
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

 Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.

 Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena k napravi.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!

Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky 
a  situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného 
z  výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a  péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli 
používajícími a  obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, 
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.

Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických 
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně níže uvedených opatření:

• Dvířka a koše na nádobí neotevírejte násilím, nesedejte si na dvířka ani na ně nestoupejte.
• Po skončení mytí se nedotýkejte topného tělesa.
• Nespouštějte myčku, dokud není řádně usazena. Pokud je myčka v provozu, otevírejte dvířka velmi opatrně, protože 

hrozí nebezpečí opaření.
• Na otevřená dvířka nepokládejte žádné těžké předměty, Myčka by se mohla překlopit.
• Při vkládání nádobí k mytí:

1. Předměty s ostrými hranami umístěte tak, aby nepoškodily těsnění dvířek.
2. Pozor: Nože a podobné ostré předměty se musí do košů ukládat ve vodorovné poloze nebo ostřím dolů.

• Při použití myčky dbejte na to, aby se plastové předměty nemohly dostat do přímého kontaktu s topnými tělesy.
• Po skončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je dávkovač mycího prostředku prázdný.
• V myčce nemyjte plastové nádobí, které není označeno jako vhodné pro mytí v myčce. .
• Používejte výhradně mycí prostředky a leštidla určená pro myčky.
• Používejte pouze mycí prostředky a  leštidla určená pro automatické myčky. Nikdy nepoužívejte mýdla, prací prášky 

nebo saponáty pro ruční mytí.
• Chraňte přístroj před dětmi.
• Zabraňte dětem, aby se dostaly do styku s mycím prostředkem. Nedovolte jim přiblížit se k otevřeným dvířkům, uvnitř 

mohou být stále zbytky mycích prostředků.
• Přístroj není určen pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí) nebo 

nedostatkem zkušeností a  znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo je s  použitím přístroje neseznámila osoba 
zodpovědná za jejich bezpečí.

• Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
• Mycí prostředky jsou silně zásadité a  při polknutí mohou být mimořádně nebezpečné! Zabraňte kontaktu s  kůží 

a očima. Pokud jsou dvířka otevřená, nedovolte dětem, aby se k myčce přibližovaly.
• Nenechávejte dvířka otevřená, lze o ně snadno zakopnout.
• Pokud se poškodí napájecí kabel, smí jej nahradit pouze výrobce, servisní pracovník nebo jiná kvalifi kovaná osoba, aby 

se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Zajistěte ekologickou likvidaci obalového materiálu.
• Myčku používejte výhradně k účelu, k němuž byla navržena.
• Napájecí kabel nesmí být při instalaci natažen, zohýbán ani zatížen. Před zapojením se nedotýkejte ovládacích prvků.
• Při instalaci připojte k přístroji novou sadu hadic, staré hadice by se již neměly znovu používat.
• Pokud jsou ve spodní části spotřebiče větrací otvory, nesmějí se tyto zakrýt kobercem.
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách, jako jsou:

 – kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích
 – spotřebiče používané v zemědělství
 – spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech
 – spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní

UZEMNĚNÍ SPOTŘEBIČE

• Tento spotřebič musí být uzemněn. V  případě poruchy nebo havárie snižuje uzemnění riziko úrazu elektrickým 
proudem. Přístroj je vybaven třížilovým napájecím kabelem opatřeným vidlicí se zemnicím kontaktem. V  souladu 
s  místně platnými předpisy a  vyhláškami musí být napájecí kabel připojen do řádně uzemněné síťové zásuvky. 
Nesprávné připojení zemnícího vodiče může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

• Pokud nejste přesvědčení o  správném uzemnění přístroje, obraťte se na kvalifi kovaného technika. Pokud vidlice 
napájecího kabelu přístroje neodpovídá vaší zásuvce, požádejte kvalifi kovaného technika o její výměnu.
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POPIS

 OVLÁDACÍ PANEL

ON/OFF 3h 6h 9h

Child Lock
Delay Start/Pause

4 5

1 2 3

LIGHTECO

1. Vypínač: Zapnutí a vypnutí spotřebiče.
2. Tlačítko DELAY: Jedním stiskem tohoto tlačítka můžete start myčky odložit o 3 hodiny. Dalším stiskem 

prodloužíte odklad na 6 hodin, třetím stiskem na 9 hodin. Čtvrtým stiskem funkci odloženého startu 
zrušíte.

3. Tlačítko START/PAUZA: Stiskem tlačítka spustíte nebo přerušíte mytí. Při spuštění myčky se rozsvítí 
kontrolka.

4. Kontrolka doplnění leštidla: Rozsvítí se, když je třeba doplnit dávkovač.
5. Kontrolka doplnění soli: Rozsvítí se, když je třeba doplnit zásobník soli.
6. Dětská pojistka: Současným dlouhým stiskem tlačítek intenzivního a  úsporného režimu uzamknete 

ovládání myčky. Rozsvítí se kontrolky intenzivního a úsporného režimu. Chcete-li ovládací prvky opět 
odemknout, stiskněte tato tlačítka znovu, kontrolky tlačítek zhasnou.

7. Tlačítka programů: Stiskem tlačítka zvolíte požadovaný mycí program.

VNITŘEK MYČKY

1. Horní koš
2. Ostřikovací ramena
3. Spodní koš
4. Změkčovač vody
5. Filtry
6. Dávkovač mycího prostředku
7. Dávkovač leštidla
8. Přihrádka na vidličky
9. Držák hrnků
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POKYNY K INSTALACI

VAROVÁNÍ!

• Připojení myčky k elektrickému napájení a přívodu vody svěřte kvalifi kovaným profesionálům.
• Spotřebič nesmí stát na přívodní nebo odpadní hadici, ani na elektrickém napájecím kabelu.
• Myčka musí být připojena ke zdroji vody novou sadou hadic. Starou přívodní hadici nepoužívejte.

UMÍSTĚNÍ MYČKY
• Před instalací vybalte myčku a zbavte ji všech obalů podle pokynů na obalu a zkontrolujte, zda během 

přepravy nedošlo k poškození. Zjistíte-li jakékoli poškození, přerušte instalaci a neprodleně kontaktujte 
prodejce.

• Při výběru místa pro myčku dbejte, aby bylo možné lehce vkládat a vyndávat nádobí.
• Myčku nestavte do míst, kde může dojít k poklesu teploty pod 0 °C.
• Myčku umístěte do blízkosti přívodu vody a odpadu.
• Přívodní a odpadní hadici myčky lze pro usnadnění instalace umístit z levé i pravé strany.
• Při přemisťování nezvedejte myčku za dvířka ani za přední panel.
• Myčku lze také zasunout pod kuchyňskou pracovní desku. Dejte pozor, aby při zasunutí myčky na místo 

nedošlo k přiskřípnutí přívodů vody a odpadu. Zajistěte, aby myčka nestála na elektrickém přívodu.
• Myčku postavte na rovnou tvrdou podlahu. Pomocí předních stavitelných nožek srovnejte myčku do 

vodorovné polohy. Náklon myčky by neměl přesáhnout 2°. Vodorovná poloha zajistí vyšší stabilitu, 
zamezí pohybům myčky a  omezí vibrace a  hlučnost. Správné ustavení myčky také usnadní otevírání 
a zavírání dvířek.

• Pokud se dvířka myčky správně nezavírají, zkontrolujte, zda myčka stojí stabilně a vodorovně a v případě 
potřeby proveďte vyrovnání pomocí stavitelných nožek.

Poznámka:  Maximální výška stavitelných nožek je 20 mm.

PŘIPOJENÍ HADICE PŘÍVODU VODY
1. Tlak vody musí být v rozmezí 0,2 MPa. Pokud je tlak vody nižší 

než 0,1 MPa, obraťte se na svého technika. Nejvyšší povolený 
tlak vody je 0,98 MPa.

2. Zajistěte, aby nebyla přívodní hadice ohnutá nebo zkroucená.
3. Pokud jsou vodovodní trubky nové nebo nebyly dlouho 

používány, nechte napřed odtéct dostatečné množství vody, 
dokud nevytéká zcela čistá voda.

4. Nasaďte koncovku hadice na přívod vody se závitem 3/4 palce a utáhněte šroubení. 
5. Zkontrolujte těsnost spojení.
6. Před použitím myčky zcela otevřete kohout přívodu.

PŘIPOJENÍ ODPADNÍ HADICE
Odpadní hadici připojte k odpadnímu potrubí a zajistěte, aby se 
hadice neohýbala ani nelámala. Pokud je délka odpadní hadice 
nedostatečná, obraťte se na autorizovaný servis s žádostí o delší 
hadici ze stejného materiálu. Mějte na paměti, že hadice nesmí 
být ani s  prodloužením delší než 4 metry. Delší odpadní hadice 
by znemožnila správnou funkci myčky. Hadici pevně připevněte 
k  odpadnímu potrubí, aby se během činnosti myčky nemohla 
uvolnit.

Připojení k sifonu dřezu

Připojení odpadu musí být umístěno ve výšce mezi 50 cm 
(minimum) a  100 cm (maximum) nad dnem myčky. Odpadní 
hadice by měla být přichycena svorkou. Volný konec hadice nesmí být ponořen ve vodě.
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ZAPOJENÍ DO SÍTĚ
Před zapojením vidlice napájecí šňůry do elektrické zásuvky zkontrolujte následující:
• Zásuvka je uzemněná a vyhovuje platným normám.
• Zásuvka je vhodná pro maximální příkon spotřebiče, který je uveden na typovém štítku na vnitřní straně 

dvířek.
• Napětí v zásuvce odpovídá údajům na typovém štítku spotřebiče.
• Typ zásuvky je shodný s  typem vidlice napájecí šňůry spotřebiče. V  opačném případě požádejte 

autorizovaného technika o  výměnu nevhodné zásuvky. K  připojení myčky nepoužívejte prodlužovací 
kabely nebo rozdvojky.

SPUŠTĚNÍ MYČKY

Před spuštěním myčky je potřeba zkontrolovat následující položky.

1. Myčka stojí rovně a pevně.
2. Přívodní ventil je otevřen.
3. Ze spojů hadic neuniká voda.
4. Napájecí kabel je řádně připojen.
5. Zásuvka je zapnutá.
6. Nejsou skřípnuté nebo zamotané přívodní a odpadní hadice.
7. Z myčky je odstraněn veškerý obalový materiál a nálepky.

UPOZORNĚNÍ

• Po provedení instalace si uschovejte návod k použití.
• Obsah návodu poskytuje uživateli důležité informace.
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POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Před prvním uvedením do provozu:

1. Nastavte změkčovač vody.
2. Nalijte do zásobníku soli 1/2 litru vody a doplňte jej solí do myčky.
3. Naplňte dávkovač leštidlem.
4. Naplňte dávkovač mycím prostředkem

Změkčovač vody

Změkčovač vody nastavte ručně pomocí otočného ovladače tvrdosti vody.
Funkcí změkčovače vody je odstraňovat z vody minerály a soli, které by mohly nepříznivě ovlivnit provoz 
myčky. Čím vyšší obsah minerálů a solí, tím je voda tvrdší. Změkčovač vody by měl být nastaven podle míry 
tvrdosti vaší vody. Informace o tvrdosti vody vám podá váš dodavatel vody.

Nastavení spotřeby soli

Myčka umožňuje regulovat spotřebu soli v závislosti na tvrdosti používané vody. Tak lze míru spotřeby soli 
optimalizovat a regulovat.

Při regulaci spotřeby soli postupujte následujícím způsobem:

1. Odšroubujte víko zásobníku soli.
2. Zásobník je osazen kroužkem se znázorněnou šipkou (viz 

obrázek). V  případě potřeby otáčejte kroužkem proti směru 
hodinových ručiček od „-“ do „+“ v  závislosti na tvrdosti 
používané vody.
Nastavení se doporučuje provádět podle následujícího 
schématu:

TVRDOST VODY

Volič polohy Spotřeba soli 
(gramů na cyklus)

Přibližný 
počet cyklů 
(na 2 kg soli)°dH °fH °Clark mmol/l

0–10 0–17 0–12,5 0–1,7 / 0 /

10–25 17–44 12,5–31,3 1,7–4,4 – 20 60

25–50 44–89 31,3–62,5 4,4–8,9 Střed 40 40

>50 >89 >62,5 >8,9 + 60 25

Informace o tvrdosti vody získáte od svého dodavatele vody.

Poznámka:

• Tvrdost vody se může v každé oblasti lišit.
• Pokud se používá tvrdá voda, budou se na nádobí a příborech tvořit usazeniny.
• Spotřebič je vybaven speciálním změkčovačem vody používajícím dávkovač soli navržený tak, aby 

z vody odstraňoval vápník a další minerály.
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PŘIDÁVÁNÍ SOLI DO ZMĚKČOVAČE
Zásobník soli je umístěn pod spodním košem. Jeho plnění provádějte podle následujícího popisu:
• Používejte výhradně sůl určenou pro myčky! Jiné typy solí, které nejsou určeny pro myčky, jako např. 

kuchyňská sůl, poškodí změkčovač vody. V  případě poškození způsobeného použitím nevhodné soli 
výrobce neposkytuje záruku a není odpovědný za vzniklé škody.

• Doplňujte sůl pouze před spuštěním některého kompletního mycího programu. Zabráníte tak korozi 
v důsledku ponechání krystalů soli nebo přeteklého roztoku na dně myčky.

1 2

A. Vyjměte spodní koš a potom odšroubujte a vyjměte víko zásobníku soli [1].
B. Pokud plníte zásobník poprvé, naplňte jej do 2/3 objemu vodou (cca 500 ml) [2].
C. Do otvoru v  zásobníku vložte trychtýř (přiložen) a  nasypte do něj cca 2kg soli. Malé množství vody 

obvykle ze zásobníku přeteče ven.
D. Po naplnění zásobníku řádně zašroubujte víko zpět.
E. Obvykle během 2–6 dní po naplnění zásobníku solí přestane svítit kontrolka soli.

Poznámka:

1. Sůl je třeba doplnit v  okamžiku, kdy se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka soli. Než se sůl plně 
rozpustí, může kontrolka soli svítit i poté, co byla sůl doplněna.

2. Pokud dojde k rozsypání soli v okolí zásobníku, spusťte program namáčení/oplachování, kterým se sůl 
odstraní.

NAPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLEM

Funkce leštidla

Leštidlo se automaticky dávkuje při závěrečném lešticím procesu a  zabraňuje vytváření skvrn a  šmouh 
během sušení.

UPOZORNĚNÍ

Do myčky používejte výhradně značková leštidla. Dávkovače leštidla nikdy neplňte jinými látkami (např. 
čistidlem do myček, tekutým saponátem). Mohlo by dojít k poškození myčky.
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Kdy doplnit dávkovač leštidla

S úbytkem obsahu leštidla se rozsah tmavé části indikátoru mění, jak je znázorněno na obrázku.

 Plný
 3/4 obsahu
 1/2 obsahu
 1/4 obsahu – potřeba doplnit, aby se netvořily skvrny.
 Prázdný

DÁVKOVAČ LEŠTIDLA

21 3

1. Dávkovač otevřete otočením víčka k šipce „open“ (doleva) a víčko vyjměte.
2. Opatrně dolévejte do dávkovače leštidlo tak, aby nepřeteklo.
3. Vložte víčko zpět tak, aby lícovalo s šipkou „open“, a zavřete jej otočením doprava směrem ke „closed“.

Leštidlo se uvolňuje v závěrečné fázi programu při leštění. To zabraňuje, aby se na nádobí vytvářely kapky, 
které by na něm mohly zanechat skvrny a šmouhy. Také urychluje sušení a odkapávání vody z nádobí.
Ve vaší myčce se používá tekuté leštidlo. Dávkovač leštidla je umístěn ve dvířkách vedle dávkovače mycího 
prostředku. Při plnění dávkovače odejměte víko a  vlévejte do něj leštidlo, dokud indikátor leštidla zcela 
neztmavne. Objem zásobníku leštidla je asi 140 ml.
Dbejte na to, aby nedošlo k  přeplnění dávkovače, zbytky leštidla způsobují pěnění. Uniklé zbytky otřete 
hadrem. Před zavřením dvířek nezapomeňte vrátit zpět víčko dávkovače.

UPOZORNĚNÍ

Leštidlo, které při plnění přeteklo, vytřete savým hadříkem, zabráníte tak nadměrnému pěnění při dalším 
mytí.

Nastavení dávkovače leštidla

Dávkovač leštidla umožňuje šest poloh nastavení. Při prvním mytí nastavte 
ovladač do polohy „4“. Pokud nastanou obtíže se špatným sušením 
a  skvrnami, zvyšte dávkování leštidla tak, že odejmete víko dávkovače 
a ovladač nastavíte do polohy „5“. Pokud se nádobí stále špatně suší a jsou 
na něm patrné skvrny, nastavte ovladač na další vyšší hodnotu, dokud se 
skvrny nepřestanou tvořit. Z výroby je dávkování nastaveno na hodnotu 5.

D (indikátor leštidla)

1
234

5
6

MAX

1
234

5
6

MAX
Nastavení 
dávkovače
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Poznámka:

• Pokud jsou po skončení mytí na nádobí kapky vody nebo vápnité skvrny, zvyšte dávkování leštidla. 
Pokud se na nádobí objeví bělavé lepivé skvrny nebo na nožích a sklu modravý potah, snižte dávkování 
leštidla.

FUNKCE MYCÍHO PROSTŘEDKU
Mycí prostředek obsahuje chemické látky nezbytné k  rozpuštění a  odstranění nečistot z  nádobí a  jejich 
vyplavení z myčky. Pro tyto účely je vhodná většina kvalitních běžně dostupných mycích prostředků.

Koncentrovaný mycí prostředek

Podle svého chemického složení lze mycí prostředky rozdělit do dvou základních skupin:

• Běžné zásadité prostředky s žíravými složkami
• Slabě zásadité koncentrované prostředky s přirozenými enzymy

Použití mycího programu „Normal“ ve spojení s koncentrovaným prostředkem snižuje znečištění životního 
prostředí a  je optimální pro vaše nádobí. Tyto mycí programy jsou speciálně přizpůsobeny schopnostem 
enzymů rozpouštět nečistoty. Z tohoto důvodu může „normální“ mycí program s použitím koncentrovaného 
prostředku dosáhnout stejných výsledků, jakých by jinak bylo možné dosáhnout pouze s  použitím 
„intenzívního“ programu.

Mycí prostředek v tabletách

Mycí prostředky v tabletách různých značek se rozpouštějí různě rychle. Z toho důvodu se některé tablety 
během krátkých programů zcela nerozpustí a  neuvolní ze sebe všechny čisticí látky. Mycí prostředky 
v tabletách proto používejte jen při dlouhých programech, aby se z nich všechny látky zcela vyplavily.

Dávkovač mycího prostředku

Mycí prostředek se musí doplnit před každým mytím podle pokynů uvedených v  tabulce programů. Tato 
myčka má nižší spotřebu mycích prostředků a leštidla než běžné myčky. Běžná dávka mycího prostředku je 
pouhá jedna lžíce na jedno umytí normálního množství nádobí. Více znečištěné nádobí vyžaduje vyšší dávku 
mycího prostředku. Mycí prostředek přidávejte vždy těsně před spuštěním myčky, jinak by mohl zvlhnout 
a špatně se rozpouštět.

Použité množství mycího prostředku

 1 2

Poznámka:

• Pokud je víko zavřeno: zatlačte na otevírací tlačítko. Víko se otevře.
• Prostředek doplňte těsně před mytím. Používejte pouze značkové mycí prostředky určené pro myčky.
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UPOZORNĚNÍ

Mycí prostředky jsou agresivní látky! Pečlivě uložte mimo dosah dětí.

Správné používání mycího prostředku

Používejte výhradně mycí prostředky určené pro myčky. Mycí prostředky ukládejte na suché a čisté místo. 
Práškové mycí prostředky sypte do dávkovače až těsně před mytím nádobí.

Dávkování mycího prostředku

Naplňte dávkovač mycím prostředkem. Značky indikují velikost 
dávky, viz obrázek:

[1] Prostor pro dávku hlavního mycího cyklu. Hodnota „MIN“ 
představuje cca 20 g prostředku.

