanja ne smejo 
izvajati otroci brez nadzora.
Detergenti za pomivalne stroje 
so izjemno alkalni. V primeru za-
užitja so lahko izredno nevarni. 
Izogibajte se kontakta s kožo ali 
očmi in kadar so vrata pomivalne-
ga stroja odprta ne dovolite, da se 
jim otroci približujejo.
Pomivanje jedilnih servisov v 
pomivalnem stroju za kuhinjsko 
posodo za domača gospodin-
jstva običajno v procesu uporabe 
porabi manj energije in vode kot 
ročno pomivanje posode.
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Vrat ne smete puščati v odprtem 
položaju, saj to lahko pomeni ne-
varnost, da se naprava prevrne.
Če je napajalni kabel poškodo-
van, ga je potrebno zamenjati, da 
se izognemo nevarnosti. Menjavo 
napajalnega kabla lahko izvede le 
s strani proizvajalca pooblaščen 
servis ali druga primerno kvalifi-
cirana oseba.
Material embalaže je potrebno 
odvreči na primeren način.
Med nameščanjem ni dovoljeno 
preveč ali nevarno pregibati ali 
sploščiti napajalnega kabla.
Ne manipulirajte z upravljalnim 
panelom.
Napravo je potrebno z virom vo-
dovodnega napajanja povezati s 
pomočjo novih cevi in ni primerno 
priklapljati starih cevi.
Prepričajte se, da preproga ne 
zastira odprtin na ohišju.
Pomivalni stroj uporabljajte izkl-
jučno v skladu z njegovim name-
nom.
Napolnjevanje gospodinjskega 
pomivalnega stroja do kapacitete, 
ki jo je navedel proizvajalec, bo 
prihranilo energijo in vodo.
Predhodno ročno spiranje jedil-
nega servisa ni priporočljivo, saj 
to povzroči povečano porabo 
vode in energije.
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VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH OBLAČIL

Pomivalni stroj je bil projektiran 
izključno kot naprava za uporabo 
v notranjih prostorih.
Pomivalni stroj ni namenjen ko-
mercialni uporabi. Namenjen je 
uporabi v domačih gospodinjstvih 
in stanovanjskih skupnostih.
Ne prenapolnite pomivalnega 
stroja.  Nosilnost znaša 12 stan-
dardnih kompletov posode. V 
pomivalni stroj ne dajajte posode, 
ki niso namenjene pomivanju v 
pomivalnem stroju. To vpliva na 
učinkovitost pomivanja in porabo 
energije.
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Pri izbiri mesta postavitve naprave upoštevajte, 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 embalaži.
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 stroja.
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.

Prepričajte se, da je notranja vodovodna in odvodna napeljava ustrezna za instalacijo pomival-
nega stroja. Poleg tega se priporoča namestiti filter na vhodu priključka za vodo v stanovanju ali 
hiši, da se prepreči nevarnost poškodovanja naprave zaradi 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.

Ne uporabljajte cevi za dovod vode od starega pomivalnega stroja. Uporabljajte novo cev
za dovod vode, dostavljeno 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 0,04 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.

INSTALACIJA NAPRAVE

                  POSTAVITEV NAPRAVE

                  PRIKLJUČEK ZA VODO

                  GIBKA CEV ZA DOVOD VODE

11
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OPOZORILO: Pri nekaterih modelih pomivalnih strojev je vgrajeno dovajanje vode AquaStop. 
V primeru vgrajenosti AquaStop se pojavlja nevarna napetost. Ne prežite dovoda vode Aqu-
aStop. Ne dovolite, da se ovije ali zvije.

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

                  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 posebnega
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.

min 50cm / max 110cm min 50cm / max 110cm

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

                  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 ozemlji-
tve, proizvajalec ne nosi odgovornosti za morebitno škodo.

Notranja napeljava mora biti opremljenaz varovalko 10-16 A. Naprava je namenjena za na-
pajanje 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.
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Vedno uporabljajte vtič z ohišjem, dostavljenim skupaj z napravo. Zagon naprave pri nizki 
napetosti ima za posledico poslabšanje kakovosti pomivanja in lahko povzroči poškodovanje 
naprave. Menjavo napajalnega kabla sme izvesti le pooblaščeni servis ali kvalificirani elektri-
čar. 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 izklapljajte 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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Spodaj so navedeni elementi Vaše naprave (Sl. 1):

1. Zgornji koš
2. Brizgalni nosilci
3. Spodnji koš
4. Mehčalec vode
5. Filtri
6. Dozirna posodica za detergent
7. Dozirna posodica sredstva za blesk
8. Košek za pribor
9. Polica vilic

                ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНЯТА

ZNAČILNOSTI
NAPRAVE
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                  Panel za upravljanje

1. Indikatorji programov: po izbiri programa pomivanja se prižge primeren indikator.
2. Gumb izbora programa/gumb blokade zagona:  pritisnite gumb, da izberete program. „Blokada 

zagona“ je dostopna 3 sekunde po pritisku gumba blokade zagona. „LO“ bo na digitalnem ekranu 
6-krat utripala.

3. Indikatorja soli in sredstva za lesk: se vklopita, ko je potrebno napolniti dozirnik sredstva za 
mehčanje ali sredstva za lesk

4. Digitalni prikazovalnik: prikaže preostali čas delovanja, kode napak in čas zakasnitve.
5. Čas zakasnitve: ta opcija omogoča zakasnitev časa začetka  poljubnega cikla pranja za 24 ur 

(odvisno od modela).
       Izberite želeni čas zakasnitve, pritisnite gumb DELAY (ZAKASNITEV).  Večkraten pritisk poveča 

število ur zakasnitve. 
6. Gumb vklopi/izklopi: za vklop/izklop naprave.
7. Po izbiri programa zaprite vrata, pomivalni stroj izvaja funkcijo. 

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
Pred prvo uporabo pomivalnega stroja

1 2 3 4 5 6
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                  Pred prvo uporabo naprave

Mehčalec vode
Mehčalec vode je zasnovan tako, da iz vode odstranjuje minerale in soli, ki bi 
drugače imeli obratni učinek kot ga ima pomivalni stroj. Večja vsebnost teh miner-
alov in soli v vodi pomeni tršo vodo. Mehčalec je treba nastaviti glede na trdoto vode 
v vašem okolju. Vaše vodovodno podjetje vam lahko posreduje podatke o trdoti vaše 
vode.

