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CS  Opatření a rady

Zařízení bylo navrženo a vyrobeno 
v souladu s platnými mezinárodními 
bezpečnostními předpisy. Tato upozornění 
jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a 
je třeba si je pozorně přečíst. 
Je velmi důležité tento návod uschovat, 
aby jej bylo možné kdykoli dle potřeby 
konzultovat. V případě prodeje, darování 
nebo přestěhování zařízení se ujistěte, že 
návod zůstane uložen v jeho blízkosti.
Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: 
Obsahují důležité informace o instalaci, 
použití a bezpečnosti.
Toto zařízení bylo navrženo pro použití v 
domácnosti nebo pro podobné aplikace, 
jako například:
- hospodářská stavení;
- použití zákazníky v hotelu, motelu nebo 
jiných prostředích rezidenčního typu;
- penziony typu „bed and breakfast“. 
Po rozbalení zařízení zkontroluje, zda 
během přepravy nedošlo k jeho poškození. 
V případě, že je poškozeno, je nezapojujte 
a obraťte se na prodejce.

Základní bezpečnostní pokyny
• Tento elektrospotřebič mohou používat 

děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, senzorickými nebo duševními 
schopnostmi nebo osoby bez zkušeností 
nebo potřebné znalosti, když jsou pod 
dozorem odpovědné osoby, případně 
poté, co jim byly poskytnuty pokyny 
týkající se bezpečného použití zařízení 
a pochopení souvisejících nebezpečí. 

• Děti si nesmí hrát se zařízením.
• Čištění a údržbu zařízení musí provádět 

uživatel. Nesmí je provádět děti bez 
dozoru.

• Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro 
neprofesionální použití v domácnosti.

• Zařízení musí být používání na mytí 
nádobí v domácnosti podle pokynů 
uvedených v tomto návodu.

• Zařízení nesmí být nainstalováno venku, 
a to ani v případě, že by se jednalo o 
místo chráněné před nepřízní počasí, 
protože je velmi nebezpečné vystavit jej 
působení deště a bouří.

• Nedotýkejte se myčky nádobí bosýma 

nohama.
• Nevytahujte zástrčku ze zásuvky 

elektrického rozvodu tahem za kabel, 
ale uchopením za zástrčku.

• Na konci  každého cyklu a před 
provedením operací čištění a údržby 
je třeba zavřít kohoutek přívodu vody a 
odpojit zástrčku ze zásuvky elektrického 
rozvodu. 

• Maximální počet jídelních souprav je 
uveden v technickém listu výrobku. 

• Při výskytu poruchy se v žádném případě 
nepokoušejte o opravu vnitřních částí 
zařízení. 

• Neopírejte se o otevřená dvířka a 
nesedejte si na ně: zařízení by se mohlo 
převrátit.

• Dvířka nesmí zůstat v otevřené poloze, 
protože by mohla představovat nebezpečí 
zakopnutí.

• Udržujte mycí prostředek a leštidlo mimo 
dosah dětí.

• Obaly nejsou hračky pro děti!
• Nože a nástroje s ostrými hroty musí být 

umístěny do košíku na příbory s hroty/
ostřími obrácenými směrem dolů nebo 
do vodorovné polohy na sklopné držáky 
nebo na tác/do třetího koše u modelů, 
jejichž je součástí.

• Zařízení musí být připojeno k rozvodu 
vody novou přívodní hadicí a stará 
přívodní hadice nesmí být znovu použita.

• Když se jedná o volně instalovatelnou 
myčku nádobí, její zadní strana musí být 
umístěna ke stěně.

Likvidace
• Likvidace obalových materiálů: Při jejich 

odstraňování postupujte v souladu 
s místním předpisy a dbejte na možnou 
recyklaci.

• Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadu 
tvořeném elektrickými a elektronickými 
zařízeními (RAEE) předpokládá, že 
elektrospotřebiče nesmí být likvidovány 
v rámci běžného pevného městského 
odpadu. Vyřazená zařízení musí být 
sesbírána zvlášť za účelem zvýšení 
počtu recyklovaných a znovu použitých 
materiálů, ze kterých jsou složena, a za 
účelem zabránění možným ublížením na 
zdraví a škodám na životním prostředí. 
Symbolem je přeškrtnutý koš, který je 
uveden na všech výrobcích s cílem 
připomenout povinnosti spojené se 
separovaným sběrem.
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 Podrobně jš í  in fo rmace týka j íc í 
se správného způsobu vyřazení 
elektrospotřebičů z provozu mohou 
jejich držitelé získat tak, že se obrátí na 
navrženou veřejnou instituci nebo na 
prodejce.

Jak ušetřit a brát ohled na životní 
prostředí

Šetření vodou a energií
• Uvádějte myčku nádobí do chodu pouze 

tehdy, když je naplněna. Během čekání 
na naplnění zařízení zabraňte vzniku 
nepříjemného zápachu použitím cyklu 
Namáčení (je-li součástí - viz Programy).

• Zvolte program vhodný pro druh nádobí 
a stupeň znečištění; podívejte se do 
Tabulky programů:

 - pro běžně znečištěné nádobí použijte 
program Eko, který zaručuje nízkou 
spotřebu energie a vody.

 - při menším množství nádobí použijte 
volitelnou funkci Poloviční náplň (je-li 
součástí - viz Speciální programy a Volitelné funkce).

• V případě, že vaše smlouva na dodávku 
elektrické energie předpokládá používání 
časových pásem pro šetření elektrickou 
energií, provádějte mytí v časových 
pásmech se sníženou sazbou. Volitelná 
funkce Odložený start může napomoci 
organizaci mycích cyklů uvedeným 
způsobem (je-li součástí - viz Speciální programy 
a Volitelné funkce).

