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1 O tem navodilu 
Ta navodila za uporabo vam ponujajo hiter pregled najpomembnejših funkcij za varno obratovanje 
pomivalnega stroja. Navodila za uporabo shranite tako, da so vam pri roki. Na naši spletni strani 
www.winterhalter.biz/manuals najdete navodila za uporabo tudi v elektronski obliki. 
 

  

Prosimo, pazljivo upoštevajte tukaj navedene varnostne napotke ( 3). 

 
V poglavju 18 je opisano, kako se morajo priključiti dozirne naprave za pomivalno in izpiralno sredstvo.  
To poglavje je namenjeno za pooblaščenega servisnega tehnika podjetja Winterhalter. 

V teh navodilih se uporabljajo naslednji simboli: 

Simbol Pomen 

 
Nevarnost 

Opozorilo na možnost hudih telesnih poškodb ali smrti, če ne upoštevate predpisanih 
previdnostnih ukrepov. 

 
Opozorilo 

Opozorilo na možnost lažjih telesnih poškodb ali materialne škode, če ne upoštevate 
predpisanih previdnostnih ukrepov. 

 
Pozor 

Opozorilo na možnost okvar ali uničenja izdelka, če ne upoštevate predpisanih 
previdnostnih ukrepov. 

 

Prosimo, da skrbno preberete v teh navodilih za uporabo navedene varnostne napotke in 
navodila za uporabo. 

POMEMBNO Tu so navedeni pomembni nasveti. 

INFORMACIJA Tu so navedeni uporabni nasveti. 

  Ta simbol označuje navodila za ravnanje. 

  Ta simbol označuje rezultate vašega ravnanja. 

  Ta simbol označuje naštevanje. 

 Ta simbol se sklicuje na poglavje s podrobnejšimi informacijami. 

2 Namenska uporaba 

 Pomivalne stroje za belo posodo serije MTR in MTF uporabljajte izključno za pomivanje 
posode kot  
npr. krožnike, skodelice, pribor in pladnje v gastronomskih in podobnih obratih. 

 Posoda in pribor se pri pomivalnih strojih za belo posodo serije MTF naloži direktno na 
transportni trak. Manjši deli, kot npr. kozarci ali pribor se na transportni trak naložijo 
sortirani v pomivalnih košarah. 

 Posoda in pribor se pri pomivalnih strojih za belo posodo serije MTR na transportni trak 
naloži izključno sortirana v pomivalnih košarah. Pomivajte samo s pomivalnimi 
košarami, ki so predvideni za ustrezno posodo in pribor. Nikoli ne pomivajte brez 
pomivalne košare. 

 Priporočamo, da pomivate kozarce samo v primeru, če je pomivalni stroj za belo 
posodo opremljen s posebnim programom pomivanja za kozarce. Pri tem programu 
znižana izpiralna temperatura prepreči predčasno korozijo stekla. 

 Priporočamo, da pomivate GastroNorm posode samo v primeru, če je pomivalni stroj za 
belo posodo opremljen s posebnim programom pomivanja za GN posod. 

 Pomivalni stroji za belo posodo serije MTR in MTF so tehnična delovna sredstva za 
komercialno uporabo in niso namenjeni za uporabo v privatne namene. 

http://www.winterhalter.biz/manuals
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2.1 Nenamenska uporaba 

 Pomivalnega stroja za belo posodo ne uporabljajte za pomivanje električno ogrevanih 
posod (električno napajanih naprav) ali delov iz lesa. 

 Ne pomivajte delov iz umetne mase, če slednji niso odporni na toploto in lug.  

 Da bi se izognili črnemu obravanju, pomivajte aluminijaste dele kot npr. lonce, 
GastroNorm posode ali pladnje samo s primernim pomivalnim sredstvom. 

 Pri nenamenski uporabi pomivalnega stroja za belo posodo podjetje Winterhalter 
Gastronom GmbH ne prevzema odgovornosti za nastale škode. 

3 Varnostna navodila 

3.1 Splošna varnostna navodila 

 Prosimo, da skrbno preberete v teh navodilih za uporabo navedene varnostne napotke 
in navodila za uporabo. Če ne upoštevate varnostnih napotkov in napotkov za uporabo, 
so izključeni vsi zahtevki za odgovornost in garancijo proti družbi Winterhalter 
Gastronom GmbH. 

 Pomivalni stroj uporabljajte le, če ste prebrali in razumeli navodila za uporabo. O 
upravljanju in načinu dela pomivalnega stroja naj vas poduči servisna služba podjetja 
Winterhalter. 

 Osebje, ki uporablja stroj, poučite o uporabi stroja in jih opozorite na varnostne napotke. 
Izobraževanje redno ponavljajte, da se izognete nesrečam. 

 Zaradi svoje lastne varnosti redno preverjajte stikalo na diferenčni tok (FI) na mestu 
postavitve, tako da pritisnete preizkusni gumb. 

 Po koncu dela zaprite zaporni ventil vode na mestu postavitve. Glede na velikost stroja 
in opreme lahko obstajajo do trije zaporni ventili. 

 Po koncu dela izklopite glavno stikalo za izklopitev iz omrežja, ki je na mestu postavitve 
ali pa vgrajeno na stroju. 

 Ne odpirajte vrat med pomivanjem stroja. Obstaja nevarnost, da z lugom pomešana 
vroča voda prši iz stroja. Stroj predtem izklopite. 

 Dokumentacijo stroja imejte vedno pri roki. Električni načrt potrebuje servisni tehnik 
podjetja Winterhalter za popravila. 

 Oster in koničast pribor soritirajte tako, da se ne morete poškodovati. 

 Otrokom ne dovolite dostopa do stroja. Temperatura vroče pomivalne vode s 
pomivalnim sredstvom v notranjosti stroja je pribl 60 °C / 85 °C. 

 Ekran poslužujte le s prsti in ne s koničastimi predmeti. 

 Na strop stroja ne smete položiti krp ali drugih predmetov, ker se tam nahajajo 
vsesovalne odprtine, ki se jih ne sme prekriti. 

 Ne posegajte v odzračevalni nastavek in ga ne prekrivajte. 

 Ne posegajte v šobo cone sušenja. 

 Med pomivanjem ne smete posegati v notranjost stroja, niti pri vhodni niti pri izhodni 
strani. 

 Med pomivanjem se ne dotikajte traku. 

3.2 Električna varnost 

 Električna varnost tega stroja je zagotovljena le, če je v skladu s predpisi priključena na 
nameščen sistem z zaščitnim vodnikom in zaščitnim stikalom za diferenčni tok. 
Pomembno je, da preverite temeljne varnostne pogoje, in da v primeru dvoma hišno 
napeljavo pregleda strokovnjak. 
Winterhalter ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo povzroči manjkajoč ali prekinjen 
zaščitni vodnik (na primer električni udar). 
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3.3 Vzdrževalna dela in popravila 

 Pri montažnih in vzdrževalnih delih ter popravilih mora biti stroj izključen iz omrežja. 

 Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede le pooblaščeni serviser Winterhalter. Zaradi 
nestrokovnih vzdrževalnih del ali popravil se lahko pojavijo tveganja za uporabnika, za 
katera podjetje Winterhalter ne odgovarja. 

 Za popravila in zamenjavo delov, ki se hitro obrabijo, lahko uporabite le originalne 
nadomestne dele. Če ne uporabite originalnih nadomestnih delov, garancija ne velja. 

 Naprava sme obratovati le v brezhibnem stanju. 

 Poškodovan ali netesni stroj lahko ogroža vašo varnost. V primeru nevarnosti ali motenj 
stroj nemudoma izključite. Izključite električno omrežno stikalo (glavno stikalo) na mestu 
postavitve. Šele takrat je stroj brez napetosti 

 Stopite v stik s svojim inštalaterjem ali električarjem, če je vzrok motnje dovod vode ali 
toka na mestu postavitve. 

 V primeru kakšne druge motnje stopite v stik s pooblaščenim serviserjem ali 
prodajalcem. 

 Če je omrežni priključni kabel poškodovan, ga mora zamenjati firma Winterhalter ali 
njegova služba za stranke ali druga podobno usposobljena oseba, da se preprečijo 
nevarnosti. Omrežni priključni kabel mora biti odporen na olje, oplaščen in gibek. 
Priporočen je tip kabla H07RN-F. 

3.4 Ravnanje s kemikalijami (pomivalno sredstvo, izpiralno sredstvo, 
odstranjevalec apnenca...) 

 Pri ravnanju s kemikalijami upoštevajte varnostna navodila in priporočila doziranja, ki so 
navedena na embalaži. 

 Pri ravnanju s kemikalijami nosite zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala. 

 Uporabljajte samo izdelke, ki so primerni za profesionalne pomivalne stroje. Takšni 
izdelki so ustrezno označeni. Priporočamo izdelke, ki jih je razvilo podjetje Winterhalter. 
Ti so posebej usklajeni za pomivalne stroje za belo posodo Winterhalter. 

 Ne mešajte različnih čistil in se s tem izognite kristaliziranju, ki bi lahko uničilo dozirno 
napravo za pomivalno stredstvo. 

 Ne uporabljajte izdelke, ki se penijo, kot npr. ročno ali gel čistilo za ročno pomivanje. 
Slednji prav tako ne smejo priti v stroj zaradi tega, ker bi npr. posoda pred pomivanjem 
kako drugače prišla v stik s temi izdelki. 

3.5 Dnevno čiščenje in nega 

 Upoštevajte navodila za vzdrževanje in nego, ki so opisana v tem skupnem navodilu 
( 8) 

 Nadenite si zaščitno obleko in zaščitne rokavice, preden se dotaknite delov, na katerih 
se nahaja pomivalna voda s pomivalnim sredstvom (sita, pomivalne roke, zavesice ...). 

