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P�ed samotnou instalací a provozem mycího stroje si po-
zorn� p�e�t�te tento návod! 
 
Nesprávná instalace, p�ípadné úpravy zapojení �i další 
zm�ny p�edepsaných postup�, mohou zap�í�init zran�ní �i 
poškození majetku. 
 
Záruka nem�že být uplatn�na p�i úmyslném poškození, 
závad� z nedbalosti, p�ípadn� p�i nedodržení pokyn� v tomto 
návodu �i místních p�edpis� i neodborné manipulaci. 
Výrobce nep�ebírá ve výše uvedených p�ípadech žádnou 
odpov�dnost.  
 
Záruka se nevztahuje ani na závady zp�sobené usazováním 
vápenných usazenin.  
 
Každý den provozu nechte mycí stroj p�ed prvním mytím ale-
spo�  25 minut nah�át. 

1.0     Bezpe�nostní pokyny1.0     Bezpe�nostní pokyny  
 
1.1        POZOR : 

1.2        Instalace: 
Instalace musí být provedena odborným technikem ‘Classeq’ dle platných 
norem a pokyn� v tomto Návodu. 
 

1.3        Modifikace: 
‘Classeq’ si vyhrazuje právo na zm�ny  model� mycích stroj�, stejn� jako 
pokyn� v tomto návodu, a to bez upozorn�ní.  
 

1.4        Obsluha: 
Obsluha  my�ky musí být vyškolena dle bodu 5 tohoto Návodu.   
 

1.5        Poruchy / závady: 
V p�ípad� poruchy / závady je t�eba bezodkladn� vypnout 
p�ívody vody a elektrické energie na zdi (ze strany stavby) - 
ne pouze na my�ce! 
 
 
 

1.6        Opravy a náhradní díly: 
Jakékoli opravy je možné provád�t pouze pomocí originálních náhradních díl� 
‘Classeq’ odborným technikem.  
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2.0     My�ka2.0     My�ka  
 
2.1        Vybalení mycího stroje: 

P�i vybalování a manipulaci s my�kou použijte vhodné ná�iní a ochranné 
prost�edky tak, abyste zabránili možnému zran�ní. P�ed samotnou insta-
lací odstra�te všechny vn�jší obaly a krycí ochrannou folii z vrchních 
panel�.   
Zajist�te, aby všechny obaly byly zlikvidovány dle platných na�ízení a 
norem.  
 

2.2        Standardní výbava: 
My�ka je standardn� vybavena uvedeným p�íslušenstvím (sou�ást 
dodávky): 
 

• 2 x Koš 
• 1 x Koší�ek na p�íbory (jen u  my�ky nádobí)  

• 1 x Hadice pro p�ívod vody 
• 2 x Primární filtry 
• 2 x Sekundární filtry (u vybraných model� pouze 1) 
• 1 x Odpadní hadice (pouze u vybraných  model� ) 

• 2 x  Závaží  (pro hadi�ky na oplachový a mycí prost�edek) 
• 1 x  Návod k instalaci a obsluze (ponecháno uživateli) 
• 1 x  Záru�ní karta (ponecháno uživateli) 

3.0     Instalace3.0     Instalace  
3.1       Umíst�ní: 

My�ku umíst�te tak, aby byl zajišt�n dostate�ný prostor pro instalaci, 
následné servisní práce; zajist�te snadný p�ístup k hlavním vypína��m / 
ventil�m (nap�. el.energie a vody). 
Vyrovnejte my�ku do rovné a stabilní polohy, ve které z�stane stabilní  po 
dobu svého provozu. P�ibližná hmotnost stroje p�i celkovém napln�ní b�-
hem b�žného provozu je uvedena v tabulce níže. 
 
Po zapojení znovu ov��te stabilní bezpe�nou pozici my�ky; její hmotnost 
by m�la být rozložena rovnom�rn� a sklon v jakémkoli sm�ru nesmí p�ek-
ro�it 3°. 
 

My�ka v provedení: Hmotnost 

Koš 400mm²  90 Kg 

Koš 500mm²  135 Kg 
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3.2        Elektrické p�ipojení: 
Všechny elektrické p�ípoje musí být provedeny odborným pracovníkem 
dle platných p�edpis� a norem! 



