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1 O teh navodilih 
Ta navodila za uporabo vam ponujajo hiter pregled najpomembnejših funkcij in pregled varnega obratovanja 
pomivalnega stroja. Navodila za uporabo shranite tako, da so vam pri roki. 
 

  

Prosimo upoštevajte navedena varnostna navodila ( 3). 

  

 

Na naši spletni strani www.winterhalter.com/download-centre najdete navodila za 
uporabo tudi v elektronski obliki. 

 

V teh navodilih se uporabljajo naslednji simboli: 

Simbol Pomen 

 
Nevarnost 

Opozorilo na možnost hudih telesnih poškodb ali smrti, če ne upoštevate predpisanih pre-
vidnostnih ukrepov. 

 
Opozorilo 

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

 
Pozor 

Opozorilo na možnost okvar ali uničenja izdelka, če ne upoštevate predpisanih previdnost-
nih ukrepov. 

 

Prosimo, da skrbno preberete v teh navodilih za uporabo navedene varnostne napotke in 
navodila za uporabo, preden začnete delati s strojem. 

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 
− Pomivalni stroj je tehnično delovno sredstvo za profesionalno uporabo in ni namenjen zasebni uporabi. 

− Pomivalni stroj uporabljajte izključno za pomivanje posode, pribora in kozarcev iz gastronomskih ter po-
dobnih obratov. 

− Pomivalni stroj uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih. 

2.1 Nenamenska uporaba 

− Vode iz pomivalnega stroja ne smete uporabiti kot pitno vodo. 

− Otroci se ne smejo igrati s strojem. 

− Nikoli ne pomivajte brez pomivalne košare. 

− Brez dovoljenja proizvajalca ne izvajajte nobenih sprememb, dodatkov ali predelav. 

− Družba Winterhalter Gastronom GmbH ne prevzema nobenega jamstva za škodo, ki bi nastala ob nena-
menski uporabi pomivalnega stroja. 
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3 Varnostna navodila 

Če ne upoštevate varnostnih napotkov in napotkov za uporabo, so izključeni vsi zahtevki 
za odgovornost in garancijo proti družbi Winterhalter Gastronom GmbH. 

3.1 Splošna varnostna navodila 

− Skrbno preberite varnostne napotke in navodila za uporabo. 

− Navodila za uporabo shranite za kasnejši vpogled. 

− Pomivalni stroj uporabljajte le, če ste prebrali in razumeli kratka navodila in varnostna 
navodila. 

− 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. 

− Ne stopajte in ne usedajte se na odprta vrata. 

− Stroj sme obratovati le v brezhibnem stanju. 

− Poškodovan ali netesni stroj lahko ogroža vašo varnost. V primeru motenj stroj nemu-
doma izključite. Stroj ponovno vključite, ko je motnja odpravljena. Izključite električno 
omrežno stikalo (glavno stikalo) na mestu postavitve. Šele takrat je stroj brez napetosti. 

− Obvestite svojega inštalaterja ali električarja, če je vzrok motnje dovod vode ali toka na 
mestu postavitve. 

− V primeru kakšne druge motnje obvestite pooblaščene tehnične serviserje ali trgovca. 

− Po koncu del zaprite ventil za vodo na mestu postavitve. 

− Po koncu del izključite električno omrežno stikalo na mestu postavitve. 

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 na diferenčni tok. Po-
membno je, da preverite temeljne varnostne pogoje, in da v primeru dvoma hišno nape-
ljavo pregleda strokovnjak. 
Winterhalter ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo povzroči manjkajoč ali prekinjen 
zaščitni vodnik (na primer električni udar). 

− Ne odpirajte stroja ali delov stroja, če je za to potrebno orodje. Obstaja nevarnost elek-
tričnega udara. 

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

3.3 Vzdrževalna dela in popravila 

− Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede le pooblaščeni tehnični serviser Winterhal-
ter. Zaradi nestrokovnih vzdrževalnih del ali popravil se lahko pojavijo nevarnosti za 
uporabnika, za katera podjetje Winterhalter ne odgovarja. 

− Pri izvajanju namestitve in vzdrževanja kot tudi pri popravilih morate napravo izklopiti iz 
električnega omrežja. Porabniki toka (grelci) so dokler ne izključite na mestu postavitve 
električno omrežno stikalo pod napetostjo. 

− Za vzdrževalna dela in popravila lahko uporabite le originalne nadomestne dele podjetja 
Winterhalter. Če ne uporabite originalnih nadomestnih delov, garancija ne velja. 

− Če je omrežni priključni kabel te naprave poškodovan, ga mora zamenjati podjetje Win-
terhalter, njegov zastopnik ali druga podobno usposobljena oseba, da se preprečijo ne-
varnosti. Uporabite omrežni pri- ključni kabel tipa H07 RN-F ali enakovrednega. 
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4 Pred delom s strojem 
➢ Stroj naj vgradi pooblaščeni tehnični serviser ali vaš trgovec. 
➢ Stroj naj priključijo usposobljeni strokovnjaki skladno s krajevno veljavnimi standardi in predpisi (voda, 

odpadna voda, elektrika). 
➢ Po pravilni priključitvi na vodo in elektriko se posvetujte s pristojnim zastopnikom družbe Winterhalter ali 

svojim prodajalcem, da poskrbita za zagon stroja. Pri tem naj vas in vaše osebje poučita o uporabi stroja. 
 

5 Opis stroja 

5.1 Pregledna slika 

 
 

Poz. Oznaka 

1 Zaslon 

2 Sesalna palica (opcija) 

3 Vgrajena posoda za izpiralno in pomivalno sredstvo (opcija) 

4 Vrata 

5 Spodnji del sita 

6 Ploščato sito 

7 Valjasto sito 

8 Pomivalno polje 

9 Vgrajeni mehčalec vode (opcija) 

10 Grelec rezervoarja 

 

5.2 Način delovanja 

Po vklopu stroja se bojler in rezervoar napolnita ter segrejeta na delovno temperaturo. Ko so dosežene 
predpisane temperature je stroj pripravljen za uporabo. 
Stroj deluje s popolnoma samodejnim programom, ki je sestavljen iz korakov pomivanja, praznjenja in izpi-
ranja. 
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5.3 Opcije 
 

Energy 

Stroj s toplotnim izmenjevalnikom 
Predpogoj: Stroj mora biti priključen na hladno vodo. 

UC-S Excellence-i(Plus), UC-M Excellence-i(Plus) 

Stroj z vgrajenim modulom obratne osmoze 
Predpogoj: Stroj mora biti priključen na hladno vodo. 

Cool 

Stroj z izpiranjem s hladno vodo in možnostjo preklopa na izpiranje z vročo vodo. 
Predpogoj: Stroj mora biti priključen na hladno vodo. 

Vgrajeni mehčalec vode 

PAY PER WASH 

Nadaljnje informacije najdete na www.pay-per-wash.com. 

CONNECTED WASH 

Nadaljnje informacije najdete na www.connected-wash.com. 

 

5.4 Specifične prilagoditve za stranko 

Upravljane stroja je v določeni meri lahko prilagojeno individualnim željam. 
 
Primeri 

− Prilagoditev izpiralnega pritiska posodi in priboru 

− Podaljšanje ali skrajšanje časov delovanja programa 

− Izklop programov pomivanja 
 
➢ Za nastavitev pokličite pooblaščenega servisnega tehnika. 
 
Sami lahko izvedete naslednje prilagoditve: 

− Izklopite zvočne signale 

− Prilagodite piktograme standardnih programov 
 
➢ Nadaljujte v skladu s poglavjem 7. 
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6 Splošno upravljanje 

6.1 Zaslon 

Upravljanje zaslona je primerljivo z upravljanjem pametnega telefona. Zaslon se odziva na rahle dotike. Za-
slon uporabljajte samo s prsti in ne s koničastimi predmeti. 
INFORMACIJE Zaslon in tipko za začetek je mogoče upravljati tudi z mokrimi rokami ali gumijastimi rokavi-

cami.  
 

 
 

Poz. Oznaka 

1 Standardni programi pomivanja  

2 Izbira dodatnih programov 

3 Območje za piktograme napak 

4 Tipka za začetek 

 
Ohranjevalnik zaslona 

Zaslon zatemni, če se dalj časa ne uporablja. Pomivanje je mogoče tudi pri zatemnjenem zaslonu.  

