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OVLÁDACÍ PANEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. Tlačidlo ZAP./VYP./Reštart s kontrolkou
2. Tlačidlo Eko program s kontrolkou
3. Tlačidlo programu Auto Intenzívny s kontrolkou
4. Tlačidlo programu Auto Zmiešany s kontrolkou
5. Tlačidlo programu Auto Rýchly s kontrolkou 
6. Tlačidlo programu Rýchly s kontrolkou
7. Tlačidlo programu Krištáľové s kontrolkou
8. Tlačidlo programu Predumývanie s kontrolkou
9. Kontrolka prázdny zásobník soli
10. Kontrolka prázdny zásobník leštidla
11. Displej

12. Ukazovateľ čísla programu a zostávajúceho času
13. Kontrolka Zatvorený vodovodný ventil
14. Kontrolka ODVÁPNIŤ
15. Tlačidlo možnosti Power Clean® s kontrolkou
16. Tlačidlo Polovičná Náplň/Nastavenia - stlačiť na 3 sekundy
17. Tlačidlo Extra Sušenie s kontrolkou
18. Tlačidlo voľby Tichý/Zablokovanie Tlačidiel - stlačiť na 3 sekundy
19. Tlačidlo možnosti Dezinfekčný Oplach s kontrolkou
20. Tlačidlo programu Autočistenie s kontrolkou
21. Tlačidlo Odklad s kontrolkou
22. Tlačidlo ŠTART/Pauza s kontrolkou

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL. 
Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistruj-
te, prosím, svoj spotrebič na: www.whirlpool.eu/register

Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny 
a návod na inštaláciu. Viac informácií o výrobku nájdete na webovej 

stránke: docs.whirlpool.eu
Po inštalácii nezabudnite odstrániť z umývačky všetky  

súčiastky na ochranu pri preprave.

PONUKA NASTAVENÍ
1. Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP. .
2. Podržte tlačidlo Nastavenia  (Polovičná Náplň ) 3 sekundy, kým sa 

neozve pípnutie.
3. Po jednej sekunde sa zobrazí prvé dostupné nastavenie (písmeno „h”).
4. Stlačením  prechádzate zoznamom dostupných nastavení (pozri 

tabuľku ďalej), potom stlačte ŠTART/Pauza  pre zobrazenie a zmenu 
hodnoty aktuálne zvoleného nastavenia.

5. Stlačením  zmeníte hodnotu, potom stlačením ŠTART/Pauza  
novú hodnotu uložíte.

6. Pre zmenu ďalšieho nastavenia zopakujte body 2 a 5.
7. Stlačte ZAP.-VYP.  alebo počkajte 30 sekúnd, ak chcete ponuku zatvoriť. 

PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI
Používanie soli zabraňuje tvorbe vodného kameňa na riadoch a funkčných 
komponentoch umývačky.
Zásobník soli sa nachádza v spodnej časti umývačky (pod spodným košom 
na ľavej strane). 
• Je nevyhnutné, aby ZÁSOBNÍK SOLI NEBOL NIKDY PRÁZDNY. 
• Je dôležité nastaviť tvrdosť vody.
• Soľ treba doplniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka DOPLNIŤ 

SOĽ  . 
1. Vyberte spodný kôš a odskrutkujte uzáver zásobníka 

(proti smeru hodinových ručičiek). 
2. Nasaďte násypku (pozri obrázok) a naplňte zásobník 

až po okraj (približne 0,5 kg); je bežné, že trochu vody 
vytečie.

3. Vykonáva sa len prvýkrát: zásobník soli naplňte vo-
dou.

4. Vyberte násypku a zvyšky soli na otvore utrite.

Dbajte, aby bol uzáver pevne zatiahnutý, aby sa počas umývacieho progra-
mu nedostal do zásobníka umývací prostriedok (mohlo by to nenapraviteľne 
poškodiť zmäkčovač vody).
Spustite program zakaždým hneď po doplnení zásobníka soli, aby ste 
sa vyhli korózii.

Nastavenie tvrdosti vody
Aby mohol zmäkčovač dokonale pracovať, je dôležité, aby bola tvrdosť vody
nastavená podľa skutočnej tvrdosti vody vo vašej domácnosti. Túto
informáciu môžete získať od miestneho dodávateľa vody. Výrobné nastavenie 
je „3“. Pozri „TABUĽKA TVRDOSTI VODY”. 
Ak ho chcete zmeniť, postupujte podľa pokynov v časti "PONUKA NASTAVENÍ".

Používajte iba soľ určenú špeciálne do umývačiek.

PÍSMENO NASTAVENIE
HODNOTY

(Štandardné - tučným 
písmom)

Úroveň tvrdosti vody
(pozri NASTAVENIE TVRDOSTI VODY a 

TABUĽKA TVRDOSTI VODY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Úroveň leštidla
(pozri NASTAVENIE DÁVKOVANIA LEŠTIDLA) 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

NaturalDry (pozri MOŽNOSTI A FUNKCIE)
„1“ = Zap., „0“= Vyp. 1 | 0

Zvuk
„1“ = Zap., „0“= Vyp. 1 | 0

Nastavenie z výroby
Stlačením tlačidla ŠTART/Pauza obnovíte 
nastavenie z výroby všetkých hodnôt nas-

tavení zahrnutých v ponuke nastavení.
-

Keď do umývačky nasypete soľ, kontrolka DOPLNIŤ SOĽ zhasne.
Ak zásobník soli nenaplníte, zmäkčovač vody a  ohrievacie teleso sa 
môžu poškodiť v dôsledku hromadenia vodného kameňa.
Použitie soli sa odporúča s akýmkoľvek typom umývacieho prostriedku 
do umývačky riadu.

