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Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de 

instrucțiuni înainte de prima utilizare. Reproducerea acestui manual fără acordul producătorului este 

interzisă. Fotografiile și desenele sunt ilustrative și pot diferi de dispozitivul achiziționat.  

ATENȚIE: Manualul trebuie păstrat într-un loc sigur, la dispoziția personalului. Producătorul își rezervă 

dreptul de a modifica parametrii tehnici ai dispozitivului fără notificare prealabilă. 

 

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

ATENȚIE: Dacă dispozitivul a fost deteriorat în timpul transportului, acesta nu trebuie 

conectat! 

• În cazul unei pauze mai lungi în funcționarea dispozitivului este necesar să deconectați 

dispozitivul de la sursa de alimentare electrică. 

• Funcționarea incorectă și utilizarea necorespunzătoare pot provoca daune grave dispozitivului 

sau rănirea persoanelor. 

• Dispozitivul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput. 

• Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de funcționarea incorectă și 

utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. 

• În timpul funcționării, dispozitivul și fișa cablului de alimentare trebuie protejate împotriva 

contactului cu apă sau alte lichide. Dacă dispozitivul a căzut accidental în apă sau a fost inundat cu 

apă, este necesar să scoateți imediat ștecherul din priză și apoi să comandați inspecția 

dispozitivului unui tehnician expert. 

• Nu introduceți obiecte în deschiderile din carcasa dispozitivului. 

• Nu atingeți fișa cablului de alimentare cu mâinile ude. 

• Inspectați periodic starea ștecherului și a cablului de alimentare. În cazul în care se constată 

deteriorarea ștecherului sau a cablului, acesta trebuie reparat la un punct de reparație autorizat. 

• În cazul în care dispozitivul cade sau este deteriorat în orice alt mod, înainte de utilizare ulterioară 

este întotdeauna necesar ca acesta să fie inspectat și eventual reparat la un punct de reparații 

specializat. 

• Nu deschideți niciodată carcasa dispozitivului de unul singur. 

• Nu încercați niciodată să reparați singur dispozitivul - ar putea duce la situații care pun viața în 

pericol. 

• Este interzisă efectuarea oricăror modificări și reparații de către persoane care nu sunt instruite 

professional 

• Protejați cablul sursei de alimentare de contactul cu obiecte ascuțite sau fierbinți și păstrați-l 

departe de flăcările deschise. 

• Când deconectați dispozitivul de la priza de alimentare, opriți mai întâi dispozitivul. Apucați-l 

întotdeauna de priză și nu trageți niciodată de cablu. 

• Fixați cablul de alimentare pentru a vă asigura că nimeni nu îl trage din priză din greșeală și că 

nimeni nu se împiedică peste cablu. 

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit. Cablurile de alimentare care nu 

se detașează trebuie înlocuite la un atelier specializat de reparații sau de către o persoană 

calificată. 
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• Controlați funcționarea dispozitivului în timpul utilizării. 

• Nu permiteți utilizarea dispozitivului de către minori, persoane cu dizabilități fizice sau psihice și 

persoane cu mobilitate redusă, precum și persoane fără experiența și cunoștințele 

corespunzătoare privind utilizarea corectă a dispozitivului. Astfel de persoane pot utiliza dispozitivul 

numai sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranță. 

• Dacă dispozitivul nu este utilizat în prezent sau este curățat, este necesar să îl deconectați 

întotdeauna de la sursa de alimentare, scoțând ștecherul din priză. 

ATENȚIE: Dacă ștecherul cablului de alimentare este conectat la priza electrică, dispozitivul 

rămâne alimentat. 

• Nu trageți niciodată dispozitivul de cablul de alimentare. 

• Nu mișcați mașina de spălat vase de mânerul ușii. 

• Dispozitivul trebuie să aibă instalat un aparat de aer condiționat pentru a-l proteja de acumularea 

de cântare 

• Lichidele profesionale de spălat vase recomandate de Stalgast asigură funcționarea lor corectă 

• Utilizați apă cu o duritate de până la 6 ° dH pe o scară germană (apa mai tare provoacă 

acumularea de scări pe încălzitoare, ceea ce poate deteriora și anula garanția 

 

2. SCOPUL DISPOZITIVULUI 

 Mașina de spălat vase este destinată exclusiv utilizării profesionale și trebuie operată de 

personal instruit. Dispozitivul este destinat spălării și igienizării vaselor (farfurii, boluri, cupe, 

tacâmuri, tăvi etc.) și a altor articole similare utilizate în industria de catering și ramurile conexe, în 

conformitate cu reglementările internaționale și standardele referitoare la condițiile de siguranță din 

domeniul electrotehnicii, mecanicii și compatibilității electromagnetice. 

