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SEKCJA 1: Informacje ogólne 

1.1.Wyjaśnienie symboli 
W niniejszej instrukcji zastosowano następujące symbole, aby podkreślić ważne informacje dotyczące 

bezpieczeństwa i zalecenia dotyczące produktu. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji, aby uniknąć 

ryzyka spowodowania wypadków, obrażeń i zniszczenia mienia.  

 

Symbol Nazwa Znaczenie 

 

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ  
UŻYTKOWNIKA! 

Przeczytaj tą instrukcję przed użyciem produktu. 
Miej ją zawsze pod ręką. 

 

OSTRZEŻENIE! 

Ten symbol podkreśla zagrożenia, które mogą spo-
wodować obrażenia. Prosimy o dokładne prze-
strzeganie instrukcji i zwracanie szczególnej uwagi 
na takie sytuacje. 

 

ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNE! 

Ten symbol zwraca uwagę na możliwe zagrożenia 
elektryczne. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpie-
czeństwa może spowodować obrażenia lub 
śmierć. 

 

UWAGA! 
Ten symbol podkreśla wskazówki i informacje, 
które należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić wy-
dajną i bezproblemową pracę urządzenia. 

 

OSTRZEŻENIE! 
Ten symbol oznacza instrukcje, których należy 
przestrzegać, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia, błę-
dów i / lub awarii urządzenia. 

 

UZIEMIENIE! 
Ten symbol wskazuje, że uziemienie jest ko-
nieczne i jest obowiązkowe, zgodnie z prawem 

 

UTYLIZACJA ODPADÓW! 

Ten symbol oznacza, że produkt nie będzie trakto-
wany jako normalne odpady domowe. Podkreśla, 
że należy prowadzić odpowiednią utylizację  
odpadów. 

 

SEKCJA 2: Bezpieczeństwo 
Produkty wymienione w tej instrukcji zostały zaprojektowane i zweryfikowane zgodnie z krajowymi  

i międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy prze-

strzegać poniższych zasad: 

• Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego ze źródłami ciepła lub ostrymi  

powierzchniami. 

• Kabel zasilający nie powinien zwisać z boku powierzchni roboczej. 

• Upewnij się, że kabel jest ułożony tak, aby nikt nie nadepną lub potkną się o niego. 

• Kabel zasilający nie może być zagięty, ani splątany. Musi zawsze pozostawać całkowicie 

rozwinięty. 

• Nigdy nie stawiaj urządzenia, ani innych przedmiotów na przewodzie zasilającym. 
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• Pamiętaj, że niewłaściwa instalacja i połączenia mogą spowodować obrażenia i uszkodzenia. 

• Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, jest uszkodzone lub spadło. 

• Upewnij się, przed otwarciem pokryw urządzenia, że połączenia elektryczne są odłączone. 

• Nie używaj części zamiennych i akcesoriów niezalecanych przez producenta. W przeciwnym 

razie może to zagrozić użytkownikowi lub spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia. 

W takim przypadku gwarancja na urządzenie zostanie unieważniona. 

• Nie przesuwaj, ani nie podnoś urządzenia w trakcie jego działania. 

• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu. 

• Nigdy nie dotykaj wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami. 

• Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami lub stojąc na mokrej powierzchni. 

• Umieść materiał opakowaniowy (nylon, styropian itp.)  w miejscu całkowicie niedostępnym dla 

dzieci, ponieważ mogą stanowić dla nich zagrożenie. 

• W przypadku nagłej przerwy w dostawie prądu, wyjmij wtyczkę z gniazdka. Aby ponownie  

uruchomić urządzenie, podłącz je ponownie, 20 minut po przywróceniu prądu. Wysokie napię-

cie, które pojawia się przy pierwszym powrocie prądu, może uszkodzić produkt i spowodować 

pożar. 

• W przypadku jakiegokolwiek błędu, który może wystąpić, wszystkie połączenia elektryczne 

oraz wodne należy odłączyć i wezwać serwis. 

 Wszystkie instalacje, konserwacje i modyfikacje urządzania powinny być wykonane przez  

autoryzowanego serwisanta. 

SEKCJA 3: Opakowanie i zawartość  
W opakowaniu oprócz urządzenia znajdują się następujące elementy: 

• Dwa kosze do mycia naczyń i talerzy 50x50 cm (dla modeli BYM. 1000, BYM. 1000D, 

BYM.1000D.DP) 

• Jeden wąż dopływowy czystej wody (jest w urządzeniu i zostanie podłączony przez serwis) 

• Jeden wąż spustowy (znajduje się wewnątrz urządzenia i zostanie podłączony przez serwis) 

• Jedna instrukcja montażu i obsługi (do przechowywania przez klienta) 

SEKCJA 4: Instalacja 

4.1. Co zrobić przed instalacją? 
Przed użyciem i instalacją produktu upewnij się, że spełnia on lokalne wymagania dotyczące dystrybucji 

energii (napięcie i częstotliwość). Sprawdź panujące warunki, opis odpowiednich dla tego urządzenia 

jest podany na etykiecie produktu. 

