






POZNÁMKA:

S ohľadom na konštantný vývoj a modernizáciu výrobkov môže výrobca vykonať úpravy bez 

predchádzajúceho upozornenia.















POZNÁMKA:

Ak vaša umývačka nemá žiadny systém zmäkčovania vody, môžete túto kapitolu preskočiť.

POZNÁMKA:

1. Zásobník na soľ dopĺňajte až vtedy, keď sa na ovládacom paneli rozsvieti varovný indikátor 

doplnenia soli. Hoci je zásobník soli doplnený, môže indikátor zásobníka soli po nejaký čas 

svietiť, kým sa soľ rozpustí. Ak na ovládacom paneli varovný indikátor doplnenia soli nie je (na 

niektorých modeloch), môžete množstvo odhadnúť po doplnení soli do systému podľa počtu cyklov 

realizovaných umývačkou (pozrite si nasledujúcu schému).

2. Ak by vám soľ niekde vytiekla, zbavte sa jej spustením programu na namáčanie riadu alebo 

programu rýchleho umývania.



POZOR!

Používajte iba značkový leštiaci prostriedok pre umývačky riadu. Do zásobníka na leštiaci prostriedok 

nelejte iné zmesi (napr. tekutý umývací prostriedok a pod.). Umývačka by sa mohla vážne poškodiť.



POZOR!

Prípadný rozliaty prostriedok utrite utierkou, aby sa pri ďalšom umývaní netvorilo nadmerné množstvo 

peny.

POZNÁMKA:

Ak sú na riade po jeho umytí kvapky vody alebo stopy vodného kameňa, zvýšte dávkovanie.

Ak sú na riade biele škvrny alebo namodravé vrstvy na pohároch alebo ostrí nožov, dávkovanie znížte.



POZNÁMKA:

Ak je viečko zavreté: stlačte uvoľňovacie tlačidlo. Viečko sa otvorí.

Umývací prostriedok doplňte vždy až bezprostredne pred spustením každého umývacieho cyklu. 

Používajte iba značkový umývací prostriedok pre umývačky riadu.

VAROVANIE!

Umývací prostriedok do umývačiek riadu je korozívny! Uchovávajte ho mimo dosahu detí.



POZNÁMKA:

Informácie o dávkovaní umývacieho prostriedku pre jednotlivé programy nájdete na poslednej strane.

Nezabudnite, že výsledky sa môžu líšiť podľa miery zašpinenia a tvrdosti používanej vody. Dodržiavajte 

odporúčania výrobcu na obale umývacieho prostriedku.



POZNÁMKA:

Umývací cyklus 3v1 je prídavnou funkciou a musí sa používať s iným programom (Intenzívne 

znečistenie, Ekologický a Mierne znečistenie).



DOVNÚTRA



DOVNÚTRA



DOVNÚTRA



VAROVANIE!

Pozor, aby niektoré príbory netrčali dnom košíka.

POZNÁMKA:

Do umývačky neukladajte žiadne predmety znečistené od cigaretového popola, vosku, laku alebo 

farby. V prípade nákupu nového riadu sa uistite, či je vhodný do umývačky riadu.

POZNÁMKA:

Vašu umývačku neprepĺňajte. Umývačka je vhodná pre 15 štandardných tanierov. Nepoužívajte 

riad, ktorý nie je vhodný do umývačky riadu. To je dôležité kvôli uspokojivým výsledkom umývania a 

rozumnej spotrebe energie.

POZOR!

Nože s dlhou čepeľou umiestnené do zvislej polohy predstavujú potenciálne nebezpečenstvo!

Dlhé a/alebo ostré príbory, napr. kuchynské nože, musíte položiť vodorovne do horného koša.







POZNÁMKA:

Pri zavretí dvierok zaznie kliknutie, ktoré znamená, že sú dvierka zatvorené správne.

Po dokončení umývacieho cyklu vypnite umývačku stlačením vypínača napájania.

POZNÁMKA:

Ak otvoríte dvierka počas spusteného programu, umývačka sa zastaví, zaznie varovný signál a na 

digitálnom displeji bude blikať „E1“. Hneď ako dvierka zatvoríte, umývačka bude po približne 10 

sekundách pokračovať v činnosti.

POZNÁMKA:

Ak začnú svietiť všetky indikátory znamená to, že spotrebič je mimo prevádzky. Skôr ako sa obrátite na 

servis, vypnite napájanie spotrebiča a prívod vody.



VAROVANIE!

Je nebezpečné otvárať dvierka umývačky počas umývania, pretože by vás mohla obariť

horúca voda.

Vypnite umývačku riadu

Na digitálnom displeji sa zobrazí „---“ a šesťkrát zaznie zvukový signál a len v tom prípade je 

program ukončený.

1. Umývačku vypnite pomocou vypínača napájania.

2. Uzatvorte prívod vody!

Dvierka otvárajte opatrne. Po otvorení dvierok môže unikať horúca para!

 Horúci riad je citlivý na udretie. Nechajte preto riad najskôr asi 15 minút vychladnúť a až 

potom ho vyberte z umývačky riadu.

 Otvorte dvierka umývačky riadu, nechajte ich pootvorené a pred vybratím riadu chvíľu 

počkajte. Týmto spôsobom bude riad chladnejší a lepšie uschne.





POZNÁMKA:

Dodržaním všetkých krokov tohto postupu vyberiete filtračný systém; ten inštalujete späť opäť

postupovaním od 2. kroku k 1. kroku .

VAROVANIE!

Umývačku nikdy nepoužívajte bez správne umiestnených filtrov. Pri čistení filtrov na ne 

neklepte. V opačnom prípade by sa filtre mohli poprehýbať a tým by sa znížila účinnosť 

umývačky.



VAROVANIE!

Na čistenie dvierok umývačky nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky v rozprašovačoch, 

pretože by sa mohla poškodiť zámka a elektrické súčasti. Nepoužívajte brúsne čistiace 

prostriedky alebo niektoré papierové utierky, lebo by mohli povrch poškrabať alebo zanechať 

neodstrániteľné stopy.

UPOZORNENIE:

Inštalácia hadíc a elektrických zariadení musí byť vykonaná výhradne kvalifikovaným pracovníkom.

VAROVANIE!

Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!

Pred inštaláciou sa uistite, či je napájací kábel odpojený od elektrickej zásuvky.

V opačnom prípade môže dôjsť k úraz elektrickým prúdom alebo smrteľnému zraneniu.







POZNÁMKA:

Maximálna nastaviteľná výška nožičiek je 20 mm.

UPOZORNENIE:

Po inštalácii uložte návod na bezpečné miesto.

Obsah tohto návodu bude veľmi užitočný aj pre ďalších používateľov.



VAROVANIE!

Ak umývačka preteká, uzatvorte prívod vody a potom zavolajte do servisu. Ak je v spodnej 

nádobe z dôvodu pretečenia alebo netesnosti voda, vylejte ju ešte pred opätovným 

spustením umývačky.







Informačný list





DÔLEŽITÉ!

Aby vaša umývačka fungovala čo najlepšie, prečítajte si 

všetky pokyny pre používanie ešte pred jej uvedením do 

prevádzky.
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