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CJBezpe nostní informace

Po dodání
Ihned zkontrolujte obal a my ky, zda nenese známky poškození p i doprav .
Pokud bude spot ebi  poškozen, nepoužívejte ho a neprodlen  kontaktujte 
vašeho dodavatele nebo odd lení zákaznických služeb.
Obalový materiál ádn  zlikvidujte.

Zajist te ádné uzemn ní domovního elektrického vedení.
Usa te my ku a p ipojte podle návodu k instalaci.
B hem instalace nesmí být my ka p ipojena do sít .
Elektrická sí  musí odpovídat údaj m na štítku my ky.
My ku nep ipojujte do sít  prodlužovacím kabelem.
I po instalaci by m la být sí ová zástr ka voln  p ístupná.
B hem instalace dbejte, a  není napájecí kabel p íliš zkroucený nebo natažený.
Tento spot ebi  není ur en k instalaci ve venkovním prost edí, ani kdyby
byl prostor, ve které je instalována, pod st echou. Je rovn ž velmi 
nebezpe né vystavovat spot ebi  dešti a jiným pov trnostním podmínkám.

B hem instalace

B hem b žného užívání 

My ku sm jí používat jen dosp lí pro mytí domácího nádobí a kuchy ských pot eb.
Na otev ená dví ka my ky nepokládejte t žké p edm ty a nest jte na nich. 
Spot ebi  by se mohl p evrátit dop edu.
Voda v my ce není vhodná na pití.
Uvnit  my ky nepoužívejte žádná rozpoušt dla. Mohla by zp sobit výbuch.
Pokud je my ka v provozu, velmi opatrn  otevírejte dví ka.
Existuje riziko vyte ení v tšího množství vody.
B hem mycího cyklu a po n m se nedotýkejte topného t líska.
Základní pravidla použití spot ebi e:
- My ky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama, když jste bosí nebo máte
 mokrá chodidla.
- Nedoporu uje se používat prodlužovací kabel ani více etnou zásuvku.
- Pokud za ízení správn  nefunguje nebo pot ebuje údržbu, odpojte je ze sít .
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CJ

Pokud jsou v rodin  d ti
Tento spot ebi  nesm jí používat osoby (v etn  d tí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností 
nebo znalostí, pokud není zajišt n dohled nebo pokyny od osoby, 
která je odpov dná za jejich bezpe nost.
Na d ti je t eba dávat pozor, zda si se spot ebi em nehrají.
Mycí p ípravek uchovávejte mimo dosah d tí. D ti by se rovn ž nem ly
pohybovat poblíž my ky, pokud je otev ená.

Pokud nastane porucha
V p ípad  poruchy odpojte p ívod vody, vypn te spot ebi  a odpojte do ze sít .
Pak si prostudujte kapitolu „Zjiš ování poruchy“. Pokud nejste schopni problém 
sami vy ešit, kontaktujte servisní st edisko.
Opravy smí provád t jen specializovaný personál. V p ípad  poškození 
napájecího kabelu je t eba nechat kabel vym nit výrobcem, jeho servisním
technikem nebo podobn  kvalifikovanou osobou pro eliminaci rizika.
Abyste si udrželi Ú INNOST a BEZPE NOST spot ebi e, doporu ujeme:
- Zvát pouze servisní techniky ze st edisek autorizovaných výrobcem my ky
nebo schválené servisní pracovníky.
- Používat výhradn  originální náhradní díly.

Likvidace starého za ízení
Spot ebi e, které jsou vy azeny z užívání, musí být upraveny tak, aby nebyly
nadále schopny provozu, tzn. musí se u íznout napájecí kabel a odstranit 
zámek dví ek.
Za ízení se likvidují v ur ených st ediscích pro likvidaci elektrických za ízení.

Existuje riziko zam ení dít te v my ce
(riziko udušení) nebo jeho zachycení v jiné 
nebezpe né poloze. Proto odstra te zástr ku,
u ízn te sí ový kabel a uložte daleko od za ízení.
Poško te zámek dví ek, aby se již dví ka nemohla 
sama zamknout.

Výstraha!
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CJCo není do my ky vhodné

Co se do my ky nedává
P íbory a nádobí vyrobené zcela nebo z ásti ze d eva. Vzhled d eva se v my ce
poškozuje a barvy d eva blednou. Navíc lepidla používaná pro výrobu d ev ného
nádobí nejsou ur ena pro teploty, které jsou uvnit  my ky b hem mytí. 
Jemné ozdobné sklo a vázy, speciální starožitné nádobí nebo vzácný porcelán. 
Vzory na starožitném nádobí nemusí mytí v my ce snést a mohou se poškodit.
Plastové p edm ty, které nejsou odolné proti horké vod , m d né a cínové nádobí 
rovn ž nejsou vhodné. Dekorativní vzory na nádobí, sklenicích, hliníkových a st íbrných
kusech nádobí se p i mytí v my ce odbarvují nebo blednou. N které druhy sklenic 
mohou i po n kolikerém opakovaném mytí z stat nepr hledné.
Do my ky nikdy nedávejte vysoce absorp ní materiály jako houbi ky nebo ut rky.