 

3. DATE TEHNICE 

Echipamentu este alcatuit din : 

1 - Panou de control, 2 - Ușă de spălat vase, 3 - Panou de jos, 4 - Picioare reglabile, 5 - 

Cameră, 6 - Furtun de scurgere, 7 - Conexiune de apă, 8 - Cutie de borne, 9 - Plăcuță de 

identificare, 10 - Etichetă de diagramă de conectare 

 

 

 
Model 

 
801350V03, 
801351V03, 
801352V03 

 
801400V03, 
801401V03, 
801402V03 

801505V03, 
801506V03, 
801507V03, 
801515V03, 
801516V03, 
801517V03 

 

801555V03, 
801556V03, 
801565V03, 
801566V03 

Dimensiune 415x530x680 465x565x720 565x680x835 

Putere 230 V/l 230V/l 400V/3+N+PE 

Frecventa 50 Hz 

Consum maxim energie 2730 W 3400 W 
4900 

W 
6650 W 

Presiune alimentare apa 2-4 Bar 

Temperatura apa max 55°C 
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Duritatea apei 
5-6 dH 

Consum apa 2,4 l/cycle 2,5 l/cycle 2,5 l/cycle 

Capacitate boiler 2,5 l 5,5 l 6,5 l 

Capacitate cuva 10 l 14 l 26 l 26 l 

Durata unui cilclu standard 120/180 sec. 120/180 sec. 
90/120/180 

sec. 

Nivel zgomot 64 dB(A) 

Protectie IPX3 

Greutate 29 kg 32 kg 56 kg 58 kg 

Putere H07RN-F 3x1.5mm2 with plug 3x2.5mm2
 5x1.5mm2

 

Temperatura apei la spalare  60-65°C (140-149°F) 

Temperatura apei la clatire  82-90°C (181-194°F) 

 Mașina de spălat vase are o funcție de igienizare automată (face parte integrantă din 

ciclul de spălare). 

 

4. INSTALARE 

4.1. Poziționarea dispozitivului 

Dispozitivul trebuie mutat la locul de instalare, despachetat și conținutul pachetului 

trebuie verificat. În cazul în care este detectată orice deteriorare a dispozitivului sau a 

oricărui element al acestuia, aceasta trebuie notificată imediat companiei de transport. 

Materialul de ambalare trebuie ținut departe de copii și animale de companie, deoarece 

acestea pot provoca un accident. Toate materialele utilizate pentru ambalarea dispozitivului 

sunt ecologice și pot fi depozitate în siguranță într-un loc adecvat. Articolele destinate 

reciclării sunt marcate după cum urmează: 

• PE - polietilenă: ambalaj exterior, capac manual, ambalaj de protecție, 

• PP - polipropilenă: mânere, 

• PS - spumă de polistiren: protecție la margine, capacul pachetului. 

• Elementele din lemn și carton ale dispozitivului trebuie lăsate în locurile destinate 

acestui scop în conformitate cu legile aplicabile. 

Este interzisă stocarea elementelor dispozitivului și a dispozitivului în sine direct în 

mediul natural. Dispozitivul este fabricat din oțel inoxidabil și elementele care pot fi 

îndepărtate cu ușurință. Componentele din plastic ale dispozitivului sunt marcate cu un 

simbol corespunzător. 

 Toate conexiunile la dispozitiv trebuie să respecte standardele aplicabile la locul de 

instalare. Producătorul nu este răspunzător pentru orice rănire sau deteriorare a produsului 

rezultată din nerespectarea standardelor aplicabile la locul de instalare. Înainte de instalarea 

dispozitivului, este necesar să vă asigurați că elementele sensibile la umezeală sunt bine fixate 

împotriva umezirii, de ex. în timpul curățării dispozitivului. Dispozitivul trebuie așezat în locul dorit și 

apoi ambalajul de protecție trebuie îndepărtat. Dispozitivul ar trebui să fie nivelat folosind un nivel 

de spirit și patru picioare reglabile pentru a asigura stabilitatea acestuia. Orice alt mod de nivelare 
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1 

2 

3 

a dispozitivului trebuie aprobat de producător. 

 

4.2. Conexiune la sursa de alimentare 

Conexiunea dispozitivului la rețeaua electrică poate fi executată numai de angajații serviciului 
tehnic sau de o persoană cu licențe corespunzătoare în conformitate cu legile aplicabile. Parametrii 
electrici ai dispozitivului au fost incluși în tabelul de la punctul 3. Este interzisă executarea unei 
protecții electrice pentru două dispozitive. Este necesar să instalați un întrerupător de siguranță 
extern și un întrerupător de curent rezidual. Ambele comutatoare trebuie instalate într-un loc rapid și 
ușor accesibil, astfel încât să garanteze deconectarea dispozitivului de la sursa de energie electrică 
în conformitate cu categoria II. 

   Cablul de alimentare conectat la cutia de borne cu mufa corespunzătoare NU 
este furnizat împreună cu dispozitivul și trebuie achiziționat separat. Condiții pentru 
conectarea la instalația electrică: 

• Verificați dacă tensiunea din rețeaua de alimentare este în concordanță cu tensiunea indicată 
pe placa de identificare a dispozitivului. 