Classeq’ doporu�uje spln�ní minimáln� t�chto podmínek: 
 

• Všechna za�ízení jsou p�ipojena p�es proudový chráni� (R.C.D.) 
nebo obdobný systém. 

 
• EN 60204 

P�ívodní vypína� musí  mít  odstup pól� minimáln� 3 mm.  
 

• EN 60335 
Za�ízení musí být napojeno do systému vyrovnání potenciálu, p�ipojo-
vací místo je umíst�no v zadní �ásti stroje (bude nutná p�íslušná svor-
ka).  
 

P�ed samotným zapojením za�ízení se ujist�te, že nap�tí v síti a druh p�ívodu 
odpovídá informaci na štítku stroje. 
 

3.2.1     Electrický p�íkon: 
U n�kterých stroj� �ady  ‘Classeq’ (koš 500mm²)  lze upravit elektrický p�íkon 
(snížení �i zvýšení), ale tato procedura MUSÍ být provedena pracovníkem s p�í-
slušným oprávn�ním dle speciálních instrukcí ‘Classeq’. 
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3.3        P�ípoj vody : 
My�ka je vybavena hadicí se závitem ¾” (vn�jší). Po instalaci a uvedení do pro-
vozu je t�eba zkontrolovat všechny vodní spoje na t�snost. 

 
3.3.1     Požadavky na p�ívod vody : 

 

• Teplota p�ívodní vody 
• 4°C minimum 

• 55°C maximum 
 

• Dynamický tlak vody.   
• 0 až 2 bar          nutné p�ídavné za�ízení na zvýš. tlaku 

• 2 až 4 bar          optimální - požadovaná hodnota 

• 4 až 6 bar          nutná instalace redukce pr�toku 

• 6 a více             nutný reduk�ní ventil 
Pokud nejsou dodrženy požadované hodnoty m�že být ovlivn�n výkon stroje. 
 

3.3.2     Odpad vody 
Odpad je u my�ky zajišt�n bu� samospádem �i odpadním �erpadlem. Instalace 
musí být zajišt�na dle pokyn� v tomto návodu. Pro informaci o provedení stroje 
nahlédn�te na stranu 9.  

• Požadovaný odpad 
Ø40mm (Ø1 ½”)       

• Odpad musí být 
max. 100 mm od 
podstavce stroje u 
stroj� se               
 samospádem .  

• Konec odpadní 
hadice nesmí být 
výše než 400 mm (u 
n�kterých model� 
700 mm) než pod-
stavec stroje u stroj� 
s odpadním �er-
padlem. 

• Odpadní hadice 
musí být na odvod 
odpadu napojena 
voln� a musí svým 
koncem sm��ovat 
dol� k odpadu.  

Všechny modely 

Pokud se nejste jisti variantou stroje a možností p�ipojení odpadu kontaktuje svého-
dodavatele. 

Strana 4 



4.0     Uvedení do provozu4.0     Uvedení do provozu 

4.1        Mycí & oplachové prost�edky: 
 
    Dávkova�e prost�edk� jsou umíst�ny za p�edním spodním 
    panelem a p�ed sejmutím jakéhokoliv panelu MUSÍ být vypnut 
    p�ívod elekt�iny p�ed strojem!      
  

Ujist�te se, že hadi�ky mycího a oplachového prost�edku jsou správn� 
nasazeny na jednotlivá �erpadla (�erpadla jsou umíst�na za p�edním 
spodním krytem). 
 
Na konec p�íslušné hadi�ky umíst�te trubi�ku a závaží (ze základní 
výbavy stroje) a potom je umíst�te do správného kanystru s prost�edkem.  
 
Ujist�te se, že odpovídající hadi�ka je p�ipojena vždy ke správnému p�ís-
lušnému kanystru.   
 
POZOR: Pro nejlepší mycí výsledky doporu�uje výrobce využívat mycí 
prost�edky firmy Winterhalter Gastronom.  
 