6.2 Tipka za začetek 

Barve imajo naslednji pomen: 
 

Barva Pomen 

neosvetljeno Stroj je izklopljen. 

oranžne barve Stroj se polni in segreva. 

zelena Stroj je pripravljen za uporabo. 

modra Program pomivanja poteka. 

zelena utripa Program pomivanja je končan; vrata še niso odprta. 

rdeča Stroj ne pomiva več, ker je prišlo do zelo resne napake. 

 
Samo pri strojih različice Energy 

zelena-modra 
utripa 

Poteka odsesavanje vlažno-toplega zraka. Progam pomivanja je popolnoma končan 
šele, ko tipka za začetek utripa zeleno. 

 

6.3 Meni upravljanja 

Upravljalnemu osebju so na voljo sledeči 3 menji: 

− Glavni meni ( 6.3.1) 

− Meni upravljanja „pomivalno osebje“ ( 6.3.2) 

− PIN meni šefa kuhinje ( 7) 
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6.3.1 Glavni meni 

Glavni meni se prikaže samodejno s sliko B, ko je stroj pripravljen na obratovanje. 
 

 
 

Slika Funkcije 

A 

 
Izklop ( 9.4) 

 
Samočistilni program ( 11.1) 

 
Program zamenjave vode v rezervoarju ( 9.3.6) 

B 
Standardni programi pomivanja ( 6.3) 
Dodatni programi ( 6.5 

C Zaslon za informacije 

 
Zaslon za informacije 

 

UC-x Cool 
 

 

Cool je vključen in ga je mogoče 
izključiti na zaslonu za informacije. 

 

Cool je izključen in ga je mogoče 
vključiti na zaslonu za informacije. 

 

 

 

Poz. Oznaka 

1 Trenutna temperatura izpiranja 

2 Trenutna temperatura rezervoarja 

3 Številka stroja  

4 Oznaka stroja 

5 Telefonska številka servisnega tehnika in dobavitelja pomivalnih sredstev 

6 
CONNECTED WASH (opcija): 
stroj je povezan z internetom 

7 Datum/čas 

8 Območje za piktograme napak 

9 
Cool (opcija): 
preklop temperature izpiranja 

10 Dostop na meni upravljanja »pomivalno osebje«/na PIN meni 

  

1 2 3 4 5 7

8910

6

85 °C

62 °C
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6.3.2 Meni upravljanja „pomivalno osebje“ 
 

 
 

Slika Funkcije 

A Dostop do PIN menija šefa kuhinje ( 7) 

B 

 
Napaka 

 
Odzračevanje 

 
Videoposnetki 

C 
 

Naslovi 

 

Meni PAY PER WASH (opcija) 
Nadaljnje informacije najdete na www.pay-per-wash.com. 

 
 
Napaka 

 

 

Trenutno Trenutno prisotne napake 

Zgodovina Odpravljene napake 
 

 
➢ Pritisnite sporočilo o napaki. 
 Prikaže se podrobno sporočilo o napaki. 
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Odzračevanje 

Če v dozirno gibko cev vdre zrak je treba dozirne naprave odzračiti. To se zgodi, če posode ne napolnite 
pravočasno ali če pravočasno ne zamenjate kanistrov. 
 

 

 

 
Dozirna naprava za izpiralno sredstvo 

 
Dozirna naprava za pomivalno sredstvo 

 

 
➢ Pritisnite tipko 1 ali 2. 
  Tipka se obarva belo in dozirna naprava izpušča zrak (maks. 120 s). 

➢ Po pribl. 30 sekundah ponovno pritisnite tipko 1 ali 2. 
 
Videoposnetki 

 
 
Na voljo so naslednji videoposnetki: 
 

 
Menjava filtra za aktivno oglje (UC Excellence-i(Plus)) 

 
Dolivanje izpiralnega sredstva ali menjava kanistra 

 
Dolivanje pomivalnega sredstva ali menjava kanistra 

 
Dodajanje regeneracijske soli 

 
Samočistilni program 

 
Aktiviranje dodatnega programa 

 
Menjava vode rezervoarja 

 
INFORMACIJE Z dotikom na zaslon lahko video posnetek ustavite. 
 
  

1 2

Prezrači 
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Naslovi 

 
 

 
Dobavitelj za izpiralno sredstvo, pomivalno sredstvo,… 

 
Servisni tehnik 

 
Vstopna koda (samo za servisnega tehnika) 

6.4 Programi pomivanja 

 
 
Program 2 je že predhodno izbran (moder okvir), ko je stroj pripravljen za uporabo. Odvisno od stopnje uma-
zanosti so na voljo naslednji programi: 
 

 Program 1 Program 2 Program 3 

Umazanost manjša normalna močna 

 
Pooblaščeni servisni tehnik lahko programe prilagodi vaši posodi in priboru (temperatura, tlak pomivanja, 
doziranje in trajanje programa). Po želji lahko servisni tehnik tudi skrije nekatere programe. 
 
INFORMACIJE Prikaz programov pomivanja na vašem pomivalnem stroju je lahko različen. Piktograme lahko 

izbirate iz velikega nabora sličic glede na posodo in pribor ter stopnjo umazanosti ( 7.6). 

6.5 Dodatni programi 

Za vsak program pomivanja so na voljo naslednji dodatni programi: 
 

 
Intenzivni program 

 
Program ECO 

 
Program Silence 

 
Kratki program 

 
Aktiviranje dodatnega programa 

 
 
Dodatni program pomivanja ostane aktiven dokler ga ne izključite ali ne izberete drugega dodatnega programa. 
  

1 2 3
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7 PIN meni šefa kuhinje 
INFORMACIJE Ko preklopite v PIN meni se stroj izklopi. Ko zapustite PIN meni morate stroj znova vključiti. 
 
Priklic PIN menija 

 
 
INFORMACIJE Če kodo PIN trikrat vnesete napačno se vnašanje onemogoči za 10 minut. 
 
Meniji 
 

 
Higienski dnevnik  7.1   

 
Svetlost  7.8 

 
Podatki delovanja  7.2  

 
Zvoki  7.9 

 
Trdota vode  7.3  

 
Datum/čas  7.10 

 
Doziranje  7.4  

 
Jezik  7.11 

 
Časovnik  7.5  

 
Enote  7.12 

 
Piktogrami  7.6  

 
CONNECTED WASH  7.13 

 

Odstranjevanje vodnega 
kamna 

 7.7  
 

Odštevalni števec vode  7.14 

 
INFORMACIJE Število menijev je odvisno od opreme stroja. 
 
Navigacija 

 
 

Slika Pojasnilo 

 
Izhod iz menija 

 
Simbol „Meni šefa kuhinje“ 

  
S pritiskom ali „potegom“ naprej do naslednjega okna 

 
En meni nazaj 
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7.1 Higienski dnevnik 

V higienskem dnevniku so navedeni dogodki stroja. 
 
Priklic menija 

 
 

7.2 Podatki delovanja 

Priklic menija 

 
 

INFORMACIJE Poraba vode temelji na natančnih meritvah. 

7.3 Trdota vode 

INFORMACIJE Samo pri strojih z vgrajenim mehčalcem vode. 
 
Priklic menija 

 
 

Tovarniška nastavitev 20°dH 

Max. vrednost 31°dH 

 
Servisni tehnik trdoto dovodne vode vnese med delovanjem stroja. 
 
➢ Trdoto dovodne vode vnesite v °dH. 
 
Tabela za preračun 

  °dH °e °TH mmol/l 

Nemška stopnja trdote 1°dH= 1,0 1,253 1,78 0,179 

Angleška stopnja trdote 1°e= 0,798 1,0 1,43 0,142 

Francoska stopnja trdote 1°TH= 0,560 0,702 1,0 0,1 

mmol/l 1 mmol/l= 5,6 7,02 10,00 1,0 
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7.4 Doziranje 

Priklic menija 

 
 

 

Vgrajeni dozatorji ( 7.4.1) 
Za vgrajene dozirne naprave 

 

Zunanji dozatorji ( 7.4.3) 
Za zunanje dozirne naprave 

7.4.1 Notranje doziranje 

 

 

 Količina doziranja pomivalnega sredstva 

 Količina doziranja izpiralnega sredstva 

 Programi pomivanja 

 
Priporočene nastavitve doziranja  
( 7.4.2) 

 

 
Nastavitev količine doziranja: 

➢ Izberite želeni program pomivanja. 
➢ Pritisnite v polje ob pomivalnem sredstvu ali izpiralnem sredstvu. 
➢ Izberite količino doziranja. 
➢ Shranite. 

