ZMYWARKI ARISTARCO
WPROWADZENIE
Dzi kujemy za wybranie jednego z naszych produktów. Jeste my pewni, e spełni on Wasze
zapotrzebowanie i b dziecie z niego zadowoleni.
Prosimy o zapoznanie si z niniejsz instrukcj – przed uruchomieniem urz dzenia.
UWAGI

OGÓLNE

Niniejsza instrukcja musi by traktowana jako integralna cz

urz dzenia.

Instrukcja musi znajdowa si w bezpiecznym miejscu – łatwo dost pnym dla Operatora
Je li urz dzenie jest sprzedawane, instalowane w innym miejscu, zmienia si Operator –
nale y przekaza instrukcj nowemu U ytkownikowi
WŁA

CIWE - NIEWŁA

CIWE

U

YTKOWANIE

nigdy nie zdejmuj z urz dzenia osłon, zabezpiecze , kratek itp.
nigdy nie wkładaj do zmywarki szmat, słoików itp. rzeczy
je li Twoja zmywarka wydaje Ci si by uszkodzon – zadzwo do serwisu
sprzedawcy, przed jej uruchomieniem
tylko wykwalifikowany personel powinien instalowa zmywark – w zakresie
podł czenia elektrycznego i hydraulicznego
zmywarka powinna by obsługiwana wył cznie przez osoby dorosłe
przed uruchomieniem upewnij si , e zmywarka nie opiera si na kablu elektrycznym,
b d rurze odpływowej – je li tak, popraw jej usadowienie na regulowanych nó kach
i nie zapomnij o wypoziomowaniu urz dzenia
zmywarka została zaprojektowana do mycia talerzy, szkła i naczy wszelkiego
rodzaju, przy u yciu wody spo ywczej – ka de inne zastosowanie b dzie uznane za
niewła ciwe
nie otwieraj drzwi zmywarki w trakcie trwania cyklu – zawsze wył cz maszyn przed
jej otwarciem (mimo tego, i urz dzenie posiada bezpiecznik - automatycznie
zatrzymuj ce program w przypadku niespodziewanego otworzenia drzwi, co pozwala
unikn wylania si wody
kiedy zmywarka nie jest u ywana – zaleca si odł czenie jej od zasilania
elektrycznego (na tablicy rozdzielczej)
przed przesuwaniem urz dzenia, myciem, kontrol serwisow itp. – wyci gnij
wtyczk
z gniazda zasilaj cego (elektrycznego)

do mycia urz dzenia b d czynno ci serwisowych nie u ywaj wody, b d powietrza
pod ci nieniem
zmywarka powinna by serwisowana przez uprawniony (autoryzowany) personel
BEZPIECZNA PRAKTYKA U YTKOWANIA I SERWISOWANIA
U ywaj c urz dzenie elektryczne – Operator musi pami ta o nast puj cych zasadach
bezpiecze stwa:
nie dotykaj urz dzenia mokrymi b d wilgotnymi r koma lub gdy masz mokre stopy
(je li pracujesz boso)
nigdy nie u ywaj przedłu aczy (instalacji elektrycznej) w miejscach gdzie jest mokro
nigdy nie wyszarpuj wtyczki z gniazda za pomoc przewodu
w przypadku uszkodzenia lub niewła ciwego działania urz dzenia – Operator powinien:
odł czy urz dzenie od zasilania elektrycznego – poprzez wył czenie zasilania na
tablicy rozdzielczej, a nast pnie wyj cie wtyczki z gniazdka
zamkn

zawór na dopływie wody

nie wynosi urz dzenia ani go nie naprawia
skontaktowa si z serwisem Sprzedawcy urz dzenia
INFORMACJE TECHNICZNE UMO LIWIAJ
IDENTYFIKACJ
URZ DZENIA

CE

TABLICZKA ZNAMIONOWA
Urz dzenie posiada tabliczk znamionow , która pokazuje:
• informacje identyfikuj ce producenta
• informacje identyfikuj ce urz dzenie (model i numer seryjny)
• podstawowe dane techniczne (napi cie i cz stotliwo pr du zasilaj cego)
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Urz dzenie jest kompletne ze schematem elektrycznym, dostarczonym wraz z oryginaln
instrukcj (osobna ksi eczka)
HAŁAS
Poziom hałasu przy normalnym u ytkowaniu urz dzenia jest poni ej 70 dB(A)
ROZPAKOWANIE
Po rozpakowaniu upewnij si , e:
• zmywarka jest nieuszkodzona – nie ma widocznych wgniece , skrzywie itp. – je li nie
jeste pewien – NIE U YWAJ JEJ i skontaktuj si ze Sprzedawc
• wszystkie cz ci osobne – musz zosta umieszczone we wła ciwych miejscach