Nastavitve.
Količino pobrane soli lahko nastavite od H0 do H7.
Sol pri nastavitvi H0 ni zahtevana.
1. Na spletu poiščite informacije glede trdote vode. Informacije vam mora zagotoviti 
vodovodno podjetje, ki oskrbuje z vodo.
2. Vrednost nastavitev lahko najdete v tabeli glede trdote vode.
3. Zapreti vrata.
4. Vklopite glavno stikalo. 
5. Držite gumb Zakasnitev, nato pa držite gumb Program naslednjih 5 sekund.   
Zvočni signal se oglasi enkrat, na digitalnem prikazovalniku bo utripal H. (Tovarniška 
nastavitev je H4).
 
Da spremenite nastavitev:
1. Pritisnite gumb Zakasnitev.
Z vsakim pritiskom na gumb se nastavljena vrednost zviša za eno stopnjo; po 
dosegu vrednosti H7 se digitalni prikazovalnik spet vrne na H0 (izklop).
2. Pritisnite gumb Program. Izbrana nastavitev je bila shranjena. 

Če želite pridobiti informacije o trdosti vode v vodovodni napeljavi, se obrnite na 
vaše lokalno vodovodno podjetje.

2

Trdota vode Mmol/l Nastavljena vrednost 
v napravi  

Clark Razpon

0-8 mehka 0-1.1 H0
9-10 mehka 1.2-1.4 H1

11-12 povprečna 1.5-1.8 H2
13-15 povprečna 1.9-2.1 H3
16-20 povprečna 2.2-2. 9 H4
21-26 trda 3.0-3. 7 H5
27-38 trda 3.8-5 .4 H6
39-62 trda 5.5-8 .9 H7



17

3
Vsipanje soli za mehčanje vode v posodico za mehčalec. 

Uporabljajte sol, namenjeno pomivalnemu stroju za pomivanje posode.

POZOR: Če v modelu naprave ni mehčalca vode, lahko to poglavje izpustite.

MEHČALEC VODE
Trdota vode se spreminja glede na lokacijo. Kadar se za pomivanje posode v pomivalnem 
stroju uporablja trda voda, se bo na posodi pojavil vodni kamen.
Zato je naprava opremljena z mehčalcem vode z posodico za posebno sol, ki služi 
odstranjevanju in mineralov in apnenca iz vode.
Posodica za sol se nahaja pod spodnjo košaro in jo je potrebno napolniti na naslednji 
način: 
Opozorilo
Uporabite mehčalno sol, namenjeno za pomivalne stroje. Vse druge vrste soli, ki niso 
namenjene uporabi v pomivalnem stroju, predvsem kuhinjska sol, lahko škodijo mehčalcu 
za vodo. V primeru napak, nastalih zaradi uporabe neprimerne soli, proizvajalec ne 
zagotavlja garancije in ne odgovarja za nastalo škodo.
Dozirnik napolnite s soljo tik pred zagonom enega izmed polnih programov pomivanja.
Tako se boste izognili temu, da bi se zrna soli raztresla oziroma slani vodi na dnu naprave, 
kar lahko povzroči korozijo.
Po prvem ciklu pomivanja se indikator na upravljalnem panelu ugasne.

1. Odstranite spodnjo košaro, nato pa odvijte in odstranite pokrovček iz posodice za sol. 
2. Če posodico napolnjujete prvič, vlijte v 2/3 njene prostornine vodo (približno 500 ml). 
3. Namestite konec lija (iz kompleta) v odprtino in vanjo vsujte približno 2 kg soli. Normalno 
je, da se iz posodice za sol izliva manjša količina vode.
4. Previdno privijte pokrovček. 
5. Običajno se indikator soli ugasne po preteku 2-6 dni po napolnitvi posodice za sol.

POZOR: 
1. Dozirnik za sol je potrebno napolniti, ko se prižge indikator za sol na upravljalnem 
panelu. Čeprav je dozirnik za sol napolnjen, se indikator morda ne bo ugasnil, dokler se sol 
v celoti ne razpusti. Če na upravljalnem panelu ni indikatorja soli (pri nekaterih modelih), 
lahko ocenite kdaj je potrebno napolniti dozirnik na podlagi količine izvedenih ciklov pomi-
vanja (glejte spodnjo shemo).
2. Če pride do raztresanja soli, lahko zaženete program namakanja, da jo pomijete.
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Funkcija sredstva za lesk 
Sredstvo za lesk je avtomatično dodano med zadnjim spiranjem, kar zagotovi dodat-
no spiranje in sušenje brez kapljic in madežev.
Opozorilo
Uporabljajte le primerne znamke tekočine za lesk za pomivalne stroje. Nikoli ne 
napolnite dozirnika za tekočino za lesk s kakršnimikoli drugimi substancami (npr. s 
sredstvom za pomivanje, tekočim detergentom). To lahko povzroči okvaro naprave. 
Kdaj je potrebno ponovno napolniti dozirnik za tekočino za lesk
Če na upravljalnem panelu ni indikatorja sredstva za lesk, lahko ocenite količino 
sredstva za lesk s pomočjo barve optičnega indikatorja stopnje „D”, ki je nameščen 
poleg pokrovčka. Kadar je posodica za sredstvo za lesk polna, bo celoten indikator 
temen. Kadar se sredstvo za lesk porabi, se zmanjša velikost temne pike. Ne dopu-
stite, da bi stopnja sredstva za lesk padla pod 1/4.
 Kadar se sredstvo za lesk porabi, se velikost črne pike na indikatorju stopnje sred-
stva za lesk spremeni, tako kot je to prikazano spodaj.

