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SLO HITRI VODIČ  ADG 6500

Tabela programov Dete-
rgent

Poraba

P Programi Polnitev Litri Kwh Min.1)

1
Predpranje

hladno
Posoda, ki jo boste pomivali kasneje.

- 5,0 0,02 10

2
Hitri progr.

 40°C

Rahlo umazana posoda brez zasušenih 
ostankov hrane.
*Ne priporočamo uporabe tablet.

X 13,0 0,70 30

3
Eco 2)

50°C
Normalno umazana posoda.

X 15,0 1,05 165

4
 Intenzivno

70°C
Priporočamo za zelo umazano posodo, 
posebej za ponve in lonce.

X 15,0 1,50 140

5
Polovično 
polnjenje.

 40°C

Idealno za polovično polnjenje rahlo ali 
normalno umazane posode. X 13,0 1,00 130

1. Programski podatki so bili pridobljeni v skladu z evropskim standardom EN 50242, v normalnih razmerah 
(brez dodatnih opcij), zato lahko variirajo. Pri programih s senzorjem so mogoče razlike do 20 minut zaradi 
samodejnega sistema za kalibracijo.

2. Referenčni program za energijsko nalepko je v skladu s standardom EN 50242. Za podrobnejše 
informacije o EN-primerjalnih testih/standardnih testih polnitve ali drugih testih lahko pišete na: nk_
customer@whirlpool.com.

Whirlpool je zaščitna znamka podjetja Whirlpool USA.

PRED PRVO UPORABO POMIVALNEGA STROJA POZORNO PREBERITE NASLEDNJE KRATKO NAVODILO IN 
NAVODILA ZA NAMESTITEV.
Upravljalno ploščo aktivirate s pritiskom na eno izmed tipk razen CANCEL/OFF.  Upravljalna plošča se 
deaktivira po 30 sekundah, če pe vklopljen kateri od ciklusov pranja. 

TIPKA ZA IZBIRO 
PROGRAMA
Pritisnite tipko 
‘’Program’’ 
(nekajkrat), da se 
prižge kazalnik 
želenega programa 
(spodaj si oglejte 
‘’Programska tabela’’).

TIPKA START/RESUME
Pritisnite tipko za vklop izbranega 
programa: lučka zasveti, ko je programa 
konec pa lučka ugasne. Če med pranjem 
odprete vrata, se pranje začasno prekine: 
oznaka “Start” utripa. Za nadaljevanje 
pranja ponovno pritisnite na tipko “Start” 
in v treh sekundah vrata zaprite.

TIPKA CANCEL/OFF
Za izklop kontrolne plošče pritisnite na 
to tipko. Če jo pritisnete med delovanjem 
programa, bo program preklican, črpanje 
vode se izvede v 1 minuti. Če tipko pritisnete 
ko je pomivalni stroj izključen, se vklopi 
program črpanja vode iz aparata (postopek 
traja 1 minuto).
Če indikator utripa, poglejte poglavje “ Kaj 
storiti, če”.
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Kako nastaviti trdoto vode, da bodo rezultati vedno odlični?
Prva uporaba

Samo pred prvim pranjem ali kadar 
pride do spremembe trdote vode.

Vklop aparata
- Vsaj 3 sekunde držite pritisnjeni tipki 

Programs in CANCEL/Off.
- Led lučke za programe prikazujejo 

nastavljeno trdoto vode.
- S tipko Programs povečajte nastavitev 

(ko je vrednost nastavljena na 7, se po 
naslednjem pritisku tipke nastavi na 1).

- Počakajte 30 sekund (kontrolna plošča 
se izklopi) ali pritisnite na tipko START/
Resume za shranitev nastavitev.

     1 prostor za sol
     2 doziranje sredstva za izpiranje
     3 doziranje pralnega čistila
     4 košare za posodo
     5, 6, 7, 8 funkcije na kontrolni plošči
     9 filtri
     10 šobe za vodo

1. Obrnite se na vodovodno podjetje, da vam 
sporočijo trdoto vaše vode.

2. To vrednost 
vnesite v pomivalni 

stroj.
Predlogi za uporabo čistila

Nemške 
stopnje 

°dH

Francoske 
stopnje 

°fH

Angleške 
stopnje 

°eH
Trdota vode

Vnesena vrednost 
se prikaže na 
indikatorju.