DE   Vorsichtsmaßnahmen und 
Hinweise

Das Gerät wurde nach den strengsten 
internationalen Sicherheitsvorschriften 
konzipiert und hergestellt. Nachstehende 
Hinweise werden aus Sicherheitsgründen 
angegeben und sollten aufmerksam gelesen 
werden. 
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung 
sorgfältig auf, damit Sie sie jederzeit zu Rate 
ziehen können. Im Falle eines Verkaufs, einer 
Übergabe oder eines Umzugs muss sie dem 
Gerät stets beiliegen.
Lesen Sie die folgenden Hinweise 
aufmerksam durch, denn sie liefern wichtige 
Informationen hinsichtlich der Installation, 
des Gebrauchs und der Sicherheit.
Dieses Gerät wurde für den Hausgebrauch 
oder ähnliche Anwendungen konzipiert, zum 
Beispiel:

- Bauernhäuser
- Nutzung durch Kunden in Hotels, Motels 
und anderen Wohnbereichen
- Frühstückspensionen 
Nehmen Sie das Verpackungsmaterial 
ab und prüfen Sie Ihr Gerät auf eventuelle 
Transportschäden. Schließen Sie das Gerät 
im Falle einer Beschädigung bitte nicht an, 
sondern fordern Sie den Kundendienst an.
Allgemeine Sicherheit
• Dieses Haushaltsgerät darf von Kindern 

ab acht Jahren und von Personen 
mit eingeschränkten körperlichen, 
s e n s o r i s c h e n  o d e r  g e i s t i g e n 
Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und 
der notwendigen Kenntnis verwendet 
werden, vorausgesetzt, sie werden streng 
von einer verantwortungsbewussten 
Person überwacht oder sie haben eine 
ausreichende Einweisung in die sichere 
Nutzung des Geräts erhalten und die damit 
verbundenen Gefahren verstanden. 

•  Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
•  Die Reinigung und die Wartung des 

Geräts müssen vom Benutzer ausgeführt 
werden. Diese Arbeiten dürfen nicht von 
unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt 
werden.

• Dieses Gerät ist für den nicht professionellen 
Einsatz in privaten Haushalten bestimmt.

• Das Gerät darf nur zum Spülen von 
Haushaltsgeschirr und gemäß den 
Anleitungen dieses Handbuchs verwendet 
werden.

• Das Gerät darf nicht im Freien aufgestellt 
werden, auch nicht, wenn es sich um einen 
geschützten Platz handelt. Es ist äußerst 
gefährlich, das Gerät Regen und Gewittern 
auszusetzen.

• Berühren Sie den Geschirrspüler nicht, 
wenn Sie barfuß sind.

• Ziehen Sie den Netzstecker nicht am 
Netzkabel aus der Steckdose, sondern 
nur am Netzstecker selbst.

• Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten 
muss am Ende jedes Zyklus der Wasserhahn 
zugedreht und der Netzstecker aus der 
Steckdose gezogen werden. 

• Die höchstzulässige Anzahl an Gedecken 
ist auf dem Produktdatenblatt angegeben. 

• Versuchen Sie bei etwaigen Störungen 
keinesfalls, Innenteile selbst zu reparieren. 

• Stützen Sie sich und setzen Sie sich nicht 
auf die offen stehende Gerätetür; das 
Gerät könnte umkippen.
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• Die Gerätetür sollte nicht offen gelassen 
werden, da man darüber stolpern könnte.

• Bewahren Sie das Spülmittel und den 
Klarspüler außerhalb der Reichweite von 
Kindern auf.

• Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für 
Kinder.

• Messer und anderes Besteck mit scharfen 
Kanten müssen mit der Spitze/Klinge nach 
unten in den Besteckkorb gegeben oder 
horizontal auf die Klappfächer oder auf das 
Tablett/den dritten Korb gelegt werden, 
sofern dies bei Ihrem Modell vorhanden ist.

• Das Gerät wird mit dem neuen 
Versorgungsschlauch an das Wassernetz 
angeschlossen und der alte Schlauch darf 
nicht mehr verwendet werden.

  Handelt es sich bei der Spülmaschine 
um ein frei stehendes Gerät, muss die 
Rückseite an eine Wand gestellt werden.

Entsorgung
• Befolgen Sie die lokalen Vorschriften; 

Verpackungsmaterial kann wiederverwertet 
werden.

• Die europäische Richtlinie 2012/19/EG 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(WEEE) sieht vor, dass Haushaltsgeräte 
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt 
werden dürfen. Die Altgeräte müssen 
getrennt gesammelt werden, um die 
Rückführung und das Recycling der 
Materialen zu optimieren, aus denen 
die Geräte hergestellt sind, und um 
mögliche Belastungen der Gesundheit 
und der Umwelt zu verhindern. Das 
Mülleimersymbol ist auf allen Produkten 
dargestellt, um an die Verpflichtung zur 
getrennten Abfallsammlung zu erinnern.

 Für weitere Informationen hinsichtlich 
der ordnungsgemäßen Entsorgung von 
Haushaltsgeräten wenden Sie sich bitte 
an Ihren Händler oder an die zuständige 
kommunale Stelle.

Energie sparen und Umwelt schonen
Wasser und Strom sparen
• Setzen Sie den Geschirrspüler nur bei 

voller Ladung in Betrieb. Um in der 
Zwischenzeit, d. h. bis das Gerät ganz 
gefüllt ist, die Bildung unangenehmer 
Gerüche zu vermeiden, setzen Sie den 
Einweichzyklus in Gang (sofern verfügbar – 
siehe Spülprogramme).

• Wählen Sie ein für das zu spülende 
Geschirr und den Verschmutzungsgrad 

geeignetes Programm. Ziehen Sie hierzu 
die Programmtabelle zu Rate:

 - Verwenden Sie für normal verschmutztes 
Geschirr  das umwelt freundl iche 
Sparprogramm Eco,  das e inen 
niedrigen Wasser- und Stromverbrauch 
gewährleistet.

 - Aktivieren Sie bei geringfügiger 
Beschickung die Option Halbe Füllung 
(sofern verfügbar – siehe Sonderprogramme und 
Optionen).