Polni 

3/4  

1/2 

1/4 - potrebno je napolniti, da na posodi ne ostajajo madeži   

Prazen

4
Vlivanje sredstva v dozirnik za sredstvo za lesk

DOZIRNIK SREDSTVA ZA LESK 

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

Indikator sredstva za lesk
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Tekočina za lesk se sprosti med zadnjim spiranjem, tako se onemogoči tvorjenje kapljic 
vode na posodi, ki lahko pustijo madeže. Sredstvo izboljša tudi sušenje, saj voda hitreje 
odteče s posode. Pomivalni stroj je projektiran za tekoča sredstva za lesk. Dozirnik tekoči-
ne za lesk se nahaja na notranji strani vrat poleg dozirnika za detergent.
Da bi napolnili dozirnik odprite pokrovček in vlijte sredstvo za lesk v dozirnik, dokler indika-
tor stopnje napolnitve ne spremeni barve na povsem črno. Vsebnost posodice za sredstvo 
za lesk znaša približno 140 ml.
Ne prenapolnite dozirnika, saj to lahko povzroči prekomerno penjenje. Pobrišite razlito 
sredstvo z vlažno krpo. Ne pozabite zapreti pokrovčka preden zaprete vrata pomivalnega 
stroja.
Opozorilo
Razlito sredstvo pobrišite z vpojno krpo, da se izognete prekomernemu penjenju med 
naslednjim pomivanjem.
Regulacija dozirnika tekočine za lesk 
Dozirnik tekočine za lesk ima štiri ali šest nastavitev. Vedno začnite od nastavitve dozirnika 

na „4”. Če nastopijo težave z madeži ali nezadostnim sušenjem, povečajte 
količino doziranega sredstva za lesk z zasukom zasučnega gumba na „5”. 
Če se posoda še vedno ne suši pravilno in ima madeže, nastavite zasučni 
gumb na še eno višjo številko, dokler posoda ne bo čista. Tovarniška 
nastavitev je položaj 5. 

POZOR: Če so po pomivanju na posodi kapljice vode ali madeži vodnega kamna, 
povečajte nastavitev sredstva za lesk. Zmanjšajte količino sredstva, če se na posodi po-
javijo lepljivi belkasti madeži ali modrikast sijaj na rezilih nož.

Funkcija detergentu 
Detergenti s kemičnimi sestavinami so nepogrešljivi za odpravo umazanij in za njihovo raz-
pustitev in odstranitev iz pomivalnega stroja. Za ta namen je uporabna večina komercialnih 
detergentov.
Koncentriran detergent  
Glede na kemično sestavo detergenta jih lahko delimo na dve osnovni vrsti: 

konvencionalni, alkalni detergenti z jedkimi snovmi  

koncentrirani, nizkoalkalni detergenti z naravnimi encimi 
Uporaba programa pomivanja “Eco” skupaj s koncentriranimi detergenti zmanjša umaza-
nije in je koristna za posodo; ti programi pomivanja so posebej prilagojeni tako, da encimi 
koncentriranih detergentov topijo umazanijo. Zato lahko s programom pomivanja “Eco”, 
v katerem se uporablja koncentrirane detergente, dosežete iste rezultate kot v primeru 
intenzivnega programa pomivanja.

Tablete za pomivalni stroj
Tablete detergenta različnih znamk se topijo različno hitro. Zato se nekateri detergenti ne 
raztopijo in se med kratkimi programi ne doseže popolna kakovost pomivanja. Zato je pri 
uporabi tablet za strojno pomivanje posode potrebno izbrati dolge programe, med katerimi 
se bodo ostanki detergenta popolnoma raztopili.

Zasučni gumb za regulacijo (Spiranje
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Dozirna posodica za detergent
Dozirnik je potrebno napolniti pred začetkom vsakega cikla pomivanja v skladu z navodili 
za uporabo, ki so podani v tabeli programov pomivanja. Ta pomivalni stroj porabi manj de-
tergenta in sredstva za lesk kot tradicionalni pomivalni stroji. V osnovi za običajen program 
pomivanja zadošča le ena jušna žlica detergenta. Poleg tega močna umazanija posode 
zahteva več detergenta.   Vedno napolnite detergent tik pred zagonom pomivalnega stroja, 
v nasprotnem primeru lahko ta postane vlažen in se ne raztopi pravilno.

POZOR:
1. Če je pokrovček zaprt, pritisnite gumb za sprostitev. Pokrovček se odpre.
2. Vedno napolnite detergent tik pred začetkom pomivanja. Uporabljajte le detergent prim-
ernih znamk.

Napolnitev z detergentom 
Dozirnik napolnite z detergentom.
Označbe kažejo na stopnjo napolnitve s sredstvom za pomivanje, v skladu z ilustracijo na 
desni strani:
1. Posodica za detergent za osnovni program pomivanja, “MIN” pomeni približno 20 g 
detergenta.
2. Posodica za detergent za začetno pomivanje znaša približno 5 g detergenta.

Potrebno se je držati priporočil proizvajalca glede doziranja in shranjevanja detergenta, ki 
so zapisana na pakiranju.
Zaprite in zablokirajte pokrovček. 

OPOZORILO!
Detergent za pomivalne stroje je jedek!  Hranite ga izven dosega otrok. 
Uporabljajte izključno detergent namenjen pomivalnim strojem. Detergent mora bit čist in 
suh.  Vsujte detergent v prašku v dozirnik šele pred pomivanjem posode.
Če je posoda močno umazana, je potrebno v dozirnik za začetno pomivanje odmeriti do-
datno merico detergenta. Detergent bo uporabljen med začetnim pomivanjem.
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                  Napolnitev košar pomivalnega stroja

Da dosežete najboljšo učinkovitost pomivanja, se je potrebno držati naslednjih pravil napo-
lnitve. Funkcije in videz košar ter košaric za pribor se lahko razlikujejo glede na model.
Pozor pred ali po napolnitvi košar pomivalnega stroja
Očistite vseh preostankov hrane. Ni potrebno spirati posode pod tekočo vodo. Predmete 
zlagajte v pomivalni stroj na naslednji način:
1. Skodelice, kozarce, posode, ponve z dnom navzgor.
2. Ukrivljene kose posode ali takšne z vdolbinami je potrebno zlagati pod kotom, da lahko 
iz njih odteka voda.
3. Vso posodo zlagajte stabilno, da se ne bi prevračala.
4. Posoda ne sme blokirati obračanja razpršilnih rok med pomivanjem.
V pomivalnem stroju ni dovoljeno pomivati zelo majhnih predmetov, saj lahko padejo iz 
košar. Praznjenje posode iz pomivalnega stroja
Da bi se izognili kapljanju vode iz zgornje na spodnjo košaro, se priporoča, da najprej 
spraznite spodnjo košaro, nato pa zgornjo.

1

POZOR:
Informacije glede količine detergenta za uporabo pri posamičnih programih pomivanja se 
nahajajo na zadnji strani. Prosimo bodite pozorni, da so možne razlike glede na stopnjo 
umazanosti posode in trdote vode.
Potrebno se je držati priporočil proizvajalca, ki so zapisana na embalaži detergenta.