ZAMOCOWANIE NÓ EK I POZIOMOWANIE URZ DZENIA
Je li masz do czynienia z urz dzeniem poka nych rozmiarów (i ci kim) – u yj urz dzenia
d wigowego, aby zdj je z drewnianej palety:
• znajd komplet nó ek i wkr je w gniazda w podstawie urz dzenia
• podkr caj c nó ki – wypoziomuj urz dzenie, sprawdzaj c efekt poziomic
PODŁ

CZENIE

I

I N S T A LA C J A

Instalacja musi by przeprowadzona według przepisów krajowych oraz unijnych – zgodnie
z wytycznymi niniejszej instrukcji.
Instalacja musi by wykonana przez personel posiadaj cy odpowiednie kwalifikacje.
MIEJSCE INSTALACJI:
•
•
•

lokuj c urz dzenie, upewnij si , e temp. zewn trzna zawiera si w przedziale +10 ÷
+35°C
zmywarki nie s przystosowane do instalacji na zewn trz budynku
nie nale y ich instalowa w miejscach nara onych na oblewanie wod b d o du ym
poziomie wilgotno ci

PODŁACZENIA NIEZB DNE DO FUNKCJONOWANIA:
W
•
•
•

celu uruchomienia urz dzenia nale y je podł czy do:
sieci elektrycznej
instalacji wodnej
instalacji odpływowej

W pewnych sytuacjach i dla pewnych modeli zmywarek, mo e by koniecznym podł czenie
dodatkowych akcesoriów, takich jak:
• dozownik detergentu ( rodka myj cego)
• zmi kczacz wody
• pompa wzmacniaj ca ci nienie wody (je li w sieci jest niewystarczaj ce)
• pompa opró niaj ca (je li odpływ instalacyjny jest na takim samym poziomie lub wy ej
ni poziom zbiornika myj cego)
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Przed podł czeniem urz dzenia do sieci elektrycznej upewnij si , e:
• zasilanie w sieci jest odpowiednie do instalowanego urz dzenia (warto napi cia; ilo
faz; cz stotliwo pr du)
• istnieje mo liwo „uziemienia” urz dzenia
• instalacja elektryczna jest ró nicowo-pr dowa, zgodnie z wymogami europejskimi
Podł czaj c urz dzenie:
• podł cz gniazdo elektryczne zmywarki z zasilaj cym gniazdem wielofazowym na
przylegaj cej cianie
•

z tyłu urz dzenia, co pozwala na
miejsce to oznaczone jest symbolem
ekwipotencjalne poł czenie ró nych urz dze

WA NE: Dla urz dze zasilanych pr dem 400V3N podł czenie neutralnego przewodu
(niebieski) i przewodu uziemiaj cego ( ółto-zielony) jest osobne
PODŁACZENIE WODY
Podł czenie musi by wykonane prze wykwalifikowany personel, zgodnie z niniejsz
instrukcj .
Przed wykonaniem podł czenia do sieci zasilaj cej – upewnij si , e:
• woda, któr chcesz podł czy nadaje si do celów spo ywczych
• woda, któr chcesz podł czy ma temp. w przedziale: +5 ÷ + 25°C
• ci nienie wody zasilaj cej jest w przedziale: 0,2 Mpa ÷ 0,5 Mpa (2 ÷ 5 barów)
• jest zainstalowany zawór odcinaj cy (umo liwiaj cy zamkni cie dopływu wody do
zmywarki)
• zało ono zmi kczacz wody – je li woda zasilaj ca jest twarda
• zało ono filtr mechaniczny w miejscu umo liwiaj cym jego łatwe oczyszczenie – je li
woda zasilaj ca mo e nie mechaniczne zanieczyszczenia
Podł czenie musi zosta wykonane zgodnie z przepisami prawa europejskiego oraz
przepisów krajowych
Nigdy nie wolno odci

zasilania wod w trakcie pracy urz dzenia.