Gel ali prašek 
(sredstvo za 

izpiranje in sol)
Tableta

0-5 0-9 0-0,63 Mehka � � �

Preskočite 
na korak 1 
(preberite 
“Dnevni 

pregled”).

Če je treba 
dodati sol, 
preskočite 
na korak 1 
(preberite 
“Dnevni 

pregled”).

6-10 10-18 7-12,6 Srednja � � �

11-15 19-27 13,3-18,9 Povprečna � � �

16-21 28-37 19,6-25,9 Srednje trda � � �

22-28 38-50 26,6-35 Trda � � � 

29-35 51-63 35,7-44,1 Zelo trda � � �

36-60 64-107 44,8-74,9 Izjemno trda � � �

Pred prvo uporabo stroja je treba napolniti rezervoar za sol neodvisno od trdote vode v vašem kraju 
(glejte spodnji opis I “Dnevni pregled”).

Trdota vode je tovarniško nastavljena 
na Srednjo trdoto (kazalnik pokaže 
številko 4).

Čeprav uporabite tablete, ki vsebujejo 
sol, je treba sol dodatno uporabiti, saj v 
tabletah je ni dovolj za mehčanje vode.
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Preverite rezervoar za sol – razkrajanje vodnega kamna (Ni potrebno, če je trdota vode nastavljena na 
“Mehko” vodo.)

Dnevni pregled

1

Indikator nivoja soli lahko ostane vključen še nekaj ciklov pranja. Če je voda v vašem vodovodu mehka, 
sol ni potrebna.

Indikator soli (odvisno od modela)

Rezervoar za sol 
napolnite z vodo 
samo pred prvim 
pranjem.

Vizualni 
indikator 
(odvisno od 
modela)

Dodajte sol 
(nikdar ne 
vstavite čistila).
najmanj 0,8 kg
največ 1 kg

Vizualni indikator 
(odvisno od 
modela)
Zaprite pokrovček. 
Okoli pokrovčka 
je treba najprej 
odstraniti ostanke 
soli.

Indikator soli na kontrolni plošči 
se vklopi, ko je treba dodati sol.

Zeleno: OK
Brez barve: 
potrebno je 
dodati sol.
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Dodajanje sredstva za izpiranje (Ni potrebno, če uporabljate tablete za pranje.) nastavitev regulatorja 
sredstva za izpiranje
Dnevni pregled

2

Indikator sredstva za izpiranje (odvisno od model)

Uporabljajte samo tista sredstva za izpiranje, ki so priporočena za uporabo v gospodinjstvu. Če 
sredstvo polijete v stroju med dolivanjem, ga takoj obrišite. S tem preprečite ustvarjanja večje 
količine pene, ki bi lahko povzročila nepravilno delovanje stroja. 

Če vidite sledi: zmanjšajte količino doziranja regulatorja sredstva za izpiranje (1–3). Če posoda ni 
povsem suha: povečajte količino doziranja regulatorja sredstva za izpiranje (5-6). Plastična posoda 
se težje posuši in več sredstva za izpiranje ne pomaga.

Čistila, ki že vsebujejo sredstvo za izpiranje so učinkoviti samo pri daljših programih. V primeru 
kratkega programa se lahko pojavijo ostanki čistila na posodi (če je treba, uporabite čistilo v 
prašku).
Čistila, ki vsebujejo sredstvo za izpiranje v večini ustvarjajo večjo količino pene.

Vizualni 
indikator B

Če je treba 
pokrov 
odprite 
(pritisnite 
ročico).

KLIK

Regulator sredstva za izpiranje lahko nastavite glede 
na uporabljeno čistilno sredstvo. Če je nastavitev 
manjša, bo regulator doziral manj sredstva za 
izpiranje (tovarniška nastavitev: položaj 4). Pritisnite 
ročico za odpiranje pokrova. S kovancem ali 
podobnim predmetom nastavite puščico na želeni 
položaj. Po nastavitvi zaprite pokrov.

Na kontrolni plošči indikator zasveti 
ko je TREBA DODATI SREDSTVO ZA 
IZPIRANJE.

Temno: OK
Brez barve: POTREBNO 
JE DODATI SREDSTVO 
ZA IZPIRANJE.

Sredstvo 
za izpiranje 
dodajte do 
linije max. 
~ 150 ml
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Dodajanje čistila – uporabljajte samo tista čistila, ki so namenjena za pomivalne stroja in v skladu s 
priporočili proizvajalca.
Dnevna uporaba

3

Odprite pokrov A (pritisnite na ročico).

              tableta/gel/prašek

Prostor za čistilo 
napolnite tik 
pred vklopom 
programa.