Pralna sredstva
Obstajajo 3 vrste detergentov  
1. S fosfatom in klorom 
2. S fosfatom in brez klora 
3. Brez fosfata in brez klora 

Običajni detergenti v prašku nove generacije ne vsebujejo fosfatov. Zato ni zagotovljena 
funkcija zmehčanja vode s strani fosfata. V tem primeru priporočamo napolnitev zbornika 
za sol s soljo, tudi kadar trdota vode znaša le 6 dH. Če se v primeru trde vode uporablja 
detergente brez fosfata, se na posodi in kozarcih pojavljajo belkasti madeži. V tem primeru 
je potrebno, da bi dosegli boljše rezultate, dodati več detergenta. Detergenti brez klora 
neznatno belijo. Močni in barviti madeži ne bodo popolnoma odstranjeni. V tem primeru je 
potrebno izbrati program z višjo temperaturo.
 

Napolnitev zgornje košare  
Zgornja košara je namenjena zlaganju zelo občutljivih in lažjih kosov posode, kot so ko-
zarci, skodelice in lončki, podstavki in krožnički, majhne posodice in plitke ponve (če niso 
preveč umazane). Krožnike in lonce zložite tako, da jih tok vode med pomivanjem ne bo 
prevrnil.

Zgornja košara

Tip Z.š.

A Skodelica

B Kozarec

C Podstavek

D Vrček 

E Posodica za sladico

F Majhna skleda
G Lonec za pečico
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Nastavitev zgornjega koša
Višina zgornje košare je po potrebi nastavljiva in tako omogoča zlaganje večjih kosov 
posode tako v zgornjo, kot v spodnjo košaro. Zgornjo košaro lahko regulirate glede na 
višino, tako da namestite koleščke na vodilih na različne višine. Daljši predmeti, noži, ser-
visi za solate in podobno se naj postavijo na poličke zgornje košare, da ne ovirajo kroženja 
roke za pršenje vode. Polico lahko zložite ali odstranite, ko ni potrebna.

Napolnitev spodnje košare  
Priporočamo zlaganje večjih predmetov, ki se najtežje pomivajo, v spodnjo košaro: lonce, po-
nve, pokrovke, servirne krožnike in krožnike, kot je prikazano na spodnji risbi.
Priporoča se, da se pladnje in pokrovke zlaga ob boku košar, da se izognemo blokiranju obra-
čanja zgornje razpršilne roke.
Lonce, servirne krožnike ipd. je potrebno vedno nameščati z dnom navzgor.
Globoki lonci morajo biti nameščeni nagnjeno, da s tem omogočimo odtok vode.
Spodnja košara ima vrste zložljivih stojal, zahvaljujoč katerim lahko tja namestimo večje kose 
posode ali večje lonce in ponve.

2

*Zložljiva stojala spodnje košare
Zložljiva stojala iz dveh delov v spodnji košari pomivalnega stroja omogočajo zlaganje večjih 
kosov posode, kot so lonci, ponve ipd. 
Vsakega od elementov lahko zložimo posebej ali pa zložimo vse in s tem ustvarimo veliko pro-
stora. Stojala se postavlja z dvigom navzgor, zlaga pa s pritiskom navzdol.

3

*Možnost 

Spodnji koš

Tip Z.š.

E Posodica za 
sladico

H Jušna plošča

I Krožnik

J Krožnik za 
sladico

K Ovalna plošča

L Steklena posoda

M Ploščica za de-
sert iz melamina

N Posoda z mela-
minom
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Košek za pribor in polička za vilice 
Pribor je potrebno namestiti v košku za pribor z držali navdol. Če ima koš stranske 
predele, je potrebno žlice namestiti posebej v primerne odprtine, še posebej dolg pribor 
pa je potrebno postaviti vodoravno na sprednji strani zgornjega koša, kot je pokazano na 
ilustraciji.

4

Pomivanje naslednjega pribora/posode v pomivalnem stroju
Ni primerno za strojno pomivanje posode 
Pribor z ročaji iz lesa, rogov, porcelana ali biserne mase
Predmeti iz umetnih snovi, ki niso odporne na visoko temperaturo
Starejši pribor z zlepljenimi deli, ki niso odporni na delovanje visokih temperatur
Pribor in zlepljene posode
Pribor iz kositra in bakra
Svinčeno kristalno steklo  
Jeklena posoda, ki podlega koroziji
Leseni krožniki
Izdelki iz sintetičnih 

OPOZORILO!
Potrebno je paziti, da pribor ne štrli nižje od dna koša.
Predmeti, ki niso primerni za pranje v pomivalnem stroju
Nekatere vrste kozarcev lahko po nekaj pranjih matirajo
Predmeti iz srebra in aluminija se zaradi pranja v pomivalnem stroju pogosto obarvajo
Elementi z glazuro lahko zaradi pogostega pomivanja zbledijo

POZOR: V pomivalni stroj ne zlagajte predmetov umazanih od cigaretnega pepela, voska, laka 
ali barve.   Ob nakupu novega pribora se prepričajte, da je to primerno za pomivanje v pomival-
nem stroju.

POZOR: Ne prenapolnite pomivalnega stroja. Nosilnost znaša 12 standardnih kompletov 
posode. V pomivalni stroj ne dajajte posode, ki ni namenjena pomivanju v pomivalnem stroju. To 
vpliva na učinkovitost pomivanja in porabo energije.

Košek za pribor
Tip Z.š.
1 Čajne žličke  
2 Desertne žličke
3 Jušne žlice
4 Zajemalka za omako
5 Vilice za serviranje
6 Vilice
7 Noži
8 Serviranje žlice
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Zlaganje pribora in posode 
Pred zlaganjem posode je potrebno: 
Odstranite večje ostanke  
Namočiti zažgane ostanke v ponvah.
Med zlaganjem posode in pribora je potrebno vedeti: 
Posoda in pribor ne smejo oteževati obračanja razpršilnih rok.
Zlagajte lončke, kozarce, skodelice z dnom navzgor, da se v njih ne nabira voda.
Posoda in pribor ne smejo ležati eden na drugem oziroma ne smejo prikrivati druge 
posode.

Da se izognete poškodbam kozarcov, se ti ne smejo dotikati.
Velike predmete, ki se najtežje pomivajo, zlagajte v spodnjo košaro.
Zgornja košara je namenjena zlaganju zelo občutljivih in lažjih kosov posod in pribora, kot 
so skodelice, kozarci in lončki.