 Stroj in neposredne okolice ne smete čistiti z visokotlačnim čistilcem ali s curkom vode 
iz gibke cevi. 

 Za čiščenje notranjosti stroja uporabljajte vodo iz gibke cevi in krtačo, nikoli 
visokotlačnega čistilca. 

 Ne uporabljajte pomivalnih sredstev za drgnenje ali strganje. 

 Pri dnevnem čisčenju morate paziti, da v notranjosti stroja ne bi ostali rjaveči tujki, 
zaradi katerih bi tudi material nerjaveče legirano jeklo lahko pričel rjaveti. Rjaveči delci 
lahko izvirajo iz posode in pribora ali dovodov, ki niso zaščiteni pred rjo, čistilnih 
pripomočkov ali poškodovanih žičnatih košar. 

 Zunanje strani negujte z ustreznim čistilom za nerjaveče jeklo in mehko krpo. 
Priporočamo čistilno in negovalno sredstvo za nerjaveče jeklo Winterhalter Gastronom. 
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4 Kaj morate storiti pred začetkom dela s strojem 
 Stroj naj postavi servisni tehnik ali trgovec podjetja Winterhalter. Če mesto postavitve ni zavarovano pred 

rjo, morate upoštevati poglavje 9. 
 Zagotovite, da stroj priključijo pooblaščeni tehniki po veljavnih lokalnih standardih in predpisih (priključki 

za dotok in odtok vode, elektriko, odzračevalno tehniko). 
 Če boste stroj ogrevali s paro, poskrbite za priključitev priključnih vodov za paro in kondenz. 
 Poskrbite za to, da zagon in predajo stroja izvede servisni tehnik, ki je pooblaščen s strani podjetja 

Winterhalter. Pri tem se boste Vi in Vaše delovno osebje uvedli v upravljanje s strojem. 

4.1 Preverjanje popolnosti dobave 

 Preverite popolnost dobave na osnovi dobavnice ter preverite morebitne transportne poškodbe. 
 Poškodbe morate takoj javiti špediciji, zavarovalnici in proizvajalcu. 

4.2 Prvi zagon in predaja 

 Po pravilni priključitvi na oskrbovalne vode na mestu postavitve vspostavite kontakt s svojim področnim 
pooblaščenim zastopnikom podjetja Winterhalter, da bodo izvedli prvi zagon in predajo ter podučitev  
za delo s strojem. 

5 Opis izdelka 
Pomivalni stroji za belo posodo serij MTR in MTF transportirajo raznovrstno posodo in pribor skozi različne 
cone, kjer jo pomijejo in posušijo. Doziranje pomivalnega sredstva, izpiralnega sredstva in morebitnih drugih 
kemikalij se izvede z ločenimi dozirnimi napravami. Za priključitev obstajajo pripravljene priključne sponke 
( 18). 
S stroji upravljate preko ekrana, ki deluje na dotik (touchscreen). Simboli in animacije Vas vodijo do menijev, 
ki so razumljivi v vseh jezikih. 
 
Razlaga uporabljenih pojmov 
Pomivalni stroj  
z več komorami: 

pomivalni stroj z najmanj dvema komorama; v nadaljevanju tega navodila se 
uporablja samo še pojem stroj ali pomivalni stroj za belo posodo 

MTF: pomivalni stroj z več komorami s tračnim transportnim sistemom 

MTR: pomivalni stroj z več komorami s košarnim transportnim sistemom 

Posoda in pribor: splošni pojem za krožnike, skodelice, pribor, pladnje, ... 
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6 Upravljalni elementi 
Stroj upravljate preko ekrana s stikalnimi površinami (tipkami), ki so občutljive na dotik. 
 
Ob rahlem pritisku tipke sprožite funkcijo ali pa pridobite informacije.  
Vsak rahel pritisk tipke se potrdi s signalnim zvokom. 
 
Izgled tipk ima naslednji pomen: 
 

 
Tanek črtkan okvir; temno ozadje 

Tipke ne morete sprožiti (ni na razpolago/aktiviranje ni 
mogoče) 

 
Debel bel okvir; temno ozadje 

Tipko lahko sprožite (je na razpolago/aktiviranje je 
mogoče) 

 
Debel bel okvir; belo ozadje Tipka se je sprožila / aktivirala 

6.1 Kako se vkopi ekran? 

 
 Slika 01 

 S prstom pritisnite na površino ekrana. 
 Ekran se vklopi (slika 01) in kmalu nato se spet izklopi.  

S tem se prepreči, da bi se pri čiščenju stroj po pomoti spet 
vklopil. 

 
INFORMACIJA: Servisni tehnik podjetja Winterhalter lahko 
spremeni čas do izklopa ( 17.1). 

6.2 Nivoja menija 

Obstajata dva nivoja menija, eden od njih je zavarovan s PIN-kodo. Vsaka slika ima spodaj desno številko,  
ki olajša komuniciranje pri dodatnih vprašanjih. 
 
Nivo menija za pomivalce 
Nivo menija ima simbole, ki niso odvisni od razumevanja jezika in s tem omogočajo kar se da enostavno 
upravljanje s strojem in uvajanje v delo. 
 
Nivo menija za šefinjo/šefa kuhinje 
Nivo menija za šefinjo/šefa kujinje je dostopen po vnosu PIN-kode. Tukaj lahko izvajate nastavitve in 
odpokličete shranjene podatke. 

STOP
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6.3 Ohranjevalnik zaslona 

 

Če pri vklopljenem stroju za določen čas ne vtipkate ničesar na 
ekran, se prikaže ohranjevalnik zaslona. Po določenem času brez 
vnosov se ekran zatemni. Če se ekrana dotaknete, se spet vklopi. 
 
INFORMACIJA: Ohranjevalnik zaslona se prikaže šele, ko je stroj 
pripravljen za uporabo. V meniju s PIN-kodo ( 13) ni 
ohranjevalnika zaslona. Servisni tehnik podjetja Winterhalter lahko 
spremeni nastavitve časa za ohranjevalnik zaslona ( 17.1). 

 

7 Obratovanje 

7.1 Vzpostavitev pripravljenosti za obratovanje 

Tukaj boste izvedeli, kako vzpostavite pripravljenost za obratovanje. Po izbiri lahko stroj programirate tako, 
da se vklopi ob točno določenem času ( 13.4) in je nato pribl. 15 – 25 minut kasneje pripravljen za 
obratovanje (odvisno od temperature dotoka vode in velikosti stroja). 

7.1.1 Kaj morate storiti pred vklopom stroja 

 Odprite zaporni ventil vode na mestu postavitve. Glede na velikost stroja in opreme lahko obstajajo do 
trije zaporni ventili. 

 Vklopite glavno električno stikalo, ki je lociran na mestu postavitve ali pa vgrajeno na stroju. 
 Za svojo lastno varnost na mestu postavitve preizkusite zaščitno stikalo za kratki stik (FI) s pritiskom  

na testni gumb. 
 Odprite vrata in preverite prisotnost vseh sit (površinskih sit, ležišč sit), ločilnih zavesic, pomivalnih rok. 
 Preverite prisotnost maščobnega filtra na vhodu stroja. 
 Zaprite vsa vrata. 
 

 
Pozor 

Pri ravnanju s kemikalijami upoštevajte varnostna navodila in priporočila doziranja, ki so 
navedena na embalaži. 
Pri ravnanju s kemikalijami nosite zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala. 
Ne mešajte različnih čistilnih sredstev. 

 
 Preverite ali je v kanistrih (kanti ali sodu) zadostna količina pomivalnega in izpiralnega sredstva. 

Pravočasno ju dolijte ali pa zamenjajte kanistre, da bi se izognili slabšemu rezultatu pomivanja. Glede na 
opremo stroja se kritična količina sredstev v kanistrih prikaže tudi na ekranu. 

 Pritrdite morebitne obstoječe premične mizne elemente (npr. mize z valčki) v delovni položaj. 
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7.1.2 Vklop 

 
Slika 01 

 S konicami prstov pritisnite na površino ekrana. 
 Prikaže se slika 01. 

 Za pribl. 2 sekundi pritisnite tipko (1), dokler se ne prikaže naslednji 
meni ekrana. 

 
 
 
 
 

 

 Komore stroja se avtomatsko polnijo in se pri tem avtomatsko 
segrevajo 

 V zadnji pomivalni komori se dozira pomivalno sredstvo 
(predpostavljeno, da je dozirna naprava vklopljena). Pomivalne 
komore, ki ležijo pred njimi, se s prelivanjem dozirajo  
s pomivalnim sredstvom. 

 

 Ko se doseže željen nivo vode v vseh komorah, na ekranu tako 
dolgo sveti animiran simbol za temperaturo, dokler se ne 
dosežejo željene temperature. 

 
Slika 03 

 Takoj ko ugasne simbol za temperaturo, so željene temperature 
dosežene in stroj je pripravljen za obratovanje (slika 03). 

 
INFORMACIJA: Stroj je tovarniško programiran tako, da se ga lahko 
vklopi takoj, ko je v komorah dosežen željen nivo vode. 
Če delate po smernicah HACCP, lahko servisni tehnik podjetja 
Winterhalter določi, da lahko stroj začnemo uporabljati šele, ko so 
dosežene vse nastavljene temperature v stroju. 

7.2 Pomivanje s standardnimi pogrami 

Stroj lahko obratuje s tremi različnimi hitrostmi pomika. 
 

