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1 Do tej instrukcji 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i instrukcje postępowania niezbędne dla bezpiecznej eks-
ploatacji i konserwacji zmywarki. Instrukcję obsługi należy przechowywać w miejscu, w którym zawsze jest 
dostępna. Na naszej stronie internetowej www.winterhalter.biz/manuals znajduje się instrukcja obsługi 
także w formie elektronicznej. 
 

  

Przestrzegać uważnie podanych w niniejszej instrukcji wskazówek bezpieczeństwa. 

 

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole: 

Symbol Znaczenie 

 
Niebezpieczeństwo 

Ostrzeżenie przed możliwym ciężkim lub śmiertelnym obrażeniem osób, jeżeli nie będą 
przestrzegane opisane środki bezpieczeństwa. 

 
Ostrzeżenie 

Ostrzeżenie przed możliwymi lekkimi obrażeniami osób lub możliwymi szkodami material-
nymi, jeżeli nie będą przestrzegane opisane środki bezpieczeństwa. 

 
Uwaga 

Ostrzeżenie przed możliwymi usterkami lub zniszczeniem produktu, jeżeli nie będą prze-
strzegane opisane środki bezpieczeństwa. 

 

Przed rozpoczęciem pracy z maszyną należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i obsługi zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania. 

WAŻNE W tym miejscu znajduje się ważna wskazówka. 

INFORMACJA W tym miejscu podana jest przydatna wskazówka. 

  Ten symbol oznacza instrukcje postępowania. 

  Ten symbol oznacza rezultaty czynności. 

  Ten symbol oznacza wyliczenia. 

 Ten symbol odsyła do rozdziału z dalszymi informacjami 

2 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

 Zmywarki serii PT są technicznymi narzędziami pracy przeznaczonymi do zastosowania prze-
mysłowego a nie do użytku domowego. 

 Zmywarkę serii PT należy używać wyłącznie do mycia naczyń takich jak talerze, filiżanki, sztuć-
ce i tace lub do mycia naczyń szklanych z zakładów gastronomicznych i temu podobnych. 

2.1 Użycie niezgodne z przeznaczeniem 

 Nie wolno udostępniać urządzenia dzieciom do zabawy.  

 Zmywarki nie wolno używać do mycia ogrzewanych elektrycznie naczyń lub części drewnianych. 

 Nigdy nie zmywać bez kosza do zmywania. 

 Nie zmywać elementów z tworzyw sztucznych, jeżeli nie są one odporne na wysoką temperaturę i ług. 

 Elementy z aluminium, jak garnki, pojemniki lub blachy należy myć tylko używając środka myją-
cego przeznaczonego do tego celu, aby uniknąć czarnych przebarwień. 

 Jeżeli zmywarka nie będzie używana zgodnie z jej przeznaczeniem firma Winterhalter Gastro-
nom GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody. 

  

http://www.winterhalter.biz/manuals
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3 Wskazówki bezpieczeństwa 

3.1 Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

 Należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi zawarte w 
niniejszej instrukcji obsługi. Przechowywać instrukcję obsługi do późniejszego wykorzy-
stania. W razie nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i obsługi nie 
przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Winterhalter Gastronom 
GmbH z tytułu odpowiedzialności i gwarancji. 

 Bez zezwolenia producenta nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych 
zmywarki, montować elementów dodatkowych, ani dokonywać przeróbek maszyny. 

 Nie transportować zmywarki z zamontowaną pompą ciepła ClimatePlus. Punkt ciężko-
ści przesunięty jest na prawą stronę i zmywarka może się przewrócić. 

 Prace przy zmywarce można podjąć wyłącznie po przeczytaniu ze zrozumieniem całej 
instrukcji obsługi. Należy uzyskać przeszkolenie serwisu firmy Winterhalter z zakresu 
obsługi i zasady działania zmywarki. Maszynę należy eksploatować wyłącznie w sposób 
opisany w niniejszej instrukcji obsługi. 

 Należy przeszkolić personel obsługi w zakresie obchodzenia się z maszyną i zapoznać 
go ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Aby zapobiegać wypadkom, należy 
regularnie powtarzać szkolenia. 

 Dla własnego bezpieczeństwa należy regularnie sprawdzać działanie znajdującego się 
w obiekcie ochronnego wyłącznika różnicowego (FI), naciskając jego przycisk testowy. 

 Po zakończeniu pracy należy zamknąć zawór odcinający wodę znajdujący się w obiekcie. 

 Po zakończeniu pracy należy wyłączyć zamontowany w obiekcie wyłącznik sieciowy. 

3.2 Bezpieczeństwo elektryczne 

 Bezpieczeństwo elektryczne niniejszej maszyny zapewnione jest tylko w przypadku 
przepisowo zainstalowanego obwodu zabezpieczającego i podłączonego wyłącznika 
różnicowego. Bardzo ważne jest sprawdzenie tego podstawowego warunku bezpie-
czeństwa oraz, w przypadku wątpliwości, sprawdzenie instalacji domowej przez specja-
listę. 
Firma Winterhalter nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za uszkodzenia 
spowodowane brakującym lub przerwanym przewodem ochronnym (np. porażenie prą-
dem elektrycznym). 

3.3 Prace konserwacyjne i naprawy 

 Prace konserwacyjne i naprawy można powierzać wyłącznie autoryzowanym przez fir-
mę Winterhalter serwisantom. Niewłaściwie przeprowadzone prace konserwacyjne lub 
naprawy mogą być przyczyną poważnych zagrożeń dla użytkownika, za które Winter-
halter nie ponosi odpowiedzialności. 

 Przy pracach konserwacyjnych i naprawach odłączyć urządzenie od zasilania sieciowe-
go. Odbiorniki elektryczne (elementy grzejne, falowniki, …) pozostają tak długo pod na-
pięciem, aż zostanie użyty miejscowy wyłącznik sieciowy. 

 Do prac konserwacyjnych i napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części za-
miennych Winterhalter. Używanie nieoryginalnych części zamiennych powoduje utratę 
gwarancji. 

 Uszkodzona lub nieszczelna maszyny może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. W 
razie zakłóceń należy niezwłocznie wyłączyć maszynę. Wyłączyć zamontowany w 
obiekcie wyłącznik sieciowy (wyłącznik główny). Dopiero wówczas zasilanie maszyny 
energią elektryczną jest wyłączone. 

 Nie eksploatować uszkodzonej maszyny. W przypadku zakłóceń, których przyczyny nie 
są znane, maszynę można włączyć ponownie dopiero po usunięciu przyczyny usterki. 
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 Poinformować instalatora lub elektryka w sytuacji, gdy przyczyną usterki są miejscowe 
przewody, zasilanie w wodę lub energię elektryczną. 

 W przypadku usterki poinformować autoryzowanego serwisanta lub sprzedawcę. 

 Jeżeli sieciowy przewód przyłączeniowy tego urządzenia zostanie uszkodzony, musi 
być wymieniony przez firmę Winterhalter lub jego obsługę serwisową, lub inne podobnie 
wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożeń. Sieciowy przewód przyłączeniowy musi 
być typu H07 RN-F lub podobny. 

4 Przed rozpoczęciem pracy z maszyną 

 Instalację maszyny powierzyć autoryzowanemu serwisantowi lub sprzedawcy ( 15). 

 Podłączenie maszyny zgodnie z lokalnie obowiązującymi normami i przepisami powierzać akredytowa-

nym specjalistom (przyłącze wody, odprowadzania wody, elektryczne) ( 16 i 17). 

 Po prawidłowym podłączeniu wody i zasilania energią elektryczną należy skontaktować się 
z odpowiedzialnym przedstawicielstwem firmy Winterhalter lub handlowcem, aby przeprowadzić pierwsze 
uruchomienie maszyny. Użytkownik i personel obsługujący powinien przy tym poddać się  wdrożeniu 
w obsługę maszyny. 

5 Opis produktu 

5.1 Zasada działania 

Po włączeniu maszyny bojler i zbiornik są napełniane i podgrzewane do temperatury roboczej. W fazie pod-
grzewania oświetlenie przycisku uruchamiania (3) zmienia się krokowo z czerwonego na zielone. Kiedy tylko 
osiągnięte zostaną zadane temperatury maszyna jest gotowa do pracy. Przycisk uruchamiania świeci się na 
zielono. 
 
Maszyna pracuje z całkowicie zautomatyzowanymi programami, które składają się z kroków programu Zmy-
wanie, Ociekanie i Spłukiwanie. W fazie podgrzewania oświetlenie przycisku uruchamiania (3) zmienia się 
krokowo z czerwonego na zielone. 

5.2 Wyposażenie specjalne 

Możliwe są następujące warianty wyposażenia specjalnego: 

 Cool (wyłącznie dla zmywarek do szkła) 
Skuteczność zmywania stale gorącej wody w zbiorniku gwarantuje higienicznie czyste wyniki. Na końcu 
procesu zmywania dzięki płukaniu zimną świeżą wodą naczynia szklane są schładzane. 
Szczególna zaleta: temperaturę płukania można w każdej chwili zwiększyć. W ten sposób można zdecy-
dować czy potrzebne są zimne naczynia szklane czy poprawić schnięcie poprzez gorące płukanie. 
WAŻNE Pierwsze procesy zmywania po aktywowaniu funkcji odbywają się jeszcze przy pomocy go-

rącej lub ciepłej wody do płukania. 
Warunek: Podłączenie maszyny do zimnej wody. 

 

 effect 
W tym procesie możliwe jest zmywanie ze zmniejszoną temperaturą zbiornika i bojlera. W celu mycia w 
tych temperaturach konieczne jest użycie przeznaczonych do tego środka myjącego i nabłyszczacza fir-
my Winterhalter. 
Poprzez obniżoną temperaturę zbiornika i bojlera oszczędza się energię a przez to koszty eksploatacji. 
Jednocześnie trwale poprawiony będzie klimat w pobliżu lady ponieważ przy otwieraniu kaptura wydosta-
ją się z maszyny mniejsze ilości pary. Funkcja może być w każdej chwili wyłączona. 
Warunek: Podłączenie maszyny do wody o temperaturze maksymalnie 50 °C, jeżeli maszyna jest eks-
ploatowana jako zmywarka do szkła. 

 

 EnergyPlus 
W nadbudowie powyżej maszyny znajdują się silnik dmuchawy oraz wymiennik ciepła. Po płukaniu silnik 
dmuchawy wyciąga wilgotno-ciepłą parę wodną (=powietrze wylotowe) z wnętrza zmywarki poprzez wy-
miennik ciepła. Zimna świeża woda do płukania w następnym programie mycia płynąca przez wymiennik 
ciepła kondensuje parę i jest przez to podgrzewana. Przez to zużywa się mniejszą ilość energii na pod-
grzewanie świeżej wody do wymaganej temperatury płukania. Ściekowy wymiennik ciepła zapewnia do-
datkowy odzysk energii. Taki system trwale poprawia klimat w kuchni ponieważ przy otwieraniu kaptura 
wydostają się z maszyny mniejsze ilości pary. 
Warunek: Podłączenie maszyny do zimnej wody. 
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 ClimatePlus (tylko PT-M i PT-L) 
Warunek: Podłączenie maszyny do zimnej wody. 
W nadbudowie powyżej maszyny znajdują się silnik dmuchawy oraz pompa ciepła. Silnik dmuchawy wy-
ciąga wilgotno-ciepłą parę wodną (=powietrze wylotowe) z wnętrza zmywarki i oddaje odzyskaną energię 
przez wymiennik ciepła zimnej wodzie dopływowej. 

