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ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ
НИЖНІЙ КОШИК

Призначений для каструль, кришок, 
тарілок, салатниць, столових приборів і 
т.д. Великі тарілки і кришки мають бути 
ідеально розміщені з боків, щоб вони не 
заважали роботі розбризкувача.

(приклад завантаження для нижнього кошика)

КОШИК ДЛЯ СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ
Він оснащений верхніми решітками для зручного складання 
столових приборів.
Його слід встановлювати лише на передню частину нижнього кошика.

Ножі та інші столові прибори з гострими краями слід розміщувати 
у кошику для столових приборів вістрям донизу, або їх слід 
класти горизонтально у відкидні відділення верхнього кошика.

ВЕРХНІЙ КОШИК
Завантажуйте сюди легкий і крихкий 
посуд: склянки, чашки, блюдця, низькі 
салатниці.

(приклад завантаження для верхнього кошика)

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ВЕРХНЬОГО КОШИКА
Висоту верхнього кошика можна регулювати: верхнє положення 
дозволяє розміщувати у нижньому кошику 
об’ємний посуд, а встановлення більшості 
відкидних опор у нижньому положенні 
дозволяє вивільнити більше місця зверху і 
уникнути зіткнення з посудом, завантаженим 
у нижній кошик.
Верхній кошик оснащено регулятором 
висоти верхнього кошика (див. малюнок), 
не натискаючи на важелі підніміть його, 
просто тримаючи за бічні сторони, поки 
кошик не опиниться у верхньому положенні. 
Для повернення у нижнє положення натисніть на важелі A на 
бічних сторонах кошика і перемістіть його вниз.
Настійно рекомендуємо не виконувати регулювання висоти 
кошика, коли у ньому знаходиться посуд.
НІКОЛИ не піднімайте та не опускайте тільки одну зі сторін 
кошика.

СКЛАДАНІ ПОЛИЧКИ З РЕГУЛЮЄМИМ ПОЛОЖЕННЯМ
Бічні складані полички можна розмістити 
на трьох різних рівнях, щоб оптимізувати 
розташування посуду усередині кошика.
Келихи можна надійно встановити на складаних 
поличках, вставивши ніжку кожного келиха у 
відповідний паз.
Для оптимального сушіння сильніше нахиляйте 
складані полички. Щоб відрегулювати нахил, 
потягніть за складану поличку, трохи посуньте її і 
встановіть у потрібне положення.
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ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ПОРАДИ
Перед завантаженням кошиків видаліть з посуду усі залишки їжі та
очистіть скляні поверхні. Не потрібно промивати їх 
заздалегідь під проточною водою.
Розташовуйте посуд таким чином, щоб він міцно утримувався на
місці і не міг перекинутися; і розташовуйте контейнери таким
чином, щоб отвори були знизу, а увігнуті/опуклі частини нахилені,
для того, щоб вода потрапляла на всі поверхні і вільно стікала.
Попередження: кришки, ручки, піддони і сковорідки з ручками 
не повинні перешкоджати обертанню розпилювачів.
Кладіть будь-які дрібні предмети у кошик для столових 
приборів. Дуже забруднений посуд і сковорідки необхідно 
розміщувати у нижньому кошику, тому що у цій частині машини 
водяні струмені сильніші, завдяки чому досягається вища 
продуктивність миття.
Після завантаження посуду у прилад переконайтеся, що
розпилювачі можуть вільно обертатися.

ГІГІЄНА
Щоб уникнути виникнення запаху і осаду, який може
накопичуватися у посудомийній машині, щонайменше один раз на
місяць необхідно запускати високотемпературну програму. Щоб
очистити прилад, використайте чайну ложку миючого засобу і
запустіть цикл без завантаження посуду.

НЕПРИДАТНИЙ ПОСУД
•	 Дерев’яний посуд і столові прибори.
•	 Тонкий декоративний скляний посуд, вироби декоративно- 

прикладного мистецтва та антикварний посуд. Їх оздоблення 
нестійке.

•	 Частини з синтетичного матеріалу, які не витримують дію 
високих температур.