4  Polnjenje košar
 Polnjenje ZGORNJE KOŠARE

 

        

Za eno pranje uporabite 
samo eno tableto in jo 
vedno vstavite v predal 
za čistilo. Uporabite 
lahko vse vrste table, 
vendar pri tabletah 2v1 
je treba dodati sol.

A – Prilagodljivi nosilci: v horizontalnem popožaju 
za skodelice/dolgo posodo (samo pri nekaterih 
modelih).

B – Košarica za jedilni pribor-polovična:  Lahko jo 
vstavite v zgornjo košaro, kadar je izbrana funkcija 
‘’Half load/Multizone’’. zaščitno mrežo (g) je potrebno 
odstraniti.
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Kako napolniti košare

Nastavitev višine zgornje košare (če je na voljo)
Morda bo učinkoviteje dvigniti zgornjo košaro, da bo več pros-
tora v spodnji košari. Lahko jo tudi spustite, da bo v njej dovolj 
prostora za večje kozarce.
- Primite in izvlecite dva zgornja nosilca (C) (morata biti na isti 

višini) in ju povlecite navzgor ali odstranite zgornjo košaro.

Odstranitev zgornje košare (če je na voljo)
Da na spodnji košari operete večjo posodo, lahko odstranite 
zgornjo košaro.
- Odprite dve zapori na vodilu (D) in izvlecite zgornjo košaro. 

(Kadar je zgornja košara v stroju, morata biti zapori vedno 
zaprti.)

         D - ZAPRTO       D - ODPRTO

4 Polnjenje SPODNJE KOŠARE

E –  Držala za krožnike: lahko jih preklopite in v košaro vstavite lonce.

 ali  nepremična držala za krožnike

F – Košarica za jedilni pribor 

G –  Zaštitna mreža: lahko jo uporabite za ločevanje posameznih posod in s stem zagotovite boljše rezultate 
pomivanja.



7

SLO

5  Posodo postavite tako, da se voda ne nabira v odprtinah in pazite na prosto gibanje šob. V pomivalnem 
stroju lahko perete samo posodo, ki je namenjena za pranje v pomivalnem stroju. V pomivalnem stroju ne 
smete prati posod iz lesa, aluminija, srebrnega pribora in okrašenih porcelanastih posod. Na košarah mora 
biti posoda (krožniki, kozarci, lonci) zložena tako, da voda nemoteno teče po posodi.

Vklop aparata
Pritisnite na katero koli tipko (samo ne tipke CANCEL/OFF) za vklop kontrolne plošče in zagon 
programa.

6  Pregled programa
Maksimalno število programov je navedeno v tem pregledu. Ustrezne programe za svoj pomivalni stroj   
lahko najdete na upravljalni plošči (stran 1).
  
Izberite program v skladu s priloženo Programsko tabelo (stran 1).

Trajanje programa je odvisno od razmer v gospodinjstvu – temperatura, pritisk ipd. 

7 Pomivanje
  Vrata pomivalnega stroja morajo biti zaprta in ventil, na cevi za dovod vode, mora biti odprt.

 Premor programa (želite dodati kos posode v stroj):
 - Previdno odprite vrata pomivalnega stroja (program se prekine) in vstavite kos posode (pazite na  
 vročo paro).
 - Vrata zaprite in pritisnite na tipko START za vklop stroja (program se nadaljuje, kjer je pred   
 odpiranje vrat obstal).
 
 Preklic programa med delovanjem:
 - Pritisnite na tipko CANCEL/Off.
 - Aparat izčrpa vodo iz stroja (1 minuta), nato se izklopi.

 Spremenitev programa med delovanjem:
 - Pritisnite na tipko CANCEL/Off za izklop delovanja.
 - Aparat izčrpa vodo iz stroja (1 minuta), nato se izklopi.
 - Pritisnite na katero koli tipko, razen CANCEL/Off, za vklop aparata.
 - Izberite drug program.
 - Pritisnite na tipko START.

8  Izklop pomivalnega stroja

 Enkrat pritisnite na tipko CANCEL/Off za preklop stroja v stanje pripravljenosti.
 Vsi kazalniki so izključeni. 
 Previdno odpirajte vrata: pazite na vročo paro.
 Odstranite posodo, začenši od spodnje košare – tako boste preprečili     
 kapljanje odvečne vode na spodnjo posodo.
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9 Vzdrževanje in čiščenje

10 Samostojno odpravljanje manjših nepravilnosti

Filtri
Preverite jih in 
očistite, če je 
treba.