 Działanie zbliżone do klimatyzacji w zmywalni i obniżenie kosztów eksploatacyjnych. 
 

 Automatyczne otwieranie kapturów 
Kaptur otwiera się automatycznie po każdym procesie zmywania. 

 

 Wbudowany zmiękczacz ( 7) 

 

 PAY PER WASH 
Maszyny z tym wyposażeniem specjalnym to maszyny wynajmowane. Wszystkie procesy zmywania na-
leży zakupić w portalu internetowym Winterhalter. Cecha rozpoznawcza: Napis PAY PER WASH na wy-
świetlaczu. 
Specjalne funkcje PAY PER WASH są opisane w dodatkowej instrukcji, którą można pobrać ze strony in-
ternetowej Winterhalter www.winterhalter.biz/manuals. 

 

 CONNECTED WASH 
Maszyny z tym wyposażeniem specjalnym można połączyć z portalem internetowym Winterhalter. Po re-
jestracji można odczytać z niego różne dane operacyjne i informacje na temat maszyny. Specjalne funk-
cje są opisane w dodatkowej instrukcji załączonej do maszyny. 
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5.3 Rysunek przeglądowy 

 
 
 

Poz. Oznaczenie 

(1) Moduł energetyczny (wyposażenie 
specjalne) lub moduł z pompami ciepła 
(wyposażenie specjalne, bez ilustracji) 

(2) Ekran (ekran dotykowy) 

(3) Przycisk uruchamiania 

(4) Kaptur maszyny (= kaptur) 

(5) Uchwyt na kosz 

(6) Dolne obrotowe pole myjące 

(7) Pokrywa zbiornika 

(8) Sito cylindryczne 

(9) Sito ssawne pompy 

(10) Łożysko pola myjącego 

Poz. Oznaczenie 

(11) Przepusty na węże i kable 

(12) Wąż doprowadzający wodę 

(13) Lanca ssąca do nabłyszczacza (niebieska 
pokrywka i niebieski wąż ssący) 

(14) Lanca ssąca do środka myjącego (czarna 
pokrywka i przeźroczysty wąż ssący) 

(15) Wąż odprowadzający wodę 

(16) Węże i kable lanc ssących 

(17) Przewód zasilania sieciowego 

(18) Przyłącze dla systemu wyrównywania po-
tencjału w obiekcie 
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5.4 Ekran (ekran dotykowy) i przycisk startu 
 

 

Uruchamianie ekranu 
 Naciśnij palcem powierzchnię ekranu. 
 Ekran włączy się i po krótkim czasie ponownie się wyłączy. 

Oszczędza to energię i zapobiega przypadkowemu włączeniu 
maszyny. 

INFORMACJA Włączanie maszyny patrz rozdział  8.2. 

 
Na ekranie wyświetlane są pola przełączników, wrażliwe na dotyk (klawisze). Ekran wolno dotykać tylko przy 
pomocy palców a nie przy pomocy ostrych przedmiotów. Dotknięcie powierzchni przełącznika potwierdzane 
jest sygnałem dźwiękowym. Zdarzenia takie jak koniec programu lub zakłócenie pracy sygnalizowane będą 
szeregiem dźwięków. 
INFORMACJA Autoryzowany serwisant może dezaktywować sygnał dźwiękowy i szereg dźwięków. 
 
Stan gotowości do pracy 

 

 
 
(a) Włącznik/wyłącznik 
(b) Program samooczyszczania 
(c) Przejście do poziomu informacyjnego 1  poziom informacyjny 2 

 menu PIN 
(d) Przycisk startu 

 
 
Przycisk uruchamiania 
Kolorowe podświetlenie przycisku start (d) ma następujące znaczenie: 
 

Kolor Znaczenie 

bez podświetlenie maszyna jest wyłączona 

czerwony maszyna nie jest jeszcze gotowa do pracy 

zielone maszyna jest gotowa do pracy 

niebieski maszyna myje 

czerwony i zielony następuje napełnianie i podgrzewanie maszyny 

zielony i niebieski program zmywania kończy się 

niebieski i bez pod-
świetlenia 

program samooczyszczania kończy się 

zielony migający program zmywania zakończył się; kaptur nie został jeszcze otwarty 

zielono-niebieski 
migający 

Wyłącznie w wariantach EnergyPlus i ClimatePlus: 
Para wodna jest odsysana. Program zmywania nie został jeszcze całkowicie 
zakończony. 

 
Poziomy menu 
Układ elektroniczny maszyny składa się z trzech poziomów. 

 Poziom dla personelu zmywającego ( 5.5) 

 Poziom informacyjny 1 z dodatkowymi programami zmywania i informacjami ( 11) 

 Poziom informacyjny 2 z dostępem do menu PIN ( 12) 
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5.5 Standardowe programy zmywania 

Sposób wyświetlania programu zmywania zależny jest od tego do jakiego celu maszyna została zaprogra-
mowana. Możliwe jest późniejsze przeprogramowanie maszyny. 
 
W momencie, gdy maszyna jest w stanie gotowości do pracy, program 2 jest już wybrany. Inny program 
można wybrać naciskając odpowiedni przycisk ekranowy. Przycisk ekranowy wybranego programu podświe-
tlony zostaje na biało. 
 

Przeznaczenie ma-
szyny 

               

Program 1 do Program 2 do Program 3 do 

Zmywarka do naczyń 

 

naczyń lekko 
zabrudzonych 

naczyń normalnie 
zabrudzonych 

naczyń mocno 
zabrudzonych 

Zmywarka do szkła 

 

naczyń szklanych 
delikatnych 

naczyń szklanych 
mniej delikatnych 

naczyń szklanych 
wytrzymałych 

Bistro 

 

naczyń szklanych 
naczyń szklanych i 
filiżanek 

talerzy 

Bistro i zmywarka do 
sztućców 

 

naczyń szklanych sztućców talerzy 

Maszyna do mycia 
sztućców 

 

 sztućców  

 
INFORMACJA Obrazy na Państwa zmywarce mogą się różnić, ponieważ autoryzowany serwisant mógł 

zmienić je wybierając inne z zestawu dopasowane do zmywanych przez Państwa naczyń. 
Na życzenie serwisant może również wyłączyć obrazy. 
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6 Nabłyszczacz i środek myjący 

 
Niebezpieczeństwo 

 Podczas korzystania ze środków chemicznych przestrzegać wskazówek bezpieczeń-
stwa i zaleceń dozowania podanych na opakowaniu. 

 Podczas obchodzenia się z chemikaliami należy nosić odzież ochronną, rękawice i 
okulary ochronne. 

 

 
Uwaga 

 Używać tylko produktów, które przeznaczone są do zmywarek przemysłowych. Produkty 
takie są odpowiednio oznaczone. Zalecamy stosowanie produktów opracowanych przez fir-
mę Winterhalter. Są one specjalnie przystosowane do zmywarek Winterhalter. 

 Kanistra na nabłyszczacz nie wolno napełniać środkiem myjącym i odwrotnie. 

6.1 Nabłyszczacz 

Nabłyszczacz jest konieczny, aby po umyciu woda spływała z umytych naczyń jako cienka błona i wysychała 
w krótkim czasie. Nabłyszczacz jest dozowany automatycznie z kanistra umieszczonego poza maszyną. 
Dozownik płynu nabłyszczającego jest wbudowany w maszynie. Dozowaną ilość ustawi podczas urucha-

miania maszyny autoryzowany serwisant ( 13.6). 

6.2 Środek myjący 

 
Uwaga 

 Nie stosować kwaśnych środków myjących. 

 Aby uniknąć krystalizowania się, które może doprowadzić do zniszczenia urządzenia dozu-

jącego środek myjący, nie należy mieszać różnych produktów do czyszczenia ( 6.4). 

 Nie używać produktów pieniących się, jak np. mydło do rąk, mydło szare, środek do ręczne-
go mycia naczyń. Nie mogą one również dostać się do wnętrza maszyny na skutek ich 
wcześniejszego użycia. 

 
Środek myjący jest niezbędny, aby resztki pożywienia i zabrudzenia oddzielały się od mytych naczyń. Śro-
dek myjący może być dozowany w następujący sposób: 

 ręcznie jako proszek myjący 

 automatycznie ze stojącego obok maszyny kanistra za pomocą dozownika środka myjącego. 
 
INFORMACJA Nie we wszystkich maszynach dozownik środka myjącego jest częścią składową zakresu 

dostawy. W przypadku zewnętrznego dozownika do dyspozycji jest listwa przyłączeniowa 

do podłączenia dozownika ( 18). 

6.2.1 Ręczne dozowanie proszku do czyszczenia 

Dozowanie wstępne 
 Włączyć maszynę i odczekać, aż przycisk uruchomiania zaświeci się na zielono. 
 Przestrzegać wskazówek dotyczących dozowania podanych na opakowaniu środka do czyszczenia. Po-

jemność zbiornika maszyny wynosi ok. 35 litrów. 
 Dodać ok. 100 g proszku do czyszczenia. Odpowiada to dawce ok. 3g/l.  
 Natychmiast po tym uruchomić proces zmywania, aby zmieszać proszek do czyszczenia z wodą. 
 
Dozowanie uzupełniające 
Na każdy proces zmywania zmywarka pobiera ok. 2,0-2,5 litrów świeżej wody, do których dodany musi być 
proszek do czyszczenia. 
 Po 5 procesach zmywania należy dodać do maszyny ok. 30-40 g proszku do czyszczenia. 

6.2.2 Automatyczne dozowanie środek myjącego w płynie 

Dozowaną ilość ustawi podczas uruchamiania maszyny autoryzowany serwisant ( 13.6). 
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6.3 Lanca ssąca z czujnikiem poziomu 

 
Uwaga 

 Lancę ssącą stosować wyłącznie w dostatecznie stabilnych kanistrach. Wąskie i wysokie 
kanistry mogą się przewrócić przy pociągnięciu za lancę ssącą. 

 Nie wkładać lancy ssącej nabłyszczacza do kanistra, w którym znajduje się środek myjący, i 
odwrotnie. 

 Nie ciągnąć bez powodu za wąż ssący lub kabel przyłączeniowy, gdyż może to prowadzić 
do uszkodzenia. 

 
Opcjonalnie do maszyny dołączona jest jedna lub kilka lanc ssących. Lanca ssąca jest już podłączona do 
maszyny. 
 

  

Rysunek 1: 
lanca ssąca na środek myjący 
przeźroczysty wąż ssący 
czarna pokrywa 
 
Rysunek 2: 
lanca ssąca na nabłyszczacz 
niebieski wąż ssący 
niebieska pokrywa 

Rysunek 1 Rysunek 2  
 
Konserwacja i pielęgnacja 

 

 Przy każdej zmianie kanistra przepłukać lancę ssącą pod bieżącą wodą. 
Usunąć skrystalizowane reszki środka myjącego. 

 Zwrócić uwagę, aby obydwa otwory wentylacyjne (a) w pokrywie były droż-
ne. 

 Umieścić z powrotem lancę ssącą w kanistrze. Nasunąć pokrywę w dół aż 
do zamknięcia otworu w kanistrze. 

 

6.4 Wymiana środków myjących 

 
Uwaga 

 Przy mieszaniu różnych środków myjących mogą krystalizować się różne związki, które 
z kolei mogą powodować uszkodzenie dozownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy nowy 
środek myjący pochodzi od tego samego producenta. 