•	 Мідний і олов’яний посуд.
•	 Посуд, забруднений золою, воском, мастилом або чорнилом.
Кольори скляного оздоблення і алюмінієвих/срібних деталей
можуть змінюватися і зникати в процесі миття. Деякі типи скла
(наприклад, кришталевий посуд) можуть також стати 
непрозорими після декількох циклів миття.

ПОШКОДЖЕННЯ СКЛА І ПОСУДУ
•	 Використовуйте тільки такий скляний і фарфоровий посуд, 

який згідно рекомендацій його виробника можна безпечно 
мити у посудомийній машині.

•	 Використовуйте делікатний миючий засіб, що підходить для 
посуду

•	 Витягайте скляний посуд і столові прилади з посудомийної 
машини відразу після закінчення циклу миття.

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. ПЕРЕВІРКА ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ
Переконайтеся, що посудомийна машина підключена 
до водопроводу і що кран відкритий.

2. УВІМКНЕННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ
Відкрийте дверцята і натисніть кнопку «УВІМКН./
ВИМКН.».

3. ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ
(див. «ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ»)

4. НАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ
(див. «ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ»).

5. ВИБІР ПРОГРАМИ І НАЛАШТУВАННЯ ЦИКЛУ
Оберіть найбільш підходящу програму відповідно до типу
посуду і ступеню його забруднення (див. «ОПИС ПРОГРАМ»),
натискаючи кнопку P.
Виберіть потрібні опції (див. «ОПЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ»).

6. ПУСК
Запустіть цикл миття, натиснувши кнопку «ПУСК/Пауза» 
(світиться індикатор) і закривши дверцята протягом 4 
сек. Під час запуску програми пролунає один звуковий 
сигнал. Якщо не закрити дверцята протягом 4 секунд, 
пролунає сигнал попередження. В такому разі відкрийте 
дверцята, натисніть кнопку «ПУСК/Пауза» і знову 
закрийте дверцята протягом 4 сек.

7. ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ МИТТЯ
Під час завершення циклу миття лунають звукові сигнали та 
блимає число циклу миття на дисплеї. Відкрийте дверцята і
вимкніть прилад, натиснувши кнопку УВІМКН./ВИМКН.
Зачекайте кілька хвилин перед тим, як витягнути посуд, 
щоб уникнути опіків.
Розвантажте кошики, починаючи з нижнього.

Через певний тривалий період простою машина автоматично 
вимикається , щоб мінімізувати споживання електроенергії. 
Якщо посуд незначно забруднений або якщо його промивали 
водою перед тим, як покласти до посудомийної машини, слід 
відповідно зменшити використовувану кількість миючого 
засобу.

ЗМІНА ДІЮЧОЇ ПРОГРАМИ
У разі невірного вибору програми можна змінити її за умови, що 
виконання програми тільки розпочалося: відчиніть дверцята, 
натисніть і утримуйте кнопку «УВІМКН./ВИМКН.», машина 
вимкнеться.
Знову увімкніть машину за допомогою кнопки «УВІМКН./
ВИМКН.» і оберіть новий цикл миття та будь-які бажані опції; 
запустіть цикл, натиснувши кнопку «ПУСК/Пауза» і зачинивши 
дверцята.

ДОДАВАННЯ ПОСУДУ
Не вимикаючи машину, відкрийте дверцята (індикатор «ПУСК/
Пауза» починає блимати) (остерігайтеся ГАРЯЧОЇ пари!) і 
встановіть посуд всередину посудомийної машини. Натисніть 
кнопку «ПУСК/Пауза» і закрийте дверцята протягом 4 секунд, 
виконання циклу продовжиться з того моменту, на якому він 
був перерваний.

НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ВИМКНЕННЯ
Якщо під час циклу миття відчинені дверцята або якщо 
станеться відключення живлення, виконання циклу зупиниться. 
Щоб продовжити виконання циклу з того моменту, на якому 
він був перерваний, натисніть кнопку «ПУСК/Пауза» і закрийте 
дверцята.