Obrnite cilinder 
filtra, izvlecite 
filtre.

Izperite s tekočo 
vodo.

Privijte filter. 
BODITE POZORNI NA OZNAKO.

Vstavite.

KLIK

Razpršilne 
ročice
Odstranite 
predmete/
umazanijo, 
ki ovira 
razpršilne 
ročice.

Povlecite 
navzgor 
spodnjo 
razpršilno 
ročico.

Odvijte zgornjo 
razpršilno ročico.

Očistite 
razpršilne ročice 
s tekočo vodo 
(če morate, 
uporabite 
zobotrebce).

Trdno privijte spodnjo in zgornjo razpršilno 
ročico.
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Kaj storiti, če …
Če se pojavi napaka, najprej preverite spodnjo tabelo in poskušajte sami najti rešitev, preden pokličete pooblaščeni 
Whirlpoolov servis. Če upoštevate naslednja priporočila, boste lahko odpravili večino nepravilnosti in zelo hitro 
vzpostavili normalno delovanje.

Težava      Pomivalni stroj... Morebitni vzroki Rešitev 

...ne deluje/ne more začeti z 
delom.

Pomivalni stroj bi moral biti vklopljen. Če ni električne povezave, preverite varovalko.

Vrata pomivalnega stroja niso zaprta. Preverite, ali so vrata zaprta.

Vklopljen je časovni zamik vklopa. Preverite, če ni nastavljen časovni zamik vklopa (če je na 
voljo). Če je nastavljen, naprava ne bo začela delovati, 
dokler se ne izteče čas, ki je nastavljen. Če je treba, 
nastavite funkcijo časovni zamik vklopa na ‘’0’’ (ponastavite 
napravo).

…indikator CANCEL/Off 6-krat 
utripne.

Vodovodna pipa je zaprta. Vodovodna pipa mora biti odprta.

Dovodna cev je zvita ali pa so zamašeni 
dovodni filtri.

Dovodna cev ne sme biti zvita in dovodni filter v priključku 
vodovodne pipe ne sme biti zamašen.

Prenizek pritisk vode. Vodovodna pipa mora biti popolnoma odprta med 
dovajanjem vode (minimalna zmogljivost: 0,5 l/min.).

…indikator CANCEL/Off 6-krat 
utripne/program pomivanja 
se predčasno konča (posoda je 
mokra in umazana).

Umazani ali zamašeni filtri. Filtri ne smejo biti umazani ali zamašeni.

V pomivalnem stroju je premalo vode. Konkavni predmeti (npr. sklede, skodelice) morajo biti 
zloženi tako, da so odprtine obrnjene navzdol.

Odvodna cev ni pravilno nameščena. Odvodno cev morate pravilno namestiti (za naprave, ki 
se namestijo na podnožje, pustite vsaj 200−400 mm od 
spodnjega roba naprave) – glejte navodila za namestitev.

V stroju se ustvari veliko pene. Ponovite program brez čistila ali počakajte, da pena 
izgine.

…indikator CANCEL/Off 8-krat 
utripne.

Umazani filtri. Očistite filtre.

Cev za odvod vode je zavozlana. Cev za odvod vode ne sme biti zavozlana.

Zaprta povezava s sifonom na cevi. Membrano, ki zapira pot na priključku cevi s sifonom, 
morate odstraniti.

Potem ko ste izvedli navedene ukrepe, morate ponastaviti sporočilo o napaki. V večini primerov je težava tako odpravljena.
PONASTAVITEV: 
                         • Pritisnite tipko CANCEL/Off.

• Zaprite vrata.
• Voda bo v naslednjih 60 sekundah samodejno odtekla.
• Zdaj lahko ponastavite napravo.

Težava Morebitni vzroki Rešitev 

Posode in pribor niso popolnoma 
čisti/na njih so ostanki hrane.

Pustili ste premalo prostora med posameznimi 
kosi posode (nepravilno zlaganje konkavnih 
posod).

Zložite posodo tako, da se kosi medsebojno ne dotikajo. 
Konkavni predmeti (npr. sklede, skodelice) morajo biti 
zloženi tako, da so odprtine obrnjene navzdol.

