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 Preberite ta    
   navodila za uporabo
Spoštovani kupec,
- pred uporabo pomivalnega stroja najprej preberite 

ta navodila za uporabo, saj boste tako stroj pravilno 
uporabljali in vzdrževali;

- navodila shranite za kasnejšo uporabo;
- posredujte jih morebitnemu naslednjemu lastniku 

pomivalnega stroja.

Navodila so sestavljena iz več poglavij in sicer varnostna 
navodila, navodila za uporabo, navodila za namestitev, 
reševanje težav…

 Preden kličete    
   servis
- V poglavju reševanje težav je del z nasveti, kateri vam 

pomagajo rešiti nekatere napake pri delovanju.
- Če težave sami ne morete rešiti, se posvetujte z našim 

strokovnjakom.

  Opomba
Proizvajalec lahko brez predhodnega obvestila opravi 
nekatere spremembe na aparatu, saj stalno razvija in 
nadgrajuje svoje aparate.
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1 POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

PRED UPORABO STROJA NAJPREJ PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.

 OPOZORILO! Med uporabo tega stroja vedno upoštevajte spodnje varnostne napotke.

  OZEMLJITEV
- Ta stroj mora biti ozemljen. V primeru okvare ali nepravilnega delovanja bo ozemljitev zmanjšala nevarnost električnega 

udara s tem, da po poti ozemljitve steče tok. Stroj ima napajalni kabel, ki ima žico za ozemljitev in vtikač s primerno 
ozemljitvijo.

- Vtikač morate priključiti v ozemljeno vtičnico, ki ustreza lokalnim pravilom in zakonom.

 OPOZORILO!
- Nepravilna povezave stroja z ozemljitvijo lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- Kadar dvomite v pravilno ozemljitev vašega stroja, se posvetujte s kvalificiranim elektrikarjem ali pooblaščenim 

serviserjem. Ne spreminjajte vtikača, ki je nameščen na napajalnem kablu. Če vtikač ni primeren za vašo vtičnico, naj 
kvalificiran elektrikar opravi primerno prevezavo.

  OPOZORILO! PRAVILNA UPORABA
- Ne obremenjujte, na sedite in ne stojte na odprtih vratih pomivalnega stroja ali košarici za posodo.
- Stroja ne uporabljajte, če vsi deli niso pravilno nameščeni. Vrata stroja odpirajte previdno, saj lahko med delovanjem 

stroja prične voda škropiti iz stroja.
- Na odprta vrata pomivalnega stroja ne odlagajte težkih predmetov in ne stojte na vratih. Stroj se lahko prekucne 

naprej.
- Med nalaganjem posode v stroj:

1. Poskrbite, da bodo ostri predmeti dovolj odmaknjeni od tesnila vrat, saj se lahko poškoduje.
2. Nože in drug pribor z ostrimi konicami morate obrniti navzdol ali jih položiti v vodoraven položaj.

- Poskrbite, da se plastična posoda ne dotika grelnega elementa. (To velja za stroja, ki imajo viden grelnik.)
- Preverite ali je prostor za pralno sredstvo po pranju prazno.
- Plastičnih posod ne perite v stroju, razen če imajo oznako, da jih lahko perete v stroju. Za neoznačene plastične posode 

preverite priporočila proizvajalca.
- Uporabljajte pralna sredstva in dodatke za spiranje, ki so namenjeni za samodejne pomivalne stroje.
- Nikdar ne uporabite mila, pralnega praška za perilo ali tekočega mila za telo. Te izdelke shranite na otrokom nedosegljivo 

mesto.
- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik s pralnim sredstvom in sredstvom za spiranje, prav tako pazite, da se otroci ne 

približajo stroju, kadar so odprta vrata, saj je lahko v stroju še ostanek teh sredstev.
- Tega stroja naj ne uporabljajo ljudje z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi, ki niso izkušene 

ali ne poznajo delovanja stroja, razen, če so nadzorovani s strani izkušene osebe, ki prevzame odgovornost za njihovo 
varnost.

- Otroci morajo biti nadzorovani, da se jim prepreči igranje s strojem.
- Pralna sredstva so močno alkalna in so zelo nevarna, če jih pogoltnete. Pazite, da vam čistilo ne pride na kožo ali v oko 

in pazite na otroke, kadar so vrata stroja odprta.
- Vrat stroja ne puščajte odprtih, saj s tem povečujete nevarnost prevrnitve stroja.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja proizvajalec, pooblaščeni serviser ali kvalificiran elektrikar.
- Prede star stroj odpeljete na odpad, odstranite vrata stroja.
- Embalažo stroja zavrzite na pravilen način.
- Pomivalni stroj uporabljajte samo za namene, za katere je bil narejen.
- Med nameščanjem stroja pazite, da napajalnega kabla ne poškodujete s premočnim prepogibanjem. Ne spreminjajte 

kontrol stroja.
- Aparat priključite na vodovodno omrežje z novo cevjo, stare ne uporabite ponovno.
- V stroj lahko naložite do 9 servisnih kompletov.
- Največji tlak dovodne vode je lahko 1 Mpa.
- Najmanjši tlak dovodne vode je lahko 0,04 Mpa.



2

2 ODSTRANJEVANJE
Embalažo stroja zavrzite na pravilen način.
Vso embalažo se lahko reciklira.
Plastični deli so označeni s standardnimi oznakami:
- PE: polietilen, ovojni material,
- PS: polistiren, material za obloge,
- POM: polioksimetilen, plastični koščki,
- PP: polipropilen, filter za sol,
- ABC: akrilonitril butadien stiren

  OPOZORILO!
- Embalaža je lahko za otroke nevarna.
- Embalažo in star stroj odpeljite v center za recikliranje. Najprej odrežite napajalni kabel in onesposobite sistem za 

zaklepanje vrat.
- Karton embalaže je narejen iz recikliranega papirja in ga zavrzite v zabojnik za papir pri ločenem zbiranju odpadkov.
- S pravilnim odstranjevanjem tega aparata boste pripomogli pri preprečevanju negativnih posledic na okolje in življenje 

ljudi.
- Za več informacij o reciklaži tega stroja si lahko pridobite pri ustreznih organih lokalne skupnosti ali na smetišču.

ODSTRANITEV: tega stroja ne smete zavreči med navadne gospodinjske odpadke. Zaradi posebnega načina odlaganja 
se tovrstne aparate zbira posebej.
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3 NAVODILA ZA UPORABO

 POMEMBNO!
Da bi najbolje izkoristili možnosti tega pomivalnega stroja priporočamo, da pred prvo uporabo preberete v celoti ta navodila 
za uporabo.

KONTROLNA PLOŠČA

1 lučka za prikaz 3 v 1/funkcijska tipka 3 v 1: za vklop in prikaz 3 v 1.

 tipke za program in lučke za prikaz programa: izbira enega od 7 programom; prikaz izbranega programa.
3 tipka za vklop in ponastavitev: vklop delovanja izbranega programa in ponastavitev trenutno izvajanega programa.

 tipika za vklop stroja in lučka prikaza delovanja: vklop/izklop stroja in lučka prikaz delovanja stroja.