Opozorilo
Zlaganje nožev z ostrimi rezili navpično z rezilom navzgor lahko predstavlja nevarnost!
Dolg ali oster pribor, kot so noži, je potrebno zlagati vodoravno v zgornji košari.

5

Poškodbe kozarcev in drugih kosov posode 

Možni razlogi:

Vrsta stekla ali njegove proizvodnje. Kemična sestava detergenta.
Temperatura vode in čas trajanja programa pomivanja.
Predlagana rešitev: 
Uporabljajte stekleno ali porcelanasto posodo, ki je bila od proizvajalca označena kot prim-
erna za strojno pomivanje. 
Uporabljajte nežen detergent, ki ima oznako “nežen do posode”. V primeru potrebe sezite 
po nadaljnjih informacijah pri proizvajalcu detergenta.
Izberite program z nizko temperaturo.
Če se želite izogniti škodi, ne jemljite kozarcev in pribora iz pomivalnega stroja takoj po 
koncu programa pomivanja.

Po koncu cikla pomivanja
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. 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.

6

7
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Vklop naprave
Zagon cikla pomivanja
Izvlecite spodnji in zgornji koš, naložite posodo in koša potisnite nazaj v pomivalni stroj.
1. Priporoča se, da najprej napolnite spodnji koš, nato pa zgornjega (glejte poglavje pod 
naslovom Nalaganje pomivalnega stroja s posodo). Vlijte/nasujte detergent (glejte poglavje pod 
naslovom Sol, detergent in sredstvo za loščenje).
2. Vtikač vstavite v vtičnico. Napajanje z izmeničnim tokom 220-240 V/50 Hz, specifikacija za 
vtičnico- 12 A, 250 VAC, 50 Hz.
Prepričajte se, da je dotok vode odprt in nastavljen na maksimalni tlak. Odpreti vrata, pritisniti 
gumb VKLOPI/IZKLOPI. Pritisnite gumb program, da izberete želen program pomivanja. (Glej 
poglavje poimenovano „Tabela programov pomivanja”).
Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta, a za to ne uporabite prevelike moči.

POZOR: Ko pravilno zaprete vrata, se zasliši en sam klik.
Po koncu pomivanja lahko napravo izklopite s pritiskom na gumb VKLOPI/IZKLOPI.

8

Sprememba programa pomivanja
Pogoj: Cikel pomivanja, ki je v teku, se lahko spremeni le ko traja kratek čas. V nasprotnem pri-
meru je lahko že nastopila sprostitev detergenta iz dozirne posodice in je lahko voda iz naprave 
izčrpana. Če je temu tako, je potrebno dozirno posodico detergenta dopolniti (glejte poglavje pod 
naslovom »Dopolnitev dozirne posodice z detergentom«).
Odprite vrata, držite gumb trenutno izbranega programa več kot 3 sekunde, takrat bo program 
prekinjen.  Takrat lahko spremenite nastavitve programa pomivanja na drugega (glej poglavje 
pod točko „Zagon cikla pomivanja. . . „ ). Nato zaprite vrata.

POZOR: Če med pomivanjem vrata ostanejo odprta, se pomivalni stroj ustavi in oglasi se zvočni 
signal. Na ekranu se pojavi E1. Po zaprtju vrat, po 10 sekundah naprava obnovi delovanje.
5 indikatorjev programa kaže stanje pomivalnega stroja: 
a). Vsi indikatorji programov so izklopljeni -> stand by 
b). Eden od indikatorjev je prižgan -> program pomivanja deluje 
c). Eden od indikatorjev programov utripa --> premor

POZOR: Če vsi indikatorji začnejo utripati, to pomeni, da naprava ni primerna za uporabo. Na-
pravo je potrebno odklopiti od napajanja in dotoka vode, nato pa poklicati servis.

9

Dodajanje posode med programom
Dodatno posodo lahko dodamo v vsakem trenutku preden se odpre posodica za detergent.
1. Vrata stroja malce odprite, da stroj preneha z delovanjem.
2. Ko se roki za škropljenje vode ustavita, lahko povsem odprete vrata.
3. Dodati posodo.
4. Zapreti vrata, pomivalni stroj ponovno zažene delovanje po desetih sekundah.

OPOZORILO!
Odpiranje vrat med pomivanjem je nevarno, saj lahko vroča voda povzroči opekline.
Izklopite pomivalni stroj
Na ekranu se pojavi „--” in 6-krat se oglasi zvočni signal. V tem trenutku se je program končal.
1. Izklopite napravo s pritiskom na gumb Vklop/Izklop.
2. Zaprite ventil za dotok vode.
Pazljivo odprite vrata. Prek odprtih vrat se sprosti vroča para!

Vroča posoda se ob udarcih lažje poškoduje. V povezavi s tem, pred praznjenjem naprave 
morate posodo pustiti približno 15 minut, da se ohladi.

Odprite vrata pomivalnega stroja, pustite jih priprte in počakajte nekaj minut, preden spraznite 
posodo. Na ta način bo posoda hladnejša in bolj suha.
Praznjenje posode iz pomivalnega stroja
To, da je pomivalni stroj na sredini moker, je normalen pojav.
Spraznite spodnji, nato zgornji koš. Ta način praznjenja posode se izogne kapljanju vode iz 
zgornjega koša na posodo, ki se nahaja v spodnjem košu.
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Sistem filtrov
Filter poskrbi, da veliki ostanki in drugi predmeti ne prodrejo v notranjost 
črpalke. Umazanija lahko občasno zablokira filter.

Sistem filtrov je sestavljen iz grobega filtra, ploščatega filtra (glavni filter) in 
mikrofiltra (drobni filter).
1. Ploščati filter 
Ostanki hrane se zadržijo s pomočjo posebnega curka spodnje razpršilne roke.
2. Grobi filter
Veliki deli umazanije, kot so kosti ali steklo, ki bi lahko zablokirali odtok, se 
zadržijo v grobem filtru.
Da bi odstranili stvari, ki so se ujele v filter, je potrebno nežno pritisniti ročico 
na zgornjem delu filtra in ga odstraniti.
3. Drobni filter
Ta filter zadrži umazanijo in preostanke jedi v notranjosti in onemogoča, da bi 
se nabirali na posodi med ciklom pomivanja.
- Preverite filter po vsaki uporabi pomivalnega stroja.
-  Z odvitjem grobega filtra lahko odstranite komplet filtrov. Odstranite ostanke 
hrane in očistite filtre pod tekočo vodo.

