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Bezpečnostné informácie 
 
Pri dodaní 
 
� Ihneď skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu obalu alebo umývačky. Ak je spotrebič 
poškodený, nezapínajte ho a neodkladne kontaktujte svojho predajcu alebo zákaznícky servis. 
� Obalové materiály zlikvidujte korektným spôsobom. 
 
Počas inštalácie 
 
� Umiestnite a zapojte umývačku v súlade s pokynmi na inštaláciu. 
� Dokiaľ nie je inštalácia dokončená, umývačka nesmie byť pripojená k zdroju elektrickej energie. 
� Zaistite, aby bola domová inštalácia správne uzemnená. 
� Zdroj elektrickej energie musí zodpovedať údajom uvedeným na typovom štítku umývačky. 
� Nepripájajte umývačku k zdroju elektrickej energie prostredníctvom predlžovacieho kábla. 
� Po inštalácii spotrebiča musí zástrčka zostať ľahko prístupná. 
� Počas inštalácie napájací kábel nesmie byť nadmerne alebo nebezpečne ohýbaný alebo stláčaný. 
� Tento spotrebič nesmie byť inštalovaný vonku, a to ani na zastrešených miestach; je taktiež veľmi 
nebezpečné vystavovať tento spotrebič dažďu a iným prírodným vplyvom. 
 
Počas normálneho používania 
 
� Túto umývačku smú používať iba dospelí na umývanie riadu a potrieb na varenie v domácnosti. 
� Neklaďte na spotrebič žiadne ťažké predmety a nestúpajte na otvorené dvierka. Spotrebič by sa mohol 
prevrátiť dopredu. 
� Voda vo vnútri umývačky nie je vhodná na pitie. 
� Vo vnútri umývačky nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu. 
� Ak umývačka pracuje, dvierka otvárajte veľmi opatrne. Inak hrozí nebezpečenstvo vystreknutia vody. 
� Počas umývacieho cyklu alebo po jeho ukončení sa nedotýkajte výhrevného článku. 
� Základné pravidlá, ktoré je nutné dodržovať počas používania tohto spotrebiča: 
 - Nikdy sa umývačky nedotýkajte, pokiaľ ste bosí, alebo mokrými rukami či nohami; 
 - Odrádzame vás od používania predlžovacích káblov a rozdvojok; 
 - Ak spotrebič nefunguje správne alebo je nutné vykonať jeho údržbu, odpojte spotrebič od zdroja 
energie. 
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Ak máte v rodine deti alebo nemohúce osoby 
 
� Tento spotrebič nesmú obsluhovať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
psychickými schopnosťami, alebo osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo ak 
neboli riadne poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 
� Deti by mali byť vždy pod dozorom, aby sa so zariadením nehrali. 
� Umývacie prostriedky udržujte mimo dosah detí. 
 
Ak dôjde k poruche 
 
� Ak zariadenie nefunguje správne, vypnite prívod vody do zariadenia a zariadenie odpojte od zdroja energie, 
vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Potom vyhľadajte kapitolu „Odstraňovanie problémov“. Ak nie je možné problém 
odstrániť, kontaktujte servis. 
� Opravy smú vykonávať iba odborníci. 
 Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom, servisným technikom alebo obdobne 
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu. 
� Aby spotrebič zostal VÝKONNÝ a BEZPEČNÝ, odporúčame: 
 - Používať iba výrobcom autorizovaný servis alebo osvedčeného servisného technika. 
 - Používať vždy originálne náhradné dielce. 
 
Pri likvidácii vyradených spotrebičov 
 
� Spotrebiče, ktoré už ďalej nepoužívate, je nutné vyradiť z činnosti odrezaním napájacieho kábla a 
odstránením zámky dvierok. 
� Odneste spotrebič do určeného zberného dvora. 
 

 Nebezpečné napätie 
 

 Varovanie 
Hrozí nebezpečenstvo, že by sa deti mohli vo vnútri tohto spotrebiča zamknúť (nebezpečenstvo udusenia) 
alebo v ňom zostať uväznené nejakým iným spôsobom. Preto: Odstráňte zástrčku, odrežte napájací kábel a 
odložte ich bokom. Zničte zámku dvierok, aby nebolo možné dvierka zatvoriť. 
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((Inštalácia)) 
 
Umiestnenie spotrebiča 
 
Umiestnite spotrebič do požadovanej polohy. Zadná časť spotrebiča by mala spočívať pri stene, zatiaľ čo boky 
spotrebiča by mali byť umiestnené pozdĺž susedných skriniek alebo stien. Táto umývačka je vybavená hadicou na 
prívod vody a vypúšťacou hadicou, ktoré je možné z dôvodu ľahšej inštalácie umiestniť napravo alebo naľavo. 
 
Vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej polohy 
 
Po inštalácii umývačky ju vyrovnajte pomocou nožičky (zaskrutkovaním alebo vyskrutkovaním) do vodorovnej polohy. 
Spotrebič by nemal byť naklonený o viac než 2°. Umiestnenie spotrebiča do vodorovnej polohy je dôležité pre jeho 
správnu funkciu. 
 
Pripojenie studenej vody 
 
Pripojte hadicu na prívod vody k 3/4” prípojke so závitom tak, aby bolo spojenie pevné (pozri obr. A). 
Niektoré modely sú vybavené hadicou na prívod vody so systémom „Aquastop“ (pozri obr. B), na ktorom je na konci 
so závitom umiestnený malý filter. 
Ak je vodovodné potrubie nové alebo nebolo dlhší čas používané, nechajte vodu odtiecť, aby neobsahovala nečistoty. 
Ak toto bezpečnostné opatrenie nedodržíte, hrozí nebezpečenstvo zablokovania prívodu vody a poškodenia 
spotrebiča. 
 
obr. A 
obr. B 
 

 Varovanie 
Pripojte tento spotrebič k hlavnému prívodu vody pomocou nových hadíc; nepoužívajte znovu staré hadice. 
 