Для отримання додаткової інформації про функції можна
замовити або завантажити з Інтернету «Посібник з
використання та догляду», дотримуючись інструкцій на останній 
сторінці. 
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ОЧИЩЕННЯ ВУЗЛА ФІЛЬТРУ
Регулярно очищуйте вузол фільтра, щоб не допускати забивання
фільтрів і щоб використана вода могла вільно витікати.
Вузол фільтра складається з трьох фільтрів, які затримують
залишки їжі з промивної води і забезпечують рециркуляцію води:
для найбільш ефективного миття слід регулярно очищувати їх.
Посудомийну машину не можна використовувати без фільтрів
або з незакріпленим фільтром.
Після кількох циклів миття перевіряйте вузол фільтра та за
необхідності ретельно очищуйте його під проточною водою,
використовуючи неметалічну щітку і дотримуючись інструкцій,
наведених нижче:
1. Поверніть циліндричний фільтр A у напрямку проти годинникової 

стрілки і витягніть його (Мал. 1).
2. Зніміть фільтр кришки B, легко натискуючи на бічні стулки (Мал. 2).
3. Витягніть пластинчастий фільтр з нержавіючої сталі C (Мал. 3).
4. Перевірте уловлювач і видаліть усі залишки їжі. 

НІКОЛИ НЕ ЗНІМАЙТЕ захисну накладку насосу циклу миття 
(деталь чорного кольору) (Мал. 4).

Після очищення фільтрів встановіть вузол фільтра на місце та
закріпіть його у цьому положенні належним чином; це дуже
важливо для ефективного функціонування посудомийної машини.

ОЧИЩЕННЯ РОЗБРИЗКУВАЧІВ
В окремих випадках залишки їжі можуть затвердіти на
розбризкувачах і блокувати отвори, призначені для розпилення
води. Тому рекомендується час від часу перевіряти розбризкувачі і
очищувати їх невеликою неметалевою щіткою.

Щоб зняти верхній розбризкувач, поверніть пластмасове стопорне
кільце проти годинникової стрілки. Верхній розбризкувач слід
розташовувати таким чином, щоб сторона з великою кількістю
отворів була спрямована вгору.

Нижній розприскувач можна зняти, потягнувши його вгору.

ОЧИЩЕННЯ ШЛАНГУ ПОДАЧІ ВОДИ
Якщо водяні шланги нові або не використовувалися протягом
тривалого часу, перед приєднанням пустіть по ним воду, щоб
переконатися, що виходить чиста вода без будь-яких домішок.
Якщо цей запобіжний захід не буде виконано, подачу води може
бути заблоковано, через що посудомийна машина може
пошкодитися. 

ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1    2

3    4

A A

B

C
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Прилад працює неправильно.
Перш ніж звернутися до сервісного центру спробуйте вирішити проблему за допомогою наступного списку.

ПРОБЛЕМИ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ РІШЕННЯ
Посудомийна 
машина не 
запускається 
або не реагує на 
команди.

Прилад не підключений до розетки. Вставте штекер у розетку електроживлення.

Відключення електропостачання. При відновленні електропостачання посудомийна машина запуститься 
автоматично.

Дверцята машини не закриті. Енергійно натискуйте на дверцята, поки не почуєте звук «клацання».

Прилад не реагує на команди. Вимкніть прилад, натиснувши кнопку «УВІМКН./ВИМКН.», приблизно через 
хвилину увімкніть його знову і скиньте програму.

З посудомийної 
машини не 
витікає вода.

Цикл миття ще не закінчено. Зачекайте, поки закінчиться цикл миття.

Зливний шланг вигнутий. Переконайтеся, що зливний шланг не вигнутий (див. ІНСТРУКЦІЮ З 
УСТАНОВЛЕННЯ).

Трубу зливної системи заблоковано. Очистіть трубу зливної системи.

Фільтр закупорений залишками їжі Очистіть фільтр (див. «ОЧИЩЕННЯ ВУЗЛА ФІЛЬТРУ»).

Посудомийна 
машина 
породжує 
надмірний шум.

Посуд деренчить. Правильно розташуйте посуд (див. «ЗАВАНТАЖЕННЯ КОРЗИН»).

Виробляється надмірна кількість 
піни.

Неправильно відміряно потрібну кількість миючого засобу або він не 
підходить для використання у посудомийних машинах ((див. «НАПОВНЕННЯ 
ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ») . Перезапустіть посудомийну машину, 
натиснувши кнопку «ЗЛИВ» (див. «ОПЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ») , і запустіть нову 
програму без миючого засобу.

Посуд не 
очищено.