7.4.2 Priporočene nastavitve doziranja   

Če uporabljate pomivalno in izpiralno sredstvo Winterhalter najdete na kanistrih podatek za vrsto pomivalnih 
sredstev (npr. DT05) ali vrsto izpiralnih sredstev (npr. RA01). Ta podatek služi kot pomoč za doziranje. Ven-
dar priporočamo, da natančno nastavitev doziranja izvede pooblaščeni servisni tehnik. 
 
INFORMACIJE Kanistri z navedbo „DT“ ali „RA“ niso na voljo v vseh državah. 
 
Priklic menija 

 
 
Nastavitev vrste pomivalnih sredstev (DT) 

➢ Pritisnite polje (1). 
➢ Izberite želeno nastavitev. 
➢ Shranite. 
 
Nastavitev vrste izpiralnih sredstev (RA) 

➢ Pritisnite polje (2). 
➢ Izberite želeno nastavitev. 
➢ Shranite. 
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Nastavitev trdote vode 

➢ Pritisnite polje (3). 
➢ Izberite območje trdote. 
 
INFORMACIJE Preračunajte trdoto vode v °dH in nastavite. 

Pri strojih z vgrajenim mehčalcem vode nastavite „0-3 °dH“. 
 
Tabela za preračun 

  °dH °e °TH mmol/l 

Nemška stopnja trdote 1°dH= 1,0 1,253 1,78 0,179 

Angleška stopnja trdote 1°e= 0,798 1,0 1,43 0,142 

Francoska stopnja trdote 1°TH= 0,560 0,702 1,0 0,1 

mmol/l 1 mmol/l= 5,6 7,02 10,00 1,0 

 
 
Izhod iz menija 

 
 

7.4.3 Zunanje doziranje 

Ta meni potrebuje servisni tehnik, če na stroj priključi zunanjo dozirno napravo ( 17). 
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7.5 Časovnik 

S časovnikom lahko stroj programirate tako, da se ob določenem času samodejno vključi ali izključi.  
 
POMEMBNO V trenutku samodejnega vklopa morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

− Vrata so zaprta. 

− Vključeno je stikalo za ločitev od omrežja na mestu postavitve. 

− Dovod vode na mestu postavitve je odprt. 
 
Priklic menija 

 
 

 
Redno 

 
Enkratni datum 

 
Programiranje rednega časa 

 
 

Poz. Oznaka 

1 Glavno stikalo  

2 Shema 

− Vsak dan 

− Pon–Pet, Sob–Ned 

− Prilagojeno (vsak dan v tednu ob drugem času) 

3 Čas za samodejni vklop 

4 Čas za samodejni izklop 

 
➢ Pritisnite polje (3 ali 4). 
➢ Izberite želeni čas. 
➢ Shranite. 
➢ Pomaknite glavno stikalo (1) v položaj „I“. 
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Programiranje enkratnega datuma 

 
 

Poz. Oznaka 

1 Glavno stikalo  

2 Datum in čas za samodejni vklop 

3 Datum in čas za samodejni izklop 

 
➢ Pritisnite polje (2 ali 3). 
➢ Nastavite želeni čas in datum. 
➢ Shranite. 
➢ Pomaknite glavno stikalo (1) v položaj „I“. 
 
Potek samodejnega izklopa 

Zaporedje 
zvokov  

10 s 
premora  

Zaporedje 
zvokov  

10 s 
premora  

Zaporedje 
zvokov  

10 s 
premora  

Stroj bo izpraz-
njen in izklopljen 
s pomočjo samo-
čistilnega pro-
grama. 

 
INFORMACIJE Če so vrata v trenutku samodejnega izklopa odprta, bo črpalka izpraznila stroj, ta pa se bo 

izključil. Vendar od znotraj še vedno ne bo očiščen. 
 
Prikaz programiranega časa 
 

 

7.6 Piktogrami 

V tem meniju določite s katerimi piktogrami so prikazani 3 standardni programi. 
 
Priklic menija 

 
 
INFORMACIJE Sprememba piktogramov ne vpliva na parametre kot sta trajanje programa ali temperatura. 
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7.7 Odstranjevanje vodnega kamna 

Če stroj obratuje z vodo visoke trdote brez ustrezne priprave vode se lahko v bojlerju, notranjosti stroja, vseh 
vodnih napeljavah in drugih delih nabere vodni kamen. 
Obloge vodnega kamna in ostanki umazanije ter maščobe v njih predstavljajo higiensko tveganje, poleg tega 
pa se lahko grelniki zaradi vodnega kamna pokvarijo. Zaradi tega je redno odstranjevanje takšnih oblog nuj-
no potrebno. 
S programom za odstranjevanje vodnega kamna lahko odstranite vodni kamen iz notranjosti pomivalnega 
stroja. Vodni kamen iz napeljave za vodo in bojlerja lahko odstrani samo pooblaščeni servisni tehnik. 
 
Za odstranjevanje vodnega kamna potrebujete tekoče sredstvo za vodni kamen na kislinski osnovi, ki je 
namenjeno profesionalnim pomivalnim strojem. Priporočamo, da uporabite tekoče sredstvo za vodni kamen 
Winterhalter A 70 LS. 
 

 
Nevarnost 

− Pri delu s čistili upoštevajte varnostna navodila in priporočena doziranja, ki so navedena na 
embalaži. 

− Pri delu s čistili nosite zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala. 
 

Najbolje je, če program za odstranjevanje vodnega kamna zaženete, ko je stroj prazen in izključen. Če je 
stroj že pripravljen za uporabo, se najprej programsko vodeno izprazni. 
 
Samo pri zunanji dozirni napravi za pomivalno sredstvo: 
 

 
Opozorilo 

Nastajanje klora 
Če pomešate pomivalno sredstvo, ki vsebuje aktivni klor in tekoče sredstvo za vodni kamen 
nastane klorov plin. Prekinite doziranje pomivalnega sredstva (npr. izvlecite sesalno palico ali 
izklopite dozirno napravo). 

 

INFORMACIJE V stroj vgrajena dozirna naprava za pomivalno sredstvo se v programu za odstranjevanje 
vodnega kamna programsko vodeno izključi. 

 
Zaženite program za odstranjevanje vodnega kamna 

 
 

 ➢ Sledite navodilom na zaslonu. 

 

 
Opozorilo 

Tekoče sredstvo za vodni kamen povzroča korozijo 
Raztopina tekočega sredstva za vodni kamen ne sme ostati v stroju. Če stroj izključite, ko se 
program za odstranjevanje vodnega kamna izvaja, ali če med tem program prekinete, morate 
stroj izprazniti, znova napolniti in znova izprazniti. V ta namen uporabite samočistilni program. 

 

7.8 Svetlost 

Tukaj lahko spremenite svetlost, da prikazovalnik zaslona prilagodite svetlobnim pogojem v kuhinji. 
 
Priklic menija 
 

 
  

3
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7.9 Zvoki 

Tukaj lahko zvoke vklopite ali izklopite. 
 
Priklic menija 

 
 

 
 

Poz. Oznaka 

1 Vklop ali izklop vseh zvokov 

2 Vklop ali izklop posameznih zvokov 

 

7.10 Datum/čas 

Tukaj lahko vnesete trenutni datum in trenutni čas. 
 
Priklic menija 
 

 
 
INFORMACIJE Uro morate prilagoditi ob preklopu iz zimskega v poletni čas in obratno. 
 

7.11 Jezik 

Tukaj lahko nastavite jezik besedil, ki se prikazujejo na zaslonu. 
 
Priklic menija 
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7.12 Enote 

Tukaj lahko spremenite enoto za prikaz temperature. 
 
Priklic menija 
 

 
 

7.13 CONNECTED WASH 

Priklic menija 

 
 
Aktiviranje funkcije CONNECTED WASH 

 
 

  ➢ Izberite LAN ali WLAN. 