 Przed użyciem nowego środka myjącego konieczne jest przepłukanie wodą węży dozowa-
nia i dozownika środka myjącego. 

 
 Z reguły nowy środek myjący wymaga nowego ustawienia dozownika. Dla zapewnienia niezmiennie do-

brych rezultatów zmywania należy zlecić niezbędne prace autoryzowanemu serwisantowi. 
 
W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia wygasa gwarancja i odpowiedzialność za produkt ze strony 
Winterhalter Gastronom GmbH. 
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Sposób postępowania: 

 
Niebezpieczeństwo 

 Podczas korzystania ze środków chemicznych przestrzegać wskazówek bezpieczeń-
stwa i zaleceń dozowania podanych na opakowaniu. 

 Podczas obchodzenia się z chemikaliami należy nosić odzież ochronną, rękawice 
i okulary ochronne. 

 Nie należy mieszać różnych środków myjących. 
 
 Wyciągnąć lancę ssącą z kanistra i włożyć w pojemnik napełniony wodą. 
 Przepłukać wodą węże dozowania i dozownik środka myjącego. W tym celu użyć kilkakrotnie funkcji 

„Odpowietrzenie dozownika“ ( 11). Częstotliwość zależna jest od długości węży dozownika. 

 Umieścić lancę ssącą w nowym kanistrze środka myjącego. 

 Użyć kilkakrotnie funkcji „Odpowietrzenie dozownika“ ( 11), aby zastąpić wodą wężach dozowania 

środkiem myjącym. 

6.5 Odpowietrzenie dozowników 

Dozowniki muszą być odpowietrzone, jeżeli do węża dozowania dostanie się powietrze, ponieważ kanistry 

nie zostały w porę wymienione lub napełnione ( 11). 

7 Wbudowany zmiękczacz wody (wyposażenie specjalne) 
Poprzez zmiękczenie wody dopływowej unika się osadzania kamienia w maszynie i na naczyniach. Aby 
wbudowany zmiękczacz wody działał prawidłowo pojemnik na sól regeneracyjną musi być napełniony. 
 
INFORMACJA Podczas uruchomienia maszyny autoryzowany serwisant wykona pomiar twardości wody 

i zapisze uzyskane wyniki w układzie elektronicznym maszyny. 

7.1 Komunikat o braku soli 

 
Na ekranie pojawi się ikona, kiedy konieczne będzie ponowne napełnienie pustego pojemnika 
na sól. Informacja zniknie po napełnieniu zbiornika na sól po przejściu około 3 procesów zmy-
wania i rozpuściła się część dosypanej soli. 

7.2 Napełnienie soli regeneracyjnej 

 
Uwaga 

Możliwe niebezpieczeństwo uszkodzenia zmiękczacza wody 
Środki chemiczne takie jak np. środek do mycia lub nabłyszczacz prowadzą nieuchronnie do 
uszkodzenia zmiękczacza wody. Dodawać wyłącznie sól regeneracyjną lub czystą sól niejodo-
waną. 
 
Możliwe niebezpieczeństwo zakłócenia pracy zmiękczacza wody 
Nie dodawać żadnych innych soli (np. soli kuchennej lub soli drogowej). Mogą one zawierać 
komponenty nie rozpuszczające się w wodzie. Dodawać wyłącznie sól drobnoziarnistą (grubość 
ziaren maks. 0,4–7 mm). 

 
INFORMACJA Tabletki soli są ze względu na swój rozmiar nieodpowiednie. 
 
 Postępować zgodnie z rysunkami A1 do A5. 
WAŻNE Rysunek A2 dotyczy wyłącznie pierwszego napełnienia. 
 

 
 

 
Uwaga 

Niebezpieczeństwo tworzenia się rdzy w obszarze napełniania 
Po napełnieniu niezwłocznie uruchomić proces zmywania, aby wypłukać ewentualne resztki 
soli. 
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8 Praca 

8.1 Przed włączeniem maszyny 

 
Uwaga 

Możliwe niebezpieczeństwo uszkodzenia na skutek zassania np. naczyń 
Sito pompy chroni pompę obiegową oraz odpływową. Maszynę użytkować wyłącznie 
z włożonym sitem pompy. 

 

 

 Otworzyć zamontowany w obiekcie zawór odcinający wo-
dę. 

 Włączyć zamontowany w obiekcie wyłącznik sieciowy. 
 Dla własnego bezpieczeństwa sprawdzić zamontowany 

w obiekcie wyłącznik ochronny różnicowy (FI). 
 Otworzyć kaptur. 
 Wyjąć sito cylindryczne (1). 
 Sprawdzić, czy włożone jest sito pompy (2). Jeżeli sito nie 

zostało włożone, przy włączeniu maszyny pojawi się in-
formacja o błędach. 

 Włożyć z powrotem sito cylindryczne (1). 
 Sprawdzić, czy włożone są pola myjące (górne i dolne) 

i czy są prawidłowo umieszczone. 
 Zamknąć kaptur. 
 Skontrolować, czy w kanistrach znajduje się wystarczająca 

ilość środka myjącego i nabłyszczacza. Wymieniać kani-
stry w porę, aby nie dopuścić do pogorszenia rezultatu 
zmywania. 

 

8.2 Włączenie maszyny i przygotowanie do pracy 
 

 
 

8.3 Zmywanie 

 
Ostrzeżenie  

Możliwe niebezpieczeństwo oparzenia gorącą wodą myjącą 

 Chronić zmywarkę przed dziećmi. We wnętrzu znajduje się woda myjąca o temperaturze 
ok. 62 °C. 

 Nie otwierać kaptura maszyny w czasie zmywania. Istnieje niebezpieczeństwo rozprysku 

gorącej wody myjącej. Należy wcześniej przerwać program mycia ( 8.3.7). 

 
Możliwe niebezpieczeństwo doznania obrażeń 

 Nie stawiać i nie kłaść żadnych przedmiotów na kapturze. 

 Ostre szpiczaste narzędzia należy sortować tak aby się nimi nie skaleczyć. 
 

 
Uwaga 

Możliwe zakłócenie programu zmywania na skutek dużej ilości zanieczyszczeń 
Naczynia i garnki przepłukać wstępnie pod prysznicem zimną wodą. Usunąć duże resztki po-
traw. 
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8.3.1 Ułożenie w koszu naczyń do zmywania 

Naczynia i sztućce 
 Talerze należy układać ich górną częścią do przodu. 
 Filiżanki, półmiski i garnki sortować otworem do dołu. 
 Sztućce zmywać albo na stojąco w koszach na sztućce albo na leżąco w płaskim koszu. Należy przy tym 

zwrócić uwagę aby nie było zbyt dużo naczyń. Przed zmywaniem należy luźno rozłożyć naczynia. 
 Aby uniknąć obrażeń noże i inne ostre przedmioty wkładać do koszy uchwytem do góry. 
 
Naczynia szklane 
 Wylać resztki napojów (nie do maszyny). 
 Usunąć resztki papieru. 
 Popiół spłukać wodą. 
 Naczynia szklane układać otworem do dołu. 
 Pomiędzy naczyniami szklanymi utrzymać odstęp aby nie uderzały o siebie. w ten sposób uniknie się 

zarysowań. 
 Dla wysokich naczyń szklanych wybrać kosz z odpowiednim podziałem aby naczynia mogły być utrzy-

mywane w stabilnym położeniu. 

8.3.2 Korzystanie z automatycznego startu kaptura 

 Wybrać program zmywania ( 5.5). 

INFORMACJA Wybrany program zmywania będzie zapisany w pamięci do czasu wybrania innego pro-
gramu. 

 Wsunąć koszyk do zmywania do maszyny. 
 Sprawdzić, czy górne i dolne pole myjące mogą się swobodnie obracać. 
 Zamknąć kaptur. 
 Program zmywania zostaje uruchomiony. 

 
INFORMACJA Automatyczny start kaptura może być wyłączony przez autoryzowanego serwisanta (P516). 

Każdy program zmywania będzie musiał być wówczas uruchamiany przez naciśnięcie 
przycisku uruchamiania. 

8.3.3 Przerwanie automatycznego startu kaptura 

 Nie zamykać całkowicie kaptura, jedynie do dolnej pozycji zatrzaskowej. 

8.3.4 Zmiana programu zmywania 

 Wybrać inny program zmywania naciskając przycisk ekranowy ( 5.5). 

 Tło powierzchni przełącznika będzie białe. 
 Zamknąć kaptur. 
 Program zmywania zostaje uruchomiony. 

8.3.5 Program intensywny 

Jeżeli zabrudzenie jest mocno zaschnięte, program zmywania może zostać zintensyfikowany. 
 Zamknąć kaptur i wcisnąć dwukrotnie przycisk uruchamiania („dwuklik“). 

 

 W polu informacyjnym (4) miga symbol „szczotki“. 
INFORMACJA Program intensywny ma wpływy wyłącznie na aktualnie wykonywany 

program zmywania i po jego zakończeniu automatycznie się wyłącza. 

8.3.6 Koniec programu 

Migający na zielono przycisk uruchamiania oznacza, że program zmywania zakończył się i nikt nie otworzył 
kaptura. 
 

Wyłącznie w wariantach EnergyPlus i ClimatePlus: 

Przycisk uruchamiania miga najpierw w kolorze niebiesko-zielonym. W tym czasie wilgotna ciepła para 
wodna zostanie odpompowana z wnętrza, przez co odzyska się energię cieplną dla następnego procesu 
zmywania. W miarę możliwości nie otwierać jeszcze kaptura w tym czasie. 
 
Kiedy tylko powietrze zostanie odpompowane, przycisk uruchamiania miga w kolorze zielonym. 
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8.3.7 Wcześniejsze zakończenie programu zmywania 

Program zmywania można przerwać w następujący sposób: 

 Wcisnąć przycisk uruchamiania 

 Dotknąć przycisku ekranowego wybranego programu zmywania 

8.3.8 Przerwy pracy 

Nie wyłączać maszyny w czasie przerw pracy 
 Zamknąć kaptur do pozycji zatrzaskowej, aby nie dopuścić do wychłodzenia. 

8.4 Wyłączenie 

Na koniec dnia roboczego wyłączyć maszynę używając programu samoczyszczenia urządzenia ( 9.1.2), 

aby dzięki temu urządzenie było codziennie wyczyszczone i opróżnione. 
 
INFORMACJA Po użyciu przycisku włączania/wyłączania zbiornik pozostaje dalej napełniony, nie jest 

jedynie podtrzymywana temperatura. Jeżeli w czasie do kolejnego włączenia temperatura 
zbiornika spadnie zbyt mocno, maszyna zostanie automatycznie opróżniona i na nowo na-
pełniona. 
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9 Konserwacja i pielęgnacja 

 
Ostrzeżenie 

 Maszyny i jej bezpośredniego otoczenia (ścian, podłogi) nie należy spryskiwać przy użyciu 
węża wodnego, strumienicy parowej lub wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących. 

 Podczas czyszczenia podłogi należy zwrócić uwagę na to, aby podstawa maszyny nie 
została zalana, aby uniknąć niekontrolowanego wniknięcia wody do wnętrza maszyny. 

 

 
Ostrzeżenie 

Przed dotykaniem elementów mających kontakt z wodą myjącą (sito, pole myjące, …) należy 
założyć ubranie ochronne i rękawice ochronne. 