• Sieht Ihr Stromliefervertrag Billigstromzeiten 
vor, empfiehlt sich, das Gerät in diesen 
Zeiten in Betrieb zu setzen. Die Option 
Verzögerter Start kann dabei helfen, die 
Spülgänge entsprechend zu organisieren 
(sofern verfügbar – siehe Sonderprogramme und 
Optionen).

ES  Precauciones y consejos

El aparato ha sido proyectado y fabricado 
en conformidad con las normas internacionales 
de seguridad Estas advertencias se 
suministran por razones de seguridad y 
deben ser leídas atentamente. 
Es importante conservar este manual para 
poder consultarlo en cualquier momento. En 
caso de venta, de cesión o de traslado, el 
manual debe permanecer junto al aparato.
Lea atentamente las instrucciones: contienen 
información importante sobre la instalación, 
sobre el uso y sobre la seguridad.
Este aparato ha sido proyectado para uso 
doméstico y para aplicaciones similares, por 
ejemplo:
- cortijos;
- uso por parte de clientes en hoteles, moteles 
y otros ambientes de tipo residencial;
- bed and breakfast. 
Desembalar el aparato y comprobar que no 
haya sufrido daños durante el transporte. Si 
estuviera dañado, no conectarlo; llamar al 
revendedor.
Seguridad general
• Este electrodoméstico puede ser utilizado 

por niños de no menos de 8 años de 
edad y por personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o 
carentes de experiencia o del conocimiento 
necesario, pero sólo bajo la estricta 
vigilancia de una persona responsable, 
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siguiendo las instrucciones sobre el uso 
seguro y después de comprender bien los 
peligros inherentes. 

•  Los niños no deben jugar con el aparato.
•  La limpieza y el mantenimiento del aparato 

deben ser efectuados por el usuario. 
No deben ser efectuados por niños sin 
vigilancia.

• El aparato ha sido fabricado para un uso 
de tipo no profesional en el interior de una 
vivienda.

• El aparato debe ser utilizado para el lavado 
de vajilla de uso doméstico y según las 
instrucciones contenidas en este manual.

• El aparato no se debe instalar al aire libre, ni 
siquiera si el lugar está protegido, porque 
es muy peligroso dejarlo expuesto a la 
lluvia o a las tormentas.

• No tocar el lavavajillas con los pies 
descalzos.

• No desconectar la clavija de la toma de 
corriente tirando del cable sino sujetando 
la clavija.

• Es necesario cerrar el grifo de agua y 
desconectar la clavija de la toma de 
corriente al final de cada ciclo antes 
de realizar operaciones de limpieza y 
mantenimiento. 

• El número máximo de cubiertos se indica 
en la ficha del producto. 

• En caso de avería, no acceder nunca a 
los mecanismos internos para intentar su 
reparación. 

• No apoyarse ni sentarse sobre la puerta 
abierta: el aparato podría voltearse.

• La puerta no se debe dejar abierta, ya que 
podría causar tropiezos.

• Conservar el detergente y el abrillantador 
fuera del alcance de los niños.

• Los embalajes no son juguetes para los 
niños.

• Los cuchillos y utensilios con bordes 
filosos deben colocarse en el cesto para 
cubiertos con las puntas/hojas hacia abajo 
o en posición horizontal sobre los cestos 
especiales adicionales o en la bandeja o el 
tercer cesto en los modelos que lo tienen. 

• El aparato se debe conectar a la red del 
agua utilizando el nuevo tubo de carga. El 
tubo de carga anterior no se debe reutilizar.

   Si el lavavajillas es de libre instalación, el 
lado posterior debe quedar contra una 
pared.

Eliminación
• Eliminación del material de embalaje: 

respetar las normas locales para que los 
embalajes puedan ser reutilizados.

• La norma Europea 2012/19/EU sobre 
residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos (REEE) establece que los 
electrodomésticos no se deben eliminar 
de la misma manera que los desechos 
sólidos urbanos. Los aparatos eliminados 
deben ser recogidos en forma separada 
para optimizar la tasa de recuperación 
y reciclado de los materiales que los 
componen e impedir que provoquen 
daños a la salud y el medio ambiente. El 
símbolo del cubo tachado se encuentra 
en todos los productos para recordar la 
obligación de recolección separada.

 Para mayor información sobre la correcta 
eliminación de los electrodomésticos, los 
propietarios podrán dirigirse al servicio 
público encargado de la recolección o a 
los revendedores.

Ahorrar y respetar el medio ambiente
Ahorrar agua y energía
• Poner en funcionamiento el lavavajillas sólo 

con plena carga. A la espera de que la 
máquina se llene, prevenir los malos olores 
con el ciclo Remojo (si lo hay - ver Programas).

• Seleccionar un programa adecuado al 
tipo de vajilla y al grado de suciedad 
consultando la Tabla de programas:

 - para la vajilla con suciedad normal utilizar 
el programa Eco, que garantiza un bajo 
consumo energético y de agua.

 - si la carga es reducida, activar la opción 
Media carga (si la hay - ver Programas especiales 
y opciones).

• Si el suministro de energía eléctrica prevé 
horarios de ahorro energético, realizar los 
lavados en los horarios con tarifa reducida. 
Para organizar mejor los lavados, puede 
ser útil la opción de Arranque diferido (si la 
hay - ver Programas especiales y opciones).