• Dispozitivele manuale (801505, 801506, 801507, 801515, 801516, 801517) care sunt proiectate 
pentru conectarea sursei de alimentare la cutia de borne, pot fi conectate în două moduri în 
conformitate cu diagrama de pe etichetă (fig. 2) situat pe spatele dispozitivului. Se face o 
conexiune standard pentru o sursă de alimentare de 400V. Tipul cablului este dat în tabelul de la 
punctul 3.U=400V; P=4500W U=230V; P=3000W 

 
 

 
PE – fir de protecție (galben-verde) 

N – fir neutru (albastru) 

     L1, L2, L3 - fire de fază (alte culori)  

 

Fig. 2 - Etichetă cu schemă de conectare 

Fig. 3 – 1. Panou schemă conexiune; 2. Cutie terminală; 3. Plăcuța de identificare 

  Cablul de alimentare trebuie să fie un cablu flexibil, rezistent la ulei, cu un conductor de 
protecție, cu o manta din policloropren - marca cod 60745 IEC 57. Acesta poate fi pregătit de 
producător și disponibil de la el, sau în ateliere de reparații specializate! 

 

4.3. Conectarea dispozitivului la sistemul de apă și canalizare 

 Conductele de apă și cablul de alimentare electrică se extind din partea din spate a 
dispozitivului. Conducta de alimentare cu apă trebuie conectată la o priză de ¾ ’’. Doar o 
conductă nouă poate fi utilizată pentru executarea conexiunii. Pentru a asigura o funcționare 
sigură, valoarea presiunii apei trebuie să fie între 2-4 bar. Dacă presiunea este mai mare, este 
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necesar să instalați un regulator de presiune. Supapa principală trebuie instalată peste 
conducta de alimentare cu apă a dispozitivului. Supapa principală trebuie instalată într-un loc 
ușor accesibil; din acest motiv, nu trebuie instalat în spatele dispozitivului. Durata ciclului a fost 
dată pentru temperatura apei de alimentare de 50 ° C. În cazul în care dispozitivul este 
conectat la apă rece, durata ciclului poate crește, deoarece dispozitivul este echipat cu un 
sistem de clătire sub presiune la temperatură constantă. 

 

4.4. Gura de scurgere 

 

Dispozitivul este echipat cu o conductă de scurgere care trebuie instalată la nivelul podelei cu 

ajutorul sifonului 

 Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că conducta de alimentare și conducta de 

scurgere nu au fost îndoite, blocate sau deteriorate în timpul instalării.The first start-up 

 Fig. 4                            Fig. 5 

 Înainte de a porni mașina, verificați funcționarea corectă a sistemului de protecție 

electrică. Pașii de mai sus și prima punere în funcțiune a dispozitivului pot fi efectuate numai 

de angajații serviciului tehnic, care vor desfășura, de asemenea, o scurtă instruire cu privire la 

funcționarea dispozitivului. Fiecare dispozitiv este echipat cu un dozator reglabil de agent de 

clătire. Între timp, numai modelele selectate ale dispozitivului sunt echipate cu un dozator de 

detergent cu posibilitate de reglare. Recipientele pentru detergent și agent de clătire trebuie 

plasate în locația corectă și apoi tuburile de aspirație trebuie conectate: tubul clar la detergent 

și tubul albastru la agentul de clătire. Pentru reglare, utilizați șuruburile de reglare prezentate 

în fig. 4. Se recomandă ca ajustarea să fie efectuată de personalul companiei care furnizează 

agent de clătire și detergent. Înainte de a conecta tuburile de aspirație este necesar să atașați 

greutăți (pentru a menține tuburile pe fundul recipientelor) și să puneți filtrele (fig. 5). 

 

 În cazul în care dozatoarele nu au fost instalate înainte de instalarea dispozitivului, se poate face 

ulterior folosind un set adecvat de instrumente. Alternativ, un distribuitor de detergent extern poate fi 

conectat printr-o conexiune electrică utilizând un cablu electric 2x0,5mm2 H07 RN-F. Cablul trebuie 

conectat prin pasajul indicat pe schema de date tehnice, în conformitate cu parametrii electrici a 

dispozitivului și a prevederilor legale aplicabile. Parametrii dozatorului: 230V / 50Hz, 8W. Distribuitorul 

de detergent trebuie conectat la mașina de spălat vase folosind un tub transparent.  
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5. REGULI DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ 
 

Pentru a preveni arsurile și șocurile electrice, vă rugăm să respectați următoarele reguli de siguranță:  
a. A. instruirea personalului în utilizarea dispozitivului în conformitate cu informațiile 

conținute în acest manual de instrucțiuni 
b. b. instruirea personalului în domeniul principiilor de bază ale funcționării aparatelor 

electrice, siguranței la locul de muncă și acordarea primului ajutor în caz de nevoie;  
c. c. înainte de a începe orice lucrări de întreținere, deconectați dispozitivul de la sursa 

de alimentare, 
d. d. este interzis să porniți dispozitivul, dacă vreun element de încălzire și / sau 

element de comandă este deteriorat. 

Producătorul nu este răspunzător pentru orice rănire sau deteriorare a produsului rezultată 
din nerespectarea recomandărilor din manualul de instrucțiuni, utilizarea necorespunzătoare a 
dispozitivului, utilizarea pieselor de schimb neoriginale și încercările de a repara dispozitivul în 
mod independent. 

e. Dispozitivul trebuie conectat la o rețea electrică cu împământare în conformitate cu 
reglementările și standardele aplicabile. 

f. Dispozitivul respectă standardele introduse în directivele Uniunii Europene. 
Depozitarea corectă a dispozitivului este un element de prevenire a poluării mediului. 

