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I dashur klient, qëllimi ynë është që t'ju ofrojmë produkte me cilësi të lartë që tejkalojnë pritshmëritë tuaja. 
Pajisja juaj është prodhuar në fabrika moderne dhe është testuar me kujdes për cilësinë. Para se të përdorni 
pajisjen tuaj, lexoni me kujdes këtë udhëzues i cili përfshin informacion bazë për instalimin e sigurtë, 
mirëmbajtjen dhe përdorimin. Udhëzimet për përdorim vlejnë për disa modele. Prandaj mund të ketë dhe 
ndryshime.

PËRMBAJTJA
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KAPITULLI 1: PAMJA E PËRGJITHSHME
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Lartësia 850 mm
Lartësia (pa platformën 
e punës)

820 mm

Gjerësia 598 mm

Thellësia 598 mm
Pesha Neto 48 kg
Input i energjisë elektrike 220-240 V, 50 Hz
Totali i energjisë 2200 W
Fuqia ngrohëse 2000 W
Fuqia e pompës 100 W
Fuqia e pompës së zbrazjes 30 W
Presioni i furnizimit me ujë 30 kPa (0,3 bar) -1000 kPa (10 bar)
Aktualisht 10 A
Niveli i zhurmës LwA 52 dB (A)
Niveli i zhurmës LpA 41 dB (A)

Specifikime teknike

Konformiteti me standardet dhe të dhënat e Testit / Deklarata e Konformitetit e 
BE-së.
Ky produkt plotëson kërkesat e të gjitha direktivave të BE-së për sa i përket standar-
deve përkatëse të harmonizuara të cilat janë vendosur për shënimin CE. 
Ju lutem vizitoni www.sharphomeappliances.com për një kopje elektronike
të këtij manuali për përdorim.           

KAPITULLI 1:  SPECIFIKIME TEKNIKE
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KAPITULLI 2:  INFORMACIONE MBI SIGURINË DHE REKOMANDIME

Informacione Sigurie Për Tu Ndjekur Gjatë Përdorimit të Pajisjes
• Ju lutemi të ruani këtë udhëzues përdorimi gjatë gjithë kohës me pajisjen tuaj. 

Jepeni këtë udhëzues më pajisjen tuaj kur ia jepni atë dikujt tjetër.
• Lexoni me kujdes këtë udhëzues përdorimi dhe ndiqni udhëzimet.
• Kjo pajisje është dizajnuar për tu përdorur në vende pune ( lloji komercial).
• Përdoreni pajisjen tuaj në përputhje me qëllimet e deklaruara për përdorim. 

Ndiqni udhëzimet e konfirmuara në këtë udhëzues për përdorim.
•  KUJDES: Gabimet në përdorimin e pajisjes në përputhje me qëllimin 

e saj për përdorim mund të shkaktojë dëmtim dhe kushte të rrezikshme dhe 
gjithashtu mund të humbni garancinë mbi pajisjen. Përdoruesi paguan për 
dëmet që rezultojnë nën këto rrethana.

• Nëse kabllo e furnizuar nuk përputhet me prizën, kabllo e furnizuar duhet 
të zëvendësohet nga shërbimi i autorizuar për të parandaluar ndonjë rrezik.

• Lidhni pajisjen me korrent AC dhe prizë të tokëzuar. Prodhuesi nuk është 
përgjegjës për dëmtimet që mund të shkaktohen nga përdorimi pa tokëzim.

• Sigurohu që linja e tokëzimit në elektricitet e pajisjes tuaj dhe kabllon mbrojtës 
të qarkut të elektricitetit është në gjendje të mirë për të parandaluar një shok 
elektrik potencial.

• Kontrollo rregullisht kabllon e elektricitetit për dëmtime. Mos e sforconi 
kabllon e energjisë të pajisjes duke e tërhequr. Mos vendosni asnjë objekt 
mbi kabllon e energjisë.

• Sigurohu që kabllo furnizues me elektricitet nuk është i përthyer nën pajisje.
• Nëse kabllo furnizuese është dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga shërbimi 

i autorizuar rekomanduar nga prodhuesi për të parandaluar ndonjë rrezik. Ju 
lutemi kontaktoni shërbimin e autorizuar ose qendrën e kontaktit të klientit.

• Mos e përdorni pajisjen tuaj në situatat në vijim:
-Nëse pajisja, priza apo kabllo furnizues është dëmtuar, 
-Nëse pajisja është rrëzuar, ka shenja të dukshme dëmi apo nuk funksionon si 
duhet, 
-Nëse pajisja dhe pjesë elektrike janë qartazi të dëmtuara,
-Nëse pajisja është e lagur, ka rënë në ujë apo lëngje të tjera , ka qenë pjesë 
e përmbytjes dhe nëse pjesët e saj elektrike kanë rënë në kontakt me ujin, 
-Nëse keni vënë re zhurmë të çuditshme, tym apo erë.
Nëse është dalluar një nga kushtet e përmendura, fikni pajisjen tuaj, hiqeni nga 
priza menjëherë dhe kontaktoni shërbimin e autorizuar. 
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KAPITULLI 2:  INFORMACIONE MBI SIGURINË DHE REKOMANDIME

Një pajisje e dëmtuar apo pjesët e saj të dëmtuara mund të shkaktojnë lëndime 
të mëdha apo zjarr.
• Nëse pajisja juaj ka ndonjë keqfunksionim, mos tentoni ta riparoni pajisjen 

vetë. Mos e çmontoni pajisjen, mund të rezultojë me rrezik shoku elektrik kur 
e përdorni nëse është instaluar në mënyrë të gabuar. Pajisja nuk ka pjesë 
që mund të riparohen nga përdoruesi.

• Hiqeni nga priza ose ulni siguresën para se të kryeni riparime në të. Mbyllni 
rubinetin e ujit.

• Duke përdorur aksesorë dhe pjesë zëvendësuese jo të rekomanduara nga 
prodhuesi mund të shkaktojë dëmtime të pajisjes dhe lëndime

• Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e sipër dhe nga 
persona me aftësi të kufizuara fizike, dëgjimore apo mendore apo me përvojë 
dhe njohuri të limituara vetëm nëse ata mbikëqyren apo kanë marrë udhëzime 
përkatëse dhe dëmtimet janë kuptuar.

• Fëmijët nuk duhet të lejohen të luajnë me pajisjen. Mos lejoni fëmijët të vënë 
në përdorim lavastoviljen.

• Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
• Ruani larg fëmijëve kutinë e detergjentit dhe të shpëlarësit.
• Mbani larg fëmijët nga pajisja që është e hapur pasi mund të ketë mbetje 

të substancave pastruese.
• Sigurohuni që pajisjet e vjetra nuk paraqesin ndonjë rrezik për fëmijët. Ka 

patur raste që fëmijët janë bllokuar në pajisjet e vjetra. Thyeni bllokuesin 
e pajisjeve tuaja të vjetra, hiqni kabllon dhe largoni prizën nga kabllo për të 
parandaluar situata të tilla.

• Mos e përdorni pajisjen tuaj në ambientet e jashtme dhe në sipërfaqe të 
lagura për të parandaluar rreziqe të shokut elektrik. 

• Mbani prizën kur hiqni pajisjen tuaj dhe nxirreni. Mos e tërhiqni kabllon.
• Pajisja duhet të furnizohet me një pajisje korrenti (RCD) me një korrent 

veprues që nuk i tejkalon 30 mA.
• Mos përdorni siguresa të shumëfishta dhe kabllo zgjatues. 
• Mos përdorni kabllo që janë të dëmtuar, të shqyer apo të përdorur. Asnjëherë 

mos tërhiq, përkul apo dëmto kabllon.
• Mos u ngjit, mos u ul apo mos vendos ngarkesa në derën e pajisjes kur kjo 

është e hapur.
• Mos vendos ose hiq nga priza me duar të lagura për të shmangur shokun 

elektrik.
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KAPITULLI 2:  INFORMACIONE MBI SIGURINË DHE REKOMANDIME

KUJDES: Ambalazhimi është i rrezikshëm për fëmijët. Ruani larg fëmijëve të 
gjitha materialet e paketimit.
• Kontrollo nëse pajisja juaj apo paketimi i saj ka dëmtime. Asnjëherë mos 

përdorni një pajisje me një nga llojet e dëmtimeve. Konsultohu menjëherë 
me një servis.

• Hapni materialet e paketimit si edhe deklarohet dhe eliminoni atë si dhe 
përshkruhet në seksionin e informacionit mbi paketimin.

• Hiqni nga priza pajisjen nëse ajo nuk do të përdoret për një kohë të gjatë.
• Sigurohu që e ke hequr pajisjen nga lidhjet elektrike në rastet në vijim:
- Para instalimit,
Para pastrimit dhe mirëmbajtjes
-  Para riparimeve.
• Mos mbushni ndarjet e detergjentit dhe shpëlarësit me substanca të 

ndryshme nga detergjentët dhe shpëlarësit specifik të prodhuar për 
lavastovilje. Përndryshe, prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë 
dëm që mund të shfaqet në pajisjen tuaj.

• Uji në pjesën e larjes nuk është ujë i pijshëm. Mos e pini.
• Mos vendosni kimikate tretëse në seksionin e larjes të pajisjes tuaj pasi aty 

ka rrezik për shpërthim.
• Para se të lani objekte plastike në pajisjen tuaj, kontrollo nëse janë të 

përshtatshme për larje në lavastovilje.
• Mos vendosni objekte që nuk janë të përshtatshme për larje në lavastovilje 

në pajisjen tuaj. Gjithashtu, mos tejkaloni kapacitetet e koshave. Përndryshe, 
prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për dëmtime dhe korrozione në pjesën 
e brendshme të pajisjes tuaj për shkak të lëvizjes së koshave.

• Kur pajisja është duke punuar, mos e hapni derën e saj pasi mund të dalë 
ujë i nxehtë jashtë. Sistemi i sigurisë do të ndalojë pajisjen tuaj, nëse ju 
hapni derën.

• Mos e lini hapur derën e pajisjes tuaj. Duke lënë hapur derën mund të 
shkaktohen aksidente.

• Mos instalo pajisje të tjera që shpërndajnë nxehtësi të tilla si soba afër 
pajisjes tuaj. Nxehtësia e dalë nga soba apo pajisje të tjera të ngjashme 
mund të dëmtojë lavastoviljen.

• Enë të tilla si tasa, gota dhe tenxhere vendosini në lavastovilje me pjesën e 
tyre të hapur me kokë poshtë.

• Mos vendosni enë të ndryshme apo më shumë enë nga sa është specifikuar 
në pajisjen tuaj.

• Për arsye sigurie, hiqni pajisjen nga priza kur programi i larjes ka mbaruar.
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• Lavastovilja juaj nuk mund të përdoret nga persona me aftësi të kufizuara 
fizike dhe mendore, nga fëmijë dhe nga persona me njohuri dhe përvojë të 
pamjaftueshme për përdorim pa mbikqyrës që mund të sigurojnë sigurinë e tyre. 

• Sipërfaqet e sheshta të pajisjes janë të ndjeshme. Ato duhet të pastrohen 
me lëndë speciale pastrimi. Sipërfaqet e sheshta të pastruara me pastrues 
të papërshtatshëm mund të dëmtohen, të gërryhen apo pamja e tyre mund të 
deformohet pas disa kohësh. Përdorni substanca pastruese të rekomanduara 
nga Shërbimi i Autorizuar për të parandaluar këtë.

• Nëse opsioni i ruajtjes së energjisë është aktivizuar, dera do të hapet 
automatikisht në fund të programit. Me qëllim që të mos dëmtohet mekanizmi 
i hapjes automatike i derës, mos tentoni të mbyllni derën për disa minuta. 
Dera duhet të rri hapur për 30 min. për një tharje efektive. (vetëm në 
produkte me mekanizëm të hapjes automatike të derës) 
KUJDES: Mos qëndroni përballë derës pasi të keni dëgjuar sinjalin për 
hapjen automatike të derës.

Informacione Sigurie për tu Ndjekur Gjatë Instalimit
• Instalimi dhe procedurat e riparimit duhet të kryhen gjithmonë nga Shërbimi 

i Autorizuar. Prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për dëmtime që mund të 
rezultojnë për shkak të procedurave të kryera nga persona të paautorizuar. 
Priza duhet të jetë lehtësisht e arritshme pas instalimit. 

• Ju mund të telefononi qendrën e shërbimit para se të filloni të përdorni pajisjen 
tuaj për të kontaktuar shërbimin më të afërt të autorizuar dhe të kërkoni ndihmë 
për instalimin, funksionimin dhe përdorimin e pajisjes tuaj. 

• Selekto një vend të përshtatshëm, të sigurtë dhe të niveluar për instalim.
• Sigurohu që instalimi dhe lidhjet elektrike dhe hidraulike të pajisjes janë kryer 

sipas udhëzimeve.
• Konsultohu me një elektricist profesionit për të siguruar që sistemi i siguresave 

në banesën tuaj është në pajtueshmëri me rregulloret.
• Pajisja duhet të lidhet dhe të vihet në përdorim vetëm në përputhje me detajet 

në pllakën e llojit. Kontrollo vlerën e voltazhit të rrjetit tuaj elektrik nëse është 
në përputhje me vlerat e deklaruara në vlerat e sugjeruara për pajisjen para 
se ta përdorni atë.

• Prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim që mund të rezultojë 
nga lidhjet e papërshtatshme, defektet që vijnë nga tokëzimi.

• Asnjëherë mos përdorni kabllo zgjatues apo priza të shumëfishta për të lidhur 
pajisjen tuaj me rrjetin elektrik. Këto lidhje mund të rezultojnë me mbinxehje.

• Lidhjet midis tokëzimit të godinës dhe vidave tokëzuese të furnizuara me 
pajisjen duhet të kryhen nga elektricist profesionist duke përdorur kabllo 
tokëzimi 10 mm² që duhet të blihet nga klienti.

KAPITULLI 2:  INFORMACIONE MBI SIGURINË DHE REKOMANDIME
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• Lokacioni i vidave ku duhet të lidhet kabllo për tokëzim tregohet me etiketë 
të verdhë pas pajisjes.

Helika që duhet të bashkëngjitet me lokacionin 
e treguar me etiketë të verdhë gjatë tokëzimit 
është furnizuar me këtë produkt. Përdorni këtë 
helikë të furnizuar me pajisjen për tokëzimin.

• Helika përfshin pjesë shtesë asamblimi (që do të furnizohet gjithashtu me 
produktin)  

• për instalimin me tokëzim. Nëse tokëzimi kryhet nga një teknik i kualifikuar, 
vendosja e pjesëve shtesë për asamblim dhe vidat duhet të ndjekin procesin 
siç tregohet në figurën e parë më poshtë.

• Pjesa e asamblimit të helikës duhet të vendoset në metalin e panelit të pasim 
përgjatë anës së hapur. Metali i panelit të pasim duhet të qëndrojë midis 
dy vidave kryesore të pjesës së asamblimit. Në figurën e dytë lidhur me 
asamblimin mund të shihet pjesa e helikës asambluese.