9.1 Codzienne czyszczenie 

9.1.1 Podczas pracy 

Wyjąć cylinder sita, jeżeli potrzeba umyć i ponownie założyć. 

9.1.2 Program samoczyszczenia urządzenia na koniec dnia roboczego 

Maszyna wyposażona jest w program samoczyszczenia urządzenia, który pomaga w czyszczeniu jej wnę-
trza. Po pierwszym kroku programu program samoczyszczenia urządzenia zostaje przerwany, aby można 
były wyjąć sito cylindryczne oraz pokrywę zbiornika i wyczyścić. Jeżeli ten krok nie zostanie wykonany, 
wówczas program samoczyszczenia urządzenia będzie kontynuowany po 30 sekundach. 
 
 Postępować zgodnie z rysunkami B1 do B27. 
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Przerwanie programu samoczyszczenia urządzenia: 
 Kliknąć ten przycisk ekranowy. 
 Tło przycisku zmieni kolor na niebieski. 
 Maszyna zostanie ponownie napełniona.  

9.1.3 Czyszczenie wnętrza 

 
Uwaga 

Należy zwrócić uwagę na to, aby we wnętrzu maszyny nie pozostały żadne rdzewiejące ciała 
obce, przez które również "nierdzewna stal szlachetna" mogłaby zacząć rdzewieć. Źródłem 
cząsteczek rdzy mogą być naczynia wykonane z metali innych niż stal nierdzewna, pomoce do 
czyszczenia, uszkodzone kosze druciane lub niezabezpieczone przed rdzą przewody wodne. 

 
Nie wolno stosować do czyszczenia następujących środków: 

 myjek wysokociśnieniowych 

 środków czyszczących zawierających chlor lub kwas 

 gąbek na bazie metalu lub szczotek drucianych 

 środków do szorowania lub rysujących środków czyszczących 
 
 Zabrudzenia usunąć szczotką lub ścierką. 
 

9.1.4 Czyszczenie maszyny z zewnątrz 

 Ekran czyścić wilgotną ścierką. 
 Oczyścić powierzchnie zewnętrzne środkiem do czyszczenia stali szlachetnej oraz środkiem do pielęgna-

cji stali szlachetnej. 

9.2 Czyszczenie raz w tygodniu 

Przeczyścić obrotowe pola myjące (górne i dolne) 

 Postępować zgodnie z rysunkami C1 do C6. 
 

 
 

Przeczyścić łożyska pól myjących (górnego i dolnego) 

 Postępować zgodnie z rysunkami D1 do D9. 
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9.3 Czyszczenie raz w miesiącu 
 

Wyłącznie w wariantach EnergyPlus i ClimatePlus 

 

Czyszczenie modułu energetycznego/ moduły pomp ciepła: 

 Przesunąć w górę i wyjąć kraty wentylacyjne. 
 Przeczyścić ściereczką obszar za kratą wentylacyjną. 
 Przeczyścić kratę wentylacyjną w maszynie a następnie ponow-

nie założyć. 

 

 Otworzyć kaptur. 
 Spryskać kanał wlotowy ciepłą wodą. Zastosować wąż wodny, 

nie stosować myjki wysokociśnieniowej. 
 Przeczyścić kanał wlotowy ściereczką. 

 

9.4 Odkamienianie 

Jeżeli maszyna jest eksploatowana z użyciem wody o wysokiej twardości bez uzdatniania wody, konieczne 

jest odkamienienie w regularnych odstępach ( 13). 

9.5 Konserwacja realizowana przez serwis 

Zalecamy zlecanie przeprowadzenia konserwacji i jednoczesnej kontroli maszyny autoryzowanemu 
serwisantowi co najmniej raz w roku, a w razie potrzeby wymiany zużytych lub wyeksploatowanych części. 
W przypadku napraw i wymiany części zużywających się należy stosować oryginalne części zamienne. 
 
Do części zużywających się zaliczają się np.: 

 węże dozujące 

 osie obrotowych pól myjących 

 uszczelka kaptura 

 wąż doprowadzający wodę 
 
 
Wyłącznie w wariantach EnergyPlus i ClimatePlus: 
Niezależnie od umowy konserwacyjnej wymiennik ciepła należy oczyścić raz do roku. Bez konserwacji 
zmniejsza się wydajność wymiennika ciepła w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
 Zlecić konserwację autoryzowanemu serwisantowi. 
 

 
W układzie elektronicznym istnieje możliwość zaprogramowania po ilu godzinach pracy lub pro-
gramach zmywania powinna być wykonana konserwacja oraz przy ilu jeszcze pozostałych godzi-
nach pracy lub cyklach mycia na ekranie wyświetlany będzie symbol Konserwacja / serwis. 
W razie potrzeby aktywację tej funkcji należy zlecić autoryzowanemu serwisantowi. 
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10 Zakłócenia eksploatacyjne 
Tu podane zostały informacje dotyczące środków zaradczych w przypadku wystąpienia zakłóceń eksploata-
cyjnych. W tabeli przedstawiono możliwe przyczyny i wskazówki zaradcze. Jeżeli nie można samemu usu-
nąć zakłócenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisantem. 
 

 
Niebezpieczeństwo 

Śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony elementów konstrukcyjnych znajdujących 
się pod napięciem sieciowym! 

 Nie otwierać żadnych osłon ani części maszyny, jeżeli wymaga to użycia narzędzia. 
Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 

 Prace przy instalacji elektrycznej należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisan-
towi. Maszyna musi być wcześniej odłączona od sieci elektrycznej. 

 

 
 
Zakłócenia w pracy przedstawiane są jako piktogramy w polu informacyjnym. Dodatkowo każde zakłócenie 

pracy zapisane będzie w dzienniku higieny i może być ( 13) i może być przywołane na poziomie informa-

cyjnym 2 ( 12). Również tam zostanie zapisana informacja kiedy tylko zakłócenie zostanie usunięte. 

 

Piktogram Znaczenie Możliwa przyczyna Usuwanie zakłócenia 

 
Kaptur jest otwarty 

Uruchomienie programu przy 
otwartym kapturze 

Zamknąć kaptur 

 

Brak środka myjące-
go

1
 

 
Wymienić kanister na środek my-
jący 

 
Brak nabłyszczacza

1
  

Wymienić kanister na nabłysz-
czacz 

 
Brak wody 

Zawór odcinający wodę zamknięty Otworzyć zawór odcinający wodę 

Sito na brud w osadniku zanie-
czyszczeń jest zatkane 

Czyszczenie filtra zanieczyszczeń 
zlecić serwisantowi lub 
zamontować nowy filtr 

Zawór magnetyczny uszkodzony 
lub zatkany 

Wezwać do naprawy autoryzowa-
nego serwisanta 

 

Wbudowany system 
uzdatniania wody 
jest pusty 

Brak soli 
Pojemnik na sól napełnić solą 

regeneracyjną ( 7.2) 

Zewnętrzne urzą-
dzenie do częścio-
wego lub całkowite-
go odsalania jest 
wyczerpane 

 

Wymienić urządzenie częściowe-
go odsalania; wymienić żywicę 
urządzenia do całkowitego odsa-
lania. 

 

Okres serwisowy 
dobiega końca 

Zapisana w układzie sterującym 
liczba godzin pracy lub cykli zmy-
wania została osiągnięta. 
INFORMACJA: Funkcja ta nie jest 
fabrycznie aktywna . 

Zlecić konserwację autoryzowa-
nemu serwisantowi 

 

Sprawdzić zakamie-
nienie 

Zapisana w układzie sterującym 
liczba godzin pracy została osią-
gnięta. 

Uruchomić program odkamienia-

nia ( 13.5) 

 
  

                                                      
1
 widoczny będzie tylko w przypadku użycia lancy ssącej z czujnikiem poziomu i kiedy jest ona podłączona 

do maszyny 
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Piktogram Znaczenie Możliwa przyczyna Usuwanie zakłócenia 

 

Zablokowane dolne 
pole myjące 

Obrotowe pole myjące nie jest 
prawidłowo wczepione 

Wczepić prawidłowo obrotowe 
pole myjące 

Dolne pole myjące jest zabloko-
wane np. przez sztućce 

Usunąć blokadę 

Obrotowe pole myjące zabloko-
wane na skutek zabrudzenia 

Przeczyścić łożysko pola myjące-

go ( 9.2) 

Uszkodzony napęd
2
 

Naprawę powierzyć autoryzowa-
nemu serwisantowi 

 

Zablokowane górne 
obrotowe pole myją-
ce 

Górne obrotowe pole myjące za-
blokowane np. przez wysokie na-
czynie 

Usunąć blokadę 

Obrotowe pole myjące zabloko-
wane na skutek zabrudzenia 

Przeczyścić łożysko pola myjące-

go ( 9.2) 

Uszkodzony napęd
2
 

Naprawę powierzyć autoryzowa-
nemu serwisantowi 

 

Zatkane sito cylin-
dryczne 

Mocno zabrudzone sito cylin-
dryczne 

Wyjąć sito cylindryczne, przeczy-
ścić i włożyć z powrotem 

 

Optymalizator zuży-
cia energii

3
 

Zamontowane urządzenie do op-
tymalizacji zużycia energii wyłącza 
pojedyncze odbiorniki energii 
(grzałki) 

Poczekać aż zamontowane urzą-
dzenie do optymalizacji zużycia 
energii wyłączy się 

 

Sito pompy nie wło-
żone 

Brak sita pompy 
 Maszyna wyłączy się po 

30 sekundach i nie jest napeł-
niana 

Włożyć sito pompy i, jeśli koniecz-
ne, ponownie włączyć maszynę  
INFORMACJA: Jeśli wezwanie 
zostanie trzykrotnie zignorowane, 
można włączyć maszynę 

 

Sito pompy nie wło-
żone mimo trzykrot-
nego wezwania 

Brak sita pompy 
 
WAŻNE: Na skutek zassania np. 
naczyń może dojść do uszkodze-
nia pompy obiegowej oraz pompy 
odpływowejs 

Włożyć sito pompy 

 

Automatyczne otwie-
ranie kaptura

2
 

uszkodzone 
Uszkodzony silnik 

Naprawę powierzyć autoryzowa-
nemu serwisantowi 

 

Zbiornik powtórnie 
napełniony 

Uruchomienie programu zmywania 
podczas napełniania maszyny 
wodą 

Odczekać, aż maszyna zostanie 
napełniona 

 

Sygnał błędu ze-
wnętrznego uzdat-
niania wody 

Różnie 
Naprawę powierzyć autoryzowa-
nemu serwisantowi. 

 
Zakłócenie pracy z 
kodem błędu 

Różnie 
Przywołać kod błędu ( 10.1) 

i powierzyć naprawę autoryzowa-
nemu serwisantowi 

 

                                                      
2
 Wyposażenie specjalne 

3
 Wyświetlany będzie tylko wówczas, kiedy maszyna podłączona jest do urządzenia służącego do optymali-

zacji zużycia energii 



Zakłócenia eksploatacyjne 

 

20 

 

10.1 Przywołanie kodu błędu 

W polu informacyjnym miga następujący piktogram: 

 

 Przywołanie poziomu informacyjnego 2. 
 Wyświetla się lista zdarzeń i zakłóceń pracy (1). 