 

 

Izčrpne informacije in navodila za vse nadaljnje korake najdete na: 
www.connected-wash.com 
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7.14 Odštevalni števec vode 

 

Odštevalni števec vode je treba ponastaviti, če se na stroju s patrono TE ali VE na zaslonu pojavi 
simbol ob njej. 

 

Priklic menija 

 
 

 
 

Poz. Oznaka 

1 Nastavitev celotne kapacitete 

2 Ponastavitev odštevalnega števca vode 

 
TE patrona 

➢ Zamenjajte TE patrono. 
➢ Ponastavite odštevalni števec vode. 
 
VE patrona 

➢ Pooblaščeni servisni tehnik naj zamenja ionsko maso v VE patroni. 
➢ Ponastavite odštevalni števec vode. 
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8 Izpiralno in pomivalno sredstvo 

 
Nevarnost 

Možna nevarnost razjed 

− Pri delu s čistili nosite zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala. 

− Pri delu s čistili upoštevajte varnostna navodila in priporočena doziranja, ki so navedena na 
embalaži. 

 

 
Pozor 

Uporabljajte samo izdelke, ki so primerni za profesionalne pomivalne stroje. Takšni izdelki so 
ustrezno označeni. Priporočamo izdelke, ki jih je razvilo podjetje Winterhalter. Ti izdelki so po-
sebej prilagojeni pomivalnim strojem Winterhalter. 

 
INFORMACIJE Za priključitev zunanjih dozirnih naprav je na voljo priključna sponka ( 17). 

8.1 Izpiralno sredstvo 

Izpiralno sredstvo je potrebno, da voda po pomivanju s posode in pribora steče v tanjšem sloju. Tako se 
posoda in pribor zelo hitro posušita. 
Dozirna naprava samodejno odmerja izpiralno sredstvo. 

8.2 Pomivalno sredstvo 

 
Pozor 

− Ne uporabljajte kislih pomivalnih sredstev. 

− Ne uporabljajte sredstev, ki se penijo za predhodno pripravo posode in pribora (npr. čistil za 
ročno pomivanje), ker ti sicer lahko pridejo v stroj. 

 
Pomivalno sredstvo je potrebno, da ostanki jedi in umazanija odstopi s posode ter pribora.  
 
Pomivalno sredstvo lahko dozirate na naslednje načine: 

− ročno kot pomivalno sredstvo v prahu, 

− samodejno kot tekoče pomivalno sredstvo 
 
INFORMACIJE Dozirna naprava za pomivalno sredstvo ni priložena vsem strojem. 

8.2.1 Ročno doziranje pomivalnega sredstva v prahu 

POMEMBNO Pomivalno sredstvo v prahu dodajte le, ko je stroj pripravljen na obratovanje. 
➢ Po vsakem doziranju (predhodno doziranje in naknadno doziranje) takoj zaženite ciklus pomivanja, da 

pomivalno sredstvo v prahu zmešate z vodo. 
➢ Upoštevajte navodila za doziranje na embalaži pomivalnega sredstva. 
 

 UC-S UC-M/-L/-XL 

Prostornina rezervoarja 9,5 l 15,3 l 

Predhodno doziranje 
≙ Doziranje 3 g/l 

30 g 45 g 

Količina izpiralne vode na ciklus pomivanja 2,0 l 2,2 l 

Naknadno doziranje vseh 5 ciklusov pomivanja 30 g 33 g 

8.3 Dodajanje pomivalnega ali izpiralnega sredstva 

Pomanjkanje pomivalnega sredstva se pravočasno zazna in se prikaže na zaslonu: 
 

 
Pomanjkanje pomivalnega sredstva 

 
Pomanjkanje izpiralnega sredstva 

 
➢ Da se rezultat pomivanja ne poslabša, dolijte pomivalno sredstvo v naslednjih 20 ciklusih pomivanja. 

POMEMBNO Če pomivalnega sredstva ne dodate pravočasno, se dozirna naprava izklopi. Poleg tega 
zrak podre v dozirno gibko cev in dozirno napravo je treba odzračiti ( 6.3.2). 
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Različica A Različica B 

Zunanji kanistri in sesalne palice  Vgrajene posode 

8.3.1 Različica A: Zunanji kanistri in sesalne palice 

 
Pozor 

− Sesalne palice za izpiralno sredstvo ne vstavite v kanister s pomivalnim sredstvom in obratno. 

− Sesalno palico uporabljajte le v dovolj stabilnih kanistrih. Ozki ali visoki kanistri bi se ob po-
tegu sesalne palice lahko prevrnili. 

− Ne vlecite dozirne gibke cevi ali priključnega kabla, saj lahko s tem povzročite okvaro. 
 
Opcijsko boste s strojem prejeli eno ali več sesalnih palic. 
 

 

Barva po-
krova 

Barva cevi Kanister 

modra modra izpiralno sredstvo 

siva prozorna pomivalno sredstvo 

 
 

 
Menjava kanistra 
 

 
Pozor 

Možna nevarnost razjed 
Pri delu s čistili nosite zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala. 

 

 

➢ Vzemite sesalno palico iz praznega kanistra. 
➢ Pazite, da sta odprti obe prezračevalni odprtini (1) na pokrovu. 
➢ Sesalno palico vstavite v novi kanister. 
➢ Pokrov potiskajte navzdol, dokler odprtina kanistra ni zaprta. 

 

8.3.2 Različica B: Vgrajena posoda 

 
Pozor 

V posodo namenjeno izpiralnemu sredstvu, ne dodajajte pomivalnega sredstva in obratno. 

 

 

 

Barva pokrova Posoda  

bela pomivalno sredstvo 

modra izpiralno sredstvo 
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Dolivanje tekočega pomivalnega in izpiralnega sredstva 
 

 
 

 ➢ Odstranite lijak. 

 ➢ Zaprite spodnjo stranico. 

 ➢ Lijak izperite v pomivalnem stroju, da se izperejo obstoječi ostanki sredstva za pomivanje. 

8.4 Zamenjava pomivalnega sredstva (izpiralno ali pomivalno sredstvo) 

 
Pozor 

Možna nevarnost poškodb dozirne naprave 
Ne mešajte različnih izdelkov med seboj. Kristalizacije lahko uničijo dozirno napravo. 

 
Nov izdelek praviloma zahteva izpiranje dozirne naprave z vodo in njeno ponovno nastavitev. 
➢ Potrebna dela prepustite pooblaščenim servisnim tehnikom, da bo še naprej zagotovljena dobra kakovost 

pomivanja. 
 
Če tega ne upoštevate, jamstvo in garancija za izdelek podjetja Winterhalter Gastronom GmbH prenehata 
veljati. 
 
Če čistilo dozirate iz kanistrov zunaj stroja, lahko dozirne gibke cevi in dozirno napravo tudi sami sperete z 
vodo. 
 
Spiranje dozirnih gibkih cevi in dozirne naprave z vodo 
 

 
Nevarnost 

− Pri delu s čistili upoštevajte varnostna navodila in priporočena doziranja, ki so navedena na 
embalaži. 

− Pri delu s čistili nosite zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala. 

 
➢ Sesalno cev vzemite iz kanistra in jo vstavite v posodo z vodo. 
➢ Prikličite meni „Odzračevanje“ ( 6.3.2). 
 

 

 

 
Dozirna naprava za izpiralno sredstvo 

 
Dozirna naprava za pomivalno sredstvo 

 

 
➢ Pritisnite tipko 1 ali 2. 
 Tipka se obarva belo in dozirna naprava se aktivira (2 minuti). 
 Dozirne gibke cevi in dozirno napravo sperite z vodo. 

➢ Ko tipka potemni, sesalno palico vstavite v nov kanister. 
➢ Ponovno pritisnite tipko 1 ali 2. 
 Tipka se obarva belo in dozirna naprava se aktivira (2 minuti). 
 Voda v dozirnih gibkih ceveh in dozirni napravi se zamenja z novim kemičnim sredstvom. 

  

1 2

Prezrači 
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9 Uporaba 

9.1 Pred vklopom stroja 

 
Pozor 

Možna nevarnost poškodb pomivalne črpalke zaradi vsesavanja; na primer kosov pribora 
Stroj uporabljajte le, ko je v celoti vstavljen sistem filtrov (slika 6). 

 

 
 
POMEMBNO Dozirne naprave je treba odzračiti, če v dozirne gibke cevi vdre zrak, ker kanistra niste pra-

vočasno zamenjali ali napolnili ( 6.3.2). 