[2] Prostor pro dávku předmycího cyklu, cca 5 g prostředku.

Při dávkování a skladování mycích prostředků dbejte pokynů 
výrobce, uvedených na obalu.

Zatlačte víko, dokud zcela nezapadne.

Pokud je nádobí silně znečištěné, naplňte mycím prostředkem také 
přihrádku předmycího cyklu. Prostředek tak začne působit již během předumývání.

Poznámka:

• V tabulce programů najdete informace o  dávkování mycího prostředku pro jednotlivé programy. 
Uvědomte si prosím, že vzhledem k míře znečištění nádobí a tvrdosti vody mohou nastat jisté rozdíly.

• Přečtěte si doporučení výrobce, uvedená na obalu mycího prostředku.

MYCÍ PROSTŘEDKY
Rozlišují se tři druhy mycích prostředků

1. S fosfáty a chlórem
2. S fosfáty bez chlóru
3. Bez fosfátů a chlóru

Nové práškové mycí prostředky obvykle neobsahují fosfáty. Z  toho důvodu nedochází k  měkčení vody 
působením fosfátů. V takovém případě doporučujeme naplnit zásobník soli, i když je tvrdost vody pouhých 
6°dH. Při použití bezfosfátových prostředků a tvrdé vody se na nádobí a na skle často objevují bílé skvrny. 
Pokud tento případ nastane, pak dosáhnete lepších výsledků mytí přidáním většího množství mycího 
prostředku. Mycí prostředky bez chlóru méně bělí. Tmavé a  barevné skvrny se nemusí odstranit úplně. 
V takovém případě spusťte program s vyšší pracovní teplotou.

 

1
234

5
6

MAX

21
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PLNĚNÍ KOŠŮ MYČKY
Nejlepších výsledků mytí dosáhnete tehdy, když se budete řídit následujícími pokyny. Funkce a vzhled košů 
na nádobí a příbory se mohou lišit podle modelu myčky.

Vkládání a vyjímání nádobí z košů

• Odstraňte z nádobí větší zbytky pokrmů. Připálené zbytky z pánví nechte odmočit. Nádobí není třeba 
předem oplachovat pod tekoucí vodou.

• Předměty ukládejte do myčky následujícím způsobem:
 – Předměty jako šálky, sklenice, hrnce, misky apod. ukládejte vzhůru dnem.
 – Nádoby se zakřivenými nebo vyklenutými částmi pokládejte šikmo tak, aby z nich mohla vytékat 

voda.
 – Všechny předměty urovnejte tak, aby se nemohly převrhnout.
 – Všechny předměty urovnejte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně pohybovat.

• Velmi malé předměty by se do myčky dávat neměly, protože by mohly snadno propadnout košem.
• Při plnění myčky by neměly být horní a spodní koš vysunuty současně, aby nedošlo k převrhnutí.

Vyjímání nádobí z myčky

Doporučujeme nejdříve vyprázdnit spodní koš a pak teprve horní, vyhnete se tak skapávání vody z horního 
koše do spodního.

Plnění horního koše

Horní koš je určen pro křehčí a menší předměty jako 
jsou sklenice, hrnky, šálky a  podšálky, talíře, misky 
a mělké mísy (pokud nejsou příliš znečištěny).
Nádobí a  příbory ukládejte tak, aby je nemohl 
převrhnout proud stříkající vody.

A. Šálky
B. Sklenice
C. Talířky
D. Mísa
E. Mísa
F. Mísa
G. Nabírací lžíce

Nastavení horního koše

Výšku horního koše lze upravit tak, aby se vytvořilo více místa pro větší kusy nádobí buď v horním, nebo 
v dolním koši. Výšku horního koše nastavíte vložením koleček koše do vodicích drážek umístěných v různých 
výškách. Dlouhé předměty, servírovací i stolní příbory a nože ukládejte do koše tak, aby nebránily pohybu 
ostřikovacích ramen. Přihrádku lze sklopit nebo vyjmout, pokud se nebude používat.
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Plnění dolního koše

Větší předměty a  předměty, které se obtížně myjí, tj. hrnce, pánve, poklice, talíře a  mísy, doporučujeme 
vkládat do spodního koše, jak znázorňuje obrázek.
Talíře a poklice doporučujeme ukládat po stranách koše, aby nebránily rotaci horního ostřikovacího ramene.

Hrnce, mísy apod. musí být vždy uloženy dnem 
vzhůru.

Hluboké hrnce se ukládají šikmo, aby z  nich mohla 
vytékat voda.

Spodní koš je opatřen sklopnými stojany umožňujícími 
vkládání velkých hrnců a pánví.

H. Mělký talíř
I. Desertní talíř
J. Oválný tác
K. Polévkový talíř

 

Sklopný stojan

Sklopný stojan spodního koše sestává ze dvou 
částí. Sklopením vznikne více místa pro uložení 
větších hrnců a  pánví. V  případě potřeby lze 
každou část sklopit samostatně, nebo sklopit 
obě části najednou a vytvořit tak v dolním koši 
velkou ložnou plochu.
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Košík na příbory a přihrádka na vidličky

Příbory se vkládají do příborového košíku rukojetí směrem dolů. Pokud je koš vybaven postranními 
přihrádkami, lžíce by se do nich měly vkládat jednotlivě do příslušných výřezů. Zejména dlouhé náčiní by se 
mělo ukládat ve vodorovné poloze v čele horního koše.

1. Kávové lžičky
2. Desertní lžičky
3. Polévkové lžíce
4. Vidličky
5. Nože
6. Servírovací vidličky
7. Naběračky

Nádobí nevhodné pro mytí v myčce

Zcela nevhodné

Příbory s držadly ze dřeva, porcelánu, rohoviny nebo 
perletě.
Nádoby z plastů, které nejsou odolné teplu.
Příbory s lepenými částmi, které nejsou odolné teplu.
Slepované nádobí a příbory.
Cínové a měděné předměty.
Křišťálové sklo.
Ocelové předměty, které rezavějí.
Dřevěná prkénka.
Předměty ze syntetických vláken.

Nedoporučované

Některé druhy skel, která mohou po často 
opakovaném mytí zmatnět.
Stříbrné a hliníkové části, které mají sklon ztrácet při 
mytí barvu.
Glazované vzory mohou při častém mytí v  myčce 
vyblednout.
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POZNÁMKA:  Nevkládejte předměty znečistěné cigaretovým popelem, voskem či barvami. Při nákupu 
nového vybavení kuchyně dbejte na to, aby bylo vhodné do myčky.

POZNÁMKA:  Nikdy myčku nepřetěžujte. Nepoužívejte nádobí, které není vhodné pro použití myčky. Jen tak 
dosáhnete dobrých výsledků a ušetříte energii.

Vkládání nádobí a příborů

Před vložením nádobí:
• Odstraňte hrubé zbytky.
• Zbytky připálených pokrmů nechte odmočit.

UPOZORNĚNÍ

• Ujistěte se, že žádný předmět neprochází dnem koše.
• Ostré předměty ukládejte vždy ostřím dolu!

Při vkládání nádobí a příborů dbejte na to, aby:

• Vkládané předměty nebránily otáčení ostřikovacích ramen.
• Duté předměty jako šálky, sklenice, misky apod. ukládejte dnem vzhůru, aby se v  nich nemohla 

shromažďovat voda.
• Nádobí a příbory nesmějí být vkládány do sebe ani se nesmějí překrývat.
• Sklenice se nesmějí vzájemně dotýkat, aby se nepoškodily.
• Větší předměty, které se myjí obtížněji, ukládejte do spodního koše.
• Horní koš je určen pro křehčí a menší předměty jako jsou sklenice nebo šálky a hrnky.

UPOZORNĚNÍ

Nože s dlouhou čepelí uložené ve svislé poloze představují potenciální nebezpečí!
Dlouhé nebo ostré předměty, jako jsou porcovací nože, musí být uloženy vodorovně v horním koši.

Poškození sklenic a jiného nádobí

Možné příčiny:

• Nevhodný typ skla nebo výrobku. Chemické složení mycího prostředku.
• Nevhodná teplota vody a délka programu.

Doporučená řešení:

• Používejte skleněné a porcelánové nádobí, které je výrobcem označeno pro použití v myčce. 
• Používejte jemné mycí prostředky určené pro příslušné nádobí. V případě potřeby si od výrobce mycího 

prostředku vyžádejte další informace.
• Vyberte program s nižší teplotou.
• Sklo a příbory vyjměte z myčky co nejdříve po skončení mytí, zabráníte tak možnému poškození.

Po skončení mytí

Po dokončení pracovního cyklu se šestkrát ozve zvuková signalizace myčky. Pomocí vypínače myčku vypněte, 
zastavte přívod vody a otevřete dvířka myčky. Před vyjmutím nádobí z myčky vyčkejte několik minut, abyste 
nemanipulovali s nádobím, dokud je ještě horké a hrozí větší riziko rozbití. Nádobí také lépe oschne.
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SPUŠTĚNÍ MYCÍHO PROGRAMU

TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ

Program
Informace pro volbu 

programu
Popis programu

Mycí 

prostředek

předmytí/

mytí

Délka 

programu

(min.)

Spotřeba 

energie

(kWh)

Spotřeba 

vody 

(l)

Intenzivní

Pro silně znečistěné hrnce, 
pánve a kastroly a nádobí se 
zaschlými zbytky potravin.

Předmytí
Mytí (50 °C)
Oplach 1
Oplach 2
Horký oplach
Sušení

5/25 g 168 1,30 14

ECO
Normální

(*EN 50242)

Pro běžně znečištěné nádobí 
jako hrnce, talíře, sklenice 
a lehce znečištěné pánve. 
Standardní denní cyklus.

Předmytí
Mytí (50 °C)
Oplach
Horký oplach
Sušení

5/25 g 153 1,03 14

LIGHT
ECO-režim

Ekonomický a rychlý 
program vhodný pro 
choulostivější nádobí, citlivé 
na vysoké teploty. Spusťte 
hned po použití nádobí.

Předmytí
Mytí (45 °C)
Oplach
Horký oplach
Sušení

5/20 g 123 0,85 11

Sklo

Lehce znečištěné sklenice, 
talíře nebo misky.

Mytí (40 °C)
Oplach
Horký oplach
Sušení

5/20 g 126 0,80 11

Rychlý

Kratší mytí pro méně 
znečištěné nádobí, které není 
třeba sušit.

Mytí (40 °C)
Horký oplach 15 g 37 0,50 7

Opláchnutí

Pro opláchnutí nádobí, které 
chcete mýt později. Před-oplach 8 0,01 4

* EN 50242: tento program je testovacím cyklem.

Informace pro srovnávací test v souladu s EN 50242 jsou následující:
• Kapacita: 12 sad
• Pozice horního koše: horní kolečka na kolejnici
• Nastavení dávkovače leštidla: 5

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Spuštění mycího programu

1. Naplňte oba koše nádobím a zasuňte je zpět.
Doporučujeme naplnit nejdříve dolní koš a potom horní (viz kapitola „Ovládací panel“).

2. Přidejte mycí prostředek (viz kapitoly věnované dávkování).
3. Připojte napájecí přívod do vhodné síťové zásuvky, viz typový štítek spotřebiče. Zkontrolujte, zda je 

přívod vody otevřen naplno.
4. Zavřete dvířka, stiskněte vypínač a stiskem tlačítka programu zvolte požadovaný mycí cyklus, viz Tabulka 

programů.

Poznámka:

• Při správném zavření dveří se ozve cvaknutí. Po dokončení mytí můžete myčku vypnout tlačítkem 
vypínače.
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ZMĚNA PROGRAMU
Základní předpoklad: Program můžete měnit za chodu pouze v případě, že myčka běží jen krátkou dobu. 
V opačném případě může být mycí prostředek již spotřebován a voda odčerpána. Pak je potřeba zásobník 
mycího prostředku znovu naplnit (viz kapitola „Dávkování mycího prostředku“).
Otevřete dvířka a  dlouhým stiskem (min. 3 vteřiny) tlačítka aktuálního programu zrušte program. Poté 
můžete vybrat požadovaný program (viz „Spuštění mycího programu“). Poté zavřete dvířka.

Poznámka:

• Pokud otevřete dvířka během mytí, myčka se zastaví, 
ozve se výstražný signál a  rozblikají se kontrolky 
LED1 a  LED2. Když zavřete dvířka, začne myčka po 
10 vteřinách znovu pracovat. Šest kontrolek programu 
svým svitem indikuje stav myčky:
a) všech 6 kontrolek zhasnutých --> pohotovostní režim
b) jedna z kontrolek svítí --> probíhá program
c) jedna z kontrolek bliká --> pauza

Poznámka: 
• Pokud všechny kontrolky začnou blikat, znamená to, že je myčka mimo provoz. Vypněte hlavní vypínač, 

zavřete přívod vody a zavolejte servis.

Pokud zapomenete vložit nějaké nádobí

Zapomenuté kusy nádobí lze vkládat kdykoliv až do okamžiku otevření dávkovače mycího prostředku.
1. Pootevřete dvířka a vyčkejte zastavení programu.
2. Jakmile ostřikovací ramena ustanou v činnosti, můžete otevřít dvířka.
3. Vložte zapomenuté kusy nádobí.
4. Uzavřete dvířka, myčka se opět spustí po 10 sekundách.

VAROVÁNÍ!

• Během provozu je otevírání dvířek nebezpečné, protože hrozí nebezpečí opaření horkou vodou.

PO SKONČENÍ PROGRAMU
1. Stiskem vypínače myčku vypněte.
2. Zavřete přívod vody.
3. Otevřete dvířka myčky, nechejte je pootevřená a před vyjmutím nádobí vyčkejte několik minut. Nádobí 

tak může zchladnout a lépe doschnout.

Poznámky

• Dvířka otevírejte opatrně, pára unikající z otevřených dvířek je horká!
• Před vyjímáním nádobí a  příborů z  myčky vyčkejte pár minut, neboť je nádobí krátce po mytí horké 

a mohlo by snadno popraskat.

Vyjímání nádobí z myčky

• Vnitřek myčky bývá obvykle vlhký.
• Nejdříve vyprázdněte dolní koš a  potom horní. Tak se vyhnete skapávání vody z  horního koše do 

spodního.

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6
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ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

FILTRAČNÍ SYSTÉM
Filtr chrání čerpadlo před vniknutím větších kusů pokrmů a jiných objektů. Zbytky pokrmů mohou fi ltr ucpat. 
Proto je třeba fi ltr čas od času vyjmout a vyčistit.
Filtrační systém sestává z hrubého fi ltru, plochého (hlavního) fi ltru a jemného mikrofi ltru.

1 Plochý fi ltr

Zbytky potravin a  nečistoty jsou speciální tryskou na spodním 
rameni svedeny do tohoto fi ltru.

2 Hrubý fi ltr

V tomto fi ltru se zachytávají větší částice jako kusy kostí nebo 
skla, které by mohly ucpat odpad. Potřebujete-li odstranit z fi ltru 
zachycené částice, jemně zmáčkněte jazýčky v  horní části a  fi ltr 
vytáhněte.

3 Mikrofi ltr

Tento fi ltr zachycuje v  jímce lapače nečistoty a  drobné zbytky 
potravin a zabraňuje jejich opětovnému usazení na nádobí.
- Po každém použití myčky zkontrolujte, zda není fi ltr ucpaný.
- Po odšroubování hrubého fi ltru můžete vyjmout celý 

fi ltrační systém. Odstraňte všechny zbytky pokrmů a pak fi ltr 
propláchněte pod tekoucí vodou.

Krok 1: Otočte fi ltrem proti směru hodinových 
ručiček a pak jej vysuňte.

Krok 2: Vysuňte hlavní fi ltr nahoru.

Poznámka:

• Při vyjímání fi ltru postupujte od kroku 1 ke kroku 2, při vkládání fi ltru zpět postupujte od kroku 2 ke 
kroku 1.

Montáž fi ltru

Pravidelné čištění fi ltru zajišťuje optimální výkon a výsledky mytí. Filtr účinně zachycuje částice z mycí vody 
a umožňuje tak recyklaci vody během cyklu. Proto je vhodné po každém mycím cyklu odstranit z fi ltru větší 
zachycené částice vypláchnutím fi ltru pod tekoucí vodou. Filtr vyjměte tahem za úchyt fi ltru ve svislém 
směru. Celý fi ltr by se měl čistit jednou týdně.
K čištění hrubého a jemného fi ltru použijte čisticí kartáček. Poté fi ltr znovu sestavte podle obrázků výše a celý 
fi ltrační systém vložte do myčky na původní místo a zatlačte jej směrem dolů.

VAROVÁNÍ!

• Myčka se nesmí nikdy používat bez fi ltru! Nesprávné uložení fi ltru může snížit výkon stroje a poškodit 
nádobí a příbory.

• Při čištění na fi ltr neklepejte. Zdeformovaný fi ltr negativně ovlivní funkčnost myčky.

2

1
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ČISTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN
Pravidelné čištění ostřikovacích ramen od chemikálií z tvrdé vody 
je velmi důležité, protože vznikající vodní kámen zanáší trysky 
a  ložiska. Ostřikovací ramena můžete vyjmout po vyšroubování 
matice na vrchní části ramene ve směru hodinových ručiček, 
poté lze ramena vyjmout. Ostřikovací ramena opláchněte v teplé 
mýdlové vodě a jemným kartáčem očistěte trysky. Po důkladném 
opláchnutí nasaďte ramena zpět.

PÉČE O MYČKU
Ovládací panel čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Po čištění 
proveďte důkladné osušení.
Na údržbu vnějších částí používejte kvalitní lešticí vosk.
K čištění částí myčky nikdy nepoužívejte ostré nástroje, škrabadla 
nebo agresivní čističe.

Ochrana proti zamrznutí

Pokud je myčka v  zimním období ponechána na nevytápěném 
místě, proveďte následující úkony:
1. Odpojte myčku od napájení.
2. Zavřete přívod vody a odpojte přívodní hadici od přívodu vody.
3. Vpusťte vodu z přívodní hadice a vodovodního ventilu. (Na zachycení vody použijte hrnec.)
4. Připojte znovu přívodní hadici k vodovodnímu ventilu.
5. Z dolní části myčky vyjměte nádržku s fi ltrem a pomocí houby vysušte vodu z jímky lapače.

Čištění dvířek

• K čištění hran dvířek používejte pouze hadřík navlhčený teplou vodou. Nepoužívejte žádné čističe ve 
spreji, aby nedošlo ke vniknutí vody do zámku dvířek nebo elektrických komponent. Nepoužívejte 
ani žádné abrazivní čističe nebo brusné prášky, které by mohly poškrábat povrch spotřebiče. I některé 
papírové utěrky mohou zanechat na povrchu stopy nebo škrábance.

Jak udržet myčku v dobrém stavu

Po každém mytí

Po každém mytí zavřete přívod vody do přístroje 
a ponechte dvířka mírně otevřená tak, aby z vnitřku 
vyprchala vlhkost a pachy.

Odpojte napájecí přívod

Před každým čištěním a  údržbou odpojte napájecí 
přívod ze síťové zásuvky. Neriskujte.

Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čistidla

Na čištění vnějších a  gumových částí myčky nikdy 
nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čistidla. 
Používejte pouze hadřík navlhčený v  teplé mýdlové 
vodě. Skvrny a usazeniny z vnitřních povrchů myčky 
odstraníte hadříkem zvlhčeným ve slabém octovém 
roztoku nebo speciálním prostředkem určeným pro 
myčky.

O dovolené

Pokud myčku nebudete delší dobu používat, 
proveďte mycí cyklus bez nádobí, odpojte přívod 
elektřiny, uzavřete přívod vody a  nechte dvířka 
myčky pootevřená. Zabráníte tak vzniku zápachu 
uvnitř spotřebiče a šetříte těsnění dvířek.

Stěhování myčky

Pokud je nutné myčku přemístit, snažte se ji 
přepravovat ve svislé poloze. Pokud je to nezbytně 
nutné, může být položena na zadní část.