 

Intenzivni program; pomik s počasno 
hitrostjo 

za zelo umazano posodo in pribor 

 

Normalni program; pomik s srednjo 
hitrostjo 

za normalno umazano posodo in pribor 

 
Hiter program; pomik z visoko hitrostjo za malo umazano posodo in pribor 

 
V normalnem programu je po DIN 10510 zagotovljen dveminutni kontaktni čas posode in pribora  
s pomivalno vodo s pomivalnim sredstvom. 
Kapaciteta košar oz. krožnikov na uro je odvisna od modela stroja. 
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7.2.1 Zagon / Zaustavitev transporta 

 

 Za izbiro hitrosti pomika pritisnite eno izmed treh tipk  
(3 / 4 / 5). 
 Prične se ZAGON pogonskega sistema, kar je prikazano  

s simbolom . 
 Če želite spremeniti hitrost pomika, morate storiti naslednje: 

Pritisnite eno izmed treh tipk (3 / 4 / 5). 
 Če želite ustaviti pogonski sistem, morate storiti naslednje: 

Pritisnite na tipko „ZAUSTAVITEV“ (6). 

 Če želite pomivati GastroNorm posode, pritisnite na tipko  
( 7.2.5). 

 

7.2.2 Vzvratni pomik 

V primeru, da pride do blokade z nekim predmetom v pogonskem sistemu, lahko transportni trak / pomik 
košar pomaknete v vzvratni smeri. 
 Za 5 sekund držite pritisnjeno tipko „ZAUSTAVITEV“ (6). 
 Transportni trak / pomik košar za določeno razdaljo pomaknete v vzvratni smeri, nato se spet ustavi. 

 Izvlecite predmet, ki se je zataknil. 

7.2.3 Pomivanje (stroji serije MTF) 

 S posode odstranite grobo umazanijo (ostanke hrane, serviete ...). 
 Postavite krožnike, pladnje ali podobno na transportni trak tako, da je votla stran obrnjena k stroju. 
 Sklede postavite na transportni trak tako, da je votla stran obrnjena navzdol. 
 Sortirajte skodelice, kozarce in pribor v za to primerne pomivalne košare in jih postavite na transportni 

trak. 
 
Primeri 
 

 
Krožniki 

 
Skodelice 

 
Pribor 
 

 
Male GN posode 

 
Tablet pladnji 

 
Pladnji 

 
 
INFORMACIJA: Kot dodatna oprema obstajajo prečke, ki se montirajo med prsti transportnega traku. Na te 
prečke lahko potem postavite pomivalne košare. 
 
INFORMACIJA: Posamezne cone se avtomatsko vklopijo, takoj ko se posoda nahaja v coni. 
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 Pomito posodo odvzamite, kar se da na koncu odvzemne cone s transportnega traku. S tem ima posoda 
dovolj časa, da se samostojno posuši. Za kontinuirano pomivanje je pomembno, da odvzamete posodo 
pred aktiviranjem končnega stikala, ki odklopi pomik traku. 

 
POMEMBNO: Upoštevajte točko 10 „Organizacija procesa pomivanja“, kjer so navedena navodila za 
optimalne poteke procesov in higiena v pomivalnici posode. Tukaj so v pomoč tudi pisna navodila nemškega 
društva iz mesta Hagen, ki združuje proizvajalce profesionalnih pomivalnih strojev VGG  
(Verband der Hersteller von gewerblichen Geschirrspülmaschinen e.V. in Hagen). 

7.2.4 Pomivanje (stroji serije MTR) 

 S posode odstranite grobo umazanijo (ostanke hrane, serviete ...). 
 

 

 Postavite krožnike, pladnje ali podobno v pomivalne košare 
tako, da je votla stran obrnjena naprej. 

 Postavite sklede v pomivalno košaro tako, da je votla stran 
obrnjena navzdol. 

 Sortirajte skodelice, kozarce in pribor v za to primerne 
pomivalne košare. 

 Da bi čim manj umazanije prišlo v stroj, posodo oprhajte  
s hladno ročno prho.  
(več umazanije => večja poraba pomivalnega sredstva). 

 Potisnite pomivalne košare zaporedoma v stroj. 

 
INFORMACIJA: Posamezne cone se vklopijo, ko se pomivalna košara nahaja v coni. 
 
 Pomivalne košare pustite tako dolgo na izstopni mizi, dokler se posoda ne posuši. Za kontinuirano 

pomivanje je pomembno, da odvzamete pomivalne košare pred aktiviranjem končnega stikala,  
ki izklopi pomik košar. 

 
POMEMBNO: Upoštevajte odstavek 10 „Organizacija procesa pomivanja“, kjer so navedena navodila  
za optimalne poteke procesov in higiene v pomivalnici posode. Tukaj so v pomoč tudi pisna navodila 
nemškega društva iz mesta Hagen, ki združuje proizvajalce profesionalnih pomivalnih strojev VGG  
(Verband der Hersteller von gewerblichen Geschirrspülmaschinen e.V. in Hagen). 

7.2.5 Program za GastroNorm posode 

 

Uporaba: 

 Program za pomivanje GN posod. 
 

 
Osnovne nastavitve: 

 Pomivanje s srednjo transportno hitrostjo (>>) 

 Po izvedenem zagonu lahko izberete tudi druge hitrosti (>; >>>) 

 Črpalka je v izpiralni coni ( 1. izpiranje s črpalko) izklopljena. 
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7.2.6 Odmori obratovanja 

 Stroja med odmori obratovanja ne izklopite, s tem se vzdržuje želena temperatura. Pogonski sistem 
deluje še pribl. 5 minut potem, ko je posoda zapustila izpiralno cono. Izbrana transportna hitrost ostane 
vklopljena. Po odmoru obratovanja lahko takoj spet nadaljujete z delom. 

 
Po odmoru obratovanja: 

 Serija MTF: Pogon traku zaženite z okroglo tipko, ki se nahaja na čelu stroja ali pa na ekranu, s 
tem da se dotaknite tipke za hitrost pomika. 
 

 Serija MTR: Potisnite pomivalno košare v stroj, pomik se vklopi. 

7.3 Pomivanje s standardnimi pogrami 

Glede na opremo stroja so na razpolago različni specialni programi. Servisni tehnik podjetja Winterhalter 
lahko po želji spremeni osnovne nastavitve. 
 
Razpoložljivi specialni programi: 

 
Program za kozarce 

 
Izpiranje z osmozno vodo (vklop je možen) 

 
Izpiranje z omehčano vodo in osmozno (ni spremenljivo; ni prikaza na 
ekranu) 

   
Program za kozarce in izpiranje z osmozno vodo (vklop je možen) 

7.3.1 Program za kozarce 

Osnovne nastavitve: 

 pomivanje s počasno transportno hitrostjo 

 po izvedenem zagonu lahko izberete tudi druge hitrosti 

 cona predpomivanja (v kolikor obstaja) izklopljena 

 izpiranje z osmozno vodo (v kolikor je priključena) 

 znižana temperatura izpiranja 

 ogrevanje cone sušenja (v kolikor obstaja) izklopljeno, sušenj samo z ventilatorjem 
 

INFORMACIJA: Če želite izpirati brez osmozne vode, pritisnite na tipko . 

7.3.2 Izpiranje z osmozno (je možno priključiti) 

Osnovne nastavitve: 

 prednastavljeno v programu za kozarce 

 je možno priključiti pri vseh ostalih programih 

 oba bojlerja se polnita z osmozno vodo, kakor hitro se je omehčana voda v vodih izpiralnega sistema 
nadomesti z ozmotsko vodo. 

7.3.3 Izpiranje z omehčano vodo in osmozno vodo (ni spremenljivo) 

Izpiranje se izvaja v vseh programih v enakih delih – do polovice z omehčano in do polovice z osmozno 
vodo. Ta oprema na ekranu ni prikazana. 
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7.3.4 Primer: Pomivanje v programu za kozarce in izpiranje z osmozno vodo (OPCIJA) 

 

  
 
 Pritisnite na tipko (9).   Rezultat 

 Tipka (9) je aktivna. 
 Tipka (10) je aktivna. Izpiranje se izvaja z osmozno vodo. 
 Tipka (5) je na razpolago; tipke (3) in (4) so blokirane. 

 
 Če ne želite izpiranja z osmozno vodo, pritisnite na tipko (10). 
 Tipka (10) potemni. 

 Pritisnite na tipko (5). 
 Transportni trak ali pomik košar potekata s počasno hitrostjo. 

 Sortirajte kozarce v za to primerne pomivalne košare. 
 Pomivalne košare postavite na transportni trak ali pa jih potisnite v stroj. 
 Če želite pomivati z večjo hitrostjo pomika traku, pritisnite na tipko (3) ali (4). 
 Odvzamite pomivalne košare na koncu odvzemne cone ali izhodne mize. 
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7.4 Rutinski preizkusi 

 Pritisnite na tipko , če želite doseči INFO-meni ( 12). 
 

 
 

INFORMACIJA: Prikaz je odvisem od velikosti montiranega stroja. 
 

 Na ekranu se simbolično prikaže naslednje: 

 (11) komore z aktualnimi temperaturami 

 (12) izpiranje z aktualnimi temperaturami za 1. in 2. bojler 
INFORMACIJA: pri strojih z reduciranim izpiranjem ali pri s paro ogrevanih strojih je prikazana le ena 
temperatura, saj sta temperaturi obeh linij izpiranja enaki. 

 (13) smer delovanja stroja 

 prikazi napak (v kolikor obstaja) 

 dogodki (npr. stroj VKLOP, stroj IZKLOP, pripravljenost za obratovanje, Zagon >, Zagon >>,  
Zagon >>; ZAUSTAVITEV, ...) 

 
 Napake javite servisnemu tehniku podjetja Winterhalter. 
 Preverite prikazane vrednosti s temperaturami, ki so navedene v standardu DIN 10510. ( 17.1). 
 

 
Pozor 

Pri ravnanju s kemikalijami upoštevajte varnostna navodila in priporočila doziranja,  
ki so navedena na embalaži. 
Pri ravnanju s kemikalijami nosite zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala. 
Ne mešajte različnih čistil. 