Naše doporu ení
Do budoucna si kupujte jen stolní nádobí a kuchy ské pot eby, které jsou 
prokazateln  vhodné pro mytí v my kách nádobí.

Nádobí nebo p íbory zne išt né tabákovým kou em,
voskem, mazadlem nebo barvou do my ky nedávejte.

D ležité:

Poškození skla a jiného nádobí
Možné p í iny

Druh skla a výrobní proces 
Chemické složení mycího p ípravku
Teplota vody a doba trvání mycího programu

Doporu ená náprava

Používejte sklo a porcelán ozna ený výrobcem jako vhodný pro my ky nádobí.
Používejte jemné mycí p ípravky ozna ené jako „šetrné k nádobí“. 
Pokud je t eba, vyžádejte si od výrobce mycího p ípravku další informace.
Volte program s nízkými teplotami a co nejkratší dobou trvání.
Jako prevenci proti poškození vyjm te sklo a p íbory z my ky co nejd íve
po ukon ení mycího programu
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CJJak my ku udržovat v dobrém stavu
Po každém umývání

Odpojování od napájení

Žádná rozpoušt dla nebo brusné istící p ípravky

Po každém umývání vypn te p ívod vody a nechte dví ka mírn  pootev ená,
aby se uvnit  nehromadila vlhkost a zápach.

P ed išt ním nebo údržbou spot ebi  vždy vypn te a vytáhn te š ru
ze zásuvky. Nevystavujte se zbyte nému riziku.

Pro išt ní my ky zvenku a išt ní jejích gumových sou ástí nepoužívejte
rozpoušt dla ani brusné istící p ípravky. Doporu uje se používat rad ji
jen had ík a teplou mýdlovou vodu.
Pro odstran ní skvrn z vnit ního povrchu používejte had ík navlh ený
vodou a neparným množstvím bílého octa nebo istící p ípravek ur ený
speciáln  pro my ky nádobí.

P esun spot ebi e

T sn ní

Pokud odjíždíte na dovolenou

Pokud musíte my ku p emístit, snažte se udržovat ji b hem p esunu
ve svislé poloze. Pokud je nebytn  nutné, m že být položena na zadní st nu.

Jedním z faktor , které zp sobují hromad ní zápachu uvnit  my ky,
jsou zbytky jídla, které se usazují na t sn ní. Zabránit tomu m že
pravidelné išt ní vlhkou houbi kou.
Dví ka by nem la z stávat otev ená,
protože by o n  n kdo mohl zakopnout. 

Pokud na delší dobu odjíždíte, m li byste nechat prob hnout mycí cyklus
p i prázdné my ce, pak odpojit kabel ze zásuvky, vypnout p ívod vody 
a nechat dví ka spot ebi e mírn  pootev ená. Pak t sn ní vydrží déle 
a ve spot ebi i se nebudou hromadit zápachy. 
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CJInstalace

Umíst ní my ky
Postavte my ku na požadované místo. Zadní st na my ky by se m la opírat
o st nu a boky o další kuchy ský nábytek nebo spot ebi e.
My ka je vybavena p ívodními a vypoušt cími hadicemi, 
které lze umístit po stran  pro usnadn ní instalace.

Vyrovnání za ízení
Jakmile postavíte my ku na místo, nastavte noži ky (zašroubováním
nebo vyšroubováním) tak, aby my ka stála rovn . Spot ebi  by nem l
být naklon n o víc než o dva stupn . Jen rovn  stojící spot ebi
zaru uje správnou výkonnost. 

P ipojení studené vody
P ipojte p ívodní hadici 
závitovým ¾ palcovým 
(plynovým) konektorem 
a zkontrolujte, zda je pevn  utažen. 
Pokud jsou vodovodní trubky nové
nebo nebyly dlouho používány, 
nechte vodu chvíli protékat, 
až bude istá a nebude obsahovat
ne istoty. Pokud nebudete dbát 
tohoto opat ení, riskujete, že ne istoty
my ku ucpou a poškodí.

Tento spot ebi  se p ipojuje k vodovodnímu potrubí 
jen novými hadicemi. Staré hadice opakovan
nepoužívejte.

Výstraha:

6

Obr.A
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7

Obr.B

N které modely jsou vybaveny p ívodní
hadicí „Aquastop“ (viz obr. B), 
která v závitovém konci již obsahuje 
malý filtr.

Ochrana proti vyplavení vodou
My ka je vybavena systémem, který zastaví p ívod vody v p ípad  závady 
p ívodní hadice nebo úniku vody uvnit  za ízení, aby zabránil škodám 
ve vašem domov . Pokud se z jakýchkoliv p í in náhodn  poškodí 
sk í ka obsahující elektrické komponenty, ihned vypn te napájení 
a odpojte spot ebi  ze zásuvky. Aby se zajistila ádná funkce 
ochrany proti vyplavení, musí být sk í ka A s p ívodní hadicí 
p ipojena k vodovodnímu kohoutku, jak ukazuje obr. B. 
Žádný jiný typ p ipojení není p ijatelný. P ívodní hadici 
za žádných okolností neza ezávejte na pot ebnou délku, 
protože obsahuje živé elektrické sou ásti. Pokud délka 
hadice neumož uje ádné p ipojení, je nutno hadici nahradit 
hadicí o správné délce. Takovou hadici si m žete zakoupit 
na požádání od specializovaných obchodník
a servisních st edisek.