Przed zainstalowaniem maszyny należy wcześniej sprawdzić, czy warunki w miejscu ustawienia  

spełniają poniższe wymagania: 

• Instalacja i podłączenie elektryczne urządzenia muszą być wykonane przez upoważnione do 

tego osoby. 

• Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z normami elektroinstalacyjnymi DIN VDE 0100. 

Urządzenie musi być uziemione. 

• Standardowy model urządzenia działa z napięciem 380 V, należy sprawdzić, czy sieć elek-

tryczna ma tę funkcję. Wartości napięcia i częstotliwości mogą się różnić w przypadku produk-

tów specjalnych. Podczas wykonywania podłączenia elektrycznego należy zapoznać się z ety-

kietą produktu i schematem elektrycznym. 
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• Kabel elektryczny 5x2,5 mm TTR należy podciągnąć do miejsca, w którym ma zostać zainstalo-

wane urządzenie. Na końcu muszą znajdować się co najmniej 3 metry użytecznego kabla, aby 

umożliwić urządzeniu bycie podłączonym. W opakowaniu nie ma dodatkowego kabla elek-

trycznego. 

• Główny bezpiecznik, do którego będzie podłączone urządzenie, musi mieć przekaźnik różnico-

woprądowy 30 mA. 

• Tolerancja napięcia nie powinna przekraczać ± 10%. 

• W przypadku montażu stacjonarnego wszystkie bieguny muszą być oddzielone od obwodu za-

silania przerwą między stykami wynoszącą 3 mm. 

• Bezpiecznik odpowiadający maksymalnej wartości prądu, wskazanej na urządzeniu, musi być 

zastosowany na linii zasilającej, do której będzie podłączone urządzenie. 

• Ściana, za miejscem instalacji, musi posiadać instalację wodną z wartością 3/4 " oraz z zaworem 

na kocu o wartości 3/4". Ponieważ system płukania maszyny działa przy ciśnieniu wody z sieci 

wodociągowej, konieczne jest upewnienie się, że w instalacji nie ma wycieków. 

• Aby zapewnić długą żywotność produktu i nie wpłynąć negatywnie na jego odporność, urzą-

dzenie należy podłączyć do źródła wody pozbawionej wapna (woda słodka). Sprzęt do zmięk-

czania wody należy stosować w obszarach z twardą wodą lub wodą o nieznanej twardości. 

• Czysta woda wpływająca do urządzenia powinna mieć temperaturę od + 4 ° C do + 55 ° C. 

Woda o niższych lub wyższych temperaturach może uszkodzić urządzenie, a także niekorzyst-

nie wpłynąć na skuteczność mycia. 

• Ciśnienie wody wpływającej do urządzenia może się różnić w zależności od regionu, w którym 

urządzenie będzie używane. Podczas instalacji należy zmierzyć ciśnienie wody, która dostanie 

się do urządzenia. W zależności od mierzonych wartości należy wykonać następujące  

czynności: 

Zmierzona wartość ciśnienia Czynność do wykonania 

Od 0 do 2 barów Należy zainstalować hydrofor. 

Od 2 do 4 barów Nie jest wymagana żadna dodatkowa czynność. 

4 bary i więcej Powinien być zainstalowany regulator ciśnienia. 

 

• Urządzenie powinno być wyposażone w odpływ wody w podłodze lub ścianie. Jeśli urządzenie 

ma wewnętrzną pompę spustową, nadaje się do użytku, o ile nie znajduje się wyżej niż 600 

mm nad poziomem gruntu. Jeśli używasz modelu, który nie ma pompy drenażowej, wylot musi 

znajdować się na poziomie gruntu. 

• Bojler urządzenia jest ustawiony na działanie między 55oC a 85oC. Wartości tych nie wolno 

zmieniać za pomocą termostatów, aby nie wpływać na skuteczność mycia. 

 Niewykonanie wyżej wymienionych zastosowań wpłynie niekorzystnie na wydajność mycia. 

 Linia zasilająca, do której ma być podłączone urządzenie, musi mieć odpowiednie uziemienie. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia spowodo-

wane eksploatacją bez lub z niewystarczającym uziemieniem. 
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4.2. Wybór miejsca instalacji 
Środowisko, w którym będzie działać urządzenie, jest bardzo ważne dla prawidłowego działania pro-

duktu. Przed zainstalowaniem maszyny zwróć uwagę na następujące elementy: 

• Umieść produkt na płaskiej, twardej powierzchni. Nie umieszczenie produktu na płaskiej  

powierzchni może spowodować nieprawidłowe ustawienie poziomu wody i nieprawidłowe 

działanie pokrywy. 