• Vlera e korentit të siguresës në banesën tuaj duhet të jetë 10-+16 Amps.

KAPITULLI 2:  INFORMACIONE MBI SIGURINË DHE REKOMANDIME
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Paneli Anësor 
Metalik i Pasëm

Shënim: Pjesa 
asambluese 
e helikës duhet 
të vendoset në 
metalin e panelit 
anësor  përgjatë 
hapjes së tij 

2

Vida 
Asamblim 
Pjesë

Tokëzim 
Konduktor 
Lokacion

Lavastovilja Tokëzim 
Vida

1

KAPITULLI 2:  INFORMACIONE MBI SIGURINË DHE REKOMANDIME
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Informacione Sigurie për Tu Marrë në Konsideratë Gjatë Pastrimit dhe 
Mirëmbajtjes
• Pastroni rregullisht pajisjen tuaj si edhe shpjegohet në kapitullin “Pastrimi dhe 

Mirëmbajtja”. Hiqeni nga priza pajisjen dhe mbyllni rubinetin para se të filloni 
me  mirëmbajtjen dhe pastrimin.

 KUJDES: Mos e pastroni pajisjen me ujë me presion. Mos përdorni 
substanca gërryese gjatë pastrimit.
Informacione Sigurie për Tu Ndjekur Gjatë Përdorimit dhe Transportit
• Pajisja duhet të vendoset në paketimin e saj origjinal gjatë dërgesës dhe 

transportit për të parandaluar dëmtimin e përbërësve të saj.
• Ruajeni produktin në pozicion normal gjatë transportit.
• Mos e rrëzoni në tokë pajisjen dhe mbrojeni atë nga ndikime të tjera gjatë 

transportit.
• Defektet dhe dëmtimet që rezultojnë gjatë përdorimit pas dorëzimit të produktit 

tek klienti nuk mbulohen nga garancia.
• Nëse ju keni nevojë të ngarkoni produktin, mbajeni atë në pozicionin djathtas 

lart dhe mbajeni nga ana e pasme. Animi i pajisjes mund të shkaktojë që pjesët 
elektronike të lagen dhe të dëmtohen.

• Para se të lëvizni produktin, hiqeni nga priza.
• Hiqni ujin nga tubat dhe shkëpusni lidhjet e furnizimit me ujë.
• Zbrazni komplet ujin e mbetur në produkt. 
Objekte Jo të Përshtatshme Për Larje në Lavastovilje
• Tavëll cigareje, mbetje dylli, dyll, vaj, bojë, enë me materiale kimike dhe çeliku 

dhe aliazhe hekuri.
• Bojë fildishi për dru dhe kocka, perla të veshura, pirunë, lugë, thika, pjesë 

ngjitëse dhe gërryese, kimikate alkaline dhe acidike dhe pjesë të kontaminuara.
• Materiale alumini dhe argjendi ( hasër dhe çngjyrosja mund të shfaqen.)
• Disa lloje xhami sensitiv, porcelan me figura dekorative, kristale, pirun dhe 

lugë me adeziv jo rezistent ndaj nxehjes, gota kristali, sete kuzhine, objekte 
të prodhuara me fibra sintetike.

• Objekte me tipare thithëse të tilla si sfungjer apo copë nuk mund të lahen në 
lavastovilje.

• KUJDES: Sigurohu që nënshtresat ( pjata etj) që ju do të blini në të ardhmen 
të jenë të përshtatshme për larje në lavastovilje.

• Objekte me tipare thithëse të tilla si sfungjer apo copë nuk mund të lahen në 
lavastovilje.

KAPITULLI 2:  INFORMACIONE MBI SIGURINË DHE REKOMANDIME
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KUJDES: Sigurohu që nënshtresat ( pjata etj) që ju do të blini në të ardhmen të 
jenë të përshtatshme për larje në lavastovilje.
Kufizimi i Përgjegjësisë
I gjithë informacioni teknik, udhëzimet për përdorim, rregullat për përdorim dhe 
mirëmbajtje në këtë manual përmbajnë informacionin më të fundit për pajisjen tuaj. 
Prodhuesi nuk do të pranojë ndonjë përgjegjësi për ndonjë dëmtim apo lëndim 
që shkaktohet nga gabime në respektimin e udhëzimeve në këtë manual, duke 
përdorur pajisjen jashtë qëllimit të përdorimit, nga veprimet e paautorizuara për 
riparim, duke bërë modifikime në pajisje pa leje dhe duke përdorur pjesë këmbimi 
të pa miratuara nga prodhuesi.
Shënim i rëndësishëm për përdoruesit: Ju mund të aksesori versionin dixhital 
të këtij manual nëpërmjet adresës më poshtë:“dishwasher@standardtest.info”. 
Ju lutemi të shtoni emrin e modelit dhe numri seria ( 20 karaktere) të shkruara në 
derën e këtij produkti në subjektin e e-mailit.

KAPITULLI 2:  INFORMACIONE MBI SIGURINË DHE REKOMANDIME
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• Pajisja juaj është regjistruar në 220 – 240 Volt. Nëse voltazhi kryesor në zonën 
tuaj është 110 volt, duhet të keni një transformator 110/220 volt dhe 300 vat 
në linjë. Pajisja duhet të hiqet nga priza gjatë instalimit.

• Gjithmonë përdorni prizë të veshur furnizuar me pajisjen tuaj.
• Efikasiteti i larjes së pajisjes tuaj do të ulet në rast të voltazhit të ulët.
• Ndërkohë që përcaktoni vendin për instalimin e pajisjes tuaj, sigurohu që të 

jetë një vend ku ju mund të ngarkoni dhe shkarkoni me lehtësi enët pas larjes 
dhe që kabllo furnizues të mos ngecet nën pajisje.

• Mos instaloni pajisjen tuaj në hapësira ku temperaturat mund të shkojnë nën 
0°C.

• Për herë të parë vini në punë pajisjen tuaj bosh pas instalimit në një vend të 
përshtatshëm.

• Kjo pajisje nuk mund të përdoret në ambiente të jashtme dhe të lihet në shi.
• Hiqeni pajisjen nga paketimi para instalimit duke ndjekur udhëzimet mbi 

paketim.
• Vendoseni pajisjen afër një rubineti uji dhe kurseni tubin e ujit. Merrni parasysh 

që vendi nuk mund të ndryshohet pasi të jenë kryer instalimet.
• Mos e mbani pajisjen tek dera apo paneli i kontrollit kur e lëvizni.
• Sigurohu që ka mjaftueshëm hapësirë përreth pajisjes për të lëvizur lehtësisht 

pajisjen para dhe pas gjatë pastrimit.
• Sigurohuni që tubat e prurjes dhe zbrazjes së ujit të mos përthyhen kur 

vendosni pajisjen. Gjithashtu, sigurohu që kabllo furnizues nuk ngecet nën 
pajisje.

• Kalibroni këmbët e pajisjes për të qenë në nivel dhe të qëndrueshme. Dera 
mund të hapet dhe të mbyllet pa probleme nëse pajisja instalohet si duhet.

• Nëse dera e pajisjes nuk mbyllet si duhet, kontrolloni nëse sipërfaqja e pajisjes 
ëshë vendosur rrafsh dhe sigurohu që pajisja është niveluar me kalibrim. 

KAPITULLI 2:  INFORMACIONE MBI SIGURINË DHE REKOMANDIME
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KAPITULLI 3:  INSTALIMI I MAKINERISË

 

Lidhjet hidraulike
Sigurohu që pajisjet hidraulike në banesën tuaj janë të përshtatshme me 
lavastoviljen. Ne ju rekomandojmë që të instaloni një filtër në hyrje të banesë 
apo godinës për të parandaluar dëmtimin e pajisjes nga kontaminimi ( rëra, 
argjila, ndryshku etj) që  mund të vijë nga furnizimi kryesor apo nga linjat 
hidraulike herë pas herë dhe për të parandaluar gjendje të tilla si zverdhje, 
sedimentim, etj si rezultat i larjes.

Zorra e hyrjes së ujit
Mos përdorni zorrën e hyrjes së ujit  të pajisjes tuaj të 
vjetër (nëse ekziston). Përdorni zorrë uji të re të furnizuar 
me pajisjen tuaj.   Derdhni ca ujë brenda tubit nëse do të 
përdorni një tub të ri apo një tub që nuk është përdorur 
për një kohë të gjatë.
Lidhni zorrën e hyrjes së ujit direkt tek rubineti i ujit.
Presioni nga rubineti duhet të jetë të paktën 30 kPa 
(0.3 bar), dhe maksimumi 1000 kPa (10 bar). Nëse 
presioni i ujit është mbi 1000 kPa (10 bar), përdorni një 
valvolë për reduktimin e presionit midis.
 

Hapni komplet rubinetin për të kontrolluar fortësinë e ujit pasi të keni kryer të 
gjitha instalimet.
Mbyllni rubinetin pas çdo programi larjeje për sigurinë e pajisjes tuaj.

SHËNIM: Sigurohu që kutitë shpërndarëse janë 
përdorur në disa modele. Sigurohu që kutia shpërndarës 
nuk përfshin voltazh të rrezikshëm. Mos prisni kutitë 
e siguresave. Mos përthyeni apo përkulni ato. 

Tubi i shkarkimit të ujit 
Zorra e shkarkimit të ujit mund të jetë e lidhur në 
mënyrë të drejtpërdrejtë në vrimën e shkarkimit të ujit 
ose të zhytet me për shkarkim në lavaman.
Duke përdorur një tub të veçantë të përkulur (nëse ka), 
uji mund të rrjedhë direkt në lavaman nëpërmjet tubit 
të përkulur mbi buzën e lavamanit. Kjo lidhje duhet të 
jetë midis  50 dhe 110 cm nga bazamenti i dyshemesë. 

KUJDES: Mos përdorni një tub shkarkues më 
të gjatë se 4m. Kjo mund të ndikojë në larjen 
e mjaftueshme për enët tuaja. Prodhuesi nuk do të 
pranojë ndonjë përgjegjësi në këtë rast.
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Paralajmërim: Kur përdoret një tub shkarkues më shumë se 4 m, enët mund të 
mbeten të pista. Në këtë rast, SHARP nuk do të pranojë përgjegjësi. 

Lidhjet elektrike
Spina tokëzuar e pajisjes tuaj duhet të jetë e lidhur me një prizën shuko furnizuar me 
tension të përshtatshëm dhe aktual. Nëse nuk ka instalim me tokëzim, një elektricist 
kompetent duhet ta kryejë atë. Në rast të përdorimit pa tokëzim të instaluar, kompania 
jonë nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë humbje të përdorimit që mund të shfaqet. 
Vlera e siguresave të brendshme duhet të jetë 10-16 A.
Makineria  juaj është regjistruar në bazë të 220-240 V. Nëse voltazhi kryesor në 
vendndodhjen tuaj është 110 V, lidhni një transformator me 110/220 V dhe 3000 W 
ndërmjet.
Makineria nuk duhet të vendoset në prizë gjatë pozicionimit.
Gjithmonë përdorni spinë të veshur furnizuar me pajisjen tuaj. Përdorimi në 
tension të ulët do të shkaktojë një rënie në cilësinë e larjes. Kabllo elektrike 
e makinerisë duhet të zëvendësohet nga një shërbim i autorizuar ose nga 
vetëm një elektricist i autorizuar. Nëse nuk veproni kështu, kjo  mund të çojë 
në aksidente. Për qëllime të sigurisë, ne ju rekomandojmë që të hiqni spinën 
kur makineria nuk do të përdoret për një periudhë kohe të gjatë. Në mënyrë 
për të shmangur goditjet elektrike, mos e hiqni nga priza kur duart tuaja janë të 
lagështa. Kur shkëpusni pajisjen tuaj nga rrjeti kryesor, gjithmonë tërhiqeni nga 
priza. Kurrë mos tërhiqni vetëm kordonin.

KAPITULLI 3:  INSTALIMI I MAKINERISË
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Vendosja e pajisjes poshtë banakut
Nëse doni të vendosni pajisjen nën banak, kontrollo nëse hapësira poshtë 
banakut është e  mjaftueshme për pajisjen dhe instalimet elektrike-hidraulike 
janë të përshtatshme.
1. Nëse hapësira poshtë banakut është e përshtatshme për pajisjen, hiqni 
platformën e pajisjes si edhe tregohet në figurë. 

2. Me qëllim që të hiqni platformën, hiqni vidat e platformës pas pajisjes ku 
fiksohet pllaka dhe shtyni platformën përpara dhe pas me 1cm, tërhiqeni dhe 
lëvizeni.
KUJDES: Seksioni i banakut ku do të vendosni pajisjen tuaj pasi të keni lëvizur 
platformën duhet të jetë i përshtatshëm për të lejuar që pajisja të jetë e balancuar.

KAPITULLI 3:  INSTALIMI I MAKINERISË
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KAPITULLI 3:  INSTALIMI I MAKINERISË

H

3. Kalibro këmbët e pajisjes në përputhje me bazamentin. 4. Shtyni pajisjen tek 
vendi poshtë banakut duke siguruar që tubat të mos përdridhen apo përkulen. 

KUJDES: Ruani platformën në një hapësirë të mbyllur me dimensionet 
e specifikuara në figurë pasi ta keni hequr nga pajisja.

 Lartësia e Produktit

Pa material izolues Me material izolues

Të gjitha produktet 2 kosha 3 kosha

Lartësia 
(mm)

820 mm 830 mm 835 mm
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Vendosja e Enëve në Lavastovilje
Vendosja si duhet e enëve do t’ju lejojë që të merrni më të mirën nga pajisja juaj në aspektin e konsumit të 
energjisë, larjes dhe performancës së tharjes. Pajisja juaj ka dy kosha ku ju mund të vendosni enët tuaja. Ju 
mund të vendosni pjesë të mëdhaja dhe të thella të tilla si tenxhere të gjata, kapak tenxheres, pjata, pjata sallate, 
takëme në koshin poshtë. Koshi lart është dizajnuar për filxhanë çaji, pjata ëmbëlsire, tasa sallate, filxhanë dhe 
gota. Vendosni gotat me bisht të gjatë  në cep të koshit dhe pas raftit, jo në objekte të tjera. Mos vendosni gotat 
e gjata mbi njëra-tjetrën. Ato mund të dëmtohen duke mbuluar njëra tjetrën.
Është më mirë të vendosni objekte me bazament të hollë, të shtrirë në mes të koshave.
Vendosni lugë përgjatë pirunëve dhe thikave për të parandaluar që ato të futen mes njëra tjetrës. Përdorni rrjetë 
takëmesh për rezultat më të mirë. Enët e gjatë dhe të mprehta të tilla si pirun shërbimi, thika të mëdhaja,, etje 
vendosini me sipërfaqen e mprehtë poshtë ose horizontalisht në koshin e enëve për të parandaluar lëndimet.

KUJDES: Vendosni enët në pajisje në mënyrë që të parandaloni rrotullimin në krye dhe tek krahët me spërkatje.