Těsnění

Zbytky pokrmů, které se zachytí v  těsnění dvířek, 
představují jeden z faktorů tvorby zápachu v myčce. 
Vzniku zápachu zabráníte pravidelným čištěním 
těsnění vlhkou houbičkou.
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TIPY K ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS
Doporučení následující tabulky vám mohou pomoci problém vyřešit. Pokud potíže přetrvají, obraťte se na 
autorizovaný servis.

Problém Možná příčina Nápravná akce

Myčka se nespustí. Došlo k přepálení pojistky 
nebo vybavení jističe.

Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič. Odpojte všechny 
ostatní elektrospotřebiče zapojené do stejného zásuvkového 
okruhu.

Napájení není zapnuto. Zkontrolujte, zda je myčka zapnuta a dvířka jsou řádně 
zavřena. Zkontrolujte, zda je vidlice síťové šňůry řádně 
připojena do síťové zásuvky.

Příliš nízký tlak vody Zkontrolujte, zda je přívod vody řádně připojen a přívodní 
ventil otevřen.

Nezastaví se 

vypouštěcí čerpadlo

Přetečení Systém je konstruován tak, aby detekoval stav přetečení. 
V takovém případě se zastaví cirkulační čerpadlo a spustí se 
vypouštěcí čerpadlo.

Hluk Určité zvuky během mytí jsou 
normální

Zvuk otevření víčka dávkovače mycího prostředku.

Nádobí není v koších řádně 
zajištěno nebo do koše spadl 
menší předmět

Ujistěte se, že je veškeré nádobí v myčce řádně zajištěno.

Hukot motoru Myčka nebyla pravidelně používána. Pokud myčku používáte 
jen zřídka, nezapomeňte každý týden napustit a odčerpat 
vodu, aby nedošlo k vysušení těsnění.

Pěna ve vaně myčky Nesprávný mycí prostředek Používejte výhradně mycí prostředky určené pro automatické 
myčky. V případě výskytu pěny otevřete dvířka myčky 
a nechejte pěnu odpařit. Do vany nalijte cca 4,5 litru studené 
vody. Myčku zavřete a spuštěním programu „namáčení“ vodu 
vypusťte. V případě potřeby opakujte.

Přetečení leštidla Rozlité leštidlo neprodleně vytřete.

Zabarvený vnitřek 

vany

Byl použit saponát 
s barvivem.

Dbejte na to, aby použitý mycí prostředek neobsahoval 
barviva.

Nádobí a příbory 

nejsou čisté

Zvolen nevhodný program Zvolte intenzivnější program.

Nesprávné uložení nádobí 
v koších

Ujistěte se, že účinek dávkovače mycího prostředku a ramen 
ostřikovače není blokován velkými kusy nádobí.

Fleky a fi lm na 

sklenicích a příborech

1. Velmi tvrdá voda
2. Nízká teplota přívodu
3. Příliš nádobí v myčce
4. Nesprávné uložení nádobí
5. Starý nebo navlhlý prášek
6. Prázdný dávkovač leštidla
7. Nesprávné dávkování 

prostředku

Odstranění fl eků ze skla:
1. Vyjměte veškeré kovové příbory
2. Nedoplňujte mycí prostředek
3. Vyberte nejdelší program
4. Spusťte myčku a nechte ji běžet cca 18 až 22 minut, než 

dospěje do fáze hlavního mytí.
5. Otevřete dvířka a na dno myčky vlijte 2 šálky bílého octa.
6. Zavřete dvířka a nechejte myčku dokončit program. Pokud 

ocet nepomůže: Opakujte výše uvedený postup, ale 
namísto octa použijte 1/4 šálku (60 ml) krystalické kyseliny 
citronové.

Zákal na skleněném 

nádobí.

Kombinace měkké vody 
a nadbytečného množství 
mycího prostředku.

Pokud používáte měkkou vodu, použijte k mytí skla méně 
mycího prostředku a zvolte kratší program.
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Žlutý nebo hnědý 

povlak na vnitřních 

površích

Kávové nebo čajové skvrny Použijte roztok 1/2 šálku bělidla a 3 šálků vody a odstraňte 
skvrny ručně.
POZOR!

Po dokončení programu vyčkejte před čištěním vnitřního 
povrchu alespoň 20 minut, aby mohly zchladnout topná 
tělesa. V opačném případě hrozí popálení.

Kovové usazeniny ve 
vodě mohou způsobit 
všudypřítomný povlak

Obraťte se na dodavatele vody s žádostí o instalaci 
speciálního fi ltru.

Bílý potah na vnitřním 

povrchu.

Tvrdá voda s obsahem 
minerálů

K vyčištění vnitřku použijte houbu navlhčenou v čisticím 
prostředku pro myčky. Použijte gumové rukavice. Nikdy 
nepoužívejte jiný čisticí prostředek než pro myčky, zabráníte 
tak pěnění nebo vzniku mydlin.

Víko dávkovače 

mycího prostředku 

nelze řádně zavřít

Zbytky prostředku ucpaly 
západku víčka

Odstraňte zbytky prostředku ze západky.

V miskách dávkovače 

zůstal mycí 

prostředek.

Nádobí blokovalo misky 
dávkovače.

Přeuspořádejte nádobí.

Pára Tento jev je normální Během sušení a vypouštění vody uniká z větracích otvorů 
u dvířek určité množství páry.

Černé nebo šedé 

skvrny na nádobí.

Hliníkové příbory se třely 
o ostatní nádobí.

K odstranění těchto skvrn použijte jemné abrazivní čistidlo.

Na dně výlevky 

zůstává voda

Tento jev je normální Malé množství čisté vody kolem výpusti na dně výlevky 
zabraňuje přesušení vodního těsnění.

Únik vody z myčky Přeplnění dávkovače nebo 
rozlití leštidla

Dbejte na to, abyste nepřeplňovali dávkovač leštidla. 
Rozlité leštidlo může způsobit přílišné pěnění a může vést 
k přetečení. Rozlité leštidlo setřete vlhkým hadříkem.

Myčka není ve vodorovné 
poloze

Zajistěte vodorovnou polohu myčky.

CHYBOVÉ KÓDY
V případě závady zobrazí myčka prostřednictvím LED kontrolek ovládacího panelu kód příslušné chyby.

Kódy Význam Možná příčina

Bliká LED1+LED2 Otevřená dvířka Otevřená dvířka za chodu myčky

Bliká LED1+LED4 Přívod vody Závada přívodu vody

Bliká LED1+LED5 Odtok vody Závada odčerpávání vody

Bliká LED1+LED6 Snímač teploty Porucha snímače teploty

Bliká LED2+LED3 Přetečení/únik vody Došlo k přetečení/úniku vody

Bliká LED2+LED4 Únik vody Došlo k úniku vody

Bliká LED2+LED5 Topné těleso Chyba ohřevu

UPOZORNĚNÍ

• Pokud dojde k  úniku vody, zavřete 
přívodní vodovodní ventil a obraťte se na 
autorizované servisní středisko. Pokud je 
na dně mycího prostoru voda v důsledku 
přetečení nebo úniku, odstraňte ji před 
novým spuštěním myčky.

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje pro myčku do domácnosti podle předpisů EU č. 1059/2010:

Výrobce ECG

Model EDF 6036 QWA++

Počet sad nádobí 12

Energetická třída1 A++

Roční spotřeba energie2 259 kWh

Spotřeba energie na standardní mycí cyklus 0,923 kWh

Spotřeba energie ve vypnutém stavu 0,1 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,49 W

Roční spotřeba vody3 3640 l

Třída účinnosti sušení4 A

Standardní mycí cyklus5 Normální

Délka programu standardního mycího cyklu 153 min

Hlučnost 49 dB(A) re 1 pW

Montáž Samostatně stojící

Možnost vestavby Ne

Výška 850 mm

Šířka 600 mm

Hloubka (včetně připojení) 600 mm

Příkon 1850 W

Jmenovité napětí / frekvence 220–240 Vac / 50 Hz

Tlak vody (hydrodynamický tlak) 0,4–10 bar = 0,04–1 MPa

Teplota vody Max. 64 °C

Poznámka:

1 A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)
2 Spotřeba energie 259 kWh za rok je kalkulována na základě 280 standardních mycích cyklů s použitím studené vody 

a programů s nižší energetickou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
3 Spotřeba vody 3640 litrů za rok je kalkulována na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody 

závisí na způsobu používání spotřebiče.
4 A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)
5 Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a zároveň se jedná o nejúčinnější program ve smyslu 

spotřeby energie a vody pro tuto kategorii nádobí.
Přístroj splňuje evropské normy a předpisy v současném znění:
– LVD 2006/95/EC
– EMC2004/108/EC
– EUP 2009/1016

Výše uvedené hodnoty byly naměřeny za specifi ckých pracovních podmínek v  souladu s  příslušnými normami. 
Výsledky se mohou významně lišit v závislosti na množství a míře znečištění nádobí, tvrdosti vody, množství mycího 
prostředku apod.

Tento návod k použití je zpracován podle norem a předpisů Evropské unie.
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LIKVIDACE
Řádně z myčky odstraňte veškerý obalový materiál.
Veškerý obalový materiál lze recyklovat.
Součásti z plastu jsou označeny standardními mezinárodními zkratkami:
• PE ..........polyetylen, např. balicí fólie
• PS ..........polystyren, např. vycpávkový materiál
• POM .....polyoxymetylen, např. plastové svorky
• PP ..........polypropylen, např. materiál trychtýře na sůl
• ABS .......akrylonitril-butadien-styren, např. ovládací panel

 UPOZORNĚNÍ

• Obalový materiál může být nebezpečný pro děti!
• Nepotřebný obalový materiál, prosím, odevzdejte ve sběrném dvoře. Znehodnoťte při tom přístroj tak, 

že odstraníte dvířka a odstřihnete napájecí kabel.
• Kartónová krabice obalu je vyrobena z recyklovaného papíru, a proto by měla být odevzdána do sběru 

pro další recyklaci.
• Řádnou likvidací přístroje přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví, které by mohlo být 

ohroženo v případě nesprávného zacházení s vyřazeným výrobkem.
• Více informací o recyklaci tohoto výrobku získáte od místních úřadů nebo od sběrného střediska.

LIKVIDACE:  Neodkládejte výrobek do netříděného odpadu z  domácnosti. Jednotlivé části se musí třídit 
podle materiálů a ukládat zvlášť pro další zpracování.

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a  vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných 
kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a  elektronických zařízení (platí v  členských zemích EU a  dalších 

evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s  produktem by nemělo být nakládáno jako 
s  domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a  elektronických 
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a  životní prostředí. 
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o  recyklaci tohoto produktu Vám 
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt 
zakoupili.

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o  elektromagnetické kompatibilitě a  elektrické 
bezpečnosti.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

08/05
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!

Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky 
a  situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať 
do žiadneho z  výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a  starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené 
používateľom/používateľmi používajúcimi a  obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody 
spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek 
časti zariadenia.

Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení 
vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane nižšie uvedených opatrení:

• Dvierka a koše na riad neotvárajte násilím, nesadajte si na dvierka ani na ne nestúpajte.
• Po skončení umývania sa nedotýkajte ohrievacieho telesa.
• Nespúšťajte umývačku, kým nie je riadne usadená. Ak je umývačka v prevádzke, otvárajte dvierka veľmi opatrne, pretože 

hrozí nebezpečenstvo oparenia.
• Na otvorené dvierka neklaďte žiadne ťažké predmety, umývačka by sa mohla preklopiť.
• Pri vkladaní riadu na umývanie:

1. Predmety s ostrými hranami umiestnite tak, aby nepoškodili tesnenie dvierok.
2. Pozor: Nože a podobné ostré predmety sa musia do košov ukladať vo vodorovnej polohe alebo ostrím dole.

• Pri použití umývačky dbajte na to, aby sa plastové predmety nemohli dostať do priameho kontaktu s ohrievacími telesami.
• Po skončení umývacieho cyklu skontrolujte, či je dávkovač umývacieho prostriedku prázdny.
• V umývačke neumývajte plastový riad, ktorý nie je označený ako vhodný na umývanie v umývačke. .
• Používajte výhradne umývacie prostriedky a leštidlá určené pre umývačky.
• Používajte iba umývacie prostriedky a  leštidlá určené pre automatické umývačky. Nikdy nepoužívajte mydlá, pracie 

prášky alebo saponáty na ručné umývanie.
• Chráňte prístroj pred deťmi.
• Zabráňte deťom, aby sa dostali do styku s  umývacím prostriedkom. Nedovoľte im priblížiť sa k  otvoreným dvierkam, 

vnútri môžu byť stále zvyšky umývacích prostriedkov.
• Prístroj nie je určený pre osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami (vrátane detí) 

alebo nedostatkom skúseností a  znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo ich s  použitím prístroja neoboznámila osoba 
zodpovedná za ich bezpečnosť.

• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali.
• Umývacie prostriedky sú silne zásadité a pri prehltnutí môžu byť mimoriadne nebezpečné! Zabráňte kontaktu s pokožkou 

a očami. Ak sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom, aby sa k umývačke približovali.
• Nenechávajte dvierka otvorené, je možné o ne ľahko zakopnúť.
• Ak sa poškodí napájací kábel, smie ho nahradiť iba výrobca, servisný pracovník alebo iná kvalifi kovaná osoba, aby sa 

predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
• Zaistite ekologickú likvidáciu obalového materiálu.
• Umývačku používajte výhradne na účel, na aký bola navrhnutá.
• Napájací kábel nesmie byť pri inštalácii natiahnutý, zohýbaný ani zaťažený. Pred zapojením sa nedotýkajte ovládacích 

prvkov.
• Pri inštalácii pripojte k prístroju novú súpravu hadíc, staré hadice by sa už nemali znovu používať.
• Ak sú v spodnej časti spotrebiča vetracie otvory, nesmú byť zakryté kobercom.
• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:

 – kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách
 – spotrebiče používané v poľnohospodárstve
 – spotrebiče používané hosťami v hoteloch, moteloch a iných obytných oblastiach
 – spotrebiče používané v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami

UZEMNENIE SPOTREBIČA

• Tento spotrebič musí byť uzemnený. V  prípade poruchy alebo havárie znižuje uzemnenie riziko úrazu elektrickým 
prúdom. Prístroj je vybavený trojžilovým napájacím káblom opatreným vidlicou s  uzemňovacím kontaktom. V  súlade 
s miestne platnými predpismi a vyhláškami musí byť napájací kábel pripojený do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky. 
Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

• Ak nie ste presvedčení o správnom uzemnení prístroja, obráťte sa na kvalifi kovaného technika. Ak vidlica napájacieho 
kábla prístroja nezodpovedá vašej zásuvke, požiadajte kvalifi kovaného technika o jej výmenu.
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POPIS

 OVLÁDACÍ PANEL

ON/OFF 3h 6h 9h

Child Lock
Delay Start/Pause

4 5

1 2 3

LIGHTECO

1. Vypínač: Zapnutie a vypnutie spotrebiča.
2. Tlačidlo DELAY: Jedným stlačením tohto tlačidla môžete štart umývačky odložiť o  3 hodiny. Ďalším 

stlačením predĺžite odklad na 6 hodín, tretím stlačením na 9 hodín. Štvrtým stlačením funkciu odloženého 
štartu zrušíte.

3. Tlačidlo ŠTART/PAUZA: Stlačením tlačidla spustíte alebo prerušíte umývanie. Pri spustení umývačky sa 
rozsvieti kontrolka.

4. Kontrolka doplnenia leštidla: Rozsvieti sa, keď je potrebné doplniť dávkovač.
5. Kontrolka doplnenia soli: Rozsvieti sa, keď je potrebné doplniť zásobník soli.
6. Detská poistka: Súčasným dlhým stlačením tlačidiel intenzívneho a  úsporného režimu uzamknete 

ovládanie umývačky. Rozsvietia sa kontrolky intenzívneho a úsporného režimu. Ak chcete ovládacie prvky 
opäť odomknúť, stlačte tieto tlačidlá znovu, kontrolky tlačidiel zhasnú.

7. Tlačidlá programov: Stlačením tlačidla zvolíte požadovaný umývací program.

VNÚTRO UMÝVAČKY

1. Horný kôš
2. Ostrekovacie ramená
3. Spodný kôš
4. Zmäkčovadlo vody
5. Filtre
6. Dávkovač umývacieho prostriedku
7. Dávkovač leštidla
8. Priehradka na vidličky
9. Držiak šálok
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POKYNY NA INŠTALÁCIU

VAROVANIE!

• Pripojenie umývačky k elektrickému napájaniu a prívodu vody zverte kvalifi kovaným profesionálom.
• Spotrebič nesmie stáť na prívodnej alebo odpadovej hadici, ani na elektrickom napájacom kábli.
• Umývačka musí byť pripojená k zdroju vody novou súpravou hadíc. Starú prívodnú hadicu nepoužívajte.

UMIESTNENIE UMÝVAČKY
• Pred inštaláciou vybaľte umývačku a zbavte ju všetkých obalov podľa pokynov na obale a skontrolujte, či 

počas prepravy nedošlo k poškodeniu. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prerušte inštaláciu a bezodkladne 
kontaktujte predajcu.

• Pri výbere miesta na umývačku dbajte na to, aby bolo možné ľahko vkladať a vyberať riad.
• Umývačku nestavajte do miest, kde môže dôjsť k poklesu teploty pod 0 °C.
• Umývačku umiestnite do blízkosti prívodu vody a odpadu.
• Prívodnú a odpadovú hadicu umývačky je možné na uľahčenie inštalácie umiestniť z ľavej aj pravej strany.
• Pri premiestňovaní nezdvíhajte umývačku za dvierka ani za predný panel.
• Umývačku je možné tiež zasunúť pod kuchynskú pracovnú dosku. Dajte pozor, aby pri zasunutí umývačky 

na miesto nedošlo k priškripnutiu prívodov vody a odpadu. Zaistite, aby umývačka nestála na elektrickom 
prívode.

• Umývačku postavte na rovnú tvrdú podlahu. Pomocou predných nastaviteľných nôžok zarovnajte 
umývačku do vodorovnej polohy. Náklon umývačky by nemal presiahnuť 2°. Vodorovná poloha zaistí vyššiu 
stabilitu, zamedzí pohybom umývačky a obmedzí vibrácie a hlučnosť. Správne postavenie umývačky tiež 
uľahčí otváranie a zatváranie dvierok.

• Ak sa dvierka umývačky správne nezatvárajú, skontrolujte, či umývačka stojí stabilne a  vodorovne 
a v prípade potreby vyrovnajte pomocou nastaviteľných nôžok.

Poznámka:  Maximálna výška nastaviteľných nôžok je 20 mm.

PRIPOJENIE HADICE PRÍVODU VODY
1. Tlak vody musí byť v rozmedzí 0,02 MPa. Ak je tlak vody nižší než 

0,1 MPa, obráťte sa na svojho technika. Najvyšší povolený tlak 
vody je 0,98 MPa.

2. Zaistite, aby nebola prívodná hadica ohnutá alebo skrútená.
3. Ak sú vodovodné rúrky nové alebo sa dlho nepoužívali, nechajte 

najprv odtiecť dostatočné množstvo vody, kým nevyteká 
celkom čistá voda.

4. Nasaďte koncovku hadice na prívod vody so závitom 3/4 palca a utiahnite skrutkový spoj. 
5. Skontrolujte tesnosť spojenia.
6. Pred použitím umývačky celkom otvorte kohútik prívodu.

PRIPOJENIE ODPADOVEJ HADICE
Odpadovú hadicu pripojte k odpadovému potrubiu a zaistite, aby 
sa hadica neohýbala ani nelámala. Ak je dĺžka odpadovej hadice 
nedostatočná, obráťte sa na autorizovaný servis so žiadosťou 
o dlhšiu hadicu z rovnakého materiálu. Majte na pamäti, že hadica 
nesmie byť ani s predĺžením dlhšia než 4 metre. Dlhšia odpadová 
hadica by znemožnila správnu funkciu umývačky. Hadicu pevne 
pripevnite k  odpadovému potrubiu, aby sa počas činnosti 
umývačky nemohla uvoľniť.
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Pripojenie k sifónu drezu

Pripojenie odpadu musí byť umiestnené vo výške medzi 50 cm (minimum) a 100 cm (maximum) nad dnom 
umývačky. Odpadová hadica by mala byť prichytená svorkou. Voľný koniec hadice nesmie byť ponorený vo 
vode.