Ochrana proti vyplavení vodou

P ívodní vodní hadici nikdy neza ezávejte, protože obsahuje
živé elektrické sou ásti.

VÝSTRAHA: NEBEZPE NÉ NAP TÍ!
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P ipojení vypoušt cí hadice
Zasu te vypoušt cí hadici do odpadní trubky o minimálním pr m ru 4 cm nebo
nechte vodu odtékat do d ezu. Hadice by nem la být zkroucená nebo zlomená.
Pokud je t eba, instalujte sifon (ohyb ve tvaru U) s p ipojovacím dílem pro 
elektrickou vypoušt cí hadici (obr. C). Volný konec hadice musí být ve výšce
40 – 100 cm a nesmí být pono en do vody.

Obr.C

Pozor:
P ipojovací díl sifonu (ve tvaru U) musí být bezpe n
p ipojen do zdi, aby se hadice nemohla posunout 
a voda nemohla odtékat jinam než do odpadu.

Elektrické p ipojení
Po kontrole, zda nap tí a kmito et vaší domovní elektrické sít  odpovídají údaj m
na štítku spot ebi e (na vnit ních nerez dví kách my ky) a elektrický systém odpovídá 
maximálnímu nap tí uvedenému na štítku, zasu te zástr ku do ádn  uzemn né
elektrické zásuvky (uzemn ní spot ebi e je bezpe nostní požadavek zákona).

Upozorn ní:
Zástr ka my ky musí být i po instalaci za ízení jako
vestav né sou ásti kuchy ské linky voln  p ístupná,
aby bylo možno bezpe n  provád t údržbu.
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CJJak odstra ovat horní kryt my ky

Samostatnou my ku lze také instalovat jako vestav nou
sou ást kuchy ské linky, a to tímto postupem:

9
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Vestav ná my ka: upevn ní naho e

Vestav ná my ka: upevn ní po stran
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CJSeznámení s my kou

P ehled funkcí

G
H
I

J
K
L

Kontrolka zapnutí/vypnutí

Vypína

Tla ítko prodlevy zahájení mytí

Další p ídavné tla ítko

Symboly mycích program

A
B
C
D
E
F Ukazatel zbývajícího asu

probíhajícího mytí

Další symboly

Kontrolka poruchy p ívodu

oplachovacího p ípravku

Tla ítko volby mycího programu

Tla ítko pauzy

A C E K

B D F G H I J L

11

chto dvou tla ítek zrušíte probíhající mycí program.

ítka zapnete prodlevu zahájení mycího programu.

Funkce mytí nádobí v horní p

Funkce mytí nádobí ve spodní p

ípravku

ítka zvolíte mycí program.

ítka zapnete mycí program nebo pauzu 
v pr b hu programu.
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a

c
e

k

b
d f

g

h
i
j

g

h

i

j

k

Horní p ihrádka na nádobí

Horní post ikovací rameno

Spodní p ihrádka

Košík na st íbro

Spodní post ikovací rameno

a

b

c

d

e

f Zásobník na s l

Hadice p ívodu vody

Vypoušt cí hadice

Napájecí kabel

Filtr

Dávkova  mycího a oplachovacího p ípravku

Vnit ek my ky
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CJJak vkládat s l

S l
Tvrdost vody není všude stejná. Pokud pro
mytí budete používat tvrdou vodu, budou
se na nádobí usazovat minerály. Spot ebi
je vybaven speciálním za ízením na 
zm k ování vody, které využívá soli 
a je speciáln  ur eno k odstra ování
vápníku a minerál  z tvrdé vody.

Vkládání soli do zásobníku

J

Pokud se rozsvítí kontrola nízkého obsahu soli, 
musíte s l doplnit.
Odstra te spodní p ihrádku a odšroubujte 
a sejm te ví ko zásobníku soli.
Pokud plníte zásobník poprvé, nalijte 
do n j vodu.
Vložte konec násypky (dodává se s my kou)
do otvoru a nasypte asi 2 kg soli. 
Ze zásobníku m že vytéci malé množství 
vody. To je normální a neznamená to závadu.
Opatrn  našroubujte ví ko zásobníku na místo.

D ležité:
Abyste zabránili rezav ní, pl te s l t sn  p ed mytím.

Používejte výhrad  s l ur enou pro my ky nádobí.
Zásobník na s l je umíst n pod spodní p ihrádkou a plní se takto:

13
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Úprava spot eby soli
My ka je navržena tak, aby umož ovala úpravu spot eby soli podle tvrdosti 
používané vody. Tento prvek slouží k optimalizaci a individuálnímu nastavení 
spot eby soli tak, aby byla minimální. Úprava spot eby soli se provádí takto:

Odšroubujte ví ko zásobníku soli.
Na zásobníku je kole ko se šipkou 
(viz obrázek napravo).
Pokud je t eba, oto te kole kem proti 
sm ru hodinových ru i ek od „-„ k „+“ 
podle stupn  tvrdosti používané vody.