 
 Preverite ali je v kanistrih (kanti ali sodu) zadostna količina pomivalnega in izpiralnega sredstva. 

Pravočasno ju dolijte ali pa zamenjajte kanistre, da bi se izognili slabšemu rezultatu pomivanja. 
 Preverite, ali je posoda očiščena. 
 

 
Pozor 

Nadenite si zaščitno obleko in zaščitne rokavice, preden se dotaknite delov, na katerih se 
nahaja pomivalna voda s pomivalnim sredstvom (sita, pomivalne ročice, zavese ...). 

 
 Odprite vrata in očistite površinska sita, če so prekomerno umazana. Vode v ta namen ni potrebno 

izpustiti. 
 Ponovno vstavite površinska sita. 
 Očistite notranjost stroja, če je prekomerno umazan. 
 Zaprite vrata. 
 Izpraznite vodo v komori prve cone, če je prekomerno umazana ( 7.5). 
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7.5 Zamenjava vode v coni 1 

Če je komora v prvi coni zelo umazana, jo lahko ločeno od trugih komor izpustite in na novo napolnite. 
 

  
 Slika 03 Slika 05 

 
 Pritisnite na tipko (7). 
 Pogon se ustavi. 
 Prikaže se slika 05. 

 Pritisnite na tipko (8). 
 Komora prve cone se sprazni, na novo napolni in ogreje. 

 Če želite ustaviti postopek, pnovno pritisnite na tipko (8). 
 
INFORMACIJA: Servisni tehnik podjetja Winterhalter lahko večje stroje programira tako, da je možno 
sprazniti več komor. 

7.6 Izklop stroja 

 Pritisnite na tipko vklop/izkop (1). 
 Ekran se zatemni in stroj je izklopljen. Komore ostanejo napolnjene, vendar se ne ogrevajo več. 

 

 
Pozor 

Stroj je brez napetosti šele, če se izklopi glavno stikalo, ki je nameščen na stroju ali se nahaja 
na mestu postavitve. 

 
 Če na koncu delovnega dne izpraznite komoro in želite očistiti stroj, postopajte kot je opisano pod  

točko 8.1. 
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8 Vzdrževanje in nega 

 
Pozor 

Stroj in neposredne okolice ne smete čistiti z visokotlačnim čistilcem ali s curkom vode iz gibke 
cevi. 

8.1 Kaj morate storiti vsak dan 

8.1.1 Čiščenje maščobnega filtra 

 

Maščobni filter varuje odzračevalni sistem in toplotni izmenje- 
valnik (če je vgrajen) pred odlaganjem maščobe. Za zagotovitev 
pravilnega delovanja je potrebno maščobni filter vsak dan očistiti. 
 Izvlecite maščobni filter. 
 Maščobni filter postavite na pomivalno košaro ali na 

transportni trak in ga pomijte v stroju z nizko transportno 
hitrostjo (>). 

 Ponovno vstavite maščobni filter. 

8.1.2 Program čiščenja 

Stroj je opremljen s programom čiščenja, ki vam pomaga pri čiščenju notranjosti stroja. Po prvem delu 
avtomatskega programa lahko po potrebi ročno očistite notranjost z vodo iz gibke cevi in krtačo. V drugem 
delu se notranjost avtomatsko izplakne in izprazni. 
 
INFORMACIJA: Če se katera od vrat med programom čiščenja odprejo, se program prekine in se mora 
znova zagnati. 
 
Zagon programa čiščenja 
 

 
 Slika 03 Slika 05 Slika 05 
 
 Pritisnite na tipko (7). 
 Pogon se ustavi. 
 Prikaže se slika 05. 

 Pritisnite na tipko (7). Če želite ustaviti postopek, pnovno pritisnite na tipko (7). 
 Start programa čiščenja se opravi tako: 

 Pojavi se tipka (25) „Čiščenje notranjosti“, vendar je še ne morete sprožiti. 

 Aktivirajo se obtočne črpalke, ki izperejo notranjost stroja s pomočjo pomivalne vode s pomivalnim 
sredstvom.  

 Toplotni izmenjevalnik se s pomočjo pomivalne roke spere z vročo vodo (OPCIJA). 

 Pogonski sistem teče. 
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  Stropne čistilne šobe čistijo notranjost stroja z vročo vodo iz izpiralne cone. 

 Vse komore se izpraznijo. 

 

 Po izpraznitvi vseh komor utripa tipka (25) „Čiščenje notranjosti“. Na tipki se odšteva 5 
minut. V tem času lahko ročno očistite notranjost (glejte razdelek „Čiščenje 
notranjosti“) in nato počakate, da se program čiščenja avtomatsko konča. 

 
Če notranjosti ne želite čistiti ročno: 
 pritisnite tipko (25).  
 Vse komore se izpraznijo, izplaknejo z vročo vodo in ponovno izpraznijo. 
 Nato se stroj izklopi. 

 

 
 
Čiščenje notranjosti stroja 
 

 
Pozor 

Nadenite si zaščitno obleko in zaščitne rokavice, preden se dotaknite delov, na katerih se 
nahaja pomivalna voda s pomivalnim sredstvom (sita, pomivalne ročice, zavese ...). 

 
 
 Odprite vrata in snamite zavese. 
 Zavese očistite. 
 

 

 Snemite pomivalne roke (posamezno ali v kaseti). 
 Če so šobe zamašene, pomivalne roke splaknite. 

 
 Snemite in očistite površinska sita in ležišča sit iz talnih odtokov komore. 
 Če je notranjost stroja umazana, morate storiti naslednje: Očistite notranjost stroja z gobo in krtačo.  

Po potrebi lahko sedaj notranjost izplaknete s pršenjem iz gibke cevi. 
 S krtačo očistite sita pred sesalnimi odprtinami črpalke. Po potrebi lahko sita tudi snamete. 
 Ponovno vstavite ležišča sita v talne odtoke komore. 
 Ponovno vstavite površinska sita. 
 Ponovno vstavite pomivalne roke. 
 Ponovno vstavite zavese. Zavesice so izdelane (označene) tako, da jih ni moč vstaviti na napačno mesto. 
 Zaprite vrata. 
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Končanje programa čiščenja 

 

 Zaprite vrata. 
 Pritisnite tipko (7). 
 Vse komore se izpraznijo, izplaknejo z vročo vodo in ponovno izpraznijo. 
 Nato se stroj izklopi. 

 

 
Čiščenje zunanjosti stroja 
 Zaprite zaporni ventil vode dovoda na mestu postavitve. Glede na velikost stroja in opreme so lahko do 

trije zaporni ventili. 
 Izklopite glavno stikalo za izklopitev iz omrežja, ki je na mestu postavitve ali pa vgrajeno na stroju. 
 Stroji serije MTF:  

Očistite sita cone polnjenja cone. 
Očistite talna sita cone polnjenja. 
Očistite sita cone odvzema. 

 Stroji serije MTR:  
Očistite vodne in izhodne mize. 

 Očistite zunanjost stroja s čistilom in negovalnim sredstvom za nerjaveča jekla.  

8.1.3 Preizkus eksterne priprave vode 

 Preverite, ali je v mehčalni napravi dovolj regeneracijske soli, če ne jo dopolnite. 

8.2 Kaj morate storiti enkrat na mesec 

8.2.1 Čiščenje stropne čistilne šobe 

 

INFORMACIJA: V vsaki coni stroja se nahaja stropna čistilna šoba. 
 
Čiščenje 
 Narebričen vijak (1) odvijte. 
 Snemite stropno čistilno šobo (2) in jo splahnite z vodo. 
 Preverite, ali šoba ni zamašena. 
 Stropno čistilno šobo ponovno vgradite. Napis „TOP“ mora 

kazati v smeri navzgor. Od spodaj mora biti vidna številka dela. 

8.2.2 Čiščenje odzračevalnega sistema 

 Izvlecite maščobni filter. 
 Z gibko cevjo in vročo vodo očistite odzračevalne cevi. Voda v zadnji coni spet teče v komoro. Če je 

potrebno uporabite pomivalno sredstvo, ki topi maščobe in dolgo krtačo. 
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8.2.3 Čiščenje zbiralnega filtra dotoka vode iz omrežja 

 

 Očistite sito umazanije v zbiralnem filtru. 

8.2.4 Odstranjevanje apnenca (vodnega kamna) 

Če stroj obratuje z zelo trdo vodo brez ustrezne priprave vode, lahko sestavni deli kot so bojler, notranjost 
stroja ter vse vodovodne napeljave poapnijo.  
Obloge apnenca vsebujejo umazanijo in ostanke maščobe in so zato nevarne za higieno, poleg tega pa 
lahko zaradi slednjih odpove tudi funkcija grelnih elemenov. Zaradi tega je nujno potrebno, da se te obloge 
redno odstranjujejo. 
Za pravilno odstranitev vseh oblog iz vodovodnih napeljav in bojlerja bi bilo za to potrebno pooblastiti 
servisnega tehnika podjetja Winterhalter.  
Odstranitev apnenca z delov notranjosti stroja lahko v skladu z navodili v nadaljevanju opravite tudi 
samostojno. 
 

 
Previdno 

Če je stroj opremljen s toplotno črpalko, mora biti nujno priključen na omehčano vodo,  
ker se s tem prepreči poapnenje toplotnega izmenjevalnika. 

 
 Izpraznite stroj ( 8.1.2). 
 Prekinite doziranje pomivalnega sredstva (npr. potegnite sesalni element iz kanistra ali izklopite dozirno 

napravo), da bi s tem preprečili razvoj plina klora ob pomešanju pomivalnega sredstva, ki vsebuje aktivni 
klor z odstranjevalcem apnenca. 

 Napolnite stroj ( 7.1.2). 
 