 

 

Wskazanie Objaśnienie 

Evt xx Zdarzenie (np. przebieg programu zmywania) 

ERR xx Zakłócenie pracy 

ERR xx OK Zakłócenia pracy zostały usunięte 
 

 Naprawę powierzyć autoryzowanemu serwisantowi. 
 
 

10.2 Niezadowalający wynik mycia 

 Możliwa przyczyna Usuwanie zakłócenia 

Naczynia nie są oczyszczane 

Brak lub niedostateczne dozo-
wanie środka myjącego 

Nastawić dozowaną ilość zgodnie 
z informacjami podanymi przez producen-

ta ( 13.6) 

Sprawdzić przewody dozowania (pęknię-
cie, złamanie, …) 
Wymienić kanister, jeśli pusty 

Naczynia nieprawidłowo posor-
towane 

Nie układać naczyń w stosy, jedno na 
drugim 

Zatkane dysze pól myjących 
Wymontować obrotowe pole myjące 

i oczyścić dysze ( 9.2) 

Za niskie temperatury Sprawdzić temperatury ( 11) 

   

Na naczyniach tworzą się osa-
dy 

W przypadku osadów z kamie-
nia wapiennego: 
Za twarda woda 

Sprawdzić uzdatnianie wody 
Przeprowadzić czyszczenie podstawowe 

W przypadku osadów skrobi: 
Temperatura ręcznego czysz-
czenia wstępnego (przysznic) 
powyżej 30 °C 

Zmniejszyć temperaturę ręcznego mycia 
wstępnego 
Uruchomić program czyszczenia podsta-

wowego ( 0) 

   

Naczynia nie schną same 

Brak lub niedostateczne dozo-
wanie nabłyszczacza 

Nastawić dozowaną ilość zgodnie 
z informacjami podanymi przez producen-

ta ( 13.6) 

Sprawdzić przewody dozowania (pęknię-
cie, złamanie, …) 
Wymienić kanister, jeśli pusty 

Za niska temperatura płukania Wezwać autoryzowanego serwisanta 

 
W przypadku maszyn bez wbudowanego zmiękczacza 
INFORMACJA Jakość wody wpływa na efekt mycia i suszenia. Dlatego w przypadku twardości całkowitej 

powyżej 3° dH (0,53 mmol/l) zalecamy zasilać maszynę zmiękczoną wodą. 
 

10.3 Podwyższony poziom hałasu 

Dla maszyn wariantu ClimatePlus: 
W rzadkich przypadkach może dojść z powodu odbicia dźwięku do głośnego brzęczenia. W takim przypadku 
zaleca się zamontowanie elementów odsprzężenia dźwięku. 
 Zlecić montaż autoryzowanemu serwisantowi.  
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11 Poziom informacyjny 1 
Przywołać poziom informacyjny 1 

 Kliknąć następujący przycisk ekranowy: 
 

 
 

 
 

(1) Pola przełączników do przywołania informacji, odpowietrzenia dozownika 
i wyboru programów dodatkowych 

(2) Przycisk powrotu 

(3) Przycisk uruchamiania 

(4) Przejście do poziomu informacyjnego 2 ( 12) 

(5) Numer maszyny 

(6) Aktualna temperatura zbiornika 

(7) Aktualna temperatura płukania 
INFORMACJA Między kolejnymi płukaniami temperatura płukania jest 

obniżona w celu zaoszczędzenia energii. Efektywną 
temperaturę płukania można odczytać tylko na początku 
płukania. 

(8) Typ maszyny (PT-M, PT-L lub PT-XL) 

(9) Pole informacyjne 

(10) Przycisk włączania/wyłączania (zbiornik nie będzie przy tym opróżniany) 

(11) Przyciski przewijania dla obszaru (1) 

 
 
Przyciski ekranowe obszaru (1) 
 

 

Adresy 
 Kliknąć przycisk ekranowy. 
 Wyświetlone zostaną następujące 2 adresy: 

 SERWIS: Adres technika serwisowego 

 CHEMIA: Adres dostawcy środków chemicznych (nabłyszczacza, środka 
myjącego, …) 

INFORMACJA Jeżeli nie pojawią się żadne adresy, odpowiednie adresy może 
wprowadzić autoryzowany serwisant. 

 

 

Odpowietrzanie dozownika środka myjącego i węży dozowania 
 Przytrzymać wciśnięty przycisk ekranowy. 
 Tło powierzchni przełącznika będzie białe. Dozownik zostaje aktywowany 

(maks. 30 sekund). 
 

 

Odpowietrzanie dozownika nabłyszczacza i węży dozowania 
 Przytrzymać wciśnięty przycisk ekranowy. 
 Tło powierzchni przełącznika będzie białe. Dozownik zostaje aktywowany 

(maks. 30 sekund). 
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Zintegrowana instrukcja obsługi 
 Kliknąć przycisk ekranowy. 
 Pojawi się zintegrowana instrukcja obsługi. 

 
 

 

Porady 
 Kliknąć przycisk ekranowy. 
 Wyświetlone zostaną porady dotyczące np. higieny, ochrony zmywanych na-

czyń i ekonomiczności. 
 

 
INFORMACJA Przywołanie wewnętrznej instrukcji obsługi oraz porad jest w każdej chwili możliwe również 

podczas trwania programu zmywania. 
 
 
Programy dodatkowe 
INFORMACJA Liczba programów dodatkowych zależy od zaprogramowania maszyny. 
 

 

Program oszczędzania energii 

 

Program cichy 
do wyjątkowo cichego zmywania 

 

Program krótki 

 

Program specjalny 
Program specjalny może być dowolnie zaprogramowany przez autoryzowanego ser-
wisanta (czas, temperatura, mechanika, chemia) 

 
 
Używanie programów dodatkowych 
 Nacisnąć na przycisk żądanego programu dodatkowego. 
 Tło powierzchni przełącznika będzie białe. 
 W polu informacyjnym wyświetlanie temperatur zmieni się na wyświetlanie programu dodatkowego. 

 Nacisnąć przycisk uruchamiania (3) aby uruchomić program dodatkowy. 
 Przycisk uruchamiania (3) świeci na niebiesko. 
 Kiedy tylko program dodatkowy zakończy się, przycisk uruchamiania (3) miga w kolorze zielonym. 
 Program dodatkowy pozostanie zapisany w pamięci do czasu jego dezaktywacji lub wyboru innego 

programu dodatkowego. 
 
Programy dodatkowe w wyposażeniu specjalnym „Cool“ i „effect“ 
 

 

INFORMACJA Przycisk pojawia się tylko w maszynach typu „Cool“. 
Tak długo jak powierzchnia przełącznika jest aktywna (białe tło), odbywa się płukanie 
zimną wodą. Aby wyłączyć funkcję, kliknąć ten przycisk ekranowy. 

 Tło stanie się ciemne a w polu informacyjnym (9) miga . 
 

 

INFORMACJA Przycisk pojawia się tylko w maszynach typu „effect“. 
Tak długo jak powierzchnia przełącznika jest aktywna (białe tło), mycie odbywa się 
z obniżoną temperaturą. Aby wyłączyć funkcję, kliknąć ten przycisk ekranowy.  

 Tło stanie się ciemne a w polu informacyjnym (9) miga . 
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12 Poziom informacyjny 2 
Przywołać poziom informacyjny 2 

 Kliknąć po kolei następujące przyciski ekranowe: 
 

 

 
 
 

 
 

(1) Obszar do wyświetlania zdarzeń i zakłóceń pracy 

(2) Przycisk powrotu 

(3) Przycisk uruchamiania 

(4) Przejście do menu PIN ( 13) 

(5) Bieżąca godzina 

(6) Aktualna temperatura zbiornika 

(7) Aktualna temperatura płukania 
INFORMACJA Między kolejnymi płukaniami temperatura płukania jest 

obniżona w celu zaoszczędzenia energii. Efektywną 
temperaturę płukania można odczytać tylko na początku 
płukania. 

(8) Bieżąca data 

(9) Pole informacyjne 

(10) Przycisk włączania/wyłączania (zbiornik nie będzie przy tym opróżniany) 

(11) Przyciski przewijania dla obszaru (1) 

 
 
Zdarzenia i zakłócenia pracy 
 
W tym obszarze wyświetlane są wszystkie wyniki i zakłócenia pracy. Wyświetlane są tutaj również już usu-
nięte zakłócenia pracy. 
 
Przykład 
 

 

Ostatni wpis 
 Starsze wpisy 

 
 

Wskazanie Objaśnienie 

Evt xx Zdarzenie (np. przebieg programu zmywania) 

ERR xx Zakłócenie pracy 

ERR xx OK Zakłócenie pracy usunięte 

 
 

INFORMACJA Informacje opatrzone datą znajdują się w dzienniku higieny ( 13.4). 
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13 Menu PIN 
INFORMACJA Po przejściu do menu PIN maszyna się wyłączy. 
 
Wywołanie menu PIN 
 Kliknąć po kolei następujące przyciski ekranowe: 
 

 

 

 

 

 

 Wprowadzić „1575“  

  
      INFORMACJA 

Przycisk ekranowy  pozwala 
na usunięcie nieprawidłowo 
wprowadzonych cyfr. 

  

 

INFORMACJA Nieprawidłowy PIN wyświetlany jest na ekranie za pomocą symbolu . Po pięciokrotnym 
błędnym wprowadzeniu kodu PIN możliwość wprowadzania zostaje zablokowana na 
2 minuty. 

 
 
Przegląd 

 
dokonać ogólnych ustawień (godzina, data, język, kontrast) ( 13.1) 

 
zaprogramować włączanie / wyłączanie ( 13.2) 

 
wyświetlić parametry robocze ( 13.3) 

 
przywołać dziennik higieny ( 13.4) 

 
uruchomić program odkamieniania i mycia podstawowego ( 13.5) 

 
zmienić ilość środka myjącego /nabłyszczacza ( 13.6) 

 
ustawić parametry dozowników zewnętrznych ( 18.3) 

 
wyzerować wsteczny licznik wody ( 13.7) 

 
Tylko w CONNECTED WASH ( 13.8) 

Sprawdzenie połączenia 

 
 
Wyjście z menu PIN 

 Kliknąć przycisk ekranowy. 
 

 

13.1 Nastawy ogólne 

13.1.1 Data, godzina, jednostka temperatury 

Tutaj można wprowadzić bieżącą datę i godzinę, zmienić format godziny i jednostkę wyświetlania temperatu-
ry. 
 
INFORMACJA Godzina musi być dopasowana do czasu letniego/zimowego. 
 
Wywoływanie ustawień 
 Kliknąć po kolei następujące przyciski ekranowe: 
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1 Bieżąca data  
(format: RRRR-MM-DD (rok-miesiąc-dzień)) 
INFORMACJA Można wprowadzić tylko datę z 

prawidłowym formatem. 

2 Format godziny 

 AM/PM = zegar 12-godzinny 

 24 h = zegar 24-godzinny 

3 Bieżąca godzina 

4 Jednostka temperatury 

 °C = stopnie Celsjusza  

 °F = stopnie Fahrenheita 

5 Przycisk powrotu 
 

 Kliknąć przycisk powrotu (3), aby wyjść z menu. 

13.1.2 Ustawienie kontrastu 

Tutaj można zmienić kontrast, aby dopasować wyświetlanie na ekranie do warunków panujących w kuchni. 
 
Wywoływanie ustawień 
 Kliknąć po kolei następujące przyciski ekranowe: 
 

 

 

 
 
 

 

 Za pomocą przycisków  lub  dopasować ustawienie 
tak, aby wszystkie dane na ekranie były czytelne. 