OPIS STROJA
  Pogled od spredaj           Pogled od zadaj

1 zgornja košara
2 ročici za pršenje vode
3 spodnja košara
4 posoda za sol
5 glavni filter

6 prostor za čistilno sredstvo
7 prostor za skodelice
8 košara za pribor
9 grobi filter
10 prostor za sredstvo za izpiranje

11 priključek za odvod vode
12 priključek za dovod vode
13 spodnji pladenj

2

4
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4 PRED PRVO UPORABO STROJA
Preden prvič uporabite pomivalni stroj:
A Nastavite mehčalec vode.
B V posodo za sol nalijte 1/2 litra vode, nato vstavite še sol.
C Napolnite posodo za sredstvo za izpiranje.
D Vstavite čistilo za posodo.

A   MEHČALEC VODE

Mehčalec vode nastavite ročno z gumbom za nastavitev trdote 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 mineralov 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.

Nastavitev porabe soli

Pomivalni stroj omogoča nastavitev porabe soli glede na trdoto vaše vode. S tem optimizirate in nastavite po svojih željah 
porabo soli.

Prosimo, upoštevajte spodnje korake za nastavitev porabe soli.  
1. Odvijte pokrov prostora za sol.
2. Na ohišju je obroček s puščico (glejte sliko), če je treba, zavrtite obroč v smeri od – proti +, glede na trdoto vode, ki je v 

vašem okolju. Priporočamo, da nastavitev opravite v skladu s spodnjo tabelo.

Trdota vode Položaj obroča Poraba soli 
(gram/pranje)

Poraba
(št. pranj/1 kg soli)°dH °fH °Clarke mmol/l

0-8 0-14 0-10 0-1,4 / 0 /
8-22 14-39 10-28 1,4-3,9 - 20 50

22-45 39-80 28-56 3,9-8 sredina 40 25
45-60 80-107 56-75 8-11 + 60 16

Opomba 1                Opomba 2

°dH=1,25 °Clarke=1,78  °fH=0,178 mmol/l
°dH: nemške stopinje
°Clarke: britanske stopinje
°fH: francoske stopinje

Vaše vodovodno podjetje vam lahko posreduje podatke o trdoti vaše vode.

/ Ni treba dodati soli.
- Nastavitev proti znaku -.
+ Nastavitev proti znaku +.

srednje Nastavitev med znakoma – in +.
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B   VSTAVLJANJE SOLI V POSODO

Vedno uporabite sol, ki je namenjena za pomivalne stroje.
Posoda za sol je pod spodnjo košaro in jo je treba napolniti kot je opisano spodaj.

POZOR!
- Vedno uporabite sol, ki je namenjena za pomivalne stroje. Vsaka druga sol, ki ni izrecno narejena za pomivalne stroje, 

še posebej kuhinjska sol, bo poškodovala mehčalec vode. V primeru poškodbe zaradi uporabe neprimerne soli, 
proizvajalec ne priznava garancije in ni odgovoren za nastalo škodo.

- Sol vstavite tik pred vklopom enega celovitega pralnega programa. Na ta način preprečite nabiranje grudic soli na dnu 
posode, ki lahko kasneje povzroči korozijo.

A Odstranite spodnjo košaro za nalaganje posode, odvijte pokrov posode za sol in ga odstranite (1).
B Pred prvim pranjem v posodo vlijte 1 liter vode.
C Na vrh posode namestite priložen lijak in v posodo stresite 1 kg soli. Povsem normalno je, da bo nekaj vode izteklo iz 

posode za sol (2).
D Za tem namestite pokrovček posode in ga privijte.
E Navadno lučka, ki opozarja, da je zmanjkalo soli, neha svetiti v 2-6 dneh po vstavitvi soli.
F Takoj po vstavitvi soli vklopite celovit program pranja. (priporočamo uporabo programa z namakanjem ali hiter program). 

V nasprotnem primeru se lahko zaradi slane vode pokvari sistem doziranja, črpalka ali drug vitalen del stroja. Tega 
garancija ne zajema.

 Opomba
1. Posodo za sol napolnite s soljo šele, ko na kontrolni plošči zasveti lučka za pomanjkanje soli. Glede na hitrost raztapljanja 

soli, bo lučka na kontrolni plošči še nekaj časa svetila. Če na kontrolni plošči ni lučke za prikaz pomanjkanja soli 
(nekateri modeli), lahko sami ocenite kdaj je pravi čas za dodajanje soli, glede na število opravljenih ciklov pranja.

2. Če se v stroju razlije nekaj slane vode, je treba zagnati program z namakanjem ali hiter program, da se iz stroja odstrani 
odvečna sol.

C   POLNJENJE PROSTORA S SREDSTVOM ZA IZPIRANJE

Dozirna naprava za sredstvo za izpiranje
Sredstvo za izpiranje se v stroju dozira pri zadnjem izpiranju in na ta način se prepreči zadrževanje vode na kozarcih in ostali 
posodi. Voda hitreje odteče in tako na kozarcih ni vidnih obrisov kapljic. Prav tako je postopek sušenja hitrejši, saj voda bolje 
odteče s posode. Vaš pomivalni stroj uporablja tekoče sredstvo za izpiranje. Dozirna naprava za sredstvo za izpiranje je na 
notranji strani vrat, ob dozirni napravi za čistilo. Dozirno napravo napolnite tako, da odprete pokrovček in nalivate sredstvo 
za izpiranje toliko časa, da indikator postane povsem črn. Prostornina dozirne naprave je približno 110 ml.

Delovanje dozirne naprave za izpiranje
Sredstvo za izpiranje se doda pri zadnjem izpiranju posode, na ta način se posoda bolje izpere in tako ni obrisov vodnih 
kapljic zaradi boljšega sušenja.

Pozor!
Uporabljajte samo originalna sredstva za izpiranje za pomivalne stroje. V dozirno napravo ne vlivajte drugih sredstev, kot je 
čistilo za ročno pomivanje posode ali prašek za posodo. Na ta način lahko poškodujete stroj.

Odpreti.
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Kdaj napolniti dozirno napravo s sredstvom za izpiranje?
Za stroje, ki nimajo opozorilne lučka na kontrolni plošči, lahko ocenite barvo indikatorja nivoja C, ki je poleg pokrovčka. Ko 
je dozirna naprava polna, je indikator povsem črn. S porabljanjem sredstva za izpiranje se zmanjšuje črna pika v indikatorju. 
Ne dovolite, da bi postala pika manjša od 1/4 celotnega indikatorja.

S porabljanjem sredstva za izpiranje, se zmanjšuje tudi prikazana pika na indikatorju, kot je prikazano spodaj: 
 polno          C (inidikator nivoja sredstva)
 3/4 polno
 1/2 polno
 1/4 polno – Napolnite dozirno napravo.
 prazno

1. Za odpiranje pokrovčka dozirne naprave obrnite pokrovček proti levi puščici in ga dvignite.
2. V odprtino nalijte sredstvo za izpiranje in pazite, da ne napolnite preveč.
3. Pokrovček namestite tako, da je obrnjen proti oznaki odprto (leva puščica), nato pa ga zavrtite v desno proti puščici, ki 

označuje zaprt položaj.