Premalo detergenta; detergent je star ali pa ni 
bil pravilno shranjen.

Če je treba, uporabite večjo količino detergenta, v skladu 
s količino, ki jo priporoča proizvajalec. Vedno shranite 
detergent na suhem mestu in ne shranjujte ga predolgo.

Temperatura ni dovolj visoka za zelo umazano 
posodo.

Za zelo umazano posodo izberite program z višjo 
temperaturo (glejte tabelo na strani 1).

Pomivanje v spodnji in zgornji košari hkrati 
z vključeno funkcijo ‘’Polovično polnjenje/
Multizone’’.

Če izberete funkcijo ‘’Polovično polnjenje/Multizone’’ (če je 
na voljo), vedite, da morate napolniti ali samo zgornjo ali 
samo spodnjo košaro, da bi tako povečali moč pomivanja 
in izboljšali rezultate pomivanja.

Pogosta uporaba funkcije Eco 50 °C. Če pogosto uporabljate program Eco 50 °C (če je na voljo), 
občasno izberite program Intensive 70 °C.

Zamašene razpršilne ročice; filtri so umazani 
ali pa niso pravilno pritrjeni.

Razpršilne ročice ne smejo biti zamašene, filtri ne smejo 
biti umazani in morajo biti pravilno pritrjeni (glejte 
poglavji 9 in 10).

Razpršilne ročice se ne morejo vrteti zaradi 
posode ali pribora.

Razpršilne ročice se morajo prosto vrteti, posoda in pribor 
pa jih ne smeta ovirati.
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Kaj storiti, če …
Težave Morebitni vzroki Rešitev 

Prižge se kazalnik za sol. Uporaba tablet za mehko vodo. Nastavite opcijo za izbiro vrste sredstva za pomivanje; če ta 
opcija ni na voljo, je normalno, da se prižge kazalnik za sol.

Na posodi in priboru 
so ostanki: ostanki 
regenerativne soli.

Voda je preveč trda. Na območjih z zelo trdo vodo morate dodati več 
regenerativne soli (glejte stran 2, ‘’Kako nastaviti trdoto 
vode’’).

Odprt predalnik za sol. Pravilno zaprite predalnik za sol.

Nezadostna količina sredstva za izpiranje. Če uporabljate kombiniran detergent, dodajte sredstvo za 
izpiranje.

Posoda ni dovolj posušena. Plastične posode se ne posušijo dobro. Sintetični materiali se ne morejo dobro posušiti. Če ostanejo 
mokri po pomivanju, jih obrišite s krpo.

Čista posoda že dlje časa po končanem 
pomivanju stoji v pomivalnem stroju (npr. pri 
uporabi funkcije časovni zamik vklopa).

V tem primeru je prisotnost vodnih kapljic na posodi in 
stenah pomivalnega stroja normalen pojav. Odprite vrata 5 
minut prej, preden odstranite posodo.

Nepravilno zlaganje konkavnih predmetov. Zložite posodo tako, da se v odprtinah ne bo nabirala voda.

Neustrezna količina sredstva za izpiranje. Povečajte količino sredstva za izpiranje – poglejte str. 4, 
poglavje ‘’Dodajanje sredstva za izpiranje’’.

Izbran je hitri program. Hitri program je namenjen hitremu pomivanju rahlo 
umazane posode. Če ga boste uporabili pri polnem 
pomivalnem stroju za pomivanje srednje do zelo umazane 
posode, se posoda morda ne bo popolnoma posušila. V 
tem primeru izberite program s standardnim trajanjem. Za 
najboljše rezultate odprite vrata po končanem programu in 
počakajte 15 minut, preden vzamete posodo.

Plastični deli posod so 
obledeli.

Paradižnikov/korenčkov sok. Paradižnikov sok lahko povzroča bledenje barve pri plastični 
posodi. Priporočamo uporabo pomivalnega sredstva v 
prahu, ker omogoča rahlo povečanje količine, s čimer 
se izboljša beljenje. Morate uporabiti programe z višjo 
temperaturo pomivanja.

Motni kozarci ipd. Posoda ni primerna za pomivanje v 
pomivalnem stroju (porcelan).

Uporabljajte samo posodo in pribor, ki je primeren za 
pomivanje v pomivalnem stroju.

Ostanki na kozarcih, ki jih je 
nemogoče odstraniti.