Doporu uje se provést nastavení podle následující tabulky:

14

Standardn  je systém zm k ování vody nastaven na „-“.
Pokud používáte multifunk ní mycí tablety, napl te zásobník soli a nastavte 
spot ebu soli na „-„, pokud je tvrdost vody v tší než 60 ofH, nastavte selektor na „+“.

Tvrdost vody

ºdH ºfH °mmol/l

0 -10 / 0 /

- 20 60

40 40

>89 + 60 25

Poloha
kole ka
elektoru

Spot eba soli 
  (gram  na 
     cyklus)

Autonomie
(po et cykl
na 2 kg soli)

0-17

10-25

25-50

>50

18-44

45-89

0-1,7

1,8-4,4

4,5-8,9

>8,9

ST .
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CJJak vkládat oplachovací p ípravek

Oplachovací p ípravek

I
Tento produkt zp sobuje lesk umytého nádobí 
a napomáhá k tomu, aby se p i sušení na nádobí 
netvo ily skvrny. Dávkova  oplachovacího 
p ípravku je umíst n na vnit ním panelu dví ek.
Pokud se rozsvítí kontrolka sníženého obsahu 
oplachovacího p ípravku na ovládacím panelu „I“ 
a mechanická kontrolka „1“ na dávkova i, musíte 
oplachovací p ípravek doplnit. 

Pln ní oplachovacího p ípravku
Bez ohledu na typ dávkova e mycího p ípravku
vašeho spot ebi e musíte p i pln ní
oplachovacího p ípravku postupovat, 
jak je uvedeno níže. Chcete-li dávkova  otev ít,
oto te ví kem „2“ proti sm ru hodinových 
ru i ek a nasypte oplachovací p ípravek.
Zásobník nep epl ujte. Množství oplachovacího 
p ípravku pro každý mycí cyklus lze regulovat 
otá ením knoflíku pro úpravu dávky „3“ 
pod ví kem „2“ šroubovákem. My ka má 
6 r zných nastavení dávky oplachovacího 
p ípravku. Standardní nastavení je 3.

2 3

1

Poznámka:
Pokud používáte kombinované mycí tablety jako 
nap íklad 3 v 1, 4 v 1, 5 v 1… není oplachovací 
p ípravek d ležitý.

D ležité:
Správná dávka oplachovacího p ípravku zlepšuje sušení. 
Pokud na nádobí z stanou skvrny nebo kapky vody, 
oto te knoflíkem pro úpravu dávky a nastavte vyšší 
dávku oplachovacího p ípravku. Pokud na nádobí 
z stanou bílé šmouhy, dávkování snižte.

15
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Vkládání mycího p ípravku

Poznámka:

Jak vkládat mycí p ípravek

4

5

6

7

Mycí p ípravek
Je t eba používat mycí p ípravek speciáln
ur ený pro my ky nádobí. Dávkova  musí být 
napln n p ed každým mycím cyklem podle 
pokyn  v „P ehledu mycích program “.
Dávkova  mycího p ípravku je umíst n
na vnit ním panelu dví ek.

Pokud používáte normální p ípravek…
Chcete-li otev ít kryt dávkova e mycího 
p ípravku „4“, stiskn te tla ítko „5“
Mycí p ípravek nasypte do zásobníku „6“
P ípravek pro p edmytí nasypte do 
zásobníku „7“
Po vložení mycího p ípravku zav ete
a zacvakn te kryt na místo

Pokud používáte kombinovaný mycí p ípravek, jako nap íklad 3 v 1, 
4 v 1, 5 v 1…

Poznámka:

Pro snazší zavírání dávkova e odstra te zbytky 
mycího p ípravku na okrajích dávkova e.

Pokud používáte kombinované mycí tablety, musíte 
zvolit p íslušnou funkci.

Chcete-li otev ít kryt dávkova e mycího p ípravku „4“, stiskn te tla ítko „5“.
„Tablety“ vložte do zásobníku „6“.
Po vložení mycího p ípravku zav ete a zacvakn te kryt na místo.

16
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CJSkládání nádobí,sklenicapod. domy ky
P ed vlo ením nádobí do my ky odstra te velké zbytky jídla, aby se neucpal filtr
a nesní il se mycí výkon spot ebi e. Pokud jsou na hrncích nebo pánvích p ipe ené
zbytky jídla, které se t ko odstra ují, doporu uje se p ed mytím nádobí namo it.
Tím se zbavíte pot eby opakování mycího cyklu. Chcete-li my ku naplnit, vytáhn te
p ihrádku na nádobí ven.

ihrádku
Nejobtí n ji se umývající nádobí doporu ujeme
umístit do spodní p ihrádky: hrnce, pánve,
pokli ky, servírovací nádobí a mísy,
viz obrázek vpravo.

Servírovací mísy a pokli ky se doporu uje
dávat na boky p ihrádky, aby neblokovaly
rotaci horního post ikovacího ramene.