 Opomba
Če se je med dolivanje nekaj sredstva prelilo izven dozirne posode, ga obrišite z vpojno krpo, saj se v nasprotnem 
primeru pri naslednjem pranju ustvarja preveč pene. Ne pozabite zapreti pokrovčka dozirne naprave, preden zaprete vrata 
pomivalnega stroja.

Nastavitev količine doziranja
         
         Nastavite količino (izpiranje).

Dozirna naprava ima 6 nivojem doziranja. Vedno začnite z nastavitvijo na 4. če na posodi še vedno 
ostajajo znamenja vodnih kapljic po pranju, povečajte nivo doziranja na 5. Če še vedno ni dovolj, še 
povečajte nivo doziranja. Priporočljiva nastavitev je 4 (to je tudi tovarniška nastavitev).

 Opomba
Nastavitev povečajte, če so na posodi znamenja posušenih vodnih kapljic. Če so na posodi lepljivi madeži ali je na kozarcih 
modrikast film, zmanjšajte nastavitev na nižjo vrednost.

D   FUNKCIJA PRALNEGA SREDSTVA

Pralno sredstvo s svojo kemijsko sestavo vpliva na odstranjevanje umazanije in ostankov hrane, ter poskrbi za lažje 
odstranjevanje iz stroja. Večina komercialnih kakovostnih pralnih sredstev je primernih za ta namen.

Pralna sredstva
Obstajajo 3 vrste sredstev:
- s fosfati in klorom,
- s fosfati in brez klora,
- brez fosfatov in brez klora.
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Normalno je, da priporočamo uporabo pralnega sredstva brez fosfatov. V tem primeru je funkcija mehčanja vode brez 
fosfatov otežena in priporočamo, da v stroj dodate sol, če tudi je trdota vode samo 6 °dH. Če uporabite pralno sredstvo 
brez fosfatov in imate trdo vodo, se bodo na posodi poznali beli obrisi vodnih kapljic. V tem primeru dodajte več pralnega 
sredstva, da izničite ta učinek. Sredstva brez klora lahko samo delo obelijo posodo. Močni in barvni madeži ne bodo 
povsem odstranjeni. V tem primeru uporabite program z višjo temperaturo vode.

Koncentrirana pralna sredstva

Glede na njihove kemijske sestavine jih lahko razdelimo v dve skupini:
- konvencionalna, alkalna sredstva,
- nizko alkalna koncentrirana sredstva z naravnimi encimi.
Uporaba “normalnih” pralnih programov v kombinaciji s koncentriranimi pralnimi sredstvi zmanjšuje onesnaževanje in je 
dobro za vašo posodo. Ti pralni programi so točno namenjeni lastnostim za razjedanje umazanije z encimi koncentriranih 
pralnih sredstev. Iz tega razloga lahko z “normalnim” pralnim programom in koncentriranim pralnim sredstvom dosežete 
enake rezultate, kot bi jih z “intenzivnimi” programi.

Pralna sredstva v tabletah

Tablete različnih proizvajalec se raztapljajo z različnimi hitrostmi. Zaradi tega se nekatere tablete med delovanjem programa 
ne raztopijo popolnoma in ne morejo delovati v vsej svoji moči. Zato pri uporabi tablet raje izberite programe, ki trajajo dlje 
časa in tako zagotovite njihovo celotno delovanje.

Dozirna naprava pralnega sredstva

Dozirno napravo je treba napolniti pred vsakim pranjem, z upoštevanjem navodil o doziranju. Vaš pomivalni stroj uporablja 
manj pralnega sredstva in sredstva za izpiranje kot konvencionalni stroji. Navadno potrebujete eno malo žličko pralnega 
sredstva za normalno pranje posode. Bolj umazana posoda potrebuje več pralnega sredstva. Pralno sredstvo dodajte tip 
pred pranjem, saj se lahko v nasprotnem primeru navlaži in tako se težje odvaja med pranjem.

Količina uporabljenega pralnega čistila

 Opomba
- Če je pokrovček zaprt, pritisnite tipko za odpiranje. Pokrovček se bo zaradi vzmeti odprl.
- Pralno sredstvo dodajte tipk pred pranjem.
- Uporabite samo originalno pralno sredstvo.

  OPOZORILO! Pralno sredstvo je jedko! pazite, da ne pride v roke otrokom.

Pravilna uporaba pralnega sredstva
Uporabljajte pralno sredstvo, ki je namenjeno za pomivalne stroje. Pralno sredstvo naj bo sveže in suho. Praškasto sredstvo 
ne dozirajte v stroj preden niste pripravljeni zagnati programa.

Za odpiranje 
potisnite jeziček.
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Doziranje pralnega sredstva

V dozirno napravo vstavite pralno sredstvo. Oznake prikazujejo količino sredstva, ki 
ga lahko vstavite, kot je prikazano na desni strani.
A V ta prekat vstavite pralno sredstvo za glavno pranje. Oznaka MIN pomeni 

približno 20 g praška.
B Prekat za predpranje; 5g praška.

Prosimo, upoštevajte navodila proizvajalca pralnega sredstva glede količine doziranja 
in shranjevanja, ki so zapisana na embalaži.

Pokrovček zaprite in ga potisnite, dokler se ne zapre.

Če je posoda močno umazana, vstavite pralno  sredstvo še v prekat za predpranje. To čistilo učinkuje v fazi predpranja.

 Opomba
- Na zadnji strani navodila za uporabo je tabela o količinah doziranja za vsak posamezni program.
- Upoštevajte, da lahko pride do razlik zaradi različno umazane posode in trdote vode.
- Upoštevajte priporočila proizvajalce pralnega sredstva na embalaži le-tega.

Kako uporabiti funkcijo 3 v 1?

Vaš pomivalni stroj im funkcijo 3 v 1, ki ne zahteva dodatne soli in sredstva za izpiranje, le tablete 3 v 1. Pomivalni stroj ima 
kot dodatek posodo za tablete 3 v 1.

 Opomba
Samo za funkcijo 3 v 1 (za programe intenzivno/normalno /ekonomično) se lahko uporabi tablete 3 v 1. če boste tablete 3 
v 1 uporabili pri drugih programih, stroj ne bo dosegel dobrih rezultatov.
1. Na spodnji sliki je prikazan način namestitev posodice za tablete 3 v 1 na zgornji košari.

2. Zavrtite zgornji roko za pršenje vode in preverite ali udari v posodo za tablete 3 v 1. Če je treba, posodo 
prestavite. Na spodnji sliki je prikaz primerne postavitve.

3. V posodo vstavite tableto 3 v 1 in zaženite program pranja.

 Opomba
Kadar uporabljate kombiniran prašek 3 v 1 pazite na velikost posameznih delov praška, da z njimi ne poškodujte dozirne 
naprave, ko zaprete pokrovček.
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5  Nalaganje posode v košaro
Za najboljše delovanje stroja upoštevajte spodnje napotke za zlaganje posode v košaro. Lastnosti in videz košar za posodo 
in košare za pribor se lahko razlikuje od modela do modela.