SYSTÉM NA ZMÄKČOVANIE VODY  
Zmäkčovač vody automaticky znižuje tvrdosť vody, čím zároveň zabraňuje 
tvorbe vodného kameňa v ohrievači a prispieva k vyššej efektivite umývania. 
Tento systém sa automaticky regeneruje pomocou soli, a preto je nut-
né pravidelne dopĺňať zásobník soli, keď bude prázdny. 
Intervaly vykonávania regenerácie závisia od nastavenia tvrdosti vody – re-
generácia sa vykonáva raz za 4-6 Eco cyklov, ak je tvrdosť vody nastavená 
na 3. 
Proces regenerácie prebieha na začiatku cyklu s pridaním čerstvej vody. 
• Pri regenerácii sa spotrebuje: približne 3 litre vody;
• Pridá k cyklu dodatočných 5 minút; 
• Spotrebuje sa pri nej 0,005 kWh energie.

PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA
Leštidlo uľahčuje SUŠENIE riadu. Dávkovač leštiaceho prostriedku A treba 
naplniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka DOPLNIŤ LEŠTIDLO  .

1. Otvorte dávkovač B stlačením a 
zdvihnutím držiaka na veku.

2. Opatrne nalejte leštidlo až po 
značku maximum (110 ml) v pl-
niacom priestore – dbajte, aby 
ste ho nerozliali. Ak sa to stane, 
leštidlo ihneď utrite suchou 
handričkou. 

3. Zatlačte veko, až počujete cvaknutie.
NIKDY nelejte leštidlo priamo do vaničky umývačky.
Nastavenie dávkovania leštidla
Ak nie ste celkom spokojní s výsledkom sušenia, môžete nastaviť množstvo 
použitého leštidla.
Ak ho chcete zmeniť, postupujte podľa pokynov v časti "PONUKA NASTAVENÍ".
Ak je úroveň leštidla nastavená na NULA (EKO), nepridáva sa nijaké 
množstvo leštidla. Kontrolka MÁLO LEŠTIDLA sa nerozsvieti, ani keď sa
leštidlo minie. 
V závislosti od modelu umývačky možno nastaviť maximálne 6 úrovne.
• Ak vidíte na riade modrasté pásiky, nastavte nízku hodnotu (0-3).
• Ak sú na riade kvapky vody alebo stopy po vodnom kameni, nastavte vysokú 

hodnotu (4-5).

AB

PRVÉ POUŽITIE
Tabuľka tvrdosti vody

Úroveň °dH 
Nemecké stupne

°fH 
Francúzske 

stupne
°Clark  

Anglické stupne

1 (mäkká) 0 - 6 0 - 10 0 - 7
2 (stredná) 7 - 11 11 - 20 8 - 14
3 (priemerná) 12 - 16 21 - 29 15 - 20
4 (tvrdá) 17 - 34 30 - 60 21 - 42
5 (veľmi tvrdá) 35 - 50 61 - 90 43 - 62
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RADY A TIPY
TIPY
Pred naložením riadu do košov odstráňte všetky zvyšky jedla z nádob a vyprázdnite 
poháre. Riad nemusíte vopred oplachovať pod tečúcou vodou.
Uložte nádoby tak, aby sedeli pevne na mieste a neprevrátili sa; a uložte ich 
tak, aby boli otvormi nadol, a vypuklé časti, aby boli naklonené a voda sa tak 
mohla voľne dostať ku všetkým povrchom.
Pozor: veká, rúčky, podnosy a panvice na vysmážanie nesmú brániť otáčaniu 
ostrekovacích ramien.
Drobné veci ukladajte do košíka na príbor. Veľmi špinavý riad a hrnce treba 
ukladať do spodného koša, lebo v tejto časti sú prúdy vody silnejšie a zvyšujú 
umývací výkon. Po naplnení spotrebiča sa presvedčte, či sa ostrekovacie 
ramená môžu voľne otáčať.

NEVHODNÉ PREDMETY
• Drevené nádoby a príbor.
• Krehké zdobené poháre, umelecký ručne maľovaný a starožitný porcelán. Ich 

zdobenie nie je odolné.
• Časti z plastu, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.
• Medené a cínové nádoby.
• Riad zašpinený od popola, vosku, mazadiel alebo atramentu.
Farby ozdôb na skle a hliníkové/strieborné kusy sa môžu počas umývania 
meniť a vyblednúť. Niektoré typy skla (napr. krištáľové predmety) môžu po 
niekoľkých umytiach zmatnieť.

POŠKODENIE SKLA A PORCELÁNU
• Používajte iba sklo a porcelán, pri ktorých výrobca zaručuje, že ich možno bez-

pečne umývať v umývačke.
• Používajte jemný umývací prostriedok vhodný na porcelán
• Vytiahnite poháre a príbor z umývačky hneď po skončení  

umývacieho cyklu.