Znajd rur zasilaj c i post puj zgodnie z poni sz procedur :
•
•
•

włó uszczelk pomi dzy dwie gwintowane nakr tki rury zasilaj cej
nakr gwintowan nakr tk na zawór solenoidowy z tyłu urz dzenia bez przekr cania –
aby nie uszkodzi ł czenia
zamocuj pozostała gwintowan nakr tk na zawór odcinaj cy doprowadzenie wody

PODŁACZENIE ODPŁYWU
Aby podł czy rur odpływow – upewnij si , e wylew b dzie znajdował si nad otwartym
syfonem.
• podł cz rur odpływow do kolanka umiejscowionego poni ej zbiornika zmywarki
2,0 metrowa rura odpływowa jest dostarczana razem z urz dzeniem.
PODŁACZENIE DOZOWNIKA DETERGENTU [opcjonalnie]
Je li to wymagane – zmywarka mo e by wyposa ona w elektryczny dozownik detergentu.
W przypadku kiedy dozownik stał si wymagany po tym, jak zmywarka opu ciła ju fabryk –
mo e go zainstalowa (zgodnie z poni sz instrukcj ) jedynie autoryzowany serwis.
Wymagania dla instalacji dozownika:
• Podł czenie elektryczne: podł cz przewód zasilaj cy dozownika detergentu równolegle
z przewodem zasilaj cym w zmywarce elektrozawór.
• Podł czenie wody: Podł cz rur ss c z filtrem zało onym na ko cówce ss cej
przyrz du dozuj cego. Drug ko cówk podł cz na wyj ciu. Włó rur z filtrem do
zbiornika detergentu.
PODŁ CZENIE ZMI KCZACZA WODY [opcjonalnie]
Je li chcesz by pewnym długiej i bezawaryjnej eksploatacji zmywarki – u ywaj wył cznie
mi kkiej wody do mycia. Sprawd wi c twardo stosowanej wody w miejscu u ytkowania.

Nale y instalowa 8/12 litrowy zmi kczacz dla zmywarek do szkła albo 16/20 litrowy
zmi kczacz dla zmywarek do naczy . W celu uzyskania wi cej szczegółów kontaktuj si z
autoryzowanym serwisem.
POMPA WZMACNIAJ CA [opcjonalnie]
W przypadku kiedy ci nienie wody zasilaj cej jest poni ej 0,2 Mpa (2 bary) zaleca si
zało enie pompy osiowej w celu zwi kszenia ci nienia. Opcja ta powinna by uwzgl dniona
w momencie zamawiania urz dzenia.
Kiedy zmywarka nie była u ywana przez dłu szy czas – sprawd czy pompa obraca si
swobodnie. Sprawdza si to wkładaj c rubokr t we wła ciw szczelin w wale motoru (od
strony wentylatora). Nale y przycisn i uderzy w tył rubokr ta plastikowym młotkiem.

POMPA OSUSZAJ CA [opcjonalnie]
Je li odpływ na instalacji jest umieszczony zbyt wysoko – polecamy zastosowanie pompy
osuszaj cej. Opcja ta powinna by uwzgl dniona w momencie zamawiania urz dzenia.
Rys. A
Rys. B

prawidłowa instalacja
nieprawidłowa instalacja

1. poziom wody w zbiorniku myj cym zmywarki
2. pompa osuszaj ca
3. odpływ poni ej poziomu wody w zbiorniku myj cym

4. kierunek przepływu wody
5. poziom wody niezb dny do „zalania” pompy
6. odpływ powy ej poziomu wody w zbiorniku myj cym
Aby opró ni zbiornik: wył cz urz dzenie u ywaj c nastawy 0-1. Wyci gnij korek i zostaw
drzwi zmywarki otwarte. Nast pnie przyci nij biały przycisk a do wypró nienia zbiornika.
W trakcie cyklu mycia-płukania, nadmiar wody jest automatycznie usuwany.
W przypadku instalowania jakichkolwiek opcji poza zakładem produkcyjnym zmywarki –
operacja taka mo e by wykonana jedynie przez autoryzowany serwis.

panel kontrolny – zmywarka typu AP

FUNKCE PANELU KONTROLNEGO
A

wybór programu mycia [opcja]

B

temperatura wody w zbiorniku [opcja]

C

temperatura wody w bojlerze [opcja]

D

START programu mycia

E

wł cznik zasilania urz dzenia

F

START pompy opró niaj cej [opcja]

G

START programu regeneracji zmi kczacza [opcja]

H

kontrolka pracy urz dzenia (wł cza si w trakcie trwania cyklu)