Pozor pred ali po nalaganju košare za posodo

S posode odstranite večje kose ostankov hrane. Zažgano hrano v loncih najprej zmehčajte. Ni potrebe po predhodnem 
izpiranju posode pod tekočo vodo. Posodo v košaro nalagajte po spodnjih napotkih.
1. Predmete kot so skodelice, kozarci, lonci in podobo obrnite navzdol.
2. Zavite predmete postavite postrani, da lahko voda odteče z njih.
3. Vsi predmeti morajo biti varno nameščeni in se ne morejo prevrniti.
4. Vsi predmeti morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo premikanja roke za pršenje vode.

Manjših predmetov v stroju ne perite, saj lahko padejo skozi košaro.

Nalaganje zgornje košare

Zgornja košara je namenjena za občutljivejšo in lažjo posodo kot so kozarci, kavne in čajne skodelice, kot tudi krožnike, 
manjše sklede in plitvejše posode (ne preveč umazane).
Posodo postavite tako, da se ne premakne zaradi curka vode.

Nastavitev zgornje košare

Višina zgornje košare je nastavljiva in tako omogoča zlaganje večjih kosov posode na zgornji ali spodnji košari. Višina se 
nastavi tako, da izberete kateri komplet koles košare bo nameščen na vodilu za kolesa. Daljši predmeti, noži, servisi za 
solate in podobno se naj postavijo na poličke zgornje košare, da ne ovirajo kroženja roke za pršenje vode. Police lahko po 
potrebi dvignete pokonci ali celo odstranite.

skleda 
(srednja)

skleda 
(manjša) skodelice

posodica za 
omako

krožnikipladenj za 
sladice

kozarci

spredaj

polica

spodnji komplet 
koles

zgornji komplet 
koles
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Nalaganje spodnje košare

Priporočamo, da na spodnjo košaro naložite večje kose posode, ki jo je težje umiti: sklede, krožnike, pokrovke, lonce, kot 
je prikazano na spodnji sliki. Večje kose, kot so pladnji, naložite ob strani in tako omogočite vrtenje zgornje roke za pršenje 
vode.

Lonci, sklede in podobni predmeti morajo biti obrnjeni navzdol. 
Globoke posode morajo biti nagnjene, da lahko voda odteče iz njih.

1 košara za pribor
2 desertni krožniki
3 krožniki za juho
4 krožniki za glavno jed
5 ovalni pladenj
6 posoda za omako
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Košara za pribor

Pribor morate zložiti v košaro za pribor tako, da so ročaji obrnjeni navzdol. Če ima košara stranski predel, lahko tja zložite 
žlice v primerne prostorčke, prav tako lahko tja namestite daljši kuharski pribor.

Primerna posoda za pranje v pomivalnem stroju.

Ni primerna za pranje
pribor z lesenimi ali drugimi občutljivimi ročaji
plastični deli, ki niso odporni na vročino
starejša posoda z zlepljenimi deli, ki niso 
odporni na vročino
kristalni kozarci
kovinski deli občutljivi na rjo
leseni pladnji
predmeti iz umetnih vlaken

Delno primerni za pranje
Nekateri tipi kozarcev lahko s časom postanejo motni.
Srebrni in aluminijasti deli se lahko med pranjem 
razbarvajo.
Lakirani deli lahko zaradi pogostosti pranja postanejo 
motni.

OPOMBA
V stroj ne vlagajte posode, ki je umazana s pepelom, voskom, barvo in podobnimi neživilskimi snovmi. Ko kupujete novo 
posodo preverite ali jo lahko perete v pomivalnem stroju.

OPOMBA
Prosimo, ne preobremenjujte stroja. Prostora je le za 9 kompletov jedilnega servisa. Ne uporabljajte posode, ki ni primerna 
za pranje v pomivalnem stroju. To je pomembno za dober rezultat in sprejemljivo porabo energije.

Vlaganje pribora in posode
Pred vlaganjem posode bi morali:
- odstraniti ostanke hrane,
- zmehčati zažgano hrano v loncih.

Kadar vlagate posodo v stroj
Posoda in lonci ne smejo ovirati kroženja roke za pršenje vode.
Kozarce, sklede in lonce morate obrniti navzdol, da voda odteče s posode in se ne nabira v njej.

 OPOZORILO!
Med pranjem je nevarno odpirati vrata, saj vsa lahko poškropi vroča voda.

1 čajna žlica
2 desertna žlica
3 žlica za juho
4 vilice
5 nož
6 servisne vilice
7 servisne žlice

 OPOZORILO!
- Ne dovolite predmetom, da bi štrleli 

skozi dno košare. Nože in drug pribor 
z ostrimi konicami morate obrniti 
navzdol ali jih položiti v vodoraven 
položaj.

- Ostre predmete vedno obrnite z tako, 
da je ostra stran obrnjena navzdol.
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6  Vklop pralnega programa

Tabela pralnih ciklov

 OPOMBA
- (*): nalijte sredstvo za izpiranje v dozirno napravo.
- *En50242: ta program je tesni cikel, nastavitev dozirne naprave je priporočeno nastaviti na položaj 6.

Program Informacija o 
programu

Opis 
programa

Pralno 
sredstvo

predpranje/
glavni pranje 

(g)

Čas 
delovanja 

(min)

Poraba 
energije 
(kWh)

Poraba 
vode (l)

Izpiranje

Intenzivno

Za močno umazano 
posodo kot so lonci, 
ponve in posoda s 
posušeno hrano.

Predpranje (50°)
Predpranje
Pranje (60°)
Izpiranje
Izpiranje
Izpiranje (70°)
Sušenje

5/22 173 1,4 18,4 *

Dnevna 
posoda
*EN50242

Za normalno umazano 
posodo kot so lonci, 
krožniki, kozarci in 
rahlo umazane ponve. 
Standardni dnevni cikel

Predpranje
Pranje (50°)
Izpiranje (60°)
Sušenje 5/22 171 0,81 13,0 *

Izpiranje

Za posodo, ki jo je treba 
izprati in posušiti.

Pranje (45°)
Izpiranje (70°)
Sušenje 98 0,8 8,0 *

Ekonomično

Za rahlo umazano posodo 
kot so krožniki, kozarci, 
sklede in rahlo umazane 
ponve.

Predpranje
Pranje (45°)
Izpiranje (60°)
Sušenje

22 111 0,7 11,0 *

Hitro

Hitro pranje rahlo 
umazane posode, ki je ni 
treba sušiti.

Pranje (40°)
Izpiranje (45°) 15 28 0,35 7,0

Občutljivo

Za rahlo umazano posodo 
kot so kozarci, kristal in fin 
porcelan.

Predpranje
Pranje (40°)
Izpiranje (70°)
Sušenje

15 118 0,8 11,0 *

Predpranje

Izpiranje posode, ki jo 
nameravate oprati isti 
dan, vendar kasneje.

Predpranje

11 0,01 6,0

Intenzivno + 
3 v 1

Za najbolj umazano 
posodo kot so lonci, 
ponve in krožniki s 
presušeno hrano.

Predpranje (60°)
Pranje (70°)
Izpiranje
Izpiranje
Izpiranje (70°)
Sušenje

3 v 1 161 1,5 15,1

Dnevna 
posoda + 
3 v 1

Za normalno umazano 
posodo kot so sklede, 
krožniki, kozarci in rahlo 
umazani lonci. Standardni 
dnevni cikel

Predpranje
Pranje (50°)
Izpiranje (70°)
Sušenje 3 v 1 148 1,0 12,7

Ekonomično 
+ 3 v 1

Za rahlo umazano posodo 
kot so krožniki, kozarci, 
sklede in rahlo umazane 
ponve.