Shkarkimi i Enëve të Lara
Rekomandohet të shkarkohet koshi lart si fillim për të parandaluar rrjedhjen e ujit mbi enët në koshin poshtë 
ndërkohë që zbrazni lavastoviljen. Filloni të shkarkoni lavastoviljen kur enët të jenë ftohur mjaftueshëm në mënyrë 
që ti prekni ato lehtësisht dhe kur programi ka mbaruar.

Koshi lart
Raft me regjistrim lartësie
Këto rafte janë dizajnuar për të rritur kapacitetin e koshit lart. Ju 
mund të vendosni filxhanët dhe gotat në këto rafte. Falë tiparit 
kalibrues të këtyre rafteve, ju mund të vendosni në to gota me 
madhësi të ndryshme. Plastikat me kalibrim lartësie të montuara 
në kosh u lejojnë rafteve të jenë në 2 pozicione të ndryshme. Ju 
gjithashtu mund të vendosni thika, pirunj dhe lugë të gjata në këto 
rafte horizontalisht për të mos bllokuar lëvizjen e krahëve spërkatës.

Rrjeta horizontale e koshit lart
Rrjeta horizontale e vendosur në koshin lart ju lejon të vendosni pjata 
dhe tasa kur është e nevojshme. Gjithashtu ju mund të lani pajisje 
kuzhine të tilla si tiganë dhe tenxhere duke mbyllur rrjetat horizontalisht.

KAPITULLI 4: MBUSHJA E LAVASTOVILJES TUAJ

1

2
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KAPITULLI 4: MBUSHJA E LAVASTOVILJES TUAJ
Regjistrimi i lartësisë  së koshit
Koshi lart i pajisjes është në pozicionin sipër Ju mund të vendosni objekte të mëdha të tilla si tenxhere në koshin 
lart në këtë pozicion. Kur ju vendosni koshin lart në pozicion poshtë, ju mund të vendosni pjata të mëdha në 
koshin sipër. Përdorni rrotat për të ndryshuar lartësinë e koshit. Hapni koshin në pjesët mbërthyese në fund të 
shinave të koshit lart duke rrotulluar të dy anët, dhe nxirrni jashtë koshin. Zëvendësoni koshin në shina duke 
ndryshuar pozicionin e rrotës dhe mbyllni fiksuesit e koshit.

Koshi poshtë   
Rrjeta me palosje
Rrjetat me palosje përbëhen nga katër pjesë të vendosura në koshin lart që janë dizajnuar për ju për të vendosur 
objekte të mëdha të tilla si tenxhere, tasa etj. sa më lehtësisht. Ju mund të krijoni hapësira të mëdha duke palosur 
secilën nga pjesët një nga një ose të gjitha njëherësh. Ju mund të përdorni raftet e palosshme duke i ngritur ato 
lart, ose duke i palosur poshtë.

Heqja e koshit në mes
Koshi i mesëm i pajisjes tuaj mund të hiqet për të larë enë të mëdha të tilla si tenxhere. Rrotulloni fiksuesit në fund 
të shinave të koshit lart në anën për të hapur ato, nxirrni koshin dhe fusni pjesën e krahut spërkatës në zgavër. 
Priza dhe Përdorimi i saj:
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Heqja e koshit në mes
Koshi i mesëm i pajisjes tuaj mund të hiqet për të larë enë të mëdha të tilla si tenxhere. Rrotulloni fiksuesit në fund 
të shinave të koshit lart në anën për të hapur ato, nxirrni koshin dhe fusni pjesën e krahut spërkatës në zgavër. 

Priza dhe Përdorimi i saj:

KAPITULLI 4: MBUSHJA E LAVASTOVILJES TUAJ 
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Shporta e lëvizshme të takëmeve  mund të rrëshqasin në mes të telave para dhe pas të shportës së poshtme. 
Nëse koshi në mes është hequr, ju mund të përdorni koshin e takëmeve të lëvizshëm në një kosh më të ulët.

Sistemi i Koshit Modular të Lëvizshëm

Mekanizmi i koshit modular të lëvizshëm është dizajnuar për të hequr lehtësisht koshat lart dhe në mes.

Vendosja e Koshit të Takëmeve:
Koshi i takëmeve duhet të vendoset në koshin sipër me mbajtëset e tij të mbyllura.

KAPITULLI 4: MBUSHJA E LAVASTOVILJES TUAJ 
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Vendosja e Koshit Alternativ

Koshi lart

Vendosjet e gabuara

Shënim i Rëndësishëm Për Testet Laboratorike 
Për informacione të detajuara mbi testet e performancës, ju mund të na kontaktoni nëpërmjet emailit si më poshtë:
dishwasher@standardtest.info
Ju lutemi të përfshini emrin e modelit dhe numrin serial ( 20 karaktere) të pajisjes për të testuar në kërkesën tuaj 
me e-mail. Ju mund ta gjeni këtë informacion në etiketën e pllakës bashkangjitur në anën e derës. Ju mund të 
kërkoni një kopje elektronike të këtij manuali nëpërmjet të njëjtës adresë e-maili si më poshtë.

KAPITULLI 4: MBUSHJA E LAVASTOVILJES TUAJ 
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KAPITULLI 5: PËRCAKTIMI I PROGRAMIT  
Përcaktimi i Programeve  

Numri i 
programeve

1 2 3 4 5 (referencë)

Emri i 
programeve

Qelq Jet 14 min Qelq Fast 
19 min

Qelq 29 min Super 49 min Eko

Temperatura 
e larjes

30°C  35°C 40°C 65°C 50°C

Niveli i ndotjes Programi i 
shpëlarjes për 
enë të pastra

Enë pak të 
ndotura, të 
freskëta

Enë 
mesatarisht 
të ndotura

Enë 
mesatarisht 
të ndotura 
të mbajtura 
për një kohë 
të gjatë

Enë 
mesatarisht 
të ndotura, 
të freskëta

Sasi detergjenti 
B: 25 cm3 / 
A : 5 cm3

A A A A+B A+B

Lloji i detergjentit Larje 30°C  Larje 35°C Larje 40°C Larje 65°C Paralarje

- Shpëlarje 
mesatare

Shpëlarje 
e ftohtë

Shpëlarje 
mesatare

Larje 50°C

Shpëlarje e 
ngrohtë

Shpëlarje e 
ngrohtë 

Shpëlarje 
e ngrohtë

Shpëlarje e 
ngrohtë

Shpëlarje me 
ujë të nxehtë

Fund Fund Fund Fund Fund

Koha e 
programit(min)

14 19 29 49 162 

Konsumi i 
elektricitetit 
(kWh/h)

0,50 0,60 0,90 1,31 0,90

Konsum uji 8,5 12,5 12,4 10,7 9 

PARALAJMËRIME: Programet e shkurtër nuk përfshijnë një proces tharje. Vlerat e mësipërme janë vlerat e 
deklaruara marrë në kushte laboratorike sipas standardeve përkatëse. Këto vlera mund të ndryshojnë në varësi 
të përdorimit të produktit dhe mjedisit (temperatura e hyrjes së ujit, presioni i ujit, tensionit të rrymës, temperaturës 
së ambientit).

* Vlerat mesatare të konsumit aplikohen në temperaturën e hyrjes së ujit prej 15°C.

* Rekomandohet të përdorni programin Super 49 në fund të ditës.
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KAPITULLI 6:  NDEZJA E MAKINERISË DHE ZGJEDHJA E NJË PROGRAMI  

1. Butoni Ndezur/Fikur
Pajisja është e aktivizuar kur shtypet butoni Ndezur/Fikur dhe treguesi i mbarimit të programit (4) në panelin e 
kontrollit ndizet.

2. Butoni i selektimit të programit
Ju mund të zgjidhni programin e larjes të përshtatshme për enët tuaja duke përdorur butonin e zgjedhjes së 
programit.

Shënim 1: Kurdo që makina është e aktivizuar, programi Eco do të zgjidhet dhe programi më i fundit i larjes ose 
funksioni do të anulohet.

3.) Butoni i ngarkesës në gjysëm.
Duke përdorur ½ funksionin, tri llojet e larjeve mund të bëhen në koshin e ulët, në koshin e sipërm dhe në të dy 
koshat.

4.) Treguesi njoftues i mungesës së kripës.
Kontrolloni dritën e treguesit njoftues të mungesës së kripës në ekran për të patur një ide nëse kripa zbutëse 
në makinerinë tuaj është e mjaftueshme apo jo. Kur treguesi njoftues për mungesën e kripës ndizet, mbushni 
kutinë e kripës.

Treguesi njoftues i mungesës së shpëlarësit.
Kontrolloni dritën njoftuese për mungesën e shpëlarësit në ekran për të patur një ide nëse sasia e shpëlarësit në 
makinerinë tuaj është e mjaftueshme ose jo. Nëse treguesi njoftues i mungesës së shpëlarësit ndriçon, mbushni 
kutinë e shpëlarësit.

Treguesi i Fundit të Programit
Treguesi përfundimtar i programit në panelin e kontrollit do të jetë ndezur kur përfundon programi i zgjedhur i 
larjes. Fundi i programit gjithashtu do të tregohet me një sinjal zanor.

TË NJIHESH ME PAJISJEN

1 2 43
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KAPITULLI 6:  NDEZJA E MAKINERISË DHE ZGJEDHJA E NJË PROGRAMI  

 
 = =

Treguesi përfundimtar 
i programit do të 
ndizet kur të shtypet 
butoni Ndezur/Fikur.1. Shtypni butonin Ndezur/Fikur.  

2. Ju mund të zgjidhni programin e larjes të përshtatshme për enët 
tuaja duke përdorur butonin e zgjedhjes së programit.  
3. Mbyllni derën e makinerisë. Programi fillon automatikisht.
Shënim: Nëse heq dorë nga fillimi i pajisjes pas zgjedhjes së programit, thjesht shtypni butonin ndezur/fikur. Kur 
shtypni përsëri butonin e ndezjes/fikjes, pajisja juaj do të jetë e gatshme për një përzgjedhje të programit të ri. 
Zgjidhni programin e ri duke shtypur butonin e zgjedhjes së programit.
Monitorimi i programeve

 Funksionimi i makinerisë

Ndryshimi i programit 
Nëse ju doni të ndryshoni programet ndërkohë që një program larës është duke vazhduar.  

Shënim: Për t'i dhënë fund larë në gjysmë të rrugës, fillimisht hapni derën pak për të parandaluar që uji të derdhet 
kur të hapet dera.

 

Kur një program përzgjidhet duke 
përdorur butonin e zgjedhjes së 
programit, llamba e programit do 
të ndizet dhe treguesi përfundimtar 
i programit do të fiket.

=
Mos hapni derën para se 
të përfundojë programi.

  
 

  

Hapni derën e lavastoviljes 
tuaj dhe zgjidhni programin e 
dëshiruar duke shtypur butonin 
e zgjedhjes së programit.

Mbyllni derën dhe programi 
i ri do të vazhdojë aty 
ku ka mbetur programi 
i mëparshëm.

Treguesi përfundimtar i programit në 
panelin e kontrollit do të jetë ndezur kur 
përfundon programi i zgjedhur i larjes. 
Gjithashtu pajisja do të lëshojë paralajmërime 
sinjali "5" kur mbaron programi. 
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KAPITULLI 6:  NDEZJA E MAKINERISË DHE ZGJEDHJA E NJË 
PROGRAMI  

Anullimi i programit
Nëse ju doni të ndryshoni programet ndërkohë që një program larës është duke vazhduar. 

 
 
 
 

 
 
 

Shënim: Për t'i dhënë fund larë në gjysmë të rrugës, fillimisht hapni derën pak për të parandaluar që uji të derdhet 
kur të hapet dera.

Fikja e makinerisë

SHËNIM 1: Në mënyrë që procesi i tharjes të realizohet sa më shpejt, ju mund të hapni pak derën e makinerisë 
pak minuta pasi programi ka përfunduar  dhe dëgjohet sinjali (drita e Mbarimit të jetë ndezur.) 
SHËNIM 2: Nëse dera e pajisjes është hapur ose energjia ndërpritet gjatë larjes, programi do të vazhdojë kur 
dera të mbyllet ose rryma të furnizohet përsëri. 
SHËNIM 3: Nëse ndërpritet energjia apo dera e makinerisë është hapur gjatë procesit të tharjes, programi 
ndërpritet. Makineria juaj është gati për një selektim programi të ri. 

Shkarkimi fillon kur dera e pajisjes është 
e mbyllur. Pajisja do të shkarkojë ujin 
brenda për afro 30 sek. Paisja do të 
lëshojë paralajmërime  me sinjal "5" 
kur programi anulohet dhe "Treguesi 
i Fundit të Programit" do të ndizet.

 Shtypni butonin për përzgjedhjen 
e programit për 3 sek. (Llamba e 
programit do të fiket ndërsa treguesi 
përfundimtar i programit ndizet)

Hapni derën e  pajisjes tuaj. Llamba 
e programit më të fundit do të ndizet.

 

Fikni pajisjen duke përdorur 
butonin Ndezur/Fikur kur 
programi mbaron dhe treguesi 
përfundimtar i programit ndizet.

Më vonë, stakoni pajisjen 
tuaj dhe mbyllni rubinetin.
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Ky simbol mbi produkt ose ambalazh nënkupton se produkti nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake.
Në vend të kësaj, pajisja duhet të dorëzohet në vendin e grumbullimit për riciklim me cilësi elektrike dhe elektronike 
si pajisje. Ju do të ndihmoni në shmangien e dëmtimit të mjedisit dhe rreziqet për shëndetin publik. 
Materialet e riciklimit do të ndihmojnë për ruajtjen e burimeve natyrore. Për informata më të hollësishme në lidhje 
me riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni autoritetin tuaj lokal ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Lavastovilja përmban produkt biocidal në filtrin thithës PP për të parandaluar shtimin e baktereve.
Substancë aktive: zink piritin (CAS Nr: 13463 -41/-7)

 

DEPONIMI I MAKINERISE TUAJ TE VJETER
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Visit Our Website
sharphomeappliances.com

Service & 
Support
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Почитувани корисници, нашата цел е да ви понудиме високо квалитетни производи кои ги надминуваат 
вашите очекувања. Вашиот апарат е произведен во модерни капацитети и е внимателно тестиран за 
квалитет. Пред да го користите апаратот, внимателно прочитајте го овој водич кој ги содржи основните 
информации за безбедна инсталација, одржување и употреба. Упатствата за работа се однесуваат на 
неколку модели. Затоа, може да се појават разлики.

СОДРЖИНА
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ПОГЛАВЈЕ 1: ОПШТ ИЗГЛЕД

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10.
11.
12. 
13. 
14.
 