I

kontrolka zasilania urz dzenia

J
kontrolka temperatury wody w zbiorniku (po jej za wieceniu mo na uruchomi
program)
K

kontrolka cyklu odkamieniania [opcja]

panel kontrolny – zmywarka typu EURO

FUNKCE PANELU KONTROLNEGO
A

wł cznik zasilania urz dzenia

B

kontrolka zasilania urz dzenia

C

kontrolka temperatury wody w bojlerze (po jej za wieceniu mo na uruchomi program)

D

kontrolka pracy urz dzenia (wł cza si w trakcie trwania cyklu)

E

START programu mycia
EKSPLOATACJA

ZMYWARKI

SPRAWDZENIE FILTRA I RURY PRZELEWOWEJ: Sprawd czy zmywarka nie jest zasilana
elektrycznie – nast pnie otwórz drzwi i wyjmij kosz.
• wsad rur przelewow do swojego gniazda
• upewnij si , i filtr jest wła ciwie wło ony i skutecznie chroni dno zmywarki
Zalecamy nie u ywa zmywarki bez zało onego filtra!
PODŁACZENIE WODY ZASILAJ CEJ I PRZYGOTOWANIE URZ DZENIA DO PRACY
(zalanie zbiornika).
• otwórz zawór odcinaj cy na dopływie wody
• włó wtyczk elektryczn do gniazda
• wł cz zasilanie elektryczne urz dzenia
• upewnij si , e drzwi zmywarki s zamkni te
• na panelu steruj cym wybierz przycisk napełniania zbiornika wod
Po ok. 30/35 min. kontrolka poka e gotowo

zmywarki do wł czenia cyklu.

DETERGENT
Detergent musi by absolutnie niepieni cy si i przeznaczony do maszynowego mycia szkła
lub naczy .
Zalecamy u ywanie płynnych detergentów.

Wła ciwe dozowanie jest niezb dne aby uzyska dobre rezultaty mycia oraz bezawaryjn
prac urz dzenia. Dozowanie powinno odbywa si zawsze zgodnie z instrukcj producenta
detergentu. Na wielko dozowania wpływ ma twardo wody i stopie zabrudzenia (czym
wy sze – tym wi ksze zu ycie detergentu).
Zmywarka bez dozownika detergentu:
Detergent musi by podawany co 5 cykli mycia, w ilo ci sugerowanej przez producenta
detergentu.
• otwórz drzwi zmywarki i wprowad detergent do zbiornika
• zamknij drzwi zmywarki
Zmywarka z dozownikiem detergentu:
Detergent jest automatycznie podawany w trakcie cyklu mycia.
• przed uruchomieniem cyklu – upewnij si czy w zbiorniku z detergentem jest detergent i
czy rura ss ca jest w nim zanurzona
WA NE! Nigdy nie wkładaj gołych r k do roztworu z detergentem.
NABŁYSZCZANIE
Zmywarka jest wyposa ona w dozownik rodka nabłyszczaj cego, który wykorzystuje
ci nienie wody płucz cej. Ilo dozowanego rodka jest ustawiana poprzez mikrometryczn
rub (kr c c zgodnie z ruchem wskazówek zegara – zmniejszamy ilo
rodka).
Zalecamy dozowanie ok. 5 cm rodka na ka dy cykl.
UWAGA: W trakcie pierwszej instalacji, mo e by koniecznym załadowanie dozownika
w nast puj cy sposób:
• polu nij nastaw ruby, a do oporu, przytrzymaj a do napełnienia rury rodkiem
nabłyszczaj cym
ŁADOWANIE KOSZA
Przy załadunku kosza ze szkłem, talerzami lub generalnie naczyniami, kilka wa nych
wskazówek musi by branych pod uwag :
• ładuj naczynia górn kraw dzi do dna kosza, w stabilnej pozycji, staraj c si aby jedno
naczynie nie przywierało do drugiego
• upewnij si , e ramiona z dyszami obracaj si bez przeszkód
• u ywaj szkła i naczy nadaj cych si do mycia w zmywarkach
• talerze musz by układane w koszu – kraw dzi do przodu
• włó kosz tak aby trafił dokładnie na prowadnice i upewnij si , e wszedł „do ko ca”
w komorze zmywarki
• zamknij drzwi
URUCHOMIENIE CYKLU
Start, wybór programu i zatrzymanie programu jest mo liwe do wykonanie poprzez panel
steruj cy zmywarki.
Gdy maszyna jest gotowa do uruchomienia cyklu ( wieci si kontrolka) – wykonaj czynno ci,
w nast puj cej kolejno ci:
START cyklu

