






POZNÁMKA:

S ohledem na konstantní vývoj a modernizaci výrobků může výrobce provést úpravy bez předchozího 

upozornění.















POZNÁMKA:

Pokud vaše myčka nemá žádný systém změkčování vody, můžete tuto kapitolu přeskočit.

POZNÁMKA:

1. Zásobník na sůl doplňujte až tehdy, když se na ovládacím panelu rozsvítí varovná kontrolka soli. 

Ačkoliv je zásobník soli doplněn, může kontrolka zásobníku soli po nějakou dobu svítit, než se sůl 

rozpustí. Pokud na ovládacím panelu varovná kontrolka soli není (u některých modelů), můžete 

množství odhadnout po doplnění soli do systému podle počtu cyklů realizovaných myčkou (viz 

následující schéma).

2. Pokud by vám sůl někde vytekla, zbavte se jí spuštěním programu pro odmáčení nádobí nebo 

programu rychlého mytí.



POZOR!

Používejte pouze značkový lešticí prostředek pro myčky nádobí. Do zásobníku na lešticí prostředek 

nelijte jiné směsi (např. tekutý mycí prostředek, apod.). Myčka by se mohla vážně poškodit.



POZOR!

Případný rozlitý prostředek otřete utěrkou, aby se při dalším mytí netvořilo nadměrné množství pěny.

POZNÁMKA:

Pokud jsou na nádobí po jeho umytí kapky vody nebo stopy vodního kamene, zvyšte dávkování. Pokud 

jsou na nádobí bílé skvrny nebo namodralé vrstvy na sklenicích nebo ostří nožů, dávkování snižte.



POZNÁMKA:

Pokud je víčko zavřené: stiskněte tlačítko. Víčko se otevře.

Mycí prostředek doplňte vždy až bezprostředně před spuštěním každého mycího cyklu.

Používejte pouze značkový mycí prostředek pro myčky nádobí.

VAROVÁNÍ!

Mycí prostředek do myček je korozivní! Uchovávejte jej mimo dosah dětí.



POZNÁMKA:

Informace o dávkování mycího prostředku pro jednotlivé programy naleznete na poslední stránce.

Nezapomeňte, že výsledky se mohou lišit podle míry zašpinění a tvrdosti používané vody. Dodržujte 

doporučení výrobce na obalu mycího prostředku.



POZNÁMKA:

Mycí cyklus 3v1 je přídavnou funkcí a musí se používat s jiným programem (Intenzivní znečištění, 

Ekologický a Mírné znečištění).



DOVNITŘ



DOVNITŘ



DOVNITŘ



VAROVÁNÍ!

Pozor, aby některé příbory netrčely dnem košíku.

POZNÁMKA:

Do myčky neukládejte žádné předměty zašpiněné od cigaretového popela, vosku, laku nebo barvy.

V případě nákupu nového nádobí se ujistěte, že je vhodné do myčky na nádobí.

POZNÁMKA:

Vaši myčku nepřetěžujte. Myčka je vhodná pro 15 standardních talířů. Nepoužívejte nádobí, které není 

vhodné do myčky na nádobí. To je důležité kvůli uspokojivým výsledkům mytí a rozumné spotřebě 

energie.

POZOR!

Nože s dlouhou čepelí umístěné do svislé polohy jsou potenciálně nebezpečné!

Dlouhé a/nebo ostré příbory, např. kuchyňské nože, musíte položit vodorovně do horního koše.







POZNÁMKA:

Při zavření dvířek zazní kliknutí, která znamená, že jsou dvířka zavřena správně.

Po dokončení mycího cyklu, vypněte myčku stisknutím vypínače „Vyp./Zap.“.

POZNÁMKA:

Otevřete-li dvířka během spuštěného programu, myčka se zastaví, vydá varovný signál a na digitálním

displeji bude blikat „E1“. Jakmile dvířka zavřete, myčka bude po asi 10 sekundách pokračovat v

činnosti.

POZNÁMKA:

Pokud začnou svítit všechny indikátory znamená to, že spotřebič je mimo provoz. Než se obrátíte na 

servis, vypněte napájení spotřebiče a přívod vody.



VAROVÁNÍ!

Je nebezpečné otevírat dvířka myčky během mytí, protože by vás mohla opařit horká voda.

Vypněte myčku

Na displeji se zobrazí „---“ a zazní 6krát zvukový signál, pouze v takové případě je program 

ukončen.

1. Myčku vypněte pomocí vypínače „Vyp. /Zap.“.

2. Uzavřete přívod vody!

Dvířka otevírejte opatrně. Po otevření dvířek může unikat horká pára!

 Horké nádobí je citlivé na rány. Nechte proto nádobí nejdříve asi 15 minut vychladnout a 

teprve potom ho vyndejte z myčky.

 Otevřete dvířka myčky, nechte je pootevřená a před vyjmutím nádobí chvíli počkejte. Tímto 

způsobem bude nádobí chladnější a lépe uschne.





POZNÁMKA:

Dodržením všech kroků tohoto postupu vyjmete filtrační systém; ten instalujete zpět opět 

postupováním od 2. kroku k 1. kroku .

VAROVÁNÍ!

Myčku nikdy nepoužívejte bez správně umístěných filtrů. Při čištění filtrů na ně neklepejte.

Jinak by se filtry mohly zprohýbat a tím by se snížila efektivita myčky.



VAROVÁNÍ!

K čištění dvířek myčky nikdy nepoužívejte čisticí prostředky v rozprašovacích, protože by 

se mohl poškodit zámek a elektrické součásti. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo 

některé papírové utěrky, neboť by mohly povrch poškrábat nebo zanechat neodstranitelné 

stopy.

UPOZORNĚNÍ:

Instalace hadic a elektrických zařízení musí být provedena výhradně kvalifikovaným pracovníkem.

VAROVÁNÍ!

Riziko úrazu elektrickým proudem!

Před instalací se ujistěte, že je napájecí kabel odpojen od síťové zásuvky.

Pokud toto nedodržíte, můžete si přivodit úraz elektrickým proudem nebo smrtelné zranění.







POZNÁMKA:

Maximální nastavitelná výška nožek je 20 mm.

UPOZORNĚNÍ:

Po instalaci uložte návod na bezpečné místo.

Obsah této příručky bude velmi užitečný i pro další uživatele.



VAROVÁNÍ!

Pokud myčka přetéká, uzavřete přívod vody a potom zavolejte do servisu. Pokud je ve spodní 

nádobě z důvodu přetečení nebo netěsnosti voda, vylijte ji ještě před opětovným spuštěním 

myčky.







Informační list





DŮLEŽITÉ!

Aby vaše myčka fungovala co nejlépe, přečtěte si všechny 

pokyny pro používání před jejím uvedením do provozu.
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