Горна корпа
Шина за горната корпа 
Средна корпа
Шина за средната корпа
Сад за сол
Кутија за детергент
Врата
Контролна табла 

Филтри
Долна корпа
Долна прскалка
Средна прскалка
Горна прскалка
Корпа за прибор за јадење

1

2

3
4

5

6
7

14

13

12
11
10
9
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Висина 850 mm
Висина (без работна 
површина)

820 mm

Ширина 598 mm

Длабочина 598 mm
Нето тежина 48 kg
Електрично напојување 220-240 V, 50 Hz
Вкупна потрошувачка 
на струја

2200 W

Потрошувачка на струја 
при загревање

2000 W

Потрошувачка на 
струја на пумпата

100 W

Потрошувачка на струја 
на одводната пумпа

30 W

Притисок на водата 30 kPa (0.3 бари)-1000 kPa (10 бари)
Струја 10 A
Ниво на бучава LwA 52 dB (A)
Ниво на бучава LpA 41 dB (A)

Технички спецификации

Усогласеност со стандардите и податоците од тестовите / Декларација 
за усогласеност на ЕУ
Овој производ ги исполнува побарувањата на применливите директиви на 
ЕУ со соодветните усогласени стандарди коишто ја обезбедуваат ознаката 
CE.
Посетете ја страницата www.sharphomeappliances.com за електронска
копија од ова упатство за корисникот.  

ПОГЛАВЈЕ 1:  ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
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ПОГЛАВЈЕ 2:  БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕПОРАКИ

Безбедносни информации што треба да се следат при користење на 
апаратот
• Секогаш чувајте го ова упатство за работење до апаратот. Давајте го 

ова упатство со апаратот кога ќе му го позајмите на некого.
• Внимателно прочитајте го упатството за работење и следете ги 

инструкциите.
• Овој апарат е дизајниран за да се користи на работни места (комерцијален тип).
• Користете го вашиот апарат во согласност со декларираната цел на 

користење. Следете ги инструкциите наведени во ова упатство за работење.
• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Доколку не се користи апаратот согласно 

неговата намена за користење, тоа може да предизвика оштетување и 
опасни состојби и да ја поништи гаранцијата на производот. Корисникот 
ќе плати за штетите кои произлегуваат под овие околности.

• Ако вашиот кабел за напојување не одговара со штекерот, кабелот за 
напојување мора да биде заменет од страна на овластениот сервис за 
да се спречи било каква опасност.

• Поврзете го апаратот со наизменична струја и заземјен штекер. 
Производителот нема да биде одговорен за штетите кои може да 
произлезат од употреба без заземјување.

• Осигурајте се дека заземјувањето во штекерот за електрична енергија 
на апаратот и заштитното коло за проток на електрична енергија се во 
добра состојба за да се спречи потенцијален струен удар.

• Редовно проверувајте дали кабелот за електрична енергија има некакви 
оштетувања. Немојте на сила да го влечете кабелот за напојување на 
апаратот. Не ставајте никакви предмети врз кабелот за напојување.

• Осигурајте се дека кабелот за снабдување со електрична енергија не е 
превиткан под апаратот.

• Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да биде заменет од страна 
на овластен сервис кој е препорачан од производителот за да се спречат 
било какви опасности. Контактирајте со овластениот сервис или центарот 
за поддршка на корисници.

• Немојте да го користите апаратот во следниве ситуации:
-Ако апаратот, приклучокот или кабелот за напојување се оштетени,
-Ако апаратот ви има паднато, има знаци на видливо оштетување или не 
работи правилно,
-Ако апаратот и електричните делови се видливо оштетени,
-Ако апаратот е влажен, ви има паднато во вода или други течности, бил подложен 
на поплави и ако неговите електрични делови дојдат во контакт со вода,
-Ако забележите чудна бучава, чад или мирис.
Ако препознаете некоја од горенаведените состојби, исклучете го уредот, 
веднаш исклучете ја струјата и контактирајте со овластен сервис. 
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ПОГЛАВЈЕ 2:  БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕПОРАКИ

Оштетениот апарат или неговите делови можат да предизвикаат сериозни 
повреди или пожар.
• Ако вашиот апарат има некаков дефект, не се обидувајте сами да 

го поправате апаратот. Не го расклопувајте апаратот, тоа може да 
резултира со ризик од струен удар при користењето ако е инсталиран 
на погрешен начин. Апаратот нема делови што може да се поправат 
од страна на корисникот.

• Исклучете го осигурувачот или извадете го апаратот од струја пред било 
какви поправки на апаратот. Затворете ја славината за вода.

• Користењето додатоци и резервни делови кои не се препорачани од 
страна на производителот може да предизвика оштетување на апаратот 
и повреди

• Овој апарат може да се користи од деца на 8-годишна возраст или нагоре, 
како и од лица со ограничени физички, слушни или ментални способности 
или со недостаток на искуство и знаење, само кога се под надзор или кога 
се дадени соодветни инструкции и се разбираат опасностите.

• На децата не треба да им се дозволи да си играат со апаратот. Не им 
дозволувајте на децата да ја пуштаат машината за садови.

• Чистењето и одржувањето не треба да го вршат деца без надзор.
• Чувајте ги детергентот и средството за плакнење подалеку од децата.
• Држете ги децата подалеку од апарат кој е отворен бидејќи може да 

има остатоци од средствата за чистење.
• Осигурајте се дека старите апарати не претставуваат никаков ризик за 

децата. Познато е дека децата се имаат заклучувано во стари апарати 
и порано. Скршете ја бравата на вашите старите апарати, пресечете 
го кабелот за напојување и отстранете го приклучокот од кабелот за 
да се спречат таквите ситуации.

• Не го користете апаратот на отворено и на влажни површини за да се 
спречат ризиците од струен удар. 

• Држете го приклучокот кога го исклучувате уредот и извлечете. Не го 
влечете кабелот.

• Апаратот мора да биде напоен преку уред за резидуална струја (RCD) 
со номинална струја за резидуално работење која не надминува 30 mA.

• Не користете повеќекратен приклучок и продолжен кабел. 
• Не користете приклучоци кои се оштетени, искинати или изабени кабли. 

Никогаш немојте да го влечете, виткате или оштетувате кабелот.
• Немојте да се качувате, да седнувате или да ставате тежина врз вратата 

на апаратот кога таа е отворена.
• Не го приклучувајте или исклучувајте приклучокот со влажни раце за 

да избегнете струен удар.



МК-8

ПОГЛАВЈЕ 2:  БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕПОРАКИ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пакувањето е опасно за децата. Чувајте ги сите 
материјали за пакување подалеку од децата.
• Проверете дали апаратот или неговото пакување имаат оштетувања. 

Никогаш не ракувајте со апарат кој има било какви видови на 
оштетувања. Веднаш консултирајте се со сервис.

• Отворете го материјалот за пакување како што е наведено и фрлете го 
како што е опишано во делот за информации за пакувањата.

• Извадете го апаратот од струја ако нема да се користи подолго време.
• Не заборавајте да го извадите апаратот од струја и да ја исклучите 

електричната енергија во следниве случаи:
- Пред инсталација,
-  Пред чистење и одржување,
-  Пред поправки.
• Не ги полнете преградите за детергент и средство за плакнење со 

супстанции поинакви од детергентите и средствата за плакнење кои 
се конкретно наменети за машини за миење садови. Во спротивно, 
производителот нема да биде одговорен за било какви оштетувања 
што може да му се случат на вашиот апарат.

• Водата во делот за миење не е вода за пиење. Не ја пијте.
• Не ставајте растворливи хемикалии во делот за миење на апаратот 

бидејќи постои ризик од експлозија.
• Пред да миете пластични предмети во апаратот, проверете дали се 

погодни за миење во машини за миење садови.
• Не ставајте предмети кои не се погодни за миење во машина за миење 

садови во апаратот. Исто така, не го надминувајте капацитетот на 
корпите. Во спротивно, производителот нема да биде одговорен за 
гребнатинките или корозијата на внатрешниот дел на апаратот поради 
движењето на корпите.

• Кога работи апаратот, не му ја отворајте вратата бидејќи може да 
прсне жешка вода. Безбедносниот систем ќе го стопира апаратот ако 
ја отворите вратата.

• Не ја оставајте отворена вратата на апаратот. Ако ја оставите отворена, 
тоа може да предизвика несреќи.

• Не инсталирајте други апарати што емитуваат топлина како што е шпорет 
врз или близу до апаратот. Топлината која ја емитуваат шпоретот или 
сличните уреди може да ја оштети машината за миење садови.

• Ставајте ги садовите како што се чинии, чаши и тенџериња во машината 
за миење садови со отворите свртени надолу.

• Не ставајте различни садови или садови повеќе отколку што е наведено 
на вашиот апарат.

• Од безбедносни причини, исклучете го уредот од струја кога ќе заврши 
програмата за миење.
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• Машината за миење садови не смеат да ја користат луѓе со ограничени 
физички и ментални способности, деца и луѓе со недоволно знаење и 
искуство околу тоа како се користи апаратот без надзорници кои ќе можат 
да ја осигураат нивната безбедност. 

• Стаклените површини на апаратот се чувствителни. Тие треба да се чистат 
со специјални средства за чистење. Стаклените површини кои се чистат 
со несоодветни средства може да се изгребаат, оштетат или нивниот 
изглед може да се деформира со текот на времето. Користете средства за 
чистење препорачани од нашиот овластен сервис за да го спречите ова.

• Ако е активирана опцијата за штедење на енергија, вратата 
автоматски ќе се отвори на крајот од програмата. За да не се оштети 
механизмот за автоматско отворање на вратата, не се обидувајте да 
ја затворате вратата неколку минути. Вратата мора да биде отворена 
во рок од 30 минути за ефективно сушење. (само кај производи со 
механизам за автоматско отворање на вратата). 
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не стојте пред вратата откако ќе го 
слушнете сигналот за автоматско отворање на вратата.

Безбедносни информации што треба да се следат за време на 
инсталација
• Процедурите за инсталација и поправка секогаш мора да се извршуваат 

од страна на овластен сервис. Производителот нема да биде одговорен 
за штетите што може да настанат поради процедури извршени од страна 
на неовластени лица. Приклучокот за струја мора да биде лесно достапен 
по инсталацијата. 

• Можете да се јавите на центарот за повици пред да почнете да го 
користите апаратот за да стигнете до најблискиот овластен сервис и 
да побарате помош околу инсталацијата, работењето и користењето 
на вашиот уред. 

• Изберете соодветно, безбедно и рамно место за инсталацијата.
• Осигурајте се дека инсталацијата на апаратот и поврзувањата на струја 

и вода се извршени во согласност со инструкциите.
• Консултирајте се со квалификуван електричар за да се осигурате дека 

системот со осигурувачи во вашиот дом е во согласност со прописите.
• Апаратот мора да биде поврзан и ракуван само во согласност со деталите 

кои се наоѓаат на плочката со спецификации. Проверете дали вредноста 
на напонот на вашата електрична мрежа одговара со вредноста која е 
наведена на плочката со технички спрецификации на апаратот пред да 
го користите апаратот.

• Производителот нема да биде одговорен за било какви штети што може 
да настанат поради несоодветни поврзувања, неможност да се обезбеди 
заземјување.

• Никогаш не користете продолжни кабли или повеќекратни приклучоци за 
поврзување на апаратот на електричната мрежа. Таквите поврзувања 
може да резултираат со прегревање.

• Поврзувањето помеѓу заземјувањето на зградата и шрафот за 
заземјување доставен со апаратот мора да биде извршено од страна на 
квалификуван електричар со користење на 10 мм² кабел за заземјување 
кој си го купува корисникот.
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• Местоположбата на шрафот каде што треба да се поврзе кабелот за 
заземјување е прикажана со помош на жолта налепница за заземјување 
зад апаратот.

Шрафот што треба да се поврзе на 
местоположбата која е прикажана со помош на 
жолта налепница за време на заземјувањето 
е доставен со производот. Користете го 
овој шраф кој е доставен со апаратот за 
заземјување.

• Шрафот вклучува дополнителни делови за монтирање (кои исто така ќе 
бидат доставени со производот)  

• за поврзување на заземјувањето. Кога квалификуваниот електричар ќе 
го спроведува заземјувањето, ќе ги вметнува дополнителните делови за 
монтирање и ќе ги зашрафува, тој мора да го следи редоследот како што 
се гледа на првата слика подолу.

• Делот за монтирање на шраф мора да се вметне во задниот метален 
панел долж страната со отвор. Металниот дел на задниот панел мора 
да остане помеѓу двата спроводници на делот за монтирање на шрафот. 
На втората слика може да се види соодветното монтирање на делот за 
монтирање на шраф.

• Моменталната вредност на осигурувачот во вашиот дом мора да биде 
од 10 до 16 Ампери.

ПОГЛАВЈЕ 2:  БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕПОРАКИ
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Заден 
страничен 
метален 
панел

Забелешка: 
Делот за 
монтирање на 
шраф мора да 
се вметне во 
страничниот 
метален панел 
долж отворот 

2

Дел за 
монтирање 
на шраф

Местоположба 
на спроводникот 
за заземјување

Подлошка Шраф за 
заземјување

1
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Безбедносни информации што треба да се следат за време на чистење 
или одржување
• Редовно чистете го апаратот како што е објаснето во поглавјето „Чистење 

и одржување“. Исклучете го апаратот од струја и затворете ја славината 
пред да почнете со одржување и чистење.

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го мијте апаратот со вода под притисок. Не 
користете абразивни средства за време на чистењето.
Безбедносни информации што треба да се следат за време на ракување 
и транспорт
• Апаратот мора да биде во своето оригинално пакување за време на 

ракувањето и транспортот за да се спречи оштетување на неговите 
составни делови.

• Чувајте го апаратот во нормална положба за време на транспортот.
• Не го испуштајте апаратот и заштитете го од удари за време на 

транспортот.
• Дефектите и оштетувањата што ќе настанат за време на ракувањето 

по доставувањето на производот кај корисникот не се покриени со 
гаранцијата.

• Ако треба да го носите производот, чувајте го во исправена положба 
и држете ја задната страна. Со навалување на производот нанапред, 
електронските делови може да се навлажнат и оштетат.

• Пред да го поместувате производот, исклучете го приклучокот за струја.
• Отстранете ги одводот за вода и поврзувањата за водоснабдување.
• Целосно испуштете ја преостанатата вода во производот.
Предмети кои не се погодни за миење во машината за 
миење садови
• Пепел од цигари, остатоци од восок, восок, масла, бои, садови со 

хемикалии и материјали од челична легура.
• Дрвени или рачки од слонова коска, или пак такви обложени со бисер, 

вилушки, лажици, ножеви, залепени делови и абразивни, кисели или 
алкални хемикалии и контаминирани делови.

• Алуминиумски и сребрени материјали (може да настане матирање или 
промена на бојата).

• Одредени типови на чувствителни стакла, порцелан со декоративни 
принтови, кристали, лепени вилушки и лажици кои не се отпорни на 
топлина, чаши од оловен кристал, кујнски даски за сечење, производи 
произведени со синтетички влакна.

• Предмети со впивачки својства како што се сунѓер или крпа не смеат да 
се мијат во машината за миење садови.

• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурајте се дека приборите за јадење (чиниите 
итн.) кои ќе ги купувате во иднина се погодни за миење во машината за 
миење садови.