Predpranje
Pranje (45°)
Izpiranje (70°)
Sušenje

3 v 1 128 0,8 12,7
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Vklop stroja

Vklop pralnega cikla
- Izvlecite zgornjo in spodnjo košaro, ju napolnite s posodo in potisnite nazaj. Primerno je najprej naložiti spodnjo košaro, 

nato še zgornjo.
- Vstavite pralno sredstvo.
- V vtičnico vstavite vtikač. Napajanje stroja je 220–240 V, AC, 50 Hz. Lastnost vtičnice mora biti 10 A, 250 V, AC. 

Poskrbite, da je dotok vode odprt.
- Zaprite vrata, pritisnite na tipko za vklop/izklop in lučka pri tipki zasveti. Pritisnite na tipko za izbiro programa in po 3 

sekundah stroj samodejno prične z delovanjem.

Sprememba programa

Postopek:
- Trenutno izvajan program lahko spremenite samo, če je šele kratek čas v izvajanju. V nasprotnem primeru se je lahko 

pralno sredstvo že doziralo v vodo in stroj je lahko že tudi izčrpal pralno vodo. V tem primeru morate ponovno vstaviti 
pralno sredstvo.

- Program prekinete tako, da 3 sekunde držite pritisnjeno tipko vklop/ponastavitev. Za tem lahko izberete drug program.
- Kadar izberete program intenzivno/normalno/ekonomično, lahko izberete funkcijo 3 v 1.

 OPOMBA
Če med pranjem odprete vrata, bo stroj začasno prekinil z delom. Po zaprtju vrat bo stroj nadaljeval z delom če 10 
sekund.

Ste pozabili dodati posodo?

Pozabljeno posodo lahko vstavite kadarkoli, dokler stroj še ni doziral pralnega sredstva v vodo.
1. Vrata stroja čisto malo odprite, da stroj preneha z delovanjem.
2. Ko se roki za škropljenje vode ustavita, lahko vrata povsem odprete.
3. Vstavite pozabljeno posodo.
4. Zaprite vrata in stroj bo nadaljeval s programom čez 10 sekund.

Ob koncu pralnega cikla

Ko je pralnega cikla konec, bo stroj oddajal zvok 8 sekund. S tipko za vklop/izklop izklopite stroj, zaprete dovod vode in 
odprete vrata stroja. Počakajte nekaj minut, da se posoda ohladi, saj jo boste tako lažje prijeli in manj bo dovzetna na 
lomljenje. Prav tako se bo bolje sušila.

- Izklop stroja
 Program je zaključen le, če je na zaslonu številka 0 (čas do konca programa).
 1. Stroj izklopite s pritiskom na tipko za vklop/izklop.
 2. Zaprite dovod vode.

- Vrata stroja odprite previdno.
 Vroča posoda je občutljiva na udarce. Zato počakajte 15 minut, da se posoda ohladi, šele nato jo lahko odstranite iz 

stroja. 
 Odprite vrata stroja in počakajte nekaj minut, da se posoda ohladi preden jo odstranite. Tako bo posoda hladnejša in 

lažje se bo sušila.

- Odstranjevanje posode iz stroja
 Povsem normalno je, da je stroj znotraj moker.
 Najprej odstranite posodo iz spodnje košare, nato še iz zgornje. Na ta način voda ne bo kapljala z zgornje košare na 

posodo v spodnji košari.

 OPOZORILO! Med delovanjem stroja je nevarno odpirati vrata, saj vas lahko vroča voda poškropi.
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7   Vzdrževanje in čiščenje

Sistem filtriranja

Filter preprečuje dostop večjih kosov hrane in drugih tujkov do črpalke za vodo. Filter se s hrano in drugimi tujki zamaši in 
ga je treba očistiti.

Filter je sestavljen in filtra za večje kose, ploščatega filtra (glavni filter) in mikrofiltra  
(fini filter).

Glavni filter 1
Hrana in drugi ostanki se ujamejo v ta del filtra, curek vode s spodnje roke za pršenje 
vode delce potisne naprej.

Filter za večje kose 2
Večji kosi, kot so kosti ali steklovina se ujamejo v tem filtru, ker bi lahko v odtočni cevi 
povzročili zamašitev. Za odstranitev teh kosov primite zgornji del filtra in ga izvlecite.

Mikrofilter 3
Ta filter zadrži ostanke in onemogoča ponovno vračanje z vodo, ki kroži, nazaj na 
posodo.

Sestavljanje filtra

Filter učinkovito odstranjuje ostanke hrane iz vode za pranje, kar omogoča ponovno uporabo te vode v ciklu pranja. Za 
najboljše rezultate je treba po vsakem pranju filter očistiti in tako omogočiti brezhibno delo. Filter, ki se ga izvleče sperite 
pod tekočo vodo in tako odstranite večje kose hrane. Filter odstranite tako, da povlečete ročico navzgor.

 OPOZORILO!
- Pomivalnega stroja nikdar ne smete uporabljati brez filtra.
- Nepravilna montaža filtra zmanjša kakovost pranja posode in lahko povzroči poškodbe posode ali stroja.

Korak 1: filter obrnite v nasprotno smer urnih kazalcev in ga dvignite.

Korak 2: dvignite glavni filter.

Korak 3: dvignite mikrofilter.

 OPOMBA
Izvajanje korakov od 1 do 3 omogoča odstranitev sistema filtrov.
Izvajanje korakov od 3 do 1 omogoča namestitev sistema filtrov.
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Zaznamki
- Po vsaki uporabi pomivalnega stroja preverite ali je filter zamašen ali blokiran.
- Z odvijanjem zgornjega filtra za večje kose lahko odstranite celotni sistem filtrov. Odstranite ostanke hrane in filtra 

sperite pod tekočo vodo.

 OPOMBA
Celotni sistem filtrov očistite enkrat na teden.

Čiščenje filtra
Filter za večje kose in mikrofilter očistite s krtačko. Razstavite dele filtra kot je prikazano na prejšnji strani in po čiščenju dele 
stavite, ter jih vstavite v stroj tako, da jih potisnete navzdol.

 OPOZORILO!
Med čiščenjem filtrov ne udarjajte po njih. Mikrofilter se lahko strga in tako se njegovo delovanje močno poslabša.

Nega pomivalnega stroja

Kontrolno ploščo lahko očistite z rahlo vlažni krpo. Po čiščenju jo dobro posušite.
Zunanjost stroja lahko očistite z dobrom voskom za poliranje kuhinjskih aparatov.
Nikdar ne uporabljajte ostrih predmetov, grobih krp, čistilnih gobic in agresivnih čistil.

Čiščenje vrat

Za čiščenje roba vrat uporabite le krpo, ki je pomočena v toplo vodo. V ključavnico vrat in do električnih delov stroja ne sme 
priti nobena tekočina, zato za čiščenje ne uporabljajte nikakršnih razpršilnikov.