Obr.D
Hrnce, servírovací mísy apod. se dávají
vnit kem dol (viz obr. D).
Hluboké hrnce a místy se ukládají do my ky
naklon né, aby voda mohla odtékat.
Košík na st íbro lze rozlo it na dv poloviny, (viz
obr.E) aby se mohla pou ít jen jedna ást, pokud
nemáte p íliš mnoho p íbor . Tím se uvolní
místo na další hrnce a pánve. Košík na st íbro
lze také umístit do horní p ihrádky.
P íbory se ukládají do košíku dr adly dol .
Pokud má košík postranní otvory, l i ky
se dávají po jedné do t chto postranních
otvor . Zvláš dlouhé kuchy ské nádobí
se vkládá vodorovn do p ední ásti
horní p
Spodní koš je vybaven ohýbaných pro
(viz obr. F), které us í ulo ení hrnc a
pánví v tších roz nebo ve v tším mno .

ihrádky.

Obr.E

17
obr. F
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Obr.I

Horní p ihrádka je ur ena pro leh í a k eh í
nádobí jako jsou sklenice, šálky a podšálky,
malé misky a m lké pánvi ky
(pokud nejsou p íliš zne išt né).

Jídelní a kuchy ské nádobí se vkládá tak,
aby jím proud vody nemohl pohybovat
(viz obr. G).
Výšku horní p ihrádky lze upravit kole ky
po obou stranách p ihrádky (viz obr. H).

Úpravou výšky horní p ihrádky si m te ud lat
víc prostoru na vysoké pánve a podnosy
ve spodní p ihrádce.

Poli ka
Vysoké sklenice a sklenice s dlouhými stopkami
opírejte o poli ku, ne o sebe navzájem. Sklenice,
šálky a malé misky dávejte na stojan na skleni ky.
Stojan na skleni ky a šálky lze vzty it nebo sklopit
podle pot eby (viz obr. I).

Obr.G

Obr.H

18

No a é kuc y ské s o i špi i
koš ku špi k l  ukl

y ky o .

Obr.J
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CJP ehled mycích program
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CJSpot eba

3 v 1
Mytí horní 
 p ihrádky

P ípravek

P edmytí Hlavní
 mytí

   Prodleva 
zahájení mytí

5g

5g

5g

5g

25g

25g

25g

25g

Nastaveno Nenastaveno Test podle normy EN 50242 s nastavením
dávky oplachovacího p ípravku na „5“

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Doba trvání 
 v minutách

Další možnosti    
Mytí spodní 
  p ihrádky

5g 25g

5g

5g

5g

5g

25g

25g

25g

25g

5g 25g

5g

5g

5g

5g

25g

25g

25g

25g

5g 25g

5g

15g

15g

15g

25g

5g 25g

5g 25g

75-110

52-82

66-98

112

86

94

102

78

90

167*

118

135

92

72

82

32

28

108

30

88

98

12

8

10

Oplachovací
  p ípravek
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CJMytí nádobí
Volba programu
Nejvhodn jší program lze vybrat porovnáním typu nádobí, p íbor apod. a mno
a tavu zbytk jídla na n m tmi v tabulce mycích cykl .
Odpovídající programová , doba trvání programu a t eba p ípravku
a vody uvedeny v pravé á i p ehledu. Nap íklad: Normální program ívejte
pro jídelní a kuchy nádobí, které má na b v tší bytk jídla.

Úspory
Pokud je v my

nou teplotou mytí. 

Uvedené údaje odpovídaj andardním provozním podmínkám. Hodnoty e mohou
zna n lišit v závi lo i na:

Údaje o programech

ce
Teplot  vody ve vodovodním potrubí
Tlaku vody ve vodovodním potrubí
Okolní teplot

(teplota, objem vody…)

Napl ebi  a otev ete vodovodní kohoutek.
Zav ete dví ka a tavte tla ítko „B“ na polohu
„zapnuto“. ítí kontrolka „A“.
Sti n te  programovací tla ítko „K“
a zvolte program. ítí

kontrolka programu „E“.
St kn te tla ítko tart/ pauza „L“.
My ka za ne pracovat t
a za ne blikat kontrolka programu „E“.

A

B
Zapnutí my ky

C E K

D F G H I J L

21
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Konec mycího programu

Vypnutí my ky

P erušení programu

Za n kolik minut po skon ení mycího programu:
Vypn te vypína
Otev ete dví ka
Jakmile nádobí zchladne, vyjm te ho z my ky
Zastavte p ívod vody

Otev ete dví ka

Pozor!Existuje riziko vyst íknutí vody z my ky. Neotevírejte dví ka úpln ,
dokud se post ikovací rameno nep estane to it.

Jakmile otev ete dví ka, my ka ka dých 30 sekund desetkrát zapípá
a kontrolka zbývajícího asu mytí rozsvítí „E1“.
Pokud se my ka u zah ála nebo se zapnul oh ev vody a my ka se otev ela,
nechte ji otev enou po dobu n kolika minut a pak ji zav ete. Jinak by se dví ka
mohla p etlakem sama otev ít.
Zav ete dví ka. Po 30 sekundách bude program pokra ovat tam, kde p estal.

Poznámka:
Probíhající program p erušujte nebo rušte jen v p ípad ,
kdy je to absolutn  nevyhnutelné.