ZAPOJENIE DO SIETE
Pred zapojením vidlice napájacej šnúry do elektrickej zásuvky skontrolujte nasledujúce:
• Zásuvka je uzemnená a vyhovuje platným normám.
• Zásuvka je vhodná pre maximálny príkon spotrebiča, ktorý je uvedený na typovom štítku na vnútornej 

strane dvierok.
• Napätie v zásuvke zodpovedá údajom na typovom štítku spotrebiča.
• Typ zásuvky je zhodný s  typom vidlice napájacej šnúry spotrebiča. V  opačnom prípade požiadajte 

autorizovaného technika o  výmenu nevhodnej zásuvky. Na pripojenie umývačky nepoužívajte 
predlžovacie káble alebo rozvodky.

SPUSTENIE UMÝVAČKY

Pred spustením umývačky je potrebné skontrolovať nasledujúce položky.

1. Umývačka stojí rovno a pevne.
2. Prívodný ventil je otvorený.
3. Zo spojov hadíc neuniká voda.
4. Napájací kábel je riadne pripojený.
5. Zásuvka je zapnutá.
6. Nie sú priškripnuté alebo zamotané prívodná a odpadová hadica.
7. Z umývačky je odstránený všetok obalový materiál a nálepky.

UPOZORNENIE

• Po inštalácii si uschovajte návod na použitie.
• Obsah návodu poskytuje užívateľovi dôležité informácie.
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POKYNY NA POUŽÍVANIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pred prvým uvedením do prevádzky:

1. Nastavte zmäkčovadlo vody.
2. Nalejte do zásobníka soli 1/2 litra vody a doplňte ho soľou do umývačky.
3. Naplňte dávkovač leštidlom.
4. Naplňte dávkovač umývacím prostriedkom

Zmäkčovadlo vody

Zmäkčovadlo vody nastavte ručne pomocou otočného ovládača tvrdosti vody.
Funkciou zmäkčovadla vody je odstraňovať z  vody minerály a  soli, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť 
prevádzku umývačky. Čím vyšší obsah minerálov a solí, tým je voda tvrdšia. Zmäkčovadlo vody by malo byť 
nastavené podľa miery tvrdosti vašej vody. Informácie o tvrdosti vody vám podá váš dodávateľ vody.

Nastavenie spotreby soli

Umývačka umožňuje regulovať spotrebu soli v  závislosti od tvrdosti používanej vody. Tak je možné mieru 
spotreby soli optimalizovať a regulovať.

Pri regulácii spotreby soli postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Odskrutkujte veko zásobníka soli.
2. Zásobník je osadený krúžkom so znázornenou šípkou (pozrite 

obrázok). V  prípade potreby otáčajte krúžkom proti smeru 
chodu hodinových ručičiek od „–“ do „+“ v závislosti od tvrdosti 
používanej vody.
Nastavenie sa odporúča vykonávať podľa nasledujúcej schémy:

TVRDOSŤ VODY

Volič polohy
Spotreba soli 
(gramov na 

cyklus)

Približný 
počet cyklov 
(na 2 kg soli)°dH °fH °Clark mmol/l

0 – 10 0 – 17 0 – 12,5 0 – 1,7 / 0 /

10 – 25 17 – 44 12,5 – 31,3 1,7 – 4,4 – 20 60

25 – 50 44 – 89 31,3 – 62,5 4,4 – 8,9 Stred 40 40

> 50 > 89 > 62,5 > 8,9 + 60 25

Informácie o tvrdosti vody získate od svojho dodávateľa vody.

Poznámka:

• Tvrdosť vody sa môže v každej oblasti líšiť.
• Ak sa používa tvrdá voda, budú sa na riade a príbore tvoriť usadeniny.
• Spotrebič je vybavený špeciálnym zmäkčovadlom vody používajúcim dávkovač soli navrhnutý tak, aby 

z vody odstraňoval vápnik a ďalšie minerály.
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PRIDÁVANIE SOLI DO ZMÄKČOVADLA
Zásobník soli je umiestnený pod spodným košom. Plňte ho podľa nasledujúceho popisu:
• Používajte výhradne soľ určenú pre umývačky! Iné typy solí, ktoré nie sú určené pre umývačky, ako napr. 

kuchynská soľ, poškodia zmäkčovadlo vody. V prípade poškodenia spôsobeného použitím nevhodnej soli 
výrobca neposkytuje záruku a nie je zodpovedný za vzniknuté škody.

• Doplňujte soľ iba pred spustením niektorého kompletného umývacieho programu. Zabránite tak korózii 
v dôsledku ponechania kryštálov soli alebo pretečeného roztoku na dne umývačky.

1 2

A. Vyberte spodný kôš a potom odskrutkujte a vyberte veko zásobníka soli [1].
B. Ak plníte zásobník prvýkrát, naplňte ho do 2/3 objemu vodou (cca 500 ml) [2].
C. Do otvoru v  zásobníku vložte lievik (priložený) a  nasypte do neho cca 2 kg soli. Malé množstvo vody 

obvykle zo zásobníka pretečie von.
D. Po naplnení zásobníka riadne zaskrutkujte veko späť.
E. Obvykle počas 2 – 6 dní po naplnení zásobníka soľou prestane svietiť kontrolka soli.

Poznámka:

1. Soľ je potrebné doplniť v okamihu, keď sa na ovládacom paneli rozsvieti kontrolka soli. Skôr ako sa soľ plne 
rozpustí, môže kontrolka soli svietiť aj po tom, čo bola soľ doplnená.

2. Ak dôjde k  rozsypaniu soli v okolí zásobníka, spustite program namáčania/oplachovania, ktorým sa soľ 
odstráni.

NAPLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLOM

Funkcia leštidla

Leštidlo sa automaticky dávkuje pri záverečnom leštiacom procese a zabraňuje vytváraniu škvŕn a šmúh počas 
sušenia.

UPOZORNENIE

Do umývačky používajte výhradne značkové leštidlá. Dávkovače leštidla nikdy neplňte inými látkami (napr. 
čistidlom do umývačiek, tekutým saponátom). Mohlo by dôjsť k poškodeniu umývačky.
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Kedy doplniť dávkovač leštidla

S úbytkom obsahu leštidla sa rozsah tmavej časti indikátora mení, ako je znázornené na obrázku.

 Plný
 3/4 obsahu
 1/2 obsahu
 1/4 obsahu – potrebné doplniť, aby sa netvorili škvrny.
 Prázdny

DÁVKOVAČ LEŠTIDLA

21 3

1. Dávkovač otvoríte otočením viečka k šípke „open“ (doľava) a viečko vyberte.
2. Opatrne dolievajte do dávkovača leštidlo tak, aby nepretieklo.
3. Vložte viečko späť tak, aby lícovalo so šípkou „open“, a zavrite ho otočením doprava smerom ku „closed“.

Leštidlo sa uvoľňuje v záverečnej fáze programu pri leštení. To zabraňuje, aby sa na riade vytvárali kvapky, ktoré 
by na ňom mohli zanechať škvrny a šmuhy. Takisto urýchľuje sušenie a odkvapkávanie vody z riadu.
Vo vašej umývačke sa používa tekuté leštidlo. Dávkovač leštidla je umiestnený vo dvierkach vedľa dávkovača 
umývacieho prostriedku. Pri plnení dávkovača odoberte veko a vlievajte doň leštidlo, kým indikátor leštidla 
celkom nestmavne. Objem zásobníka leštidla je asi 140 ml.
Dbajte na to, aby nedošlo k preplneniu dávkovača, zvyšky leštidla spôsobujú penenie. Uniknuté zvyšky utrite 
handrou. Pred zatvorením dvierok nezabudnite vrátiť späť viečko dávkovača.

UPOZORNENIE

Leštidlo, ktoré pri plnení pretieklo, vytrite nasiakavou handričkou, zabránite tak nadmernému peneniu pri 
ďalšom umývaní.

Nastavenie dávkovača leštidla

Dávkovač leštidla umožňuje šesť polôh nastavenia. Pri prvom umývaní 
nastavte ovládač do polohy „4“. Ak nastanú problémy so zlým sušením 
a  škvrnami, zvýšte dávkovanie leštidla tak, že odoberte veko dávkovača 
a  ovládač nastavte do polohy „5“. Ak sa riad stále zle suší a  sú na ňom 
zjavné škvrny, nastavte ovládač na ďalšiu vyššiu hodnotu, kým sa škvrny 
neprestanú tvoriť. Z výroby je dávkovanie nastavené na hodnotu 5.

D (indikátor leštidla)

1
234

5
6

MAX

1
234

5
6

MAX
Nastavenie 
dávkovača
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Poznámka:

• Ak sú po skončení umývania na riade kvapky vody alebo vápnité škvrny, zvýšte dávkovanie leštidla. Ak sa 
na riade objavia belavé lepivé škvrny alebo na nožoch a skle modravý poťah, znížte dávkovanie leštidla.

FUNKCIA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
Umývací prostriedok obsahuje chemické látky nevyhnutné na rozpustenie a odstránenie nečistôt z riadu a ich 
vyplavenie z umývačky. Na tieto účely je vhodná väčšina kvalitných bežne dostupných umývacích prostriedkov.

Koncentrovaný umývací prostriedok

Podľa svojho chemického zloženia je možné umývacie prostriedky rozdeliť do dvoch základných skupín:

• Bežné zásadité prostriedky so žieravými zložkami
• Slabo zásadité koncentrované prostriedky s prirodzenými enzýmami

Použitie umývacieho programu „Normal“ v  spojení s  koncentrovaným prostriedkom znižuje znečistenie 
životného prostredia a  je optimálne pre váš riad. Tieto umývacie programy sú špeciálne prispôsobené 
schopnostiam enzýmov rozpúšťať nečistoty. Z tohto dôvodu môže „normálny“ umývací program s použitím 
koncentrovaného prostriedku dosiahnuť rovnaké výsledky, aké by sa inak dalo dosiahnuť iba s  použitím 
„intenzívneho“ programu.

Umývací prostriedok v tabletách

Umývacie prostriedky v  tabletách rôznych značiek sa rozpúšťajú rôzne rýchlo. Z  toho dôvodu sa niektoré 
tablety počas krátkych programov celkom nerozpustia a  neuvoľnia zo seba všetky čistiace látky. Umývacie 
prostriedky v tabletách preto používajte len pri dlhých programoch, aby sa z nich všetky látky celkom vyplavili.

Dávkovač umývacieho prostriedku

Umývací prostriedok sa musí doplniť pred každým umývaním podľa pokynov uvedených v tabuľke programov. 
Táto umývačka má nižšiu spotrebu umývacích prostriedkov a  leštidla než bežné umývačky. Bežná dávka 
umývacieho prostriedku je iba jedna lyžica na jedno umytie normálneho množstva riadu. Viac znečistený riad 
vyžaduje vyššiu dávku umývacieho prostriedku. Umývací prostriedok pridávajte vždy tesne pred spustením 
umývačky, inak by mohol zvlhnúť a zle sa rozpúšťať.

Použité množstvo umývacieho prostriedku

 1 2

Poznámka:

• Ak je veko zatvorené: zatlačte na otváracie tlačidlo. Veko sa otvorí.
• Prostriedok doplňte tesne pred umývaním. Používajte iba značkové umývacie prostriedky určené pre 

umývačky.
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UPOZORNENIE

Umývacie prostriedky sú agresívne látky! Starostlivo uložte mimo dosahu detí.

Správne používanie umývacieho prostriedku

Používajte výhradne umývacie prostriedky určené pre umývačky. Umývacie prostriedky ukladajte na suché 
a čisté miesto. Práškové umývacie prostriedky sypte do dávkovača až tesne pred umývaním riadu.

Dávkovanie umývacieho prostriedku

Naplňte dávkovač umývacím prostriedkom. Značky indikujú veľkosť 
dávky, pozrite obrázok:

[1] Priestor na dávku hlavného umývacieho cyklu. Hodnota „MIN“ 
predstavuje cca 20 g prostriedku.

[2] Priestor na dávku predumývacieho cyklu, cca 5 g prostriedku.

Pri dávkovaní a skladovaní umývacích prostriedkov dbajte na pokyny 
výrobcu uvedené na obale.

Zatlačte veko, kým celkom nezapadne.

Ak je riad silne znečistený, naplňte umývacím prostriedkom aj 
priehradku predumývacieho cyklu. Prostriedok tak začne pôsobiť už počas predumývania.

Poznámka:

• V tabuľke programov nájdete informácie o dávkovaní umývacieho prostriedku pre jednotlivé programy. 
Uvedomte si, prosím, že vzhľadom na mieru znečistenia riadu a tvrdosti vody môžu nastať isté rozdiely.

• Prečítajte si odporúčania výrobcu uvedené na obale umývacieho prostriedku.

UMÝVACIE PROSTRIEDKY
Rozlišujú sa tri druhy umývacích prostriedkov

1. S fosfátmi a chlórom
2. S fosfátmi bez chlóru
3. Bez fosfátov a chlóru

Nové práškové umývacie prostriedky obvykle neobsahujú fosfáty. Z  toho dôvodu nedochádza k  mäkčeniu 
vody pôsobením fosfátov. V  takom prípade odporúčame naplniť zásobník soli, aj keď je tvrdosť vody iba 6 
°dH. Pri použití bezfosfátových prostriedkov a tvrdej vody sa na riade a na skle často objavujú biele škvrny. Ak 
tento prípad nastane, potom dosiahnete lepšie výsledky umývania pridaním väčšieho množstva umývacieho 
prostriedku. Umývacie prostriedky bez chlóru menej bielia. Tmavé a  farebné škvrny sa nemusia odstrániť 
úplne. V takom prípade spustite program s vyššou pracovnou teplotou.

 

1
234

5
6

MAX

21
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PLNENIE KOŠOV UMÝVAČKY
Najlepšie výsledky umývania dosiahnete vtedy, keď sa budete riadiť nasledujúcimi pokynmi. Funkcie a vzhľad 
košov na riad a príbory sa môžu líšiť podľa modelu umývačky.

Vkladanie a vyberanie riadu z košov

• Odstráňte z riadu väčšie zvyšky pokrmov. Pripálené zvyšky z panvíc nechajte odmočiť. Riad nie je potrebné 
vopred oplachovať pod tečúcou vodou.

• Predmety ukladajte do umývačky nasledujúcim spôsobom:
 – Predmety ako šálky, poháre, hrnce, misky a pod. ukladajte hore dnom.
 – Nádoby so zakrivenými alebo vyklenutými časťami ukladajte šikmo tak, aby z  nich mohla vytekať 

voda.
 – Všetky predmety urovnajte tak, aby sa nemohli prevrhnúť.
 – Všetky predmety zarovnajte tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne pohybovať.

• Veľmi malé predmety by sa do umývačky dávať nemali, pretože by mohli ľahko prepadnúť košom.
• Pri plnení umývačky by nemali byť horný a spodný kôš vysunuté súčasne, aby nedošlo k prevrhnutiu.

Vyberanie riadu z umývačky

Odporúčame najskôr vyprázdniť spodný kôš a potom až horný, vyhnete sa tak odkvapkávaniu vody z horného 
koša do spodného.

Plnenie horného koša

Horný kôš je určený na krehkejšie a menšie predmety, 
ako sú poháre, hrnčeky, šálky a  podšálky, taniere, 
misky a plytké misy (ak nie sú príliš znečistené).
Riad a  príbory ukladajte tak, aby ich nemohol 
prevrhnúť prúd striekajúcej vody.

A. Šálky
B. Poháre
C. Tanieriky
D. Misa
E. Misa
F. Misa
G. Nabierková lyžica

Nastavenie horného koša

Výšku horného koša je možné upraviť tak, aby sa vytvorilo viac miesta pre väčšie kusy riadu buď v hornom, 
alebo v dolnom koši. Výšku horného koša nastavíte vložením koliesok koša do vodiacich drážok umiestnených 
v  rôznych výškach. Dlhé predmety, servírovací aj stolový príbor a nože ukladajte do koša tak, aby nebránili 
pohybu ostrekovacích ramien. Priehradku je možné sklopiť alebo vybrať, ak sa nebude používať.
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Plnenie dolného koša

Väčšie predmety a predmety, ktoré sa ťažko umývajú, t. j. hrnce, panvice, pokrievky, taniere a misy, odporúčame 
vkladať do spodného koša, ako znázorňuje obrázok.
Taniere a  pokrievky odporúčame ukladať po stranách koša, aby nebránili rotácii horného ostrekovacieho 
ramena.

Hrnce, misy a pod. musia byť vždy uložené hore dnom.

Hlboké hrnce sa ukladajú šikmo, aby z  nich mohla 
vytekať voda.

Spodný kôš je vybavený sklopnými stojanmi 
umožňujúcimi vkladanie veľkých hrncov a panvíc.

H. Plytký tanier
I. Dezertný tanier
J. Oválna tácka
K. Polievkový tanier

 

Sklopný stojan

Sklopný stojan spodného koša pozostáva 
z  dvoch častí. Sklopením vznikne viac miesta 
na uloženie väčších hrncov a  panvíc. V  prípade 
potreby je možné každú časť sklopiť samostatne 
alebo sklopiť obe časti naraz a  vytvoriť tak 
v dolnom koši veľkú úložnú plochu.
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Košík na príbory a priehradka na vidličky

Príbory sa vkladajú do príborového košíka rukoväťou smerom dole. Ak je kôš vybavený postrannými 
priehradkami, lyžice by sa do nich mali vkladať jednotlivo do príslušných výrezov. Najmä dlhé náčinie by sa 
malo ukladať vo vodorovnej polohe v čele horného koša.

1. Kávové lyžičky
2. Dezertné lyžičky
3. Polievkové lyžice
4. Vidličky
5. Nože
6. Servírovacie vidličky
7. Naberačky

Riad nevhodný na umývanie v umývačke

Celkom nevhodný

Príbory s držadlami z dreva, porcelánu, rohoviny alebo 
perlete.
Nádoby z plastov, ktoré nie sú odolné teplu.
Príbory s lepenými časťami, ktoré nie sú odolné teplu.
Zlepovaný riad a príbory.
Cínové a medené predmety.
Krištáľové sklo.
Oceľové predmety, ktoré hrdzavejú.
Drevené dosky.
Predmety zo syntetických vlákien.

Neodporúčané

Niektoré druhy skiel, ktoré môžu po často opakovanom 
umývaní zmatnieť.
Strieborné a  hliníkové časti, ktoré majú sklon strácať 
pri umývaní farbu.
Glazované vzory môžu pri častom umývaní 
v umývačke vyblednúť.
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POZNÁMKA:  Nevkladajte predmety znečistené cigaretovým popolom, voskom či farbami. Pri nákupe nového 
vybavenia kuchyne dbajte na to, aby bolo vhodné do umývačky.

POZNÁMKA:  Nikdy umývačku nepreťažujte. Nepoužívajte riad, ktorý nie je vhodný na použitie v umývačke. 
Len tak dosiahnete dobré výsledky a ušetríte energiu.

Vkladanie riadu a príborov

Pred vložením riadu:
• Odstráňte hrubé zvyšky.
• Zvyšky pripálených pokrmov nechajte odmočiť.

UPOZORNENIE

• Uistite sa, že žiadny predmet neprechádza dnom koša.
• Ostré predmety ukladajte vždy ostrím dolu!

Pri vkladaní riadu a príborov dbajte na to, aby:

• Vkladané predmety nebránili otáčaniu ostrekovacích ramien.
• Duté predmety ako šálky, poháre, misky a pod. ukladajte dnom hore, aby sa v nich nemohla zhromažďovať 

voda.
• Riad a príbory sa nesmú vkladať do seba ani sa nesmú prekrývať.
• Poháre sa nesmú vzájomne dotýkať, aby sa nepoškodili.
• Väčšie predmety, ktoré sa umývajú ťažšie, ukladajte do spodného koša.
• Horný kôš je určený pre krehkejšie a menšie predmety, ako sú poháre alebo šálky a hrnčeky.