• Miejsce montażu produktu musi mieć odpowiednią nośność. 

• Nie można instalować produktu w miejscach, w których temperatura spada poniżej 0 o C. 

• Umieścić produkt jak najbliżej kranu i wylotu. 

• Nie umieszczaj produktu na pochyłej powierzchni, aby uniknąć problemów z jego upadkiem 

lub przewróceniem.  

4.3. Podłączanie elektryczne 
Aby wykonać podłączenie elektryczne produktu, zdejmij całe opakowanie i postaw go w wybranym 

miejscu, przestrzegając zaleceń dotyczących umieszczenia tej maszyny.  

 Przed wykonaniem podłączenia elektrycznego produktu porównaj specyfikacje lokalnych linii za-

silających z etykietą produktu. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli bez-

piecznik o wysokiej czułości nie zostanie podłączony do linii zasilającej w celu ochrony. 

• Instalacja i podłączenie elektryczne urządzenia muszą być wykonane przez upoważniony  

personel. 

• Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z normami elektroinstalacyjnymi DIN VDE 0100. 

Urządzenie musi być uziemione. 

• Główny bezpiecznik, do którego będzie podłączone urządzenie, musi mieć przekaźnik różnico-

woprądowy 30 mA. 

• Tolerancja napięcia nie powinna przekraczać ± 10%. 

• Bezpiecznik, zgodny z maksymalną wartością prądu wskazaną na urządzeniu, musi być zasto-

sowany na linii zasilającej, do której będzie podłączone urządzenie. 

• Jeśli urządzenie jest używane z kablem wtykowym; powinien być podłączony tylko do prawi-

dłowo zainstalowanego, pojedynczego gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie używaj przedłuża-

czy ani rozgałęźników. Nie odłączaj przewodu zasilającego, ciągnąc za przewód. Zawsze trzy-

maj za wtyczkę. 

• Układanie kabla wtykowego w miejscach, w których ludzie często chodzą, może spowodować 

obrażenia lub uszkodzenie produktu. Prosimy o odpowiednie umiejscowienie produktu. 

• Jeśli urządzenie zostało dostarczone bez kabli, kabel elektryczny 5x2,5 mm TTR musi zostać 

pociągnięty do miejsca, w którym urządzenie ma zostać zainstalowane, a na końcu musi  

znajdować się co najmniej 3 metry użytecznego kabla, aby umożliwić urządzeniu bycie  

podłączonym. 

 W przypadku nieprawidłowej instalacji i podłączenia elektrycznego, urządzenie może do-

prowadzić do powstania obrażeń. 
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SEKCJA 5: Obsługa 
Wydajność mycia zmywarek przemysłowych zależy również od czynników zewnętrznych. Jakości sto-

sowanych chemikaliów, temperatury wody i ciśnienia na wlocie, twardości wody itp. 

Aby upewnić się, że żywotność zmywarki będzie długa, a wyniki zmywania dobre, sprawdzaj poziom 

wapna w wodzie. Jeśli twardość wody jest wysoka, zastosuj sprzęt do zmiękczania wody. 

5.1. Wstęp do obsługi panelu sterowania 
Panel sterujący 

 

Symbol Nazwa Wyjaśnienie 

 

WŁĄCZ / 
WYŁĄCZ 

-Wykonuje funkcje włączania i wyłączania maszyny. Czer-
wona dioda LED jest aktywna, gdy urządzenie jest wyłą-
czone, zaś zielona dioda LED, gdy jest włączone.  
-Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć / wyłą-
czyć urządzenie. 
-Gdy urządzenie jest włączone, temperatura bojlera jest wy-
świetlana przez 5 sekund, po naciśnięciu tego przycisku 
przez 0,5 sekundy. 

 

Przycisk 
do  
wyboru  
programu 

- Służy do wybierania czasu trwania programu mycia. 
- Po jego naciśnięciu, wybrany cykl mycia jest wyświetlany 
na ekranie przez 5 sekund. 
- Przy każdym kolejnym krótkim naciśnięciu klawisza suge-
rowany jest kolejny cykl mycia. 

(60s_90s_120s_180s_240s)  

 

3-cyfrowy 
wyświe-
tlacz 

- Na wyświetlaczu są pokazywane: temperatura wanny i 
bojlera, wybrane programy, pozostały czas i kod trwającego 
programu mycia. 
- Diody LED L1 i L2 pokazują aktywację wyjść rezystancyj-
nych bojlera i wanny. 