Zrušení nebo úprava mycího cyklu
Probíhající cyklus lze upravovat jen v po áte ní fázi, dokud nebyl it mycí
p ípravek a my ka nevypustila mycí vodu. Pokud byste program p erušili a
v této fázi, musíte doplnit nový mycí p ípravek
(viz odstavec nazvaný „Vkládání mycího p ípravku“).
Pro zm nu ji probíhajícího mycího cyklu se i te pokyny uvedenými
v odstavci nazvaném „Nulování vypoušt cí funkcí“ a pak zvolte program,
který si p ejete (viz odstavec nazvaný „Zapnutí my ky“).

22

Poznámka:
- - - -
- -

Konec programu je signalizován 6ti pípnutími a zhasnutím displeje.

22
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Pou ití kombinovaných mycích tablet 3 v 1
Obecné rady
1. P
    p

p n n .

Speciální rady
P e 3 1 nepo e p .
M u e .

1. e e . Z e p n e „D“

2. n e „L“. M ne
    ne .

.

D G L
23
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Umývání nádobí v horní p ihrádce
Tato funkce umo uje umývat nádobí pouze v horní p ihrádce,
pokud nemáte dost nádobí na napln ní celé my ky.
Tím uspo íte vodu i energii.

Volba umývání nádobí v horní p ihrádce:
1.  Zav ete dví ka. Zvolte p íslušný mycí program a stiskn te tla ítko „D“, 
     aby se rozsvítila kontrolka        umývání nádobí na horní pihrádce
2. Stiskn te tla ítko pauzy „L“. My ka za ne pracovat it

a za ne blikat kontrolka programu a horní p ihrádky.

Zrušení volby umývání nádobí v horní p ihrádce:
Postupujte podle pokyn  pro „Zrušení nebo zm nu mycího cyklu“.

Umývání nádobí ve spodní p ihrádce
This Tato funkce umo uje umývat nádobí pouze ve spodní p ihrádce,
pokud nemáte dost nádobí na napln ní celé my ky. Tím uspo íte vodu i energii.

Volba umývání nádobí ve spodní p ihrádce:
1. Zav ete dví ka. Zvolte p íslušný mycí program a stiskn te tla ítko „D“, 
    aby se rozsvítila kontrolka           umývání nádobí na spodní p ihrádce
2. Stiskn te tla ítko pauzy „L“. My ka za ne pracovat it a za ne

blikat kontrolka programu a spodní p ihrádky.

Zrušení volby umývání nádobí ve spodní p ihrádce:
Postupujte podle pokyn  pro „Zrušení nebo zm nu mycího cyklu“.

Poznámka:
M jte na pam ti, e mno ví nádobí v my ce
je t eba p izp sobit i dávkování mycího p ípravku.

Výstraha:
Mycí tablety nedávejte do prostoru my ky ani do 
košíku na p íbory. Výsledek mytí by byl horší. Tablety 
se vkládají výhradn  do dávkova e mycího p ípravku.

Poznámka:
Pro rychlé mytí a namá ení se tablety 3 v 1
nesm ívat.

24
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Naprogramování prodlevy zahájení mycího programu
Zahájení mycího programu m

í y a í a y e í u a a na po
po e y
5 Pro ní na é y n e a í o y,
a e n a y úp n ypne

n e o on a ajícího a u ne
a í Program pu
na y í a a e

Pro ní pro íhajícího programu u ní j e po yny pro
Z ní o m nu mycího cy

Nulování vypoušt cí funkcí
Tu o fun m e e pou pro a a ení mycího cy u, er prá pro íhá,

em o acích a í e a ou a n ) a h ením po u 3
po e pu u a po n a u ách e a a í

D

Nulování
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CJPé e a údržba

Pravidelná kontrola a údržba spot ebi e m že zabránit vzniku problém .
Šet í as a nervy. Proto je t eba vnit ek my ky as od asu pe liv  zkontrolovat.

Celkový stav spot ebi e

S l do my ky

Oplachovací p ípravek

Filtry

Zkontrolujte, zda se v my ce nehromadí tuk nebo vodní kámen. 
Pokud objevíte usazeniny:
D kladn  vy ist te vnit ek my ky roztokem istícího p ípravku pro my ky nádobí.

Kontrolujte ukazatel sníženého obsahu soli „J“. 
S l podle pot eby dopl ujte.

Kontrolujte ukazatel sníženého obsahu 
splachovacího p ípravku „I“ na elním panelu. 
P ípravek podle pot eby dopl ujte.

Filtry „8“ a „9“ zabra ují tomu, aby se velké zbytky 
jídla dostaly k erpadlu.
Tyto zbytky mohou ob as filtry ucpat.

I J

Jakmile my ka p estane umývat, zkontrolujte, 
zda nejsou ve filtrech zachyceny velké kusy jídla, 
a v p ípad  pot eby je odstra te a filtry vy ist te.
Po vyjmutí mikrofiltru hrubých ástic „8“ lze 
vyjmout filtr „9“. Odstra te zbytky jídla 
a propláchn te filtry tekoucí vodou. 
Vložte zp t filtr „9“ a utáhn te mikrofiltr hrubých 
ástic.