•
•

wybierz program odpowiedni do zawarto ci kosza
przyci nij przycisk START i trzymaj go w takiej pozycji przez ok. 2 s. – od tego momentu
cykl post puje automatycznie

Po zako czeniu cyklu:
•
•

ka da zmywarka „stopuje” automatycznie po zako czeniu cyklu. STOP jest pokazywany
przez ółt kontrolk na panelu kontrolnym
po zako czeniu cyklu – otwórz drzwi, wyjmij kosz z naczyniami b d szkłem

Po zako czeniu pracy (na koniec zmiany / dnia):
•
•
•
•

wył cz urz dzenie
przestaw przeł cznik pracy na OFF
wyjmij rur przelewow i opró nij maszyn
zostaw drzwi zmywarki uchylone

BIE

CA

KONSERWACJA

Odpowiedni jako pracy i bez-awaryjno urz dzenia uzyskuje si dzi ki dbało ci
o urz dzenie, przejawiaj cej si m. in. co-tygodniowym czyszczeniem zmywarki.
Czyszczenie musi by wykonywane przez autoryzowany serwis, u ywaj cy r kawic
ochronnych.
Przed wykonaniem czyszczenia lub konserwacji – upewnij si , e zasilania: elektryczne
i wodne s rozł czone.
U ytkownik musi wykonywa podstawowe proste – okresowe zadania w zakresie mycia
i konserwacji:
• wymiana wody i mycie zbiornika zmywarki
• mycie filtra zbiornika
• mycie dysz w ramionach myj cych i płucz cych oraz nap du ramion płucz cych
Wymiana wody i mycie zbiornika:
Co najwy ej po 30 cyklach – woda musi by wymieniana, a zbiornik umyty.
•

Usuwanie brudnej wody ze zbiornika. Ta czynno
usuni cie rury przelewowej ze swojego miejsca.

•

Mycie zbiornika. Usu wszystkie nieczysto ci z dna zbiornika – za pomoc g bki i umyj
zbiornik czyst wod . Do mycia u ywaj wydajnych detergentów lub wody i roztworu
octowego. Nie u ywaj r cych detergentów lub proszków, poniewa mog one
uszkodzi cz ci wewn trz zmywarki. Eliminuj wszelkie osady, u ywaj c g bki lub
mi kkiej szczotki.

•

Mycie uszczelki drzwi. Przy u yciu mi kkiej ciereczki usu wszelkie zanieczyszczenia
z drzwi i uszczelki, a nast pnie obmyj wod .

musi by wykonana poprzez

Mycie filtra zbiornika
Je li zmywarka nie domywa naczy , mo esz by pewien, e filtr jest brudny lub zatkany. To
dobra praktyka, eby sprawdza go co mniej wi cej 30 cykli, kiedy komora zmywarki jest
pusta,a woda myj ca jest wymieniana.
•

Wyj cie i mycie filtra. Polu nij i zdejmij ruby mocuj ce filtr (je li s zało one). Wyjmij filtr
na zewn trz i umyj pod strumieniem wody. Je li to niezb dne – u yj zwykłego
detergentu, ewentualnie mi kkiej szczotki.

•

Mocowanie filtra. Załó filtr z powrotem na miejsce i zabezpiecz rubami (je li s na
wyposa eniu)

Upewnij si , e filtr jest wła ciwie umieszczony w zmywarce. Inaczej urz dzenie nie b dzie
działa poprawnie.
WA NE: Nigdy nie u ywaj zmywarki bez filtra.
Czyszczenie ramion myj cych i dysz płucz cych:
W przypadku gdy zmywarka nie domywa – upewnij si , czy dysze nie s zatkane.
Dobra praktyka nakazuje raz w tygodniu przeprowadza sprawdzenie prawidłowego stanu
obu rodzajów dysz.
• Zdejmowanie ramion myj cych i płucz cych. Poluzuj i wyjmij ruby mocuj ce ka de
z ramion oraz wirnika – umiejscowione w dolnej i górnej cz ci komory oraz wyjmij oba
zestawy.
•

Czyszczenie ramion myj cych: Zwolnij ko cówk zatyczki blokuj cej spr yn , wyjmij
zatyczk i usu wszelkie nieczysto ci, które uniemo liwiaj swobodny przepływ wody.