Ochrana proti zaplaveniu 
 
Táto umývačka je vybavená systémom, ktorý v prípade problémov s hadicou na prívod vody alebo úniku vody v 
systéme, zastaví prívod vody, aby vašu domácnosť ochránil pred poškodením. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu poškodí 
škatuľa obsahujúca elektrické komponenty, spotrebič vypnite a ihneď odpojte zástrčku zo zásuvky. Aby bolo zaistené, 
že ochrana proti zaplaveniu bude správne fungovať, musí byť škatuľa „A“ s hadicou na prívod vody pripevnená ku 
kohútiku na prívod vody spôsobom zobrazeným na obr. B. 
Žiadny iný typ pripojenia nie je akceptovateľný. Hadica na prívod vody nesmie byť za žiadnych okolností odrezaná, 
pretože obsahuje elektrické časti pod napätím. 
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Pripojenie vypúšťacej hadice 
 
Zapojte vypúšťaciu hadicu do drenážnej rúrky s minimálnym priemerom 4 cm, alebo ju položte do drezu; dajte ale 
pozor, aby nedošlo k jej ohnutiu alebo stlačeniu. V prípade potreby pripevnite na vypúšťaciu hadicu (obr. C) sifón 
(dielec v tvare U) pomocou pripájacieho dielca. Voľný koniec hadice musí byť vo výške v rozmedzí 40 až 100 cm a 
nesmie byť ponorený do vody. 
 
MIN. 40 cm {MIN. 40 cm} 
MAX. 100 cm {MAX. 100 cm} 
obr. C 
 

 Upozornenie: 
Sifón (dielec v tvare U) musí byť riadne pripevnený k stene, aby sa vypúšťacia hadica nepohybovala a voda 
tak omylom nevytekala mimo kanálik. 
 
Elektrické pripojenie 
 
Skontrolujte, či napätie a frekvencia prúdu vo vašej domácnosti zodpovedajú údajom na typovom štítku (umiestnený 
na vnútorných dvierkach spotrebiča z nehrdzavejúcej ocele) a napätie elektrického systému zodpovedá maximálnemu 
napätiu na typovom štítku a až potom vložte zástrčku do riadne uzemnenej elektrickej zásuvky (uzemnenie spotrebiča 
je bezpečnostnou požiadavkou vyplývajúcou zo zákona). 
 

 Upozornenie: 
Z dôvodu bezpečnosti údržby musí zástrčka umývačky zostať prístupná aj v prípade, že spotrebič 
nainštalujete ako vstavané zariadenie. 
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((Popis umývačky)) 
 
Popis ovládacieho panelu 
 
A Indikátor stavu (vypnuté/zapnuté) 
B Vypínač 
C Indikátor „3 in 1“ 
D Tlačidlo „3 in 1“ 
E Indikátor odloženého spustenia 
F Tlačidlo odloženého spustenia 
G Indikátor zostávajúceho času 
H Indikátor malého množstva prostriedku na oplachovanie 
I Indikátor malého množstva soli 
J Otočný gombík výberu cyklu 

 
Vnútro umývačky 
 
a Horný kôš 
b Spodný kôš 
c Horné rameno ostrekovača 
d Kôš na príbory 
e Dolné rameno ostrekovača 
f Viečko zásobníka na soľ 
g Umývací filter 
h Dávkovač čistiaceho prostriedku a prostriedku na oplachovanie 
i Prívodná hadica 
j Vypúšťacia hadica 
k Napájací kábel 
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((Doplňovanie soli)) 
 
Soľ 
 
Tvrdosť vody sa na jednotlivých miestach líši. Ak na umývanie v umývačke používate tvrdú vodu, budú sa na riade 
tvoriť usadeniny. 
Tento spotrebič je vybavený špeciálnym zmäkčovačom, ktorý používa soľ špeciálne určenú na odstránenie vápnika a 
minerálov z vody. 
 
Pridanie soli do nádoby 
 
Pridávajte vždy soľ určenú na použitie v umývačkách. 
Nádoba na soľ je umiestnená pod spodným košom a pri plnení postupujte takto: 
� Keď svieti indikátor malého množstva soli „I“, musíte doplniť soľ. 
� Vysuňte spodný kôš a odskrutkujte a odstráňte viečko zo zásobníka na soľ. 
� Ak zásobník plníte prvý raz, naplňte ho vodou. 
� Umiestnite koniec lievika (dodávané príslušenstvo) do otvoru a nasypte približne 2 kg soli. Je normálne, že z 
nádoby na soľ vytečie menšie množstvo vody. 
� Opatrne zaskrutkujte viečko späť. 
 
 

 Dôležité 
Aby nedošlo k hrdzaveniu, pridajte soľ tesne pred spustením umývacieho cyklu. 
 
Nastavenie spotreby soli 
 
Umývačka umožňuje nastaviť množstvo spotrebovanej soli podľa tvrdosti používanej vody. Zmyslom je optimalizovať 
a prispôsobiť množstvo spotrebovanej soli. 
Pri nastavovaní množstva spotrebovanej soli postupujte nasledujúcim spôsobom: 
� Odskrutkujte viečko zo zásobníka na soľ. 
� Na zásobníku je koliesko s šípkou (pozri obrázok vedľa). 
� Ak je to nutné, otočte kolieskom proti smeru pohybu hodinových ručičiek od „-“ smerom k „+“, podľa tvrdosti 
používanej vody. 
 