Посуд було неправильно 
розміщено. Правильно розташуйте посуд (див. «ЗАВАНТАЖЕННЯ КОРЗИН»).

Розбризкувач не може вільно 
обертатися, йому перешкоджає 
посуд.

Правильно розташуйте посуд (див. «ЗАВАНТАЖЕННЯ КОРЗИН»).

Цикл миття занадто м'який. Виберіть відповідний цикл миття (див. «ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ»).

Виробляється надмірна кількість 
піни.

Неправильно відміряно потрібну кількість миючого засобу або він не підходить 
для використання у посудомийних машинах ((див. «НАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА 
МИЮЧОГО ЗАСОБУ») .

Кришку відділення ополіскувача не 
закрито належним чином. Переконайтеся, що кришку дозатора ополіскувача закрито.

Фільтр забруднений або забитий. Очистіть вузол фільтра (див. «ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»).

Відсутня сіль. Наповніть бачок для солі (див. «НАПОВНЕННЯ БАЧКА ДЛЯ СОЛІ»).

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

ПОСІБНИК З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Для отримання більш докладної інформації щодо процедур
технічного обслуговування та усунення несправностей див.
Посібник з експлуатації та догляду.
Інструкцію з експлуатації та догляду можна отримати:
•	 У центрі післяпродажного обслуговування; номер 

телефону вказано у гарантійному талоні.
•	 завантажити з веб-сайту: docs.whirlpool.eu
•	 використати QR-код:

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
При зверненні до Центру післяпродажного 
обслуговування необхідно надати коди, вказані на
табличці з технічними даними, яку
прикріплено до лівої чи правої
внутрішньої сторони дверцят
посудомийної машини. Номер
телефону зазначено у 
гарантійному
талоні або на веб-сайті:
www.whirlpool.eu

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ
Технічну інформацію, яка містить дані про споживання 
електричної енергії, можна завантажити з веб-сайту: 
docs.whirlpool.eu
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NALAGANJE KOŠAR
SPODNJA KOŠARA

Za lonce, pokrovke, krožnike, solatne skle-
de, pribor itd. Najboljše je, da večje krožni-
ke in pokrovke naložite na strani, da tako 
ne ovirajo pršilne roke.

(primer zlaganja posode v spodnjo košaro)

KOŠARICA ZA PRIBOR
Na zgornji strani košarice je mreža, ki omogoča še boljšo razporeditev 
pribora. Košarico lahko vstavite le v sprednji del spodnje košare.

Nože in druge ostre pripomočke v košarico za pribor vstavite s konico 
navzdol. Prav tako jih lahko v vodoravnem položaju naložite v obmo-
čje s postavljivimi držali zgornje košare.

ZGORNJA KOŠARA
Vanjo naložite občutljivo in lahko posodo: 
kozarce, skodelice, krožnike in nizke sklede 
za solato.

(primer nalaganja posode v zgornjo košaro)

NASTAVITEV VIŠINE ZGORNJE KOŠARE
Višino zgornje košare je mogoče nastaviti: 
zgornji položaj omogoča zlaganje večje posode 
v spodnjo košaro, s spodnjim položajem pa lah-
ko bolje izkoristite postavljiva držala. S pomikom 
košare ustvarite več prostora in preprečite trk s 
posodo, ki je naložena v spodnjo košaro.
Zgornja košara je opremljena z regulatorjem 
višine (glejte sliko). Brez pritiska na ročice jo 
dvignite tako, da jo preprosto držite na obeh 
straneh in jo dvigate, dokler ni stabilno name-
ščena v zgornjem položaju. 
Da košaro znižate v spodnji položaj pritisnite na ročici A na straneh 
košare in jo pomaknite navzdol.
Močno odsvetujemo nastavljanje višine košare, ko je ta polna.
Košare NIKDAR ne dvigajte ali spuščajte samo na eni strani.