TIPY NA ÚSPORU ENERGIE
• Keď používate umývačku riadu do domácnosti v  súlade s  pokynmi 

výrobcu, pri umývaní kuchynského riadu v  umývačke sa spravidla 
spotrebuje MENEJ ENERGIE a vody ako pri ručnom umývaní riadu.

• Na dosiahnutie maximálnej efektivity umývačky riadu sa odporúča 
spustiť cyklus umývania až potom, čo bude kompletne napl-
nená. Ak naložíte umývačku riadu až do kapacity uvedenej výrob-
com, prispejete tým k  úspore energie a  vody. Informácie o  správnom 
nakladaní riadu nájdete v  kapitole s  názvom NAKLADANIE KOŠOV. 
V  prípade čiastočného naplnenia sa odporúča používať špecializované 
možnosti umývania (Polovičná náplň/Zónové umývanie/Multizónové 
umývanie), ak sú k dispozícii, a naplniť iba konkrétne koše. Pri nesprávnom 
alebo nadmernom naplnení sa môže zvýšiť spotreba umývačky (či už ide 
o  spotrebu vody, energie, času alebo väčšiu mieru hluku), čo povedie 
k zníženiu výkonu pri umývaní a sušení. 

• Manuálne predbežné oplachovanie kuchynského riadu má za následok 
zvýšenú spotrebu vody a energie, a preto sa neodporúča.

HYGIENA
Aby ste sa vyhli zápachu a usadeninám, ktoré sa môžu nahromadiť v umývačke, 
aspoň raz do mesiaca spustite program s vysokou teplotou. Do prázdnej 
umývačky dajte čajovú lyžičku umývacieho prostriedku a pustite ju naprázdno, 
aby sa vyčistila.

ODOLNOSŤ VOČI MRAZU
Ak je spotrebič umiestnený v prostredí s rizikom mrazu, je potrebné z neho 
úplne vypustiť vodu. Uzavrite vodovodný kohútik, odstráňte prívodnú a od-
tokovú hadicu a nechajte vodu vytiecť. Presvedčte sa, že zmäkčovač vody 
je plný rozpustenej regeneračnej soli v zásobníku soli, aby bol spotrebič 
chránený pred teplotami až do -20°C.
Ak bol spotrebič uskladnený v podmienkach, kde mrzlo, musí pred prvým 
spustením aspoň 24 hodín stáť pri okolitej teplote minimálne 5°C.   

PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
Dávkovač umývacieho prostriedku otvorte pomocou otváracieho za-
riadenia C. Umývací prostriedok dávajte iba do suchého dávkovača D. 
Umývací prostriedok na predumývanie dajte priamo do vaničky.

1. Pri odmeriavaní umývacieho prostriedku sa 
riaďte uvedenými informáciami, aby ste pridali správne 
množstvo. Vnútri dávkovača D sa nachádzajú značky, 
ktoré pomôžu pri dávkovaní  umývacieho prostriedku. 
2. Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku z 
okrajov dávkovača a až potom veko zatvorte, až sa ozve 
cvaknutie.
3. Zatvorte veko dávkovača umývacieho 
prostriedku jeho nadvihnutím, až uzatváracie zariade-
nie zapadne na miesto. 

Dávkovač umývacieho prostriedku sa automaticky otvorí v správnom čase 
podľa programu.
Ak používate čistiaci prostriedok, ktorý nie je určený na umývačky, 
môžete tým spôsobiť poruchu alebo poškodenie spotrebiča.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. SKONTROLUJTE PRIPOJENIE K VODOVODU

Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k vodovodnej sieti a či je ot-
vorený vodovodný ventil.

2. ZAPNITE UMÝVAČKU
Stlačte tlačidlo ZAP./VYP..

3. ULOŽTE RIAD DO KOŠOV (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).

4. PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
5. ZVOĽTE PROGRAM A UPRAVTE SI CYKLUS PODĽA ŽELANIA

Vyberte najvhodnejší program podľa typu nádob a stupňa zašpinenia 
(pozri OPIS PROGRAMOV) stlačením zvoleného tlačidla PROGRAM.
Zvoľte požadované možnosti (pozri MOŽNOSTI A  FUNKCIE). Nie všetky 
možnosti sú kompatibilné so všetkými programami.

6. ŠTART
Cyklus umývania spustíte stlačením tlačidla ŠTART/Pauza (rozsvieti sa 
LED). Keď sa program spustí, ozve sa jedno zapípanie. 

7. UKONČENIE CYKLU UMÝVANIA
Koniec cyklu umývania oznámi zvuková signalizácia a na displeji sa zo-
brazí END (KONIEC). Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP. a 
otvorením dvierok.
Niekoľko minút počkajte, aby ste sa nepopálili, a potom nádoby vyberte. 
Vyložte riad z košov, začnite od spodného.

ÚPRAVA BEŽIACEHO PROGRAMU
Ak ste zvolili nesprávny program, je možné ho zmeniť za podmienky, že sa 
iba začal. RESET spotrebiča: stlačte a podržte tlačidlo ZAP./VYP. dlhšie ako 
3 sekundy a spotrebič sa vypne. Na prístrojovej doske sa zobrazí „0:01“. 
Počkajte, kým sa skončí cyklus odčerpania (cca 1 minúta). Znova spotrebič 
zapnite pomocou tlačidla ZAP./VYP. a zvoľte nový umývací cyklus a poža-
dovanú možnosť. Cyklus spustite stlačením tlačidla ŠTART/Pauza. 