 

START 

- Uruchamia program zmywania przy zamkniętych drzwiach. 
- Uruchamia opóźnienie programu, po naciśnięciu i przytrzy-
maniu przez 1 sekundę, przy otwartych drzwiach. (Aktywo-
wany tylko w modelach z pompą spustową) 

 

Ikona  
bojlera 

- Dioda LED L1 obok ikony bojlera świeci się, gdy jego rezy-
stor pracuje. 
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Ikona 
wanny  

- Dioda LED L2 obok ikony wanny aktywuje się, gdy jej rezy-
stor działa. 

 

5.2. Obsługa urządzenia 
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia upewnij się, że podłączenia wodne i elektryczne są  

wykonane prawidłowo. 

Po sprawdzeniu wejść i wyjść podłącz przewód zasilający, to wprowadzi urządzenie w tryb STAND-BY  

i zaświeci czerwoną diodę LED. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ. / WYŁ. przez 2 sekundy, aby włączyć 

urządzenie. 

Maszyna automatycznie kontroluje poziom wody przy pierwszym uruchomieniu. Jeśli zbiornik jest pu-

sty lub poziom wody jest niski, urządzenie zaokrągla poziom wody. W tym czasie na ekranie wyświe-

tlana jest animacja poboru wody pokazująca, że zbiornik jest pełny. Na tym etapie klawisz START jest 

żółty. Maszyna nie może uruchomić programu mycia i obsługiwać rezystorów do zakończenia poboru 

wody. Jedynym procesem, który może być aktywny, gdy poziom wody jest niski, jest manualne rozła-

dowywanie. Jeżeli uzupełnienie poziomu wody nie nastąpi w określonym czasie, na wyświetlaczu po-

jawi się kod błędu ER1. Klawisz START zmienia kolor na czerwony. Aby zresetować alarm, należy włą-

czyć, lub wyłączyć maszynę, lub nacisnąć i przytrzymać klawisz START przez 5 sekund. 

Animacja na ekranie znika po zakończeniu poboru wody. Na tym etapie woda myjąca w wannie i woda 

płucząca w bojlerze są podgrzewane i gotowe do mycia. Podobnie jak w przypadku poboru wody, kla-

wisz START świeci się na żółto podczas regulacji temperatury wody myjącej i wody do płukania. Pro-

gramów mycia nie należy rozpoczynać przed podgrzaniem wody przez rezystory. Proces podgrzewania 

urządzenia całkowicie zimnej lub świeżo dostarczonej wody trwa około 30-45 minut, w zależności od 

temperatury wody doprowadzanej. 

Diody L1 i L2 wskazują aktywność rezystancji. Rezystor bojlera działa, gdy L1 jest aktywowany, analo-

gicznie rezystor wanny działa, gdy L2 jest aktywny. Jeżeli żadna z diod nie jest aktywna, to oznacza że 

temperatura bojlera i wanny osiągnęła wartość zadaną. 

Domyślnie na ekranie wyświetlana jest temperatura bojlera. Naciśnięcie przycisku WŁ. / WYŁ. przez 

0,5 sekundy powoduje wyświetlenie temperatury wanny na ekranie przez 5 sekund. Następnie na ekra-

nie ponownie pojawi się temperatura bojlera. Podczas gdy rezystory wanny działają, wyświetlacz po-

kazuje temperaturę wanny. 

Najpierw aktywują się rezystory bojlera, a następnie wanny. Gdy rezystory bojlera są aktywne, wyświe-

tlacz pokazuje temperaturę bojlera. Dioda L1 jest aktywna. Rezystor bojlera wyłącza się, gdy tempera-

tura bojlera osiągnie 85 ° C i następnie aktywowany zostanie rezystor wanny. Wyświetlacz pokazuje 

temperaturę wanny. Dioda L1 jest wyłączona, a L2 jest aktywna. Gdy temperatura wanny osiągnie  

55 ° C, rezystor wanny wyłącza się.  Ponownie zamiast wartości temperatury wanny zaczyna pojawiać 

się temperatura bojlera. Dioda L2 jest wyłączona, a przycisk START zmienia kolor na zielony, informując 

użytkownika, że urządzenie jest gotowe do mycia. Rezystory mogą działać tylko wtedy, gdy poziom 

wody jest pełny. 

Czas trwania mycia wybierany jest przyciskiem wyboru programu. Pierwsze naciśnięcie przycisku po-

woduje wyświetlenie czasu trwania wybranego programu. Każde następne naciśnięcie pokazuje na wy-

świetlaczu czas trwania innego programu. Dostępnych jest 5 różnych programów (60s-90s-120s-180s-
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240s). Nie naciskaj żadnych przycisków przez 5 sekund, gdy program, który chcesz wybrać, jest na wy-

świetlaczu. 