 Zatwierdzić za pomocą . 
 Kliknąć przycisk powrotu (1), aby wyjść z menu. 

13.1.3 Ustawienie języka 

Tutaj można ustawić język, w którym wyświetlane będą teksty na ekranie. 
 
 
Wywoływanie ustawień 
 Kliknąć po kolei następujące przyciski ekranowe: 
 

 

 

 
 
 Wybrać żądany język. 
 Kliknąć przycisk powrotu (1), aby wyjść z menu. 
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13.2 Automatyczne włączenie / wyłączenie 

Tutaj można: 
  zaprogramować, kiedy maszyna ma się automatycznie napełnić i podgrzać. 

 zaprogramować, kiedy maszyna ma się automatycznie wyłączyć. 
 

Automatyczne włączenie / wyłączenie można ustawić dla wybranego dnia tygodnia lub konkretnej daty. Je-
żeli ustawienia się pokrywają, pierwszeństwo przed programem tygodniowym ma zawsze konkretna data. 
 
WAŻNE W chwili automatycznego włączenia muszą być spełnione następujące warunki: 

 Kaptur jest zamknięty. 

 Miejscowy wyłącznik sieciowy jest włączony. 

 Zawór odcinający wodę jest otwarty. 
 

 
Programowanie automatycznego włączenia 
 Kliknąć po kolei następujące przyciski ekranowe: 
 

 

 

 
 
 
Ustawienie dnia tygodnia 

 
 

 
Ustawienie konkretnej daty 

 
 

 

 

INFORMACJA Data i godzina następnego automatycznego 
włączenia wyświetlane będą podczas włącza-
nia maszyny. Możliwe jest jednak uruchomie-
nie maszyny przed tym momentem czasu. 

  

 Wybrać dzień tygodnia.  Aktywować dzień tygodnia.  Wprowadzić godzinę. 

 W razie konieczności 
powtórzyć dla 
kolejnych tygodni. 

 Zapisać. 

 Aktywować funkcję. 

 Wprowadzić godzinę i 
datę. 

 Aktywować funkcję.  Zapisać. 
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Programowanie automatycznego wyłączenia 
 Kliknąć po kolei następujące przyciski ekranowe: 
 

 

 

 
 
 
Ustawienie dni tygodnia lub konkretnej dany jest podobne jak w przypadku automatycznego włączenie. Dla-
tego postępować zgodnie z opisem w tym rozdziale. 
 
 
Przebieg automatyczne wyłączenia: 
 Pojawią się 3 krótkie sygnały dźwiękowe 
 10 sekund przerwy 
 Pojawią się 3 krótkie sygnały dźwiękowe 
 10 sekund przerwy 
 Pojawią się 3 krótkie sygnały dźwiękowe 
 Maszyna zostanie opróżniona za pomocą programu samoczyszczenia urządzenia i wyłączona 

 
INFORMACJA Jeżeli w chwili automatyczne wyłączenia kaptur jest otwarty, maszyna zostanie opróżniona 

i wyłączona, ale nie zostanie wyczyszczona w środku. 
 

13.3 Parametry robocze 

Tutaj można odczytać wszystkie dane operacyjne. 
 
Wywołanie danych operacyjnych 
 

 Kliknąć przycisk ekranowy. 
 

 
Na ekranie wyświetlane są następujące dane operacyjne: 
 

Pierwsze uruchom. Data 

Następny serwis za
4
 x godziny lub cykli zmywania 

Suma godzin pracy x godzin 

Suma cykli zmywania x 

Suma zużycia wody x litrów 

Kompl. cykl zmyw. EnergyPlus
5
 x 

Łączna oszczędność energii
5
 x kWh 

Cykle pracy pompy ciepła
6
 x 

Czas pracy pompy ciepła
6
 x godzin 

Pobrana energia
6
 x kWh 

Dostarczona energia
6
 x kWh 

Dzienne godz. pracy x godzin 

Dzienne cykle mycia x 

Dzienne zużycie wody x litrów 

Poz. zdol. wytw. uzd. wody x litrów 

Godziny pracy Master stare
7
 x godzin 

 
INFORMACJA Wyświetlane dane są zależne od wyposażenia maszyny. 
 
 Kliknąć przycisk powrotu, aby wyjść z menu. 

                                                      
4
 Funkcję tę może aktywować autoryzowany serwisant. 

5
 wyłącznie w EnergyPlus: 

6
 wyłącznie w wariancie ClimatePlus 

7
 jeśli zainstalowany został nowy wyświetlacz 
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13.4 Dziennik higieny 

W dzienniku higieny można: 

 przywołać w porządku chronologicznym wszystkie stany pracy, działania i zakłócenia pracy danego dnia. 

 przywołać dane związane z HACCP oraz z higieną. 
 
Lista rozpoczyna się aktualną datą i pierwszym zdarzeniem w tym dniu. Po nim następują kolejne zdarzenia 
tego dnia, następnie zdarzenia dnia poprzedniego. Na końcu każdego dnia zestawione są najważniejsze 
dane operacyjne. 
 
INFORMACJA Kiedy pamięć zostanie zapełniona zapisywane nowe dane usuwać będą najstarsze dane. 
 

Przywołanie dziennika higieny 

 Kliknąć przycisk ekranowy. 
 

 
 Pojawi się ekran z dziennikiem higieny: 

 Lista rozpoczyna się aktualną datą i pierwszym zdarzeniem w tym dniu. 

 Nastąpią zdarzenia dnia poprzedniego. 
 Kliknąć przycisk powrotu, aby wyjść z menu. 
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13.5  Odkamienianie / czyszczenie podstawowe 

13.5.1 Program odkamieniania 

Jeżeli maszyna używana będzie z wodą o dużej twardości bez odpowiedniej instalacji uzdatniania wody, 
w bojlerze, we wnętrzu maszyny jak również we wszystkich przewodach i innych komponentach, w których 
płynie woda, może osadzać się kamień. 
Osady kamienia i znajdujące się w nim pozostałości zabrudzeń i tłuszczu stwarzają ryzyko dla higieny 
i mogą doprowadzić do awarii elementów grzejnych. Dlatego bezwzględnie konieczne jest regularne usuwa-
nie tych osadów. 
Przy pomocy programu odkamieniania można usunąć kamień z wnętrza zmywarki. Kamień z przewodów 
doprowadzających wodę oraz bojlera może usunąć tylko autoryzowany serwisant serwisant. 
 
Do usunięcia kamienia potrzebny jest odkamieniacz na bazie kwasu, który przystosowany jest do zmywarek 
przemysłowych. Zalecamy stosowanie odkamieniacza firmy Winterhalter A 70 LS. 
 

 
Niebezpieczeństwo 

 Podczas korzystania ze środków chemicznych przestrzegać wskazówek bezpieczeń-
stwa i zaleceń dozowania podanych na opakowaniu. 

 Podczas obchodzenia się z chemikaliami należy nosić odzież ochronną, rękawice 
i okulary ochronne. 

 
W idealnym przypadku program odkamieniania należy uruchomić kiedy maszyna jest pusta i wyłączona. 
Jeżeli maszyna jest już gotowa do pracy, zostanie ona najpierw programowoopróżniona. 
 
Wyłącznie w przypadku zewnętrznego dozownika środka myjącego 

 
Ostrzeżenie 

Tworzenie się gazowego chlorowego 
W momencie zmieszania się ze sobą środka myjącego z aktywnym chlorem i odkamieniacza 
powstaje gaz chlorowy. Przerwać dozowanie detergentu (np. wyciągnąć lancę ssąca lub wyłą-
czyć dozownik). 

 
INFORMACJA Znajdujący się w maszynie dozownik środka myjącego będzie podczas programu odka-

mieniania programowo wyłączony. 
 

Uruchomić program odkamieniania 

 Kliknąć po kolei następujące przyciski ekranowe: 
 

 

 

 

 
 
 Przycisk ekranowy miga pod-

czas wykonywania programu. 

 
 

 
Ostrzeżenie 

Odkamieniacz powoduje korozję 
Roztwór odkamieniacza nie może pozostać w maszynie. Jeżeli w trakcie trwania programu 
odkamieniania maszyna zostanie wyłączona lub program zostanie przerwany, maszyna musi 
zostać opróżniona, na nowo napełniona i jeszcze raz opróżniona. W tym celu należy użyć 
program samoczyszczenia urządzenia. 
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Przebieg programu odkamieniania 

 

13.5.2 Program czyszczenia podstawowego 

Nowe naczynia lub nowe naczynia szklane pokryte są najczęściej warstwą ochronną, która może być usu-
nięta podczas programu czyszczenia podstawowego. Program może być użyty również wówczas kiedy na 
naczyniach utworzyły się osady jak np. osady skrobii. 
 
Uruchamianie programu mycia podstawowego 
 Kliknąć po kolei następujące przyciski ekranowe: 
 

 

 

 

 
 
 Przycisk ekranowy miga pod-

czas wykonywania programu. 

 
 
  

 Otworzyć kaptur.  Zamknąć kaptur 

 Otworzyć kaptur i sprawdzić rezultat: 

      Kontynuować od kroku 8. 

     Zamknąć kaptur i powtórzyć kroki 5 + 6. 

 Zamknąć kaptur. 

 Dodać odkamieniacz 
(A 70 LS) do 
zbiornika: 

 

PT-M/-L/-XL: 350 ml 

Dodać odkamieniacz. 
Wcisnąć przycisk 
uruchamiania. 

Sprawdzić odkamienienie. 
Dobrze: wcisnąć przycisk 28. 

Źle: wcisnąć przycisk 
uruchamiania. 
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Przebieg programu czyszczenia podstawowego 

 
 
* Pojemność zbiornika: 35 l 
 

13.6 Zmiana ilość środka myjącego / nabłyszczacza 

Przez zastosowanie nowego środka myjącego lub nabłyszczacza konieczna może być zmiana dozowanych 
ilości. Należy przestrzegać ilości dozowania zalecanych na opakowaniu. 
 
WAŻNE W poniższym menu zmieniona będzie dozowana ilość tylko dla wbudowanego dozownika. 

Przestrzegać dokumentacji załączonej do zewnętrznych dozowników. 
 
Wywołanie menu 
 

  

 

 

 
 

 

 

1 Standardowe programy zmy-
wania 

2 Przełączanie na proces płu-
kania 

3 Ilość dozowana i wewnętrzna 
nazwa (np. P003) 

4 Przyciski przewijania 

5 Zatwierdzić wprowadzoną 
wartość 

6 Symbol środka myjącego lub 
nabłyszczacza 

 

 
INFORMACJA Dozowane ilości dla poszczególnych programów zmywania mogą mieć różne ustawienia. 
 

 Otworzyć kaptur. 

 Zamknąć kaptur.  Włożyć kosz do 
maszyny. 

 Dodać środek 
czyszczący (A 20 ST) 
do zbiornika*. 
Przestrzegać zaleceń 
dotyczących 
dozowania. 

Ok. 5 s przerwy na 
ocieknięcie 
+ 15 s płukania 

Dodać środek czyszcz. 
Nacisnąć przycisk. 

 Otworzyć kaptur. 
 Wyjąć kosz z 

maszyny. 