Odporúčame nastavenie vykonať podľa nasledujúcej tabuľky: 
 
Tvrdosť vody 
 
Tvrdosť vody    
Stupeň Clarkova 

stupnica 
ºdH mmol/l Poloha voliča Spotreba soli

(g/cyklus) 
Automaticky 
(cyklov/2 kg) 

1 0-14 0-17 0-1,7 / 0 / 
2 14-36 18-44 1,8-4,4 „-“ 20 60 
3 36-71 45-89 4,5-8,9 Stredný 40 40 
4 >71 >89 >8,9 „+“ 60 25 
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((Doplňovanie prostriedku na oplachovanie)) 
 
Prostriedok na oplachovanie 
 
Tento prostriedok dodáva riadu lesk a pomáha riadu schnúť bez toho, aby na ňom zostávali škvrny. Dávkovač je 
umiestnený na vnútornom paneli dvierok. Keď svieti indikátor malého množstva prostriedku na oplachovanie „H“, 
musíte pridať prostriedok na oplachovanie. 
 
 
Pridanie prostriedku na oplachovanie 
 
Bez ohľadu na typ dávkovača čistiaceho prostriedku nainštalovaného vo vašom spotrebiči musíte pri vkladaní 
prostriedku na oplachovanie postupovať nasledujúcim spôsobom. 
Dávkovač otvorte otočením viečka „2“ proti smeru pohybu hodinových ručičiek a potom nalejte prostriedok na 
oplachovanie; dajte pozor, aby nedošlo k preplneniu. Množstvo prostriedku na oplachovanie používaného v 
jednotlivých cykloch je možné regulovať otočením regulátora dávky „3“, umiestneného pod viečkom „2“, pomocou 
skrutkovača. 
K dispozícii je 6 rôznych nastavení; normálne nastavenie dávkovania je 3. 
 

 Dôležité 
Správne dávkovanie prostriedku na oplachovanie zlepšuje schnutie. Ak na riade zostávajú kvapky vody alebo škvrny, 
nastavte regulátor dávky na vyššiu hodnotu. Ak sú na riade biele šmuhy, nastavte regulátor dávky na nižšiu hodnotu. 
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((Ako plniť dávkovač čistiaceho prostriedku)) 
 
Umývací prostriedok 
 
Je nutné používať čistiaci prostriedok špeciálne určený na používanie v umývačkách. 
Pred spustením každého umývacieho cyklu musí byť dávkovač naplnený podľa pokynov v časti „Prehľad programov“. 
Dávkovač čistiaceho prostriedku je umiestnený na vnútornom paneli dvierok. 
 
Pridanie umývacieho prostriedku 
 
� Kryt „4“ na dávkovači otvorte stlačením tlačidla „5“. 
� Čistiaci prostriedok pre umývací cyklus je nutné naliať do zásobníka „6“. 
� Čistiaci prostriedok pre cyklus prípravného umývania nalejte do zásobníka „7“. 
� Po pridaní čistiaceho prostriedku do dávkovača zatvorte kryt a zatlačte naň tak, aby zacvakol do správnej 
polohy. 
 

 Poznámka: 
Zatváranie krytu bude ľahšie, pokiaľ z okrajov dávkovača odstránite nadbytočný čistiaci prostriedok. 
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((Riad nevhodný do umývačky)) 
 
Čo by ste nemali vkladať do umývačky 
 
Príbory a stolný riad vyrobený celkom alebo čiastočne z dreva. Mal by po vybratí z umývačky vyblednutý a nepekný 
vzhľad. Okrem toho nie sú používané lepidlá vhodné na teploty, ktoré sa vyskytujú v umývačke. 
Krehký ozdobný sklenený riad a vázy, špeciálny starožitný alebo nenahraditeľný porcelán. 
Ozdobné vzory na takých predmetoch nebývajú vhodné na umývanie v umývačke. 
Plastové predmety, ktoré nie sú odolné voči horúcej vode, nie je vhodný ani medený alebo cínový riad. 
Ozdobné vzory vytlačené alebo nakreslené na povrchu riadu, pohárov apod., hliníkové a strieborné predmety majú pri 
umývaní v umývačke tendenciu strácať farbu alebo blednúť. Niektoré typy skla môžu po niekoľkonásobnom umývaní 
v umývačke stratiť priehľadnosť. Nikdy do umývačky nevkladajte materiály s vysokou absorpčnou schopnosťou, ako 
sú napr. huby a uteráky. 
 
Naše odporúčania 
 
Pri nákupe dávajte prednosť kuchynskému alebo stolnému riadu, u ktorého je deklarované, že je vhodný na umývanie 
v umývačke. 
 

 Dôležité 
Do umývačky nevkladajte riad alebo príbory znečistené popolom z tabaku, voskom, tukom alebo farbou. 
 
Poškodenie skleneného a iného riadu 
 
Možné príčiny 
� typ skla alebo výrobný proces, 
� chemické zloženie čistiaceho prostriedku, 
� teplota vody a doba trvania programu umývačky. 
 
Odporúčaná náprava 
� Používajte sklenený alebo porcelánový riad, ktorý bol výrobcom vyhlásený za „vhodný na umývanie v 
umývačke“. 
� Používajte jemný čistiaci prostriedok, ktorý je označený ako „šetrný k riadu“. Ak je to nutné, u výrobcov 
čistiacich prostriedkov si zistite ďalšie informácie. 
� Vyberte zodpovedajúci program s čo najnižšou teplotou a čo najkratším časom trvania. 
� Aby nedošlo k poškodeniu, vyjmite sklenený riad a príbory z umývačky čo najskôr po skončení programu. 
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((Usporiadanie riadu, pohárov apod. v umývačke)) 
 
Pred vložením riadu do umývačky odstráňte väčšie časti potravín, aby nedošlo k upchatiu filtra, čo by sa prejavilo 
znížením účinnosti, zvlášť pozor na kôstky od citróna, melóna apod. 
Ak hrnce alebo panvice obsahujú pripálené potraviny, ktoré je možné len veľmi ťažko odstrániť, odporúčame ich pred 
umývaním odmočiť. Tým eliminujete potrebu špeciálnych umývacích cyklov. 
Vytiahnite kôš a naplňte umývačku. 
 