UPOZORNENIE

Nože s dlhou čepeľou uložené vo zvislej polohe predstavujú potenciálne nebezpečenstvo!
Dlhé alebo ostré predmety, ako sú nože na porciovanie, musia byť uložené vodorovne v hornom koši.

Poškodenie pohárov a iného riadu

Možné príčiny:

• Nevhodný typ skla alebo výrobku. Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
• Nevhodná teplota vody a dĺžka programu.

Odporúčané riešenia:

• Používajte sklenený a porcelánový riad, ktorý je výrobcom označený na použitie v umývačke. 
• Používajte jemné umývacie prostriedky určené pre príslušný riad. V  prípade potreby si od výrobcu 

umývacieho prostriedku vyžiadajte ďalšie informácie.
• Vyberte program s nižšou teplotou.
• Sklo a príbory vyberte z umývačky čo najskôr po skončení umývania, zabránite tak možnému poškodeniu.

Po skončení umývania

Po dokončení pracovného cyklu sa šesťkrát ozve zvuková signalizácia umývačky. Pomocou vypínača umývačku 
vypnite, zastavte prívod vody a otvorte dvierka umývačky. Pred vybratím riadu z umývačky vyčkajte niekoľko 
minút, aby ste nemanipulovali s riadom, kým je ešte horúci a hrozí väčšie riziko rozbitia. Riad tiež lepšie vyschne.
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SPUSTENIE UMÝVACIEHO PROGRAMU

TABUĽKA UMÝVACÍCH PROGRAMOV

Program Informácie pre voľbu programu Popis programu

Umývací 

prostriedok

predumývanie/

umývanie

Dĺžka 

programu

(min.)

Spotreba 

energie

(kWh)

Spotreba 

vody 

(l)

Intenzívny

Pre silne znečistené hrnce, 
panvice a kastróly a riad 
so zaschnutými zvyškami 
potravín.

Predumývanie
Umývanie (50 °C)
Oplach 1
Oplach 2
Horúci oplach
Sušenie

5/25 g 168 1,30 14

ECO
Normálny

(*EN 50242)

Pre bežne znečistený riad 
ako hrnce, taniere, poháre 
a mierne znečistené panvice. 
Štandardný denný cyklus.

Predumývanie
Umývanie (50 °C)
Oplach
Horúci oplach
Sušenie

5/25 g 153 1,03 14

LIGHT
ECO-režim

Ekonomický a rýchly program 
vhodný pre chúlostivejší riad, 
citlivý na vysoké teploty. 
Spustite hneď po použití 
riadu.

Predumývanie
Umývanie (45 °C)
Oplach
Horúci oplach
Sušenie

5/20 g 123 0,85 11

Sklo

Mierne znečistené poháre, 
taniere alebo misky.

Umývanie (40 °C)
Oplach
Horúci oplach
Sušenie

5/20 g 126 0,80 11

Rýchly

Kratšie umývanie pre menej 
znečistený riad, ktorý nie je 
potrebné sušiť.

Umývanie (40 °C)
Horúci oplach 15 g 37 0,50 7

Opláchnutie

Na opláchnutie riadu, ktorý 
chcete umývať neskôr. Predoplach 8 0,01 4

* EN 50242: tento program je testovacím cyklom.

Informácie pre porovnávací test v súlade s EN 50242 sú nasledujúce:
• Kapacita: 12 súprav
• Pozícia horného koša: horné kolieska na koľajnici
• Nastavenie dávkovača leštidla: 5

ZAPNUTIE SPOTREBIČA
Spustenie umývacieho programu

1. Naplňte oba koše riadom a zasuňte ich späť.
Odporúčame naplniť najskôr dolný kôš a potom horný (pozrite kapitolu „Ovládací panel“).

2. Pridajte umývací prostriedok (pozrite kapitoly venované dávkovaniu).
3. Pripojte napájací prívod do vhodnej sieťovej zásuvky, pozrite typový štítok spotrebiča. Skontrolujte, či je 

prívod vody otvorený naplno.
4. Zavrite dvierka, stlačte vypínač a stlačením tlačidla programu zvoľte požadovaný umývací cyklus, pozrite 

Tabuľka programov.

Poznámka:

• Pri správnom zatvorení dverí sa ozve cvaknutie. Po dokončení umývania môžete umývačku vypnúť 
tlačidlom vypínača.
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ZMENA PROGRAMU
Základný predpoklad: Program môžete meniť za chodu iba v  prípade, že umývačka beží len krátky čas. 
V opačnom prípade môže byť umývací prostriedok už spotrebovaný a voda odčerpaná. Potom je potrebné 
zásobník umývacieho prostriedku znovu naplniť (pozrite kapitolu „Dávkovanie umývacieho prostriedku“).
Otvorte dvierka a  dlhým stlačením (min. 3 sekundy) tlačidla aktuálneho programu zrušte program. Potom 
môžete vybrať požadovaný program (pozrite „Spustenie umývacieho programu“). Potom zavrite dvierka.

Poznámka:

• Ak otvoríte dvierka počas umývania, umývačka sa 
zastaví, ozve sa výstražný signál a rozblikajú sa kontrolky 
LED1 a LED2. Keď zavriete dvierka, začne umývačka po 
10 sekundách znovu pracovať. Šesť kontroliek programu 
svojím svietením indikuje stav umývačky:
a) všetkých 6 kontroliek zhasnutých --> pohotovostný 
režim
b) jedna z kontroliek svieti --> prebieha program
c) jedna z kontroliek bliká --> pauza

Poznámka: 
• Ak všetky kontrolky začnú blikať, znamená to, že je umývačka mimo prevádzky. Vypnite hlavný vypínač, 

zavrite prívod vody a zavolajte servis.

Ak zabudnete vložiť nejaký riad

Zabudnuté kusy riadu je možné vkladať kedykoľvek až do okamihu otvorenia dávkovača umývacieho 
prostriedku.
1. Pootvorte dvierka a vyčkajte na zastavenie programu.
2. Hneď ako ostrekovacie ramená skončia činnosť, môžete otvoriť dvierka.
3. Vložte zabudnuté kusy riadu.
4. Uzavrite dvierka, umývačka sa opäť spustí po 10 sekundách.

VAROVANIE!

• Počas prevádzky je otváranie dvierok nebezpečné, pretože hrozí nebezpečenstvo oparenia sa horúcou 
vodou.

PO SKONČENÍ PROGRAMU
1. Stlačením vypínača umývačku vypnite.
2. Zavrite prívod vody.
3. Otvorte dvierka umývačky, nechajte ich pootvorené a pred vybratím riadu vyčkajte niekoľko minút. Riad 

tak môže vychladnúť a lepšie doschnúť.

Poznámky

• Dvierka otvárajte opatrne, para unikajúca z otvorených dvierok je horúca!
• Pred vyberaním riadu a príborov z umývačky vyčkajte pár minút, pretože je riad krátko po umývaní horúci 

a mohol by ľahko popraskať.

Vyberanie riadu z umývačky

• Vnútro umývačky býva obvykle vlhké.
• Najskôr vyprázdnite dolný kôš a potom horný. Tak sa vyhnete odkvapkávaniu vody z horného koša do 

spodného.

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6
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ÚDRŽBA A ČISTENIE

FILTRAČNÝ SYSTÉM
Filter chráni čerpadlo pred vniknutím väčších kusov pokrmov a iných objektov. Zvyšky pokrmov môžu fi lter 
upchať. Preto je potrebné fi lter z času na čas vybrať a vyčistiť.
Filtračný systém pozostáva z hrubého fi ltra, plochého (hlavného) fi ltra a jemného mikrofi ltra.

1 Plochý fi lter

Zvyšky potravín a  nečistoty sú špeciálnou tryskou na spodnom 
ramene zvedené do tohto fi ltra.

2 Hrubý fi lter

V tomto fi ltri sa zachytávajú väčšie častice ako kusy kostí alebo 
skla, ktoré by mohli upchať odpad. Ak potrebujete odstrániť z fi ltra 
zachytené častice, jemne stlačte jazýčky v  hornej časti a  fi lter 
vytiahnite.

3 Mikrofi lter

Tento fi lter zachytáva v nádržke lapača nečistoty a drobné zvyšky 
potravín a zabraňuje ich opätovnému usadeniu na riad.
- Po každom použití umývačky skontrolujte, či nie je fi lter 

upchatý.
- Po odskrutkovaní hrubého fi ltra môžete vybrať celý fi ltračný 

systém. Odstráňte všetky zvyšky pokrmov a  potom fi lter 
prepláchnite pod tečúcou vodou.

Krok 1: Otočte fi ltrom proti smeru chodu 
hodinových ručičiek a potom ho vysuňte.

Krok 2: Vysuňte hlavný fi lter nahor.

Poznámka:

• Pri vyberaní fi ltra postupujte od kroku 1 ku kroku 2, pri vkladaní fi ltra späť postupujte od kroku 2 ku kroku 1.

Montáž fi ltra

Pravidelné čistenie fi ltra zaisťuje optimálny výkon a  výsledky umývania. Filter účinne zachytáva častice 
z umývacej vody a umožňuje tak recykláciu vody počas cyklu. Preto je vhodné po každom umývacom cykle 
odstrániť z fi ltra väčšie zachytené častice vypláchnutím fi ltra pod tečúcou vodou. Filter vyberte ťahom za úchyt 
fi ltra v zvislom smere. Celý fi lter by sa mal čistiť raz týždenne.
Na čistenie hrubého a jemného fi ltra použite čistiacu kefku. Potom fi lter znovu zostavte podľa obrázkov vyššie 
a celý fi ltračný systém vložte do umývačky na pôvodné miesto a zatlačte ho smerom dole.

VAROVANIE!

• Umývačka sa nesmie nikdy používať bez fi ltra! Nesprávne uloženie fi ltra môže znížiť výkon stroja 
a poškodiť riad a príbory.

• Pri čistení na fi lter neklepte. Zdeformovaný fi lter negatívne ovplyvní funkčnosť umývačky.

2

1

3
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ČISTENIE OSTREKOVACÍCH RAMIEN
Pravidelné čistenie ostrekovacích ramien od chemikálií z tvrdej vody 
je veľmi dôležité, pretože vznikajúci vodný kameň zanáša trysky 
a  ložiská. Ostrekovacie ramená môžete vybrať po vyskrutkovaní 
matice na vrchnej časti ramena v  smere chodu hodinových 
ručičiek, potom je možné ramená vybrať. Ostrekovacie ramená 
opláchnite v teplej mydlovej vode a  jemnou kefou očistite trysky. 
Po dôkladnom opláchnutí nasaďte ramená späť.

STAROSTLIVOSŤ O UMÝVAČKU
Ovládací panel čistite mierne navlhčenou handričkou. Po čistení 
dôkladne osušte.
Na údržbu vonkajších častí používajte kvalitný leštiaci vosk.
Na čistenie častí umývačky nikdy nepoužívajte ostré nástroje, 
škrabky alebo agresívne čističe.

Ochrana proti zamrznutiu

Ak je umývačka v zimnom období ponechaná na nevykurovanom 
mieste, vykonajte nasledujúce úkony:
1. Odpojte umývačku od napájania.
2. Zavrite prívod vody a odpojte prívodnú hadicu od prívodu vody.
3. Vpustite vodu z prívodnej hadice a vodovodného ventilu. (Na zachytenie vody použite hrniec.)
4. Pripojte znovu prívodnú hadicu k vodovodnému ventilu.
5. Z dolnej časti umývačky vyberte nádržku s fi ltrom a pomocou huby vysušte vodu z nádržky lapača.

Čistenie dvierok

• Na čistenie hrán dvierok používajte iba handričku navlhčenú teplou vodou. Nepoužívajte žiadne čističe 
v spreji, aby nedošlo k vniknutiu vody do zámky dvierok alebo elektrických komponentov. Nepoužívajte 
ani žiadne abrazívne čističe alebo brúsne prášky, ktoré by mohli poškrabať povrch spotrebiča. Aj niektoré 
papierové utierky môžu zanechať na povrchu stopy alebo škrabance.

Ako udržať umývačku v dobrom stave

Po každom umývaní

Po každom umývaní zavrite prívod vody do prístroja 
a  ponechajte dvierka mierne otvorené tak, aby 
zvnútra vyprchala vlhkosť a pachy.

Odpojte napájací prívod

Pred každým čistením a  údržbou odpojte napájací 
prívod od sieťovej zásuvky. Neriskujte.

Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistidlá

Na čistenie vonkajších a  gumových častí umývačky 
nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistidlá. 
Používajte iba handričku navlhčenú v teplej mydlovej 
vode. Škvrny a  usadeniny z  vnútorných povrchov 
umývačky odstránite handričkou zvlhčenou v slabom 
octovom roztoku alebo špeciálnym prostriedkom 
určeným pre umývačky.

Počas dovolenky

Ak umývačku nebudete dlhší čas používať, vykonajte 
umývací cyklus bez riadu, odpojte prívod elektriny, 
uzavrite prívod vody a  nechajte dvierka umývačky 
pootvorené. Zabránite tak vzniku zápachu vnútri 
spotrebiča a šetríte tesnenie dvierok.

Sťahovanie umývačky

Ak je nutné umývačku premiestniť, snažte sa ju 
prepravovať vo zvislej polohe. Ak je to nevyhnutné, 
môže byť položená na zadnú časť.

Tesnenie

Zvyšky pokrmov, ktoré sa zachytia v  tesnení dvierok, 
predstavujú jeden z  faktorov tvorby zápachu 
v  umývačke. Vzniku zápachu zabránite pravidelným 
čistením tesnenia vlhkou hubkou.
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TIPY NA RIEŠENIE ŤAŽKOSTÍ

SKÔR AKO ZAVOLÁTE SERVIS
Odporúčania nasledujúcej tabuľky vám môžu pomôcť problém vyriešiť. Ak problémy pretrvajú, obráťte sa na 
autorizovaný servis.

Problém Možná príčina Nápravná akcia

Umývačka sa nespustí. Došlo k prepáleniu poistky 
alebo vybaveniu ističa.

Vymeňte poistku alebo zapnite istič. Odpojte všetky ostatné 
elektrospotrebiče zapojené do rovnakého zásuvkového 
okruhu.

Napájanie nie je zapnuté. Skontrolujte, či je umývačka zapnutá a dvierka sú riadne 
zatvorené. Skontrolujte, či je vidlica sieťovej šnúry riadne 
pripojená do sieťovej zásuvky.

Príliš nízky tlak vody Skontrolujte, či je prívod vody riadne pripojený a prívodný 
ventil otvorený.

Nezastaví sa 

vypúšťacie čerpadlo

Pretečenie Systém je konštruovaný tak, aby detegoval stav pretečenia. 
V takom prípade sa zastaví cirkulačné čerpadlo a spustí sa 
vypúšťacie čerpadlo.

Hluk Určité zvuky počas umývania 
sú normálne

Zvuk otvorenia viečka dávkovača umývacieho prostriedku.

Riad nie je v košoch riadne 
zaistený alebo do koša spadol 
menší predmet

Uistite sa, že je všetok riad v umývačke riadne zaistený.

Hukot motora Umývačka sa pravidelne nepoužívala. Ak umývačku používate 
len zriedka, nezabudnite každý týždeň napustiť a odčerpať 
vodu, aby nedošlo k vysušeniu tesnenia.

Pena vo vani umývačky Nesprávny umývací 
prostriedok

Používajte výhradne umývacie prostriedky určené pre 
automatické umývačky. V prípade výskytu peny otvorte 
dvierka umývačky a nechajte penu odpariť. Do vane nalejte 
cca 4,5 litra studenej vody. Umývačku zavrite a spustením 
programu „namáčanie“ vodu vypustite. V prípade potreby 
opakujte.

Pretečenie leštidla Rozliate leštidlo bezodkladne vytrite.

Zafarbené vnútro vane Použil sa saponát s farbivom. Dbajte na to, aby použitý umývací prostriedok neobsahoval 
farbivá.

Riad a príbory nie sú 

čisté

Zvolený nevhodný program Zvoľte intenzívnejší program.

Nesprávne uložený riad 
v košoch

Uistite sa, že účinok dávkovača umývacieho prostriedku 
a ramien ostrekovača nie je blokovaný veľkými kusmi riadu.

Škvrny a fi lm na 

pohároch a príboroch

1. Veľmi tvrdá voda
2. Nízka teplota prívodu
3. Príliš veľa riadu v umývačke
4. Nesprávne uloženie riadu
5. Starý alebo navlhnutý 

prášok
6. Prázdny dávkovač leštidla
7. Nesprávne dávkovanie 

prostriedku

Odstránenie škvŕn zo skla:
1. Vyberte všetky kovové príbory
2. Nedoplňujte umývací prostriedok
3. Vyberte najdlhší program
4. Spustite umývačku a nechajte ju bežať cca 18 až 22 minút, 

než dospeje do fázy hlavného umývania.
5. Otvorte dvierka a na dno umývačky vlejte 2 šálky bieleho 

octu.
6. Zavrite dvierka a nechajte umývačku dokončiť program. 

Ak ocot nepomôže: Opakujte vyššie uvedený postup, ale 
namiesto octu použite 1/4 šálky (60 ml) kryštalickej kyseliny 
citrónovej.

Zákal na sklenenom 

riade.

Kombinácia mäkkej vody 
a nadbytočného množstva 
umývacieho prostriedku.

Ak používate mäkkú vodu, použite na umývanie skla menej 
umývacieho prostriedku a zvoľte kratší program.
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Žltý alebo hnedý 

povlak na vnútorných 

povrchoch

Kávové alebo čajové škvrny Použite roztok 1/2 šálky bielidla a 3 šálok vody a odstráňte 
škvrny ručne.
POZOR!

Po dokončení programu vyčkajte pred čistením vnútorného 
povrchu aspoň 20 minút, aby mohli vychladnúť ohrievacie 
telesá. V opačnom prípade hrozí popálenie.

Kovové usadeniny vo vode 
môžu spôsobiť všade sa 
nachádzajúci povlak

Obráťte sa na dodávateľa vody so žiadosťou o inštaláciu 
špeciálneho fi ltra.

Biely poťah na 

vnútornom povrchu.

Tvrdá voda s obsahom 
minerálov

Na vyčistenie vnútra použite hubku navlhčenú v čistiacom 
prostriedku pre umývačky. Použite gumové rukavice. Nikdy 
nepoužívajte iný čistiaci prostriedok než pre umývačky, 
zabránite tak peneniu alebo vzniku mydlín.

Veko dávkovača 

umývacieho 

prostriedku nie je 

možné riadne zavrieť

Zvyšky prostriedku upchali 
západku viečka

Odstráňte zvyšky prostriedku zo západky.

V miskách dávkovača 

zostal umývací 

prostriedok.

Riad blokoval misky 
dávkovača.

Preusporiadajte riad.

Para Tento jav je normálny Počas sušenia a vypúšťania vody uniká z vetracích otvorov pri 
dvierkach určité množstvo pary.

Čierne alebo sivé 

škvrny na riade.

Hliníkové príbory sa treli 
o ostatný riad.

Na odstránenie týchto škvŕn použite jemné abrazívne čistidlo.

Na dne výlevky 

zostáva voda

Tento jav je normálny Malé množstvo čistej vody okolo výpustu na dne výlevky 
zabraňuje presušeniu vodného tesnenia.

Únik vody z umývačky Preplnenie dávkovača alebo 
rozliatie leštidla

Dbajte na to, aby ste nepreplňovali dávkovač leštidla. 
Rozliate leštidlo môže spôsobiť prílišné penenie a môže viesť 
k pretečeniu. Rozliate leštidlo zotrite vlhkou handričkou.

Umývačka nie je vo 
vodorovnej polohe

Zaistite vodorovnú polohu umývačky.

CHYBOVÉ KÓDY
V prípade poruchy zobrazí umývačka prostredníctvom LED kontroliek ovládacieho panelu kód príslušnej 
chyby.