•

Sprawdzanie i czyszczenie ramion płucz cych: Upewnij si , i dysze s wolne od
zanieczyszcze , hamuj cych swobodny przepływ wody. Je li to konieczne – u yj szpilki
do odblokowania otworów dyszy. W przypadku stwierdzenia osadu – zdejmij go za
pomoc specjalnych rodków chemicznych, post puj c zgodnie z instrukcj producenta
tych e rodków.

•

Mocowanie ramion myj cych i płucz cych: Załó je na swoje miejsce i zamocuj przy
pomocy rub.

W PRZYPADKU PRZEDŁU AJ CEJ SI BEZCZYNNO CI ZMYWARKI.
Je
•
•
•
•

li urz dzenie jest wykorzystywane tylko czasowo:
wył cz je i wyjmij wtyczk
zamknij zawór odcinaj cy
umyj i zdezynfekuj maszyn gruntownie
opró nij pomp myj c z zalegaj cej wody

SPECJALNA

KONSERWACJA

Wszystkie czynno ci wykonywane w urz dzeniu, nie opisane w dziale „rutynowa
konserwacja” – s uznane za „specjaln konserwacj ” i mog by wykonywane wył cznie
przez przeszkolony w tym kierunku personel U ytkownika lub przez serwis Sprzedawcy
urz dzenia.

Zalecamy U ytkownikowi zawarcie umowy (na serwis i konserwacj urz dzenia) z jego
Sprzedawc , która obj łaby równie „konserwacj specjaln ”.

WYKRYWANIE

I

USUWANIE

USTEREK

Je li urz dzenie nie mo e wystartowa lub cykl mycia zatrzymuje si – przed
skontaktowaniem si z serwisem Sprzedawcy, wykonaj nast puj ce sprawdzenia:
•

zasilanie elektryczne: upewnij si , e wtyczka jest wła ciwie usadowiona w gnie dzie
i e przeł cznik rodzaju pracy jest w pozycji „ON”

•

zasilanie wod : sprawd czy zawór odcinaj cy jest otwarty

•

nadmierny hałas: sprawd czy urz dzenie nie styka si z meblami lub innymi elementami
stalowymi (które mog powodowa wibracj ); upewnij si e szkło lub naczynia s
wła ciwie umieszczone – w koszach przeznaczonych dla tego wła nie rodzaju wsadu

•

wyciek: upewnij si czy odpływ nie jest zatkany; czy rura doprowadzaj ca wod jest
prawidłowo zało ona; czy obie rury nie s uszkodzone

•

solenoidowy zawór filtruj cy: upewnij si czy nie jest zatkany

•

dysze natryskowe: upewnij si czy nie s zatkane przez osad lub zanieczyszczenia.
ZŁOMOWANIE

I

USUWANIE

URZ

DZENIA

Je li chcesz zezłomowa urz dzenie – nie usuwaj go jak zwykłe odpady domowe.
Urz dzenie podlega przepisom o odzysku i utylizacji.
U ytkownicy krajów UE s zobowi zani – po wyeksploatowaniu urz dzenia – dostarczy je
do specjalnych „centrów” gdzie osobno zbierane s ró ne frakcje elementów
elektronicznych; elektro-mechanicznych odpadów.
Ewentualnie – kupuj c nowe urz dzenie – spytaj Sprzedawc o mo liwo zabrania
„starego”.
Wła ciwa segregacja zu ytych urz dze , zabezpiecza rodowisko naturalne przed zgubnym
wpływem materiałów i komponentów, z których maszyna jest wykonana.
Nielegalne złomowanie grozi karami administracyjnymi.

PROBLEMY - MO

LIWE PRZYCZYNY -

problem
przyczyna
szkło / naczynia po ramiona myj ce lub płucz ce
umyciu s
s zatkane przez nieczysto ci
nieprze roczyste
zablokowane dysze
i le umyte
filtr zablokowany przez
nieczysto ci

RODKI ZARADCZE

rodek zaradczy
wyczy – zgodnie z instrukcj ,
rozdział „konserwacja”
wyczy – zgodnie z instrukcj ,
rozdział „konserwacja”
wyczy – zgodnie z instrukcj ,
rozdział „konserwacja”

niewystarczaj ce mycie
niewystarczaj ce ci nienie
wody zasilaj cej
powstaje piana w komorze
zmywarki

wyczy otwory odpływowe i ko cówki
ramion myj cych
zainstaluj pomp wzmacniaj c
zredukuj dozowanie rodka
nabłyszczaj cego

Je li problem nie znika – skontaktuj si z serwisem Sprzedawcy