Po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury, włożeniu kosza i zamknięciu pokrywy możesz używać 

zmywarki. Po zamknięciu pokrywy, proces mycia rozpoczyna się zgodnie z wybranym programem. Pod-

czas mycia klawisz START zmienia kolor na niebieski. Podczas trwania programu na wyświetlaczu po-

kazywany jest pozostały czas do jego zakończenia. 

Gdy zakończy się faza przemywania, następuje 4-sekundowa faza perkolacji. Po filtracji rozpoczyna się 

płukanie. Pompa odpływowa jest włączana po 10 sekundach procesu płukania i wyłączana po 30 se-

kundach. Uważa się, że cykl mycia kończy się płukaniem. Opróżnianie jest kontynuowane niezależnie, 

po cyklu mycia. 

Maszyny posiadają funkcję higienicznego płukania Gdy zmywarka zostanie uruchomiona bez osiągnię-

cia 85 ° C przez wodę do płukania i jeśli ta temperatura nadal nie zostanie osiągnięta podczas cyklu 

mycia, zmywarka automatycznie wydłuży czas mycia. Gdy temperatura wody do płukania osiągnie 85 

° C, urządzenie będzie myć przez chwilę, a następnie zainicjuje płukanie. Ta funkcja gwarantuje spłuki-

wanie  

w temperaturze 85 ° C zgodnie z normami higieny HACCP. 

Jeśli temperatura wody do płukania nie może osiągnąć 85 ° C w ciągu 8 minut, urządzenie rozpocznie 

płukanie przy bieżącej temperaturze wody do płukania i zakończy cykl programu. W przypadku zaist-

nienia takiej sytuacji wyświetlany jest kod błędu ER2, aby ostrzec użytkownika. 

Gdy pokrywa jest otwarta podczas mycia, mycie zatrzymuje się automatycznie. Po ponownym za-

mknięciu pokrywy program jest kontynuowany od miejsca, w którym został przerwany. Program mycia 

można anulować poprzez naciskanie przycisku START przez 3 sekundy. 

Po zakończeniu programu mycia klawisz START miga na zielono, a na ekranie wyświetlany jest tekst 

„END”. 

Aby spuścić wodę z urządzenia, należy otworzyć pokrywę, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk 

START przez 3 sekundy. Jest to dostępne tylko w modelach z pompami spustowymi. W modelach bez 

pompy spustowej maszyna nie wykonuje żadnych funkcji w tym trybie. Jeśli pod koniec okresu opróż-

niania zbiornik jest nadal pełny, opróżnianie kończy się, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu ER3. 

Aby wyłączyć alarm, należy zresetować zmywarkę. Jeśli po zakończeniu opróżniania zbiornik jest pusty, 

urządzenie wyłącza się. 

Pamiętaj, aby wyjąć wtyczkę z maszyny przed rozpoczęciem opróżniania. Po zakończeniu opróżniania 

włóż wtyczkę z powrotem na miejsce przed ponownym użyciem maszyny. Po spuszczeniu wody  

z bębna wyłącz zmywarkę ręcznie i nie pozwól, aby pompa odpływowa pracowała bez wody przez  

dłuższy czas. 

Ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane do pracy seryjnej, jeśli nie będziesz w stanie go używać 

przez długi czas (na przykład pod koniec dnia), upewnij się, że jest wyłączone. Aby wyłączyć, naciśnij  

i przytrzymaj przycisk WŁ. / WYŁ. przez 2 sekundy. 
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SEKCJA 6: Instrukcja obsługi 
• Zmywarka jest przeznaczona do użytku przemysłowego i musi być obsługiwana przez wykwa-

lifikowany personel. 

• Aby uzyskać idealne efekty zaleca się, aby twardość wody wynosiła od 0 do 10 Fr. Jeśli woda 

z sieci wodociągowej jest powyżej tej wartości, zaleca się użycie zmiękczacza wody. 

• Naczynia należy wstępnie umyć przed włożeniem do zmywarki. W przeciwnym razie pozosta-

łości na nich mogą zatkać filtry. 

• Maszyny nie należy przemieszczać podczas pracy. 

• Dozowanie detergentu i płynu nabłyszczającego stosowanych w zmywarce należy dostosować 

według zaleceń producenta środków chemicznych. 

• Jakość chemikaliów używanych w maszynie jest ważna z punktu widzenia żywotności maszyny, 

wydajności mycia i higieny. Z tego powodu ważne jest stosowanie ściernych środków chemicz-

nych i właściwe dozowanie. 

• Wodę w kotle należy wymieniać co najmniej 3 razy dziennie w zależności od częstotliwości 

użytkowania. Brudna woda w kotle zmniejsza wydajność mycia. W takim przypadku wymień 

wodę w kotle, aby uniknąć nadmiernego zużycia środków chemicznych, energii elektrycznej 

i wody.  