 OPOZORILO!
- Za čiščenje vrat ne uporabljajte razpršilnikov, saj lahko tekočina poškoduje ključavnico vrast ali električne dele stroja.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil in nekaterih tipov papirnatih brisač, saj lahko spraskajo ali pustijo madeže na nerjavni 

površini.

Zaščita proti zmrzovanju
V zimskem času poskrbite za primerno varovanje stroja proti zmrzali. Po vsakem pranju opravite sledeče:
1. Izklopite električno napajanje stroja.
2. Zaprite dovod vode in odklopite dovodno cev za vodo s pipe za vodo.
3. Iz cevi za vodo odtočite preostalo vodo, prav tako izpraznite ventil za vodo. (S posodo ujemite vodo.)
4. Dovodno cev priključite nazaj na vodovod.
5. Iz pomivalnega stroja odstranite sistem filtrov in s krpo popivnajte vodo iz črpalke.

 OPOMBA
Če vaš stroj ne deluje zaradi ledu, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Čiščenje rok za pršenje vode
Potrebno je redno čiščenje odprtin na rokah 
za pršenje vode, saj se zaradi trde vode 
lahko s časom nabere vodni kamen, ki lahko 
škoduje tudi ležajem.
Priporočamo, da z iglo očistite vodni kamen 
in tako omogočite dobro pršenje vode.

Odvijte.
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Kako obdržati pomivalni stroj v odličnem stanju?

8   Navodila za montažo

 Pozor
Namestitev cevi za vodo in električnega kabla mora opraviti kvalificirana oseba.

 Opozorilo

Nevarnost električnega udara.          
Pred nameščanjem stroja najprej odklopite električno napajanje.      
Neupoštevanje tega napotka lahko povzroči smrtno nevarnost ali električni udar.

Priprave na namestitev

Položaj pomivalnega  stroja naj bo v bližini dovoda in odvoda vode, ter električnega napajanja.
Ena stran odtoka pomivalnega korita naj bo pripravljena za odtok pomivalnega stroja.
Opomba
Preverite priložene dodatke za priključitev.

Prosimo, natančno preberite navodila za namestitev.
 Ilustracije mer omarice in položaja namestite pomivalnega stroja.
 Priprave opravite preden prinesete pomivalni stroj na mesto priključitve.
1. Izberite mesto v bližini pomivalnega korita, da lahko izvedete priklop dovodne in odvodne vode (slika 1).
2. Če pomivalni stroj nameščate v kot omar, poskrbite, da bo ob strani dovolj prostora za odpiranje vrat (slika 2).

- Po vsakem pranju
 Po vsakem pranju zaprite dovod vode do stroja in vrata 

pustite rahlo odprta, da se v notranjosti ne nabira vlaga, 
s tem pa ustvarjajo neprijetne vonjave.

- Odklop vtikača
 Pred čiščenjem, vzdrževanjem ali popravilom vedno 

najprej izklopite električno napajanje stroja.

- Brez topil ali agresivnih čistil
 Za čiščenje zunanjosti in gumijastih delov stroja nikdar 

ne uporabite topil ali agresivnih čistil. Uporabite le 
krpo, ki je namočena v toplo vodo z nekaj milnice. Za 
odstranjevanje madežev na ohišju stroja uporabite 
mehko vlažno krpo z nekaj kisa ali čistilom za pomivalne 
stroje.

- Kadar ga dlje časa ne boste uporabljali
 Priporočljivo je, da opravite en cikel pranja brez posode, 

na koncu odklopite električno napajanje stroja in pustite 
vrata stroja rahlo odprta. To bo pomagalo tesnilom 
na vratih, da zdržijo dlje časa in preprečilo nastajanje 
neprijetnih vonjav v stroju.

- Premikanje stroja
 Če morate stroj premikati, se potrudite in obdržite stroj v 

pokončnem položaju. Če je treba stroj položiti, ga lahko 
položite le na hrbtno stran.

- Tesnila
 Ena od težav nastajanja neprijetnih vonjav pomivalnega 

stroja so ostanki hrane na in ob tesnilu vrat. Občasno 
čiščenje z mokro gobo pomaga preprečevati nabiranje 
hrane in tvorjenje neprijetnih vonjav.
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Slika 1
Mere omarice
Manj kot 5 mm prostora nad pomivalnim 
strojem in omaricami na levi in desni 
strani.

Slika 2
Najmanjša razdalja, kadar so vrata odprta.

Dimenzije in namestitev okrasnega pokrova vrat

1. Okrasni pokrov vrat je lahko urejen, kot je prikazano na sliki 3.

Naredite pokrov vrat glede na dimenzije na sliki, vendar ne težjih od 4 kg.

Slika 3
Okrasni pokrov naj bo v 
skladu s prikazanimi 
merami.

Dostop za električni 
vodovodni in 
kanalizacijski priklop

Prostor med dnom 
omarice in tlemi

pomivalni stroj
omarice

vrata 
pomivalnega 

stroja

najmanjša 
razdalja 50 mm

Dolžina pokrova naj bo med 537 in 587 mm, 
vendar ne več kot 587 mm.
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2. Na notranjo stran okrasnega pokrova vrat namestite kljuko, katero kasneje zataknete na zunanjo stran vrat pomivalnega 
stroja (glejte sliko 4a). Po namestitvi okrasnega pokrova vrat na vrata pomivalnega stroja, ga pričvrstite z vijaki (glejte 
sliko 4b).

Slika 4a
Namestitev okrasnega pokrova.

Slika 4b
Namestitev okrasnega pokrova.

1. Odstranite pokrov.
2. Varno privijte vijake.
3. Namestite pokrov.

Opomba
Pazite, da vijaki za pritrditev 
niso predolgi in ne gredo 
skozi okrasni pokrov. Skozi 
vrata pomivalnega stroja NE 
privijajte dodatnih vijakov, da 
bi še varneje pritrdili okrasni 
pokrov.

ST 4,5 vijak

pokrov

distančnik za okrasni pokrov

ST 4,5 vijak

kavelj za okrasni pokrov

okrasni pokrov
zunanja 

stran vrat 
pomivalnega 

stroja

kavelj za okrasni 
pokrov
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Nastavitev moči vzmeti na vratih

Za zunanja vrata smo že v tovarni nastavili pravilno moč vzmeti. Če namestite okrasni pokrov vrat, bo treba nastaviti moč 
vzmeti vrat. Nastavitveni vijak obračajte tako, da vzmet deluje močneje ali šibkeje (slika 5).

Moč vzmeti je pravilna, kadar vrata v vodoravnem položaju ostanejo odprta, vendar se zaprejo, če jih rahlo privzdignete.

Slika 5
Nastavitev moči vzmeti.

Priključitev cevi za odvod vode

Odvodno cev za vodo priključite na odvod pomivalnega korita s premerom vsaj 4 cm, ali pa nastavite na vrh korita, vendar 
onemogočite preoster zgib ali pregib cevi. Uporabite priložen nastavek za namestitev na vrh pomivalnega korita (slika 6). 
Cev naj bo priključena nas višini od 400 do 1000 mm in ne sme biti potopljena v vodo, da ne pride do povratnega toka vode. 
POZOR: poseben plastičen nastavek mora biti dobro pričvrščen na steno, da se cev ne premika in voda ne zliva izven 
korita.

Slika 6
Priključitev cevi za odvodno vodo.