Korak 1 Odvijte grobi filter in ga odstranite; 
Korak 2: Ploščati filter povlecite navzgor

1

POZOR: Da bi odstranili filter, je potrebno izvesti vsa dejanja od koraka 1 do koraka 2, da 
bi filter namestili, pa je potrebno te korake izvesti v obratnem vrstnem redu.
Filtrni sklop
Za najboljše rezultate je treba po vsakem pranju filter očistiti in tako omogočiti brezhibno 
delo. Filter učinkovito odstranjuje ostanke hrane iz vode za pranje, kar omogoča ponovno 
uporabo te vode v ciklu pranja. Zato se priporoča da po vsakem ciklu pomivanja odstran-
ite vse ostanke jedi, ki so se nabrale na filtru, tako, da sperete polkrožni filter in njegove 
nastavke pod tekočo vodo. Komplet filtrov odstranite tako, da povlečete ročico navzgor. 
Celoten komplet filtrov je potrebno očistiti enkrat tedensko. Za čiščenje grobega in 
drobnega filtra uporabljajte krtačko. Nato namontirajte dele filtra, kot je to prikazano na il-
ustracijah zgoraj in vstavite celoten filter v pomivalen stroj z namestitvijo na njegovo mesto 
in pritiskom navzdol. Pomivalnega stroja nikdar ne smete uporabljati brez filtra. Nepravilna 
menjava filtra zmanjša kakovost delovanja naprave in lahko povzroči poškodbe posode ali 
pribora.
 
OPOZORILO!
Nikoli ne zaganjajte pomivalnega stroja brez filtrov. Med čiščenjem filtrov ne udarjajte v 
njih. Filtri bi se lahko ukrivili, učinkovitost pomivanja bi se s tem poslabšala.
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Čiščenje razpršilnih rok  
Nujno je redno čiščenje razpršilnih rok, saj trda voda s kemikalijami lahko zablokira 
brizgalno šobo in ležaje brizgalnih šob.
Da bi odstranili razpršilne roke, je potrebno odviti pokrovček v desno, odstraniti 
podstavek na roki in tako odstraniti razpršilno roko. Razpršilne roke pomijte z meh-
ko krpo v topli vodi z milom. Sperite roke in jih namontirajte v napravo.

2

Čiščenje pomivalnega stroja 
Za čiščenje upravljalnega panela uporabljajte lahno navlaženo krpo. Obrisati do 
suhega.
Za čiščenje ohišja uporabljajte dober vosek za poliranje.
Nikoli ne  uporabljajte ostrih predmetov, ostrih krp ali brusilnih sredstev za čiščenje 
na nobenem delu pomivalnega stroja.

3

Varujte pred zamrzovanjem 

Če pomivalni stroj pozimi stoji v neogrevanem prostoru, je potrebno: 
1. Odklopiti električno napajanje od pomivalnega stroja.
2. Izklopiti dotok vode in odklopiti dotočno cev vode od ventila za vodo.
3. Spustite vodo iz dotočne cevi in ventila za vodo. (Vodo zberite v posodo) 
4. Ponovno povežite dotočno cev z ventilom za vodo.
5. Odstranite filter in uporabite gobico, da odstranite vodo iz dna. 

4

Čiščenje vrat  
Za čiščenje robu okoli vrat je potrebno uporabljati izključno mehko, vlažno krpico. 
Če se želite izogniti temu, da bi voda prišla v ključavnico vrat in v druge električne 
elemente, ne uporabljajte nobenega čistilnega sredstva v spreju.
Na zunanjih površinah nikoli ne uporabljajte brusilnih čistilnih sredstev ali ostrih 
ščetk. Nekatere papirnate brisačke lahko na površini prav tako pustijo praske ali 
druge sledi.

5

OPOZORILO!
Nikoli ne uporabljajte sredstev v aerosolu za čiščenje vrat, saj to lahko povzroči poškodbo ključavni-
ce vrat in električnih elementov. Ni dovoljeno uporabljati brusilnih sredstev ali papirnatih brisač, saj 
lahko povzročijo rise ali madeže na površini iz nerjavečega jekla.
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Kako vzdrževati pomivalni stroj v dobrem stanju 

Po vsakem pomivanju
Po vsakem pomivanju zaprite dotok vode do naprave in pustite vrata rahlo 
priprta, da vlaga in vonjave ne ostanejo ujete v notranjosti.

Izklopiti vtikač 
Pred čiščenjem in vzdrževanjem je vedno potrebno izvleči vtikač iz vtičnice. Ne 
pristajajte na tveganje.

Ne uporabljajte raztopil in brusilnih čistilnih sredstev 
Za čiščenje zunanjih delov in gumijastih elementov pomivalnega stroja ne 
smete uporabljati raztopil ali brusilnih čistilnih sredstev. Uporabljajte le krpe 
in toplo vodo z milom. Da bi odstranili madeže na notranjem delu uporabljajte 
navlaženo krpo z malce kisa ali čistilnega sredstva, namenjenega pomivalnim 
strojem.

Pred odhodom na počitnice 
Pred odhodom na počitnice se priporoča zagon programa pomivanja pri praz-
nem pomivalnem stroju, nato pa je potrebno izklopiti vtikač iz vtičnice, zapreti 
dotok vode in pustiti vrata naprave rahlo priprta. To bo obvarovalo tesnilo in 
preprečilo, da bi se v napravi tvorile neprijetne vonjave.

Prenašanje naprave 
Če je napravo potrebno prenašati, jo moramo držati v navpičnem položaju. Če 
je to zares nujno, lahko napravo postavimo na zadnjo steno.

Tesnila
Eden od razlogov za nastanek neprijetnih vonjav v pomivalnem stroju so os-
tanki hrane, ki se ujamejo v tesnila. Temu se izognemo z občasnim čiščenjem 
z mokro gobico.