 
Pozor 

Pri ravnanju s kemikalijami upoštevajte varnostna navodila in priporočila doziranja,  
ki so navedena na embalaži. 
Pri ravnanju s kemikalijami nosite zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala. 

 
 Dodajte odstranjevalec apnenca skladno s priporočilom za doziranje v vsako komoro stroja. 
 Stroji serije MTR: Stroj naj obratuje s praznimi pomivalnimi košarami dokler niso odstranjene vse obloge 

apnenca. 
 Stroji serije MTF: Postavite krožnike na transportni trak in delajte s strojem tako dolgo, dokler niso 

odstranjene vse obloge apnenca. 
 Po potrebi ponovno dozirajte odstranjevalec apnenca po obratovalnem času pribl. 10 min. 
 Izpraznite stroj ( 8.1.2). 
 

 
Previdno 

Ostranjevalec apnenca ne smete pustiti v stroju več ur. 

 
 Napolnite stroj ( 7.1.2). 
 Stroji serije MTR: Stroj naj obratuje s praznimi pomivalnimi košarami, da bi se s tem odstranili ostanke 

odstranjevalca apnenca s sistema pomivanja. 
 Stroji serije MTF: Postavite krožnike na transportni trak in pustite stroj delovati, da bi s tem odstranili 

ostanke odstranjevalca apnenca s sistema pomivanja. 
 Še enkrat izpraznite stroj ( 8.1.2). 
 Spet priklopite dozirno napravo za pomivalno sredstvo. 
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8.3 Vzdrževanje in servis 

 

Priporočamo dvakrat letno vzdrževanje s strani servisnega tehnika podjetja Winterhalter, da bi se tako 
lahko sestavni deli, ki se obrabijo ali starajo lahko preverili in po potrebi zamenjali. 
Takšni sestavni deli so med drugim naslednji: 

 gibke cevi dotoka vode 

 dozirne gibke cevi 

 zavesice 

 tesnila vrat 
 
Winterhalter ponuja pogodbo o vzdrževanju, ki med drugim obsega tudi te storitve. 
 
V elektroniki je moč programirati število delovnih ur, po katerih je potrebno izvesti vzdrževanje in kdaj 
se pred tem prične pojavljati simbol za vzdrževanje/servis ( 17.1).    Obrnite se na servisnega 
tehnika podjetja Winterhalter. 

8.4 Ravnanje pri pričetku uporabe druge vrste pomivalnega sredstva 

Če želite pričeti uporabljati drugo pomivalno sredstvo, morate izprati sesalno in tlačno gibko cev s svežo 
vodo. To morate storiti tudi v primeru, če je novo pomivalno sredstvo od istega proizvajalca. 
Če pride do mešanja različnih pomivalnih sredstev, lahko pride do kristalizacije, ki ima za posledico izpad 
delovanja dozirne naprave. 
 
Ob neupoštevanju navedenega podjetje Winterhalter Gastronom GmbH ne odgovarja za okvare in pravilno 
delovanje. 
 
Nov izdelek – novo pomivalno sredstvo praviloma zahteva novo nastavitev dozirne naprave. Pri tem Vam je  
v pomoč servisni tehnik podjetja Winterhalter. 
 
Način postopanja: 
 

 
Pozor 

Pri ravnanju s kemikalijami upoštevajte varnostna navodila in priporočila doziranja, ki so 
navedena na embalaži. 
Pri ravnanju s kemikalijami nosite zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala. 
Ne mešajte različnih pomivalnih sredstev. 

 
 Izvlecite sesalni element iz kanistra s pomivalnim sredstvom in ga vstavite v zbiralnik s svežo vodo. 
 Izpraznite pomivalni stroj ( 8.1.2) in ga ponovno napolnite ( 7.1.2). Pri tem se sesalna in tlačna cev 

izpirata z vodo. 
 Nataknite sesalni element v kanister z novim čistilnim sredstvom. 
 Ob ponovnem obratovanju stroja se bo pomivalno sredstvo spet doziralo v pomivalno komoro. 
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9 Kadar stroj dalj časa ne obratuje 
Če stroja dalj časa ne boste uporabljali (počitnice, izven sezone), upoštevajte naslednja navodila: 
 
 Izpraznite stroj s samočistilnim programom ( 8.1.2). 
 Stroj očistite kot je opisano v točki 8.1. 
 Vrata stroja pustite odprta. 
 Zaprite zaporni ventil vode na mestu postavitve. Glede na velikost stroja in opreme so lahko do trije 

zaporni ventili. 
 Izklopite glavno stikalo za izklop iz omrežja, ki je na mestu postavitve ali pa vgrajeno na stroju. 
 
Če mesto postavitve ni zavarovano pred rjo, morate upoštevati naslednje: 
 Pooblastite servisnega tehnika podjetja Winterhalter, da stroj zavaruje pred rjo: 

 Tehnik mora vodo izpustiti iz bojlerjev in celotni sistem izpiranja prepihati s stisnjenim zrakom. 
 
Ponovni zagon 
 Odprite zaporni ventil vode na mestu postavitve. Glede na velikost stroja in opreme so lahko do trije 

zaporni ventili. 
 Vklopite glavno stikalo, ki je na mestu postavitve ali pa vgrajeno na stroju. 
 Vklopite stroj. 
 Bojler in sistem izpiranja se polnita avtomatsko. Za preprečitev pregretja grejejo grelna telesa  

v bojlerjih šele, ko komora v izpiralni coni doseže minimalni nivo. 
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10 Organizacija procesa pomivanja 
Stroji serije MTR in MTF izpolnjujejo zahteve standarda DIN 10510 („Higiena živil – profesionalno pomivanje 
s pomivalnimi stroji z več komorami – higienske zahteve, preizkus postopka“). 
 
Da bi lahko s temi stroji dosegli higiensko neoporečne rezultate, morate upoštevati nekaj organizacijskih 
vidikov. Nadaljnje informacije lahko vidite v pisnih navodilih nemškega društva iz mesta Hagen, ki združuje 
proizvajalce profesionalnih pomivalnih strojev VGG (Verband der Hersteller von gewerblichen 
Geschirrspülmaschinen e.V. in Hagen), spletni naslov www.vgg-online.de. 
 
Gradbene – arhitekturne zahteve 

 Ločite prostor, kjer se pomiva, od prostorov priprave hrane. 

 Ločite „čisto“ in „nečisto“ stran, da očiščene posode ni več moč še enkrat umazati. 

 Preprečiti morate križanje transportnih poti umazane in pomite posode. 

 Prezračevanje prostora mora biti izvedena tako, da ne vpliva negativno na delovno osebje. 

 Zrak za sušenje posode in pribora mora vsebovati malo klic. 
 
Organizacija 
 Obdobje sušenja ostankov hrane naj bi bilo kolikor možno kratko, saj se s tem omeji razmnoževanje 

klicev in olajša čiščenje. 

 S posode pred pomivanjem odstranite grobe ostanke hrane in odpadke. 

 Posodo predhodno sortirajte. 

 V košare nalagajte na način, da se posoda ne prekriva. Vodni curki morajo doseči vse površine. Prekrite 
površine se ne morejo pomiti. 

 Pribor pred pomivanja namakajte. 

 Nalaganje stroja z umazano posodo in odvzem očiščene posode morata izvajati 2 osebi. (preprečevanje 
kontaminacije pomite posode) 

 Počakajte, dokler se pomita posoda ne posuši samostojno na zraku. 

 Ne mešajte različnih pomivalnih sredstev. 

 Ne skladiščite vlažne posode. 

 Pomito posodo jemljite samo s čistimi rokami ali rokavicami. 

 Roke si očistite in dezinficirajte z milom in z dezinfekcijskimi sredstvi za roke. Uporabljajte brisače za 
enkratno uporabo. 

 
Zahteve pomivalnega stroja 

 Temperature v posameznih conah morajo biti znotraj željenih vrednosti ( 17.1). Temperature morate 
redno preverjati ( 7.4). 
V dnevniku higiene se vodi protokol o odstopanjih ( 13.2). 

 Koncentracija pomivalnega sredstva mora biti stabilna in dovolj velika. Upoštevajte podatke proizvajalca. 
Redno preverjajte nivo kritični nivo v kanistrih (za pomivalno sredstvo, izpiralno sredstvo, dezinfekcijsko 
čistilo). 
V dnevniku higiene se vodi protokol o odstopanjih ( 13.2). 

 Odstranite usedline in obloge v stroju z osnovnim čiščenjem. Usedline so zaradi razmno- 
ževanja klic higiensko rizične. Odstranite vzroke nastajanje usedlin. 

 
Zahteve posode in pribora 

 Zamenjajte poškodovano posodo. 

 Uporabljajte posodo z gladkimi površinami. 

 Uporabljajte posodo brez nedostopnih vdolbin, da bi se s tem lahko zagotovil neoviran dostop pomivalne 
vode. 

 Posoda iz umetne mase mora biti stabilne oblike, odporna na temperature in brez razpok. 

 Zagotovite, da lahko voda hitro odteka in se tako posoda hitro samostojno posuši. 

 Posodo in pribor z oblogami morate najprej osnovno namakati,  saj bi se lahko sicer v oblogah razvile 
klice. Vzrok za nastanek obloge se mora odkriti in odstraniti.  
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11 Motnje obratovanja 
Tukaj boste izvedeli, kako lahko odpravite morebitne motnje obratovanja. V tabelah so navedeni možni 
vzroki in navodila za odpravljanje. Če napake ne morete odpraviti sami, kontaktirajte servisnega tehnika 
podjetja Winterhalter. 
 

 
Nevarnost 

NEVARNOST! Smrtna nevarnost zaradi sestavnih delov, ki so pod napetostjo! 
Pri opravili pod elektriko morate stroj ločiti od omrežja in preveriti breznapetostno stanje.  
Ne odpirajte ohišja ali delov stroja, če je za to potrebno orodje. Obstaja nevarnost električnega 
udara. 
Dela na električni napravi naj izvaja samo servisni tehnik podjetja Winterhalter. Stroj se mora 
pred tem odklopiti od električnega omrežja. 