Poznámka:
P ed išt ním zkontroluje, 
zda je spot ebi  odpojen od sít .

26
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Post ikovací ramena
Vápník a zbytky jídla ve vod  mohou rovn ž
zablokovat trysky v post ikovacích ramenech 
„10“ a „11“ a jejich montážní úchyty. 

Zkontrolujte trysky v post ikovacích ramenech, 
zda nemají dírky ucpané zbytky jídla.
Pokud je t eba, zatla te spodní rameno 
„11“ nahoru a vyjm te.
Odšroubujte horní post ikovací rameno „10“.
Ob  ramena propláchn te tekoucí vodou.
Vra te ob  ramena na místo. Dbejte, 
aby spodní rameno zasko ilo do správné 
polohy a horní rameno bylo ádn  utaženo. 
P ed odstra ováním a išt ním vnit ních ástí
my ky je nutno my ku odpojit od sít .

27
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E

F

ešení problém
Drobné závady si m

ky

Zkušenosti ukazují, drobné závady, které nastávají b hem pravidelného
ího ívání my ky nádobí, si telé í odstra ovat sami,

by pot ebovali volat servisního technika. To nejen šet í náklady, ale znamená
to rovn my ka ne mnohem d íve op t provozuschopná.
Následující seznam nejb n jších závad a jejich nápravy vám
pom zjistit p í inu v tšiny nastalých problém .

My ka se nezapne
Porucha pojistky elektrické sít .
Zástr ka my ky není zasunuta do zásuvky.
Dví ka nejsou ádn  dov ena.
Nestiskli jste tla ítko programu.
 Neotev eli jste p ívod vody.
Ucpané sítko v hadici p ívodu vody.
- Sítko je umíst no v p ipojovacím díle p ívodní hadice nebo v díle Aquastop.

Upozorn ní:

ízením
Na ukazateli zbývajícího asu se objeví hlášení 
chyby. My

 a na 
ukazateli zbývajícího asu se objeví „E1“. 
Rozsvítí se kontrolka volby programu.
Zkontrolujte:

Zda jsou dví ka ádn uzav ena.

My ka sekund vydá deset krátkých
výst zvukových signál a na ukazateli
zbývajícího asu se objeví .
Rozsvítí se kontrolka volby programu.
Zkontrolujte:

Zda není vypoušt cí hadice p íliš nízko 

E

F
28
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My ka 30 t t
t l a na ukazateli

í í o asu se ví „E4“. Rozsvítí se
kontrolka volby programu.

Z není vypoušt í t nebo .
íliš vysoko.

My ka ka 30 vy set k tk v  zvukov l
a na ukazateli í í asu se ví „E5“. Rozsvítí se kontrolka volby
programu.

Z otev p í a n
p .
Z není vypnu p í a

ve ím potrubí  tlak.

íliš nízko.

E

F

Pokud my ka ka ých 30 sekund vydá deset krátkých ných
zvukových signál a na ukazateli zbývajícího asu se objeví „E2“, „E6“,
„E7“, „E8“, „E9“, „EA“ nebo „Eb“, kontaktujte nejbli í autorizované
servisní st edisko.

F

E

Pokud hny tyto kontroly provedete a my ka p esto nefunguje nebo
se zobrazí jiné chyby, vypn te napájení a po kejte n kolik minut. Pak
my ku znovu zapn te a zkuste ji znovu uvést do provozu. Pokud problém
p etrvá, kontaktujte ne í autorizované servisní st edisko a poskytn te
mu tyto informace:

Uve
Uve te íslo typu a íslo (S/ na štítku na boku vnit ní o
panelu í ek.

Spodní post ikovací rameno se nem  otá et

Ví ko zásobníku mycího p ípravku nejde zav ít

V dávkova i z stávají zbytky mycího p ípravku

epln
ípravku.

te ík plnili, byl vevnit  v P pln ním musí b sobník su .

29

29



CJ

Po skon ení programu z stává v my ce voda
Vypoušt cí hadice je ucpaná nebo zkroucená.

erpadlo je ucpané.
Filtry jsou zablokované.
Program dosud probíhá, po kejte, až program skon í.

…problémy b hem mytí
Nezvyklé množství p ny

Do zásobníku oplachovacího p ípravku jste dali normální mycí p ípravek.
Vysypaný oplachovací p ípravek set ete had íkem, jinak by p i p íštím mycím 
cyklu p nil.

Spot ebi  se b hem mytí náhle zastaví

B hem mytí je slyšet klepání

B hem mytí je slyšet rachocení

Z p ívodních ventil  se ozývá klepání

Na nádobí, p íborech apod. z stávají po mytí zbytky jídla

Výpadek elekt iny
P erušení dodávky vody 

Post ikovací rameno bouchá do nádobí v my ce.

Nádobí není v my ce ádn  upevn no a poskládáno. 

Je to zp sobeno zp sobem položení vodovodních trubek a nemá to vliv 
na funkci za ízení. Tuto závadu nelze odstranit.

…problémy s nádobím, p íbory apod.