Ako používať spodný kôš 
 
Do spodného koša odporúčame umiestniť riad, ktorý sa umýva najťažšie: hrnce, panvice, pokrievky, servírovací riad a 
misky - pozri obrázok vpravo. 
 
Servírovací riad a pokrievky odporúčame umiestniť po stranách priehradiek, aby nedošlo k zablokovaniu otáčania 
horného ostrekovacieho ramena. 
 
� Hrnce, servírovacie misky apod. musia byť vždy umiestnené čelom dole (pozri obr. D). 
� Hlboké hrnce by mali byť naklonené, aby z nich mohla odtekať voda. 
� Kôš na príbory nie je možné zdvojovať (pozri obr. E). 
 
Normálna denná dávka 
 
obr. D 
 
obr. E 
 

 Varovanie 
Nože a ďalšie potreby na varenie s ostrými hrotmi musia byť v koši umiestnené tak, aby tieto hroty boli 
otočené nadol alebo umiestnené vo vodorovnej polohe. 
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Použitie horného koša 
 
Horný kôš je určený na ukladanie krehkejšieho a ľahšieho riadu, ako sú napr. poháre, šálky a podšálky, taniere, malé 
misky a plytké panvice (pokiaľ nie sú príliš znečistené). 
 
� Umiestnite riad a potreby na varenie tak, aby sa nemohli pohnúť vplyvom prúdu vody. 
� Výšku horného koša je možné nastaviť pomocou gombíkov umiestnených po oboch stranách koša (pozri 
obr. E). 
 
Ak horný kôš umiestnite vyššie, budete mať viac priestoru na umiestnenie väčších panvíc a tácok do 
spodného koša. 
 
obr. F 
 
Polička 
 
Vysoké poháre a poháre s dlhou stopkou oprite o poličku, nie o ďalšie umývané predmety. 
Poháre, šálky a malé misky umiestnite do prídavného koša na šálky. 
Prídavný kôš na šálky je možné požadovaným spôsobom otočiť dovnútra alebo von (pozri obr. G). 
 
obr. G 
 
Priehradka na nože 
 
Priehradka na nože, ktorá sa pripája k bočnej časti horného koša, vám umožňuje samostatne umývať veľké ostré 
nože bez toho, aby došlo k nejakému poškodeniu (pozri obr. H). 
 
obr. H 
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Prehľad programov 
 

Umývací 
program 

Typ riadu ako napr. 
porcelán, 
hrnce/panvice, 
príbory, poháre 
apod. 

Druh zvyškov 
potravín 

Množstvo 
zvyškov potravín 

Stav zvyškov 
potravín 

Popis cyklu 3 in 1 (3 
v 1) 

1 
Intenzívne 
umývanie 

Riad, ktorý nie je 
krehký 

polievky, 
dusené mäso, 
omáčky, 
zemiaky, 
cestoviny, ryža, 
vajcia, pečené 
alebo vyprážané 
potraviny 

veľa pevne 
prilepené 

Predumytie teplou 
vodou. 
Predĺžené umývanie 
pri 70 °C. 
Opláchnutie studenou 
vodou. 
Opláchnutie horúcou 
vodou. 
Vysušenie. 

- 
� 

2 
Normálne 
umývanie 

Predumytie studenou 
vodou. 
Predĺžené umývanie 
pri 55 °C. 
Opláchnutie studenou 
vodou. 
Opláchnutie horúcou 
vodou. 
Vysušenie. 

- 
� 

3 
Ľahké 
umývanie 
(EN50242) 

Rôzny Polievky, 
zemiaky, 
cestoviny, ryža, 
vajcia, pečené 
alebo vyprážané 
potraviny. 

trochu voľne 
prilepené 

Predumytie studenou 
vodou. 
Predumytie studenou 
vodou. 
Predĺžené umývanie 
pri 48 °C. 
Opláchnutie horúcou 
vodou. 
Vysušenie. 

- 
� 

4 
Sklenený riad 

Káva, koláče, 
mlieko, údeniny, 
chladené 
nápoje, šaláty. 

veľmi málo voľne 
prilepené 

Umývanie pri 45 °C. 
Opláchnutie teplou 
vodou. 
Opláchnutie horúcou 
vodou. 
Vysušenie. 

- 
� 

5 
Rýchle 
umývanie 

Krátke umývanie pri 
40 °C. 
Opláchnutie studenou 
vodou. 

- 

- 

6 
Zahriatie 

Určené na riad, ktorý je nutné iba opláchnuť a osušiť. Opláchnutie horúcou 
vodou - 65 °C. 
Vysušenie. 

- 
- 

7 
Predumytie 

Opláchnutie pred umývaním, ak riad v umývačke 
ležal niekoľko dní. 

Krátke umývanie 
studenou vodou, aby 
nezaschli zvyšky 
potravín na riade. 

- 
- 

 



14 
 

Oneskorené spustenie Umývací prostriedok Prostriedok na oplachovanie 
Predumytie Predĺžené umývanie 

� 5 g 22 g � 
� - - - 
� 5 g 22 g � 
� - - - 
� 5 g 22 g �(*) 
� - - - 
� - 15 g � 
� - - - 
� - 15 g - 
� - - - 
� - 15 g � 
� - - - 
� - - - 
� - - - 

 
Laboratórne meranie ventilu podľa európskej normy EN50242. 
 

Orientačný čas 
trvania v minútach 

Spotreba energie v kWh Spotreba vody v litroch 

112 1.44 18
112 1.25 16
102 1.11 15 
102 1.00 14
162 0.80 14 
162 0.76 13 
92 1.01 12
92 0.95 10 
32 0.40 9
- - - 
54 0.90 5.5
- - - 
12 0.02 3
- - - 

 
 
* Test EN50242 s nastavením prostriedku na oplachovanie na 5. 
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((Umývanie riadu)) 
 
Voľba programu 
 
Najvhodnejší program je možné určiť porovnaním druhov riadu, príborov apod., rovnako ako množstvom a stavom 
zvyškov potravín - podrobné informácie nájdete v tabuľke umývacích cyklov. Príslušná programová sekvencia, čas 
trvania a podrobné informácie o spotrebe sú uvedené v pravej polovici prehľadu. Napr.: 
Na riad s veľkým množstvom silno prilepených zvyškov potravín použite „normálny“ program. 
 