• Предмети со впивачки својства како што се сунѓер или крпа не смеат да 
се мијат во машината за миење садови.
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ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурајте се дека приборите за јадење (чиниите итн.) 
кои ќе ги купувате во иднина се погодни за миење во машината за миење 
садови.
Ограничување на одговорноста
Сите технички информации, инструкциите за работа, работењето и 
одржувањето на уредот во ова упатство ги содржат најновите информации 
во врска со вашиот апарат. Производителот нема да сноси никаква 
одговорност за било какви штети и повреди предизвикани од непочитување на 
инструкциите во ова упатство, користење на апаратот вон неговата намена, 
неовластени поправки, вршење измени на апаратот без дозвола и користење 
резервни делови кои не се одобрени од страна на производителот.
Важна напомена за корисниците: Може да пристапите до дигиталната 
верзија на ова упатство преку адресата дадена подолу: „dishwasher@
standardtest.info“. Додадете ги името на моделот и серискиот број (20 цифри) 
кои се напишани на вратата на производот во предметот на пораката.
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• Вашиот апарат е поставен на 220 – 240 волти. Ако мрежниот напон 
во вашата област е 110 волти, имајте на линија трансформатор од 
110/120 волти и 3000 вати. Апаратот не смее да биде приклучен во струја 
за време на инсталацијата.

• Секогаш користете го покриениот приклучок кој е доставен со апаратот.
• Ефикасноста на миење на вашиот апарат ќе се намали при низок напон.
• При утврдување на местоположбата каде да го инсталирате апаратот, 

осигурајте се дека тоа е место каде што ќе можете лесно да ги ставате и 
вадите садовите по миењето и осигурајте се дека кабелот за напојување 
не се заглавува под апаратот.

• Не го инсталирајте апаратот во простории каде температурата може да 
падне под 0°C.

• Вклучете го апаратот на празно првиот пат откако ќе го инсталирате на 
соодветно место.

• Овој апарат не смее да се користи на отворено и да се остава на дожд.
• Извадете го апаратот од неговото пакување пред инсталацијата следејќи 

ги инструкциите на пакувањето.
• Поставете го апаратот во близина на славина и цевка за одвод на нечиста 

вода. Имајте предвид дека местоположбата нема да може да се смени 
откако ќе се направат поврзувањата.

• Не ја држете вратата или контролната табла за да го поместувате 
апаратот.

• Осигурајте се дека има доволно празен простор околу апаратот за лесно 
да го поместувате апаратот напред-назад за време на чистењето.

• Осигурајте се дека цревата за довод-одвод на вода не се превиткани 
при поставување на апаратот. Исто така, осигурајте се дека кабелот за 
напојување не е заглавен под апаратот.

• Прилагодете ги ногарките за апаратот да биде израмнет и стабилен. 
Вратата може да се отвора и затвора без никаков проблем кога апаратот 
е правилно инсталиран.

• Ако вратата на апаратот не може да се затвори правилно, проверете 
дали површината на која стои апаратот е рамна и осигурајте се дека 
апаратот е израмнет прилагодувајќи го. 
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ПОГЛАВЈЕ 3:  ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА

 

Поврзување на вода
Осигурајте се дека водоводната инсталација во вашиот дом е во 
согласност со машината за миење садови. Ви препорачуваме да 
инсталирате филтер на доводот во вашата куќа или зграда за да се 
спречи оштетување на апаратот поради загадување (песок, глина, 'рѓа, 
итн.) што понекогаш може да дојде преку градската канализациона 
мрежа или водоводната инсталација и да се избегнат проблеми како 
пожолтување, наслаги, итн. како последица на миењето.

Црево за довод на вода
Не го користете цревото за довод на вода од 
досегашниот апарат (ако имате такво). Наместо 
тоа користете го новото црево за довод на вода 
доставено со вашиот апарат. Пуштете малку вода во 
внатрешноста на цревото ако користите ново црево 
или црево кое не било користено долго време.
Поврзете го цревото за довод на вода директно со 
славина за довод на вода.
Притисокот од славината мора да биде најмалку 
30 kPa (0,3 бари), а максимум 1000 kPa (10 бари). Ако 
притисокот на водата е над 1000 kPa (10 бари), измеѓу 
искористете вентил за намалување на притисокот.
 

Целосно отворете ја славината за да проверите дали тече од некаде по 
правењето на сите поврзувања.
Исклучете ја славината за довод на вода по секоја програма за миење за 
безбедност на вашиот апарат.

ЗАБЕЛЕШКА: Кај некои модели се 
користат црева за прицврстување. Цревата за 
прицврстување вклучуваат опасен напон. Не ги 
сечете цревата за прицврстување. Не ги виткајте 
или извртувајте. 
Црево за одвод на вода 
Одводното црево може да се поврзе или директно 
во отворот за одвод или пак во одводното црево 
на мијалникот.
Со помош на специјална свиткана цевка (ако е 
достапна), водата може да се испушти директно 
во мијалникот со префрлување на свитканата 
цевка преку работ на мијалникот. Ова поврзување 
треба да биде помеѓу 50 и 110 cm од подот. 
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не употребувајте 
црево за испуштање на водата подолго од 
4 метри. Ова може да спречи доволно чистење на 
садовите. Производителот нема да сноси никаква 
одговорност во ваков случај.
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Предупредување: Кога се користи одводно црево подолго од 
4 метри, садовите може да останат валкани. Во таков случај, SHARP 
нема да сноси одговорност. 

Електрично поврзување
Заземјениот приклучок на машината треба да биде поврзан со заземјен 
штекер снабден со соодветен напон и струја. Ако нема инсталирано 
заземјување, нека го спроведе квалификуван електричар. Во случај на 
употреба без инсталирано заземјување, нашата компанија нема да биде 
одговорна за било каква загуба која може да настане. Моменталната 
вредност на внатрешниот осигурувач треба да биде од 10 до 16 А.
Машината е прилагодена според 220-240 V. Ако напонот во вашиот дом е 
110 V, измеѓу поврзете трансформатор од 110/220 V и 3000 W.
Машината не треба да се вклучува за време на позиционирањето.
Секогаш користете го обложениот приклучок кој е доставен со машината. 
Работењето под низок напон ќе предизвика пад на квалитетот на миење. 
Електричниот кабел на машината треба да биде заменет само од 
овластен сервисер или овластен електричар. Непочитувањето на ова 
правило може да доведе до несреќи. Поради безбедносни причини, ви 
препорачуваме да го исклучувате приклучокот од струја кога нема да се 
користи машината подолг временски период. За да се избегнат струјни 
удари, не го исклучувајте приклучокот од струја кога ви се мокри рацете. 
Кога ја исклучувате машината од електричната мрежа, секогаш влечете 
од кај приклучокот. Никогаш не го влечете самиот кабел.
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Поставување на апаратот под работната маса
Ако сакате да го поставите апаратот под работната маса, проверете дали 
просторот под работната маса е доволен за апаратот и дали е соодветна 
електричната-водоводната инсталација.
1. Ако просторот под работната маса е соодветен за апаратот, отстранете 
ја горната плоча на апаратот како што е прикажано на сликата. 

2. За да ја отстраните горната плоча, извадете ги шрафовите од горната 
плоча зад апаратот кои ја фиксираат горната плоча, турнете ја горната 
плоча од напред кон назад за 1cm, подигнете и отстранете ја.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Делот од работната површина под кој ќе го поставите 
апаратот со отстранување на горната плоча мора да биде стабилен за да 
не се дозволи апаратот да изгуби рамнотежа.

ПОГЛАВЈЕ 3:  ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА
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ПОГЛАВЈЕ 3:  ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА

H

3. Прилагодете ги ногарките на апаратот според подот. 4. Турнете го 
апаратот за да го поставите под работната маса со тоа што ќе се осигурате 
дека цревата не се свиткани или извртени. 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Чувајте ја горната плоча во затворен простор со 
димензии како овие што се наведени на сликата откако ќе ја отстраните од 
апаратот.

 Висина на производот

Без материјал 
за изолација

Со материјал 
за изолација

Сите производи 2 корпи 3 корпи

Висина 
(mm)

820 mm 830 mm 835 mm
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Ставање садови во машината за миење садови
Правилното ставање на садовите ќе ви овозможи да го добиете најдоброто од вашиот апарат во поглед на 
потрошувачката на енергија, ефикасноста на миењето и сушењето. Вашиот апарат има две корпи во кои 
можете да ги ставате садовите. Можете да ставате големи и длабоки предмети како тенџериња со долги 
рачки, капаци на тенџериња, чинии, чинии за салати, прибори за јадење во долната корпа. Горната корпа 
е наменета за мали чинивчиња, чинии за десерт, садови за салати, шолји и чаши. Ставајте ги чашите со 
долги рачки на работ на корпата и наспроти држачот, а не врз другите предмети. Не ги потпирајте долгите 
чаши една врз друга. Може да се оштетат удирајќи се меѓусебно.
Подобро е предметите со тенки, тесни тела да се ставаат во средината на корпите.
Ставајте ги лажиците помеѓу вилушките и ножевите за да се спречи да се лепат едни до други. Користете 
решетка за прибор за јадење за најдобри резултати. Ставајте ги долгите и остри садови како што се 
вилушки за послужување, голем нож, итн. со острите врвови свртени надолу или хоризонтално на корпите 
за да се спречат можни повреди.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ставајте ги садовите во апаратот така што нема да го спречуваат вртењето на 
горните и долните прскалки.

Вадење на измиените садови
Се препорачува прво да се извади долната корпа за да се спречи капките од вода да паднат на садовите 
во долната корпа при вадење од машината за миење садови. Почнете да ја празните машината за миење 
садови кога садовите се доволно ладни за да можете да ги фатите откако ќе заврши програмата.

Горна корпа
Држач со прилагодување на висината
Овие држачи се дизајнирани за да го зголемат капацитетот 
на горната корпа. Можете да ги ставате шолјите и чашите на 
овие држачи. Благодарение на опцијата за прилагодување 
на држачите, можете да ставате чаши со различни големини 
под држачите. Пластиките за прилагодување на висината 
кои се монтирани на корпата дозволуваат држачите да бидат 
на 2 различни положби. Можете, исто така, хоризонтално да 
ставате долги ножеви, вилушки и лажици на овие држачи за да 
не го блокираат движењето на прскалките.

Хоризонтална жица на горната корпа
Хоризонталната жица која се наоѓа на горната корпа ви 
овозможува да ги ставате чиниите и садовите кога е тоа потребно. 
Исто така, можете да ги миете кујнските прибори како што се тави 
или тенџериња со затворање на хоризонталните жици.

ПОГЛАВЈЕ 4: ПОЛНЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ

1

2
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ПОГЛАВЈЕ 4: ПОЛНЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ
Прилагодување на висината на корпата
Горната корпа на апаратот е во горната положба. Можете да ставате големи предмети како тенџериња во 
долната корпа во оваа положба. Кога ќе ја ставите горната корпа во долната положба, можете да ставате 
големи чинии врз горната корпа. Користете ги тркалата за да ја промените висината на корпата. Отворете 
ги фиксните делови за корпата на крајот на шините на горната корпа вртејќи ги странично и извадете ја 
корпата. Заменете ја корпата на шината со промена на положбата на тркалото и затворете ги фиксните 
делови за корпата.

Долна корпа   
Жици на преклопување
Жиците на преклопување кои се состојат од четири дела и се сместени во долната корпа се дизајнирани 
за комотно да ставате големи предмети како што се тенџериња, садови, итн. Можете да создавате големи 
простори со преклопување на секој дел одделно или сите наеднаш. Можете да ги користите жиците на 
преклопување дигајќи ги нагоре или спуштајќи ги.

Отстранување на средната корпа
Средната корпа од вашиот апарат може да се отстрани за миење на големи садови како што се тенџериња. 
Свртете ги фиксните делови на крајот на шините на горната корпа странично за да ги отворите, извадете ја 
корпата и вметнете го приклучокот во отворот за прскалката. 
Приклучокот и неговата употреба:
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Отстранување на средната корпа
Средната корпа од вашиот апарат може да се отстрани за миење на големи садови како што се тенџериња. 
Свртете ги фиксните делови на крајот на шините на горната корпа странично за да ги отворите, извадете ја 
корпата и вметнете го приклучокот во отворот за прскалката. 

Приклучокот и неговата употреба:

ПОГЛАВЈЕ 4: ПОЛНЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ 
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Подвижната корпа за прибор за јадење може да се лизга помеѓу предните и задните жици на долната 
корпа. Ако се отстрани средната корпа, можете да ја користите функцијата за подвижна корпа за прибор 
за јадење во долната корпа.

Отстранлив систем со модуларна корпа

Отстранливиот механизам со модуларна корпа е дизајниран за лесно да се вадат горните и долните корпи.

Поставување на корпата за прибор за јадење:
Корпата за прибор за јадење мора да биде поставена врз горната корпа со затворен држач.

ПОГЛАВЈЕ 4: ПОЛНЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ 



МК-23

Алтернативно поставување на корпите

Горна корпа

Погрешни поставувања

Важна забелешка за организациите за тестирање 
За детални информации во врска со тестовите за ефикасност, можете да нè контактирате преку 
електронската пошта дадена подолу;
dishwasher@standardtest.info
Вклучете ги името на моделот и серискиот број (20 цифри) на апаратот што треба да се тестира во 
пораката за барање. Можете да ги најдете овие информации на етикетата со технички спецификации која 
е прикачена странично на вратата. Можете да побарате електронска копија од ова упатство преку истата 
електронска пошта дадена погоре.

ПОГЛАВЈЕ 4: ПОЛНЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ 
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ПОГЛАВЈЕ 5:ДЕФИНИРАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ  
Дефинирање на програмите  

Број на 
програмата

1 2 3 4 5 (референца)

Име на 
програмата

Млаз вода 
за стаклени 
садови 14 мин.

Брза за 
стаклени 
садови 19 мин.

Стаклени 
садови 
29 мин.

Супер 49 мин. Еко

Температура 
на миење

30°C  35°C 40°C 65°C 50°C

Степен на 
нечистотија

Програма за 
плакнење за 
чисти садови

Малку 
валкани, 
тазе садови

Просечно 
валкани 
садови

Просечно 
валкани 
садови кои 
стоеле долго 
време

Просечно 
валкани, 
тазе садови

Количество 
на детергент 
Б: 25 cm3 / 
А : 5 cm3

А А А A+Б A+Б

Тип на 
детергент

Миење на 30°C  Миење на 35°C Миење на 
40°C 

Миење на 
65°C

Претперење

- Средно 
плакнење

Плакнење со 
ладна вода

Средно 
плакнење

Миење на 
50°C

Плакнење со 
млака вода

Плакнење со 
млака вода 

Плакнење со 
млака вода

Плакнење со 
млака вода

Плакнење со 
топла вода

Крај Крај Крај Крај Крај

Време на 
програмата 
(мин)

14 19 29 49 162 

Потрошувачка 
на електрична 
енергија (kWh/h)

0,50 0,60 0,90 1,31 0,90

Потрошувачка 
на вода 

8,5 12,5 12,4 10,7 9 

ПРЕДУПРЕДУВАЊА: Кратките програми не вклучуваат чекор на сушење. Вредностите декларирани 
погоре се вредности добиени во лабораторија во согласност со релевантните стандарди. Овие вредности 
може да варираат во зависност од употребата на производот и условите на средината (температура на 
доводот на вода, притисок на водата, напон на мрежата, амбиентална температура).