9.2 Zagon stroja 

 
 
Stroj je pripravljen na uporabo, ko tipka za začetek zasveti zeleno. 
 
INFORMACIJE Po dotiku temnega zaslona (slika 1) lahko traja pribl. 20-30 sekund, da se prikaže slika 2. 
 

9.3 Pomivanje 

 
Opozorilo 

Možna nevarnost opeklin zaradi vroče pomivalne vode 

− Pazite, da v bližini pomivalnega stroja ni otrok. V notranjosti je pomivalna voda s temperatu-
ro pribl. 62 °C. 

− Vrat stroja ne odpirajte medtem, ko stroj pomiva. Obstaja nevarnost, da iz stroja brizgne 
vroča pomivalna voda. Pred odpiranjem prekinite program pomivanja ( 9.3.5). 

 
Možna nevarnost telesnih poškodb 

− Razvrstite oster in koničast pribor, da se ne poškodujete. 
 

 
Pozor 

− Pomivalnega stroja ne uporabljajte za pomivanje električnih kuhinjskih naprav ali za pomiva-
nje lesenih delov. 

− Pomivajte le plastične dele, ki so odporni proti vročini in lužini. 

− Dele iz aluminija, na primer lonce, posode ali pekače, pomivajte samo z za to primernim 
pomivalnim sredstvom, da se izognete črnim madežem. 

9.3.1 Posodo in pribor vstavite v pomivalno košaro 

➢ Odstranite večje ostanke hrane. 
➢ Izlijte ostanke pijač (ne v stroj). 
➢ Pepel sperite z vodo. 
➢ Krožnike razvrstite tako, da bo zgornja stran spredaj. 
➢ Kozarce, skodelice, sklede in lonce vstavite z odprtino navzdol. 
➢ Pribor pomivajte stoječ v vložkih za pribor ali ležeč v ravni košari. Pazite, da ga ne nalagate preveč na 

gosto. 
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Koristni nasveti 

− Ne prenapolnite košar, saj v nasprotnem primeru pomivalna voda ne doseže vseh umazanih površin. 

− Do izpiranja pribor namakajte. 

− Pazite na razdaljo med kozarci, da se med seboj ne drgnejo. S tem preprečite praske. 

− Za visoke kozarce izberite košaro z ustrezno razdelitvijo, da bodo kozarci v stabilnem položaju. 

− Kozarcev, pribora in posode ne polirajte. Klice in bakterije so celo v sveži večnamenski krpi. 
 

9.3.2 Zagon programa pomivanja 

 

9.3.3 Konec programa 

Tipka start utripa zeleno, takoj ko se program konča. 
 
Samo pri strojih različice Energy 

Tipka za začetek utripa najprej modro-zeleno. Medtem se vlažen in topel zrak odsesa iz notranjosti, nje-
gova toplota pa se uporabi za naslednje pomivanje. Med tem časom vrat po možnosti ne odpirajte.  
Tipka za začetek utripa zeleno, takoj ko je odsesan topel zrak. 

9.3.4 Menjava programa pomivanja 

Program 2 je že samodejno izbran, ko je stroj pripravljen za uporabo. 

➢ Izberite drug program pomivanja s pritiskom na tipko  ali . 
 Tipka je obrobljena z modro. 

9.3.5 Prekinitev programa pomivanja 

➢ Pritisnite tipko za začetek ali . 

9.3.6 Menjava vode rezervoarja 

Ko je pomivalna voda močno umazana in se rezultat pomivanja poslabša, lahko zamenjate vodo rezervoarja. 
 

 
 
INFORMACIJE Da je stroj ponovno pripravljen za uporabo, traja nekaj minut, ker se rezervoar najprej iz-

prazni in nato ponovno napolni. 

9.3.7 Premori pri pomivanju 

➢ Stroja med premori pri pomivanju ne izključite. 
➢ Zaprite vrata, da preprečite ohladitev. 
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9.4 Izklop stroja 

 
 
Ob koncu delovnega dne izključite stroj s pomočjo vodenega samočistilnega programa (2), tako da bo dnev-
no očiščen in izpraznjen ( 11.1). 
 
INFORMACIJE Če uporabite tipko za vklop/izklop (1), ostane rezervoar napolnjen, vendar se temperatura 

ne vzdržuje. Če temperatura do naslednjega vklopa preveč pade, se stroj samodejno iz-
prazni in znova napolni. 
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10 Vgrajeni mehčalec vode (opcija) 
Z mehčanjem vode preprečite nabiranje vodnega kamna v stroju in na posodi ter priboru. Da lahko vgrajeni 
mehčalec vode deluje pravilno, mora biti posoda za sol napolnjena z regeneracijsko soljo. 

10.1 Prikaz pomanjkanja soli 

 

Če je treba znova napolniti prazno posodo za sol, se na zaslonu prikaže piktogram. Prikaz izgine 
po polnjenju posode za sol, ko so opravljeni približno 3 ciklusi pomivanja in se del dodane soli 
raztopi. 

 

10.2 Dodajanje regeneracijske soli 

Namig Ostanki soli lahko negativno vplivajo na rezultat pomivanja. Zato je najbolj primerno, da 
regeneracijsko sol dodate pred začetkom samočistilnega programa. 

 

 
Pozor 

Možna nevarnost poškodb mehčalca vode 
Čistila, kot na primer pomivalno ali izpiralno sredstvo, bodo poškodovala mehčalec vode. Doda-
jajte izključno regeneracijsko sol. 
 
Možne motnje delovanja mehčalca vode 
Ne dodajajte drugih soli (na primer jedilno sol ali sol za posipanje). Te lahko vsebujejo snovi, ki 
niso topne v vodi. Dodajte izključno drobnozrnato sol (velikost zrn največ 0,4–7 mm). 

 
INFORMACIJE Solne tablete zaradi svoje velikosti niso primerne. 
 

 
 

 
Pozor 

Nevarnost rjavenja v območju polnjenja 
Po dodajanju regeneracijske soli vklopite ciklus pomivanja ali samočistilni program, da sperete 
morebitne ostanke soli. 
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11 Vzdrževanje in nega 

 
Opozorilo 

Pred prijemanjem delov, ki so omočeni s pomivalno vodo (sita, pomivalna polja...) oblecite za-
ščitna oblačila in rokavice. 

11.1 Samočistilni program 

Samočistilni program vam pomaga pri čiščenju notranjosti stroja ob koncu delovnega dne. 
Po prvem koraku programa se samočistilni program prekine in na zaslonu se prikaže videoposnetek z do-
datnimi delovnimi koraki. Če teh delovnih korakov ne upoštevate, bo samočistilni program po 30 sekundah 
samodejno nadaljeval. 
 

 
 

Prekinitev programa 

 

➢ Pritisnite . 
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11.2 Čiščenje notranjosti 

 
Pozor 

Pri čiščenju pazite, da v notranjosti stroja ne ostanejo rjaveči delci zaradi katerih bi lahko začelo 
rjaveti tudi nerjaveče jeklo. Delci rje lahko nastanejo zaradi posode in pribora, ki ni odporen 
proti rji, zaradi poškodovanih žičnih košar ali zaradi vodne napeljave, ki ni zaščitena pred rjo. 

 
Za čiščenje ne smete uporabiti naslednjih pripomočkov: 

− visokotlačni čistilnik 

− čistila s klorom ali kislinami 

− kovinske čistilne gobice ali žične krtače 

− groba sredstva ali čistila, ki puščajo praske 
 
➢ Umazanijo odstranite s krtačo ali krpo. 

11.3 Čiščenje pomivalnih polj 

 
 

➢ Za zgornje pomivalno polje storite enako. 
 

 

Preverjanje šob za izpiranje 
➢ Preverite, ali so šobe za izpiranje (A) zamašene ali če se je na njih 

pojavil vodni kamen. 
➢ Po potrebi očistite šobe za izpiranje. 
➢ Če je na šobah za izpiranje veliko vodnega kamna, stopite v stik s poo-

blaščenim servisnim tehnikom. 
 

 

11.4 Čiščenje zunanjosti stroja 

 
Opozorilo 

− Stroja in njegove neposredne okolice (stene, tla) ne močite z vodno cevjo, parnim čistilnikom 
ali visokotlačnim čistilnikom. 