• Po włożeniu naczyń do zmywarki należy sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobod-

nie obracać. 

• Uszkodzenia, które mogą wystąpić w przypadku niestosowania lub niewłaściwego używania 

zmiękczacza wody oraz stosowania środków do usuwania kamienia nie są objęte gwarancją. 

Nigdy nie zanurzaj gołych rąk w wodzie do mycia zawierającej chemikalia. Koniecznie używaj  

rękawic ochronnych. Nigdy nie dotykaj oczu, jeśli zanieczyściłeś ręce chemikaliami. 

SEKCJA 7: Ewentualne problemy 
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem, zapo-

znaj się z poniższymi informacjami. 

• Upewnij się, że urządzenie ma dostęp do wody i prądu. 

• Sprawdź poziomy detergentu i nabłyszczacza. 

• Upewnij się, że korek spustowy jest na swoim miejscu. 

• Sprawdź, czy filtr pompy spustowej nie jest zatkany. 

Kontaktując się z pomocą techniczną, podaj numer seryjny znajdujący się na etykiecie  

urządzenia. 

7.1. Kody błędów  

ER1 Koniec limit czasu zasilania kotła wodą 

ER2 Błąd termostatu 

ER3 Koniec limitu czasu opróżniania 

ER4 Awaria czujnika bojlera 

ER5 Awaria czujnika wanny 
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Problem Możliwe rozwiązanie 

-ER1 -Sprawdź ciśnienie wody w sieci wodociągowej 
-Sprawdź, czy zawór wody jest otwarty 
-Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zatkany lub  
zagięty 
-Upewnij się, że korek spustowy jest na swoim miejscu. 

- Urządzenie nie pobiera 
wody. 
- Urządzenie nie przełącza 
się na tryb mycia. 
- Urządzenie nie spłukuje. 

- Sprawdź, czy zawór wodny jest otwarty. 
- Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zatkany lub 
zagięty. 
- Sprawdź, czy lampka zasilania się świeci. 
- Spuść całą wodę z maszyny i pozwól jej ponownie nabrać wody. 

- Urządzenie powoli pobiera 
wodę. 

- Upewnij się, że zawór dopływu wody jest otwarty. 
- Upewnij się, że ciśnienie wody wynosi co najmniej 2 bary. 
- Upewnij się, że ramiona płuczące nie są zatkane. 
- Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zatkany lub  
zagięty. 

-ER2 - Opróżnij urządzenie i powtórz nabór wody. 
- Upewnij się, że temperatura wody na wlocie mieści się w określonym 
zakresie. 
- Sprawdź poziom wody w wannie. 
-Opór może być uszkodzony, Rezystor może być uszkodzony, należy 
wezwać serwis techniczny. 

- Wydajność mycia jest  
niska. 

- Upewnij się, że detergent i środek nabłyszczający są dobrej jakości 
oraz sprawdź ich poziom. 
- Jeśli ramiona myjące są zatkane, należy je wyczyścić. 
- Wyczyść wszystkie filtry. 
- Sprawdź ciśnienie wody. 
- Nie wkładaj talerzy do maszyny przed ich wstępnym umyciem. 
- To urządzenie nie jest przeznaczone do mycia filiżanek. Po dłuższym 
czasie na filiżankach mogą powstawać ślady i plamy. 
- Plamy na naczyniach mogą być spowodowane obecnością kamienia 
w wodzie. Konieczne może być użycie zmiękczacza wody. 
- Jeśli używasz zmiękczacza wody, sprawdź poziom soli lub  
chemikaliów. 

- Urządzenie nie grzeje. - Opróżnij urządzenie i powtórz nabór wody. 
- Upewnij się, że temperatura wody na wlocie mieści się w określonym 
zakresie. 
- Sprawdź poziom wody w wannie. 
- Rezystor może być uszkodzony, należy wezwać serwis techniczny. 

- Zmywarka pobiera zbyt 
dużo wody. 

- Spuść całą wodę z maszyny i pozwól jej ponownie nabrać wody. 
- Wyczyść wszystkie filtry. 
- Upewnij się, że korek spustowy lub odpływy nie są zatkane. 
- Oczyścić filtr pompy odpływowej. 
- Jeśli maszyna nie przestaje nabierać wody, odłącz przyłącza elek-
tryczne i wodne, należy wezwać serwis techniczny. 

- Urządzenie nie odpompo-
wuje wody. 
- ER3 

-Nie zapomnij usunąć korka z wanny przed opróżnieniem. 
-Pompa spustowa może działać nieprawidłowo, sprawdź to. 
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SEKCJA 8: Czyszczenie 
Czyszczenie urządzenia należy podzielić na dwie części: wewnętrzną i zewnętrzną. Przed rozpoczęciem 

czyszczenia należy wziąć pod uwagę poniższe elementy: 

• Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć połączenie elektryczne od sieci. 