PRIDANIE RIADU NAVYŠE
Bez vypnutia spotrebiča najprv pootvorte dvierka, aby voda nevyšplechla 
(LED kontrolka ŠTART/Pauza) začne blikať) (Pozor!: Horúca para!) a vložte 
riad do umývačky. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo ŠTART/Pauza, cyklus 
bude pokračovať od bodu, kde bol prerušený. 

NÁHODNÉ PRERUŠENIA
Ak sa dvierka otvoria počas umývacieho cyklu, alebo v prípade výpad-
ku prúdu, cyklus sa zastaví. Zatvorte dvierka a  IBA AK STLAČÍTE tlačidlo 
ŠTART/Pauza, cyklus bude pokračovať od bodu, kde bol prerušený.

D
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Údaje zprogramu EKO sú namerané v laboratórnych podmienkach podľa európskej normy EN 60436:2020.
Poznámka pre Skúšobné laboratóriá: O informácie o podmienkach vykonania komparatívnej skúšky EN môžete požiadať na adrese: 
dw_test_support@whirlpool.com
Príprava riadu pred umývaním nie je potrebná pri nijakom program.
*) Nie všetky možnosti možno použiť súčasne s inými.
**) Hodnoty uvedené pri iných programoch ako Eko sú iba orientačné. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako sú teplota a tlak privádzanej 
vody, teplota vmiestnosti, množstvo umývacieho prostriedku, množstvo a typ vloženého riadu, jeho rozloženie, ďalšie zvolené možnosti akalibrácia senzoru. Kali-
brácia senzoru môže predĺžiť trvanie programu až o 20 minút.

TABUĽKA PROGRAMOV
Pr

og
ra

m

Opis programov Fá
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D
ry Dostupné možnosti *)

Trvanie
umývacieho

programu
(h:min)**)

Spotreba
vody 

(litre/cyklus)

Spotreba
energie

(kWh/cyklus)

Eko 50°- Program Eco je vhodný na umývanie bežne 
zašpineného kuchynského riadu, preto ide o  najefektív-
nejší program na tento účel z hľadiska spotreby energie 
a  vody, ktorý sa používa na stanovenie súladu s  legi-
slatívou Ecodesign v rámci EÚ.

      4:00 9,5 0,65

Auto Intenzívny 65° - Automatic-
ký program na silne znečistený riad a 
panvice.

Sníma úroveň 
z n e č i s t e n i a 
riadu a podľa 
toho nastavuje 
program. Počas 
snímania úrov-
ne znečistenia 
senzorom sa na 
displeji zobrazí 
animácia a aktu-
alizuje sa dĺžka 
cyklu.

     2:25 - 3:10 15,5 - 24,5 1,30 - 1,70

Auto Zmiešaný 55° - Automatický 
program na normálne znečistený riad so 
zasušenými zvyškami jedla.      1:20 - 3:00 7,5 - 19,5 0,75 - 1,20

Auto Rýchly 50° - Automatický pro-
gram na normálne a trochu znečistený 
riad. Každodenný cyklus, ktorý zabez-
pečuje optimálny výsledok umývania 
a sušenia v kratšom čase.

     1:00 - 1:50 7,5 - 15,5 0,70 - 1,10

Rýchly 45° - Program, ktorý sa odporúča pre obmedzené 
množstvo trochu znečisteného riadu bez zasušených zvy-
škov jedla. Neobsahuje fázu sušenia.

-      0:30 - 0:40 10,0 - 12,0 0,55 - 0,65

Krištáľové 45° - Program na krehké kusy riadu, ktoré sú 
citlivejšie na vysoké teploty, napríklad poháre a šálky.      1:40 - 1:50 12,5 - 16,5 0,95 - 1,20

Predumývanie - Na odmočenie riadu, ktorý sa bude 
umývať neskôr. Pri tomto programe sa nepoužíva 
umývací prostriedok.

-       0:12 4,5 0,10

Autočistenie 65° - Program určený na údržbu umývačky 
sa musí spúšťať iba v PRÁZDNEJ umývačke s použitím 
špeciálnych prostriedkov určených na údržbu umývačky.

- -       1:15 11,0 1,10

 POWER CLEAN® - Vďaka prídavným výkonným dýzam táto funkcia 
umožňuje intenzívnejšie a účinnejšie umývanie v spodnom koši, 

v špecifickej oblastia. Táto možnosť sa používa na umývanie hrncov a kastrólov 
(Pozri časť Power Clean® naplnenie).

 EXTRA SUŠENIE - Vyššia teplota počas záverečného oplachovania a 
predĺžená fáza sušenia umožňuje lepšie sušenie. Možnosť EXTRA 

SUŠENIE predĺži cyklus umývania.

ODKLAD - Začiatok programu možno posunúť o 30 minút až 24 hodín.

1. Zvoľte program a akúkoľvek želanú možnosť. Opakovane stláčajte tlačidlo 
ODKLAD, čím posuniete začiatok programu. Dá sa nastaviť čas 0:30 až 
24 hodín. Po dosiahnutí nastavenia 24 hodín znova stlačte ODKLAD na 
vypnutie funkcie ODKLAD.

2. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo ŠTART/Pauza. Časomer začne dpočí-
tavanie.

3. Po uplynutí zvoleného času kontrolka zhasne a program sa automaticky 
spustí.

Po spustení programu už funkciu posunutia štartu nemožno nastaviť.

ZATVORENÝ VODOVODNÝ VENTIL – alarm - Bliká v prípade žiadneho 
prítoku vody alebo zatvoreného vodovodného ventilu.

NaturalDry - je konvekčný systém sušenia, ktorý automaticky otvorí dvier-
ka počas/po fáze sušenia, čím zaistí výnimočný výsledok sušenia každý 
deň. Dvierka sa otvárajú pri teplote, ktorá neohrozí váš kuchynský náby-
tok, preto sa neotvoria, ak je zvolená možnosť DEZINFEKČNÝ OPLACH.  
 Ako doplnková ochrana pred parou bola k umývačke priložená špeciálne 
navrhnutá ochranná fólia.
Spôsob montáže ochrannej fólie nájdete v NÁVODE NA INŠTALÁCIU. Táto 
funkcia je aktivovaná štandardne, ale je možné ju deaktivovať v  ponuke 
PONUKA NASTAVENÍ.

 POLOVIČNÁ NÁPLŇ - Ak máte na umývanie málo riadov, používa sa 
polovičná náplň pre úsporu vody, elektriny alebo času v závislosti od 

zvoleného programu. 
Nezabudnite znížiť množstvo umývacieho prostriedku.

 TICHÝ - Vhodný na nočnú prevádzku spotrebiča. Túto funkciu možno 
použiť na zníženie hlučnosti počas fáz umývania. Predĺži sa tým čas cyklu 

v závislosti od zvoleného základného cyklu. 
 DEZINFEKČNÝ OPLACH - Túto funkciu môžete použiť na dezinfekciu 
umytého riadu. Zvýši teplotu záverečného oplachovania a pridá 

k zvolenému programu antibakteriálne umývanie. Ideálne na umývanie 
porcelánu a detských fľašiek. Dvierka umývačky musia byť počas celého 
programu zatvorené, aby bolo zaručené zredukovanie baktérií. Pri otvorení 
dvierok začne blikať svetelná kontrolka.
UPOZORNENIE: porcelánové šálky a taniere môžu byť na konci cyklu 
veľmi horúce.

SNÍMANIE - Keď senzor zisťuje úroveň znečistenia, na displeji 
sa zobrazí animácia (asi 20 minút) a trvanie cyklu sa aktualizuje. 

Snímanie je pre úroveň znečistenia riadu a je pri všetkých cykloch (okrem 
Eco) a príslušne upraví program.

ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL - Dlhým stlačením (na 3 sekundy) 
tlačidla TICHÝ sa aktivuje funkcia zablokovania tlačidiel. Funkcia ZABLO-
KOVANIE TLAČIDIEL zablokuje ovládací panel okrem tlačidla ZAP./VYP. Zablo-
kovanie tlačidiel deaktivujete opätovným dlhým stlačením.

MOŽNOSTI A FUNKCIE
MOŽNOSTI možno zvoliť/zrušiť po zvolení programu priamo stlačením príslušného tlačidla (ak sú dostupné, rozsvieti sa kontrolka) (pozri OVLÁDACÍ 
PANEL). Ak možnosť nie je kompatibilná so zvoleným programom (pozri TABUĽKU PROGRAMOV), 3 razy rýchlo zabliká príslušná LED kontrolka a 
ozve sa pípanie. Možnosť sa neaktivuje. Voliteľnou možnosťou možno zmeniť čas alebo spotrebu vody alebo energie pre program.

ODVÁPNIŤ - Upozornenie - Bolo zistené nahromadenie vodného 
kameňa na vnútorných komponentoch spotrebiča. Skontrolujte, či máte 

v Nastaveniach Tvrdosti Vody správnu hodnotu a v zásobníku soli soľ (pozri 
PRVÉ POUŽITIE), potom použite odvápňovací prostriedok (odporúča sa 
značka WPro) s programom Autočistenie. Po úspešnom odvápnení sa 
ikonka už nebude zobrazovať.
Ak sa vyššie uvedené činnosti nevykonajú, výkon spotrebiča sa zhorší.  
Upozornenie ODVÁPNIŤ začne blikať a na displeji sa zobrazí „dES“. Ak sa čin-
nosť napriek tomu nevykoná, spotrebič dovolí spustiť iba určitý počet cy-
klov (zobrazený pri upozornení „dES“ na displeji) a potom sa ZABLOKUJE, 
aby zabránil poškodeniu komponentu, a bude k dispozícii iba program 
Autočistenie. Vykonanie odvápnenia spotrebič odblokuje. V prípade mi-
moriadne veľkého množstva vodného kameňa možno odvápnenie vyko-
nať dva razy, aby bolo účinné.
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA
Zostavu filtra pravidelne čistite, aby sa filtre neupchali a odpadová voda 
mohla správne odtekať.
Ak používate umývačku riadu s upchatými filtrami alebo s cudzími telesa-
mi vo filtračnom systéme či v ostrekovacích ramenách, môže to spôsobiť 
poruchu s následným zhoršením výkonu, nárastom hluku alebo zvýšením 
spotreby.
Zostava filtra pozostáva z troch filtrov, ktoré odstraňujú zvyšky jedla  
z umývačky a potom vodu recirkulujú. 
Umývačku nesmiete používať bez filtrov, alebo ak je filter uvoľnený.
Aspoň raz mesačne alebo zakaždým po 30 cykloch skontrolujte zostavu 
filtra a v prípade potreby ju pomocou nekovovej kefky dôkladne vyčistite 
pod tečúcou vodou podľa nižšie uvedených pokynov:
1. Otočte valcovým filtrom A proti smeru hodinových ručičiek  

a vytiahnite ho (obr. 1). Je dôležité, aby sa pri opätovnej inštalácii fil-
tra dva trojuholníky zobrazené na zväčšenine stretli.