11.1 Motnje obratovanja; prikaz s simboli na ekranu 

Simbol Pomen Možen vzrok Odprava motnje 

 
Vrata so odprta.  

Zaprite vsa vrata. 

MTF: Vstavite zaščitne plošče 
na koncu cone 
polnjenja/odvzema. 

 

Ročka s pomivalnim 
sredstvom je prazna.

1
 

 Zamenjajte kanister. 

 

Ročka z izpiralnim 
sredstvom je prazna.

1
 

 Zamenjajte kanister. 

 

Premajhno doziranje 
pomivalnega sredstva

2
 

 

Kanister s pomivalnim sredstvom 
je prazen. 

Zamenjajte kanister. 

 

Končno stikalo je 
blokirano. 

Zastoj posode / pomivalne košare 
na koncu transportnega traku ali 
izstopne mize. 

Razbremenite končno stikalo 
(odvzamite posodo, pomivalno 
košaro) 

 
Pomanjkanje vode 

Zaporni ventil(i) vode zaprt(i). Odprite zaporni/e ventil(e) vode. 

Sito za umazanijo v zbiralnem filtru 
je zamašeno. 

Demontirajte sito za umazanijo 
in ga očistite ( 8.2). 

Magnetni ventil je defekten ali 
zamašen; transportna črpalka je 
defektna. 

Pokličite servis. 

 
Odtok vode je zamašen. Odtok je zamašen. Očistite odtok. 

 
Napaka na RoMatik 420

3
 

glej dokument naprave za RoMatik 
420 

Pokličite servis. 

 

Pritisnjeno stikalo za 
zasilni izklop. 

 
Sprostite stikalo za zasilni 
izklop. 

 

Optimiranje energije
4
 

 

Naprava na mestu postavitve za 
optimiranje energije izklopi posa- 
mezne porabnike električne 
energije (grelna telesa). 

Počakajte na to, da se naprava 
na mestu postavitve za optimi- 
ranje energije izklopi. 

 

                                                      
1
 se prikaže, če ima kanister prikazovalnik nivojskega stanja, ki je priklopjen na stroj. 

2
 se prikaže le v primeru, če se evidentira prevodnost dozirne naprave. Napaka se mora z dozirne naprave 

prenesti do elektronike stroja. 
3
 napaka je prikazana le v primeru, če je izhod za napake naprave RoMatik 420 priključen na MTR / MTF. 

4
 se prikaže le v primeru, če je stroj priklopljen na napravo za optimiranje energije. 
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11.2 Motnje obratovanja; prikaz s kodami napak na ekranu 

 

Če motnje obratovanja niso prikazane na ekranu s simbolom 

( 11.1), se prikaže . 

 Pritisnite na tipko . 
 Pojavijo se sporočila napak s kodo napake. 

 Informirajte servisnega tehnika podjetja Winterhalter o napaki, 
ki se je pojavila. 

 

Simbol  vas spomni na naslednje vzdrževanje ( 8.3). 
 

11.3 Motnje obratovanja; slab rezultat pomivanja 

 

Posoda ni čista 

Doziranja pomivalnega sredstva 
ni ali ni zadostno. 

Nastavite količino doziranja po podatkih 
proizvajalca. 

Preverite dozirne napeljave 
(prepognenost, poškodovanost, ...) 
Zamenjajte ročko. 

Preverite dozirno napravo. 

Posoda je napačno sortirana. Posode ne smete skladati drugo na drugo. 

Šobe pomivalnih rok so 
zamašene. 

Snemite pomivalne roke in očistite šobe. 

Previsoka hitrost pomika traku. Nastavite nižjo hitrost. 

Prenizke temperature. 
Preverite temperature ( 12). Če ne 
dosežete željenih vrenosti, ( 17.1) 
pokličite servis. 

   

Na posodi se tvorijo obloge. 

Pri apnencu: 
pretrda voda 

Preverite / pravilno nastavite zunanjo 
pripravo vode; izvedite osnovno čiščenje 

Pri škrobnih oblogah: 
prevelike temperature pri 
ročnem predpomivanju (prha) 

Maksimalna temperatura 30 °C. 

   

Posoda se ne suši samostojno. 

Doziranja izpiralnega sredstva 
ni ali ni zadostno. 

Nastavite količino doziranja po podatkih 
proizvajalca. 

Preverite dozirne napeljave 
(prepognenost, poškodovanost, ...) 
Zamenjajte kanister. 

Preverite dozirno napravo. 

Cona sušenja ne deluje ali pa  
je temperatura prenizko 
nastavljena. 

Pokličite servis. 

   
Serija MTR: 
Avtomatski pomik košar ne 
deluje. 

Končno stikalo mize je 
blokirano. 

Odvzamite pomivalno košaro. 

Drsna sklopka je napačno 
nastavljena. 

Pokličite servis. 

   

Serija MTF, transportni trak ne 
zažene 

Končno stikalo traku je 
blokirano. 

Odvzamite posodo. 

Transportni trak je blokiran. 

Preglejte transportni trak, ali se ni morda 
kaj zataknilo. Aktivirajte povratni pomik 
traku. 
Za 5 sekund držite pritisnjeno tipko 
„ZAUSTAVITEV“. Transportni trak se 
pomakne za kratek čas v vzratni smeri. 
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12 Informacijski meni 
V informacijskem meniju lahko storite naslednje: 

 odčitate vrednost izpiralne temperature 

 odčitate sporočila napak in dogodke 

 odčitate tip in številko stroja 
 
Kako pridete v informacijski meni: 
 Če je stroj izklopljen ali če je ekran zatemnjen: Pritisnite na površino ekrana. 

 Pritisnite na tipko . 
 

 
Slika 04 

 Na ekranu (slika 04) se prikaže naslednje: 

(11)  komore z aktualnimi temperaturami  
(12)  izpiranje z aktualnimi temperaturami za tir 1 in 2 

INFORMACIJA: pri strojih z reduciranim izpiranjem 
ali pri s paro ogrevanih strojih je prikazana le ena 
temperatura, saj sta temperaturi obeh linij izpiranja 
enaki. 

(13)  smer delovanja stroja 
(14)  tip stroja (MTR / MTF) in številka stroja 
(15)  seznam s sporočili napak in dogodki s tipkami  in  

se lahko pomikate skozi seznam 
(16)  datum, čas 

 
Izhajajoč iz informacijskega menija pridete v PIN-meni. 

13 PIN-meni 
V PIN-meniju lahko storite naslednje: 

 si pogledate podatke (dnevnik higiene)      13.2 

 si pogledate podatke o obratovanju       13.3 

 programirate avtomatski zagon       13.4 

 izvedete splošne nastavitve (datum, čas, kontrast, jezik)    13.5 

 vnesete naslove za prenos preko GSM-modula (OPCIJA)    14 
 
INFORMACIJA: Medtem, ko se nahajate v PIN-meniju, stroj ne more obratovati. 
 
Kako pridete v PIN meni: 
 Če je stroj izklopljen ali če je ekran zatemnjen: Pritisnite na površino ekrana. 

 Pritisnite na tipko  

 Pritisnite na tipko  
 

 
 

Slika 06 

 Prikaže se slika 06. 
 Vnesite PIN 1575. 
 Vsaka številka se prikaže z  . 

Napačno vnešene številke lahko izbrišete s tipko . 
 Potrditev se izvede s tipko  
 Prikaže se PIN-meni ( 13.1) 

Napačno vnešena PIN-coda se na ekranu prikaže s 
simbolom „!“ 
Če ste PIN petkrat napačno vnesli, je vnos za 2 minuti 
blokiran. 

 



PIN-meni 

 

26 

 

13.1 PIN-meni 

 

 Dnevnik higiene  13.2 

 Podatki o obratovanju  13.3 

 Avtomatski zagon  13.4 

 Datum, čas, kontrast, jezik  13.5 

13.2 Dnevnik higiene 

V dnevniku higiene lahko storite naslednje: 

 v kronološkem zaporedju vpokličete vsa stanja obratovanja in akcije enega dneva 

 vpokličete vse HACCP-relevantne podatke in vse podatke o higieni 
 
Seznam se prične z aktualnim datumom in prvem dogodku dneva. Sledijo v zaporedju drugi dogodki istega 
dneva, nato pa dogodki dnevov pred tem.  
 
Skupaj s servisnim tehnikom podjetja Winterhalter lahko določite, kateri podatki se naj shranijo. Po želji se 
Vam lahko prikazujejo odstopanja od željenih vrednosti na ekranu. S tem ste pravočasno obveščeni o 
motnjah. 
 
Tabelo s tovarniškimi nastavitvami najdete pod točko 17.1 tehnični podatki. 
 
 
INFORMACIJA: Ob presegu kapacitete shranjevanja, se zbrišejo najstarejši podatki takoj, ko se pojavijo 
novi. 
 
Kako pridete v dnevnik higiene: 

 Pojdite v PIN-meni:      PIN 1575  
 

 Pritisnite na tipko  
 

 
Slika 09 

 Pojavi se ekran (slika 09) z dnevnikom higiene: 

 Seznam se prične z aktualnim datumom in prvem dogodku 
dneva. 

 Sledijo dogodki dnevov pred tem. 
S tipkami  in  se lahko pomikate skozi seznam. 

 Za zapustitev dnevnika higiene pritisnite na tipko za vrnitev (13). 
 