My ka nebyla správn  napln na. Vodní trysky na všechny kusy nedosáhnou.
V p ihrádce je p íliš mnoho kus .
Nádobí v p ihrádce se navzájem dotýká.
V dávkova i není dost mycího p ípravku.
Vybraný mycí program nebyl dostate n  intenzivní.
Nádobí brání rotaci post ikovacího ramene apod.
Trysky post ikovacích ramen jsou ucpány zbytky jídla.
Filtry jsou zablokované.
Filtry nebyly správn  instalovány. 

erpadlo odpadní vody je ucpané.

30
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Plastové nádobí z stalo flekaté 

Na nádobí z stávají bílé pruhy, sklenice mají mlé ný vzhled

Nádobí není po mytí suché

Sklenice se nelesknou

Skvrny od aje nebo  od rt nky se zcela neodstranily 

Stopy rzi na p íborech

Sklenice jsou šmouhaté a šmouhy nelze odstranit set ením

Sklenice a p íbory jsou z ernalé, sklenice mají kovový vzhled

V dávkova i není dost mycího p ípravku.
Mycí p ípravek nemá odpovídající b lící vlastnosti. Používejte p ípravek
obsahující chemická b lidla.

V dávkova i není dost mycího p ípravku.
Množství oplachovacího p ípravku bylo nastaveno na p íliš nízkou hodnotu.
I když používáte tvrdou vodu, nemáte v zásobníku soli žádnou s l.
Zm k ování vody bylo nastaveno na p íliš nízkou hodnotu.
Ví ko zásobníku soli není dotaženo.
Pokud používáte bezfosfátový p ípravek, zkuste fosfátový a porovnejte výsledek.

Zvolený program neobsahuje funkci sušení.
Množství oplachovacího p ípravku bylo nastaveno na p íliš nízkou hodnotu.
Nádobí bylo vyjmuto z my ky p íliš brzy.

Množství oplachovacího p ípravku bylo nastaveno na p íliš nízkou hodnotu.

Mycí p ípravek nemá dostate né b lící vlastnosti.
Teplota mytí byla nastavena na p íliš nízkou hodnotu.

P íbory nejsou nerezové.
Obsah soli v mycí vod  je p íliš vysoký.
- Ví ko na zásobníku soli není dotaženo.
- P i pln ní zásobníku soli se p íliš mnoho soli vysypalo do my ky.

Použili jste nevhodný mycí p ípravek.
Sklenice nejsou ur eny pro mytí v my ce nádobí.

Množství oplachovacího p ípravku je nastaveno na p íliš vysokou hodnotu.
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CJTechnické údaje        

Ší ka

Hloubka      

Výška

Kapacita

Tlak vody

Nap tí v elektrické síti 

Pojistka

Celkový p íkon

Hlu nost

60 cm

85 cm

12 standardních nastavení

0.03-1.0MPa

220-240V~   50Hz

13A

48 dB

viz štítek spot ebi e

60 cm
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CJD ležité informace
Poznámky k likvidaci odpadu 
I staré spot ebi e mají ješt  hodnotu. Ekologická likvidace zajistí, že cenné 
suroviny budou znovu využity. Jakmile spot ebi  dosáhne konce životnosti, 
odpojte ho ze sít . Od ízn te napájecí kabel se zástr kou a zlikvidujte.
Zni te mechanismus zamykání dví ek. To je proto, aby d ti, které si budou 
kolem hrát, nevlezly do my ky a nezamkly se tam. Mohly by se udusit.
Vaše nová my ka byla p i dodávce zabalena v ekologickém obalovém materiálu, 
který lze recyklovat. P isp jte k ochran  životního prost edí jeho odnesením do 
sb rny.
Nenechte d ti hrát si s obalem. Mohly by se udusit lepenkovými krabicemi 
a plastovými obaly. Aktuální informace o likvidaci odpadu obdržíte od vašeho
prodejce nebo místní správy.

Symbol na výrobku           nebo jeho obalu ozna uje, že se nejedná 
o b žný domovní odpad. Spot ebi  je t eba odnést do p íslušné
sb rny pro recyklaci elektrických a elektronických sou ástí.

ádnou likvidací zabráníte p ípadným negativním dopad m na 
životní prost edí a zdraví lov ka, které by mohly vzniknout p i
nesprávné likvidaci. Podrobn jší informace o recyklaci získáte 
od místního ú adu, vaší služby odvozu odpadu nebo od prodejce, 
od kterého jste za ízení zakoupili. 

Likvidace odpadu
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Obecné informace
Je t eba zajistit, aby se podkladové a vestav né prvky, p emís ované
a voln stojící spot ebi e nemohly p evrátit. Toho lze dosáhnout
p išroubováním my ky ke st n nebo k souvislé pracovní ploše,
která je p išroubovaná k sousedním p íborník m.

3.rbO2.rbO
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Obr .1

Informace o srovnávacích testech podle normy EN 50242

standardní speci kací.
P my ky: Viz obrázky
1, 2 a 3.
Kapacita: 12 prostírání / souprav
Porovnávací program: Lehké mytí
Nastavení leštidla : 5

:
 P

Výškov avitelný horní koš musí být zasunut v horní poloze.
Pokud srovnávací testy neodpovídají zcela nor EN 50242, nap .

typem nádobí a p íbor k e.
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