2. Vytiahnite vrchný filter B jemným zatlačením na bočné klapky (obr. 2).
3. Vyberte plechový filter z nehrdzavejúcej ocele C (obr. 3).
4. V prípade, že nájdete cudzie telesá (napr. úlomky skla, porcelánu, kostí, 

ovocné semená a pod.), opatrne ich vyberte.
5. Skontrolujte sifón a odstráňte zvyšky jedla. NIKDY NEVYBERAJTE 

ochranu čerpadla (označené šípkou) (obr. 4).
Po vyčistení filtrov zostavu filtrov vložte na miesto a zafixujte v správnej 
polohe; je to dôležité pre správnu činnosť umývačky.
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UKLADANIE RIADU DO KOŠOV KAPACITA: 15 štandardných súprav

KOŠÍK NA PRÍBOR 
Tretí košík je určený na ukladanie príboru.
Príbor uložte, ako je uvedené  na obrázku.
Vďaka oddelenému uloženiu sa príbor po umy-
tí ľahšie vyberá  a dosiahne sa lepší výsledok 
umývania a sušenia.
Nože a ostatné kuchynské náčinie s ostrými 
okrajmi treba uložiť čepeľami nadol.

Košík na príbor je vybavený dvoma zasúvacími 
bočnými priehradkami, aby sa čo najviac využila 
výška spodného priestoru a dali sa uložiť vyso-
ké veci do horného koša.

VRCHNÝ KÔŠ
Ukladajte doň krehké a ľahké nádoby: poháre, šál-
ky, tanieriky, nízke šalátové misky.
Vrchný kôš má oporu proti prevráteniu, ktorú 
možno použiť vo vertikálnej polohe pri ukla-
daní podšálok a dezertných tanierikov alebo v 
spodnej polohe na ukladanie misiek a nádob na 
jedlo.

(príklad naplnenia vrchného koša)

Nastavenie výšky vrchného koša
Výška vrchného koša je nastaviteľná: vysoká poloha 
umožňuje uložiť do spodného koša objemný riad a 
nízka poloha umožňuje čo najlepšie využiť opory 
proti prevráteniu vytvorením väčšieho miesta sme-
rom nahor a vyhnúť sa tomu, aby riad narážal o veci 
v spodnom koši.
Vrchný kôš je vybavený nastavovačom výšky 
vrchného koša (pozri obrázok), bez stláčania páčok 
ho jednoducho nadvihnite uchopením bočníc koša, 
len čo je kôš v stabilnej hornej polohe.
Na vrátenie do spodnej polohy stlačte páčky A na 
bokoch koša a posuňte kôš nadol.
V žiadnom prípade neodporúčame nastavovať 
výšku koša, keď je plný.
NIKDY nezdvíhajte ani nespúšťajte kôš iba na jednej strane.

Sklápacie klapky s nastaviteľnou polohou
Bočné sklápacie opierky je možné sklopiť alebo 
vyklopiť, aby bolo možné optimalizovať usporia-
danie riadu v zásuvke.
Vínové poháre možno bezpečne uložiť do 
sklápacích opierok vložením stopky pohára do 
príslušnej štrbiny.
V závislosti od modelu: 
• pri vyklápaní opierku posuňte hore a otočte ju 

alebo ju uvoľnite zo západiek a potiahnite ju 
dole.

• pri sklápaní opierku otočte a  zasuňte ju dole 
alebo ju vytiahnite hore a zatlačte do západiek. 

SPODNÝ KÔŠ
Na hrnce, pokrievky, taniere, šalátové misy, príbor a pod. Veľké taniere a 
pokrievky by mali byť uložené po bokoch, aby na ne ostrekovacie ramená 
nenarážali.
Spodný kôš má opory proti prevráteniu, ktoré možno použiť v zvislej po-
lohe pri ukladaní tanierov alebo v horizontálnej polohe (nižšie) pre ľahké 
uloženie panvíc a šalátových mís.

(príklad naplnenia spodného koša)

POWER CLEAN® 
Funkcia Power Clean® využíva špeciálne vod-
né dýzy v zadnej časti priestoru na intenzívne 
umývanie veľmi špinavých nádob. 
Spodný kôš má oddeľovaciu zónu, špeciálnu 
vyťahovaciu oporu v zadnej časti koša, ktorá 
môže slúžiť na podopretie panvíc alebo plechov 
na pečenie, aby boli v zvislej polohe a zabrali 
tak menej miesta.
Po umiestnení hrncov/kastrólov oproti kompo-
nentu Power Clean® aktivujte na ovládacom pa-
neli POWER CLEAN.
Ako používať Power Clean®:
1. Upravte priestor Power Clean® (G) sklo-

pením zadných držiakov  tanierov, aby sa 
tam zmestili hrnce.