 Odvodno cev priključite na način A, B ali C.

Nastavek za držanje cevi pritrdite.
nastavek za cev

pult

odvodni priključek

spredaj
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Namestitev pomivalnega stroja

1. Vratca omarice namestite na sprednja vrata pomivalnega stroja s priloženimi nosilci. Upoštevajte načrt položaja 
nosilcev.

2. Nastavite moč vzmeti vrat tako, da z vrtenjem v desno moč povečujete in z vrtenjem levo moč zmanjšujete. Če tega ne 
storite, lahko poškodujete pomivalni stroj.

3. Cev za dovod vode priključite na pipo za mrzlo vodo.

4. Priključite tudi cev za odvod vode (slika 6).

5. Priključite napajalni kabel.

6. Namestite kondenzacijski trak pod pult, kjer bo stal pomivalni stroj. Poskrbite, da je rob traku zalepljen do roba delovnega 
pulta.

7. Pomivalni stroj postavite na njegovo mesto.

8. Pomivalni stroj poravnajte v vodoraven položaj. Zadnje nogice lahko nastavite s sprednje strani tako, da vrtite vijak na 
sprednji strani (točka 5a). Sprednji nogici nastavite s pomočjo ključa, dokler stroj ni poravnan (točka 5b).

9. Pomivalni stroj mora biti varno postavljen na svojem mestu. To lahko storite na dva načina:
A Normalen lesen delovni pult – z dvema vijakoma za les privijte pomivalni stroj na delovni pult, vendar pazite, da s 

tem ne dvigujete pomivalnega stroja v zrak (točka 6).
B Marmorni ali granitni delovni pult – distančnik privijte na pomivalni stroj in na ohišje leve ali desne omarice poleg 

pomivalnega stroja. Preko vijakov namestite kapice (točka 7).

kondenzacijski

trak

vrata pohištva

gumijasti pokrovček

vijak

vijak

prenos za 
nastavitev 

višine 
nogice
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Pomivalni stroj mora biti v vodoravnem položaju zaradi pravilnega delovanja rok za pršenje vode in s tem pralnega 
učinka.
1. Vodno tehtnico postavite na vrata in na vodilo za košaro posode, ter preverite vodoravnost postavitve.
2. Pomivalni stroj poravnajte s 4 nastavljivimi nogicami.
3. Pri nastavljanju vodoravnosti stroja pazite, da se stroj ne prekucne.

Slika 8
Slika nastavitve nogic.

Opomba
Največja višina nastavitve nogic je 60 mm.

Nekaj o električni priključitvi

 OPOZORILO!
Za osebno varnost:
- Tega stroja ne priključujte na podaljševalne kable ali razdelilne vmesnike.
- Pod nobenim pogojem ne odstranjujte ozemljitvene žice iz napajalnega kabla.

Električne zahteve
Prosimo, preverite zahtevano električno napajanje na tipski ploščici stroja in nato stroj priključite na ustrezno električno 
omrežje. Omrežje mora imeti 10-ampersko varovalko, varovalko s časovnim zamikom ali prekinjevalnik omrežja, ki 
zagotavlja ločeno napajanje tega stroja.

 Pred uporabo stroja preverite ali je urejena ustrezna  ozemljitev.

Priključitev na električno omrežje
Zagotovite napetost in frekvenco, ki je zapisana na tipski ploščici stroja. Vtikač napajalnega kabla priključite samo v vtičnico, 
ki je ustrezno ozemljena. Če vtičnica ne ustreza modelu vtikača, raje zamenjajte vtičnico, kot da bi uporabili vmesnik, ki se 
lahko pregreje in povzroči požar ali opekline.

 Navodila za ozemljitev

Ta stroj mora biti ozemljen. V primeru okvare ali nepravilnega delovanja bo ozemljitev poskrbela za zmanjšanje možnosti 
električnega udara. Stroj ima napajalni kabel z žico za ozemljitev in vtikačem z nastavkom za ozemljitev. Vtikač morate 
priključiti v ustrezno vtičnico, ki je ozemljena v skladu z lokalnimi standardi in zakoni.

 OPOZORILO!
Nepravilna priključitev ozemljitvenega priključka se lahko konča z električnim udarom. Če ste v dvomih glede pravilne 
ozemljitve stroja se posvetujte s kvalificiranim elektrikarjem ali našim pooblaščenim serviserjem. Ne spreminjajte priključka 
na napajalnem kablu, ki je priložen stroju. Če ne ustreza vtičnici, naj vtičnico zamenja kvalificiran elektrikar.

Preverite 
nivo 
spredaj-
zadaj.

Preverite nivo levo-desno.
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 OPOZORILO!
Za preprečevanje vstopa vode v dovodno cev, zaprite varnostni ventil.

Priključitev na mrzlo vodo

Priključno cev za dovod mrzle vode priključite na 3/4 (inčni) priključek mrzle vode in poskrbite, da je dobro privit.
Če je priključek nov ali dlje časa ni bil uporabljen, najprej stočite nekaj vode in preverite ali skozenj teče čista voda. S tem 
preprečite nevarnost poškodbe stroja zaradi umazane vode ali tujkov v vodi.

Priključitev na toplo vodo
Priključno cev za dovod vode lahko priključite tudi na domač vodovod tople vode, le da voda nima več kot 60 °C. V tem 
primeru bo čas pralnega cikla krajši za približno 15 minut, učinek pranja pa rahlo manjši.
Priključitev na toplo vodo je enak kot smo ga zgoraj opisali za mrzlo vodo.

Postavitev stroja
Stroj postavite na želeni položaj. Hrbtna stran naj bo naslonjena zadaj na steno, stranici se lahko dotikata leve in desne 
omarice ali stene. Stroj ima gibljivi cevi za vodo in ga lahko tako postavite levo ali desno od priključkov na steni.

Kako iztočiti odvečno vodo iz cevi?
Če je pomivalno korito višje od 1000 mm od tal, potem višek vode ne more biti izčrpan iz cevi. Vodo lahko izčrpate v posodo, 
ki jo držite nižje od pomivalnega korita.

Priključitev cevi za vodo
Priključite cev za odvod vode. Ta cev mora biti pravilno nameščena, da ne pride do neželenega točenja vode. Cev za dovod 
vode ne sme biti prepognjena ali zmečkana.

Podaljšek cevi za vodo
Če potrebujete daljšo cev za odvod vode, uporabite cev podobnih dimenzij. Ne sme biti daljša od 4 metrov, v nasprotnem 
primeru se lahko zmanjša učinek pranja stroja.

Priključitev na sifon
Priključitev cevi za odvod vode ne sme biti nižji od 50 cm in ne višji od 100 cm od dna pomivalnega stroja. Cev za odvod 
vode morate pričvrstiti na odvodni priključek s sponko za cevi.

Uporaba pomivalnega stroja

Pred prvo uporabo pralnega stroja morate preveriti naslednje:
1. pomivalni stroj mora biti v vodoravnem položaju in pritrjen;
2. dovod vode mora biti odprt;
3. ali kje pušča voda ;
4. ali so žice pravilno povezane;
5. je aparat vklopljen;
6. ali sta dovodna in odvodna cev prepognjeni
7. vsa embalaža in tiskovine morate odstraniti iz stroja.