 W razie potrzeby kontynuować mycie lub 
nacisnąć na przycisk powrotu, aby wyjść 
z menu. 
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Zmiana ilości dozowania środka myjącego 

 
 

 
Zmiana dozowania nabłyszczacza 

 

 

13.7 Wyzerowanie wstecznego licznika wody 

 
Wsteczny licznik wody musi zostać wyzerowany kiedy w maszynach z zewnętrznym urządzeniem 
do częściowego lub całkowitego odsalania na ekranie miga widoczny obok symbol. 

 
 Wymianę zewnętrznego urządzenia do częściowego lub całkowitego odsalania zlecić autoryzowanemu 

serwisantowi. 
 
Wyzerowanie wstecznego licznika wody 
 Kliknąć po kolei następujące przyciski ekranowe: 
 

 

 

 
 
 Kliknąć przycisk powrotu, aby wyjść z menu. 
 
  

 Wybrać program 
zmywania. 

 Zmienić dozowaną ilość.  Zapisać.  Wyjść z menu. 

 Wybrać proces 
płukania. 

 Wybrać program  
zmywania. 

 Zmienić dozowaną ilość.  Zapisać. 

 Wyjść z menu. 
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13.8 Sprawdzenie połączenia (tylko w CONNECTED WASH) 

Jeśli maszyna jest wyposażona w system CONNECTED WASH, można sprawdzić w tym menu status połą-
czenia maszyny lub odczytać szczegóły dotyczące połączenia (np. adres IP zmywarki).  
 
 
Wywołanie menu 

 Kliknąć przycisk ekranowy. 
 

 
 
 

 
 
 

Poz. Nazwa 

1 Adres MAC zmywarki 

2 Adres IP zmywarki 

3 Maska podsieci 

4 Przycisk ekranowy resetowania bramki Gateway 

5 Status połączenia:  

 = połączono z siecią 

 = nie połączono z siecią 

6 Przycisk powrotu 

 
 
Resetowanie bramki Gateway 
Poprzez naciśnięcie przycisku ekranowego (4) przywołany zostanie następujący stan fabryczny: 

 Winterhalter-Server: europe-hub1.winterhalter.biz 

 Ustawienia IP: DHCP 

 Logowanie do ekranu konfiguracji sieci: Nazwa użytkownika „admin“ i hasło „admin“ 
 
 
 

 
 
Jeśli nie można nawiązać połączenia z siecią, należy przestrzegać wskazówek w 
naszych FAQ: http://www.connected-wash.biz/faq. Tutaj znajdą Państwo narzędzie 
do analizy, które pomoże w wyszukiwaniu błędu. 

 
 
 
 

http://www.connected-wash.biz/faq
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14 Dostosowanie maszyny do potrzeb klienta 
Sterowanie maszyną można w określonych granicach dopasować do indywidualnych potrzeb. 
 

Przykłady 

 Można zmniejszyć ciśnienie zmywania, jeżeli myte są głównie naczynia lekkie. 

 Można wyłączyć sygnał dźwiękowy klawiszy. 
 
 Dostosowanie maszyn do potrzeb klienta powierzyć autoryzowanemu serwisantowi 

15 Montaż maszyny i stołów 
Miejsce montażu nie może być narażone na mróz, aby nie zamarzły instalacje wodne. Jeżeli miejsce monta-

żu nie jest zabezpieczone przed mrozem:  19. 

15.1 Montaż maszyny 

INFORMACJA Odstęp pomiędzy ścianą a tylnym bokiem maszyny nie jest konieczny. W wariancie Clima-
tePlus odstęp między ścianami może wynosić maksymalnie 100 mm. 

 
 Maszynę ustawić poziomo za pomocą poziomicy. 
 Nierówności podłogi wyrównać za pomocą nóg maszyny o regulowanej wysokości. 
 
Warianty montażu 

 
INFORMACJA Jeżeli maszyna zamontowana została w narożniku, należy zdemontować lewy uchwyt kap-

tura. Do zamykania otworów dostępny jest zestaw o numerze materiału 30002147. 

15.2 Montaż stołów 

 

 Składanie stołów. 
 W przypadku stosowania stołów firmy Winterhalter, na 

maszynie zamocować podpory. 
Podpory znajdują się w maszynie. 

 Zamocować stoły na maszynie. 
 Przykręcić przewody uziemiające stołów do maszyny. 

  



Montaż maszyny i stołów 

 

35 

 

15.3 Przeróbka uchwytu na kosz 

Jeżeli maszyna zamontowana została w narożniku, należy przerobić uchwyt na kosz. 

 
 Odkręcić przednią prowadnicę (1) i przymocować z lewej strony uchwytu na kosz. 
Za pomocą dostępnych oddzielnie prowadnic uchwyt na kosz można przerobić tak, aby uzyskać następujące 
wielkości kosza i odstępy od ściany: 
 

Wielkość kosza Odstęp pomiędzy ścianą a tylną prowadnicą kosza 

420 x 500 mm 235 mm 

500 x 500 mm 170 mm 

530 x 530 mm 155 mm 

500 x 500 mm 140 – 150 mm 

500 x 600 mm 175 mm 

600 x 400 mm 170 mm 

600 x 400 mm 235 mm 
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16 Przyłącze wody 
Urządzenie zabezpieczające techniki wodnej wykonane jest zgodnie z normą DIN EN 61770. Maszyna może być więc podłączona bez 
układu pośredniego do dalszego urządzenia zabezpieczającego z przewodem świeżej wody. 

 

 
Ostrzeżenie 

Maszyna i należące do niej urządzenia dodatkowe muszą być podłączone przez akredytowaną firmę instalatorską 
zgodnie z obowiązującymi lokalnie normami i przepisami. 

16.1 Wymagania względem lokalnego przyłącza wody świeżej 
Jakość wody Pod względem mikrobiologicznym świeża woda musi posiadać jakość wody pitnej 

Temperatura wody 
dopływowej 

maks. 60 °C 
 

maks. 20 °C w maszynach wariantu Cool, EnergyPlus i ClimatePlus 
maks. 50 °C w zmywarkach do szkła wariantu effect 

Twardość wody Zalecamy maksymalną twardość wody wynoszącą 3 °dH (3,8 °e / 5,34 °TH / 0,54 mmol/l ), aby zapobiec 
osadzaniu się kamienia w maszynie. 

 Maszyny bez  
wbudowanego zmiękczacza 

Maszyna z  
wbudowanym 
zmiękczaczem 

Uwaga  

Standard  3 °dH (3,8 °e / 5,34 °TH / 
0,54 mmol/l ) 

 30 °dH (37,6 °e / 
53,4 °TH / 5,35 mmol/l) 

— 

EnergyPlus  3 °dH (3,8 °e / 5,34 °TH / 
0,54 mmol/l ) 

 20 °dH (25,1 °e / 
35,6 °TH / 3,58 mmol/l) 

Dla przewodności < 200 µS/cm 
(128 ppm TDS) niezbędny jest 
wymiennik ciepła z powietrza ze 
stali nierdzewnej. 

Z ClimatePlus  3 °dH (3,8 °e / 5,34 °TH / 
0,54 mmol/l ) 

— Przewodność musi wynosić 
≥ 200 µS/cm (128 ppm TDS). 

Minimalne ciśnienie 
przepływu 

100 kPa (1,0 bar) 
150 kPa (1,5 bar) w maszynach wariantu EnergyPlus i ClimatePlus 

Maks. ciśnienie wejściowe 600 kPa (6,0 bar) 

Natężenie przepływu min. 4 l/min 

16.2 Wymagania względem miejscowego zaworu odcinającego wodę 
 dobry dostęp 

 nie z tyłu maszyny 

 przyłącze 3/4" 

16.3 Podłączanie węża doprowadzającego 

 
Uwaga 

Wąż doprowadzający nie może być skrócony, 
ani uszkodzony. 
Nie wolno ponownie używać starych, dostęp-
nych węży. 
Podczas układania nie zginać węża doprowa-
dzającego. 

 
Wąż doprowadzający i osadnik zanieczyszczeń znajdują się 
w maszynie. 
INFORMACJA Osadnik zanieczyszczeń zapobiega przedo-

stawaniu się do maszyny cząsteczek 
z przewodu doprowadzającego wodę 
i powodowaniu przez nie osadzania się rdzy 
na sztućcach i w maszynie. 

 

 

Widok z prawej strony 
 
 Podłączyć wąż doprowadzający (TWw) do maszyny. 
 Podłączyć osadnik zanieczyszczeń do miejscowego zaworu 

odcinającego wodę. 
 Podłączyć wąż doprowadzający do osadnika zanieczysz-

czeń. 
 Otworzyć zawór odcinający wodę i sprawdzić, czy przyłącza 

są szczelne. 

16.4 Podłączanie węża spustowego 

 

 
Uwaga 

Wąż spustowy nie może być skrócony, ani 
uszkodzony. 
Podczas układania nie zginać węża spustowe-
go. 

 
Wąż spustowy umieszczony jest w maszynie. 
 
INFORMACJA Zmywarka wyposażona jest w pompę odpły-

wową. Miejscowy odpływ wody musi być wy-
posażony w syfon. Maksymalna wysokość 
miejscowego odpływu wody wynosi 650 mm. 

 
 

 
Widok z tyłu 
 
 Podłączyć wąż spustowy (A) do maszyny. 
 Podłączyć wąż spustowy do miejscowego zaworu odcinają-

cego wodę. 
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17 Przyłącze elektryczne 

 
Niebezpieczeństwo 

Śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony elementów konstrukcyjnych znajdujących 
się pod napięciem sieciowym! 
 Maszyna i należące do niej urządzenia dodatkowe muszą być podłączone przez firmę instalatorską dopusz-

czoną przez właściwy zakład energetyczny zgodnie z obowiązującymi lokalnie normami i przepisami. 

 Przy pracach konserwacyjnych i naprawach odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego. Sprawdzić stan 
beznapięciowy. 

 

 Bezpieczeństwo elektryczne niniejszej maszyny zapewnio-
ne jest tylko w przypadku przepisowo zainstalowanego ob-
wodu zabezpieczającego. Bardzo ważne jest sprawdzenie 
tego podstawowego warunku bezpieczeństwa oraz, w 
przypadku wątpliwości, sprawdzenie instalacji domowej 
przez specjalistę. 

 Należy przestrzegać schematu elektrycznego. 

 Urządzenie może pracować wyłącznie z podanymi na 
tabliczce znamionowej napięciami i częstotliwościami. 

 Urządzenia, które zostały dostarczone bez wtyczki zasilającej 
muszą w pierwszym rzędzie zostać na stałe podłączone. 

 W przypadku podłączenia maszyny na stałe (bez wtyczki), 
należy zainstalować wyłącznik sieciowy z odłączeniem od 
sieci wszystkich biegunów. Szerokość rozwarcia styków w 
wyłączniku sieciowym musi wynosić przynajmniej 3 mm, a 
wyłącznik sieciowy musi być zamykany w położeniu zero-
wym. 

 Przyłącze elektryczne maszyny zabezpieczyć jako oddziel-
nie zabezpieczony obwód prądowy za pomocą bezpieczni-

ków zwłocznych lub automatycznych. Zabezpieczenie jest 
zależne od całkowitej moc przyłączeniowej maszyny. Cał-
kowitą moc przyłączeniową należy sprawdzić na tabliczce 
znamionowej. 

PT-M / PT-L z pompą ciepła ClimatePlus: 

Konieczne zabezpieczenie za pomocą wyłącznika 
nadmiarowo-prądowego (automatu bezpieczeństwa) 
o charakterystyce C lub K. 