Kódy Význam Možná príčina

Bliká LED1+LED2 Otvorené dvierka Otvorené dvierka za chodu umývačky

Bliká LED1+LED4 Prívod vody Porucha prívodu vody

Bliká LED1+LED5 Odtok vody Porucha odčerpávania vody

Bliká LED1+LED6 Snímač teploty Porucha snímača teploty

Bliká LED2+LED3 Pretečenie/únik vody Došlo k pretečeniu/úniku vody

Bliká LED2+LED4 Únik vody Došlo k úniku vody

Bliká LED2+LED5 Ohrievacie teleso Chyba ohrevu

UPOZORNENIE

• Ak dôjde k  úniku vody, zavrite prívodný 
vodovodný ventil a  obráťte sa na 
autorizované servisné stredisko. Ak je na 
dne umývacieho priestoru voda v dôsledku 
pretečenia alebo úniku, odstráňte ju pred 
novým spustením umývačky.

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje pre umývačku do domácnosti podľa predpisov EÚ č. 1059/2010:

Výrobca ECG

Model EDF 6036 QWA++

Počet súprav riadu 12

Energetická trieda1 A++

Ročná spotreba energie2 259 kWh

Spotreba energie na štandardný umývací cyklus 0,923 kWh

Spotreba energie vo vypnutom stave 0,1 W

Spotreba energie v pohotovostnom režime 0,49 W

Ročná spotreba vody3 3640 l

Trieda účinnosti sušenia4 A

Štandardný umývací cyklus5 Normálny

Dĺžka programu štandardného umývacieho cyklu 153 min

Hlučnosť 49 dB(A) re 1 pW

Montáž Samostatne stojaca

Možnosť vstavania Nie

Výška 850 mm

Šírka 600 mm

Hĺbka (vrátane pripojenia) 600 mm

Príkon 1850 W

Menovité napätie/frekvencia 220 – 240 Vac / 50 Hz

Tlak vody (hydrodynamický tlak) 0,4 – 10 barov = 0,04 – 1 MPa

Teplota vody Max. 64 °C

Poznámka:

1 A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)
2 Spotreba energie 259 kWh za rok je kalkulovaná na základe 280 štandardných umývacích cyklov s použitím studenej vody 

a programov s nižšou energetickou spotrebou. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania spotrebiča.
3 Spotreba vody 3 640 litrov za rok je kalkulovaná na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba vody 

závisí od spôsobu používania spotrebiča.
4 A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
5 Tento program je vhodný na umývanie bežne znečisteného riadu a zároveň ide o najúčinnejší program v zmysle spotreby 

energie a vody pre túto kategóriu riadu.
Prístroj spĺňa európske normy a predpisy v súčasnom znení:
– LVD 2006/95/EC
– EMC2004/108/EC
– EUP 2009/1016

Vyššie uvedené hodnoty boli namerané za špecifi ckých pracovných podmienok v  súlade s  príslušnými normami. 
Výsledky sa môžu významne líšiť v závislosti od množstva a miery znečistenia riadu, tvrdosti vody, množstva umývacieho 
prostriedku a pod.

Tento návod na použitie je spracovaný podľa noriem a predpisov Európskej únie.
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LIKVIDÁCIA
Riadne z umývačky odstráňte všetok obalový materiál.
Všetok obalový materiál je možné recyklovať.
Súčasti z plastu sú označené štandardnými medzinárodnými skratkami:
• PE ..........polyetylén, napr. baliace fólie
• PS ..........polystyrén, napr. vypchávkový materiál
• POM .....polyoxymetylén, napr. plastové svorky
• PP ..........polypropylén, napr. materiál lievika na soľ
• ABS .......akrylonitrilbutadiénstyrén, napr. ovládací panel

 UPOZORNENIE

• Obalový materiál môže byť nebezpečný pre deti!
• Nepotrebný obalový materiál, prosím, odovzdajte v zbernom dvore. Znehodnoťte pri tom prístroj tak, že 

odstránite dvierka a odstrihnete napájací kábel.
• Kartónová škatuľa obalu je vyrobená z recyklovaného papiera, a preto by mala byť odovzdaná do zberu 

na ďalšiu recykláciu.
• Riadnou likvidáciou prístroja prispejete k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia, ktoré by mohlo 

byť ohrozené v prípade nesprávneho zaobchádzania s vyradeným výrobkom.
• Viac informácií o recyklácii tohto výrobku získate od miestnych úradov alebo od zberného strediska.

LIKVIDÁCIA:  Neodkladajte výrobok do netriedeného odpadu z domácnosti. Jednotlivé časti sa musia triediť 
podľa materiálov a ukladať zvlášť na ďalšie spracovanie.

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do 
kontajnerov na plasty.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a  elektronických zariadení (platí v  členských krajinách EÚ a  ďalších 

európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)

Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým 
odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou 
likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a  životné prostredie. Recyklácia 
materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o  recyklácii tohto produktu vám poskytne 
obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej 
bezpečnosti.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

08/05
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VARNOSTNI NAPOTKI
Pazljivo preberite in shranite za morebitno kasnejšo uporabo!

Svarilo: Varnostni ukrepi in navodila ne zajemajo vseh možnih razmer in nevarnosti, do katerih lahko pride. 
Uporabnik se mora zavedati, da varnostnih napotkov, kot so previdno, skrbno in razumno ravnanje ni mogoče 
vgraditi v izdelek. Zato mora uporabnik te naprave sam zagotoviti vse varnostne ukrepe. Nismo odgovorni za 
škodo, ki bi nastala med prevozom, zaradi nepravilne uporabe, zaradi nihanja napetosti ali zaradi spremembe 
ali zamenjave kateregakoli dela naprave.

Da ne bi prišlo do požara ali poškodbe zaradi električnega udara, morate pri uporabi električnih naprav vedno 
upoštevati osnovna varnostna navodila, med katerimi so tudi naslednja:

• Vrat in košar za posodo ne odpirajte na silo, ne sedajte ali stopajte na vrata.
• Po koncu umivanja se ne dotikajte grelnega telesa.
• Ne prižigajte pomivalnega stroje, dokler ni pravilno nameščen. Med delovanjem pomivalnega stroja odpirajte vrata zelo 

previdno, kajti grozi ne varnost oparjenja.
• Na odprta vrata ne polagajte težkih predmetov, pomivalni stroj bi si lahko prevrnil.
• Pri vstavljanju posode za umivanje:

1. Predmete z ostrimi robovi položite tako, da ne bodo poškodovali tesnjenja vrat.
2. Pozor: Nože in podobne ostre predmete je potrebno v košare polagati v vodoravnem položaju ali z ostrino navzdol.

• Pri uporabljanju pomivalnega stroja podite pozorni, da plastični predmeti ne morejo priti v neposreden stik z grelnimi 
telesi.

• Po koncu pomivalnega cikla preverite, ali je dozirnik pomivalnega sredstva prazen.
• V pomivalnem stroju ne pomivajte plastičnih posod, ki niso označene kot primerne za pomivanje v pomivalnem stroju.
• Uporabljajte izključno pomivalna sredstva in sredstva za sijaj za pomivalne stroje.
• Uporabljajte le pomivalna sredstva in sredstva za sijaj za samodejne pomivalne stroje. Nikoli ne uporabljajte mila, 

pralnega praška ali detergentov za ročno pomivanje.
• Napravo varujte pred otroki.
• Preprečite otrokom, da bi prišli v stik s pomivalnim sredstvom. Ne dovolite, da bi se približali odprtim vratom, znotraj so 

lahko še vedno ostanki pomivalnega sredstva.
• Naprava ni namenjena osebam z  zmanjšano fi zično ali umsko sposobnostjo (vključno z  otroki) ali osebam, ki nimajo 

dovolj izkušenj in znanja, če le-te niso pod nadzorom ali če jih z uporabo naprave ni seznanila oseba, ki je odgovorna za 
njihovo varnost.

• Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali.
• Pomivalna sredstva so močno alkalna in so lahko ob zaužitju izredno nevarna! Preprečite stik s kožo in očmi. Če so vrata 

odprta, ne dovolite otrokom približevanja k stroju.
• Vrat ne puščajte odprtih, ob njih je mogoče hitro udariti.
• Če se poškoduje napajalni kabel, ga sme nadomestiti samo proizvajalec, serviser ali druga kvalifi cirana oseba, da bi se 

preprečila nevarnost električnega udara.
• Zagotovite ekološko uničenje embalažnega materiala.
• Pomivalni stroj uporabljajte le za namene, za katere je bil ustvarjen.
• Napajalnega kabla pri nameščanju ni dovoljeno nategovati, zvijati ali obremenjevati. Pred vklopom se ne dotikajte 

upravljalnih elementov.
• Pri nameščanju k napravi priključite nov komplet cevi, stare cevi se ne bi smele ponovno uporabljati.
• Če so v spodnjem delu aparata prezračevalne odprtine, ne smejo biti prekrite s preprogo.
• Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih prostorih, kot so:

 – kuhinjski kotički v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih
 – aparati, ki se uporabljajo v kmetijstvu
 – aparati, ki jih gostje uporabljajo v hotelih, motelih in drugih bivalnih prostorih
 – aparati, ki se uporabljajo v objektih, ki ponujajo nočitev z zajtrkom

OZEMLJITEV APARATA

• Aparat mora biti ozemljen. V  primeru okvare ali nesreče ozemljitev zmanjša tveganje električnega udara. Naprava je 
opremljena s trižilnim napajalnim kablom, ki je opremljen z vtikalom z ozemljitvenim kontaktom. V skladu z  lokalnimi 
veljavnimi predpisi in uredbami mora biti napajalni kabel priključen v pravilno ozemljeno omrežno vtičnico. Nepravilna 
priključitev ozemljitvenega vodnika lahko poveča tveganje električnega udara.

• Če niste prepričani glede pravilne ozemljitve naprave, se obrnite na kvalifi ciranega tehnika. Če vtič napajalnega kabla 
naprave ne odgovarja vaši vtičnici, vprašajte kvalifi ciranega tehnika za njeno zamenjavo.
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OPIS

 UPRAVLJALNA PLOŠČA

ON/OFF 3h 6h 9h

Child Lock
Delay Start/Pause

4 5

1 2 3

LIGHTECO

1. Stikalo: Vklop in izklop aparata.
2. Tipka DELAY: Z enim pritiskom na to tipko lahko zagon pomivalnega stroja zamaknete za tri ure. Z dvojnim 

pritiskom podaljšate zamik še za šest ur, s trojnim pritiskom pa za devet ur. S četrtim pritiskom pa funkcijo 
zamika zagona ukinete.

3. Tipka START/PAVZA: S pritiskom na tipko zaženete ali prekinete pomivanje. Pri zagonu stroja se prižge 
kontrolna lučka.

4. Kontrolna lučka dodajanja sredstva za sijaj: Zasveti, ko je treba napolniti dozirnik sredstva za sijaj.
5. Kontrolna lučka dodajanja soli: Zasveti, ko je treba dodati sol v zbiralnik.
6. Otroška varovalka: S  hkratnim dolgim pritiskom na tipki intenzivnega in varčnega načina zaklenete 

upravljanje pomivalnega stroja. Prižge se kontrolna lučka intenzivnega in varčnega načina. Če želite 
upravljalne elemente zopet odkleniti, ponovno pritisnite na tipki, kontrolni lučki tipk se ugasneta.

7. Tipka programov: S pritiskom na tipko izberete želeni program pomivanja.

NOTRANJOST POMIVALNEGA STROJA

1. Zgornja košara
2. Pršilnika
3. Spodnja košara
4. Mehčalec vode
5. Filtri
6. Dozirnik pomivalnega sredstva
7. Dozirnik sredstva za sijaj
8. Predalček za vilice
9. Držalo za skodelice
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NAPOTKI ZA NAMESTITEV

SVARILO!

• Priklop pomivalnega stroja k  električnemu napajanju in dovodu vode zaupajte kvalifi ciranim 
strokovnjakom.

• Aparat ne sme stati na dovodni ali odtočni cevi, niti na električnem napajalnem kablu.
• Pomivalni stroj mora biti priključen k viru vode z novim kompletom cevi. Stare dovodne cevi ne uporabljajte.

POSTAVITEV POMIVALNEGA STROJA
• Pred namestitvijo odprite embalažo stroja in jo odstranite v skladu z napotki na embalaži ter preverite, 

ali med prevozom ni prišlo do poškodbe. Če ugotovite kakršnokoli poškodbo, prekinite nameščanje in se 
takoj obrnite na prodajalca.

• Pri izbiri mesta za pomivalni stroj bodite pozorni, da bo mogoče enostavno vstavljati in odstranjevati 
posodo.

• Pomivalnega stroja ne postavljajte v prostore, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C.
• Stroj postavite v bližino dovoda vode in odtoka.
• Dovodno in odtočno cev je mogoče za lažjo postavitev namestiti z leve ali desne strani.
• Pri prestavljanju stroja ne dvigajte za vrata ali sprednjo ploščo.
• Stroj je mogoče tudi potisniti pod kuhinjski pult. Bodite pozorni, da se pri potisku stroja na mesto ne bi 

priščipnila dovod vode in odtok. Prepričajte se, da stroj ne stoji na električnem dovodu.
• Pomivalni stroj postavite na ravno trdno površino. S  pomočjo sprednjih nastavljivih nogic poravnajte 

stroj v vodoravni položaj. Nagib stroja ne sme presegati 2°. Vodoraven položaj zagotavlja večjo stabilnost, 
preprečuje premikanje stroja in omeji vibracije ter hrup. Pravilna postavitev pomivalnega stroja omogoča 
tudi lažje odpiranje in zapiranje vrat.

• Če se vrata stroja ne zapirajo pravilno, preverite, ali pomivalni stroj stoji stabilno in vodoravno, ter ga po 
potrebi poravnajte s pomočjo nastavljivih nogic.

Opomba:  Maksimalna višina nastavljivih nogic je 20 mm.

PRIKLJUČITEV CEVI DOVODA VODE
1. Pritisk vode mora biti v razponu 0,2 MPa. Če je pritisk vode nižji 

kot 0,1 MPa, se obrnite na svojega tehnika. Najvišji dovoljen 
pritisk vode je 0,98 MPa.

2. Prepričajte se, da dovodna cev ni zvita.
3. Če so vodovodne cevi nove ali se dolgo niso uporabljale, najprej 

pustite, da odteče zadostna količina vode, dokler ne bo iztekala 
povsem čista voda.

4. Namestite nastavek cevi na dovod vode z navojem 3/4 palca in zategnite navoj. 
5. Preverite tesnost spoja.
6. Pred uporabo pomivalnega stroja povsem odprite pipo dovoda.

PRIKLJUČITEV ODTOČNE CEVI
Odtočno cev priključite v odtok in se prepričajte, da se cev ne zvija 
ali lomi. Če je odtočna cev prekratka, se obrnite na pooblaščeni 
servis in vprašajte za daljšo cev iz enakega materiala. Ne pozabite, 
da cev niti s podaljšanjem ne sme biti daljša od 4 metrov. Daljša 
odtočna snov bi onemogočila pravilno delovanje pomivalnega 
stroja. Cev trdno pričvrstite na odtok, da med delovanjem stroja ne 
bi mogla popustiti.
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Priključitev k sifonu pomivalnega korita

Priključitev odtoka mora bit postavljena na višino med 50 cm (minimum) in 100 cm (maksimum) nad dnom 
pomivalnega stroja. Odtočna cev mora biti pričvrščena s sponko. Prosti konec cevi ne sme biti potopljen v vodi.

PRIKLJUČITEV V OMREŽJE
Pred vključitvijo vtiča napajalnega kabla v električno vtičnico preverite sledeče:
• Vtičnica je ozemljena in ustreza veljavnim normam.
• Vtičnica je primerna za maksimalno vhodno moč aparata, ki je navedena na informacijski nalepki na 

notranji strani vrat.
• Napetost v vtičnici odgovarja podatkom na informacijski nalepki aparata.
• Tip vtičnice je skladen s  tipom vtiča napajalnega kabla aparata. V  nasprotnem primeru prosite 

pooblaščenega tehnika za zamenjavo neprimerne vtičnice. Za priključitev pomivalnega stroja ne 
uporabljajte podaljška ali razdelivca.

ZAGON POMIVALNEGA STROJA

Pred zagonom stroja je potrebno preveriti naslednje.

1. Pomivalni stroj stoji ravno in trdno.
2. Dovodni ventil je odprt.
3. Iz spojev cevi ne odteka voda.
4. Napajalni kabel je pravilno priključen.
5. Vtičnica je vklopljena.
6. Dovodna in odtočna cev nista zviti ali preščipnjeni.
7. S pomivalnega stroja je odstranjen ves embalažni material in nalepke.

OPOZORILO

• Po izvedeni namestitvi shranite navodila za uporabo.
• Vsebina navodil vsebuje pomembne informacije za uporabnika.
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NAPOTKI ZA UPORABO

PRED PRVO UPORABO
Pred prvim zagonom:

1. Nastavite mehčalec vode.
2. V zbiralnik soli nalijte 1/2 litra vode in ga napolnite s soljo za pomivalni stroj.
3. Napolnite dozirnik s sredstvom za sijaj.
4. Napolnite dozirnik s pomivalnim sredstvom

Mehčalec vode

Mehčalec vode nastavite ročno s pomočjo vrtljivega upravljalnika trdote vode.
Funkcija mehčalca vode je iz vode odstranjevati minerale in soli, ki bi lahko neugodno vplivali na delovanje 
stroja. Večja kot je vsebnost mineralov in soli, večja je trdota vode. Mehčalec vode bi moral biti nastavljen glede 
na mero trdote vaše vode. Informacije o trdoti vode boste dobili pri vašem dobavitelju vode.

Nastavitev porabe soli

Pomivalni stroj omogoča uravnavanje porabe soli v odvisnosti od trdote uporabljane vode. Tako lahko mero 
porabe soli optimizirate in uravnavate.

Pri uravnavanju porabe soli se ravnajte sledeče:

1. Odvijte pokrov posode za sol.
2. Na posodi je obroček s  prikazano puščico (glejte sliko). Po 

potrebi zavrtite obroček proti smeri urnega kazalca od „-“ do 
„+“ glede na trdoto vode.
Priporočamo, da nastavitev izvedete po naslednji shemi:

TRDOTA VODE
Gumb za 
izbor lege

Poraba soli 
(gramov na ciklus)

Približno 
število 

ciklusov 
(na 2 kg soli)

°dH °fH °Clark mmol/l

0-10 0-17 0-12,5 0-1,7 / 0 /

10-25 17-44 12,5-31,3 1,7-4,4 – 20 60

25-50 44-89 31,3-62,5 4,4-8,9 Sredina 40 40

>50 >89 >62,5 >8,9 + 60 25

Informacije o trdoti vode prejmete pri vašem dobavitelju vode.

Opomba:

• Trdota vode se lahko na vsakem območju razlikuje.
• Če se uporablja trda voda, se bodo na posodi in priboru ustvarjale usedline.
• Aparat je opremljen s posebnim mehčalcem vode. Ta uporablja dozirnik soli, ki je narejen tako, da iz vode 

odstranjuje kalcij in druge minerale.
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DODAJANJE SOLI V MEHČALEC
Zbiralnik soli se nahaja pod spodnjo košaro. Polnjenje izvajate po naslednjem postopku:
• Uporabljajte izključno sol, ki je namenjena pomivalnim strojem! Drugi tipi soli, ki niso namenjeni 

pomivalnim strojem, kot je npr. kuhinjska sol, bodo poškodovali mehčalec vode. V  primeru poškodbe 
zaradi uporabe neprimerne soli vam proizvajalec ne bo nudil jamstva in ne odgovarja za nastalo škodo.

• Sol dodajajte samo pred zagonom katerega od kompletnih programov pomivanja. Tako boste preprečili 
korozijo kot posledico ostankov kristalov soli ali pretečene raztopine na dnu pomivalnega stroja.

1 2

A. Odstranite spodnjo košaro in nato odvijte in snemite pokrov zbiralnika soli [1].
B. Če prvič polnite zbiralnik, ga napolnite do 2/3 prostornine z vodo (pribl. 500 ml) [2].
C. V odprtino v zbiralniku vstavite lijak (priložen) in vanj nasujte pribl. 2kg soli. Majhna količina vode običajno 

steče iz izbiralnika.
D. Po polnjenju zbiralnika dobro privijte pokrov nazaj.
E. Ponavadi v 2–6 dneh po polnjenju zbiralnika soli neha svetiti kontrolna lučka soli.