 

 Nu adăugați solvenți precum alcool sau terebentină la mașina de spălat vase deoarece 
pot provoca o explozie. De asemenea, este interzisă plasarea vaselor cu resturi de produse 
alimentare în mașina de spălat vase. 

 

  

Mașina de spălat vase și componentele sale nu trebuie utilizate niciodată ca 
scară sau ca suport pentru alte dispozitive sau articole. 

 Nu vă așezați și nu vă sprijiniți de ușa deschisă a mașinii de spălat vase, deoarece acest 
lucru poate duce la un accident. Pentru a evita situația de mai sus, ușile dispozitivului trebu ie 
întotdeauna închise. 

 Apa rămasă în vase după finalizarea ciclului nu este potrivită pentru băut. 

Dispozitivul nu poate fi operat independent de minori sau persoane cu abilități 
intelectuale, fizice și senzoriale limitate, care nu sunt în măsură să respecte pe deplin regulile 
conținute în acest manual. Persoanele menționate mai sus pot utiliza dispozitivul numai sub 
supraveghere. 
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  6. FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI 

Activități desfășurate înainte de începerea spălării 

Folosiți numai detergenți și agenți de clătire destinati exclusiv mașinilor de spălat vase 
industriale. Este interzisă utilizarea detergenților destinați spălării manuale a vaselor. Vă 
recomandăm să folosiți detergenți produși special pentru această mașină de spălat vase. 

 Când umpleți recipientele pentru detergenți, aveți grijă să nu activați accidental dispozitivul, 

deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea sau defectarea dispozitivului. Este interzisă 
amestecarea diferiților detergenți, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea dozatorului. 
Detergenții industriali pot provoca iritații. Prin urmare, este întotdeauna necesar să urmați 
instrucțiunile furnizate pe ambalajul detergentului. 

 

Supapa Verific:  

ar trebui să 
fie 
deschisa 

Întrerupătorul 
principal ar 
trebui să fie 

oprit; pe afișaj 
va apărea 

semnul „OFF”. 

Nivelurile de 
detergent și 

agent de 
clătire din 
recipiente 

Corectitudinea plasării filtrelor, corectitudinea rotației 
duzei, randamentul dispozitivului (indiferent dacă 

există corpuri străine 
în interiorul dispozitivului care împiedică funcționarea 

corectă a dispozitivului). 

 

 6.1. Încărcarea mașinii de spălat vase 

 

1. Farfurii 
Coșul poate conține 12 farfurii adânci sau 18 farfurii plate. Este necesar să îndepărtați 

resturile de alimente de pe suprafața plăcilor. Înainte de a spăla plăcile cu resturi uscate 
de brânză, ouă etc., acestea trebuie lăsate în apă rece pentru a se înmuia. 

 

Fig. 6 Fig. 7 

 

2. Sticlărie 
Este necesar să îndepărtați orice reziduu din pahare, pahare de vin etc. și să le așezați în coș 

cu fundul orientat în sus. 
 
3. Tacâmuri 

Folosiți coșul pentru a spăla tacâmurile. Se recomandă așezarea tacâmurilor cu mânerele orientate 
în jos. Cuțitele și furculițele trebuie manipulate cu îngrijire adecvată (risc de rănire).
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6.2 Comenzi manuale  

1. Panou comanda 

 

2. Butoane functii  

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 

On/Off Ciclu spalare Program 
selectare 

Indicatoare 
luminoase 

 

3. Pornirea dispozitivului 

 
Porniți întrerupătorul situat pe perete, deschideți ușa mașinii de spălat vase, puneți 

dopul de preaplin în locul corespunzător (fig. 8) și închideți ușa dispozitivului. Apăsați 

butonul On / Off (fig. 9). După ce rezervorul și cazanul sunt umplute cu apă, lampa 

elementului de încălzire a cazanului se va aprinde (jos, fig. 12). După terminarea încălzirii 

apei din cazan, va începe ciclul de încălzire a apei din camera de spălat vase - lampa 

elementului de încălzire a camerei se va aprinde (sus, fig. 12). Introduceți coșul în 

camera dispozitivului și așteptați până când indicatorul luminos al elementului de încălzire 

al camerei se stinge. Înainte de a începe ciclul de spălare, este necesar să selectați 

programul. Programul 2 (120 s.) Este programul implicit. După apăsarea butonului de 

selectare a programului vom trece la Programul 3 (180 s.), Care va fi semnalizat printr-o 

lampă intermitentă (fig. 11), Pentru a începe ciclul de spălare, apăsați butonul (fig. 10). 

După începerea ciclului de spălare, lampa indicatoare se va aprinde. Dacă ușa este 

deschisă în timpul ciclului de spălare, programul se oprește automat. După închiderea 

ușii, programul continuă ciclul de spălare. După finalizarea programului, lampa 

indicatoare a ciclului de spălare se stinge, iar lampa elementului de încălzire a cazanului 

se aprinde. Scoateți coșul din camera dispozitivului. 