− Pazite, da pri čiščenju tal oz. podnožja stroja preprečite nenadzorovan vdor vode v stroj. 

 
➢ Zaslon čistite z vlažno krpo. 
➢ Zunanje površine očistite s čistilom za nerjaveče jeklo in sredstvom za nego nerjavečega jekla. 

11.5 Odstranjevanje vodnega kamna 

Če v stroju pomivate s trdo vodo brez priprave vode, morate v rednih časovnih razmikih odstraniti vodni ka-
men ( 7.7). 
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11.6 Vzdrževanje s strani servisne službe 

Priporočamo, da stroj najmanj enkrat letno pregleda pooblaščeni servisni tehnik in preveri ter po potrebi za-
menja vse dele, ki se lahko obrabijo. Za popravila in zamenjavo obrabnih delov lahko uporabite le originalne 
nadomestne dele. 
 
Obrabljeni deli so na primer: 

− dozirne cevi, 

− tesnilo vrat, 

− dovodna cev. 
 
Servisni interval 

 

V krmiljenju stroja je določeno čez koliko delovnih ur ali ciklusov pomivanja bo prikazan piktogram 
za servis.  
INFORMACIJE Ta funkcija je tovarniško izključena. Po želji lahko servisni tehnik to funkcijo aktivi-

ra. 
 
 
  



Piktogram napak in slab rezultat pomivanja 

 

31 
 

12 Piktogram napak in slab rezultat pomivanja 
Napake se prikažejo v obliki piktogramov. Pri mnogih napakah je pomivanje še naprej mogoče, vendar je 
rezultat pomivanja slabši. Zato napako čim prej odpravite.  
 

Če napake ne morete odpraviti sami: 
➢ pokličite pooblaščenega servisnega tehnika. 
 

Če je zaslon pomanjkljiv ali se sploh ne odziva: 
➢ zaslon očistite z vlažno krpo. 

12.1 Piktogrami napak 

 Vzrok/pomen Pomoč 

 
Pomanjkanje izpiralnega sredstva 

Napolnite vgrajene posode ali zamenjajte kani-
stre. Odzračite dozirno napravo ( 6.3.2). 

 
Pomanjkanje pomivalnega sredstva 

 
Doziranje pomivalnega sredstva ni uspelo 

Napolnite vgrajene posode ali zamenjajte kani-
ster. Odzračite dozirno napravo ( 6.3.2). 
Če napaka še vedno ni odpravljena: stopite v stik 
s pooblaščenim servisnim tehnikom. 

 
Zgornje pomivalno polje je blokirano Odstranite blokado in ponovno zaženite program. 

 

Spodnje pomivalno polje je blokirano Odstranite blokado in ponovno zaženite program. 

Spodnje pomivalno polje ni pravilno vstavljeno. 
Pravilno vstavite pomivalno polje in ponovno 
zaženite program. 

Šobe za izpiranje so zamašene ali pa se je na 
njih nabral vodni kamen. 

Očistite šobe za izpiranje ali z njih odstranite 
vodni kamen ( 11.3). 

 

Stroj z vgrajenim mehčalcem vode: 
Pomanjkanje soli 

Posodo za sol napolnite z regeneracijsko soljo 
( 10.2). 

Stroj z zunanjo TE patrono: 
TE patrona izpraznjena 

Zamenjajte TE patrono. Ponastavite odštevalni 
števec vode (PIN meni 7.14). 

Stroj z zunanjo VE patrono: 
VE patrona izpraznjena 

Pooblaščeni servisni tehnik naj zamenja ionsko 
maso v VE patroni. Ponastavite odštevalni šte-
vec vode (PIN meni  7.14). 

 

Napaka na zunanji napravi za pripravo vode  
(npr. AT Excellence-S/-M) 

Preverite napravo za pripravo vode. 

 

Vrata ste odprli v nedovoljenem obdobju  
(npr. med pomivanjem). 

Zaprite vrata in ponovno zaženite program. 

 
Pomanjkanje vode 

Odprite dovod vode na mestu postavitve.  

Servisni tehnik mora očistiti filter vode ali vgraditi 
novega. 

Elektromagnetni ventil naj popravi pooblaščeni 
servisni tehnik. 

 
Optimizacija energije aktivna 

Počakajte, da se sistem za optimizacijo energije 
na mestu postavitve izključi. 

 
Servisni interval je potekel Pokličite pooblaščenega servisnega tehnika. 

 
Ploščato sito je zamašeno 

Odstranite, očistite in znova vstavite valjasto sito 
in ploščato sito. 

 
Preverjanje vodnega kamna 

Zaženite program za odstranjevanje vodnega 
kamna (PIN meni  7.7). 

 
Različno 

Pritisnite na piktogram in zabeležite kodo napa-
ke. Pokličite pooblaščenega servisnega tehnika. 

 
INFORMACIJE S pritiskom na piktogram se na zaslonu prikažejo dodatne informacije. 
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Če je prisotna zelo resna napaka, pomivanje več ni mogoče in na zgornjem robu zaslona se prikaže rdeč 
stolpec: 
  

 
 
Priklic kode napake 
 

 
 

12.2 Slab rezultat pomivanja 

 Možen vzrok Pomoč 

Posoda in pribor nista čista 

Ni doziranja pomivalnega sred-
stva ali je premajhno 

Količino doziranja nastavite po podatkih pro-
izvajalca ( 7.4).  

Preverite dozirno gibko cev (prepognjena, 
počena,...) 
Če je kanister prazen ga zamenjajte. 

Posoda in pribor napačno raz-
vrščena 

Posode in pribora ne postavljajte drug na 
drugega ( 9.3.1). 

Šobe pomivalnih polj so zama-
šene 

Demontirajte pomivalna polja in očistite šobe 
( 11.3). 

Prenizke temperature Preverite temperature ( 6.3.1). 

Voda v tanku je preveč umazana 
Zagon programa za zamenjavo vode v tanku 
( 9.3.6) 

   

Pike na posodi in priboru 

V primeru vodnega kamna:  
Skupna trdota vode prevelika 

Preverite zunanjo pripravo vode. 
Opravite osnovno čiščenje.  

Pri škrobnih oblogah:  
Temperatura ročnega predpo-
mivanja je višja od 30 °C 

Znižajte temperaturo ročnega predpomivanja. 

   

Posoda in pribor se ne po-
sušita sama 

Ni doziranja izpiralnega sred-
stva ali je premajhno  

Količino doziranja nastavite po navodilih pro-
izvajalca ( 7.4).  

Preverite dozirno gibko cev (prepognjena, 
počena...) 
Če je kanister prazen ga zamenjajte. 

Prenizka temperatura izpiranja Pokličite pooblaščenega servisnega tehnika. 

 

INFORMACIJE Kakovost vode vpliva na rezultat pomivanja in sušenja. Zato priporočamo, da za stroj pri 
skupni trdoti nad 3° dH (0,53 mmol/l) uporabljate mehčano vodo. 

 
  

85 °C

62 °C
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13 Izklop stroja ob daljši prekinitvi obratovanja 
Storite kot sledi, če stroj za dalj časa (kolektivni dopust, sezonsko obratovanje) izklopite. 
➢ Stroj izpraznite s samočistilnim programom ( 11.1). 
➢ Očistite stroj ( 11.2, 11.3, 11.4). 
➢ Vrata pustite odprta v zaskočnem položaju. 
➢ Zaprite dovod vode na mestu postavitve. 
➢ Izključite električno omrežno stikalo na mestu postavitve. 
 
Če je stroj v prostoru, ki ni zavarovan pred zmrzovanjem: 
➢ pooblaščenemu servisnemu tehniku podjetja Winterhalter naročite, da stroj zaščiti pred zmrzovanjem. 

14 Ponoven zagon stroja po prekinitvi obratovanja 
➢ Odprite dovod vode na mestu postavitve. 
➢ Vključite električno omrežno stikalo na mestu postavitve. 
➢ Zaprite vrata. 
➢ Vključite stroj. 
 
