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Pomivalni stroji bele in črne posode so namenjeni pomivanju različne posode in pribora 

Namen: 
Da bi dosegli dobre rezultate pomivanja, potrebuje pomivalni stroj z mehko vodo.  

Postopek: 

• Preden začnete uporabljati pomivalni stroj z mehčalnikom vode, morate preveriti prostor za sol za 

samodejno mehčanje dovajane vode.  

• Preveriti morate tudi razpršilni ročici ki jih je potrebno redno čistiti, saj so lahko trde kemijske snovi 

v vodi, ki zamašijo brizgalne šobe, kot tudi tvorijo obloge na njunih ležajih. Razpršilno ročico 

odstranite tako, da odvijete matico ter odstranite podložko na vrhu ročice ter jo privzdignete. Ročici 

očistite v topli vodi z detergentom, za čiščenje šob pa uporabite mehko krtačo. Preden ročici ponovno 

namestite, ju temeljito sperite. 

-Sklede, kozarce, skodelice in vso ostalo posodo je treba najprej s tušom ali na roke odstraniti ostanke hrane, 

ki jo nato zlagate na primerne mreže, seveda morate biti pozorni na katero mrežo odložiš. Ne vmeščajte v 

napravo posod, ki niso namenjene za pomivanje v pomivalnem stroju in ne napolnite pomivalnega stroja 

preveč.To so PVC posode, kuhinjski noži, stroj univerzalec in njegove priključke in druge stvari, ki niso 

primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Jedilni pribor prvo namočiš v vodi in ga daš v košaro za 

pomivanje posode, spereš v stroju , ko je zaključeno pranje v stroju, ga takoj zložimo v košare, ki so 

pokončne, da ne ostanejo madeži na priboru, na koncu ko zamenjamo umazano vodo s čisto in ko se stroj 

segreje na določeno temperaturo, ga damo ponovno na pranje. 

- Jedilni pribor dvakrat tedensko namočiš v kis, da ima sijaj, to narediš kadar si popoldan na vozičkih. 

-Upoštevajte ta navodila za pomivanje posode. 

PLASTIČNE KOŠARE 

Za velike količine posode in kozarcev: Plastične košare olajšajo organizacijo velikih količin posode in 

pribora. So prijetno lahke, dolgotrajne in deloma jih je mogoče tudi napolniti s posodo in priborom. Nastavki 

in pregrade prekatov so na voljo v različnih barvah za pregledno in udobno uporabo. Zato so primerne tudi 

kot sistem za sortiranje in shranjevanje. Za učinkovito logistiko posode. Teh košar ni mogoče vrniti. 
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KOŠARE IZ LEGIRANEGA JEKLA 

Za veliko in težko posodo in pribor: Košare iz legiranega jekla nimajo vrst ali razdelkov in so zelo trpežne. 

Razvite so prav za težke lonce, velike pladnje in kuhinjske pripomočke. Zaradi priročne opreme za košare 

lahko posodo in pribor namestite v optimalen položaj. Za uporabo v pomivalnih strojih za kuhinjske 

pripomočke Winterhalter. Teh košar ni mogoče vrniti. 

 

POMIVALNE KOŠARE IZ PLASTIFICRANE ŽICE 

Za najvišje zahteve pri pomivanju in sušenju: Pomivalne košare iz plastificirane žice so zelo prepustne za 

vodo, vodni curek skoraj neovirano doseže celotno posodo in pribor. Trpežna prevleka iz umetne mase pri 

tem ščiti posodo in pribor pred poškodbami. Pomembno: Te košare je mogoče zlagati drugo v drugo samo 

prazne. Teh košar ni mogoče vrniti. 
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