ZLOŽLJIVA POLIČKA Z NASTAVLJIVIM POLOŽAJEM
Stransko zložljivo poličko je mogoče namesti-
ti na tri različne višine, da lahko tako posodo 
kar najbolje razporedite po zgornji košari.
Kozarce za vino lahko z zložljivo poličko 
zavarujete tako, da njihove peclje vstavite v 
ustrezne zareze.
Za boljši rezultat sušenja zložljivo poličko bolj 
nagnite. Da spremenite naklon poličke, jo 
povlecite navzgor in nekoliko zapeljite ter jo 
namestite v želeni položaj.
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VSAKODNEVNA UPORABA
1. PREVERJANJE PRIKLOPA VODE

Preverite, ali je pomivalni stroj priključen na dovod vode in ali je 
vodovodna pipa odprta.

2. VKLOP POMIVALNEGA STROJA
Odprite vrata in pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.

3. NALAGANJE POSODE V KOŠARE 
(glej NALAGANJE KOŠAR)

4. POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO
(glej PROGRAMSKA TABELA).

5. IZBIRA PROGRAMA IN NASTAVITEV MOŽNOSTI
Izberite najprimernejši program glede na vrsto posode in stopnjo 
umazanosti (glejte OPIS PROGRAMOV) tako, da pritisnete tipko P.
Izberite želeno možnost (glejte MOŽNOSTI IN FUNKCIJE).

6. ZAGON
Pomivanje zaženite tako, da pritisnete na tipko za ZAGON/PREMOR, 
(LED-lučka zasveti) in v 4 sekundah zaprete vrata. Ob začetku pro-
grama se oglasi zvočni signal. Če v 4 sekundah ne zaprete vrat, se 
oglasi zvočno opozorilo. V tem primeru odprite vrata, pritisnite tipko 
za ZAGON/PREMOR, nato pa vrata v 4 sekundah znova zaprite.

7. KONEC POMIVANJA
Ob koncu programa pomivanja se oglasi zvočni signal in na 
prikazovalniku začne utripati številka programa pomivanja. 
Odprite vrata in s pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP izklopite 
aparat. 
Preden izvzamete posodo počakajte nekaj minut, da se ne 
opečete. Izpraznite košare, pri čemer začnite s spodnjo. 

Aparat se med daljšimi obdobji neaktivnosti samodejno izklopi, 
da tako varčuje z energijo.
Če je posoda le rahlo umazana ali če ste jo pred vstavljanjem v 
aparat sprali z vodo, ustrezno zmanjšajte količino uporabljenega 
pomivalnega sredstva.

SPREMINJANJE PROGRAMA V TEKU
Če ste izbrali napačen program, ga lahko spremenite pod pogojem, 
da se je program pravkar zagnal: odprite vrata, držite tipko za VKLOP/
IZKLOP in tako izklopite aparat.
Aparat ponovno vklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP in izberite nov 
program pomivanja ter želene možnosti; pomivalni cikel zaženite 
tako, da pritisnete tipko za ZAGON/PREMOR in zaprete vrata.

DODAJANJE POSODE
Brez izklopa aparata odprite vrata (LED-dioda za ZAGON/PREMOR za-
čne utripati) (pazite na VROČO paro!) in vstavite posodo v pomivalni 
stroj. Pritisnite tipko za ZAGON/PREMOR in v 4 sekundah zaprite 
vrata. Program se nadaljuje od točke prekinitve.

NENAMERNE PREKINITVE
Če med pomivanjem odprete vrata ali če pride do izpada električne 
energije, se program zaustavi. Če želite, da se program nadaljuje od 
točke prekinitve, pritisnite tipko za ZAGON/PREMOR in zaprite vrata.

Za več informacij o funkcijah lahko na spletu poiščete ali s spleta 
prenesete navodila za uporabo in vzdrževanje tako, da sledite navodilom 
na zadnji strani . 

NASVETI IN NAMIGI
NASVETI
Preden posodo naložite v košare, iz nje odstranite vse ostanke hrane, 
kozarce pa izpraznite. Posode vam pred pomivanjem ni treba 
izprati pod tekočo vodo. 
Posodo naložite tako, da je trdno nameščena in se ne prevrne; posode 
naložite z odprtim delom navzdol, konkavne/konveksne kose pa 
poševno, da tako omogočite prost pretok vode za pomivanje vseh 
površin. 
Pozor: pokrovi, ročaji, pladnji in ponve ne smejo ovirati vrtenja pršil-
nih rok.
V košarico za pribor lahko naložite katere koli manjše kose.
Zelo umazane lonce in ponve položite v spodnjo košaro, saj so curki 
vode v tem delu močnejši, kar izboljša rezultat pomivanja.
Ko v aparat zložite posodo, se prepričajte, da se pršilne roke neovir-
ano vrtijo.