Úspora peňazí 
 
Ak do umývačky vložíte iba malé množstvo riadu, stačí zvoliť program s druhou najnižšou teplotou. 
 
Dáta programov 
 
Uvedené dáta programov vychádzajú zo štandardných prevádzkových podmienok. Hodnoty sa však môžu značne 
líšiť podľa: 
� rôzneho množstva riadu 
� teploty hlavného prívodu vody 
� tlaku hlavného prívodu vody 
� okolitej teploty 
� kolísania sieťového napätia 
� faktorov vztiahnutých k spotrebiču (napr. teplota, množstvo vody, ...) 
 
Zapnutie umývačky 
 
� Po vložení riadu do spotrebiča zavrite dvierka. 
� Umývačku zapnite stlačením vypínača „B“. Rozsvieti sa indikátor stavu umývačky „A“. 
� Gombíkom výberu cyklu zvoľte požadovaný program, na displeji sa zobrazí zostávajúci čas vami zvoleného 
programu. Po 3 sekundách vydá spotrebič krátky varovný signál a spustí program; indikátor stavu „A“ bude blikať. 
 

 Varovanie 
Po zapnutí umývačky nie je možné spustiť program, na ktorom je nastavený gombík výberu cyklu. Musíte ho otočiť na iný 
program a potom späť na ten pôvodný. 
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Koniec programu 
 
� Na konci umývacieho cyklu sa ozve šesť pípnutí a rozsvieti sa indikátor „A“. 
 
Vypnutie umývačky 
 
Niekoľko minút po ukončení programu: 
� Stlačením vypínača umývačku vypnete. 
� Otvorte dvierka. 
� Po vychladnutí vyberte riad apod. 
 

 Poznámka: 
Ak počas prevádzky spotrebiča stlačíte na 3 sekundy tlačidlo „B“, všetky nastavenia sa zrušia. 
 
Prerušenie programu 
� Otvorte dvierka. Upozornenie! Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiče vystrekne voda. Neotvárajte dvierka 
na maximum skôr, než sa prestane otáčať rameno ostrekovača. 
� Keď otvoríte dvierka, umývačka každých 30 sekúnd desaťkrát pípne. 
� Ak sa už spotrebič zahrial alebo pokiaľ bola zapnutá horúca voda a potom boli otvorené dvierka spotrebiča, 
nechajte dvierka niekoľko minút pootvorené a potom ich zatvorte. Inak sa môžu dvierka spotrebiča otvoriť vplyvom 
rozpínania. 
 
Odložené spustenie programu 
 
Spustenie programu môžete odložiť v rozsahu celých hodín, max. o 24 hodín. 
� Po vložení riadu do spotrebiča zavrite dvierka. 
� Zapnite umývačku. 
� Ihneď stlačte tlačidlo odloženého spustenia „F“, začne blikať indikátor odloženého spustenia „E“, indikátor 

zostávajúceho času „G“ zobrazí „ “. 
� Podržte tlačidlo na odložené spustenie stlačené počas 2 sekúnd, dokiaľ sa na numerickom displeji nezobrazí 
požadované obneskorenie. 
� Nastavenie odloženého spustenia zrušíte stlačením tlačidla odloženého spustenia, dokiaľ nezhasne indikátor 
odloženého spustenia „E“. 
� Otočte gombíkom výberu cyklu „J“ na požadovaný program. 
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� Po 3 sekundách začne blikať indikátor odloženého spustenia „E“, indikátor zostávajúceho času „G“ začne 
blikať a spustí sa odpočítavanie. Program sa nespustí, dokiaľ nezhasne indikátor odloženého spustenia „G“. 
 
 
Zrušenie alebo úprava cyklu 
 
� Prebiehajúci cyklus je možné upraviť iba v prípade, že beží len krátky čas. Inak môže byť čistiaci prostriedok 
už spotrebovaný a spotrebič už mohol dokončiť vypúšťanie vody. V takom prípade musíte znovu naplniť dávkovač 
čistiaceho prostriedku (pozri odsek s názvom „Pridanie čistiaceho prostriedku“). 
� Na úpravu už prebiehajúceho cyklu postupujte podľa pokynov v časti „Funkcia resetovania vypúšťaním“ a 
vyberte požadovaný program (pozri odsek „Zapnutie umývačky“). 
 
Funkcia 3 in 1 (3 v 1) 
 
Je určená pre tých, ktorí používajú kombinované umývacie prostriedky „3 v 1“. V takom prípade už nie je nutné použiť 
soľ ani oplachovací prostriedok. Môže byť vhodnejšie zvoliť najnižšiu možnú tvrdosť vody. 
Ak sa rozhodnete používať štandardný umývací systém, odporúčame: 
1: Doplniť ako soľ, tak oplachovací prostriedok. 
2: Prepnite nastavenie tvrdosti vody na najvyšší stupeň a spustite tri bežné cykly bez riadu. 
3: Znovu upravte nastavenie tvrdosti vody podľa podmienok oblasti, v ktorej žijete (viac informácií nájdete v 
návode). 
 

 Varovanie 
Nevkladajte tablety do nádoby alebo koša na príbory, inak sa to prejaví slabšími výsledkami umývania. 
Tablety nesmú byť vkladané do dávkovača čistiaceho prostriedku. 
 

 Poznámka: 
Používanie tabliet „3 v 1“ alebo podobných tabliet je zakázané v umývacích programoch 5, 6 a 7. 