Pozor:
Inštalacijo hidravličnih in električnih delov mora izvajati strokovnjak.
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                 KODE NAPAK
V primeru da nastopijo nepravilnosti, naprava prikaže kodo napake:

Kode Pomen Možen razlog

E1 Odprta vrata  Vrata ste odprli med delovanjem 
pomivalnega stroja 

E2 Dotok vode  Nepravilno delovanje dotoka vode  

E3 Odvajanje vode  Nepravilno delovanje odvajanja vode  

E4 Senzor temperature Okvara senzorja temperature 

E5 Prenapolnitev/iztekanje   Nastopila je prelanpolnitev/iztekanje 
vode 

E6 Iztekanje vode Nastopilo je iztekanje vode  

E7 Grelni element Nepravilno gretje   

OPOZORILO!
Če nastopi prenapolnitev, preden kličete servis privijte glavni ventil za vodo. Če se 
zaradi prenapolnitve ali majhnega uhajanja vode na spodnjem pladnju nahaja voda, 
pred zagonom pomivalnega stroja to vodo odstranite. 



Pomivalni stroj 
ne deluje. 

Pregorela je varovalka 
oziroma začelo je delovati 
varnostno stikalo.

Zamenjajte varovalko ali resetirajte avtomatično varnos-
tno stikalo. Odklopite vse naprave, ki so povezane v isti 
tokokrog kot pomivalni stroj.  

Napajanje je izklopljeno.  Prepričajte se, da je pomivalni stroj vklopljen ter da so 
vrata dobro zaprta. Prepričajte se, da je napajalni kabel 
pravilno povezan s stensko vtičnico.

Vodni tlak je nizek. Preverite, ali je dotok vode pravilno povezan in ali je voda 
prižgana.

Odtočna črpalka 
ne neha delovati. 

Prenapolnitev. Sistem je bil projektiran tako, da odkrije prenapolnitev. 
Kadar nastopi prenapolnitev ter izklopi obtočno črpalko.

Hrup Določena stopnja hrupa je 
običajen pojav.

Zvok odprtega dozirnika za detergent.

Posoda ni dobro zložena v 
košarah ali pa je kaj majh-
nega padlo v košaro. 

Prepričajte se, da je v pomivalnem stroju vse pravilno 
zloženo.

Šumi motorja.  Pomivalni stroj ni bil redno uporabljan. Če pomivalnega 
stroja ne uporabljate redno, je potrebno pomniti, da ga 
vsak teden vklopite, da ohranite vlažnost tesnil.

Pena v pomival-
nem stroju  

Neprimeren detergent. Uporabljajte le poseben detergent za strojno pomivanje 
posode, da se izognete peni. V tem primeru odprite 
pomivalni stroj in spustite peno. V pomivalni stroj vlijte 4,5 
litra hladne vode. Zaprite pomivalni stroj, nato pa zaženite 
program začetnega spiranja, da izčrpate vodo. Po potrebi 
ponovite.

Razlito sredstvo za lesk. Vedno je potrebno takoj pobrisati razlito sredstvo za lesk.

Notranjost 
pomivalnega 
stroja je obar-
vana  

Uporabili ste detergent z 
barvilom. 

Prepričajte se, da je uporabljeni detergent brez barvila. 

Posoda in pribor 
niso čisti 

Nepravilen program. 
Nepravilno zložen pribor v 
košarici. 

Izberite intenzivnejši program.
Prepričajte se, da dozirnik za detergent ali razpršilne roke 
niso zablokirane zaradi velikih posod.

Madeži in obloga 
na kozarcih in 
priboru  

1. Zelo trda voda. 
2. Nizka temperatura vode 
na dovodu. 
3. Prenapolnitev pomival-
nega stroja. 
4. Nepravilno zložena 
posoda v pomivalnem stroju. 
5. Star ali vlažen detergent v 
prašku. 
6. Prazen dozirnik za sred-
stvo za lesk. 
7. Nepravilno doziranje 
detergenta.  

Če želite odstraniti madeže s steklenih posod: 
1. Odstranite iz pomivalnega stroja vse kovinske posode.
2. Ne dodajajte več detergenta.
3. Izberite najdaljši program.
4. Zaženite pomivalni stroj in ga pustite delovati od 18 do 
22 minut, takrat se izvaja osnovno pomivanje.
5. Odprita vrata in vlijte 2 skodelici belega kisa na dno 
pomivalnega stroja.
6. Zaprite vrata in počakajte do konca programa. Če kis ni 
pomagal:  Ponovite zgornje korake, vendar namesto kisa 
uporabite 1/4 skodelice (60 ml) citronske kisline.
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Motnost 
steklenih posod 

Kombinacija mehke vode in 
prevelike količine detergenta.

Če želite pomiti in očistiti stekleno posodo, uporabite 
manjšo količino detergenta in izberite najkrajši program 
pomivanja.

Rumena ali 
rjava obloga 
na notranjih 
površinah.

Madeži kave ali čaja.  Ročno odstranite madeže s pomočjo raztopine 1/2 ko-
zarca belila in 3 kozarcev tople vode.
OPOZORILO
Počakati morate 20 minut po ciklu pomivanja, da 
omogočite, da se grelni elementi pred čiščenjem notran-
josti pomivalnega stroja ohladijo; v nasprotnem primeru se 
lahko poparite.

Usedline železa v vodi lahko 
povzročijo nastanek oblog. 

Potrebno je kontaktirati specializirano podjetje, ki se uk-
varja z mehčanjem vode in se opremiti s posebnim filtrom. 

Bela obloga 
na notranjih 
površinah 

Minerali trde vode   Da bi sčistili notranjost, uporabite vlažno gobico z de-
tergentom za strojno pomivanje.  Uporabite gumijaste 
rokavice. Da se izognete tvorjenju pene, nikoli ne upora-
bljajte nobenih drugih čistilnih sredstev kot detergenta za 
strojno pomivanje posode. 

Ni mogoče 
pravilno zapreti 
pokrovčka 
dozirnika za 
detergent

Nabrani ostanki detergenta 
blokirajo ključavnico.

Iz ključavnice očistite detergent.

Detergent je 
ostal v doz-
irniku.

Posoda blokira dozirnik za 
detergent. 

Pravilno zložite posodo.

Para Običajen pojav Med sušenjem in spuščanjem vode prek ventilacijske 
odprtine izhaja para. 

Črni ali sivi sle-
dovi na posodi  

Posoda iz aluminija se je 
drgnila ob krožnike. 

Da bi odstranili sledove, uporabite blago brusilno čistilno 
sredstvo.

Na dnu 
pomivalnega 
stroja stoji voda

To je normalen pojav. Manjša količina čiste vode okoli odtoka na dnu pomival-
nega stroja predstavlja vodno tesnilo.

Pomivalni stroj 
pušča

Prenapolnjen dozirnik ali 
razlito sredstvo za lesk.