Če je stroj stal v prostoru, ki ni bil zavarovan pred zmrzovanjem: 
po daljši prekinitvi obratovanja morate stroj popolnoma odtaliti (najmanj 24 ur pri 25 °C). Če so izpolnjeni ti 
pogoji: 
➢ pooblaščenemu servisnemu tehniku podjetja Winterhalter naročite, da stroj ponovno zažene. 
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15 Postavitev stroja 
Mesto postavitve mora biti zaščiteno pred zmrzaljo, da sistemi za vodo ne zmrznejo.  
 
➢ Stroj izravnajte vodoravno z vodno tehtnico. 
➢ Neravna tla izravnajte z nastavljivimi nogami stroja. 

16 Priklop stroja 

 
Opozorilo 

Stroj in pripadajoče dodatne naprave mora priključiti strokovno podjetje na način, ki je skladen s 
krajevno veljavnimi standardi in predpisi. 

16.1 Položaj priključkov na stroju 
 

UC-S 
UC-S Energy 

UC-M, UC-L, UC-XL 
UC-M Energy, UC-L Energy, UC-XL Energy 

 
Pogled od zadaj Pogled z desne 

 

EZ Uvodnica za omrežni priključni kabel 

DOS Uvodnica za cevi (pomivalno/izpiralno sredstvo) in kabel 

TWw Priključek sveže vode (G ¾", zunanji navoj) 

LAN Priključitev za patch kabel CAT.7 (vtičnica RJ45) (če je treba stroj povezati) 

P  Priključek za sistem izenačitve potenciala na mestu postavitve 

A Priključek za odtok vode; odtočna črpalka je vgrajena 

 

16.2 Oprema 

 
1 Gibljiva priključna cev priključite jo na točko TWw 

2 Gibljiva odtočna cev priključite jo na točko A 

3 Filter vode vgradite ga med dovod vode in priključno cevjo 
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16.3 Instalacijski načrt 

 

POMEMBNO 
Predvidite priključke na levi ali desni strani ob 
stroju. 
Določite natančne mere ob upoštevanju lokalnih 
podatkov. 

LAN 
Internetna vtičnica RJ45 (če je treba stroj 
povezati) 

EZ Električni priključek 

A Priključek za odtok vode 

TWw Priključek sveže vode 

  

16.4 Priključek vode 

Vodotehnična varnost je izvedena po standardu DIN EN 61770. Skladno s tem lahko stroj priključite na na-
peljavo za svežo vodo. 
 
Priključek sveže vode (G ¾", zunanji navoj) 

Položaj približno 400 mm nad tlemi 
ob stroju 

Kakovost vode Sveža voda mora biti v mikrobiološkem pogledu pitna 

Temperatura dovodne 
vode 

Standard največ 60 °C 

Energy največ 20 °C 

Cool največ 20 °C 

UC Excellence-i / -iPlus največ 35 °C 

Trdota vode  Stroj brez  
vgrajenega mehčalca vode 

Stroj z  
vgrajenim mehčalcem vode 

Standardno, Energy, 
Cool 

 3°dH (3,8°e/  
5,34°TH/0,54 mmol/l) 
Priporočeno, da se v stroju ne 
nabira vodni kamen. 

 31°dH (37,6°e/  
53,4°TH/5,35 mmol/l) 

UC Excellence-i  35 °dH (43,9 °e; 62,3 °TH; 
6,3 mmol/l) 

— 

UC Excellence-iPlus —  31°dH (37,6°e/53,4°TH/ 
5,35 mmol/l) 

Najnižji pritisk pretoka Standard, Cool 100 kPa (1,0 bar) 

Energy 150 kPa (1,5 bar) 

UC Excellence-i / -iPlus 140 kPa (1,4 bar) 

Najv. vhodni tlak 600 kPa (6,0 bar) 

Količina pretoka Standard, Cool najmanj 4 l/min 
Energy najmanj 3 l/min 
UC Excellence-i / -iPlus najmanj 4 l/min 

 
Priključek za odtok vode 

Položaj največ 600 mm nad tlemi 
ob stroju 

Izvedba Sifon na mestu postavitve 

 
  

TWw EZ

100*

A

200*

300*

TWwEZ
A

100*

200*

300*

400*

LAN

400*

LAN
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16.5 Priključitev priključne cevi 

 
Pozor 

Cevi ni dovoljeno skrajšati ali poškodovati. 
Starih obstoječih cevi ni dovoljeno znova uporabiti. 
Gibljive cevi pri polaganju ne prepogibajte. 

 
Priključna cev in filter vode sta v stroju. 
INFORMACIJE Filter vode preprečuje vdiranje delcev in rje iz vodovodne napeljave v stroj ter posledično na 

posodo in pribor. 
 

 

➢ Priključite priključno cev (TWw) na stroj. 
➢ Priključite filter vode na dovod vode na mestu 

postavitve. 
➢ Priključno cev priključite na filter vode. 
➢ Odprite dovod vode in preverite, če priključki 

tesnijo. 

Pogled od zadaj  

 

16.6 Priključitev odtočne cevi 

 
Pozor 

Cevi ni dovoljeno skrajšati ali poškodovati. 
Gibljive cevi pri polaganju ne prepogibajte. 

 
Odtočna cev je v stroju. 
 

 

➢ Odtočno cev (A) priključite na stroj. 
➢ Odtočno cev priključite na odtok vode na kraju 

postavitve. 

Pogled od zadaj  

 
  

TWw

A
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16.7 Električni priključek 

 
Nevarnost 

Smrtna nevarnost zaradi komponent, ki so pod napetostjo električnega omrežja! 

− Stroj in pripadajoče dodatne naprave mora priključiti strokovno usposobljeno podjetje. Poo-
blaščeno s strani pristojnega dobavitelja električne energije, ki je skladen s krajevno veljav-
nimi standardi in predpisi. 

− Pri izvajanju namestitve in vzdrževalnih delih, kot tudi pri popravilih, morate stroj izklopiti iz 
električnega omrežja. Preverite, da ni pod napetostjo. 

 

− Električna varnost tega stroja je zagotovljena le, če je v skladu s predpisi priključena na nameščen sistem 
z zaščitnim vodnikom. Pomembno je, da preverite temeljne varnostne pogoje, in da v primeru dvoma 
hišno napeljavo pregleda strokovnjak. 

− Upoštevati morate priključni načrt. 

− Stroj lahko uporabljate le z napetostjo in frekvencami, ki so navedene na identifikacijski plošči. 

− Stroje, ki so dobavljeni brez omrežnega vtikača je treba najprej fiksno priključiti. 

− Če je stroj fiksno priključen (brez vtičnice), morate namestiti omrežno ločilno stikalo z vsepolno ločitvijo od 
omrežja. Omrežno ločilno stikalo mora imeti najmanj 3 mm razdalje med kontakti ter možnost zaklepanja 
v ničelnem položaju. 

− Električna priključitev stroja mora imeti ločen varovan tokokrog, ki ima vgrajene ali avtomatske varovalke. 
Varovalke so odvisne od skupne priključne moči stroja. Skupna priključna moč je navedena na identifika-
cijski plošči stroja. 

− Dodatno priporočilo: V električni dovod vgradite zaščitno stikalo na diferenčni tok razreda B, ki je občutljivo 
na univerzalni tok s sprožilnim tokom 30 mA (DIN VDE 0664), saj se v stroju nahaja frekvenčni pretvornik. 

− Stroji, ki so tovarniško opremljeni z omrežnim priključnim kablom in vtikačem Schuko (1-fazni) ali CEE (3-
fazni) smejo biti priključeni izključno na električno omrežje navedeno na identifikacijski plošči. 

 
Za naprave z izmerjenim priključnim tokom > 16 A veljajo naslednja navodila: 
ta naprava se ujema z IEC 61000-3-12 pod pogojem, da je moč kratkega stika Ssc  
na priključni točki strankine naprave z javnim omrežjem večja ali enaka 1,57 MVA (Rsce = 120). 
Monter ali lastnik naprave je odgovoren, da zagotovi, če je potrebno, po posvetu z omrežnim operaterjem, 
da se naprava priključi samo na priključno točko z močjo kratkega stika 1,57 MVA ali več. 
 
Vzpostavitev izenačitve potenciala 

➢ Stroj vključite v sistem izenačitve potenciala na mestu postavitve (položaj priključnega vijaka  16.1). 
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Priključitev omrežnega priključnega kabla 
 

Zahteve za omrežni priključni kabel: 

− kabel tipa H07 RN-F ali enakovreden kabel 

− Presek in število vodnikov morata biti primerna za napetost, nazivni tok varovalke ter skupno priključno 
vrednost 

 

 
 

 
➢ Upoštevajte priključno shemo. 