 

 

4. Golirea rezervorului la modelele echipate cu o pompă de scurgere 

 

Deschideți ușa dispozitivului, scoateți dopul de preaplin și închideți ușa, opriți dispozitivul 

apăsând comutatorul Pornit / Oprit (fig. 9). Procesul de scurgere continuă automat până când 

E
N
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rezervorul este complet golit de apă. Pentru a reactiva dispozitivul, puneți dopul de preaplin la 

loc, închideți ușa și apăsați comutatorul Pornit / Oprit. Cu toate acestea, dacă dispozitivul nu va 

mai fi utilizat, opriți comutatorul principal. 

 În cazul în care dispozitivul nu va mai fi utilizat, după finalizarea celor de mai sus și 

posibila inițiere a unui ciclu de regenerare, este necesar să opriți dispozitivul apăsând 

comutatorul. Întrerupătorul principal ar trebui apoi oprit și supapa de apă ar trebui închisă. 

 

5.  Golirea rezervorului la modelele care nu sunt echipate cu o pompă de scurgere 

 

Opriți dispozitivul apăsând comutatorul (fig. 9), apoi deschideți ușa dispozitivului, scoateți dopul 

de preaplin (fig. 8) și așteptați până când apa se scurge complet din rezervor. Puneți dopul de 

preaplin la loc, închideți ușa dispozitivului. 
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SET 

6.3. Componente electronice 

6.3.1. Panou control 

6.3.2. Butoane functii 

Start buton 
 

 

     • pornește dispozitivul 
     • Apăsând butonul cu ușa deschisă, se lansează funcția 
STOP. Apoi puteți închide ușa fără a porni ciclul de spălare. 
Pentru a dezactiva funcția, apăsați din nou butonul 

Set buton  
SET 

     • confirmarea datelor de intrare introduse, setarea 
parolei 
     • acces la setările de date: P1, P2, P3, P4, P5, P6 

Sageata in jos 
 

 

     • reduce temperatura de spălare sau clătire 
     • pompa de scurgere (opțional) 

Sageata in 
sus 

 

 

• mărește temperatura de spălare sau clătire și crește 
durata ciclului de spălare sau clătire. C1-90 sec. C2-
120 sec. C3-180 sec. 

Stop buton 
 

 

• oprește dispozitivul (nu deconectează dispozitivul 
de la sursa de alimentare, deconectarea completă 
a dispozitivului are loc după ce ștecherul este scos 
din priză sau comutatorul extern principal este 
oprit), oprește procesul de spălare și clătire 

  

 afișajul 1 - indică temperatura de clătire și igienizare; lungimea 
ciclului de spălare C1 – C2 – C3 

 
afișajul 2 - indică temperatura de spălare 

 

6.3.3. Seterea parametrilor 

 
Dupa apasarea butonului afisajul este activ . Utilizati 

 
 

sageata pentru a schimba datele pe afisajul 2 . Setati o parola. 

1    
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SET 

 
SET 

 
SET 

 
SET 

a. Setarea temperaturilor si a timpilor  

 

Apasati din nou. Afișajele vor afișa următoarele date - igienizare-clătire 

temperatura (70-95oC) 

 
 

 săgețile pot fi utilizate pentru a regla temperatura de pe afișajul 2. 

 
 
Apasati din nou. Afișajele vor afișa următoarele date - temperatura 

apei de spălare (40-70oC). 

 
 

 săgețile pot fi utilizate pentru a regla temperatura de pe afișajul 2. 
 

b. SETĂRI DE SERVICE (se recomandă ca acestea să nu fie modificate) 

 
 
Apasati din nou. Afișajele vor afișa următoarele date: - temperatura minima 

de igienizare  (50-90oC). 

 

 
 săgețile pot fi utilizate pentru a regla temperatura de pe afișajul 2. 

 
Apasati din nou. Afișajele vor afișa următoarele date: timp pentru 
eliberarea apei după activarea presostatului (0-40 sec.) determinarea nivelului apei. 

 
 
 săgețile pot fi utilizate pentru a regla temperatura de pe afișajul 2. 
 

 
Apasati  
(8-15 sec.). 

 
 

SET  
 din nou. Afișajele vor afișa următoarele date : - igienizare 

 
 
 

săgețile pot fi utilizate pentru a regla temperatura de pe afișajul 2. 

În timpul setării parametrilor de mai sus, ecranul afișează intermitent, iar valorile parametrilor pot fi 
modificate folosind săgețile. 