RO  Precauţii şi recomandări
Aparatul a fost proiectat şi fabricat 

conform normelor internaţionale de 
siguranţă. Recomandările sunt furnizate 
pentru siguranţa dvs. şi vă recomandăm 
să le citiţi cu atenţie.  
Este important să păstraţi acest manual 
pentru a-l putea consulta în orice moment. 
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În cazul vânzării, cedării sau mutării 
maşinii, manualul trebuie să însoţească 
maşina.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile: ele conţin 
informaţii importante privind instalarea, 
utilizarea şi siguranţa.
Acest aparat este proiectat pentru uzul 
casnic sau pentru aplicaţii asemănătoare, 
de exemplu:
- case de ţară;
- folosirea de către clienţi în hoteluri, 
moteluri şi alte spaţii de tip rezidenţial;
- bed and breakfast. 
Scoateţi maşina de spălat din ambalajul său 
şi verificaţi să nu fi suferit daune în timpul 
transportului. Nu racordaţi maşina dacă 
este deteriorată şi contactaţi distribuitorul.
Siguranţă generală
• Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat 

de copiii în vârstă de peste 8 ani şi de 
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale 
sau mentale reduse sau fără experienţa 
sau cunoştinţele necesare, cu condiţia 
să fie sub supravegherea strictă a unei 
persoane responsabile sau după ce au 
primit instrucţiuni privind folosirea sigură 
a aparatului şi înţelegerea pericolelor 
inerente acestuia. 

• Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
• şi întreţinerea aparatului trebuie să 

fie efectuată de utilizator. Nu trebuie 
efectuată de copiii nesupravegheaţi.

• Acest aparat a fost conceput pentru un 
uz neprofesional în interiorul locuinţelor.

• Maşina trebuie utilizată pentru spălarea 
vaselor de uz casnic, potrivit instrucţiunilor 
din acest manual.

• Aparatul nu trebuie instalat în aer liber, 
nici chiar în cazul în care spaţiul este 
adăpostit, deoarece expunerea acestuia 
la ploi şi furtuni este foarte periculoasă.

• Nu atingeţi maşina când sunteţi desculţi.
• Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând 

de cablu, ci apucând ştecherul.
• La sfârşitul fiecărui ciclu  şi înainte de 

efectuarea operaţiunilor de curăţare şi 
întreţinere, trebuie să închideţi robinetul 
de apă şi să scoateţi ştecherul din priză. 

• Numărul maxim de vase este menţionat 
în fişa produsului. 

• În caz de defecţiune, nu umblaţi în niciun 
caz la mecanismele din interior şi nu 
încercaţi să o reparaţi singuri. 

• Nu vă sprijiniţi şi nu vă aşezaţi pe uşa 
deschisă a maşinii: aceasta se poate 

răsturna.
• Uşa trebuie ţinută închisă, pentru că altfel 

reprezintă un pericol de a vă împiedica.
• Nu păstraţi detergentul şi agentul de 

limpezire la îndemâna copiilor.
• Ambalajele nu constituie jucării pentru 

copii.
• Cuţitele şi articolele cu marginile tăioase 

trebuie să fie amplasate cu vârfurile/
lamele orientate în jos în coşul de 
tacâmuri sau aşezate în poziţie orizontală 
pe rafturi sau în tavă/al treilea coş la 
modelele în care sunt prezente.

• Aparatul trebuie să fie conectat la 
reţeaua hidrică conectând noul furtun de 
încărcare, iar vechiul furtun de încărcare 
nu trebuie să fie reutilizat.

• Dacă maşina de spălat vase se instalează 
liber, partea posterioară a acesteia 
trebuie să fie pusă la perete.

Eliminarea deşeurilor
• Eliminarea deşeurilor de ambalaje se 

va face cu respectarea normelor locale, 
în acest mod ambalajele putând fi 
reutilizate.

• Directiva Europeană 2012/19/EU cu 
privire la deşeurile care provin de la 
aparatele electrice şi electronice (RAEE), 
prevede că aparatele electrocasnice 
trebuie să fie eliminate separat de 
deşeurile solide urbane. Aparatele 
scoase din uz trebuie să fie colectate 
separat, pentru a optimiza rata de 
recuperare şi reciclare a materialelor 
care le compun, precum şi pentru a evita 
efectele dăunătoare asupra sănătăţii şi 
a mediului înconjurător. Simbolul care 
se utilizează pentru a reaminti obligaţia 
de colectare separată a acestora este 
tomberonul de gunoi tăiat; acesta este 
reprezentat grafic pe toate aparatele.

 Pentru informaţii suplimentare cu privire 
la scoaterea din uz a electrocasnicelor, 
deţinătorii acestora se pot adresa 
centrelor de colectare a deşeurilor sau 
distribuitorilor.

Protejaţi şi respectaţi mediul înconjurător
Economisiţi apa şi energia electrică
• Porniţi maşina de spălat vase numai 

dacă este încărcată complet. Până la 
umplerea completă a maşinii, preveniţi 
mirosurile neplăcute efectuând un ciclu 
de Înmuiere (dacă este disponibil - a se vedea 
capitolul Programe).

• Selectaţi un program adecvat tipului 
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de veselă şi gradului de murdărire 
a l  acestora,  consul tând Tabelu l 
programelor:

 -pentru vase murdare normal, utilizaţi 
programul Eco, ce garantează consumuri 
de energie şi apă reduse.

 -pentru cantităţi de veselă mai mici, 
activaţi opţiunea Încărcare pe jumătate 
(dacă este disponibilă - a se vedea capitolul 
Programe speciale şi Opţiuni).

• În cazul în care contractul dvs. de furnizare 
a energiei electrice prevede tranşe orare 
cu tarife economice, vă recomandăm să 
spălaţi vasele în acele intervale orare. 
Opţiunea Pornire întârziată poate facilita 
organizarea spălărilor în acest sens (dacă 
este disponibilă - a se vedea capitolul Programe 
speciale şi Opţiuni).

SK  Opatrenia a rady

Zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené 
v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými 
normami. Tieto upozornenia sú uvádzané 
z bezpečnostných dôvodov a je potrebné 
si ich pozorne prečítať. 

Je dôležité tento návod uschovať, kvôli 
prípadnému neskoršiemu nahliadnutiu. 
V prípade predaja, darovania alebo 
presťahovania zariadenia zabezpečte, aby 
návod zostal vždy jeho súčasťou.

Pozorne si prečítajte uvedené pokyny: Sú 
zdrojom dôležitých informácií, týkajúcich 
sa inštalácie, použitia a bezpečnosti.