 
INFO: Texti se prikažejo v jeziku, ki se je nastavil skladno s točko 13.5.3. 
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13.3 Podatki o obratovanju 

Tukaj lahko storite naslednje: 

 si preberete vse podatke o obratovanju 
 
Kako pridete v podatke o obratovanju: 
 

 Pojdite v PIN-meni:      PIN 1575  
 

 Pritisnite na tipko  
 

 
Slika 21 

 Pojavi se ekran (slika 21) s podatki o obratovanju. 

 Prvi zagon     Datum 

 Naslednji servis     v urah 

 delovne ure skupno    v urah 

 Delovne ure pogona    v urah 

 Skupna poraba vode    v litrih 

 Poraba vode demin. (osmoza)   v litrih 

 Dnevne delovne ure    v urah 

 Dnevne delovne ure pogona   v urah 

 Dnevna poraba vode    v litrih 

 Dnevna poraba vode demin. (osmoza)  v litrih 

 Priprava vode poteče    v litrih 
S tipkami  in  se lahko pomikate skozi seznam. 

 
Po septembru 2012 ne bosta več prikazana "skupna poraba vode" in "dnevna poraba vode", ampak "skupna 
količina izpiralne vode" in "dnevna količina izpiralne vode".  
Pri napravah z dodatnim priključkom za osmozno vodo, ne bosta več prikazana "poraba vode demi" in 
"dnevna poraba vode demi", ampak "skupna količina izpiralne vode demi" in "dnevna količina izpiralne vode 
demi".  
Na željo pa lahko servisni tehnik podjetja Winterhalter ponastavi prikaz na prejšnje stanje. 
 
 Za zapustitev podatkov o obratovanju pritisnite na tipko za vrnitev (13). 
 
INFORMACIJA: Teksti se prikažejo v jeziku, ki se je nastavil skladno s točko 13.5.3. 

13.4 Avtomatski zagon 

Tukaj lahko storite naslednje: 

 lahko vnesete, kdaj naj stroj prične z avtomatskim polnjenjem in ogrevanjem 

 za vsak dan tedna lahko vnesete drug čas 

 za posamezen datum lahko določite čas, ki odstopa od tedenskega programa Ta datum ima prednost 
pred tedenskim programom. 

 
 Zagotovite, da so v trenutku avtomatskega zagona vsa vrata stroja zaprta. 
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Kako programirate avtomatski zagon: 
 

 Pojdite v PIN-meni:      PIN 1575  
 

 Pritisnite na tipko  
 
 
Tedenski program 
 

 

 Pritisnite na tipko (17). 
 Sedaj lahko izberete tipke za dneve v tednu (18). 

 Glede na dan v tednu, ki ga želite izbrati, pritisnite na tipke 1 - 7.  
(1 = ponedeljek, 2 = torek, ...) 
 Pritisnjena tipka se aktivira (belo ozadje). 

 Pritisnite na tipko za čas (19). 
 Preko tipkovnice s številkami vnesite čas začetka avtomaskega 

zagona. 
 Vnesite čase za ostale dneve. 
 Pritisnjene tipke (18) se aktivirajo (belo ozadje). 

 
Posebna določitev dneva 
 

 

 
 
 Pritisnite na tipko (20). 
 Sedaj lahko izberete tipke za datum (21) in čas (22). 
 Avtomatsko se predlaga naslednji dan. 

 
Preko tipkovnice s številkami vnesite datum in čas začetka 
avtomaskega zagona. 
 
INFORMACIJA: Programiran datum ima prednost pred tedenskim 
programom. 

 
V tem primeru smo programirali avtomatski zagon za 5 dni v tednu 

 ponedeljek, torek, sreda: začetek 06.30 h 

 četrtek: začetek 07.00 h 

 petek: začetek 08.00 h 

 sobota, nedelja: brez avtomatskega zagona 

 Neodvisno od tedenskega programa bo stroj pričel z obratovanjem na določen dan (2005-07-23) ob 
07.45 h. 

 

 

INFORMACIJA: Datum in čas naslednjega avtomatskega zagona  
se prikažeta pri vklopu stroja. Stroj lahko obratuje tudi pred tem 
programiranim časom. 
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13.5 Splošne nastavitve 

13.5.1 Datum, čas, °stopinje Celzija / °Fahrenheita 

INFORMACIJA: Uro morate pri prestavitvi letnega / zimskega časa prilagoditi. 
 
Tukaj lahko storite naslednje: 

 nastavite aktualen datum 

 nastavite aktualni čas 

 spremenite format ure 

 spremenite enoto za temperaturo 
 
 
Kako pridete do teh nastavitev: 

 Pojdite v PIN-meni:      PIN 1575  
 

 Pritisnite na tipko  
 

 Pritisnite na tipko  
 

 

Nastavitev datuma: 
 Pritisnite na tipko (23). 
 Preko tipkovnice s številkami vnesite aktualen datum. 

Format: LLLL-MM-DD (leto-mesec-dan) 
Pri vsakem vnosu se preveri ali datum obstaja. Če se Vaš vnos 
ne sprejme, to pomeni, da datum ni verjeten. 

Nastavite format ure: 
 Imate na izbiro prikaz 24-urnega in 12-urnega modusa. 
 Pritisnite na tipko „24h“ ali pa „AM/PM“. 
Nastavitev časa: 
 Pritisnite na tipko (24). 
 Preko tipkovnice s številkami vnesite aktualen čas. 
Določitev enote za temperaturo: 
 Pritisnite na tipko „°C“ ali „°F“, glede na to, za prikaz katere enote 

ste se odločili. 
 
 Za zapustitev tega področja pritisnite na tipko za vrnitev (13). 
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13.5.2 Nastavitev kontrasta 

Tukaj lahko storite naslednje: 

 spremenite kontrast in prilagodite prikaz na ekranu svetlobnim razmeram v Vaši kuhinji. 
 
 
Kako pridete do teh nastavitev: 

 Pojdite v PIN-meni:      PIN 1575  
 

 Pritisnite na tipko  
 

 Pritisnite na tipko  
 
 Spreminjajte nastavitev s tipkama  ali  tako dolgo, dokler se ne pojavi nastavitev, pri kateri lahko vse 

podatke na ekranu čitljivo preberete. 
 Potrditev se izvede s tipko  
 Za zapustitev tega področja pritisnite na tipko za vrnitev (13). 

13.5.3 Nastavitev jezika 

Tukaj lahko storite naslednje: 

 nastavite jezik, v katerem se naj prikažejo teksti na ekranu. 
 
 
Kako pridete do teh nastavitev: 

 Pojdite v PIN-meni:      PIN 1575  
 

 Pritisnite na tipko  
 

 Pritisnite na tipko  
 
 Izberite željen jezik. 
 Za zapustitev tega področja pritisnite na tipko za vrnitev (13). 
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14 GSM-Modul (opcija) 
Skupaj s servisnim tehnikom podjetja Winterhalter lahko določite, katera sporočila napak se bodo 
posredovala naprej preko GSM-modula v obliki SMS ali E-pošte. 
Nastavitve, ki jih opravi servisni tehnik podjetja Winterhalter (P9928): 

 prenos podatkov preko SMS ali 

 prenos podatkov preko E-pošte ali 

 prenos podatkov preko SMS in E-pošte 
 
Primeri: 

 Zaradi praznega kanistra pomivalnega ali izpiralnega sredstva se pojavi sporočilo o napaki, ki se 
avtomatsko posreduje naprej do Vašega hišnega tehnika. 

 Ob terminu za servis se Vašemu hišnemu tehniku pošlje sporočilo in ta kontaktira hišnega tehnika 
podjetja Winterhalter. 

 ... 
 
Takšen sistem Vam zagotavlja hitro prepoznavanje in možnost ukrepanja pri higiensko kritičnih napakah. 
 
Tako vnesete številko mobilnega telefona za prenos podatkov preko SMS: 

 Pojdite v PIN-meni:      PIN 1575  
 

 
Slika 07 

 Prikaže se slika 07. 

 

 Pritisnite na tipko  
 

 Pritisnite na tipko  
 

 Pritisnite na tipko  
 
 Preko tipkovnice s številkami vnesite številko mobilnega telefona. 
 
Format: 

 mednarodna klicna številka brez „00“ npr. 49 za Nemčijo 

 omrežna številka brez „0“   npr. 170 

 številka mobilnega telefona   npr. 787700 
 
 Rezultat: 49170787700 

 
 Potrditev se izvede s tipko . 
 Za zapustitev tega menija pritisnite na tipko za vrnitev (13). 
 Na ekranu se pojavi številka mobilnega telefona, ki ste jo vnesli. 
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Tako vnesete naslov E-pošte za prenos podatkov preko E-pošte: 

 Pojdite v PIN-meni:      PIN 1575  
 

 
Slika 07 

 Prikaže se slika 07. 

 

 Pritisnite na tipko  
 

 Pritisnite na tipko  
 

 Pritisnite na tipko  
 
 Preko tipkovnice s številkami vnesite naslov E-pošte. 
 
Format: 

 številka vašega omrežnega ponudnika npr.  8000 za D1 (T-Mobile) 
  3400 za D2 (Vodafone) 
  7676245 za E-Plus 
  6245 za O2 

 „dvopičje“ : 

 naslov E-pošte npr.. ime.priimek@winterhalter.de (maks. 50 znakov) 
 
 Rezultat: 8000:ime.priimek@winterhalter.de (D1; T-Mobile) 

 
 Potrditev se izvede s tipko . 
 Za zapustitev tega menija pritisnite na tipko za vrnitev (13). 
 Na ekranu se pojavi naslov E-pošte, ki ste ga vnesli. 

 
 
SMS ali E-pošta ob prenosu vsebuje naslednje podatke 
 

 številko stroja 

 kodo napake 

 datum / čas 

 GSM telefonsko številko stroja 

 datum zagona 

 delovne ure skupno 

mailto:vorname.nachname@winterhalter.de
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15 Prenos podatkov na PC (opcija) 
Ker je dnevnik higiene pri shranjevanju podatkov omejen, obstaja možbost prenosa podatkov na PC, kjer se 
lahko arhivirajo. 
Naslednja navodila glejte v pripadajoči dokumentaciji. 