 Pozor!
Po namestitvi shranite ta navodila za uporabo.
Vsebina navodil je zelo pomembna za uporabnika.
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9   Reševanje težav

Preden pokličete pooblaščenega serviserja

Najprej preglejte težave, vzroke in rešitve v spodnji tabeli, šele za tem pokličite pooblaščenega serviserja.

Težava Vzrok Rešitev

Tehnične težave

Pomivalni stroj ne prične 
delovati.

Pregorela varovalka ali 
aktiviran prekinjevalnik 
omrežja.

Zamenjajte varovalko ali ponastavite 
prekinjevalnik omrežja. Odklopite 
druge naprave, ki so vezane na ta del 
omrežja.

Napajanje stroja ni 
vklopljeno.

Preverite ali je napajanje vklopljeno 
in ali so vrata stroja dobro zaprta. 
Preverita ali je vtikač pravilno 
priključen v vtičnico.

Napaka: E1; pritisk vode je 
preslab.

Preverite ali je cev za dovod vode 
pravilno priključena in ali je dovod 
odprt.

Vrata pomivalnega stroja so 
slabo zaprta.

Pravilno zaprite vrata stroja.

Voda ni izčrpana iz stroja.

Ovira v odvodni cevi. Preglejte odvodno cev.
Zamašen filter. Preglejte in očistite filter.
Zamašen odvod 
pomivalnega korita.

Preglejte odvod iz pomivalnega korita, 
če je le-ta zamašen, potrebujete 
pomoč vodovodarja.

Splošne težave

Pena v stroju.

Nepravilno pralno sredstvo. Uporabite samo pravilno pralno 
sredstvo za pomivalne stroje. Odprite 
vrata stroja in počakajte, da se pena 
razgubi. V stroj dolijte 1 liter mrzle 
vode in zaprite vrata.  Vklopite črpanje 
vode iz stroja, da gre vodna mešanica 
z nepravilnim čistilom iz stroja.

Razlito sredstvo za izpiranje. Vedno morate takoj obrisati razlito 
sredstvo za izpiranje.

Madeži v stroju. Uporabljeno je bilo barvno 
sredstvo.

Uporabite sredstvo brez barvila.

Bel film na notranjih 
površinah.

Minerali trde vode. Za čiščenje notranjosti uporabite 
vlažno gobo z nekaj čistila za posodo 
in na rokah imejte rokavice. Nikdar ne 
uporabite drugega čistila, saj se lahko 
za tem pojavi pena ali madeži.

Na priboru je vidna rja.

Predmeti niso odporni na 
rjavenje.
Po dodajanju soli v stroj 
niste izvedli enega pranja 
brez posode. Ostanki soli so 
prodrli v cikle pranja.

Vedno morate po dodajanju soli 
zagnati eno pranje brez posode in 
brez uporabe funkcije Turbo (pri 
nekaterih modelih).

Pokrovček naprave za 
mehčanje je sproščen.

Preglejte pokrovček in ga po potrebi 
privijte.

Hrup

V stroju nekaj trka. Roka za pršenje vode udarja 
v predmet. 

Prekinite program in odstranite oviro 
roke.

Zvok kotaljenja v stroju. En ali več kosov pribora ni 
na svojem mestu.

Prekinite program in pospravite pribor.

V cevi nekaj trka.
Cev ima prosti hod ali so 
cevi križane.

To nima negativnega učinka na 
delovanje stroja. Težavo lahko odpravi 
kvalificiran vodovodar.
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Težava Vzrok Rešitev

Nezadovoljivi 
rezultati pranja.

Posoda ni čista.

Posoda ni bila pravilno 
naložena v košare.

Preberite poglavje o vstavljanju 
posode v košare.

Program ni dovolj močan. Izberite bolj intenziven program.
V stroj niste vstavili dovolj 
čistila.

Uporabite več čistila ali zamenjajte 
čistilo z drugim.

Predmeti ovirajo kroženje 
roke za pršenje vode.

Preglejte posodo in odstranite ovire.

Filter na dnu stroja ni čist 
ali ni pravilno nameščen. 
Zaradi ostankov hrane so 
lahko zamašeni šobe rok za 
pršenje vode.

Očistite filter in ga pravilno namestite. 
Preglejte šobe na rokah za pršenje 
vode.

Meglice na kozarcih.
Kombinacija mehke vode in 
preveč čistila.

Uporabite manj čistila, če imate mehko 
vodo in izberite krajši program za 
kozarce.

Črni ali sivi madeži na 
posodi.

Aluminijasta posoda se je 
drgnila ob drugo posodo.

Z nežnim agresivnim čistilom 
odstranite oznake.

V napravi za doziranje čistila 
je ostal prašek. 

Posoda ovira doziranje 
čistila.

Posodo pravilno zložite v košaro.

Nezadovoljivi 
rezultati sušenja. Posoda ni suha.

Posoda ni bila pravilno 
naložena v košare.

Preberite poglavje o vstavljanju 
posode v košare.

Premalo sredstva za 
izpiranje.

Uporabite primerno količino sredstva 
za izpiranje.

Posoda je bila prekmalu 
odstranjena.

Posode ne odstranite iz stroja takoj 
po končanem pranju. Vrata odprite 
čisto malo, da lahko para zapusti stroj. 
Posodo odstranite šele ko se vsaj 
malo ohladi. Najprej spraznite spodnjo 
košaro, s tem preprečite kapljanje z 
zgornje košare na spodnjo.

Izbran je bil napačen 
program.

Pri kratkih programih je temperatura 
nižja. To prav tako zniža učinek pranja. 
Izberite program z daljšim časom 
pranja.

Uporaba pribora z zgornjo 
plastjo nižje kakovosti.

Odtekanje vode s teh predmetov je 
težje. Takšni predmeti niso primerni za 
pranje v pomivalnem stroju.

Napake delovanja

Ko se pojavijo napake pri delovanju, bo stroj prikazal šifre napak na zaslonu.
Šifra Pomen Možen vzrok
E1 Daljši čas dovajanja vode. Ventil ni odprt, omejen je dovod vode, pritisk vode je 

prenizek.
E3 Daljši čas gretja, vendar temperatura ni 

dosežena.
Nepravilno delovanje senzorja toplote ali grelnega 
elementa.

E4 Preveč vode Preveč dovodne vode.
E6 Napaka senzorja temperature Napaka na elektroniki ali nedelovanje temperaturnega 

senzorja.
E7 Napaka senzorja temperature Kratek stik ali nedelovanje temperaturnega senzorja.

 OPOZORILO
- Če se pojavi preveč vode, najprej zaprite ventil za dovod vode, šele nato pokličite servis.
- Če je voda v podnožni posodi zaradi puščanja ali preveč vode, morate pred ponovnim zagonom stroja vodo najprej 

odstraniti.
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Tehnični podatki

Višina   820 mm (nastavljivo + 60mm)
Širina   445 mm
Globina   540 mm
Napajalna napetost Glejte tipsko ploščico.
Pritisk vode  0,04–1,0 MPa
Priključitev tople vode največ 60 °C
Poraba energije  Glejte tipsko ploščico.
Zmogljivost  9 servisnih kompletov