Toto zariadenie bolo navrhnuté pre použitie 
v domácnosti alebo pre podobné aplikácie, 
ako napríklad:
- hospodárske príbytky;
- použitie zákazníkmi v hoteli, moteli alebo 
iných rezidenčných zariadeniach;
- penzióny typu „bed and breakfast“. 
Po rozbalení zariadenia skontrolujte, či 
počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. 
Ak je poškodené, nezapájajte ho a obráťte 
sa na predajcu.

Základné bezpečnostné pokyny
• Tento elektrospotrebič smú používať deti 

vo veku do 8 rokov a osoby so zníženými 

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami,  alebo osoby bez 
skúseností alebo potrebných znalostí, len 
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby, 
alebo ak boli poučení o bezpečnom 
použití zariadenia a ak pochopili súvisiace 
nebezpečenstvá. 

• Deti sa so zariadením nesmú hrať.
• Čistenie a údržbu zariadenia musí 

vykonávať užívateľ. Túto činnosť nesmú 
vykonávať deti bez dozoru.

• Toto zariadenie bolo navrhnuté pre 
neprofesionálne použitie vo vnútri bytu/
domu.

• Zariadenie musí byť používané na 
umývanie riadu v domácnosti, podľa 
pokynov uvedených v tomto návode.

• Zariadenie nesmie byť nainštalované 
v exteriéri, a to ani v prípade, keď sa 
jedná o chránený priestor, pretože 
jeho vystavenie dažďu alebo búrke je 
mimoriadne nebezpečné.

• Nedotýkajte sa umývačky riadu bosými 
nohami.

• Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky 
elektrickej siete ťahaním za kábel, ale 
uchopením za zástrčku.

• Na konci každého cyklu pred čistením 
a údržbou je potrebné zatvoriť kohútik 
prívodu vody a odpojiť zástrčku zo 
zásuvky elektrického rozvodu. 

• Maximálny počet jedálenských súprav je 
uvedený v technickom liste výrobku. 

• V prípade poruchy sa v žiadnom prípade 
nepokúšajte zasahovať do vnútorných 
častí, v snahe o opravu. 

• Neopierajte sa o otvorené dvierka a 
nesadajte si na ne: zariadenie by sa 
mohlo prevrátiť.

• Nenechávajte dvierka otvorené, pretože 
by ste mohli o ne zakopnúť.

• Udržujte umývací prostriedok a leštidlo 
mimo dosahu detí.

• Obaly nie sú hračky pre deti!
• Nože a náradie s ostrými hrotmi musia 

byť uložené do košíka na príbory hrotmi/
ostrím obráteným smerom dolu, alebo 
musia byť uložené do vodorovnej polohy 
na sklopné držiaky alebo na podnos/do 
tretieho koša, ak je súčasťou daného 
modelu.
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Likvidácia
• Likvidácia obalových materiálov: Obaly 

zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi 
kvôli umožneniu ich recyklácie.

• Európska smernica 2012/19/EU o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ) predpisuje, že elektrospotrebiče 
nesmú byť zlikvidované v rámci bežného 
tuhého komunálneho odpadu. Vyradené 
zariadenia musia byť zozbierané 
separovane kvôli optimalizácii stupňa 
opätovného použitia a recyklácie 
materiálov, z ktorých sú vyrobené, 
a kvôli zamedzeniu možných škôd 
na zdraví a na životnom prostredí. 
Symbol preškrtnutého koša, uvedený na 
všetkých takýchto výrobkoch, upozorňuje 
na povinnosti spojené so separovaným 
zberom.

 Podrobnejšie informácie, týkajúce 
sa správneho spôsobu vyradenia 
elektrospotrebičov z prevádzky, môžu 
ich držitelia získať od poverenej verejnej 
inštitúcie alebo od predajcu.

Ako ušetriť a brať ohľad na životné 
prostredie
Šetrenie vodou a energiou
• Používajte umývačku riadu len vtedy, 

keď je naplnená. Počas čakania na 
naplnenie zariadenia zabráňte vzniku 
nepríjemného zápachu spustením cyklu 
Namáčania (ak je súčasťou - viď Programy).

• Zvoľte program vhodný pre druh riadu 
a stupeň znečistenia podľa Tabuľky 
programov:

 - pre bežné znečistenie riadu použite 
program Eko, ktorý zaručuje nízku 
spotrebu energie a vody.

 - pri menšom množstve riadu použite 
voliteľnú funkciu Polovičná náplň (ak 
je súčasťou - viď Špeciálne programy a Voliteľné 
funkcie).

• V prípade dodávky elektrickej energie 
v časových pásmach pre šetrenie 
elektr ickou energiou, používaj te 
umývačku v časových pásmach so 
zníženou sadzbou. Voliteľná funkcia 
Oneskorený štart vám umožní používať 
umývačku práve v tomto čase (ak je 
súčasťou - viď Špeciálne programy a Voliteľné funkcie).
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CS   Servisní služba 
Před přivoláním servisní služby:
• Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami 

(viz Poruchy a způsob jejich odstranění).
• Znovu uveďte do chodu mycí program s cílem ověřit, 

zda byla porucha odstraněna.
• V případě negativního výsledku se obraťte na 

Autorizovanou servisní službu.

Nikdy se neobracejte s žádostí o pomoc na 
neautorizované techniky.

Při hlášení poruchy uveďte:
• druh poruchy;
• model zařízení (Mod.);
• výrobní číslo (S/N).
Tyto informace jsou uvedeny na štítku s jmenovitými údaji, 
umístěném na zařízení. (viz Popis zařízení).

ES  Asistencia Técnica
Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica:
• Verifique si la anomalía puede ser resuelta por Ud. mismo 

(ver Anomalías y Soluciones).
• Vuelva a poner en funcionamiento el programa para controlar 

si el inconveniente ha sido resuelto.
• Si no es así, llame al Servicio de Asistencia Técnica 

Autorizado.