SETARI RECOMANDATE 

Functie Descrierea functiei Valoarea 
recomandata 

P1 temperatura de igienizare (clătire) 90ºC 

P2 Temperature spalare 60ºC 

P3 temperatura minima de igienizare 82ºC 
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SETARI RECOMANDATE 

Functie Descrierea functiei Valoare 
recomandata 

P4 timp pentru eliberarea apei după activarea presostatului 0 secunde 

P5 timp de igienizare (clătire) 15 secunde 

c. Programarea duratei ciclului  

 
Apasati Afisajul va arata: 
 

– timpul setat este de 90 de secunde 

 

– Timpul setat este de 120 secunde; 

 

–  Timpul setat este de 180 secunde; 
 

Programul se închide automat la 5 secunde după selectarea duratei ciclului dorit 

6.3.4. Tabel erori 
 

Eroare Descrierea erorii 

EP 1 timpul de umplere depășit, dar a fost întreprinsă o a doua încercare 

EP 2 timpul de umplere dublu a fost depășit, încercările au fost încheiate 

E1 LO temperatura sondei T1 este prea scăzută (sub 0 ° C) (sau un circuit deschis în sondă) 

E1 HI temperatura sondei T1 este prea mare (peste 110 ° C) (sau un scurtcircuit în sondă) 

E2 LO temperatura sondei T2 este prea scăzută (sub 0 ° C) (sau un circuit deschis în sondă) 

E2 HI temperatura sondei T2 este prea mare (peste 110 ° C) (sau un scurtcircuit în sondă) 

E3 LO temperatura sondei T3 este prea scăzută (sub 0 ° C) (sau un circuit deschis în sondă) 

E3 HI temperatura sondei T3 este prea mare (peste 110 ° C) (sau un scurtcircuit în sondă) 

E4 întreruperea curentului electric în timpul funcționării mașinii de spălat vase 

Et supraîncălzirea cazanului 

E1 diferența de temperatură între sonda T1 și T2 este prea mare (> 30 ° C) 

E2 temperatura de siguranță depășită - eroare afișată după finalizarea clătirii de urgență 

6.3.5. Pornirea echipamentului 
Porniți întrerupătorul situat pe perete, deschideți ușa mașinii de spălat vase, puneți dopul 

de preaplin în locul corespunzător si inchideti usa masinii 

Apasati  După ce rezervorul și 
cazanul sunt umplute cu apă, elementul de încălzire a cazanului va începe să funcționeze. 
După terminarea încălzirii apei din cazan, va începe ciclul de încălzire a apei din camera de 
spălat vase. Introduceți coșul în camera dispozitivului și așteptați până când apa din cameră 
atinge temperatura setată. Înainte de a începe ciclul de spălare, este necesar să selectați 
programul. Ciclul de spălare este activat automat prin deschiderea și închiderea ușii mașinii de 
spălat vase. Dacă ușa este deschisă în timpul ciclului de spălare, programul se oprește 
automat. După închiderea ușii, programul continuă ciclul de spălare. Finalizarea programului 
ciclului de spălare este indicată de un semnal sonor de pe placa de control. Scoateți coșul din 
camera dispozitivului. 

 

E
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Temperatura apei pentru 
spalare 

60-65°C (140-149°F) 

Temperatura apei pentru 
clătire / igienizare 

82-90°C (181-194°F) 

 
 

6.3.6. Golirea apei uzate la modelele prevazute cu pompa de evacuare 

 

Opriți dispozitivul apăsând tasta comutați, apoi deschideți ușa dispozitivului, scoateți dopul 
de preaplin și închideți ușa. 

 
Porniți pompa de scurgere folosind butonul  Procesul de scurgere 

continuă automat până când rezervorul este complet golit de apă. Pentru a reactiva dispozitivul, 
puneți dopul de preaplin la loc, închideți ușa și apăsați comutatorul Pornit / Oprit. Cu toate acestea, 
dacă dispozitivul nu va mai fi utilizat, opriți comutatorul principal.  

6.3.1. Golirea apei uzate la medelele fara pompa de evacuare 

 

Opriți dispozitivul apăsând tasta apoi deschideți ușa dispozitivului, scoateți dopul de 
preaplin și așteptați până când apa se scurge complet din rezervor. Puneți dopul de 
preaplin la loc, închideți ușa dispozitivului. 

 Nu opriți dispozitivul când apa este încă în rezervor. Înainte de a opri dispozitivul, goliți 
întotdeauna rezervorul de apă. În cazul în care dispozitivul nu va mai fi utilizat, după 
finalizarea celor de mai sus și posibila inițiere a unui ciclu de regenerare, este necesar să 
opriți dispozitivul apăsând comutatorul. Întrerupătorul principal ar trebui apoi oprit și supapa de 
apă ar trebui închisă. 
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7. PROBLEME, CAUZE, SOLUTII 

 

Notă: Dacă activitățile de eliminare a defecțiunilor descrise în tabelul de mai jos nu au oferit 
rezultatul dorit, vă rugăm să contactați serviciul de reparații (personal tehnic calificat). 

 

PROBLEMA CAUZA  SOLUTIE 

Dispozitivul nu 
pornește 

Usa nu este inchisa corespunzator Deschideți și apoi închideți 
din nou ușa 

Siguranță defecta Înlocuiți siguranța (sunați 
la service) 