2. Vložte vertikálne naklonené hrnce a ka-
stróly do oblasti Power Clean®. Hrnce musia 
byť naklonené smerom k vodným dýzam.



SKPríručka Problémov

65

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉMY MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIA
 Kontrolka soli 
svieti. Zásobník soli je takmer prázdny. Doplňte do zásobníka soľ (ďalšie informácie - pozri PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI). V prípade potreby 

skontrolujte nastavenie tvrdosti vody - pozri TABUĽKA TVRDOSTI VODY.

 Kontrolka soli 
bliká Zásobník soli je prázdny. Čo najskôr doplňte do zásobníka soľ. Používanie spotrebiča bez soli môže poškodiť jeho vnútor-

né komponenty.

 Kontrolka leštidla 
svieti alebo bliká

Dávkovač leštidla je prázdny. (Po doplnení leštidla 
môže kontrolka ešte krátko svietiť). Naplňte dávkovač leštidlom (viac informácií - pozri PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA).

           Kontrolka 
odvápnenia svieti 

alebo bliká; Zobrazuje 
sa varovanie „dES“.

Na vnútorných komponentoch spotrebiča sa hro-
madí vodný kameň.

Okamžite spotrebič odvápnite pomocou programu Autočistenie a komerčne dostupného 
odvápňovacieho prostriedku (pozri MOŽNOSTI A FUNKCIE). Doplňte do zásobníka soľ. Skontroluj-
te nastavenie tvrdosti vody. Ak spotrebič nie je odvápnený, prestane pracovať.

Umývačka sa ne-
spúšťa a nereaguje 
na príkazy.

Spotrebič nie je riadne pripojený do elektrickej 
zásuvky. Zastrčte zástrčku do zásuvky.

Výpadok prúdu. Z bezpečnostných dôvodov sa umývačka riadu po obnovení napájania nereštartuje automaticky. 
Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo ŠTART/Pauza.

Dvierka umývačky nie sú zatvorené. Kolík Natural-
Dry nie je vtiahnutý. Energicky dvierka zatlačte tak, aby ste počuli „cvaknutie“.

Cyklus je prerušený otvorením dvierok na viac 
ako 4 sekundy. Do 4 sekúnd zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo ŠTART/Pauza.

Ovládací panel nereaguje alebo sa zobrazí F6 E1. Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP./Reštart, asi po minúte ho znova zapnite a reštartujte 
program. Ak problém pretrváva, odpojte spotrebič na 1 minútu a následne ho znova zapojte.

Z umývačky neodtie-
kla voda. 
Zobrazenie na 
displeji: 
F7 E3 alebo F9 E1

Filter je upchatý zvyškami jedla alebo vodným 
kameňom. Vyčistite filter a spotrebič odvápnite (pozri ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA a NÁVOD NA ODVÁPNENIE).

Zalomená odtoková hadica. Skontrolujte odtokovú hadicu (pozri NÁVOD NA INŠTALÁCIU).

Odtokové potrubie drezu je upchaté. Vyčistite odtokové potrubie drezu.

Umývačka vydáva 
nadmerný hluk.

Nádoby o seba hrkocú. Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).

Vzniká nadmerné množstvo pary.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek (pozri PLNENIE 
DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU). Reštartujte aktuálny cyklus vypnutím umývačky, po-
tom ju znova zapnite, zvoľte nový program, zatvorte dvierka a stlačte ŠTART/Pauza. Nepridávajte 
čistiaci prostriedok. 

Riad nebol správne uložený. Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).

Filter je upchatý zvyškami jedla alebo vodným 
kameňom. Vyčistite zostavu filtrov (pozri STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA). 

Riad nie je čistý.

Riad nebol správne uložený. Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).

Ostrekovacie ramená sa nemôžu voľne točiť, 
bránia im v tom kusy riadu.

Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV). Skontrolujte, či je horný kôš v správ-
nej polohe a prípade potreby ho upravte (zdvihnite).

Umývací cyklus je príliš jemný. Vyberte príslušný umývací cyklus (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).

Vzniká nadmerné množstvo pary. Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek riadu (pozri 
PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU).

Veko priehradky na leštidlo nebolo správne 
uzavreté. Presvedčte sa, či je veko dávkovača leštidla uzavreté.

Filter je upchatý zvyškami jedla alebo vodným 
kameňom. Vyčistite filter a spotrebič odvápnite (pozri ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA).

Zásobník soli je prázdny. Naplňte zásobník soli (pozri PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI).

Ak vaša umývačka riadnu nefunguje správne, zistite, či problém nemožno vyriešiť po konzultácii s nasledujúcim zoznamom. V prípade ďalších 
chýb a problémov sa obráťte na autorizovaný popredajný servis, pričom kontaktné údaje nájdete v záručnej knižke. Náhradné diely budú k 
dispozícii počas 7 alebo až 10 rokov podľa konkrétnych požiadaviek nariadení.

ČISTENIE OSTREKOVACÍCH RAMIEN
Občas sa zvyšky jed-
la môžu zasušiť aj na os-
trekovacích ramenách  
a zablokovať dierky, cez ktoré 
strieka vody. Preto sa od-
porúča občas ramená kont-
rolovať a čistiť ich malou ne-
kovovou kefkou.