 
Funkcia resetovania vypúšťaním 
Práve prebiehajúce umývanie môžete zastaviť pomocou funkcie resetovanie vypúšťaním - otočte gombík výberu 
cyklu na „Reset“ a po pár minútach vypúšťania spotrebič program ukončí. 
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((Ako udržovať umývačku v dobrom stave)) 
 
Po každom umývaní 
 
Po každom umývaní umývačku vypnite vypínačom a nechajte dvierka mierne pootvorené, aby v umývačke 
nezostávala vlhkosť a pachy. 
 
Odpojte zástrčku 
 
Pred čistením alebo údržbou umývačku vždy vypnite a odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky. Neriskujte. 
 
Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo pieskové čistiace prostriedky 
 
Na čistenie vonkajších a gumových častí umývačky nepoužívajte rozpúšťadlá alebo pieskové čistiace prostriedky. 
Skôr odporúčame používať len utierku a teplú mydlovú vodu. 
Nečistoty a škvrny z povrchu vo vnútri umývačky odstránite utierkou navlhčenou vo vode a malým množstvom 
vinného octu, alebo použite špeciálny prípravok na čistení umývačiek. 
 
Premiestnenie spotrebiča 
 
Ak musíte spotrebič premiestniť, pokúste sa ho udržať v zvislej polohe. Ak je to naozaj nevyhnutné, je možné 
spotrebič položiť na zadnú časť. 
 
Tesnenie 
 
Jedným z činiteľov, ktoré spôsobujú tvorbu zápachu v umývačke, sú potraviny, ktoré zostávajú prichytené na tesnení. 
Tomu je možné zabrániť pravidelným čistením navlhčenou hubou. 
 
Dvierka by nemali zostávať v otvorenej polohe, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zakopnutia o dvierka. 
 
Keď odchádzate na dovolenku 
 
Keď odchádzate na dovolenku, odporúčame vám spustiť umývací cyklus s prázdnou umývačkou a potom odpojiť 
zástrčku zo zásuvky, zatvoriť prívod vody a nechať dvierka spotrebiča mierne pootvorené. Tým predĺžite životnosť 
tesnenia a zabránite tvorbe pachov vo vnútri spotrebiča. 
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((Starostlivosť a údržba)) 
 
Pravidelné kontroly a údržba vášho spotrebiča pomáhajú zabrániť vzniku problémov. Ušetríte tak čas a nepríjemnosti. 
Občas by ste preto mali vnútro umývačky pozorne skontrolovať. 
 
Celkový stav spotrebiča 
 
� Skontrolujte, či sa vo vnútri umývačky neusadil žiadny tuk alebo vodný kameň. Ak nájdete nejaké usadeniny: 
� Riadne očistite vnútro umývačky pomocou čistiaceho prostriedku na umývačky. 
 
Soľ do umývačky 
 
Skontrolujte indikátor malého množstva soli „I“. V prípade potreby soľ doplňte. 
 
Leštidlo {Leštidlo} 
Soľ {Sůl} 

 
Prostriedok na oplachovanie 
 
Skontrolujte indikátor malého množstva prostriedku na oplachovanie „H“ na prednom paneli. 
V prípade potreby doplňte prostriedok na oplachovanie. 
 
Filtre 
 
Filtre „8“, „9“ bránia vniknutiu väčších častí zvyškov potravín do čerpadla. Tieto častice môžu filtre príležitostne 
upchať. 
 
� Keď spotrebič dokončí umývanie, skontrolujte, či filtre neobsahujú časti potravín a v prípade potreby ich 
vyčistite. 
� Po povolení hrubého mikrofiltra „8“ môžete vyňať filtračnú jednotku „9“. Odstráňte zvyšky potravín a 
opláchnite filtre pod tečúcou vodou. 
� Vložte filtračnú jednotku „9“ a dotiahnite hrubý mikrofilter. 
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Ramená ostrekovača 
 
Vápnik a zvyšky potravín vo vode používanej na umývanie môžu zablokovať dýzy v ramenách ostrekovača „10“ a „11“ 
a osadenie ramien. 
 
� Skontrolujte dýzy v ramenách ostrekovača - zistite, či nedošlo k upchatiu otvorov zvyškami potravín. 
� Ak je to nutné, vytiahnite dolné rameno „11“ nahor a zdvihnite ho. 
� Odskrutkujte horné rameno ostrekovača „10“. 
� Obe ramená ostrekovača očistite pod tečúcou vodou. 
� Ramená ostrekovača pripevnite späť. Zaistite, aby bolo dolné rameno zacvaknuté v správnej polohe a horné 
rameno pevne dotiahnuté. 
� Pred vyňatím a vyčistením akejkoľvek vnútornej časti sa uistite, že je vypnuté napájanie. 
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((Odstraňovanie problémov)) 
 
Odstraňovanie drobných problémov vlastnými silami 
 
Skúsenosti ukázali, že väčšinu problémov, ktoré vzniknú počas každodenného používania, dokážu používatelia 
odstrániť sami bez toho, aby museli volať servisného technika. Tým ušetríte nielen peniaze, ale tiež budete mať 
spotrebič omnoho skôr pripravený na používanie. Nasledujúci zoznam častých problémov a pokynov na ich 
odstránenie by vám mal pomôcť nájsť príčiny väčšiny problémov. 
 
... keď je spotrebič zapnutý 
 
Spotrebič sa nespustí 
� Problém s poistkou v zdroji elektrickej energie. 
� Zástrčka nie je pripojená do elektrickej zásuvky. 
� Dvierka spotrebiča nie sú riadne uzatvorené. 
� Nestlačili ste tlačidlo programu. 
� Nie je otvorený vodovodný kohútik. 
� V hadici na prívod vody je zablokovaný filter. 
 - Filter je umiestnený pri pripojení systému Aquastop alebo prívodnej hadice. 
 