16 Odstranjevanje odpadnega materiala 
Povežite se s svojim trgovcem, da se bodo sestavni materiali stroja po možnosti spet lahko reciklirali. 

17 Tehnični podatki 

17.1 Tehnični podatki 

 
Tovarniške nastavitve temperatur 
 

 Temperature v skladu z DIN 10510  

Področje 
Pomivalno sredstvo brez 
dezinfekcijske komponente 

Pomivalno sredstvo z 
zadostno količino 
dezinfekcijske komponente 

Tovarniška nastavitev 

Cona predpomivanja 40 do 50 °C 40 do 50 °C 45 °C 

Cona glavnega 
pomivanja 

60 do 65 °C 55 do 65 °C 
62 °C 

Črpalka-izpiranje  60 do 70 °C 60 do 70 °C 67 °C 

Izpiranje s svežo vodo  80 do 85 °C 80 do 85 °C 
Bojler 1 70 °C 
Bojler 2: 82 °C 

 
Tovarniške nastavitve dnevnika higiene 
 

Dogodek Prikaz na ekranu Shranitev v knjigi higiene 

Kanister izpiralnega sredstva prazen Da Da 

Kanister pomivalnega sredstva prazna Da Da 

Premajhno doziranje pomivalnega sredstva Da Da 

Servisni interval potekel Da Da 

Temperatura v con1-6 ni dosežena Da, v informacijskem meniju Da 

Temperatura v bojlerju 1 ni 
dosežena/presežena 

Da, v informacijskem meniju Da 

Temperatura v bojlerju 2 ni 
dosežena/presežena 

Da, v informacijskem meniju Da 

 
Drugi dogodki možni po povpraševanju 
 



Tehnični podatki 

 

34 

 

Tovarniške nastavitve ekrana 
 

Dogodek Variabilnost Tovarniška nastavitev 

Trajanje prikaza slike 01 ( stran 7) 0-31 sekund 10 sekund 

Ohranjevalnik zaslona Da/ne Da 

Ohranjevalnik zaslona se prikaže po 0-63 minutah 5 minutah 

Zatemnitev zaslona Da/ne Da 

Zaslon potemni po 0-63 minutah 15 minutah 

Interval vzdrževanja (računan v urah obra- 
tovanja): Preostanek časa je prikazan  
v PIN-meniju ( 13.3) 

0-8191 ur 4095 ur 

 

Prikaz števila ur do naslednjega 
vzdrževanja ( 8.3) 

0-127 ur 50 ur 

Zvočni signal pri pritisku na tipke Da/ne Da 

Stroj je pripravljen za obratovanje, preden se 
dosežejo željene temperature 

Da/ne Da 

 
 
Obratovalni pogoji 
 

Obratovalna temperatura 0 – 40 °C 

Relativna vlažnost zraka < 95 % 

Temperatura skladiščenja > -10 °C 

Maksimalna višina mesta postavitve na nadmorski višini 3000 m 

 
Pri strojih različice Climate / Climate+: 

 Fluorirani toplogredni plini so v hermetično zaprtem prostoru. 

 hladilna sredstva R134a; Climate: 1,20 kg; 1,72 t ekvivalenta CO2 / Climate+: 2,60 kg;  
3,72 t ekvivalenta CO2 

 izpust toplogrednih plinov 1430 
 
 

17.2 Emisije 

Hrup 

Emisijska vrednost delovnega mesta LpAeq po DIN EN ISO 11204 je <70 dB(A) 

 
Odpadni zrak 
400-500 m

3
/h stroj brez toplotne črpalke 

400-500 m
3
/h stroj s toplotno črpalko Climate 

550-650 m
3
/h stroj s toplotno črpalko Climate+ 

 
Pri izvedbi ventilacijske in odzračevalne naprave upoštevajte VDI direktivo 2052. 
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18 Priključitev zunanjih dozirnih naprav (za pomivalno in izpiralno 
sredstvo) 

Stroj je potrebno opremiti z zunanjimi dozirnimi napravami za doziranje pomivalnega in izpiralnega sredstva. 
 

 
Nevarnost 

NEVARNOST! Smrtna nevarnost zaradi sestavnih delov, ki so pod napetostjo! 
Poskrbite za to, da  montaža in zagon stroja izvede servisni tehnik, ki je pooblaščen s 
strani podjetja Winterhalter. 
Pri opravilih pod elektriko morate stroj ločiti od omrežja in preveriti breznapetostno 
stanje. 

 
Servisni tehnik podjetja Winterhalter mora upoštevati naslednje: 
 
 Montirajte dozirne naprave v skladu z dokumentacijo, ki je priložena napravi. 

18.1 Montaža elektrode za prevodnost 

 
Slika: prva cona glavnega pomivanja s slepim čepom za elektrodo 

 Snemite sprednjo steno ohišja prve cone 
glavnega pomivanja in izpiralne cone. 

 Demontirajte slepi čep (glejte puščico) in 
montirajte elektrodo, ki je priložena dozirni 
napravi. 

 
Če premer izvrtine ne ustreza, je potrebno prevrtati 
novo izvrtino.  
 Obložite notranjost komore s krpami ali papirjem 

in s tem prestrezite ostružke. 
 Po vrtanju odstranite vse ostružke iz komore,  

ker lahko povzročijo nastanek rje. 
 
 Speljite priključni kabel s pripadajočim spojem 

skozi steno ohišja do dozirne naprave. 

18.2 Montaža dozirne gibke cevi (za pomivalno sredstvo) 

 
Slika: prva cona glavnega pomivanja z dozinim nastavkom za 
pomivalno sredstvo 

 Odstranite zaščitni pokrov (glejte puščico) in 
pritrdite dozirno gibko cev z vezico za kabel. 

 Položite dozirno gibko cev brez zgibanj in po 
najkrajši poti do stranske stene ohišja. Gibka cev 
se ne sme dotikati vročih površin ali biti speljana 
preko ostrih robov. 

 Napeljite dozirno gibko cev s pripadajočim spojem 
skozi stransko steno ohišja do dozirne naprave. 
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18.3 Montaža dozirne gibke cevi (za izpiralno sredstvo) 

Slika: zadnja cona glavnega pomivanja z dozinim nastavkom za 
izpiralno sredstvo 

 Odstranite pokrov (glejte puščico) in pritrdite 
dozirno gibko cev z vezico za kabel. 

 Vgradite protipovratni ventil v dozirno gibko cev  
v bližini dozirnega mesta, ker se dozira proti tlaku. 

 Položite dozirno gibko cev brez zgibanj in po 
najkrajši poti do stranske stene ohišja. Gibka cev 
se ne sme dotikati vročih površin ali biti speljana 
preko ostrih robov. 

 Napeljite dozirno gibko cev s pripadajočim spojem 
skozi stransko steno ohišja do dozirne naprave. 

 

 

18.4 Električni priključek 

 Povežite dozirne naprave kot je razvidno iz pripadajoče dokumentacije naprav. Vtična letev X7 za 
električno priključitev dozirnih naprav se nahaja v podstavku izpiralne cone. Nadaljne informacije se 
nahajajo v načrtu za potek električne napeljave stroja. 

 
Vtična letev X7 
 

Sponka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Napis Rinse Fill Wash Gebinde 
Klarspüler 

Gebinde 
Klarspüler 

Gebinde 
Reiniger 

Gebinde 
Reiniger 

Signal 
HACCP 

Signal 
HACCP 

L1 N PE 

 Izpi- 
ranje 

Pol- 
njen- 
je 

Pomi- 
vanje 

Kanister 
izpir-
alnega 

Kanister 
izpir- 
alnega 
sredstva 

Kanister
pomival-
nega 
sredstva 

Kanister
pomival-
nega 
sredstva 

Signal 
HACCP 

Signal 
HACCP 

L1 N PE 

 
 
Tekoče pomivalno sredstvo: 
Preddoziranje in naknadno doziranje: Sponka 2 / polnjenje: Trajni signal pri polnjenju stroja (po dosegu 
sušilne zaščite) ali če so pretočne črpalke aktivne. Parameter P9915 = 1 (tovarniška nastavitev). 
 
Pomivalno sredstvo v prahu: 
Preddoziranje in naknadno doziranje: Sponka 3 / pomivanje: Trajni signal, ko je aktivna 1. pretočna črpalka. 
 

18.5 Zagon dozirnih naprav 

Zagon dozirnih naprav izvedite kot je razvidno iz pripadajoče dokumentacije naprav. Zagon stroja mora biti 
pred tem že opravljen. 
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19 Stroji s samodejnim doziranjem praška 
Če je treba dozirati pomivalno sredstvo v obliki praška (npr. z dozirno napravo za praške Solidos), je treba 
izvrtati luknjo za vstopno mesto (E). Za položaj si oglejte skico. Premer izvrtine je odvisen od dozirne 
naprave za prašek. 
Za vgradnjo merilne elektrode za prevodne vrednosti je izvrtina (CF) že na voljo tovarniško. 
Po vrtanju je treba iz notranjosti stroja odstraniti ostružke, da se prepreči rjavenje. 
 

  
  
Prva cona glavnega pomivanja; pogled od zadaj Pogled s strani 
 
 
Če je brizgalna cev speljana skozi stranico: 
 namestite zaščito robov. 
 Zatesnite preboje. 
 Stranko opozorite, da ste zmanjšali zaščito pred brizgajočo vodo v pomivalnem stroju. 
  

Alternativen položaj 
pri strojih s 
stranskimi 
pomivalnimi rokami 
in smerjo pomika 
„Levo-desno“ 

E CF 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

sl; Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, 89011537-04/2017-02 
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