Opomba:

1. Sol je potrebno napolniti v  trenutku, ko na upravljalni plošči zasveti kontrolna lučka soli. Dokler se sol 
popolnoma ne stopi, lahko kontrolna lučka sveti tudi po polnjenju.

2. Če se sol razsuje v  okolici zbiralnika, zaženite program namakanja/splakovanja, s  katerim se bo sol 
odstranila.

POLNJENJE DOZIRNIKA SREDSTVA ZA SIJAJ

Funkcija sredstva za sijaj

Sredstvo za sijaj se samodejno dozira pri zaključnem procesu izpiranja in preprečuje nastajanje madežev med 
sušenjem.

OPOZORILO

Za pomivalni stroj uporabljajte izključno sredstva za sijaj blagovnih znamk. Dozirnika sredstva za sijaj nikoli 
ne polnite z drugimi snovmi (npr. s čistilom za pomivalne stroje, tekočim detergentom). Lahko bi prišlo do 
poškodbe pomivalnega stroja.
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Kdaj polniti dozirnik sredstva za sijaj

Z zmanjšanjem vsebnosti sredstva za sijaj se razpon temnega dela kazalca spreminja, kot je prikazano na sliki.

 Polna
 3/4 vsebnosti
 1/2 vsebnosti
 1/4 vsebnosti – potrebna napolnitev, da ne bi 

nastajali madeži.
 Prazna

DOZIRNIK SREDSTVA ZA SIJAJ

21 3

1. Dozirnik odprite z zasukom pokrovčka k puščici »open« (levo) in snemite pokrov.
2. Previdno dolijte sredstvo za sijaj, da ne bi teklo čez.
3. Vstavite pokrovček nazaj, tako da bo usmerjen k puščici »open«, in ga zaprite z zasukom v desno v smer 

h »closed«.

Sredstvo za sijaj se bo sprostilo v  zaključni fazi programa ob izpiranju. To na posodi preprečuje nastajanje 
kapljic, ki bi lahko pustile madeže. Prav tako pospešuje sušenje in odtekanje vode s posode.
V vašem pomivalnem stroju se uporablja tekoče sredstvo za sijaj. Dozirnik sredstva za sijaj se nahaja v vratih 
poleg dozirnika pomivalnega sredstva. Pri polnjenju dozirnika odvijte pokrov in vanj vlivajte sredstvo za sijaj, 
dokler kazalec sredstva za sijaj povsem ne potemni. Prostornina posode za sijaj je pribl. 140 ml.
Pazite, da preveč ne napolnite dozirnika, ostanki sredstva za sijaj povzročajo penjenje. Pretečene ostanke 
obrišite s krpo. Preden zaprete vrata, ne pozabite vrniti pokrovčka dozirnika.

OPOZORILO

Sredstvo za sijaj, ki je pri polnjenju steklo čez, obrišite z vpojno krpo, da preprečite prekomerno penjenje pri 
naslednjem pomivanju.

Nastavitev dozirnika sredstva za sijaj

Dozirnik sredstva za sijaj omogoča šest nastavitvenih položajev. Pri prvem 
pomivanju nastavite upravljalnik v položaj »4«. Če nastanejo težave s slabim 
sušenjem in madeži, povišajte doziranje sredstva za sijaj tako, da odstranite 
pokrov dozirnika in upravljalnik nastavite v  položaj »5«. Če se posoda še 
vedno slabo suši in so na njej vidni madeži, nastavite upravljalnik na 
naslednjo višjo vrednost, dokler madeži ne prenehajo nastajati. Tovarniško 
je doziranje nastavljeno na vrednost 5.

D (kazalec sredstva 
za sijaj)

1
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MAX

1
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5
6

MAX
Nastavitev 
dozirnika
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Opomba:

• Če so po koncu pomivanja na posodi kapljice vodi ali sledi apnenca, povišajte doziranje sredstva za sijaj. 
Če se na posodi pojavijo belkasti lepljivi madeži ali na nožih in steklu modrikasta sled, znižajte doziranje 
sredstva za sijaj.

FUNKCIJA POMIVALNEGA SREDSTVA
Pomivalno sredstvo vsebuje kemične snovi, ki so nujne za razgradnjo in odstranitev umazanije s posode in 
njenega izpiranja iz pomivalnega stroja. Temu je primerna večina kakovostnih običajno dostopnih pomivalnih 
sredstev.

Koncentrirano pomivalno sredstvo

Po svoji kemični sestavi lahko pomivalna sredstva razdelimo v dve osnovni skupini:

• Običajna alkalna sredstva z jedkimi sestavinami
• Šibko alkalna koncentrirana sredstva z naravnimi encimi

Uporaba programa pomivanja »Normal« v  povezavi s  koncentriranim sredstvo znižuje onesnaženje okolja 
in je optimalna za vašo posodo. Ti programi pomivanja so posebno prilagojeni zmožnostim encimov, da 
razgrajujejo umazanijo. Zato lahko program pomivanja »normalno« z  uporabo koncentriranega sredstva 
doseže enake rezultate, ki bi jih bilo drugače mogoče doseči le z uporabo »intenzivnega« programa.

Pomivalno sredstvo v tabletah

Pomivalna sredstva v  tabletah različnih znamk se razgrajujejo z  različno hitrostjo. Zato se nekatere tablete 
med kratkimi programi ne razgradijo popolnoma in iz sebe ne spustijo vseh čistilnih snovi. Pomivalna sredstva 
v tabletah zato uporabljajte le pri dolgih programih, da bi iz njih v celoti stekle vse snovi.

Dozirnik pomivalnega sredstva

Pomivalno sredstvo je potrebno napolniti pred vsakim pomivanjem po napotkih, ki so navedeni v  tabeli 
programov. Ta stroj ima nižjo porabo pomivalnih sredstev in sredstev za sijaj kot običajni pomivalni stroji. 
Običajni odmerek pomivalnega sredstva je le ena žlica na eno pomivanje normalne količine posode. Bolj 
umazana posoda zahteva višji odmerek pomivalnega sredstva. Pomivalno sredstvo dodajajte vedno tik pred 
zagonom pomivalnega stroja, drugače bi se lahko navlažil in slabo razgrajeval.

Uporabljena količina pomivalnega sredstva

 1 2

Opomba:

• Če je pokrov zaprt: pritisnite na tipko za odpiranje. Pokrov se odpre.
• Sredstvo napolnite tik pred pomivanjem. Uporabljajte le pomivalna sredstva blagovnih znamk za 

pomivalne stroje.
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OPOZORILO

Pomivalna sredstva so agresivne snovi! Skrbno hranite izven dosega otrok.

Pravilna uporaba pomivalnega sredstva

Uporabljajte izključno pomivalna sredstva za pomivalne stroje. Pomivalna sredstva hranite na suhem in čistem 
mestu. Pomivalna sredstva v prašku vsujte v dozirnik tik pred pomivanjem posode.

Doziranje pomivalnega sredstva

Napolnite dozirnik s  pomivalnim sredstvom. Oznake prikazujejo 
velikost odmerka, glej sliko:

[1] Prostor za odmerek glavnega cikla pomivanja. Vrednost »MIN« 
predstavlja pribl. 20 g sredstva.

[2] Prostor za odmerek cikla predpomivanja, pribl. 5 g sredstva.

Pri doziranju in hranjenju pomivalnih sredstev upoštevajte napotke 
proizvajalca, ki so navedeni na embalaži.

Pritisnite na pokrov, dokler se povsem na zaskoči.

Če je posoda močno umazana, s pomivalnim sredstvom napolnite 
tudi predalček za predpomivanje. Sredstvo bo tako začelo delovati že med predpomivanjem.

Opomba:

• V tabeli programov boste našli informacije o doziranju pomivalnega sredstva za posamezne programe. 
Upoštevati je potrebno, da lahko glede na stopnjo umazanosti posode in trdote vode nastanejo določena 
odstopanja.

• Preberite si priporočila proizvajalca, ki so navedena na embalaži pomivalnega sredstva.

POMIVALNA SREDSTVA
Ločimo tri vrste pomivalnih sredstev

1. S fosfati in klorom
2. S fosfati brez klora
3. Brez fosfatov in klora

Nova pomivalna sredstva v  prašku običajno ne vsebujejo fosfatov. Zato ne prihaja do mehčanja vode 
z delovanjem fosfatov. V takšnem primeru priporočamo napolniti zbiralnik soli, čeprav je trdota vode pičlih 
6°dH. Pri uporabi brezfosfatnih sredstev in trde vode se na posodi in steklu pogosto pojavljajo beli madeži. Če 
pride do takšnega primera, boste dosegli boljše rezultate pomivanja z dodajanjem večje količine pomivalnega 
sredstva. Pomivalna sredstva brez klora manj belijo. Temni in barvni madeži so morda ne bodo odstranili 
popolnoma. V tem primeru zaženite program z višjo delovno temperaturo.
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POLNJENJE KOŠAR POMIVALNEGA STROJA
Najboljše rezultate pomivanja boste dosegli z  upoštevanjem sledečih napotkov. Funkcije in videz košar za 
posodo in pribor se lahko razlikujejo glede na model stroja.

Vstavljanje in odstranjevanje posode iz košar

• S posode odstranite večje ostanke hrane. Prismojene ostanke iz ponev pustite, da se namočijo. Posode prej 
ni potrebno splakovati pod tekočo vodo.

• Predmete polagajte v pomivalni stroj sledeče:
 – Predmete kot so skodelice, kozarci, lončki, skledice ipd. zlagajte z dnom navzgor.
 – Posode z ukrivljenimi ali upognjenimi deli zlagajte po strani tako, da bi iz njih lahko odtekala voda.
 – Vse predmete poravnajte tako, da se ne bodo mogli prevrniti.
 – Vse predmete poravnajte tako, da se bosta pršilnika lahko prosto gibala.

• Zelo majhnih predmetov se v pomivalni stroj ne sme dajati, ker lahko enostavno padejo skozi košaro.
• Pri polnjenju pomivalnega stroja ne smeta biti izvlečeni obe košari naenkrat, da ne bi prišlo do prevrnitve.

Odstranjevanje posode iz pomivalnega stroja

Priporočamo najprej izprazniti spodnjo košaro in šele nato zgornjo, tako se boste izognili kapljanju vode 
z zgornje košare v spodnjo.

Polnjenje zgornje košare

Zgornja košara je namenjena krhkejšim in manjšim 
predmete, kot so kozarci, lončki, skodelice, krožnički, 
krožniki, skledice ter plitke sklede (če niso preveč 
umazani).
Posodo in pribor zlagajte tako, da jih ne bo prevrnila 
brizgajoča voda.

A. Skodelice
B. Kozarci
C. Krožnički
D. Skleda
E. Skleda
F. Skleda
G. Zajemalka

Nastavitev zgornje košare

Višino zgornje košare je mogoče nastaviti tako, da se ustvari več prostora za večje kose posode ali v zgornji ali 
v spodnji košari. Višino zgornje košare nastavite z vstavitvijo kolesc košare v vodila, ki so nameščena na različnih 
višinah. Dolge predmete, servirni in namizni pribor ter nože zlagajte v košaro tako, da ne bodo preprečevali 
gibanja pršilnikov. Poličko je mogoče zložiti ali sneti, če se ne bo uporabljala.
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Polnjenje spodnje košare

Večje predmete in predmete, ki se težko pomivajo, npr. lonce, ponve, pokrovke, krožnike in sklede, priporočamo 
zlagati v spodnjo košaro, kot prikazuje slika.
Krožnike in pokrovke priporočamo zlagati ob straneh košare, da ne bi preprečevali kroženja zgornjega pršilnika.

Lonci, sklede ipd. morajo biti zloženi z dnom navzgor.

Globoki lonci se zlagajo po strani, da z  njih lahko 
odteka voda.

Spodnja košara je opremljena z  zložljivimi stojali za 
zlaganje velikih loncev in ponev.

H. Plitki krožnik
I. Desertni krožnik
J. Ovalni pladenj
K. Jušni krožnik

 

Zložljivo stojalo

Zložljivo stojalo spodnje košare je iz dveh delov. 
Z  zložitvijo nastane več prostora za zlaganje 
večjih loncev in ponev. Po potrebi je mogoče 
vsak del zložiti samostojno ali pa zložiti oba dela 
naenkrat in tako se v spodnji košari ustvari velika 
odlagalna površina.
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Košarica za pribor in predal za vilice

Pribor vložite v košarico za pribor z ročaji obrnjenimi navzdol. V primeru, da je košarica opremljena s stranskimi 
predali, polagajte žlice v le-te posamično v za to primerne odprtine. Dolg pribor pa polagajte v vodoravni legi 
v čelo zgornje košarice.

1. Kavne žličke
2. Desertne žličke
3. Jušne žlice
4. Vilice
5. Noži
6. Servirne vilice
7. Zajemalke

Neprimerna posoda za pomivanje v pomivalnem stroju

Povsem neprimerna

Pribor z držalom iz lesa, porcelana, roževine ali 
biserovine.
Plastična posoda, ki ni odporna na toploto.
Pribor z lepljenimi deli, ki niso odporni na toploto.
Zlepljena posoda in pribor.
Kositrni in medeninasti predmeti.
Kristalno steklo.
Jekleni predmeti, ki rjavijo.
Lesene deske za rezanje.
Predmeti iz sintetičnih vlaken.

Nepriporočljiva

Nekatere vrste stekla, ki lahko po pogostem 
pomivanju potemnijo.
Srebrni in aluminijasti deli, ki so nagnjeni 
k izgubljanju barve pri pomivanju.
Glazirani vzorci lahko pri pogostem pomivanju 
v stroju zbledijo.
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OPOMBA:  Ne vstavljajte predmetov, ki so umazani s cigaretnim pepelom, voskom ali barvami. Ob nakupu 
nove kuhinjske opreme bodite pozorni, da bo primerna za pomivalni stroj.

OPOMBA:  Stroja nikoli ne preobremenjujte. Ne uporabljajte posode, ki ni primerna za pomivalni stroj. Le tako 
boste dosegli dobre rezultate in privarčevali energijo.

Zlaganje posode in pribora

Pred zlaganjem posode:
• Odstranite grobe ostanke.
• Ostanke prismojene hrane namočite.

OPOZORILO

• Prepričajte se, da noben predmet ne sega skozi dno košare.
• Ostre predmete zlagajte vedno z ostrino navzdol!

Pri zlaganju posode in pribore pazite na sledeče:

• Zloženi predmeti ne smejo preprečevati vrtenja pršilnikov.
• Votle predmete, kot so skodelice, kozarci, skledice ipd. zlagajte z dnom navzgor, da se v njih ne bi nabirala 

voda.
• Posode in pribora ni dovoljeno zlagati ene v drugo in ne sme se prekrivati.
• Kozarci se med seboj ne smejo dotikati, da se ne poškodujejo.
• Večje predmete, ki se teže pomivajo, zlagajte v spodnjo košaro.
• Zgornja košara je namenjena krhkejšim in manjšim predmetom, kot so kozarci ali skodelice in lončki.

OPOZORILO

Noži z dolgim rezilom, ki so zloženi pokončno, predstavljajo potencialno nevarnost!
Dolgi in ostri predmeti, ko so noži za rezanje mesa, morajo biti položeni vodoravno v zgornji košari.

Poškodbe kozarcev in druge posode

Možni vzroki:

• Neprimeren tip stekla ali izdelka. Kemična sestava pomivalnega sredstva.
• Neprimerna temperatura vode in dolžina programa.

Priporočene rešitve:

• Uporabljajte stekleno in porcelanasto posodo, ki je s strani proizvajalca označena za uporabo v pomivalnem 
stroju. 

• Uporabljajte blaga pomivalna sredstva za ustrezno posodo. Po potrebi se za več informacij obrnite na 
proizvajalca pomivalnega sredstva.

• Izberite program z nižjo temperaturo.
• Steklo in pribor odstranite iz pomivalnega stroja čimprej po koncu pomivanja, da preprečite morebitno 

poškodbo.

Po koncu pomivanja

Po koncu delovnega cikla se šestkrat oglas zvočna signalizacija stroja. S pomočjo stikala stroj izklopite, ustavite 
dovod vode in odprite vrata stroja. Pred odstranitvijo posode iz stroja počakajte nekaj minut, da ne boste 
rokovali s posodo, ko je še vroča in predstavlja večje tveganje za razbitje. Posoda se bo tudi bolje posušila.
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ZAGON PROGRAMA POMIVANJA

TABELA PROGRAMOV POMIVANJA

Program Informacije za izbiro programa Opis programa

Pomivalno 

sredstvo

predpomivanje/

pomivanje

Dolžina 

programa

(min.)

Poraba 

energije

(kWh)

Poraba 

vode 

(l)

Intenzivni

Za zelo umazane lonce, 
ponve in kozice ter posodo 
z zasušenimi ostanki živil.

Predpomivanje
Pomivanje (50 °C)
Izpiranje 1
Izpiranje 2
Vroče izpiranje
Sušenje

5/25 g 168 1,30 14

ECO
Normalna

(*EN 50242)

Za običajno umazano posodo, 
kot so lonci, krožniki, kozarci 
in manj umazane ponve. 
Standardni dnevni cikel.

Predpomivanje
Pomivanje (50 °C)
Izpiranje
Vroče izpiranje
Sušenje

5/25 g 153 1,03 14

LIGHT
ECO-način

Varčen in hiter program 
pomivanja je primeren 
za delikatnejšo posodo, 
občutljivo na visoke 
temperature. Zaženite takoj 
po uporabi posode.

Predpomivanje
Pomivanje (45 °C)
Izpiranje
Vroče izpiranje
Sušenje

5/20 g 123 0,85 11

Steklo

Rahlo umazani kozarci, 
krožniki ali sklede.

Pomivanje (40 °C)
Izpiranje
Vroče izpiranje
Sušenje

5/20 g 126 0,80 11

Hitri

Krajše pomivanje za manj 
umazano posodo, ki je ni 
potrebno sušiti.

Pomivanje (40 °C)
Vroče izpiranje 15 g 37 0,50 7

Splakovanje

Za splakovanje posode, ki jo 
želite pomiti pozneje. Pred-izpiranje 8 0,01 4

* EN 50242: ta program je testni cikel.

Podatki za primerjalni test v skladu z EN 50242 so sledeči:
• Kapaciteta: 12 pogrinjkov
• Lega zgornje košarice: zgornja kolesca na tračnici
• Nastavitev dozirnika sredstva za sijaj: 5

VKLOP APARATA
Zagon programa pomivanja

1. Napolnite obe košari s posodo ju potisnite nazaj.
Priporočamo, da najprej napolnite spodnjo košaro, nato zgornjo (glej poglavje „Upravljalna plošča“).

2. Dodajte pomivalno sredstvo (glej poglavje o doziranju).
3. Priključite napajalni kabel v primerno omrežno vtičnico, glej informacijsko nalepko aparata. Preverite, ali 

je dovod vode povsem odprt.
4. Zaprite vrata, pritisnite stikalo in s pritiskom na tipko programa izberite želeni pomivalni cikel, glej Tabela 

programov.

Opomba:

• Ob pravilnem zapiranju vrat se zasliši klik. Po koncu pomivanja lahko stroj izklopite s pritiskom na tipko 
stikala.
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SPREMEMBA PROGRAMA
Osnovni predpogoj: Program lahko spremenite med delovnim ciklom le v primeru, da pomivalni stroj deluje 
le kratek čas. V nasprotnem primeru je lahko pomivalno sredstvo že porabljeno in voda načrpana. Potem je 
potrebno zbiralnik pomivalnega sredstva napolniti znova (glej poglavje »Doziranje pomivalnega sredstva«).
Odprite vratca in z  dolgim pritiskom (min. tri sekunde) na tipko trenutnega programa prekinite program. 
Potem lahko izberete želeni program (glej »Zagon cikla pomivanja«). Nato zaprite vrata.