• Usuń cały sprzęt, który można usunąć ręcznie. 

• Do czyszczenia części maszyny ze stali nierdzewnej używaj tylko ciepłej wody i nieagresywnych 

detergentów. Wytrzyj to później do sucha miękką szmatką. 

• Nigdy nie używaj środków chemicznych na bazie chloru ani wybielaczy. 

• Nie myj wodą pod ciśnieniem. 

• Nie myj za pomocą węża urządzenia wewnątrz, ani na zewnątrz. 

• Jeżeli ramiona myjące są zatkane, zdejmij je odkręcając śruby pośrodku i udrożnij je doprowa-

dzając odwrotnie gorącą wodę do dysz. Przed ponownym włożeniem przepuść przez nie zimną 

wodę. 

• Do czyszczenia filtrów użyj gorącej wody. Przed ponownym włożeniem przepuść przez nie 

zimną wodę. 

• Uważaj, podczas czyszczenia wnętrza urządzenia, na spiczaste przedmioty, takie jak potłuczone 

szkło lub fragmenty płyty, które mogą znajdować się w urządzeniu. 

• Najpierw wyczyść urządzenie od zewnątrz suchą szmatką. Następnie wytrzyj powierzchnie uży-

wając wyłącznie środków do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej. 

• Po wyczyszczeniu urządzenia pozostaw pokrywę otwartą. 

• Jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas, konieczne jest spuszczenie wody z pompy 

i bojlera. 

Poniżej znajduje się obraz przewodni procesu czyszczenia ramion myjących maszyny.  

 

Należy pamiętać, że jeśli nie przeprowadzisz czyszczenia zgodnie z powyższymi warunkami, możesz 

zrobić sobie krzywdę, a także spowodować niekorzystny wpływ na części maszyny lub jej wygląd. 

8.1. Utylizacja urządzenia 
Pod koniec okresu użytkowania, urządzenie przeznaczone do utylizacji, należy zutylizować 

zgodnie z przepisami krajowymi. Zaleca się skonsultowanie się z firmą specjalizującą się  

w usuwaniu odpadów lub z lokalnymi usługami zajmującymi się tym. 

Aby zapobiec niewłaściwemu użyciu i niebezpieczeństwu, wycofaj zużyty sprzęt z użytku 

przed utylizacją. W tym celu wyjmij wtyczkę z gniazdka i odłącz urządzenie od zasilania.  
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SEKCJA 9: Informacje techniczne 

9.1 Schematy budowy 
E: połączenie elektryczne 

W: Dopływ wody 

D: Drenaż 

R-D: Rury do płukania i detergentu 
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9.2. Specyfikacja techniczna 

Model 1000 1000D.DP 1000D 

Szerokość [mm] 690 690 690 

Głębokość [mm] 800 800 800 

Maksymalna wysokość [mm] 1950 1950 1950 

Pojemność  wanny [mm] 500 x 500 500 x 500 500 x 500 

Maksymalna wysokość drzwi 
zmywarki [mm] 

420 420 420 

Waga [kg] 90  90  90  
Dozownik płynu nabłyszczają-
cego 

Dostępne Dostępne Dostępne 

Dozownik płynu myjącego Opcjonalne Dostępne Dostępne 

Wewnętrzna pompa spustowa Opcjonalne Dostępne Opcjonalne 

Maksymalna pojemność wanny 
[na godzinę] 

40 40 40 

Czas mycia [sekundy] 60-90-120-180 60-90-120-180 60-90-120-180 

Połączenie wlotu wody 3 / 4”  3 / 4”  3 / 4”  

Ciśnienie wlotowe wody (min – 
max) [bar] 

2-4 2-4 2-4 

Napięcie robocze 380 / 50 Hz 
 / 3 PH 

380 / 50 Hz 
 / 3 PH 

380 / 50 Hz 
 / 3 PH 

Maksymalny pobór mocy [kW] 9,1 9,1 9,1 

Rezystor wanny [kW] 4,5 4,5 4,5 

Rezystor bojlera [kW] 9 9 9 

Pompa myjąca [W] 650 650 650 

Pojemność wanny [l] 45 45 45 

Pojemność bojlera [l] 7 7 7 

Temp. Pracy bojlera [oC] 55 55 55 

Temp. Wody bojlera podczas 
jego pracy [oC] 

85 85 85 
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9.3. Schemat połączeń 
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SEKCJA 10: Ogólne warunki gwarancji 
Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o. na sprze-

dawane Towary i stanowi załącznik do Ramowych Warunków Handlowych, określone poniżej zasady 

ochrony gwarancyjnej obowiązują zawsze gdy Resto Quality sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzeda-

wany towar.   