*Просечните вредности на потрошувачка се однесуваат на температура на доводот на водата од 15°C.

*Се препорачува да се користи програмата Супер 49 на крајот од денот.
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ПОГЛАВЈЕ 6:  ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАШИНАТА И ИЗБИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМА  

1. Копче за вклучување/исклучување
Апаратот се напојува кога ќе се притисне копчето за Вклучување/Исклучување и кога ќе се запали 
индикаторот за крај на програмата (4) на контролниот панел.

2. Копче за избор на програми
Може да ја изберете програмата за миење која е соодветна за вашите садови со помош на копчето за 
избор на програми.

Забелешка 1: Секој пат кога ќе се напои машината, ќе се избере Еко програма и ќе се откаже последната 
програма или функција за миење.

3.) Копче за половично полнење
Со користење на функцијата ½, може да се извршат три типови на миење како на пример во долната 
корпа, горната корпа и двете корпи.

4.) Индикатор за предупредување за недостиг на сол
Проверете ја сијаличката на индикаторот за предупредување за недостиг на сол што се наоѓа на екранот 
за да имате увид дали солта за омекнување во машината е доволна. Кога индикаторот за предупредување 
за недостиг на сол е запален, наполнете ја преградата за сол.

Индикатор за предупредување за недостиг на средство за плакнење
Проверете ја сијаличката на индикаторот за предупредување за недостиг на средство за плакнење што се 
наоѓа на екранот за да имате увид дали количеството на средството за плакнење во машината е доволно. 
Кога индикаторот за предупредување за недостиг на средство за плакнење е запален, наполнете ја 
преградата со средство за плакнење.

Индикатор за крај на програмата
Индикаторот за крај на програмата на контролниот панел ќе се запали кога ќе заврши избраната програма 
за миење.
Крајот на програмата исто така ќе се означи со звучен сигнал.

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО ВАШИОТ АПАРАТ

1 2 43
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ПОГЛАВЈЕ 6:  ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАШИНАТА И ИЗБИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМА  

 
 = =

Индикаторот за крај на 
програмата ќе се запали кога 
ќе се притисне копчето за 
Вклучување/Исклучување.1. Притиснете го копчето за Вклучување/Исклучување.  

2. Може да ја изберете програмата за миење која е соодветна за вашите 
садови со помош на копчето за избор на програми.  
3. Затворете ја вратата на апаратот. Програмата започнува автоматски.
Забелешка: Ако се откажете од пуштање на апаратот по изборот на програмата, едноставно притиснете го 
копчето за вклучување/исклучување. Кога повторно ќе го притиснете копчето за вклучување/исклучување, 
вашиот апарат ќе биде подготвен за избор на нова програма. Изберете нова програма со притискање на 
копчето за избор на програми.
Следење на програмите

 Работење со машината

Менување на програмата 
Ако би сакале да промените програма додека програмата за миење работи:  

Забелешка: За да завршите со миењето некаде на половина, прво малку подотворете ја вратата за да 
спречите прскање на водата кога ќе се отвори вратата.

 

Кога ќе се избере програма со 
помош на копчето за избор на 
програми, ламбата за програмата 
ќе се запали, а индикаторот за 
крај на програмата ќе се исклучи.

=
Не ја отворајте 
вратата пред да 
заврши програмата.

  
 

  

Отворете ја вратата на 
машината за миење садови 
и изберете ја посакуваната 
програма со притискање на 
копчето за избор на програми.

Затворете ја вратата 
и новата програма ќе 
продолжи таму каде што 
застанала претходната.

Индикаторот за крај на програмата на 
контролниот панел ќе се запали кога ќе 
заврши избраната програма за миење. 
Исто така, апаратот ќе испушти „5“ звучни 
предупредувања кога ќе заврши програмата. 
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ПОГЛАВЈЕ 6:  ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАШИНАТА И ИЗБИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМА  

Откажување на програма
Ако би сакале да откажете програма додека програмата за миење работи: 

 
 
 
 

 
 
 

Забелешка: За да завршите со миењето некаде на половина, прво малку подотворете ја вратата за да 
спречите прскање на водата кога ќе се отвори вратата.

Исклучување на машината

ЗАБЕЛЕШКА 1: За процесот на сушење да се изврши побрзо, може малку да ја подотворите вратата 
на машината неколку минути откако ќе заврши програмата и откако ќе се слушне звучниот сигнал 
(Сијаличката за крај ќе се запали). 

ЗАБЕЛЕШКА 2: Ако вратата на апаратот се отвори или снема струја за време на миењето, програмата ќе 
продолжи кога ќе се затвори вратата или кога повторно ќе дојде струјата. 

ЗАБЕЛЕШКА 3: Ако струјата е во прекин или ако се отвори вратата на апаратот за време на процесот 
на сушење, програмата ќе прекине. А, вашата машина станува подготвена за изборот на нова програма. 

Испуштањето ќе започне кога вратата 
на апаратот ќе се затвори. Апаратот 
ќе ја испушти водата од внатрешноста 
за приближно 30 секунди. Апаратот ќе 
испушти „5“ звучни предупредувања кога 
ќе се откаже програмата и ќе се запали 
„Индикаторот за крај на програмата“.

Притискајте на копчето за избор 
на програми во рок од 3 секунди. 
(Ламбата за програмата ќе 
се исклучи додека трепка 
индикаторот за крај на програмата)

Отворете ја вратата на апаратот. 
Ламбата на последната 
програма ќе се запали.

 

Исклучете го апаратот 
со помош на копчето за 
Вклучување/Исклучување 
кога ќе заврши програмата и 
кога ќе се запали индикаторот 
за крај на програмата.

Подоцна, исклучете ја 
машината од струја и 
затворете ја славината.
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Овој симбол на производот или пакувањето значи дека производот не треба да се третира како домашен 
отпад.
Наместо тоа, треба да се достави до депонија за рециклирање на електрична и електронска опрема. Ќе 
помогнете да се избегнат загадувањето на животната средина и ризиците кон јавното здравје. 
Рециклирањето на материјалите ќе помогне да се зачуваат природните ресурси. За подетални информации 
во врска со рециклирањето на овој производ, контактирајте ја локалната власт или продавницата во која 
сте го купиле производот.

Машината за миење садови содржи биоциден производ во ПП филтерот на коритото за отпадна течност 
за да се спречи размножувањето на бактериите.
Активна супстанца: цинк пиритион (CAS број: 13463-41-7)

 

ФРЛАЊЕ НА СТАРАТА МАШИНА
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Visit Our Website
sharphomeappliances.com

Service & 
Support
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Poštovani korisniče, naš cilj je da vam ponudimo proizvode visokog kvaliteta koji prevazilaze vaša očekivanja. 
Vaš uređaj je proizveden u modernim objektima i pažljivo je testiran u vezi kvaliteta. Pre korišćenja vašeg 
uređaja, pažljivo pročitajte ovaj vodič koji uključuje osnovne informacije zarad bezbednog instaliranja, 
održavanja i korišćenja. Instrukcije za rukovanje važe za nekoliko modela. Zbog toga mogu da se pojave razlike.
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Visina 850 mm
Visina (bez gornjeg 
radnog dela)

820 mm

Širina 598 mm

Dubina 598 mm
Neto težina 48 kg
Dovod napajanja 220-240 V, 50 Hz
Ukupno napajanje 2200 W
Snaga grejanja 2000 W
Snaga pumpe 100 W
Snaga drenažne pumpe 30 W
Dovod vodenog pritiska 30 kPa (0,3 bara) -1000 kPa (10 bari)
Struja 10 A
Nivo buke LwA 52 dB (A)
Nivo buke LpA 41 dB (A)

Tehničke specifikacije

Usklađenost sa standardima i podaci o testiranju / Deklaracija EU o 
usklađenosti
Ovaj proizvod zadovoljava zahteve svih primenljivih direktiva EU sa odgovarajućim 
harmonizovanim standardima, koji pružaju oznaku CE.
Molimo vas da posetite www.sharphomeappliances.com zarad elektronske
kopije ovog uputstva za korišćenje.
 

POGLAVLJE 1:  TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
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POGLAVLJE 2:  BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE

Bezbednosne informacije koje treba da se poštuju dok se koristi uređaj
• Molimo vas da držite ovo uputstvo za korišćenje sa svojim uređajem u svakom 

trenutku. Dajte ovo uputstvo zajedno sa vašim uređajem kada ga nekome 
pozajmljujete.

• Pažljivo pročitajte uputstvo za korišćenje i sledite instrukcije.
• Ovaj uređaj je dizajniran za korišćenje u radnim prostorijama (komercijalni tip).
• Koristite svoj uređaj u skladu sa određenim ciljem korišćenja. Sledite 

instrukcije koje su navedene u ovom uputstvu za korišćenje.
• UPOZORENJE: Nepoštovanje korišćenja uređaja u skladu sa njegovom 

svrhom korišćenja može da dovede do štete i opasnih uslova i da poništi 
garanciju uređaja. Korisnik će platiti štetu do koje dođe pod ovim uslovima.

• Ako vaš dovodni kabl ne odgovara utičnici, dovodni kabl mora da se zameni 
od strane ovlašćenog servisera kako bi se sprečila bila kakva šteta.

• Povežite uređaj na naizmeničnu struju i uzemljenu utičnicu. Proizvođač neće 
odgovarati za štete do kojih može da dođe usled korišćenja bez uzemljenja.

• Postarajte se da linija za uzemljenje u električnoj utičnici vašeg uređaja 
i zaštitnom kolu protoka struje budu u dobrom stanju kako biste sprečili 
potencijalni strujni udar.

• Redovno proveravajte kabl za struju zarad štete. Ne silite kabl za napajanje 
uređaja tako što ćete ga vući pri vađenju. Ne stavljajte nikakve stvari na kabl 
za napajanje.

• Postarajte se da kabl za dovod napajanja nije izlomljen ispod uređaja.
• Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da se zameni od strane ovlašćenog 

servisera koji je preporučen od strane proizvođača kako bi se sprečila bilo 
kakva šteta. Molimo vas da kontaktirate ovlašćeni servis ili centar za korisnički 
kontakt.

• Ne koristite uređaj u sledećim situacijama:
-Ako je uređaj, utikač ili kabl za napajanje oštećen,
-Ako se uređaj ispusti, ima znake vidljive štete ili ne radi pravilno,
-Ako su uređaj i električni delovi vidljivo oštećeni,
-Ako je uređaj mokar, ispušten u vodi ili drugoj tečnosti, izložen poplavi i ako 
njegovi električni delovi dođu u dodir sa vodom,
-Ako se primeti čudna buka, dim ili smrad.
Ako se jedno od gorepomenutih uslova otkrije, isključite uređaj, odmah isključite 
napajanje i kontaktirajte ovlašćeni servis. 
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POGLAVLJE 2:  BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE

Oštećeni uređaj ili njegovi delovi mogu da izazovu ozbiljne ozlede ili požar.
• Ako vaš uređaj ne radi pravilno, ne pokušavajte da ga opravite sami. Ne 

otvarajte uređaj, to može dovesti do rizika od strujnog udara kada se koristi 
ako je instaliran pogrešno. Uređaj nema delova koji mogu da se opravi od 
strane korisnika.

• Isključite osigurač ili isključite uređaj pre nego što se bilo kakva popravka 
izvrši na uređaju. Isključite slavinu.

• Korišćenje dodataka i delova za zamenu koji se ne preporučuju od strane 
proizvođača mogu da dovedu do štete na uređaju ili ozlede

• Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina ili starija i osobe sa 
ograničenim fizičkim, slušnim ili mentalnim sposobnostima ili iskustvom i 
znanjem samo kada su nadgledani ili kada su odgovarajuće instrukcije date 
i opasnost se razume.

• Deca ne treba da se igraju sa uređajem. Ne dozvolite deci da upravljaju 
mašinom za pranje posuđa.

• Čišćenje i korisničko održavanje ne treba da se izvrši od strane dece bez 
nadgledanja.

• Čuvajte deterdžent van dodira dece i isperite omekšivač.
• Čuvajte decu podalje od uređaja koji je otvoren jer može da postoje ostaci 

od tečnosti za čišćenje.
• Postarajte se da stari uređaji ne predstavljaju rizik za decu. Poznato je da 

su se u starim uređajima deca zaključavala. Obijte katanac vašeg starog 
uređaja, odsecite kabl za napajanje i uklonite utičnicu kako biste sprečili 
takve situacije.

• Ne koristite svoj uređaj napolju i na mokrim površinama kako biste sprečili 
rizike od strujnog udara. 

• Držite utikač kada isključujete uređaj i izvucite ga. Ne vucite kabl.
• Uređaj mora da napaja uređaj za struju (RCD) sa ocenjenom operativnom 

strujom koja ne prevazilazi 30 mA.
• Ne koristite višestruke utičnice i produžne kablove. 
• Ne koristite utičnice koje su oštećene, iskidane ili ishabane kablove. Nikada 

ne vucite, ne savijajte niti oštećujte kabl.
• Ne penjite se, ne sedite niti stavljajte teške stvari na vrata uređaja kada su 

otvorena.
• Ne uključujte niti isključujte utikač sa mokrim rukama kako biste izbegli 

strujni udar.
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POGLAVLJE 2:  BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE

UPOZORENJE: Pakovanje je opasno za decu. Čuvajte sav materijal za 
pakovanje van domašaja dece.
• Proverite da li je vaš uređaj ili njegovo pakovanje oštećeno. Nikada ne 

rukujte uređajem ako ima bilo kakvo oštećenje. Odmah se obratite servisu.
• Otvorite materijal za pakovanje kao što je navedeno i uklonite ga kao što je 

opisano u odeljku za informacije o pakovanju.
• Isključite uređaj ako se dugo neće koristiti.
• Postarajte se da isključite uređaj i da isključite struju u sledećim slučajevima:
- Pre instalacije,
- Pre čišćenja i održavanja,
- Pre opravki.
• Ne punite odeljke za deterdžent i pomoć pri ispiranju sa supstancama 

koje nisu deterdženti i pomoć za ispiranje koji su specijalno proizvedeni za 
mašine za pranje posuđa. U suprotnom, proizvođač neće biti odgovoran za 
bilo kakvu štetu do koje može doći na vašem uređaju.

• Voda u odeljku za pranje nije za piće. Ne pijte je.
• Ne stavljajte hemijske rastvarače u odeljak za pranje vašeg uređaja jer 

postoji rizik od eksplozije.
• Pre nego što operete plastične objekte u vašem uređaju, proverite da li 

odgovaraju pranju u mašini za pranje posuđa.
• Ne stavljajte objekte koji ne odgovaraju pranju u mašini za pranje posuđa 

vašeg uređaja. Takođe, ne prekoračujte kapacitete korpi. U suprotnom, 
proizvođač neće odgovarati za ogrebotine i koroziju na internom telu vašeg 
uređaja usled pomeranja korpe.

• Kada uređaj radi, ne otvarajte vrata jer će vruća voda da izađe. Bezbednosni 
sistem će zaustaviti vaš uređaj ako otvorite vrata.

• Ne ostavljajte vrata uređaja otvorenim. Ostavljanje otvorenih vrata može da 
izazove nesreće.