 Dodatkowe zalecenia: W elektrycznym przewodzie zasilają-
cym zainstalować wyłącznik ochronny różnicowy klasy B rea-
gujący na prądy różnicowe przemienne, stałe pulsujące i sta-
łe o niedużym tętnieniu, o prądzie wyzwolenia 30 mA (DIN 
VDE 0664), ponieważ w maszynie znajduje się falownik. 

 Urządzenia, które fabrycznie wyposażone są w przewód 
sieciowy i wtyk CEE (3-fazowy) mogą być podłączone tylko 
do sieci zasilającej o parametrach podanych na tabliczce 
znamionowej. 

 

17.1 Podłączanie przewodu sieciowego 

Wymagania dotyczące sieciowego przewodu przyłączeniowego 
 Typ kabla: Typ H07 RN-F lub równorzędny 

 Żyły muszą być zakończone tulejami kablowymi 

 Przekrój i liczba żył: odpowiednio do miejscowego napięcia i zabezpieczenia 
pozostałe informacje patrz obudowa przednia 

 

     
     Wprowadzić przewód 
przyłączeniowy z tyłu 
maszyny. 

Wyciągnąć przewód 
przyłączeniowy z przodu 
maszyny i przeprowa-
dzić w lewo. 

Przestrzegać schematu 

połączeń ( 17.3). 

Podłączyć żyły przewo-
du przyłączeniowego 
zgodnie ze schematem 
połączeń. 

Zamknąć szybkozłącza 

 

   

  

     Jeśli konieczne, umieścić 
mostki. Wcisnąć mocno 
mostek za pomocą śrubo-
krętu. 

Podłączyć zielono-żółtą 
żyłę do rozdzielacza 
przewodów uziemiają-
cych. 

Dla zmniejszenia naciągu 
zamocować przewód 
przyłączeniowy do płyty 
montażowej łącznikiem 
kabla. 

  

 

17.2 Wyrównywanie potencjału 
 Podłączyć maszynę do miejscowego systemu wyrównywania potencjału. 

INFORMACJA Śruba przyłączeniowa znajduje się na tylnej prawej stopie maszyny. Oznaczona jest ona symbolem . 
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17.3 Schemat połączeń 
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18 Dozowniki zewnętrzne 
Zamiast dozowników wbudowanych mogą być stosowane również dozowniki zewnętrzne. Przestrzegać 
wskazówek podanych w niniejszym rozdziale. Dodatkowe informacje dostępne są w języku niemieckim 
i angielskim na stronie internetowej firmy Winterhalter (technika dozowania / Dosing systems). 

18.1 Punkty przyłączeniowe 

 
Niebezpieczeństwo 

Śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony elementów konstrukcyjnych znajdujących 
się pod napięciem sieciowym! 
Montaż i uruchomienie urządzeń dozujących zlecić autoryzowanemu serwisantowi. 

 

 
 

1 Wlewka dozująca środka myjącego 

2 Listwa przyłączeniowa z czerwoną wtyczką do podłączenia dozowników zewnętrznych 

3 Urządzenie dozujące nabłyszczacz 

4 Dozownik środka myjącego (wyposażenie specjalne) 

5 Wlewka dozująca nabłyszczacza 

6 Przepusty na węże i kable 

7 Wąż doprowadzający wodę 
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18.2 Podłączenie elektryczne 

 
Uwaga 

Podczas podłączania dozownika zewnętrznego na płytce sterowniczej nie może powstać 
zwarcie. Zwarcie może spowodować zniszczenie płytki sterowniczej. 
Należy podłączać wyłącznie dozowniki zewnętrzne wyposażone we własne zabezpieczenie. 

 
WAŻNE Maksymalny odbiór prądu na listwie przyłączeniowej: 0,5 A. 
 
 Podłączyć dozowniki zewnętrzne wtyczką 5-biegunową. 
 
Zaciski (ułożenie od góry do dołu) 
 

 

Zacisk Napięcie jest podłączone Warunek Ograniczenie Ustawienie 

L1 napięcie trwałe    

N     

Rinse 
(O18) 

równolegle do pompy płukania (O12) a) c), d), e) P709 = 0 

równolegle do zaworu magnetyczn. (O7) 

 podczas napełniania maszyny 

 w trakcie płukania 

a) c) P709 = 1 

Wash 
(O20) 

podczas pracy pompy obiegowej a) c), d), e)  

Fill 
(O17) 

podczas napełniania maszyny a), b)  P704 = 0 

równolegle do zaworu magnetyczn. (O7) 

 podczas napełniania maszyny 

 w trakcie płukania 

a) c) P704 = 1 

 

a) kaptur / drzwi zamknięte 
b) minimalny stan wody w zbiorniku 
c) nie w trakcie programu samoczyszczenia urządzenia 
d) nie podczas napełniania maszyny 
e) nie w programie odkamieniania i programie mycia podstawowego 
 
Parametry P704 i P709 sterują, kiedy na zaciskach „Fill” i „Rinse” panuje napięcie. 
 
Przyłącze zewnętrznego dozownika środka myjącego 
 

Przykład 1: 
Pompa perystaltyczna z 
przekaźnikiem czasowym i stałą 
mocą zasilania 

 Przykład 2: 
Pompa perystaltyczna z 
regulowaną mocą zasilania 

 Przykład 3: 
Pompa perystaltyczna ze stałą 
mocą zasilania 
(np. ESP 166, ESP 166C, 
SP 166Z) 

 Podłączyć do zacisku „Wash”. 
 Ustawić przekaźnik czasowy 

na dozowniku. 

  Podłączyć do zacisku „Fill“. 
 Ustawić P704=1. 
 Ustawić moc zasilania na 

dozowniku. 

  Podłączyć do zacisku „Fill“. 
 Ustawić P704=2. 
 Ustawić obydwa potencjo-

metry na wartość maksymalną. 
 Ustawić ilość dozowania w 

zmywarce. 
 W przypadku, gdy pojemność 

nie jest równa 166 ml/min, 
ustawić P706 (patrz instrukcja 
serwisowa). 

 

Przyłącze zewnętrznego dozownika nabłyszczacza 
 

Przykład 1: 
Pompa perystaltyczna z regulowaną mocą 
zasilania 

 Przykład 2: 
Pompa perystaltyczna ze stałą mocą zasilania 
(16 ml/min) (np. SP 16K ) 

 Podłączyć do zacisku „Rinse“. 
 Ustawić P709=0. 
 Ustawić moc zasilania na dozowniku. 

  Podłączyć do zacisku „Rinse“. 
 Ustawić P709=2. 
 Ustawić potencjometr na wartość maksymalną. 
 Ustawić ilość dozowania w zmywarce. 
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18.3 Ustawienie parametrów 

Wywołanie ustawień: 
 Kliknąć po kolei następujące przyciski ekranowe: 
 

 

 

 

 

 

 Wprowadzić „1575“  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 
Przycisk ekranowy  
pozwala na usunięcie 
nieprawidłowo wprowa-
dzonych cyfr. 

 

   

 
 

 

 Ustawić wartość parametru P704 za pomocą przycisków 
przewijania (4). 

 Kliknąć przycisk ekranowy (3), aby zapisać wprowadzoną 
wartość. 

 Kliknąć w przycisk przewijania (1), aby ustawić parametr 
P709. 
 Pojawi się P709. 

 Ustawić wartość parametru P709 za pomocą przycisków 
przewijania (4). 

 Kliknąć przycisk ekranowy (3), aby zapisać wprowadzoną 
wartość. 

 Kliknąć przycisk powrotu (2), aby wyjść z menu. 
 

19 Wyłączanie maszyny z eksploatacji na dłuższy czas 
Jeżeli maszyna ma być wyłączona z eksploatacji na dłuższy czas (wakacje, praca sezonowa) należy prze-
strzegać następujących wskazówek: 
 

 Opróżnić maszynę korzystając z programu samoczyszczenia urządzenia ( 9.1.2). 

 Wyczyścić maszynę ( 9.1.3 i 9.1.4). 

 Pozostawić otwarty kaptur. 
 Zamknij zawór odcinający na lokalnym przewodzie doprowadzającym wodę. 
 Wyłączyć znajdujący się w obiekcie wyłącznik sieciowy. 
 
Jeżeli maszyna ustawiona jest w pomieszczeniu, w którym może wystąpić mróz: 
 Zlecić autoryzowanemu serwisantowi zabezpieczenie maszyny przed mrozem. 

20 Uruchamianie maszyny po dłuższych przerwach w eksploatacji 
 Otworzyć zamontowany w obiekcie zawór odcinający wodę. 
 Włączyć zamontowany w obiekcie wyłącznik sieciowy. 
 Włączyć maszynę. 
 
Jeżeli maszyna ustawiona była w pomieszczeniu, niezabezpieczonym przed mrozem: 
Po dłuższych przerwach w eksploatacji maszyna musi zostać najpierw całkowicie rozmrożona (co najmniej 
24 godziny w temperaturze 25 °C). Po spełnieniu tego warunku: 
 Zlecić autoryzowanemu serwisantowi ponowne uruchomienie maszyny. 
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21 Dane techniczne 
Ogólne Warunki eksploatacyjne 

Napięcie 

patrz szyld 

 Temperatura robocza 0 – 40 °C 

Całkowita moc przyłączeniowa  Wilgotność względna powietrza < 95 % 

Zabezpieczenie  Temperatura przechowywania > -10 °C 

Minimalne ciśnienie przepływu wody 

 16.1 

 Maksymalna wysokość 
montażowa nad poziomem 
morza 

3000 m 

Maksymalne ciśnienie wejściowe  

Temperatura dopływu wody  

 
Dla maszyn wariantu ClimatePlus: 

 Fluorowane gazy cieplarnie w hermetycznie zamkniętych urządzeniach zawierają. 

 Czynnik chłodniczy R134a; 0,75 kg; 1,07 t ekwiwalentu CO2 

 Współczynnik ocieplenia globalnego 1430 
 
 
Wymiary 

Bez EnergyPlus Z EnergyPlus Z ClimatePlus 

 

 
 
 

  PT-M PT-L PT-XL    PT-M PT-L PT-XL 

A [mm] 635 735 735  F [mm] 440 440 560 

B [mm] 585 685 685  G [mm] 2195 2195 2435 

C [mm] 1515 1515 1635  H [mm] 610 710 710 

D [mm] 750 850 850  J [mm] 1130 1180 —— 

E [mm] 1995 1995 2235  K [mm] 668 768 768 

 

22 Emisje 
Hałas 
Właściwy dla stanowiska pracy poziom ciśnienia akustycznego Leq < 62 dB(A)

1
 

Niepewność pomiaru K(pA): 4 dB 
 
Powietrze wywiewane 
Przy obliczaniu urządzenia na- i odpowietrzającego należy przestrzegać wytycznej VDI 2052. 

23 Utylizacja 
W celu prawidłowej utylizacji materiałów zawartych w maszynie należy skontaktować się z właściwym sprze-
dawcą. 
 

                                                      
1
 Dla maszyn wariantu ClimatePlus: < 70 dB(A) 

*) wysokość robocza opcjonalnie również 900 mm zamiast 
850 mm. 
Wymiary pionowe zwiększają się przez to o 50 mm. 

89013234-04; 2017-10; zmiany zastrzeżone 
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24 Deklaracja zgodności UE 
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