Uporaba neustreznega programa za kozarce. Posodo morate zložiti tako, da se ne dotika. Uporabite 
ustrezen program za kozarce.

Kozarci se ne svetijo. Takšni kozarci niso primerni za pomivanje v 
pomivalnem stroju (porcelan).

Nekaterih kozarcev ne smete pomivati v pomivalnem stroju.

Trajni ostanki na kozarcih. Pojav rahle korozije na stekleni posodi (učinek 
mavrice).

Posledice korozije so neodpravljive. V prihodnje 
priporočamo:
Spremenite nastavitve sistema za mehčanje vode.
Bodite previdni. Upoštevajte priporočeno dozo sredstva za 
pomivanje.

Temni madeži in ostanki 
na skodelicah za čaj ne 
izginejo po pomivanju v 
pomivalnem stroju.

Neznan vzrok. Pojav je neizbežen. Sprememba barve je trajna.

Rja na posodi. Ni uporabljen program predpranja. Ostanki slane ali kisle hrane lahko povzročijo rjaste madeže 
celo na posodi iz nerjavečega jekla. Da bi se temu izognili, 
vedno uporabljajte program predpranja, če nameravate 
posodo pomiti kasneje.

Vidne so sledi. Premajhna količina sredstva za izpiranje. Če ostanejo sledi, povečajte količino sredstva za izpiranje 
(glejte stran 3, korak 2). Če uporabljate večnamensko 
sredstvo za pomivanje, dodajte še sredstvo za izpiranje.

Proge. Prevelika količina sredstva za izpiranje. Če se pojavijo proge, zmanjšajte količino sredstva 
za izpiranje (glejte stran 3, korak 2). Če uporabljate 
večnamensko sredstvo za pomivanje, ne dodajajte sredstva 
za izpiranje.

Pena. Neustrezna količina sredstva za izpiranje. Uporabite samo potrebno količino sredstva za pomivanje/
sredstva za izpiranje, saj prevelika količina povzroča 
nastanek velike količine pene.
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Izklop iz električnega omrežja – Kaj storiti, če …

Če tudi potem, ko ste preverili zgoraj naštete ukrepe, težava še vedno ni odpravljena, izključite stroj, izvlecite 
vtič iz električnega omrežja in zaprite vodovodno pipo.
Poiščite pomoč pri servisu (glejte jamstvo).
Preden pokličete servis, si zapišite naslednje:
− opis okvare,
− vrsto in model stroja,
− servisno kodo (številka, ki je navedena na tipski nalepki) na notranji desni strani vrat:

Varnostna opozorila in priporočila

1. Embalaža
Embalažne materiale je mogoče v celoti reciklirati in 
so označeni s simbolom za reciklažo.

2. Odstranjevanje embalaže in pregled vsebine 
paketa
Ko odstranite embalažo, preverite, če je stroj 
poškodovan in ali se vrata zapirajo pravilno. Če 
obstaja kakršen koli dvom, stopite do usposobljenega 
strokovnjaka ali lokalnega dobavitelja.

3. Pred prvo uporabo pomivalnega stroja
−  Stroj je oblikovan za delo pri temperaturah med 

5 in 45 °C.
−  Proizvajalec je testiral pomivalni stroj, da bi 

preveril, če deluje pravilno. Po takih testiranjih 
lahko ostanejo manjši sledovi kapljic/vode, ki 
izginejo po prvem pomivanju.

4. Prihranek energije in vode
−  Ne izpirajte posode s tekočo vodo.
−  Preden vključite cikel pomivanja, vedno do 

konca napolnite pomivalni stroj ali izberite 
funkcijo ‘’Polovično polnjenje/Multizone’’ (če je 
na voljo).

−  Če so na voljo ekološko sprejemljivi energetski 
viri, npr. ogrevanje s solarnimi ploščami, 
toplotnimi črpalkami ali s centralnim ogrevalnim 
sistemom, lahko stroj priklopite na dovod vode 
z maksimalno temperaturo 60 °C. Preverite, če 
uporabljate ustrezno vrsto dovodne cevi (“70 °C 
Max” ali “90 °C Max”).

5. Varnost otrok
−  Embalažo pospravite izven dosega otrok.
−  Otroci se ne smejo igrati s pomivalnim strojem.
−  Sredstvo za pomivanje, sol in sredstvo za 

izpiranje shranite izven dosega otrok.