Ak chcete odstrániť horný 
ostrekovač, musíte ho od-
strániť spolu s prívodným 
potrubím.

Spodné ostrekovacie rameno možno vy-
brať potiahnutím nahor a otočením proti 
smeru hodinových ručičiek. Znovu ho na-
montujete potiahnutím nadol a otočením 
v smere hodinových ručičiek. 

Horné ostrekovacie rameno možno vy-
brať zatlačením nahor a otočením proti 
smeru hodinových ručičiek. Znovu 
ho namontujete potiahnutím nahor a 
otočením v smere hodinových ručičiek.
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Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie infor-
mácie o produkte nájdete na:
• Pomocou QR kódu a na našej webovej stránke: docs.whirlpool.eu
• Na našej webovej stránke: parts-selfservice.whirlpool.com
• Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní 

nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
Informácie o modele získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo mode-
lu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v registri na portáli https://eprel.ec.europa.eu.

IEC 436

:

PROBLÉMY MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIA
Umývačka sa neplní 
vodou. 
Zobrazenie na 
displeji: H2O a  
svieti; ozýva sa 
zvukový alarm.

V prívode nie je voda alebo je uzavretý ventil. Presvedčte sa, či je v prívode voda a či je kohútik otvorený.

Prívodná hadica je ohnutá. Skontrolujte prívodnú hadicu (pozri INŠTALÁCIA). Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo ŠTART/Pauza.

Sitko v prívodnej hadici je upchaté. Je nevyhnut-
né ho vyčistiť. Skontrolujte a vyčistite sitko v prívodnej hadici. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo ŠTART/Pauza.

Umývačka predčasne 
ukončuje cyklus. 
Zobrazenie na 
displeji: F8 E3

Filter je upchatý zvyškami jedla alebo vodným 
kameňom. Vyčistite filter a spotrebič odvápnite (pozri ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA a NÁVOD NA ODVÁPNENIE).

Odtoková hadica je umiestnená príliš nízko alebo 
voda odteká do domáceho odpadového systému.

Skontrolujte, či je koniec odtokovej hadice umiestnený v správnej výške (pozri INŠTALÁCIA). 
Skontrolujte odvádzanie do systému domového odpadu, v prípade potreby namontujte vypínač 
odtoku/ventil prívodu vzduchu.

Vzniká nadmerné množstvo pary. Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek riadu (pozri 
PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU).

V prívode vody je vzduch. Skontrolujte, či v prívode vody nie sú netesnosti alebo iné problémy, pre ktoré uniká vzduch 
dovnútra.

Riad nie je dobre 
vysušený. V dávkovači nie je leštidlo alebo je dávka príliš 

malá.
Presvedčte sa, či je dávkovač leštidla plný (pozri PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA). Iba multifunkčné 
tablety nezabezpečia taký dobrý výsledok sušenia ako použitie tekutého leštidla.

Riad bol vyložený po automatickom otvorení 
dvierok, ale pred skutočným ukončením cyklu.

Predtým ako začnete riad vykladať, presvedčte sa, či sa cyklus skončil (pozri  KAŽDODENNÉ 
POUŽÍVANIE). Pre ešte lepší výsledok sušenia sa odporúča nechať riad v umývačke pri otvorených 
dvierkach ďalších 15 minút po skončení cyklu.

Riad je uložený príliš na plocho. Ak v šálkach, pohároch alebo miskách zbadáte kaluže vody, skúste ukladať riad (najmä v hornom 
koši) väčšmi naklonený, aby väčšie množstvo vody pred sušením odtieklo.

Zvolený cyklus nemá fázu sušenia.
Overte si v TABUĽKE PROGRAMOV, či má zvolený program fázu sušenia. Cyklus bez fázy sušenia 
nemusí dosahovať želanú účinnosť sušenia, preto sa odporúča vybrať radšej cyklus, ktorý má 
fázu sušenia.

Nádoby majú úpravu proti pripáleniu alebo sú 
z plastu. Je normálne, že na takomto type materiálu zostávajú nejaké kvapky vody.

Na riade a pohároch 
sú modré pásy ale 
majú modrastý 
odtieň.

Dávka leštidla je priveľmi veľká. Nastavte dávkovanie na nižšie hodnoty.

Na riadoch a po-
hároch sú usadeniny 
vodného kameňa 
alebo biely povlak.

Zásobník soli je prázdny. Čo najskôr doplňte do zásobníka soľ. Používanie spotrebiča bez soli môže poškodiť jeho vnútor-
né komponenty.

Je nastavená príliš nízka tvrdosť vody. Zvýšte hodnoty tvrdosť vody (pozri TABUĽKU TVRDOSTI VODY).

Uzáver zásobníka soli nie je dobre zavretý. Skontrolujte a zatvorte záver zásobníka soli.

Zásobník leštidla je prázdny alebo dávkovanie 
leštidla je nedostatočné.

Naplňte dávkovač leštidlom a skontrolujte nastavenie dávkovania (viac informácií nájdete - pozri 
PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA).

Umývačka riadu 
zobrazuje F8 E5 Ventil je zablokovaný alebo chybný. Zatvorte ventil prívodu vody, ak je to možné. Nevypínajte napájanie. Zavolajte servis.
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