4.1.1     Odvzdušn�ní - oplachový a mycí prost�edek: 
Tento postup je nutno provést pouze p�i první instalaci stroje. 
 

• Ujist�te se, že my�ka je bez vody. 
• Vypn�te p�ívod vody p�ed my�kou. 
• Nyní zapn�te my�ku jak hlavním p�ívodem elekt�iny p�ed strojem, 

tak i vypína�em na ovládacím panelu po dobu pouze 90 sekund. 
• Nyní stroj vypína�em na hlavním panelu vypn�te. 
• Zapn�te hlavní p�ívod vody. 
 

Dávkova�e jsou nyní odvzdušn�ny a my�ku je možné vypína�em na hlav-
ním panelu zapnout a  nechat oh�át.  

Strana 5 

4.1.2     Dávkování : 
Dávkova�e jsou p�ednastaveny, ale lze je kdykoliv p�enastavit dle individuál-
ních požadavk� u zákazníka. Toto nastavení se provádí nastavením šroubu 
na každém dávkova�i. 
 
Dávkova�e jsou umíst�ny za p�edním spodním panelem. 

• Dávkova� mycího prost�edku je vpravo 
 
• Dávkova� oplachového prost�edku je vlevo 
 
Nastavení se provádí pomocí šroubu na p�ední 
stran� dávkova�e 
 

+ zvyšuje dávkování, šroub otá�ejte po sm�ru ���� 
 

- snižuje dávkování, šroub otá�ejte proti sm�ru���� 

4.2        Oplachové & mycí teploty : 
Teplota vody na strojích ’Classeq’ je také nastavitelná, hodnoty nastavené 
p�i výrob� jsou následující: 

 
Typ my�ky 

Teploty 

oplach mytí 

My�ky skla 70°C   
55°C   

My�ky nádobí 80°C  

4.3        Blokování teplot - varianty: 
U všech typ� my�ek jsou k dispozici t�i uvedené varianty blokování teplot. Pro 
jejich volbu odejm�te p�ední spodní kryt, p�ibližn� uprost�ed my�ky uvidíte 4 
spolu spojené kabely (každý ozna�en jinou barvou - �erný, zelený, �ervený a  
bílý). Spojením jejich r�zných kombinací získáte p�íslušnou variantu blokování. 
 
• Odstran�ní všech kontrol 
  My�ka za�ne pracovat p�i jakékoli teplot�. 
  Spojte �erný a Bílý konektor 
   
• Quick start (výrobní nastavení) 
  My�ka za�ne pracovat p�i teplot� oplachu p�es 55°C 
  Spojte Zelený a Bílý konektor 
 
• Interlock - plná kontrola teplot 

My�ka za�ne pracovat až poté, co všechny teploty dosáhnou 
nastavené hodnoty. 

  Spojte �ervený a Bílý konektor Strana 6 



4.4        Demonstrace provozu: 
‘Classeq’  doporu�uje p�i p�edání stroje provést zaškolení obsluhy my�ky pro 
správn� používání stroje zahrnující tyto body:  
 

• Co d�lat v p�ípad� nebezpe�í - jak vypnout p�ívod elekt�iny a vody 
(viz. sekce 1). 

 
• Zapnutí stroje. 
 

• Provoz. 
 

• Vypušt�ní vody. 
 

• Vypnutí my�ky. 
 

• �išt�ní a údržba za�ízení. 
 

• Používání mycích a oplachových prost�edk�. 
 

5.0     Provoz5.0     Provoz  
 
5.1        Popis stroje: 

Na rozdíl od my�ek pro domácí použití jsou profesionální stroje kon-
struovány tak, aby umožnily tak�ka nep�etržitý kontinuální provoz. 
 
Kvalitní mycí výsledek je ovlivn�n i vn�jšími podmínkami (nap�. teplota a 
tlak vstupní vody, její tvrdost, zvolené mycí a oplachové prost�edky). P�i 
horší kvalit� vody “Classeq”  doporu�uje p�ed�adit p�ed my�ku zm�k�o-
va� vody nebo jiné za�ízení na její úpravu.  Pro další nabídku kontaktujte  
svého dodavatele gastronomického za�ízení. 
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5.2        Ovládání : 

P�edtím, než my�ku zapnete, se seznamte s ovládacími prvky na kontrol-
ním panelu a ujist�te se, že znáte umíst�ní hlavního vypína�e elektrické 
energie a p�ívodu vody. 
 