Ne prenapolnite dozirnika za sredstvo za lesk.
Razlito sredstvo za lesk lahko povzroči prekomerno 
nastajanje pene in lahko povzroči prenapolnitev.  Pobrišite 
razlito sredstvo z vlažno krpo. 

Pomivalni stroj ni poravnan.  Prepričajte se, da je pomivalni stroj poravnan.

Ostanki hrane ali stekla so 
zamašili črpalko.

Odstranite tujek.
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                NAVODILA ZA INŠTALACIJO 
Pozor!
Priklop dotoka vode in električne napeljave naprave morata biti izvedena s strani usposobl-
jenih strokovnjakov.

Pred instalacijo

Zahteve glede mesta postavitve pomivalnega stroja.

Zadnja stran pomivalnega stroja mora biti obrnjena proti steni.

1

Mere vgradne omarice

Pomivalni stroj ima dotočno 
cev za vodo kot tudi odtočno 
cev za vodo, ki ju lahko pre-
prosto povežete z desne ali z 
leve strani.

Pomivalni stroji

Omarica

Vrata pomival-
nega stroja

Minimalna razdalja za odpiranje vrat znaša 
50 mm

450-600 mm
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Mere okrasne sprednje plošče
2

Pričvrstitev okrasne sprednje plošče
3

2- Ø2, odprtina globine 
10mm

odviti vijak 2-ST4X10
4-4x42 lesni vijak

4-4x42 lesni 
vijak

4-4x42 lesni vijak

vrata pomivalnega stroja

čep v obliki T

2-4x26  lesni 
vijak

okrasna plošča (3~7kg)
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Priklop dotočne cevi za vodo (za mrzlo vodo)
Dotočno cev z mrzlo vodo povežite na spoj z navojem 3/4 palca in se prepričajte, da je 
dobro pričvrščen.
Če je vodovodna inštalacija nova ali daljši čas ni bila uporabljena, je potrebno odviti vodo in 
jo pustiti teči, da se prepričate, da je voda čista in brez umazanij.
V nasprotnem primeru obstaja nevarnost zablokiranja dovoda vode in poškodbe naprave.

Priklop na električno napeljavo
Prepričajte se, da je vtičnica v skladu z vtikačem naprave.
Vtičnica mora biti ozemljena; specifikacija vtičnice 250V/10A, v nasprotnem 
primeru lahko nastopi poškodba ali pa pride do nesreče.
Na to isto vtičnico ne smejo biti povezane druge velike električne naprave 
z veliko močjo.

5

Nastavitev moči vzmeti vrat

Po pričvrstitvi okrasne plošče na pomivalni stroj je potrebno poskusiti odpreti in zapreti 
vrata, da preverite ravnotežje in položaj vrat v nameščenem položaju.
Če morate prilagoditi vijake, jih privijte v desno ali v levo. 

4

ravnotežje 30°~90°

Križni izvijač CR-V 
4mm
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Priklop odtočne cevi za vodo
Odtočno cev za vodo povežite z odtokom vode s premerom večjim od 40mm ali konec cevi 
namestite v korito.
V obeh primerih se prepričajte, da odtočna cev ni prepognjena, konec cevi pa se mora 
nahajati na višini maksimalno 1m.
Pozor:
Navoji odtočne cevi za vodo morajo biti čvrsto pričvrščeni.
 закрепено.

6

Poravnanje
Dovoljen naklon pomivalnega stroja znaša 2 stopinji.
Prilagodite višino z obračanjem nogic in poravnajte napravo.

7

Držaj odtočne cevi

Korito

Odtočna cev

Prilagoditev sprednjih 
nogic

Prilagoditev zadnjih nogic
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Namestitev pritalne letve
8

Podane mere
Tovarniška 
številka

Okrasna plošča Pritalna letev

1 708 mm 75 mm
2 698 mm 85 mm
3 688 mm 95 mm
4 678 mm  105 mm
5 668 mm 115 mm
6 658 mm 125 mm

Pozor:
Višina pritalne letve mora omogočiti lahko odpiranje in zapiranje vratc pomivalnega stroja.

Okrasna plošča

Pritalna letev
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Pritrditev pomivalnega stroja

1. Pomivalni stroj v omarico pričvrstite s privitjem vijakov.
2. Začepite štiri odprtine skladno s shemo..

9

Izkoristite odprtino na desni in na levi strani oziroma 4 odprtine zgoraj.
Za pričvrstitev pomivalnega stroja v omarico uporabite lesne vijake ST4*26

Čepi za odprtine
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Več informacij o izdelku se nahaja v Podatkovni Bazi EPREL na strani  
https://eprel.ec.europa.eu. Informacije lahko dobite s skeniranjem QR 
kode z energijske nalepke ali z vnosom modela izdelka z energijske 
nalepke v iskalnik EPREL https://eprel.ec.europa.eu/

GARANCIJA, POPRODAJNE 
STORITVE
Garancija
Garancijske storitve skladno z garancijskim listom. Proizvajalec ne odgo-
varja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.

Servis
• Proizvajalec izdelka priporoča, da vsa popravila in regulacijske dejav-

nosti izvaja tovarniški servis ali servis, ki je avtoriziran od proizvajal-
ca. Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo popravljati sami. 

• Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko 
predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.

• Minimalno obdobje, v katerem so na voljo rezervni deli, nujno pot-
rebni potrebni za popravilo naprave, je 7 ali 10 let, odvisno od vrste 
in namena rezervnega dela in je v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
2019/2022. 

• Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja sta na voljo 
na spletnih straneh proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastop-
nika.

• Minimalni obvezujoč garancijski rok za napravo, ki jo ponuja proizva-
jalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik, je naveden na garancijskem 
listu.

• Naprava izgubi garancijo zaradi nepooblaščenih adaptacij, predelav, 
poškodovane plombe ali drugih zaščitnih delov opreme ali njihovih 
delov, pa tudi zaradi drugih samovoljnih posegov v opremo, ki niso v 
skladu z navodili za uporabo.

Zahteva za popravilo in pomoč v primeru okvare
Če naprava potrebuje popravilo, je potrebno kontaktirati servis. Naslov 
servisa in telefonska številka za kontakt se nahajata na garancijskem 
listu. Preden kontaktirate servis, morate pripraviti serijsko številko na-
prave, ki je na tablici proizvajalca. Za lažjo uporabo ga zapišite spodaj:
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