• Ne instalirajte druge uređaje koji emituju toplotu kao što su rerna na ili u 
blizini uređaja. Toplota koju emituje rerna ili slični uređaji mogu da oštete 
mašinu za pranje posuđa.

• Stavite posuđe kao što su činije, čaše i šerpe u mašinu za pranje posuđa 
tako da njihovi otvori budu okrenuti naopako.

• Ne stavljajte različito posuđe ili više posuđa nego što je navedeno u vašem 
uređaju.

• Zarad bezbednosnih razloga, isključite uređaj kada se program pranja završi.
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• Vašu mašinu za pranje posuđa ne mogu da koriste ljudi sa ograničenim fizičkim 
i mentalnim sposobnostima, deca i ljudi sa nedovoljno znanja i iskustva u 
korišćenju uređaja bez supervizora koji mogu da nadziru njihovu bezbednost. 

• Površine ploče uređaja su osetljive. Treba da se očiste uz pomoć specijalnih 
supstanci za čišćenje. Površine ploče koje se čiste sa neodgovarajućim 
supstancama mogu da se ogrebu, oštete ili njihov izgled može da se deformiše 
tokom vremena. Koristite supstance za čišćenje koje preporučuje ovlašćeni 
servis kako biste ovo sprečili.

• Ako je opcija čuvanja energije aktivirana, vrata će se automatski otvoriti na 
kraju programa. Kako ne biste oštetili mehanizam za automatsko otvaranje 
vrata, ne pokušavajte da zatvorite vrata na nekoliko minuta. Vrata moraju 
da budu otvorena 30 min. zarad efektivnog sušenja. (samo sa proizvodima 
sa mehanizmom za automatsko otvaranje vrata) 
UPOZORENJE: Ne stojte ispred vrata nakon što čujete signal za 
automatsko otvaranje vrata.

Bezbednosne informacije treba da se slede u toku instalacije
• Procedure instalacije i opravke moraju uvek da se izvrše od strane ovlašćenog 

servisa. Proizvođač neće odgovarati za štete do kojih može da dođe usled 
procedura koje su izvršene od strane neovlašćenih ljudi. Utikač treba da bude 
pri ruci nakon instalacije. 

• Možete da pozovete centar za pomoć pre nego što započnete korišćenje svog 
uređaja kako biste došli do najbližeg ovlašćenog servisa i zatražili pomoć za 
instalaciju, rukovanje ili korišćenje vašeg uređaja. 

• Izaberite odgovarajuće, bezbedno i ravno mesto za instalaciju.
• Postarajte se da instalacija uređaja i povezivanje za strujom-vodom bude 

izvršena u skladu sa instrukcijama.
• Posavetujte se sa stručnim električarem kako biste se postarali da sistem 

osigurača u vašoj kući bude u saglasnosti sa regulativama.
• Uređaj mora da bude povezan i da se njime rukuje u skladu sa detaljima na 

tipu ploče. Proverite da li je vrednost napona vaše strujne mreže u skladu sa 
vrednošću navedenoj na vrednosnoj ploči uređaja pre nego što koristite uređaj.

• Proizvođač neće odgovarati za bilo kakvu štetu do koje može da dođe usled 
neodgovarajućih povezivanja, nesposobnosti da se pronađe uzemljenje.

• Nikada ne koristite produžne kablove ili višenamenske utičnice za povezivanje 
vašeg uređaja na strujnu mrežu. Ova povezivanja mogu da dovedu do 
pregrejavanja.

• Povezivanje između stvaranja linije uzemljenja i šrafa za uzemljenje koji je 
dostavljen sa uređajem mora da se izvrši od strane kvalifikovanog električara 
koristeći 10 mm² kabla za uzemljenje koji treba da se kupi od strane kupca.

POGLAVLJE 2:  BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE
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• Lokacija šrafa gde kabl za uzemljenje treba da se poveže je prikazan sa 
žutom nalepnicom za uzemljenje koja se nalazi iza uređaja.

Šraf koji treba da se prikači na lokaciju naznačenu 
sa žutom nalepnicom u toku uzemljenja je 
dostavljen sa proizvodom. Koristite ovaj šraf koji 
je dostavljen sa uređajem za uzemljenje.

• Šraf uključuje dodatne delove za montažu (takođe će biti dostavljeni uz 
proizvod)  

• za povezivanje uzemljenja. Kada kvalifikovani tehničar načini uzemljenje, 
ubacivanje dodatnih delova za montažu i šrafa moraju da slede sekvence kao 
što su viđene u prvoj slici ispod.

• Deo za montažu šrafa mora da se ubaci u zadnji metalni panel pored njegove 
strane za otvaranje. Zadnji metalni panel mora da ostane između dva glavna 
šrafa dela za montažu. Na drugoj slici se može videti montaža za deo montaže 
šrafa.

• Vrednost ventila struje u vašoj kući mora da bude 10-16 Amps.

POGLAVLJE 2:  BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE
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Zadnji metalni 
deo panela

Napomena: Deo 
za montažu 
šrafa mora da 
se ubaci na 
bočni metalni 
panel pored 
otvora 

2

Šraf 
Montaža 
Deo

Uzemljenje 
Provodilac 
Lokacija

Pranje Uzemljenje 
Šraf

1

POGLAVLJE 2:  BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE
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Bezbednosne informacije koje treba da se poštuju u toku čišćenja i 
održavanja
• Redovno čistite svoj uređaj kao što je objašnjeno u odeljku „Čišćenje i 

održavanje“. Isključite uređaj i zatvorite poklopac pre započinjanja održavanja 
i čišćenja.

 UPOZORENJE: Ne perite uređaj sa vodom pod pritiskom. Ne koristite 
abrazivne supstance dok čistite.
Bezbednosne informacije koje treba da se poštuju u toku rukovanja i 
transporta
• Uređaj mora da bude u svom originalnom pakovanju u toku rukovanja i 

transporta kako bi se sprečila šteta njegovim komponentima.
• Držite uređaj u normalnoj poziciji u toku transporta.
• Ne ispuštajte uređaj i štitite ga od udara u toku transporta.
• Greške i štete do kojih dođe u toku rukovanja nakon dostavljanja proizvoda 

za kupca nisu pokriveni garancijom.
• Ako treba da nosite proizvod, držite ga uspravno i držite zadnju stranu. 

Naginjanje uređaja ka napred može da pokvasi elektronske delove i dovede 
do štete.

• Pre nego što pomerite proizvod, isključite ga iz napajanja.
• Uklonite izlaz za vodu i povezivanja sa dovodom vode.
• Pustite preostalu vodu da iscuri iz proizvoda u potpunosti.
Objekti koji ne smeju da se peru u mašini za pranje posuđa
• Pepeo od cigara, ostaci voska, vosak, ulje, farba, posuđe sa hemikalijama i 

materijali od čelika i gvožđa.
• Ručke od drveta ili slonove kosti, biseri, viljuške, kašike, noževi, zalepljeni 

delovi i abrazivne, kiseline ili alkalne hemikalije i kontaminirani delovi.
• Materijali od aluminijuma i srebra (može da dođe do matiranja i promene boje.)
• Neki tipovi osetljivog stakla, porcelan sa dekorativnim printovima, kristali, 

viljuške i noževi koji nisu otporni na toplotu, kristalne čaše, kuhinjske daske, 
objekti proizvedeni sa sintetičkim vlaknima.

• Objekti sa karakteristikama upijanja kao što su sunđeri ili krpe ne mogu da 
se peru u mašini za pranje posuđa.

• UPOZORENJE: Postarajte se da escajg (tanjiri, itd.) koje ćete u budućnosti 
kupiti mogu da se peru u mašini za pranje posuđa.

• Objekti sa karakteristikama upijanja kao što su sunđeri ili krpe ne mogu da 
se peru u mašini za pranje posuđa.

POGLAVLJE 2:  BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE
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UPOZORENJE: Postarajte se da escajg (tanjiri, itd.) koje ćete u budućnosti kupiti 
mogu da se peru u mašini za pranje posuđa.
Ograničenje odgovornosti
Sve tehničke informacije, instrukcije za rukovanje, rukovanje i održavanje uređaja 
u ovom uputstvu sadrže najnovije informacije o vašem uređaju. Proizvođač neće 
prihvatiti bilo kakvu odgovornost za štete i povrede izazvane nepoštovanjem 
instrukcija u ovom uputstvu, ako se koristi uređaj u nepropisnom cilju korišćenja, 
operacijama neovlašćene opravke, pravljenju izmena na uređaju bez dozvole i 
korišćenju zamenjivih delova koji nisu odobreni od strane proizvođača.
Bitna napomena za korisnike: Možete pristupiti digitalnoj verziji ovog uputstva 
putem adrese koja se nalazi ispod:“dishwasher@standardtest.info”. Molimo vas 
da dodate naziv modela i serijski broj (20 cifara) koji su napisani na vratima 
proizvoda u nazivu e-pošte.

POGLAVLJE 2:  BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE
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• Vaš uređaj je postavljen na 220 – 240 volti. On održava napajanje u vašem 
području od 110 volti, ima 110/220 volti i 3000 vati transformera na liniji. Uređaj 
ne sme da se uključi u toku instalacije.

• Uvek koristite obloženi utikač koji je dostavljen sa uređajem.
• Efikasnost pranja vašeg uređaja će se smanjiti pri niskom naponu.
• Dok određujete lokaciju za instaliranje vašeg uređaja, postarajte se da je to 

lokacija gde možete da ubacite i izvučete vaše posuđe nakon pranja na lak 
način i postarajte se da se kabl za napajanje ne zaglavi ispod uređaja.

• Ne instalirajte uređaj na mestima gde temperatura može da bude ispod 0 °C.
• Pokrenite svoj uređaj na prazno prvi put nakon instalacije na određeno mesto.
• Ovaj uređaj ne može da se koristi napolju i da se ostavi na kiši.
• Uklonite uređaj iz pakovanja pre instaliranja sledeći instrukcije na pakovanju.
• Postavite uređaj u blizinu slavine i cevi za otpadnu vodu. Uzmite u obzir da 

lokacija ne može da se promeni nakon što se poveže.
• Ne držite vrata ili kontrolni panel da biste pomerili uređaj.
• Postarajte se da ima dovoljno prostora oko uređaja kako bi se lako pomerio 

uređaj napred-nazad u toku čišćenja.
• Postarajte se da creva za ulaz-izlaz vode ne budu pritisnuta kada se postavlja 

uređaj. Takođe se postarajte da se kabl za napajanje ne zaglavi ispod uređaja.
• Prilagodite nogare uređaja kako bi bili u ravni i stabilni. Vrata mogu da se 

otvore i zatvore bez problema kada se uređaj pravilno instalira.
• Ako vrata od uređaja ne mogu pravilno da se zatvore, proverite da li je površina 

uređaja na ravnom i postarajte se da uređaj bude na ravnom. 

POGLAVLJE 2:  BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE
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POGLAVLJE 3:  INSTALIRANJE MAŠINE

 

Povezivanje sa vodom
Postarajte se da cevovod u vašoj kući bude u saglasnosti sa mašinom za 
pranje posuđa. Preporučujemo vam da instalirate filter na ulaz u vašu kuću ili 
zgradu kako biste sprečili štetu nad uređajem usled zagađivanja (pesak, glina, 
rđa, itd.) koje može da se pojavi od gradskih kanala ili cevovoda i da izbegnete 
probleme kao što su požućenje, sedimentacija, itd. kao rezultat pranja.

Crevo za ulaz vode
Ne koristite crevo za ulaz vode iz svog prethodnog 
uređaja (ako ste ga imali). Koristite novo crevo za unos 
vode umesto onog dostavljenog sa vašim uređajem.  
Pustite vodu unutar creva ako želite da koristite novo 
crevo ili crevo koje se dugo nije koristilo.
Direktno povežite crevo za ulaz vode na česmu za ulaz 
vode.
Pritisak iz slavine mora da bude najmanje 30 kPa 
(0,3 bara) i maksimalno 1000 kPa (10 bari). Ako je 
vodeni pritisak iznad 1000 kPa (10 bari), koristite ventil 
za smanjenje pritiska.
 

U potpunosti otvorite slavinu da biste proverili tvrdoću vode nakon što načinite 
sva povezivanja.
Isključite slavinu za ulaz nakon svakog programa pranja zarad bezbednosti 
vašeg uređaja.

NAPOMENA: Bezbednosna creva se koriste 
u nekim modelima. Bezbednosna creva uključuju 
opasan napon. Ne secite bezbednosna creva. Ne 
savijajte ih niti ih presavijajte. 

Crevo za izlaz vode 
Crevo za drenažu vode može da se poveže ili direktno 
na rupu za drenažu vode ili na izlaz slavine lavaboa.
Korišćenjem specijalne iskrivljene cevi (ako je 
dostupno) voda može da se direktno iscedi u lavabo 
putem pričvršćivanja iskrivljene cevi nad krajem 
lavaboa. Ovo povezivanje treba da bude između 50 i 
110 cm od podne ploče. 

UPOZORENJE: Ne koristite cev za otpuštanje 
vode koje je duže od 4 m. Ovo može da spreči 
odgovarajuće čišćenje vašeg posuđa. Proizvođač 
neće prihvatiti bilo kakvu odgovornost u ovom slučaju.
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Upozorenje: Kada se koristi crevo za drenažu koje je duže od 4 m, posuđe 
će možda ostati prljavo. U tom slučaju, SHARP ne snosi odgovornost. 

Električno povezivanje
Uzemljen utikač vaše mašine treba da je povezan na uzemljen izlaz koji je 
napajan od strane odgovarajućeg napona i struje. Ako ne postoji uzemljena 
instalacija, neka iskusni električar to izvrši. U slučaju korišćenja bez instalacije 
uzemljenja, naša kompanija neće odgovarati za bilo kakav gubitak pri upotrebi 
koji može da se pojavi. Vrednost struje unutrašnjeg osigurača treba da bude 
10-16 A.
Vaša mašina je podešena prema 220-240 V. Ako je glavni napon na vašoj 
lokaciji 110 V, povežite transformer za 110/220 V i 3000 W između.
Mašina ne treba da se uključi u toku pozicioniranja.
Uvek koristite obloženi utikač koji je dostavljen sa mašinom. Korišćenje pri 
niskom naponu će dovesti do pada u kvalitetu pranja. Električni kabl mašine 
treba da se zameni samo od strane ovlašćenog servisa ili ovlašćenog 
električara. Nemogućnost da se to uradi može da dovede do nesreća. Zarad 
bezbednosnih razloga, preporučujemo da isključite utikač kada se mašina 
neće koristiti produženi vremenski period. Kako biste sprečili strujni udar, 
ne isključujte je dok su vam ruke mokre. Kada isključujete svoju mašinu sa 
glavnog napona, uvek povucite utikač. Nikada ne vucite sam kabl.

POGLAVLJE 3:  INSTALIRANJE MAŠINE
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Postavljanje uređaja ispod kuhinjskog dela
Ako želite da postavite uređaj ispod kuhinjskog dela, proverite da li je prostor 
ispod kuhinjskog dela dovoljan za uređaj i da li je instalacija struje-vode 
odgovarajuća.
1. Ako je prostor ispod kuhinjskog dela odgovarajući za uređaj, uklonite glavni 
poklopac uređaja kao što je pokazano na slici. 