Opomba:

• Če odprete vrata med pomivanjem, se stroj ustavi, 
oglasi se opozorilni signal in utripati začneta kontrolni 
lučki LED1 in LED2. Ko vrata zaprete, se stroj po desetih 
sekundah ponovno zažene. Šest kontrolnih lučk 
programa opozarja s  svetenjem stanje pomivalnega 
stroja:
a) vse (šest) kontrolne lučke so ugasnjene --> način 
pripravljenosti
b) ena od kontrolnih lučk gori --> poteka program
c) ena od kontrolnih lučk utripa --> pavza

Opomba: 
• Če začnejo vse kontrolne lučke utripati, to pomeni, da pomivalni stroj ne deluje. Izklopite glavno stikalo, 

zaprite dovod vode in pokličite servis.

Če pozabite vstaviti kakšno posodo

Pozabljene kose posode lahko vstavite kadarkoli do trenutka, ko se odpre dozirnik s pomivalnim sredstvom.
1. Rahlo odprite vrata in počakajte, da se program ustavi.
2. Takoj ko pršilnika nehata delovati, lahko odprete vrata.
3. Vstavite pozabljene kose posode.
4. Zaprite vrata, pomivalni stroj se ponovno zažene po desetih sekundah.

SVARILO!

• Med delovanje je odpiranje vrat nevarno zaradi možnosti oparjenja z vročo vodo.

PO KONCU PROGRAMA
1. S pritiskom na stikalo stroj izklopite.
2. Zaprite dovod vode.
3. Odprite vrata stroja, pustite jih rahlo odprta in pred odstranjevanjem posode počakajte nekaj minut. 

Posoda se tako lahko ohladi in bolje posuši.

Opombe

• Vrata odpirajte previdno, iz odprtih vrat uhaja vroča para!
• Pred odstranjevanjem posode in pripora iz stroja počakajte nekaj minut, kajti posoda je takoj po pomivanju 

vroča in bi lahko hitro razpokala.

Odstranjevanje posode iz pomivalnega stroja

• Notranjost stroja je običajno vlažna.
• Najprej izpraznite spodnjo košaro, nato zgornjo. Tako se boste izognili kapljanju vode z zgornje košare na 

spodnjo.

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6
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VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

FILTRIRNI SISTEM
Filter ščiti črpalko pred vstopom večjih kosov hrane in drugih predmetov. Ostanki hrane lahko fi lter zamašijo. 
Zato je potrebno fi lter občasno odstraniti in ga očistiti.
Filtrirni sistem je sestavljen iz grobega fi ltra, ploščatega (glavnega) fi ltra in fi nega mikrofi ltra.

1 Ploščati fi lter

Ostanki živil in umazanije so s posebno šobo na spodnjem pršilniku 
preneseni v ta fi lter.

2 Grobi fi lter

V ta fi lter se ujamejo večji delci, kot so kosi kosti ali stekla, ki bi lahko 
zamašili odtok. Če potrebujete iz fi ltra odstraniti ujete delce, rahlo 
stisnite jezička v zgornjem delu in fi lter izvlecite.

3 Mikrofi lter

V zbiralnik tega fi ltra se ujame umazanija in drobni ostanki živil, 
hkrati preprečuje njihovo ponovno nabiranje na posodo.
- Po vsaki uporabi stroja preverite, ali je fi lter zamašen.
- Po odvitju grobega fi ltra lahko izvlečete cel fi ltrirni sistem. 

Odstranite vse ostanke hrane in nato fi lter izperite pod tekočo 
vodo.

Korak 1: Filter zasučite proti smeri urnega kazalca 
in ga izvlecite.

Korak 2: Izvlecite glavni fi lter navzgor.

Opomba:

• Pri odstranjevanju fi ltra se ravnajte od koraka 1 do koraka 2, pri vstavljanju fi ltra nazaj se ravnajte od koraka 
2 proti koraku 1.

Namestitev fi ltra

Redno čiščenje fi ltra zagotavlja optimalni učinek in rezultate pomivanja. Filter učinkovito lovi delce iz 
pomivalne vode in tako omogoča reciklažo vode med ciklom. Zato je po vsakem pomivalnem ciklu dobro iz 
fi ltra odstraniti večje zajete delce z izpiranjem fi ltra pod tekočo vodo. Filter odstranite s potegom za fi ltra za 
držalo v navpični smeri. Cel fi lter je potrebno čistiti enkrat na teden.
Za čiščenje grobega in fi nega fi ltra uporabite čistilno krtačko. Nato fi lter znova sestavite v  skladu s  slikami 
zgoraj in cel fi ltrirni sistem vstavite v stroj na prvotno mesto in ga potisnite v smeri navzdol.

SVARILO!

• Pomivalnega stroja ni dovoljeno uporabljati brez fi ltra! Nepravilno vstavljen fi lter lahko zmanjša 
učinkovitost stroja in poškoduje posodo ter pribor.

• Pri čiščenju ne tolcite po fi ltru. Deformiran fi lter bo negativno vplival na delovanje stroja.

2

1

3
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ČIŠČENJE PRŠILNIKOV
Redno čiščenje pršilnikov od kemikalij iz trde vode je zelo 
pomembno, ker nastajajoči vodni kamen maši šobe in ležaje. 
Pršilnika lahko snamete po odvitju matice na zgornjem delu 
pršilnika v  smeri urnega kazalca. Pršilnika izperite v  topli milnici 
in s  fi no krtačo očistite šobe. Po temeljitem izpiranju namestite 
pršilnika nazaj.

NEGA POMIVALNEGA STROJA
Upravljalno ploščo čistite z  rahlo navlaženo krpo. Po čiščenju 
temeljito posušite.
Za vzdrževanje zunanjih delov uporabljajte kakovostni loščilni 
vosek.
Za čiščenje delov stroja nikoli ne uporabljajte ostrega orodja, 
strgalnike ali abrazivnih čistil.

Zaščita proti zmrzovanju

Če je pomivalni stroj v  zimskem času v  neogrevanem prostoru 
storite sledeče:
1. Izključite stroj iz napajanja.
2. Zaprite dovod vode in izključite dovodno cev od dovoda vode.
3. Spustite vodo iz dovodne cevi in vodovodnega ventila. (Za odtekanje vode podstavite posodo.)
4. Ponovno priključite dovodno cev na vodovodni ventil.
5. S spodnjega dela stroje vzemite fi lter in s pomočjo gobice posušite zbiralnik.

Čiščenje vrat

• Za čiščenje robov vrat uporabljajte samo krpo, ki je navlažena s toplo vodo. Ne uporabljajte čistil v pršilu, 
da ne pride do vstopa vode v ključavnico vrat ali v električne komponente. Ne uporabljajte abrazivnih čistil 
ali praškov za brušenje, ki bi lahko opraskali površino aparata. Tudi nekatere papirnate brisače lahko na 
površini pustijo sledi ali praske.

Kako ohraniti pomivalni stroj v dobrem stanju

Po vsakem pomivanju

Po vsakem pomivanju zaprite dovod vode v napravo 
in pustite vrata rahlo odprta, tako da bo iz notranjosti 
izhlapela vlaga in vonjave.

Izključite napajanje

Pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem izključite 
napajalni kabel iz omrežne vtičnice. Ne tvegajte.

Ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistil

Za čiščenje zunanjih in gumijastih delov stroja nikoli 
ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistil. Uporabljajte 
le s  toplo milnico navlaženo krpo. Madeže in 
usedline z  notranjih površin stroja odstranite s  krpo, 
ki jo navlažite v  šibki raztopini kisa ali s  posebnim 
sredstvom za pomivalne stroje.

Ob odsotnosti

Če pomivalnega stroja daljši čas ne boste uporabljali, 
izvedite pomivalni cikel brez posode, izključite dovod 
elektrike, zaprite dovod vode in pustite vrata stroja 
rahlo odprta. Tako boste preprečili nastanek smradu 
znotraj aparata in varčevali tesnjenje vrat.

Premikanje pomivalnega stroja

Če je potrebno stroj premestiti, ga poskusite prevažati 
v pokončni legi. Če ne gre drugače, je lahko položen 
na hrbtni del.

Tesnjenje

Ostanki hrane, ki se ujamejo v  tesnjenje vrat, 
predstavljajo enega od dejavnikov tvorjenja smradu 
v  stroju. Nastanek smradu preprečite z  rednim 
čiščenjem tesnjenje z vlažno gobico.
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NASVETI ZA REŠITEV TEŽAV

PREDEN POKLIČETE SERVIS
Priporočila sledeče tabele vam lahko pomagajo razrešiti težavo. Če težave vseeno ne boste rešili, se obrnite na 
pooblaščeni servis.

Težava Možen razlog Kaj storiti

Pomivalni stroj se ne 

zažene.

Pregorela je varovalka ali pa se 
je sprožil odklopnik.

Zamenjajte varovalko ali vključite odklopnik. Izključite vse 
ostale električne aparate, ki so priključeni v isti tokokrog 
vtičnice.

Napajanje ni vklopljeno. Preverite, je pomivalni stroj vklopljen in so vrata dobro zaprta. 
Preverite, ali je vtič omrežnega kabla pravilno priključen 
v omrežno vtičnico.

Prenizek pritisk vode Preverite, ali je dovod vode pravilno priključen in je dovodni 
ventil odprt.

Iztočna črpalka se ne 

ustavi

Prelivanje Sistem je konstruiran tako, da bi zaznal stanje prelivanja. V tem 
primeru se ustavi pretočna črpalka in e zažene iztočna črpalka.

Hrup Določeni zvoki med 
pomivanjem so normalni

Zvok odpiranja pokrovčka dozirnika za pomivalno sredstvo.

Posoda v košarah ni dobro 
pričvrščena ali pa je v košaro 
padel manjši predmet

Prepričajte se, da je vsa posoda v stroju dobro zložena.

Brnenje motorja Stroj se ni uporabljal redno. Če pomivalni stroj uporabljate le 
redko, ne pozabite vsak teden spustiti in izčrpati vode, da ne 
pride do izsušitve tesnjenja.

Pena v kadi 

pomivalnega stroja

Napačno pomivalno sredstvo Uporabljajte izključno pomivalna sredstva za samodejne 
pomivalne stroje. V primeru pojava pene odprite vrata stroja 
in pustite, da pena izhlapi. V kad nalijte pribl. 4,5 litra mrzle 
vode. Stroj zaprite in z zagonom programa »namakanje« vodo 
izpustite. Po potrebi ponovite.

Prelivanje sredstva za sijaj Razlito sredstvo za sijaj nemudoma obrišite.

Obarvana notranjost 

kadi

Uporabljen je bil detergent 
z barvilom.

Bodite pozorni, da uporabljeno pomivalno sredstvo ne vsebuje 
barvila.

Posoda in pribor nista 

čista

Izbran je napačen program Izberite intenzivnejši program.

Nepravilno zložena posoda 
v košarah

Prepričajte se, da delovanje dozirnika pomivalnega sredstva in 
pršilnikov ni blokirano z velikimi kosi posode.

Madeži in plasti na 

kozarcih in priboru

1. Zelo trda voda
2. Nizka temperatura dovoda
3. Preveč posode v stroju
4. Nepravilno zložena posoda
5. Star ali vlažen prašek
6. Prazen dozirnik sredstva 

za sijaj
7. Napačno doziranje sredstva

Odstranjevanje madežev s stekla:
1. Odstranite ves kovinski pribor
2. Ne polnite pomivalnega sredstva
3. Izberite najdaljši program
4. Zaženite pomivalni stroj in ga pustite delovati pribl. 18 do 

22 minut, dokler ne preide v fazo glavnega pomivanja.
5. Odprite vrata in na dno stroja vlijte 2 skodelici belega kisa.
6. Zaprite vrata in pustite, da stroj dokonča program. Če kis 

ne pomaga: Ponovite zgoraj navedeni postopek, vendar 
namesto kisa uporabite 1/4 skodelice (60 ml) kristalne 
citronske kisline.

Zamegljena steklena 

posoda.

Kombinacija mehke vode 
in prekomerne količine 
pomivalnega sredstva.

Če uporabljate mehko vodo, za pomivanje stekla uporabite 
manj pomivalnega sredstva in izberite krajši program.
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Rumene ali rjave plasti 

na notranjih površinah

Kavni ali čajni madeži Uporabite raztopino 1/2 skodelice belila in 3 skodelice vode in 
odstranite madeže ročno.
POZOR!

Po koncu programa počakajte pred čiščenjem notranje 
površine vsaj 20 minut, da se lahko ohladijo grelna telesa. 
V nasprotnem primeru obstaja nevarnost opeklin.

Kovinske usedline v vodi lahko 
povzročijo vseprisoten sloj

Obrnite se na dobavitelja vode s prošnjo za namestitev 
posebnega fi ltra.

Bela sled na notranji 

površini.

Trda voda z vsebnostjo 
mineralov

Za očiščenje notranjosti uporabite gobo, navlaženo v čistilnem 
sredstvu za pomivalne stroje. Uporabite gumijaste rokavice. 
Vedno uporabljajte le čistilno sredstvo za pomivalne stroje, 
tako boste preprečili penjenje ali nastanek milnice.

Pokrova dozirnika 

pomivalnega sredstva 

ni mogoče dobro 

zapreti

Ostanki sredstva so zamašili 
zatič pokrovčka

Odstranite ostanke sredstva iz zatiča.

V posodicah dozirnika 

je ostalo pomivalno 

sredstvo.

Posoda je blokirala posodici 
dozirnika.

Preuredite posodo.

Para Ta pojav je normalen Med sušenjem in spuščanjem vode iz prezračevalnih odprtin 
pri vratih uhaja določena količina pare.

Črni ali sivi madeži na 

posodi.

Aluminijast pribor je drgnil ob 
ostalo posodo.

Za odstranitev teh madežev uporabite blago abrazivno čistilo.

Na dnu korita ostaja 

voda

Ta pojav je normalen Majhna količina čiste vode okoli odtoka na dnu korita 
preprečuje sušenje vodnega tesnjenja.

Uhajanje vode iz 

pomivalnega stroja

Prenapolnjenje dozirnika ali 
razlitje sredstva za sijaj

Bodite pozorni, da ne boste prenapolnili dozirnik sredstva za 
sijaj. Razlito sredstvo za sijaj lahko povzroči pretirano penjenje 
in lahko vodi v razlivanje. Razlito sredstvo za sijaj obrišite 
z vlažno krpo.

Pomivalni stroj ni 
v vodoravnem položaju

Zagotovite vodoraven položaj stroja.

KODE NAPAK
V primeru napak pomivalni stroj prek kontrolnih lučk LED na upravljalni plošči prikaže šifro ustrezne napake.

Kode Pomen Možen razlog

Utripa LED1+LED2 Odprta vrata Odprta vrata med delovanjem stroja

Utripa LED1+LED4 Dovod vode Napaka dovoda vode

Utripa LED1+LED5 Odtekanje vode Napaka črpanja vode

Utripa LED1+LED6 Senzor temperature Okvara senzorja temperature

Utripa LED2+LED3 Razlivanje/uhajanje vode Prišlo je do razlivanja/uhajanja vode

Utripa LED2+LED4 Uhajanje vode Prišlo je do uhajanja vode

Utripa LED2+LED5 Grelni element Napaka segrevanja

OPOZORILO

• Če pride do uhajanja vode, zaprite 
dovodni vodovodni ventil in se obrnite na 
pooblaščeni servisni center. Če je na dnu 
pomivalnega prostora voda kot posledica 
razlivanja ali uhajanja, jo odstranite pred 
novim zagonom stroja.

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6



SI

 69

TEHNIČNI PODATKI
Tehnični podatki za pomivalni stroj za gospodinjstvo v skladu s predpisom EU št. 1059/2010:

Proizvajalec ECG

Model EDF 6036 QWA++

Število komplet posode 12

Energijski razred1 A++

Letna poraba energije2 259 kWh

Poraba energije standardnega cikla pomivanja 0,923 kWh

Poraba energije v izključenem stanju 0,1 W

Poraba energije v načinu pripravljenosti 0,49 W

Letna poraba vode3 3640 l

Razred učinkovitosti sušenja4 A

Standardni cikel pomivanja5 Normalna

Dolžina programa standardnega cikla pomivanja 153 min

Hrup 49 dB(A) re 1 pW

Montaža Samostojno stoječ

Možnost vgradnje Ne

Višina 850 mm

Širina 600 mm

Globina (vključno s priključki) 600 mm

Moč 1850 W

Nazivna napetost / frekvenca 220–240 Vac / 50 Hz

Pritisk vode (hidrodinamični tlak) 0,4-10 bar = 0,04-1 MPa

Temperatura vode Maks. 64 °C

Opomba:

1 A + + + (najvišja učinkovitost) do D (najnižja učinkovitost)
2 Poraba energije 259 kWh na leto je izračunana na osnovi 280 standardnih ciklov pomivanja z uporabo mrzle vode in 

programov z nižjo energijsko porabo. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.
3 Poraba vode 3640 litrov na leto je izračunana na osnovi 280 standardnih ciklov pomivanja. Dejanska poraba vode je 

odvisna od načina uporabe aparata.
4 A (najvišja učinkovitost) do G (najnižja učinkovitost)
5 Ta program je primeren za pomivanje običajno umazane posode in hkrati gre za najučinkovitejši program v smislu porabe 

energije in vode za to kategorijo posode.
Naprava izpolnjuje evropske norme in predpise v sedanji različici:
– LVD 2006/95/EC
– EMC2004/108/EC
– EUP 2009/1016

Višje navedene vrednosti so bile izmerjene v specifi čnih delovnih pogojih v skladu z ustreznimi normami. Rezultati se 
lahko bistveno razlikujejo odvisno od količine in stopnje umazanosti posode, trdote vode, količine pomivalnega sredstva 
ipd.

Ta navodila za uporabo so bila izdelana v skladu z normami in predpisi Evropske unije.
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UNIČENJE
S pomivalnega stroja odstranite ves embalažni material.
Ves embalažni material je mogoče reciklirati.
Plastični deli so označeni s standardnimi mednarodnimi kraticami:
• PE ..........polietilen, npr. ovijalna folija
• PS ..........polistiren, npr. ovojni material
• POM .....polioksimetilen, npr. plastične sponke
• PP ..........polipropilen, npr. material lijaka za sol
• ABS .......akrilonitril-butadien-stiren, npr. upravljalna plošča

 OPOZORILO

• Embalažni material je lahko nevaren za otroke!
• Nepotreben embalažni material oddajte v zbirni center. Ob tem ne uničite naprave tako, da odstranite 

vrata ali odrežete napajalni kabel.
• Kartonska škatla embalaže je izdelana iz recikliranega papirja in mora biti zato oddana v zbirni center za 

naslednjo reciklažo.
• S pravilnim uničenjem naprave poste prispevali k  zaščiti okolja in človeškega zdravja, ki bi lahko bilo 

ogroženo v primeru nepravilnega ravnanja z izločenim izdelkom.
• Več informacij o reciklaži tega izdelka boste pridobili v lokalni upravi ali od zbirnega centra.

UNIČENJE:  Ne odlagajte izdelka med neločene odpadke iz gospodinjstva. Posamezni deli se lahko ločujejo 
glede na material in shranjujejo posebej za poznejšo predelavo.

UPORABA IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
Papir in karton dostaviti depoju. Foliju embalaže, PE vrečke, plastične elemente vržiti v  kontejner za odlaganje plastike za 
recikliranje.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA PO IZTEKU TRAJANJA

Odstranjevanje električne in elektronske opreme (velja za države članice Evropske unije in druge 

evropske države, ki izvajajo sistem recikliranja).

Simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da se izdelek ne sme obravnavati kot komunalni odpadek. Dostaviti 
izdelek na lokacijo, namenjeno za recikliranje električne in elektronske opreme. Preprečite negativni vpliv na 
zdravje ljudi in okolje z  pravilnim recikliranjem izdelka. Recikliranje ohranja naravne vire. Za več informacij 
o recikliranju tega izdelka se lahko obrnite na lokalne oblasti, lokalne organizacije ali trgovino, kjer ste izdelek 
kupili.

Ta izdelek je v skladu z EU zahtevami o elektromagnetni skladnosti in električni varnosti.

Pridržujemo si pravico do urejanja besedila in tehničnih parametrov.
Navodila za uporabo so na razpolago na spletnih straneh www.ecg-electro.eu.

08/05
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 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.

 Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.

 Uvoznik ne jamči za  morebitne tiskovne napake v navodilih za uporabo izdelka.
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