 Upozornenie 
Nezabudnite, že opravy by mal vykonávať len kvalifikovaný servisný technik. 
Nesprávne opravy môžu spôsobiť vážne poškodenie zariadenia a môžu tiež predstavovať nebezpečenstvo 
pre používateľa. 
 
... na samotnom spotrebiči 
Zobrazenie chyby na indikátore zostávajúceho času 
Keď signalizačné zariadenie vydáva každých 30 sekúnd 10 krátkych varovných signálov a na 
indikátore zostávajúceho času sa zobrazuje „E1“. 
Skontrolujte, či: 
� Sú dvierka správne zatvorené. 
 
Keď signalizačné zariadenie vydáva každých 30 sekúnd 10 krátkych varovných signálov a na 
indikátore zostávajúceho času sa zobrazuje „E3“. 
Skontrolujte, či: 
� Vypúšťacia hadica nie je príliš nízko. 
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((Odstraňovanie problémov)) 
 
Keď signalizačné zariadenie vydáva každých 30 sekúnd 10 krátkych varovných signálov a na 
indikátore zostávajúceho času sa zobrazuje „E4“. 
Skontrolujte, či: 
� Vypúšťacia hadica nie je stlačená alebo ohnutá. 
� Vypúšťacia hadica nie je príliš vysoko. 
 
Keď signalizačné zariadenie vydáva každých 30 sekúnd 10 krátkych varovných signálov a na 
indikátore zostávajúceho času sa zobrazuje „E5“. 
Skontrolujte, či: 
� Je zapnutá voda a či je správne pripojená hadica. 
� Je zapnutý prívod vody do domu a či má voda dostatočný tlak. 
� Nie je stlačená alebo ohnutá hadica na prívod vody. 
� Nie je upchatý filter hadice na prívod vody. 
� Vypúšťacia hadica nie je príliš nízko. 
 
Keď signalizačné zariadenie vydáva každých 30 sekúnd 10 krátkych varovných signálov a na 
indikátore zostávajúceho času sa zobrazuje „E2“ alebo „E6“, kontaktujte najbližšie autorizované 
servisné stredisko. 
 
Ak vykonáte všetky tieto kontroly a umývačka napriek tomu stále nefunguje, alebo pokiaľ sa na 
displeji vašej umývačky zobrazuje akákoľvek iná chyba, môžete umývačku vypnúť a počkať 
niekoľko minút. Potom môžete umývačku zapnúť a skúsiť to znovu - pokiaľ umývačka stále 
nefunguje alebo problém pretrváva, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko a 
poskytnite mu nasledujúce informácie: 
� popis problému, 
� číslo typu modelu (Mod...) a výrobné číslo (S/N...), ktoré sú uvedené na typovom štítku umiestnenom na 
boku vnútornej časti dvierok. 
 
Dolné rameno ostrekovača sa ťažko otáča 
� Rameno ostrekovača je zablokované malými predmetmi alebo zvyškami potravín. 
 
Viečko v zásobníku čistiaceho prostriedku nie je možné zatvoriť 
� Zásobník čistiaceho prostriedku je preplnený. 
� Mechanizmus je upchatý zvyškami čistiaceho prostriedku. 
 
Zvyšky čistiaceho prostriedku sú prilepené v dávkovači 
� Zásobník bol pri plnení čistiacim prostriedkom vlhký. Zásobník musí byť pred pridaním čistiaceho prostriedku 
suchý. 
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((Odstraňovanie problémov)) 
 
Po ukončení programu zostáva vo vnútri spotrebiča voda 
� Je upchatá vypúšťacia hadica. 
� Je upchaté čerpadlo. 
� Sú zablokované filtre. 
� Program stále beží. Počkajte na dokončenie programu. 
 
... počas umývania 
 
Vytvorilo sa neobvyklé množstvo peny 
� Do nádoby prostriedku na oplachovanie bola naliata bežná čistiaca tekutina. 
� Rozliaty prostriedok na oplachovanie odstráňte handričkou, pretože by inak mohlo dôjsť k nadmernému 
peneniu počas ďalšieho umývacieho cyklu. 
 
Spotrebič sa náhle zastavuje v okamihu, kedy má dôjsť k umývaniu 
� Odpojenie zdroja elektrickej energie od spotrebiča. 
� Prerušenie prívodu vody. 
 
Počas umývania je počuť klepavý zvuk 
� Rameno ostrekovača naráža do riadu v spotrebiči. 
 
Počas umývania je počuť rachotivý zvuk 
� Riad nebol správne naskladaný do spotrebiča. 
 
Z napúšťacích ventilov je počuť klepavý zvuk 
� Príčinou je spôsob uloženia vodovodného potrubia a táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na funkčnosť tohto 
spotrebiča. Toto nemôžete nijako ovplyvniť. 
 
... s riadom, príbormi apod. 
 
Na riade, príboroch apod. sú prilepené zvyšky potravín 
� Umývačka nebola správne naplnená. Prúdy vody nedosiahli na všetky časti riadu apod. 
� V koši bolo príliš mnoho predmetov. 
� Predmety v koši sa navzájom dotýkali. 
� Do dávkovača nebolo pridané dostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. 
� Vybraný umývací program nebol dostatočne intenzívny. 
� Otáčaniu ramena ostrekovača prekážal riad apod. 
� Dýzy v ramene ostrekovače sú upchaté zvyškami potravín. 
� Sú zablokované filtre. 
� Filtre boli nesprávne pripevnené. 
� Čerpadlo odpadovej vody je upchaté. 
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((Odstraňovanie problémov)) 
 
Na riade zostávajú biele škvrny, poháre majú mliečny vzhľad 
� Do zásobníka dávkovača nebolo pridané dostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. 
� Množstvo prostriedku na opláchnutie bolo nastavené na príliš vysokú hodnotu. 
� Napriek tomu, že voda je dosť tvrdá, do spotrebiča nebola pridaná žiadna soľ. 
� Zmäkčovač vody bol nastavený na príliš nízku hodnotu. 
� Viečko na nádobe na soľ nie je tesne dotiahnuté. 
� Ak ste použili bezfosfátový čistiaci prostriedok, skúste čistiaci prostriedok obsahujúci fosfáty 
a porovnajte výsledky. 
 