HIGIENA
Da preprečite nastanek neprijetnih vonjav ali nabiranje oblog v 
pomivalnem stroju, vsaj enkrat na mesec zaženite program z visoko 
temperaturo. Uporabite eno žličko pomivalnega sredstva in program 
zaženite brez posode, da tako očistite pomivalni stroj.

NEUSTREZNA POSODA
•	 Lesena posoda in pribor.
•	 Občutljivi okrašeni kozarci, umetniška ročna dela in starinski pribor. 

Okras na teh predmetih ni dovolj obstojen.
•	 Predmeti iz sintetičnih materialov, ki niso odporni na visoke tem-

perature.
•	 Bakrena in pločevinasta posoda.
•	 Posoda, umazana od pepela, voska, maziv ali črnila.
Barva steklenih okraskov in aluminijastih/srebrnih predmetov se 
lahko med pomivanjem spremeni in zbledi. Nekatere vrste stekla (npr. 
predmeti iz kristala) lahko po nekaj pomivanjih postanejo motne.

POŠKODBE KOZARCEV IN POSODE
•	 Pomivajte le kozarce in porcelan, za katere proizvajalec jamči, da jih 

lahko pomivate v pomivalnem stroju.
•	 Uporabite blago pomivalno sredstvo, ki je primerno za posodo.
•	 Kozarce in posodo iz pomivalnega stroja vzemite takoj po koncu 

programa.
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ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA
Filtrirni sklop redno čistite, da se filtri ne zamašijo in da odpadna voda 
pravilno odteka.
Filtrirni sklop je sestavljen iz treh filtrov, ki iz pomivalne vode odstranju-
jejo ostanke hrane in vodo ponovno usmerijo v aparat: za dosego naj-
boljših rezultatov pri pomivanju morajo biti filtri čisti.

Pomivalnega stroja ni dovoljeno uporabljati brez filtrov ali z nepri-
trjenimi filtri.
Po več pomivanjih preverite filtrirni sklop in ga po potrebi v skladu s 
spodnjimi navodili pod tekočo vodo očistite z nekovinsko krtačko:

1. Cilindrični filter A zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga 
izvlecite (Slika 1).

2. Odstranite mrežico filtra B tako, da nekoliko stisnete stranska jezi-
čka (Slika 2).

3. Izvlecite ploščo iz nerjavnega jekla za filter C (Slika 3).

4. Preglejte mrežico in iz nje odstranite ostanke hrane. NIKOLI NE 
ODSTRANITE zaščitne črpalke pri pomivanju (na sliki je počrnjena) 
(Slika 4).

Ko ste očistili filtre, filtrirni sklop znova sestavite in ga pritrdite v pravi-
len položaj. Ta postopek je ključnega pomena pri vzdrževanju brezhib-
nega delovanja pomivalnega stroja.

ČIŠČENJE PRŠILNIH ROK
Občasno se lahko na pršilnih rokah naberejo ostanki hrane in zamašijo 
luknjice, iz katerih brizga voda. Zato priporočamo, da roke od časa do 
časa preverite in jih očistite z majhno nekovinsko krtačko.

Da odstranite zgornjo pršilno roko, zavrtite plastični pritrdilni obroč v 
nasprotni smeri urnega kazalca. Zgornjo pršilno roko znova namestite 
tako, da je stran z več luknjicami obrnjena navzgor.

Spodnjo pršilno roko odstranite tako, da jo potegnete navzgor.

ČIŠČENJE DOVODNE CEVI ZA VODO
Če so vodovodne cevi nove ali pa jih dalj časa niste uporabljali, naj 
pred priključitvijo voda najprej nekaj časa teče. Tako se boste lahko 
prepričali, da je čista in da v njej ni nečistoč. Če tega ne storite, se lahko 
dovod vode zamaši, kar pripelje do poškodb pomivalnega stroja.