Conexiune necorespunzătoare la rețeaua 
electrică 

Verificați conexiunea la 
rețeaua electrică 

Procesul de spălare 
durează prea mult 

Temperatura apei de spălare nu este 
corectă 

Setati temperature corecta 

Nivel incorect al apei în camera 
dispozitivului 

Curățați filtrul de alimentare 
cu apă 

Dispozitivul nu spală 
vasele 

Pompa spalare defecta Apelati la service 

Pompa presiune defecta Curatati filtrul pompei 

Temperatura spalare prea scazuta Reglați timpul de încălzire a apei 

Detergent inadecvat Contactati producatorul 

Brațele acoperite cu calcar sau 
prezența corpurilor străine 

Curățați brațele și îndepărtați 
corpurile străine 

Container detergent gol Umpleți recipientul 

Defecțiuni ale dispozitivului de tratare a 
apei 

Contactati Service 

Pete pe tacamuri, 
pahare și vase 

Aranjarea incorectă a vaselor Aranjați vasele în 
conformitate cu instrucțiunile 

Temperatura apei de clătire este prea 
mare 

Setați temperatura corectă 

Presiune incorectă a apei Curatati filtrele 

Nivelul de duritate al apei este prea 
mare 

Verificați duritatea apei 

Detergentul nu a funcționat, din cauza 
apei murdare din dispozitiv 

Schimbați apa din dispozitiv 

Uscare incorectă a vaselor Schimbați apa din dispozitiv 

Agent de clătire nepotrivit Contactati producatorul 
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PROBLEMA CAUZA SOLUTIE 

Mașina de spălat vase 
nu clătește 

Filtru de intrare a apei contaminate Curatati filtrul 

Presiune scăzută a apei Curățați filtrul pompei și 
electrovalva 

Pompa clatire defecta Contactati service 

Electrovană cu scurgere Electrovalva defecta Apelați service. Notă: 
în timpul instalării 

corpului străin al dispozitivului 
sau compușilor chimici nedoriti 

din alimentarea cu apă ar fi 
putut contamina electrovalva. 

Presiunea apei din 
dispozitiv este prea 
mică 

Intrare apă contaminată sau filtru 
electrovalvă defect 

Curățați intrarea apei sau filtrul 
electrovalvei 

Duritate scăzută a apei în rețeaua de 
apă 

Contactati instalatorul 

Pompa nu pompează 
apa 

Pompa înfundată Contactati service 

Pompa defecta 

 

8. INTRETINERE 

 Înainte de a începe orice lucrări de întreținere, deconectați dispozitivul de la sursa de 

alimentare. 

Întreținerea zilnică implică îndepărtarea tuturor obiectelor din cameră și spălarea cu o cârpă 
umezită în apă cu un lichid de spălat vase și apoi ștergerea uscată cu o cârpă curată. Este 
interzis să spălați dispozitivul sub apă curentă și să folosiți mașini de spălat sub presiune în 
acest scop. 

În cazul utilizării intensive a dispozitivului, se recomandă curățarea filtrelor la fiecare 30-
40 de cicluri de spălare, pentru a asigura buna funcționare a dispozitivului. În acest scop, 
este necesar să goliți parțial rezervorul de apă. 

Filtrele trebuie îndepărtate și trebuie să se asigure că depozitele grase și resturile de alimente nu 
cad în deschiderea de sub filtre. Filtrele trebuie curățate de resturile de alimente și sedimente și 
apoi clătite abundent. Nu utilizați unelte ascuțite sau margini ascuțite pentru a curăța filtrele. 
Asigurați-vă că depunerile de calcar sunt, de asemenea, eliminate, deoarece acestea împiedică 
acumularea lor pe suprafața filtrului. 

Suprafețele filtrelor trebuie curățate temeinic cu o cârpă umedă folosind detergenți neutri (non-
caustici) care nu conțin clor și agenți care provoacă coroziune și deteriorări mecanice ale 
suprafețelor din oțel inoxidabil. 

Pentru a evita formarea de pete corozive pe suprafețele din oțel inoxidabil, evitați utilizarea 
detergenților caustici care conțin clor și agenți care provoacă coroziune și deteriorări mecanice ale 
suprafeței din oțel inoxidabil. Nu utilizați detergenți care pot deteriora oțelul inoxidabil pentru 
curățarea podelei și a împrejurimilor imediate ale dispozitivului. 

O dată pe lună, vă rugăm să verificați dacă: 

 asigurați-vă cablul de alimentare nu este deteriorat; 

 asigurați-vă că toate componentele aparatului funcționează corect, 
 îndepărtați brațele de spălare (Fig. 13) (jos și sus 1 și 2) slăbind șuruburile (3 și 4) și curățați         
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                            Fig. 13 
 

Suprafața exterioară a dispozitivului trebuie curățată cu săpun și o cârpă umedă și apoi 
trebuie clătită bine și ștearsă. 
Efectuați lucrări de întreținere constând în curățarea filtrului amplasat în electrovalvă la fiecare 3 

luni cel puțin (înainte de a continua lucrările asigurați-vă că dispozitivul a fost deconectat de la 
sursa de alimentare cu apă). 

Procedura este următoarea: 

• deșurubați furtunul de alimentare (Fig. 14 pct. 1) de la electrovalvă (Fig. 14 pct. 3) , 
• scoateți filtrul amplasat în electrovalvă (Fig. 14 articolul 2) și curățați-l. 
• dupa curatare asetati filtrul in pozitia initiala si conectati valva 

 

 

 
 

 
 

1. Furtun de alimentare (racord de apă) 

2. Filtru Solenoid  

3. Valva Solenoid  

Fig. 14 

Pentru a asigura funcționarea corectă a dozatoarelor de lichid, se recomandă înlocuirea tuburilor 
la fiecare 6 luni. 