 

1. Kontrolka ZAPNUTO / VYPNUTO 
2. Tla�ítko ZAPNUTO / VYPNUTO  
3. Kontrolka oh�ev 
4. Tla�ítko programu 
5. Kontrolka programu 
 
Všimn�te si prosím, že u my�ek s odpadním �erpadlem se 
tla�ítko a kontrolka programu využívají sou�asn� také jako 
tla�ítko a kontrolka vypoušt�ní. 

1  2  3  4  5  

Pozor! 
 
 

 My�ky s odpadním �erpadlem mají tento symbol umíst�ný 
pod kontrolkou programu (5), tak, jak je vyobrazeno výše 
na ovládacím panelu. 
 

Pokud zde tento symbol není, jedná se o mycí stroj v provedení 
odpadu samospádem. 
 
Pokud si nejste jisti provedením stroje, kontaktuje svého doda-
vatele. 
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5.3        Zapnutí my�ky: 
 

P�esv�d�te se, že p�ívod vody i elektrické energie jsou p�i-
pojeny a zapnuty, potom stiskn�te tla�ítko “ZAPNUTO/
VYPNUTO” umíst�né na kontrolním panelu my�ky. 
 
 

My�ka se nyní bude plnit vodou a oh�ívat. Pro kompletní dokon�ení procesu 
musí b�hem celé doby z�stat dve�e my�ky zav�ené. 
 

5.4        My�ka p�ipravena k provozu: 
 
    D�ležité je každý den p�ed spušt�ním prvního mycího cyklu nechat stroj 25 minut 
    nah�át na požadované teploty i v p�ípad�, že se již rozvítila kontrolka oh�evu (3). 

 
My�ka je p�ipravena ke spušt�ní programu pouze pokud budou dosaženy 
požadované teploty. Proto se mohou vyskytnout prodlevy mezi stisknutím tla�ítka 
mycího programu a vlastním startem programu. 
 

5.5        Start programu: 
 

Pro start programu otev�ete dve�e, umíst�te do my�ky koš s 
nádobím a p�esv�d�te se, že vrchní i spodní ramena se mohou 
voln� otá�et. 
 
 
Zav�ete dve�e, stiskn�te tla�ítko programu. Kontrolka program 
z�stane svítit a jakmile my�ka dosáhne požadovaných teplot, mycí 
program se automaticky spustí. B�hem programu svítí trvale kon-
trolka programu. 
 
Jakmile zhasne kontrolka programu (mycí program je ukon�en), 
otev�ete dve�e a vyjm�te koš, poté op�t umíst�te do my�ky nový koš 
a postup opakujte. 
 

 
 

5.6        Vypoušt�ní: 
 
B�hem normálního provozu si my�ky vypoušt�jí automaticky p�ebyte�nou vodu: 
 
’Classeq’ Vám doporu�uje kompletní vypušt�ní my�ky v p�ípad�, že se stroj na 
delší dobu nepoužívá. 

Strana 9 

5.6        Vypoušt�ní (pokra�ování): 
 

Odpad samospádem (standard pro Hydro 700 a Eco2). 
 

• My�ku vypn�te pomocí tla�ítka ZAPNUTO / VYPNUTO na ov-
ládacím panelu 

 
• Odstra�te z mycí nádrže p�epadovou trubku. 
 
• Vaše my�ka se samospádem vyprázdní. 
 
• Po dokon�ení op�t vra�te zp�t p�epadovou trubku. 
 
• Vypn�te stavební p�ívod vody a elektrické energie (na zdi). 

 
My�ky s odpadním �erpadlem (volitelné vybavení). 
 

• My�ku vypn�te pomocí tla�ítka ZAPNUTO / VYPNUTO na ov-
ládacím panelu 

 
• Zav�ete dve�e my�ky. 
 
• Stiskn�te tla�ítko programu, kontrolka programu se rozsvítí a indi-

kuje tak, že vypoušt�ní my�ky je aktivní. 
• Jakmile kontrolka programu zhasne, vypn�te hlavní p�ívod  vody a 

elektrické energie (nap�. na zdi). NEVYPÍNEJTE my�ku pokud b�ží 
vypoušt�cí cyklus my�ky! 

 
 Upozorn�ní!  