SERVIS IN VZDRŽEVANJE

1    2

3    4

A A

B

C
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Lahko se zgodi, da se pri delovanju pomivalnega stroja pojavijo težave. 
Preden stopite v stik s servisno službo, preverite, ali je težavo mogoče odpraviti s spodnjimi nasveti.

ODPRAVLJANJE TEŽAV 

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE 
TEŽAV
Za več informacij, postopkov vzdrževanja in odpravljanja težav glejte 
Navodila za uporabo in vzdrževanje.
Navodila za uporabo in vzdrževanje lahko dobite:
•	 pri servisni službi; telefonsko številko najdete v garancijski knjižici.
•	 na spletni strani:  

docs.whirlpool.eu
•	 z uporabo kode QR

TEHNIČNI PODATKI
Tehnične podatke, vključno s podatki o porabi energije, lahko prenese-
te s spletne strani:  
docs.whirlpool.eu 

STIK S SERVISNO SLUŽBO
Ko se obrnete na servisno službo, navedite 
številke, ki so zapisane na napisni ploščici na 
levi ali desni strani notranjosti vrat pomival-
nega stroja. Telefonska številka je navedena 
v garancijski knjižici ali na spletni strani:  
www.whirlpool.eu

IEC 436

:

TEŽAVE MOREBITNI VZROKI REŠITVE
Pomivalni stroj 
se ne zažene oz. 
se ne odziva na 
ukaze.

Aparat ni ustrezno priključen na električno 
omrežje. Vtaknite vtič v vtičnico.

Izpad električne energije Pomivalni stroj se samodejno zažene, ko je napajanje znova vzpostavljeno.

Vrata pomivalnega stroja niso zaprta. Na vrata močneje pritisnite, da zaslišite „klik“.

Aparat se ne odziva na ukaze. Aparat izklopite s pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP, ga po približno eni 
minuti znova vklopite in ponastavite program.

Voda ne odteka 
iz pomivalnega 
stroja.

Pomivanje se še ni zaključilo. Počakajte, da se pomivanje zaključi.

Odtočna cev je upognjena. Preverite, da odtočna cev ni upognjena (glejte NAVODILA ZA NASTAVITEV).

Odtočna cev v koritu je zamašena. Očistite odtočno cev v koritu.

Ostanki hrane so zamašili filter. Očistite filter (glejte ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA).

Iz pomivalnega 
stroja se slišijo 
glasni zvoki.

Posode se dotikajo ena druge in povzroča-
jo zvoke. Pravilno naložite posodo (glejte NALAGANJE KOŠAR).

Nastaja prekomerna količina pene.

Pomivalnega sredstva niste pravilno odmerili ali pa pomivalno sredstvo ni pri-
merno za strojno pomivanje posode (glejte POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO 
SREDSTVO). Ponastavite pomivalni stroj s pritiskom na tipko za IZČRPAVANJE (glej-
te MOŽNOSTI IN FUNKCIJE) in zaženite nov program brez pomivalnega sredstva.

Posoda ni čista. Posode niste pravilno razporedili. Pravilno naložite posodo (glejte NALAGANJE KOŠAR).

Pršilne roke se ne morejo prosto vrteti, saj 
jih ovira posoda. Pravilno naložite posodo (glejte NALAGANJE KOŠAR).

Program pomivanja ni dovolj močan. Izberite primeren program pomivanja (glejte PROGRAMSKO TABELO).

Nastaja prekomerna količina pene. Pomivalnega sredstva niste pravilno odmerili ali pa pomivalno sredstvo ni primerno za 
strojno pomivanje posode (glejte POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO).

Pokrovček posode za tekočino za lesk ni 
ustrezno zaprt. Zaprite pokrovček posode za tekočino za lesk.

Umazan ali zamašen filter Očistite filtrirni sklop (glejte NEGA IN VZDRŽEVANJE).

V aparatu ni soli. Napolnite posodo s soljo (glejte POLNJENJE POSODE ZA SOL).

400011236084 B
03/2018 jk - Xerox Fabriano


	11236084_ET
	11236084_LT
	11236084_LV
	11236084_BG
	11236084_HR
	11236084_SR
	11236084_SL
	11236084_UA
	11236084_SL
	11236084_SR
	11236084_HR
	11236084_BG
	11236084_LV
	11236084_LT
	11236084_ET