No llame nunca a técnicos no autorizados.

Comunique:
• el tipo de anomalía;
• el modelo de la máquina (Mod.);
• y el número de serie (S/N).
Esta información se encuentra en la placa de características 
ubicada en el aparato (ver Descripción del aparato).

DE  Kundendienst
Bevor Sie den Kundendienst anfordern:
• sollten einige Kontrollen vorab selbst durchgeführt 

werden (siehe Störungen und Abhilfe).
• Starten Sie das Programm erneut, um sicherzustellen, 

dass die Störung behoben wurde.
• Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an den 

autorisierten Kundendienst.

Beauftragen Sie bitte niemals unbefugtes Personal.

Geben Sie bitte Folgendes an:
• die Art der Störung
• das Gerätemodell (Mod.)
• die Seriennummer (S/N).
Diese Informationen können Sie auf dem am Gerät 
befindlichen Typenschild ablesen (siehe Beschreibung 
Ihres Geschirrspülers).

SK   Servisná služba
Skôr ako sa obrátite na Servisnú službu:
• Skontrolujte, či nie ste schopní poruchu odstrániť sami 

(viď Poruchy a spôsob ich odstránenia).
• Opätovne uveďte do chodu umývací program, s cieľom 

overiť, či bola porucha odstránená.
• V prípade negatívneho výsledku sa obráťte na Servisnú 

službu alebo na autorizovaného technika;

Nikdy sa neobracajte so žiadosťou o pomoc na 
neautorizovaných technikov.

Pri hlásení poruchy uveďte:
• druh poruchy;
• model zariadenia (Mod.);
• výrobné číslo (S/N).
Tieto informácie sú uvedené na štítku s technickými údajmi, 
umiestnenom na zariadení. (viď Popis zariadenia).

RO   Asistenţă 

Înainte de a contacta serviciul de Asistenţă:
• Verificaţi dacă puteţi remedia singuri anomalia (vezi Anomalii 

şi Remediere).
• Reporniţi programul, pentru a controla dacă inconvenientul a 

fost eliminat.
• În cazul în care inconvenientul nu a fost eliminat, contactaţi 

Serviciul Autorizat de Asistenţă Tehnică.

Nu apelaţi niciodată la personal tehnic neautorizat.
Comunicaţi:
• tipul defecţiunii;
• modelul maşinii (Mod.);
• numărul de serie (S/N).
Aceste informaţii se găsesc pe plăcuţa cu caracteristici, montată 
pe aparat (vezi Descrierea maşinii).
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CS  Informační list výrobku
Informační list výrobku
Značka INDESIT
Model TDFP 57BP96
Kapacita počtu standardních sad nádobí  (1) 14
Třída energetické účinnosti na stupnici A+++ (nejnižší spotřeba) až D (vysoká spotřeba) A++
Roční spotřeba energie v kWh (2) 265.0
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh 0.93
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve W 0.5
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu ve W 5.0
Roční spotřeba vody v litrech za rok (3) 3360.0
Třída účinnosti sušení na stupnici od G (minimální účinnost) až po A (maximální účinnost) A
Délka  programu při standardním mycím cyklu v minutách  220’
Délka režimu ponechání v zapnutém stavu v minutách 12
Emise hluku v dB(A) re 1 pW 46
Vestavný spotřebič Ne
1) Informace uvedené na štítku a v informačním listu se vztahují na standardní mycí cyklus. Tento program je vhodný pro mytí 
běžně znečištěného nádobí. Jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Standardní mycí 
cyklus koresponduje s cyklem Eco.

2) Na základě 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a spotřeby v režimu nízké spotřeby energie. Skutečná 
spotřeba energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.

3) Na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody závisí na tom, jak je spotřebič používán.

Datenblatt

Marke INDESIT
Modell TDFP 57BP96
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus (1) 14
Energieeffizienzklasse (A+++ niedriger Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch) A++
Energieverbrauch pro Jahr in kWh (2) 265.0
Energieverbrauch Standardreinigungszyklus in kWh 0.93
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W 0.5
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand in W 5.0
Wasserverbrauch pro Jahr in Liter (3) 3360.0
Trocknungseffizienzklasse (A höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) A
Programmdauer des Standardreinigungszyklus in Minuten 220’
Dauer des unausgeschalteten Zustands nach Programmende 12
Luftschallemissionen dB(A) re 1pW 46
Einbaugerät Nein
HINWEIS 
1) Angabe auf Grundlage von 280 Standardreingungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer 
Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Die Angaben beziehen sich auf den Standardreinigungszyklus. Dieses Programm eignet sich zur Reingung von normal 
verschmutztem Geschirr und ist am effizientesten in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch. Der 
Standardreingungszyklus entspricht dem Eco Zyklus.

3) Angabe auf Grundlage von 280 Standardreingungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des 
Geräts ab.

DE  Datenblatt
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Ficha producto

Marca INDESIT
Modelo TDFP 57BP96
Capacidad nominal en número de cubiertos estándar (1) 14
Clase de eficiencia energética sobre una escala de A+++ (bajo consumo) a D (alto consumo) A++
Consumo energético anual en kWh (2) 265.0
Consumo energético del ciclo de lavado estándar en kWh 0.93
Consumo de potencia en el modo apagado en W 0.5
Consumo de potencia en el modo espera en W 5.0
Consumo de agua anual en litros (3) 3360.0
Clase de eficacia de secado sobre una escala de G (eficacia mínima) a A (eficacia máxima) A
Duración del programa por ciclo de lavado estándar en minutos 220’
Duración del modo espera en minutos 12
Nivel de ruido en dB(A) re 1 pW 46
Modelo de encastre No
NOTAS
1) La información contenida en la etiqueta y la ficha se refiere al ciclo estándar de lavado, este programa está diseñado para lavar 
normalmente vajillas manchadas y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de agua y energía. El ciclo 
estándar de lavado se corresponde con el ciclo Eco.