Cel puțin o dată pe an, dispozitivul trebuie inspectat pentru a verifica gradul de uzură și 
pentru a identifica eventualele defecte ale componentelor și părților dispozitivului.: 

• starea elementelor de încălzire 
• starea instalației electrice 
• starea protecțiilor elementelor de încălzire 
• gradul de uzură al dispozitivului 

Deși nu a fost dezvoltat un program special de inspecții periodice ale dispozitivului, se 
recomandă ca serviciul tehnic să verifice funcționarea corectă a dispozitivului și caracteristicile sale 
de securitate de două ori pe an. Eventualele daune sau defecțiuni ale dispozitivului cauzate de 
nerespectarea de către utilizator a liniilor directoare din acest manual, precum și nerespectarea 
acestora de către legile și standardele aplicabile, nu vor fi tratate ca o răspundere a producătorului . 

8.1. Întrerupe funcționarea dispozitivului 

Dacă este de așteptat ca dispozitivul să nu fie utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, 
este necesar să goliți recipientele pentru detergent și agentul de clătire pentru a preveni 
cristalizarea lor și deteriorarea rezultată a pompei. În legătură cu cele de mai sus, este 
necesar să scoateți tuburile de aspirație din ambele recipiente și să le așezați într-un vas 
umplut cu apă curată, să efectuați mai multe cicluri de spălare și apoi să goliți rezervorul de 
apă. În cele din urmă, întrerupătorul principal ar trebui să fie oprit și supapa de apă ar trebui să 

3 
2 

1 
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fie închisă. Tuburile de aspirație ar trebui să fie reconectate la containere numai după ce 
dispozitivul este utilizat din nou (tubul clar la recipientul pentru detergent și tubul transparent 
cu un capac albastru la recipientul pentru agentul de clătire). 

Este interzis să lăsați un dispozitiv activat și o supapă de apă deschisă pentru o 
perioadă mai lungă de nefuncționare în timpul funcționării dispozitivului. 

În timpul iernii, dispozitivul trebuie depozitat într-o cameră încălzită. În caz contrar, asigurați-vă că 
nu au rămas lichide în dispozitiv (de exemplu, cazan, conducte de detergent). 

 
9. AMBALARE, INCĂRCARE ȘI TRANSPORT 

 

Spălătorul este ambalat în conformitate cu standardele aplicabile. Încărcarea dispozitivului pe 
mijloacele de transport și descărcarea trebuie efectuate folosind echipamente de ridicare și camioane 
adecvate. Dispozitivele trebuie transportate pe mijloace de transport acoperite. În timpul transportului, 
mașina de spălat ar trebui să fie protejată împotriva mișcării, șocurilor puternice și a altor daune 
mecanice. 

 
10.  ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UTILIZATE 

 

Informații pentru utilizatori despre principiile adecvate de eliminare a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice 

• Lăsați dispozitivul vechi în magazinul de unde cumpărați un dispozitiv nou. Fiecare magazin are 
obligația de a vă lua gratuit echipamentele vechi dacă cumpărați echipamente noi de același tip și 
în aceeași cantitate. Singura condiție este livrarea echipamentului la magazin pe cheltuiala proprie.  
 
• Duceți dispozitivul folosit la un punct de colectare. Veți găsi informații despre cea mai apropiată 
locație pe site-ul municipal sau pe buletinul de informații al biroului municipal. 
 
• Lăsați dispozitivul la punctul de service. Dacă repararea dispozitivului este neeconomică sau 
imposibilă din motive tehnice, serviciul este obligat să accepte dispozitivul gratuit.  
 
• Returnați echipamentul folosit fără a părăsi casa. Dacă nu aveți timpul sau capacitatea de a vă 
transporta echipamentul la un punct de colectare, puteți utiliza serviciile unor companii specializate.  
Tine minte! Nu aruncați echipamentele uzate împreună cu deșeurile menajere. Acest lucru ar putea 
cauza amenzi mari. 

 

Simbolul coșului de gunoi tăiat pe produs, pe ambalajul acestuia sau în manualul de 
instrucțiuni înseamnă că produsul nu trebuie aruncat în coșurile de gunoi normale. 
Utilizatorul este obligat să predea echipamentul folosit la un punct de colectare 
desemnat pentru o prelucrare adecvată. 

 
11. GARANTIA 

Vânzătorul va fi răspunzător în temeiul garanției. Deteriorările rezultate din formarea 
depozitelor de calcar în aparat nu pot fi reparate în garanție. Garantia nu acoperă 
elemente precum: becuri, componente din cauciuc, elemente de încălzire deteriorate de 
calcar, șuruburi și elemente care se supun uzurii naturale, de ex. garnituri de cauciuc și 
tot felul de elemente deteriorate mecanic. Orice deteriorare a componentelor rezultată din 
utilizarea necorespunzătoare este, de asemenea, exclusă din garanție. Garanția este 
anulată automat în cazul ruperii sigiliului de garanție sau a unor reparații neconforme. 

 