Priključna shema je nalepljena na zadnji strani pregradne stene za prostor za električno inštalacijo. 
  

 
➢ Priključite vodnike omrežnega priključnega kabla v skladu s priključno shemo. 
➢ Vtaknite mostičke v skladu s priključno shemo. Mostičke trdno vtisnite z izvijačem. 

  

 ➢ Nastavite blokado (P545) v okviru menijsko vodenega vklopa. 

 
  

Primer 
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17 Zunanje dozirne naprave 
Namesto vgrajenih dozirnih naprav lahko uporabite tudi zunanje dozirne naprave. 
 
Samo pri strojih različice NSF 

Stroj mora delovati skupaj s samodejno dozirno napravo za pomivalno sredstvo. Dodatno mora biti izpolnjen 
eden od dveh pogojev: 

• možnost optične kontrole, da je čistilo dozirano. 

• optični ali zvočni signal, če doziranje pomivalnega sredstva ni uspešno. 

17.1 Priključne točke 

 
Nevarnost 

Smrtna nevarnost zaradi komponent, ki so pod napetostjo električnega omrežja! 
Dozirne naprave naj vgradi in nastavi v obratovanje pooblaščeni servisni tehnik. 

 

 
 

Poz. Oznaka 

1 Vodila za gibke cevi in kable 

2 Mesto za doziranje pomivalnega sredstva 

3 Mesto za doziranje izpiralnega sredstva 

4 Priključna letev z rdečim stikalom za priključitev zunanjih dozirnih naprav 
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17.2 Električni priključek 

 
Pozor 

Ob priključitvi zunanje dozirne naprave na krmilno vezje ne sme priti do kratkega stika. Kratek 
stik lahko uniči krmilno vezje. 
Priključite le zunanje dozirne naprave, ki imajo lastno varovalko. 

 
POMEMBNO največje dovoljeno odvzemanje toka na priključni letvi: 0,5 A. 
 

 

➢ Zunanje dozirne naprave priključite na 5-polni vtič. 
➢ Programirajte priključno letev ( 17.3). 

 

Sponka Opozorilna oznaka 

N Nevtralni prevodnik/faza 2 

L1 Faza 1/trajna napetost 

 

Sponka Prikaz napetosti Pogoj Omejitev 

DETERGENT 

Med polnjenjem stroja a), b)  

Vzporedno z elektromagnetnim ventilom (O7) 

− Med polnjenjem stroja 

− Med izpiranjem 

a) c) 

WASH Vzporedno s pomivalno črpalko a) c), d), e) 

RINSE 

Vzporedno z izpiralno črpalko (O12) a) c), d), e) 

Vzporedno z elektromagnetnim ventilom (O7) 

− Med polnjenjem stroja 

− Med izpiranjem 

a) c) 

 
a) havba/vrata zaprta 
b) minimalni nivo vode v rezervoarju 
c) ne v samočistilnem programu 
d) ne med polnjenjem stroja 
e) ne med programom za odstranjevanje vodnega kamna in za temeljito čiščenje 
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17.3 Programiranje priključne letve 

Priklic menija 

 
 
Možnosti nastavitev 

 
 
 

Sponka Nastavitve Uporaba 

DETERGENT 

Med polnjenjem stroja 
Za dozirne naprave, ki niso od Winterhalterja 

Vzporedno z elektromagnetnim ventilom 

Časovno krmiljeno 
Za cevne črpalke s fiksno transportno močjo 
(npr. ESP 166, ESP 166C, SP 166Z) 

Impulzno krmiljeno 
Vgrajena dozirna naprava za pomivalno sredstvo 
Fluidos DT 

Časovno krmiljena V-membranska 
črpalka 

Ni zasedeno 

WASH Vzporedno s pomivalno črpalko Za dozirne naprave, ki niso od Winterhalterja 

RINSE 

Vzporedno z izpiralno črpalko 
Za dozirne naprave, ki niso od Winterhalterja 

Vzporedno z elektromagnetnim ventilom 

Časovno krmiljeno 
Za cevne črpalke s fiksno transportno močjo 
(npr. SP 16K) 

Impulzno krmiljeno 
Vgrajena dozirna naprava za pomivalno sredstvo 
Fluidos DB 

Časovno krmiljena V-membranska 
črpalka 

Ni zasedeno 
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17.4 Primeri 

Priključitev zunanje dozirne naprave za pomivalno sredstvo 

 Časovno krmiljena dozirna črpalka z izhodno močjo doziranja 

 ➢ Priključite na sponko „WASH“. 
➢ Nastavite časovni rele na dozirni napravi. 

 

 Dozirna črpalka z nastavljivo transportne moči 

 ➢ Priključite na sponko „DETERGENT“. 
➢ Programirajte priključno letev ( 17.3): Vzporedno z elektromagnetnim ventilom 
➢ Nastavite transportno moč (ml/min) na dozirni napravi. 

 

 Cevna črpalka s fiksno transportno močjo (npr. ESP 166, ESP 166C, SP 166Z) 

 ➢ Priključite na sponko „DETERGENT“. 
➢ Programirajte priključno letev ( 17.3): časovno krmiljeno. 
➢ Nastavite transportno moč na zaslonu ( 17.3). 
➢ Oba potenciometra nastavite na najvišjo nastavitev. 
➢ Nastavite količino doziranja na pomivalnem stroju. 

 
Priključitev zunanje dozirne naprave za izpiralno sredstvo 

 Dozirna črpalka z nastavljivo izhodno močjo 

 ➢ Priključite na sponko „RINSE“. 
➢ Programirajte priključno letev ( 17.3): vzporedno z izpiralno črpalko. 
➢ Nastavite izhodno moč (ml/min) na dozirni napravi. 

 

 Dozirna črpalka s fiksno močjo (npr. SP 16K) 

 ➢ Priključite na sponko „RINSE“. 
➢ Programirajte priključno letev ( 17.3): časovno krmiljeno. 
➢ Nastavite transportno moč (ml/min) na zaslonu ( 17.3). 
➢ Potenciometer nastavite na najvišjo nastavitev. 
➢ Nastavite količino doziranja na pomivalnem stroju. 

 
 
  

1

2

3

1

2
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18 Tehnični podatki 
Splošno  Obratovalni pogoji 
Napetost glejte identifikacij-

sko ploščo 

 Delovna temperatura 0–40 °C 

Skupna priključna moč  Relativna vlažnost zraka < 95 % 

Temperatura dovodne vode 
 16.4  

 Temperatura skladiščenja > -25 °C 

Najnižji pritisk pretoka  Maksimalna nadmorska višina 
mesta postavitve 

3000 m 
Najv. vhodni tlak (zajezni tlak) 600 kPa (6,0 bar)  

 
Dimenzije 

 

19 Emisije 
Hrup 

Raven emisij zvočnega tlaka, ki se nanaša na delovno 
mesto LpA 

najv. 55 dB 

Odstopanje pri meritvah KpA 2,5 dB 

 
Odpadni zrak 
Pri izvedbi dovoda in odvoda zraka upoštevajte direktivo VDI 2052. 

20 Skrb za okolje 
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove  
elektronske dodatne opreme ali dele ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. 

  

UC-XL

UC-L

UC-M

UC-S

UC-XL Energy

UC-L Energy

UC-M Energy

UC-S Energy

UC-M Excellence-i (Plus)

UC-S Excellence-i (Plus)

*)

*)

*)

*)

89014383-01; 2020-08; Pridržujemo si pravico do sprememb 
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21 Izjava o skladnosti ES 

 
 



 

 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Winterhalter Gastronom GmbH 

Gewerbliche Spülsysteme 

 

Winterhalterstraße 2–12 

88074 Meckenbeuren 

Deutschland 

Telefon +49 (0) 75 42/4 02-0 

 

www.winterhalter.de 

info@winterhalter.de 

Winterhalter Gastronom GmbH 

Commercial Dishwashing Systems 

 

Winterhalterstrasse 2–12 

88074 Meckenbeuren 

Germany 

Telephone +49 (0) 75 42/4 02-0 

 

www.winterhalter.com 

info@winterhalter.com 

mailto:info@winterhalter.de