2) Basado en 280 ciclos de lavado estándar con agua fría y consumo de modos de bajo consumo energético. El consumo actual 
dependerá de cómo se utilice el aparato.

3) Basado en 280 ciclos de lavado estándar. El consumo actual de agua depende de cómo se utilice el aparato.

ES  Ficha producto

RO  Fişa produsului
Fişa produsului
Marca INDESIT
Identificator model furnizor TDFP 57BP96
Capacitate nominală în număr de setări standard (1) 14
Clasa de eficienţă energetică pe o scară de la A+++ (consum redus) la D (konsum ridicat) A++
Consumul de energie anual exprimat în kWh (2) 265.0
Consumul de energie la programul de spălare standard exprimat în kWh 0.93
Consumul de energie în modul off (oprit) exprimat în W 0.5
Consumul de energie în modul left-on (rămas în funcţiune) exprimat în W 5.0
Consumul de apă anual exprimat în litri (3) 3360.0
Clasa de eficienţă la centrifugare pe o scară de la G (eficienţă minimă) la A (eficienţă maximă) A
Durata programului de spălare rufe standard exprimată în minute. 220’
Durata modului left-on (rămas în funcţiune) exprimată în minute 12
Nivelul de zgomot exprimat în dB(A) re 1 pW 46
Model încorporat Da
Note
1) Informaţiile de pe etichetă şi din fişa produsului fac referire la ciclul de spălare standard, acest program este adecvat pentru spălarea veselei cu 
grad de murdărie normal şi este programul cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie şi apă. Ciclul de spălare standard 
corespunde ciclului Eco.

2) Pe baza programelor cu 280 de cicluri de spălare standard cu apă rece şi şi a consumului modurilor cu consum redus. Consumul real de energie va 
depinde de modul în care este utilizat aparatul.

3) Pe baza programelor cu 280 de cicluri de spălare. Consumul real de apă va depinde de modul în care este utilizat aparatul.
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SK  Opis výrobku
Opis výrobku

Značka INDESIT
Model TDFP 57BP96
Kapacita počtu štandardných súprav riadu (1) 14
Trieda energetickej účinnosti na stupnici A+++ (najnižšia spotreba) až D (vysoká spotreba) A++
Ročná spotreba energie v kWh (2) 265.0
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh 0.93
Spotreba energie vo vypnutom stave vo W 0.5
Spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave vo W 5.0
Ročná spotreba vody v litroch za rok (3) 3360.0
Trieda účinnosti sušenia na stupnici od G (minimálna účinnosť) až po A (maximálna účinnosť) A
Dĺžka  programu pri štandardnom umývacom cykle v minútach 220’
Dĺžka režimu ponechania v zapnutom stave v minútach 12
Emisa hluku v dB(A) re 1 pW 46
Vstavaný spotrebič Nie

1) Informácie uvedené na štítku a v informačnom liste sa vzťahujú na štandardný umývací cyklus. Tento program je vhodný 
na umývanie bežne znečisteného riadu. Jedná sa o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. 
Štandardný umývací cyklus korešponduje s cyklom Eco.

2) Na základe 280 štandardných umývacích cyklov pri použití studenej vody a spotreby v režime nízkej spotreby energie. 
Skutočná spotreba energie závisí na tom, ako je spotrebič používaný.

3) Na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba vody závisí na tom, ako je spotrebič používaný.
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CSPři stěhování udržujte zařízení ve svislé poloze; dle 
potřeby je můžete naklonit na zadní stranu.

Připojení k rozvodu vody
Přizpůsobení rozvodu vody pro instalaci musí být 

provedeno kvalifikovaným personálem.

Přívodní hadice a vypouštěcí hadice vody musí být nasmě-
rovány směrem doprava nebo doleva s cílem umožnit co 
nejlepší instalaci. 
Hadice nesmí být ohnuté nebo přitlačené myčkou.

Připojení hadice pro přívod vody
• Připojení se provádí k přípojce vody o velikosti 3/4” typu 

plyn se studenou nebo teplou vodou (max. 60 °C).
• Nechte vodu odtéct, dokud nebude průzračná. 
• Řádně přišroubujte přívodní hadici a otevřete ventil.

V případě, že délka přívodní hadice nebude dostatečná, 
se obraťte na special izovanou prodejnu nebo na 
autorizovaného technika (viz Servisní služba).

Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot 
uvedených v tabulce Technických údajů; v opačném případě 
by se mohlo stát, že myčka nebude fungovat správně.

Dbejte na to, aby hadice nebyla příliš ohnutá ani 
přiškrcená.

Připojení hadice vypouštění vody
Připojte vypouštěcí hadici do odpadového potrubí s minimálním 
průměrem 2 cm. (A)
Přípojka vypouštěcí hadice se musí nacházet ve výšce od 
40 do 80 cm od podlahy nebo od plochy, na které je uložena 
myčka.

Před připojením vypouštěcí hadice k sifonu umývadla 
odstraňte plastový uzávěr (B).

Bezpečnostní opatření proti vytopení
Aby bylo zaručeno, že nedojde k vytopení, je myčka:
- vybavena systémem, který přeruší přívod vody v případě 
poruch nebo jejího úniku dovnitř myčky.
Některé modely jsou vybaveny také přídavným bezpečnostním 
zařízením New Acqua Stop*, které zaručuje ochranu proti 
vytopení i v případě poškození přívodní hadice.

UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ!

Přívodní hadice vody nesmí být v žádném případě 
přeřezána, protože obsahuje součásti pod napětím.

Připojení k elektrickému rozvodu
Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu 
se ujistěte, že:
• zásuvka je uzemněnaa že vyhovuje normám;
• je zásuvka schopna snést maximální zátěž odpovídající 

jmenovitému příkonu zařízení, uvedenému na štítku 
se jmenovitými údaji, umístěném na vnitřní straně dvířek 

 (viz kapitola Popis myčky);
• napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku 

se jmenovitými údaji, umístěném na vnitřní straně dvířek;
• zásuvka je kompatibilní se zástrčkou zařízení. V opačném 

případě požádejte o výměnu zástrčky autorizovaného 
technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací 
šňůry ani rozvodky.