Po vypušt�ní my�ky  doporu�uje ‘Classeq’  vypnout stavební 
p�ívody vody i elektrické energie (na zdi) a my�ku d�kladn� 
vy�istit (dle sekce 6 tohoto návodu). 

 
 
Z hygienických d�vod� je doporu�eno ponechat my�ku po 

vypušt�ní s otev�enými dve�mi pro zajišt�ní p�irozeného vyschnutí mycí 
nádrže. 
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6.0     �išt�ní6.0     �išt�ní  
 
6.1      P�íprava pro �išt�ní: 
 

Ujist�te se, že p�ívod elektrické energie (na zdi) je p�ed 
�išt�ním odpojen.   

 
 

POZOR 
 

NIKDY nepoužívejte �istící prost�edky obsahující chlor, b�lící 
látky nebo chlornany.  
 
NIKDY nepoužívejte drát�nky, drát�né kartá�e  �i jiné drsné 
nástroje na �išt�ní.  
 
NIKDY neost�ikujte my�ku vodou, a to jak vnit�n�, tak z vn�-
jšku. 

 
 
6.2        �išt�ní vnit�ních prostor : 
 

Vyjm�te mycí a oplachová ramena a opláchn�te je v 
teplé vod� s prost�edkem. Ujist�te se, že jsou odstra-
n�ny všechny zbytky jídel a ne�istoty, nasa�te 
ramena zp�t.   
 
 
 
 

Vyjm�te a vy�ist�te všechny filtry, umyjte je v teplé vod� s prost�edkem. 
Ujist�te se, že jsou odstran�ny všechny zbytky jídel a ne�istoty.  
 
POZOR 

 
P�ed samotným �išt�ním vnit�ního prostoru (mycí prostor) se 
ujist�te, že byly odstran�ny všechny ostré p�edm�ty, nap�. 
st�epy skla �i jiné ne�istoty, které by mohly zp�sobit poran�ní.  

 
 
Následn� vysušte vnit�ní prostor. Ujist�te 
se, že jsou odstran�ny všechny zbytky 
jídel a ne�istoty a prostor je �istý. Znovu 
nasa�te filtry a mycí ramena zp�t.   
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6.3        �išt�ní zven�í: 
 

O�ist�te povrch my�ky vlhkou houbi�kou (NE 
MOKROU).  
Po vysušení o�ist�te stroj prost�edkem ur�eným 
pro nerez plochy. 
 

7.0     Odstran�ní závad7.0     Odstran�ní závad  
 
P�ed tím, než zavoláte servis, ov��te následující: 
 
• Za�ízení je napojeno na p�ívod vody a el. proudu; oba p�ívody jsou 

pln� funk�ní. 
• Množství mycího a oplachového prost�edku v zásobnících

(kanystrech) je dostat�né. 
• Napojení na odpad je provedeno dle parametr� stroje (více v bodu 

3.3.2 tohoto manuálu).  

POZNÁMKA 
Pokud se prokáže, že závada na mycím stroji vznikla (a to i v záru�ní 
dob�) z d�vodu nedodržení pokyn� v tomto návodu, bude p�íslušná 
servisní práce ú�tována dle platného ceníku.  

7.1     My�ka nenapouští vodu : 
 My�ka se nezapne: 
 My�ka neoplachuje: 

 
• Ov��te, zda je funk�ní p�ívod vody. 
 
• Zkontrolujte, zda není hadice p�ívodu vody do my�ky zalomena �i 

p�ekroucena.  
 
• Ov��te, zda je my�ka zapnuta. 
 
• Vypus�te úpln� my�ku, pokuste se ji znovu naplnit - dle tohoto 

návodu - bod 5.6. 
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7.2     My�ka se pomalu napouští : 
• Ov��te, zda je funk�ní p�ívod vody. 
 
• Zkontrolujte tlak vstupní vody. Je-li nižší než 2 bary, kontaktujte 

svého dodavatele pro nabídku za�ízení na zvýšení tlaku. 
 

• Zkontrolujte a vy�ist�te trysky oplachu (umíst�né na mycích rame-
nech). 

 
• Zkontrolujte, zda není hadice p�ívodu vody do my�ky zalomena �i 

p�ekroucena.  
 
• Z p�ívodu vody odstra�te jakákoli za�ízení omezující �i snižující 

tlak vody. 
 