2. Da biste uklonili glavni poklopac, uklonite šrafove glavnog poklopca iza 
uređaja koji fiksiraju glavni poklopac, gurnite glavni poklopac sa prednje strane 
ka zadnjoj na 1 cm, podignite i uklonite.
UPOZORENJE: Kuhinjski deo ispod kojeg ćete staviti uređaj uklanjajući glavni 
poklopac mora da bude stabilan i da ne dozvoli da uređaj bude bez ravnoteže.

POGLAVLJE 3:  INSTALIRANJE MAŠINE
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POGLAVLJE 3:  INSTALIRANJE MAŠINE

H

3. Prilagodite nogare uređaja u skladu sa podom. 4. Gurnite uređaj da biste ga 
stavili ispod kuhinjskog dela starajući se o tome da creva ne budu savijena ili 
uvijena. 

UPOZORENJE: Čuvajte glavni poklopac na zatvorenom mestu sa dimenzijama 
koje su navedene u ciframa nakon što ste ga uklonili sa uređaja.

 Visina proizvoda

Bez materijala 
za izolaciju

Sa materijalom 
za izolaciju

Svi proizvodi 2 korpe 3 korpe

Visina (mm) 820 mm 830 mm 835 mm
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Stavljanje posuđa u mašinu za pranje posuđa
Pravilno stavljanje posuđa će vam dopustiti da dobijete najbolji učinak vašeg uređaja u smislu potrošnje energije, 
pranja i sušenja. Vaš uređaj ima dve korpe u koje možete da stavite posuđe. Možete da stavite velike i duboke 
delove kao što su šerpe sa dugačkim rukohvatima, poklopce šerpi, tanjire, tanjire za salatu, escajg u nižu korpu. 
Viša korpa je dizajnirana za male tanjire, tanjire za dezert, činije za salatu, šolje i čaše. Stavite čaše sa dugačkim 
ručkama na kraj korpe i pored žice, ne na druge objekte. Ne naslanjajte duge čaše jednu pored druge. Mogu da 
se oštete tako što će udariti jedna drugu.
Bolje je postaviti objekte sa tankim, uskim telima u sredinu korpi.
Stavite kašike između viljušaka i noževa kako biste ih sprečili da se zalepe jedni za druge. Koristite mrežu za 
escajg za najbolji rezultat. Stavite dugo i oštro posuđe kao što su viljuške, veliki noževi, itd. tako da oštri delovi 
budu dole ili horizontalno na korpama za posuđe kako bi se sprečile moguće povrede.

UPOZORENJE: Postavite posuđe u uređaj tako da ne sprečavaju rotaciju gornjih i donjih ručki spreja.

Vađenje opranog posuđa
Preporučuje se da se prvo izvadi donja korpa kako bi se sprečilo da kapi vode padnu na posuđe na donjoj korpi 
dok se vadi mašina za pranje posuđa. Počnite da vadite mašinu za pranje posuđa kada je posuđe dovoljno 
ohlađeno da možete da ga dodirnete nakon što se program pranja završi.

Gornja korpa
Prilagođavanje visine sa žicom
Ove žice su dizajnirane da povećaju kapacitet gornje korpe. Možete 
da postavite šolje i čaše na ove žice. Zahvaljujući prilagodljivim 
karakteristikama žice, možete da postavite čaše različitih veličina 
ispod žice. Prilagođavanje visine plastike koja je montirana na 
korpu dopušta žici da bude u 2 različita položaja. Takođe možete da 
stavite duge noževe, viljuške i kašike na ove žice horizontalno kako 
ne bi blokirali pokretanje ručki spreja.

Glavna korpa horizontalne žice
Horizontalna žica koja se nalazi na gornjoj korpi dopušta vam da 
stavite tanjire i činije kada je to neophodno. Takođe možete da perete 
kuhinjsko posuđe kao što su tepsije ili činije tako što ćete zatvoriti 
horizontalne žice.

POGLAVLJE 4: PUNJENJE VAŠE MAŠINE ZA POSUĐE

1

2
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POGLAVLJE 4: PUNJENJE VAŠE MAŠINE ZA POSUĐE
Prilagođavanje visine korpe
Gornja korpa uređaja je u gornjem položaju. Možete da stavite velike objekte kao što su tepsija na dno korpe u 
ovu poziciju. Kada stavite višu korpu u donju poziciju, možete da stavite veće tanjire na gornju korpu. Koristite 
točkove da biste promenili visinu korpe. Otvorite korpu koja sadrži delove pri kraju držača gornje korpe okrećući ih 
na bočnu stranu i izvadite korpu. Zamenite korpu na žici menjajući poziciju točka i zatvorite otvore korpe.

Donja korpa   
Žice koje se sklapaju
Žice koje se sklapaju se sastoje od četiri dela koji se nalaze na dnu korpe i dizajnirane su da biste vi stavili velike 
objekte kao što su tepsija, činija, itd. Možete da napravite dosta mesta tako što ćete sklopiti svaki deo jedan po 
jedan ili odjednom. Možete da koristite stalke za savijanje tako što ćete ih izdići ili saviti.

Uklanjanje srednje korpe
Srednja korpa vašeg uređaja može da se ukloni kako bi se pralo veliko posuđe kao što je tepsija. Okrenite prostor 
na kraju gornjih žica korpe na stranu kako biste je oprali, iznesite korpu i ubacite deo za priključak kako biste u 
rupu ručke stavili sprej. 
Priključak i njegovo korišćenje:
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Uklanjanje srednje korpe
Srednja korpa vašeg uređaja može da se ukloni kako bi se pralo veliko posuđe kao što je tepsija. Okrenite prostor 
na kraju gornjih žica korpe na stranu kako biste je oprali, iznesite korpu i ubacite deo za priključak kako biste u 
rupu ručke stavili sprej. 

Priključak i njegovo korišćenje:

POGLAVLJE 4: PUNJENJE VAŠE MAŠINE ZA POSUĐE 
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Korpa za escajg može da se pomeri između prednjih i zadnjih žica na dnu korpe. Ako je srednja korpa 
uklonjena, možete da koristite uklonjivu funkciju korpe za escajg u nižu korpu.

Uklonjivi modularni sistem korpe

Mehanizam uklonjive modularne korpe je dizajniran za lako uklanjanje viših i srednjih korpi.

Položaj korpe escajga:
Korpa escajga mora da se postavi na gornju korpu sa zatvorenim poklopcem.

POGLAVLJE 4: PUNJENJE VAŠE MAŠINE ZA POSUĐE 
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Položaj alternativne korpe

Gornja korpa

Pogrešni položaji

Važna napomena za testne organizacije 
Za detaljne informacije u vezi sa testovima učinka, možete da nas kontaktirate putem e-pošte koja se nalazi ispod;
dishwasher@standardtest.info
Molimo vas da uključite naziv modela i serijski broj (20 cifara) uređaja koji treba da se testira u e-pošti koju šaljete. 
Možete da pronađete ovu informaciju na nalepnici za ploču koja je prikačena na bočnu stranu vrata. Možete da 
tražite elektronsku kopiju ovog uputstva putem iste e-pošte koja se nalazi iznad.

POGLAVLJE 4: PUNJENJE VAŠE MAŠINE ZA POSUĐE 
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POGLAVLJE 5: DEFINICIJA PROGRAMA  
Definicija programa  

Broj programa 1 2 3 4 5 (referenca)

Naziv programa Džet staklo 
14 min

Brzo staklo 
19 min

Staklo 29 min Super 49 min Eko

Temperatura 
pranja

30°C  35°C 40°C 65 °C 50°C

Nivo prljavštine Program 
ispiranja za 
čisto posuđe

Pomalo prljavo, 
sveže posuđe

Srednje prljavo 
posuđe

Prosečno 
prljavo posuđe 
koje se dugo 
čuvalo

Prosečno 
prljavo, sveže 
posuđe

Količina 
deterdženta B: 
25 cm3 / A: 5 cm3

A A A A+B A+B

Tip deterdženta 30 °C pranje  35°C pranje 40°C pranje 65°C pranje Predpranje

- Srednje 
ispiranje

Hladno 
ispiranje

Srednje 
ispiranje

50°C pranje

Toplo ispiranje Toplo ispiranje Toplo ispiranje Toplo ispiranje Vruće ispiranje

Kraj Kraj Kraj Kraj Kraj

Period programa 
(min)

14 19 29 49 162 

Potrošnja struje 
(kWh/h)

0,50 0,60 0,90 1,31 0,90

Potrošnja vode 8,5 12,5 12,4 10,7 9 

UPOZORENJA: Kratki programi ne uključuju korak za sušenje. Vrednosti navedene iznad su vrednosti koje 
su dobijene u laboratoriji prema relevantnim standardima. Ove vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti 
od korišćenja proizvoda i uslova okoline (ulaz temperature vode, pritisak vode, glavni napon, ambijentalna 
temperatura).

*Prosečna vrednost potrošnje se primenjuje na 15 °C temperaturu unosa vode.

*Preporučuje se korišćenje Super 49 programa na kraju dana.
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POGLAVLJE 6:  UKLJUČIVANJE MAŠINE I BIRANJE PROGRAMA  

1. Dugme uključeno/isključeno
Uređaj radi kada se dugme uključeno/isključeno pritisne a indikator kraja programa (4) na kontrolnoj ploči se 
upali.

2. Dugme biranja programa
Možete da izaberete program pranja koji odgovara vašem posuđu koristeći dugme za izbor programa.

Napomena 1: kada se svaki put mašina napaja, Eco program će se izabrati a najnoviji program pranja ili funkcija 
će se otkazati.

3.) Dugme za poluprazno punjenje
Korišćenjem funkcije ½ , tri vrste pranja mogu da se izvrše na donjoj korpi, gornjoj korpi i na obe korpe.

4.) Indikator upozorenja o nedostatku soli
Proverite svetlo indikatora za upozorenje o nedostatku soli na prikazu kako biste videli da li ima dovoljno soli 
za omekšavanje u vašoj mašini. Kada je svetlo indikatora za upozorenje o nedostatku soli uključeno, napunite 
odeljak za so.

Indikator upozorenja nedostatka pomoći pri ispiranju
Proverite svetlo indikatora upozorenja nedostataka pomoći pri ispiranju na prikazu da biste videli da li je količina 
pomoći pri ispiranju u vašoj mašini dovoljna. Kada je svetlo indikatora za upozorenje o nedostatku pomoći pri 
ispiranju uključeno, napunite odeljak za pomoć pri ispiranju.

Indikator kraja programa
Indikator kraja programa na kontrolnoj ploči će se upaliti kada se izabrani program pranja završi.
Kraj programa će takođe biti naznačen signalnim zvukom.

UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

1 2 43
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POGLAVLJE 6:  UKLJUČIVANJE MAŠINE I BIRANJE PROGRAMA  

 
 = =

Indikator kraja programa 
će se upaliti kada je 
dugme uključeno/
isključeno pritisnuto.

1. Pritisnite dugme uključeno/isključeno.  
2. Možete da izaberete program pranja koji odgovara vašem posuđu koristeći dugme za izbor programa.  
3. Zatvorite vrata uređaja. Program se automatski pokreće.
Napomena: Ako odustanete od pokretanja uređaja nakon što izaberete program, jednostavno pritisnite dugme 
uključeno/isključeno. Kada ponovo pritisnete dugme uključeno/isključeno, vaš uređaj će biti spreman za nov izbor 
programa. Izaberite novi program pritiskajući dugme izbora programa.
Praćenje programa

 Rukovanje mašinom

Menjanje programa 
Ako želite da promenite program dok je program pranja u toku:  

Napomena: Da biste okončali pranje na sredini, prvo malo otvorite vrata da biste sprečili da se voda razlije kada 
su vrata otvorena.

 

Kada je program izabran koristeći 
dugme izbora programa, lampica 
programa će se upaliti i indikator 
kraja programa će se isključiti.

=
Ne otvarajte vrata 
pre nego što se 
program završi.

  
 

  

Otvorite vrata svoje mašine 
za pranje posuđa i izaberite 
željeni program pritiskajući 
dugme izbora programa.

Zatvorite vrata i novi program 
će se nastaviti tamo gde je 
prethodni program završio.

Indikator kraja programa na kontrolnoj ploči 
će se upaliti kada se izabrani program pranja 
završi. Uređaj će takođe pustiti „5“ signalnih 
upozorenja kada se program okonča. 
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Otkazivanje programa 
Ako želite da otkažete program dok je program pranja u toku: 

 
 
 
 

 
 
 

Napomena: Da biste okončali pranje na sredini, prvo malo otvorite vrata da biste sprečili da se voda razlije kada 
su vrata otvorena.

 Isključivanje mašine

NAPOMENA 1: Kako bi se proces sušenja brže izvršavao, možete malo da otvorite vrata mašine nakon nekoliko 
minuta kada se program završi i kada se čuje signalni zvuk (svetlo za kraj se upali). 

NAPOMENA 2: Ako su vrata uređaja otvorena ili je napajanje isključeno u toku pranja, program će nastaviti kada 
se vrata zatvore ili se napajanje vrati. 

NAPOMENA 3: Ako nestane napajanja ili se vrata uređaja otvore u toku procesa sušenja, program se završava. 
I vaša mašina postaje spremna za novi izbor programa. 

Izbacivanje počinje kada se vrata uređaja 
zatvore. Uređaj će izbaciti unutrašnju 
vodu na oko 30 sekundi. Uređaj će 
označiti „5“ signalnih upozorenja 
kada je program otkazan a „Indikator 
kraja programa“ će se upaliti.

Pritisnite dugme izbora 
programa na 3 sekunde. (Lampa 
programa će se isključiti dok 
indikator kraja programa bljeska)

Otvorite vrata uređaja. Lampa 
najnovijeg programa će se upaliti.

 

Isključite uređaj koristeći dugme 
uključeno/isključeno kada se 
program okonča i indikator 
kraja programa se upali.

Kasnije, isključite mašinu 
i isključite slavinu.

POGLAVLJE 6:  UKLJUČIVANJE MAŠINE I BIRANJE PROGRAMA  
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Ovaj simbol na proizvodu ili pakovanju navodi da proizvod ne treba da bude tretiran kao kućni otpad.
Umesto toga, treba da se dostavi mesta za prikupljanje otpada za recikliranje električne i elektronske opreme. 
Pomoći ćete pri izbegavanju štete nad okolinom i rizika za javno zdravlje. 
Recikliranje materijala će pomoći da se prirodni resursi sačuvaju. Za detaljnije informacije u vezi recikliranja ovog 
proizvoda, molimo vas da kontaktirate lokalnu vlast ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Mašina za pranje posuđa sadrži biocidni proizvod u PP filteru kako bi se sprečio rast bakterije.
Aktivna supstanca: cink piriton (CAS br: 13463-41-7)

 

UKLANJANJE VAŠE STARE MAŠINE
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Visit Our Website
sharphomeappliances.com

Service & 
Support

52254559 R35