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu Towarów.  

2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych działań 

celem przywrócenia Urządzeń do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w którym możliwe bę-

dzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli wada występowała lub 

była następstwem wad tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w chwili jego sprzedaży (wady pro-

dukcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana przez Klienta lub osoby trzecie lub nie 

wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.   

4. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od koniecz-

ności : 

a. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki 

b. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Urządzenia 

c. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Urządzenia na nowe 

o konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie 

naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wskazania upraw-

nionego serwisanta.  

5. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem odpo-

wiednich części zamiennych.  

6. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim. 

7. Zakresem usług serwisowych (gwarancji) nie są objęte : 

a. uszkodzenia mechaniczne,  

b. uszkodzenia wynikłe z działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany napięcia 

etc.)  

c. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Urządzenia (czyszczenie, 

odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających nor-

malnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcu-

chy napędowe etc.)  

d. uszkodzenia wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla normalnego 

korzystania z Urządzeń,  

e. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,  

f. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, 

eksploatacji Urządzeń  

g. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na 

użytkowniku Urządzeń.   

h. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia lub braku wykorzysty-

wania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.) 

i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń 
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8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia towaru dostarczanego do Państwa w obecności kuriera 

(dostawcy, przewoźnika) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku sporządzenia pro-

tokołu zgłoszenia szkody. Brak sprawdzenia przesyłki oraz prawidłowego zgłoszenia reklamacji do 

przewoźnika skutkuje utratą późniejszej możliwości do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.  

9. W zakresie nie objętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową opłatą. 

10. Klient może zlecić Spółce przeprowadzenie prac (działań) dodatkowych, Strony ustalają, iż Spółka 

może takie działania proponować, jednak ich przeprowadzenie zawsze będzie wymagało zgody 

Klienta. Zasady wynagrodzenia za prace dodatkowe Strony ustalać będą w toku wzajemnych rela-

cji.  

11. Każdorazowo Klient zobowiązuje się do udostępnienia Urządzeń w uzgodnionym terminie i miejscu 

w taki sposób by możliwe było przeprowadzenie wymaganych prac serwisowych w sposób nieza-

kłócony. Ewentualny brak udostępnienia Urządzeń traktowany będzie na równi z nieuzasadnioną 

interwencją serwisową.  

12. W przypadku nieuzasadnionej interwencji uprawnionych serwisantów, Klient zobowiązany będzie 

do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia dla 

serwisantów.  

13. Spółka podkreśla, a Klient jednoznacznie przyjmuje iż następujące działania skutkować będą utratą 

ochrony gwarancyjnej: 

a.  dokonanie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw czy szeroko rozumianej 

ingerencji w  Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę 

b. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych 

c. stwierdzenie uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania 

(uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych 

ogniem, wilgocią etc.) 

d. nieprawidłowe podłączenie urządzenia, jak również brak wykorzystywania wymaganych 

akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)  

14. Zgłoszenie usterki odbywać będzie się - poprzez przesłanie przez Klienta zgłoszenia awarii na adres 

e-mail: serwis@restoquality.pl 

15. Towary co do których zgłaszane są roszczenia z tytułu gwarancji: 

a. o masie do 30 kg należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego ser-

wisu 

b. o masie powyżej 30 kg – w zależności od wskazań Spółki należy dostarczyć pod wskazany 

przez Spółkę adres uprawnionego serwisu lub naprawiony zostanie przez wskazanych ser-

wisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).  

c. przypominamy, iż na Kliencie dokonującym przesłania Urządzenia pod wskazany adres 

spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Urządzenia na czas jego 

transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Urządzenie 

przed uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie czynności za-

ładunkowych).  

d. Spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego – świadczyć 

pomoc w organizacji transportu Urządzenia.  
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e. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Urządzenia zwrotnie przesyłanego po przepro-

wadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i miejscu uzgodnio-

nym. Ewentualny brak odbioru Urządzenia wedle pierwotnych ustaleń skutkować będzie 

obciążeniem Klienta wynikłymi z tego kosztami (m.in. kosztami ponownego przesłania / 

transportu Urządzenia).  

16. Strony ustalają następujące terminy reakcji Spółki na ewentualne zgłoszenia dot. usterek Urzą-

dzeń: 

a. zwrotny kontakt telefoniczny – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia  

b. wizyta uprawnionego serwisanta – do 14 dni od daty zgłoszenia 

c. wykonanie naprawy zależne jest od otrzymania przez Spółkę lub inny wyznaczony do prze-

prowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności od terminu rea-

lizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty wizyty serwisanta.  

 

 

Spółka      Klient 

 

 
 
 
 