7.3     My�ka neoh�ívá vodu: 

• Vypus�te úpln� my�ku, pokuste se ji znovu naplnit - dle tohoto 
návodu - bod 5.6. 

 
• Zkontrolujte teplotu p�ívodní vody; na tomto faktoru je oh�ev vody 

významn� závislý. 
 
• Zkontrolujte, zda se vnit�ní prostor my�ky zcela naplní vodou. 
 

7.4     My�ka se nevypustí: 
• Zkontrolujte a vy�ist�te všechny filtry. 
 
• Ov��te, zda vypoušt�cí ventil (p�epad) / odpad není ucpaný / zane-

sený. U my�ek s odpadním �erpadlem se pokuste �erpadlo 
odvzdušnit (p�emístit odpadní hadici). 

 
7.5     Nádobí / sklo není kvalitn� umyto:   

• Zkontrolujte, p�ípadn� dopl�te, mycí a oplachový prost�edek. 
 
• Zkontrolujte a vy�ist�te mycí a oplachové trysky na mycích rame-

nech. 
 
• Vy�ist�te filtry, zkontrolujte jejich správné umíst�ní. 
 
• Ov��te, zda je funk�ní p�ívod vody. 
 
• P�ed vložením nádobí do my�ky z n�j opláchn�te a odstra�te 

všechny zbytky jídel. 
 
• Zvažte vým�nu sklenic - nákup nových.  
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• V p�ípad�, že se na sklenicích objevují šmouhy, sklenice “kvetou”, 
je doporu�eno použít za�ízení na úpravu vody - zm�k�ova�. Kon-
taktujte prodejce. 

 
• V p�ípad� p�ipojení zm�k�ova�e vody, dopl�te dle návodu k 

za�ízení do zm�k�ova�e s�l. 
 

7.6     My�ka se p�epl�uje: 
 
• Vypus�te úpln� my�ku, pokuste se ji znovu naplnit - dle tohoto 

návodu - bod 5.6. 
 
• Zkontrolujte a vy�ist�te všechny filtry. 
 
• Zkontrolujte p�ipojení odpadu dle sekce 3.3.2  U my�ek s odpad-

ním �erpadlem se pokuste �erpadlo odvzdušnit (p�emístit odpadní 
hadici). 

 
• Ov��te, zda vypoušt�cí ventil / odpad není ucpaný / zanesený. 
 
• Pokud se my�ka stále plní (p�epl�uje), odpojte p�ed zavoláním 

autorizovaného servisu za�ízení od p�ívodu vody i elekt�iny.  
 

7.7     My�ka nejde zapnout: 
 
• Zkontrolujte zapojení na stran� stavby - p�ívod elektro a jeho 

jišt�ní; v p�ípad� trvajících problém� kontaktujte neprodlen� autori-
zovaný servis. 

 
7.8     My�ka nejde vypnout: 

 
• P�ed zavoláním autorizovaného servisu odpojte za�ízení od hlav-

ního p�ívodu elektrického proudu (vypn�te hlavní p�ívod p�ed stro-
jem). 

 
 

Classeq  
Modletice 103 
251 01 �í�any 

E-mail 
Web 

info@classicsystem.cz 
www.classicsystem.cz 
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D�kujeme Vám za zakoupení výrobku Classeq. Záru�ní kartu prosím pe�liv� vypl�te a obratem zašlete zp�t. 

Záruka na toto za�ízení je 12  m�síc�. 

 
 
 

Veškeré informace poskytnuté firm� ‘Classeq’  podléhají 
“ochran� dat”. Jejich poskytnutí významn� urychlí p�ípadné 
servisní práce.  
 
Zákazník souhlasí s kontaktem za ú�elem sd�lení dalších 
informací obchodního rázu. 

�

�
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Kontaktní informace 
 
 
Firma 
 
Adresa 
 
 
 
 
 
PS� 
 
TEL. 
 
 

Informace o stroji 
 
MODEL     Výrobní �. 
 

My�ka skla   �   My�ka nádobí  � 
 
Datum prodeje / instalace 
 
Podpis 
 
Funkce 

Zajímají Vás možnosti dalšího p�íslušenství ? 
 
Prosím zaškrtn�te  ANO � NE � 