6. Varnostna opozorila
−  Pomivalnega stroja ne smejo uporabljati otroci 

ali telesno in duševno nesposobne osebe, razen 
če jih ne nadzira odgovorna odrasla oseba, ki 
lahko jamči za varno uporabo stroja.

−  Ne puščajte stroja na nezavarovanem mestu.
−  V bližini pomivalnega stroja ne shranjujte 

vnetljivih snovi.
−  Voda v pomivalnem stroju ni pitna.
−  Ne vnašajte topil v pomivalni stroj: nevarnost 

eksplozije.
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−  Bodite previdni, ko so vrata odprta: nevarnost 
zatikanja.

−  Odprta vrata pomivalnega stroja lahko vzdržijo 
samo težo napolnjene košare, ko se le-ta izvleče. 
Ne obešajte predmetov na odprta vrata in ne 
sedite ali stojte na njih.

−  Oster pribor lahko povzroči poškodbe (npr. 
noži), zato ga postavitev košaro za pribor, tako 
da so ostri robovi obrnjeni navzdol. Pribor z 
dolgimi ročaji morate položiti vodoravno v 
zgornjo košaro, tako da oster del ni obrnjen 
proti zunanji strani pomivalnega stroja.

 Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih 
lastnosti.

 Jamstvo ne velja, če okvare povzroči nepravilna 
uporaba pomivalnega stroja. Proizvajalec ne 
odgovarja za morebitne tiskarske napake.

−  Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli stroj 
izključite, izvlecite vtič iz električnega omrežja 
in zaprite dotok vode; tako storite tudi po koncu 
programa v primeru nepravilnosti v delovanju.

−  Popravke in tehnične posege lahko opravi samo 
za to usposobljen strokovnjak.

7. Odpornost na zmrzal
Če je stroj postavljen v prostoru, kjer obstaja možnost 
za nastanek zmrzali, morate iz stroja izčrpati vso 
vodo. Zaprite pipo, odstranite dovodno in odvodno 
cev ter pustite, da se stroj posuši. V predalniku za sol 
pustite vsaj 1 kg stopljene regenerativne soli. Tako 
boste zaščitili stroj pred nižjimi temperaturami od 21 
°C. Ko nastavite program, se lahko prikaže sporočilo, 
ki označuje napako. ‘’F1’’: na dno pomivalnega stroja 
nalijte pol litra tople vode. ‘’F6’’: stroj morate pustiti na 
temperaturi okolja, minimalno 5 °C, za vsaj 24 ur. Po 
odpravi teh napak ponastavite stroj (glejte poglavje 
‘’Kaj storiti, če …’’).

8. Odstranjevanje
−  Stroj je izdelan iz materialov, ki se lahko reciklirajo. 

Če ne boste več uporabljali pomivalnega stroja, 
ga morate odložiti v skladu z lokalnimi predpisi 
o odlaganju odpada. Lahko ga onemogočite za 
nadaljnjo uporabo, tako da prerežete omrežni 
kabel. Da bi preprečili za otroke nevarne razmere 
(npr. nevarnost zadušitve), zlomite kljuko vrat, 
da se ne morejo več zapreti.

−  Stroj je označen v skladu z evropsko direktivo 
2002/96/ES o odlaganju iztrošenih električnih 
in elektronskih naprav (WEEE). S pravilnim 
odlaganjem dotrajanega stroja pomagate pri 
preprečevanju morebitnih  posledic za okolje 
in zdravje ljudi. Nepravilno odlaganje stroja ima 
lahko negativen vpliv na okolje. Simbol $, ki je 
na stroju ali v priloženi dokumentaciji, sporoča, 
da stroja ne smemo dojemati kot gospodinjski 
odpadek, temveč ga moramo odnesti v 
najbližji zbirni center za reciklažo električnih in 
elektronskih naprav. Odlaganje mora potekati 
v skladu z lokalnimi predpisi za ekološko 
sprejemljivo odlaganje odpada. Za dodatne 
informacije o ravnanju s strojem, obnavljanju in 
recikliranju le-tega se obrnite na pooblaščene 
lokalne organe, komunalno službo ali trgovino, 
kjer ste ga kupili.

ES-izjava o skladnosti
Ta stroj je oblikovan, izdelan in distribuiran v skladu 
z varnostnimi zahtevami smernic ES: $ 2006/95/ES, 
89/336/ES, 93/68/ES in 2002/95/ES (smernica RoHS).

Zmogljivost pomivalnega stroja: storitev za 13 oseb.