Riad, príbory apod. neboli vysušené 
� Vybraný program neobsahoval funkciu sušenie. 
� Množstvo prostriedku na opláchnutie bolo nastavené na príliš nízku hodnotu. 
� Predmety boli z umývačky vybraté príliš skoro. 
 
Poháre majú mliečny vzhľad 
� Množstvo prostriedku na opláchnutie bolo nastavené na príliš nízku hodnotu. 
 
Čajové škvrny alebo pozostatky rúžu neboli úplne odstránené 
� Čistiaci prostriedok nemá dostatočný bieliaci efekt. 
� Teplota umývania bola nastavená na príliš nízku hodnotu. 
 
Príznaky korózie na príboroch 
� Príbory nie sú dostatočne odolné proti korózii. 
� Vo vode používanej na umývanie je príliš vysoký obsah soli. 
 - Viečko na nádobe na soľ nie je tesne dotiahnuté. 
 - Pri plnení nádoby bolo vysypané príliš veľké množstvo soli. 
 
Poháre sú zastreté a strácajú farbu; povlak nie je možné zotrieť 
� Bol použitý nevhodný čistiaci prostriedok. 
� Poháre nie sú vhodné na umývanie v umývačke. 
 
Na pohároch a príboroch zostávajú škvrny; poháre získali kovový vzhľad 
� Množstvo prostriedku na opláchnutie bolo nastavené na príliš vysokú hodnotu. 
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((Technické údaje)) 
 
Šírka 45 cm 
Hĺbka 60 cm 
Výška 85 cm 
Kapacita 9 štandardných súprav riadu
Hlavný tlak vody 0,03 - 1,0 MPa 
Napájacie napätie 220 – 240 V~ 50 Hz 
Maximálny prúd 10 A 
Celkový príkon 1950 W 
 
 
((Dôležité informácie)) 
 
Poznámky k likvidácii odpadu 
Vyradené spotrebiče majú stále určitú zvyškovú hodnotu. Prostredníctvom ekologickej likvidácie môžete zachrániť 
cenné suroviny, ktoré je možné znovu použiť. 
Keď spotrebič dosiahne koniec svojej životnosti, odpojte ho od siete. Odrežte napájací kábel a zlikvidujte ho spoločne 
so zástrčkou. 
Zničte mechanizmus uzamykania dvierok. Zaistíte tak, že sa deti počas hry v spotrebiči nezamknú a nebudú tak 
vystavené nebezpečenstvu udusenia. 
Váš spotrebič bol počas prepravy chránený vhodným obalom. Všetky materiály používané na tento účel sú šetrné k 
životnému prostrediu a je možné ich recyklovať. Prispejte k ochrane životného prostredia ohľaduplnou likvidáciou 
obalu. 
Nedovoľte deťom, aby sa hrali s akoukoľvek časťou obalu. Hrozí nebezpečenstvo udusenia kartónovými škatuľami a 
plastovými obalmi. 
Aktuálne informácie týkajúce sa možností likvidácie získate u vášho predajcu alebo spracovateľa komunálneho 
odpadu. 
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Všeobecné informácie 
 
� Pri následnom premiestnení podstavných a vstavaných spotrebičov a ich využitia ako voľne stojacich 
spotrebičov musíte vykonať také opatrenia, aby sa tieto spotrebiče nemohli prevrhnúť. To je možné dosiahnuť 
priskrutkovaním umývačky k stene alebo jej pripevnením pod súvislú pracovnú plochu, ktorá je priskrutkovaná k 
susediacim skriniam. 
 
Informácie o porovnávacích testoch vykonaných v zhode s EN 50242 
Spotrebič naplnený v súlade s požiadavkami normy. 
Príklad naplnenej umývačky: Pozri obr. 1 a 2. 
Kapacita: 9 súprav riadu 
Porovnávaný program: Ľahké umývanie 
Nastavenie prostriedku na oplachovanie: 5 
Čistiaci prostriedok: 5 g + 22 g 
 
obr. 1 
obr. 2 
 
 
Výškovo nastaviteľný horný kôš musí byť umiestnený do najvyššej polohy. 
Ak porovnávacie testy plne nevyhovujú EN 50242, napr. stupeň znečistenia, typ riadu a príborov apod., pred 
zahájením testu kontaktujte výrobcu spotrebiča. 
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Škatuľa elektrickej inštalácie {Krabice elektrické instalace} 
Filter {Filter} 
220 V - 240 V ~ 50 HZ {220V-240V ~ 50HZ} 
 
Dverný spínač {Dveřní spínač} 
Volič programov {Volič programů} 
Ovládací panel {Ovládací panel} 
Teplotný snímač {Teplotný snímač} 
Spínač soli {Spínač soli} 
Spínač oplachovacieho prostriedku {Spínač oplachového prostředku} 
 
Spínač úrovne vody {Spínač úrovně vody} 
Odsávacie čerpadlo {Odsávací čerpadlo} 
Dávkovač {Dávkovač} 
Ventil zmäkčovača {Ventil změkčovače} 
Prepúšťací ventil {Přepouštěcí ventil} 
Umývacie čerpadlo {Čerpadlo mytí} 
Vstupný ventil {Vstupný ventil} 
 
Teplotný obmedzovač {Teplotní omezovač} 
Výhrevný článok {Topný článek} 
Teplotný obmedzovač {Teplotní omezovač} 
 
Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení 

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a 
recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo 
iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového 
produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri 
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. 
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo 
dodávateľa. 
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie 
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o 
správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu. 
 

 Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. 
 
Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu udiať bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu. 
 