Po instalaci zařízení musí kabel elektrického napájení a 
zásuvka elektrického rozvodu zůstat snadno přístupné.

Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

V případě poškození musí být napájecí kabel vyměněn 
výrobcem nebo jeho střediskem Servisní služby, aby se 
předešlo jakémukoli riziku. (Viz Servisní služba)

Firma neponese žádnou odpovědnost za následky 
nerespektování uvedených pokynů. 

Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy
1. Umístěte myčku na rovnou a pevnou podlahu. Vykompenzujte 
nerovnosti odšroubováním nebo zašroubováním předních 
nožiček až do dosažení vodorovné polohy zařízení. Dokonalé 
vyrovnání do vodorovné polohy zabezpečí stabilitu zařízení 
a zamezí vzniku vibrací a hluku.

2. Po vestavění myčky přilepte pod dřevěnou polici průsvitný 
samolepicí pás*, který bude polici chránit před případným 
kondenzátem.

3. Umístěte myčku tak, aby se bočními stěnami nebo zadní 
stěnou dotýkala přilehlého nábytku nebo stěny. Tento model 
myčky lze rovněž vestavět pod dlouhou pracovní plochu*(viz 
Montážní pokyny).

4*. Seřízení výšky zadní nožičky se provádí prostřednictvím 
hexagonálního pouzdra červené barvy, nacházejícího se ve 
spodní, čelní, centrální části myčky, klíčem na hexagonální 
šrouby o velikosti 8 mm; otáčením ve směru hodinových 
ručiček dosáhneme zvětšení výšky a otáčením proti směru 
hodinových ručiček jejího snížení. (viz list s montážními 
pokyny pro vestavění, přiložený k dokumentaci)

Instalace

MIN 40 cm

MAX 80 cm

* Pouze u některých modelů.
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Upozornění pro první mytí
Po instalaci odstraňte tampony umístěné na koších a 
přidržovací gumy na horním koši (jsou-li součástí).

Nastavení dekalcifikátoru vody
Před zahájením prvního mytí nastavte úroveň tvrdosti 
vody z vodovodní sítě. (viz kapitola Leštidlo a regenerační 
sůl)
Při prvním naplnění nádržky dekalcifikátoru je třeba použít 
vodu a následně je třeba přidat přibližně 1 kg soli; je zcela 
běžné, že vyteče určité množství vody.
Bezprostředně poté zahajte jeden mycí cyklus.
Používejte pouze specifickou sůl pro myčky nádobí.
Po doplnění soli zhasne kontrolka CHYBĚJÍCÍ SŮL**.

Nenaplnění zásobníku soli může způsobit poškození 
dekalcifikátoru vody a topného článku.

Technické údaje

Rozmìry
Šíøka 60 cm
Výška 85 cm
Hloubka 60 cm

Kapacita 14 standardních souprav 
nádobí

Tlak vody v pøívodním 
potrubí

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi

Napájecí napìtí Viz štítek s jmenovitými údaji

Celkový pøíkon Viz štítek s jmenovitými údaji

Pojistka Viz štítek s jmenovitými údaji

Toto zaøízení je ve shodì 
s následujícími smìrnicemi 
Evropské unie: 
-2006/95/EC  (Nízké napìtí) 
- 2004/108/EC (Elektromagne
tická kompatibilita) 
- 2009/125/EC (Comm. Reg. 
1016/2010) (Ecodesign)
- 97/17/EC (Energetické 
štítkování myèek nádobí)
-2012/19/EC (WEEE)

Zařízení je vybaveno akustickými signály/tóny (v závislosti 
na modelu myčky), které avizují realizovaný ovládací 
příkaz: zapnutí, konec cyklu apod. 

Symboly/kontrolky/LED přítomné na ovládacím panelu/
displeji se mohou měnit z hlediska barvy a mohou buď 
blikat, nebo svítit stálým světlem (v závislosti na modelu 
myčky).

Na displeji* jsou zobrazovány užitečné informace, které 
se týkají druhu nastaveného cyklu, fáze mytí/sušení, 
zbývající doby, teploty apod.

* Pouze u některých modelů.
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*** Pouze u modelů určených pro úplné vestavění. *  Pouze u některých modelů.
Počet a druh programů a volitelných funkcí se mění v závislosti na modelu myčky.

Celkový pohled

Popis zařízení

1. Horní koš
2. Horní ostřikovací rameno
3. Sklopné držáky 
4. Mechanismus nastavení výšky koše 
5. Spodní koš
6. Spodní ostřikovací rameno
7. Mycí filtr
8. Nádržka na sůl 
9. Vanička na mycí prostředek a nádržka na 
 leštidlo 
10. Štítek s jmenovitými údaji
11. Ovládací panel***

Ovládací panel
Tlačítko a Kontrolky 
Start/PauzaTlačítko Zapnout-Vypnout/Vynulovat

Tlačítko Volba Programu

Tlačítko Odložený Start

Tlačítko Multifunkční 
Tablety (Tabs)

Tlačítko Poloviční Náplň

Displej

Displej

Kontrolka Odložený Start

Kontrolka Leštidlo

Kontrolka Sůl

Kontrolka Mytí
Kontrolka Sušení

Kontrolka Poloviční náplň Kontrolka Multifunkční Tablety 
(Tabs)

Indikátor zbývající doby
Číslo 
programu
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MAX

Používejte pouze specifické mycí prostředky pro myčky 
nádobí. Nepoužívejte kuchyňskou ani průmyslovou sůl.
Dodržujte pokyny uvedené na obalu.

Pokud používáte multifunkční produkt, stejně se 
doporučuje přidat sůl, zejména v případě, že je voda tvrdá 
nebo velmi tvrdá. (dodržujte pokyny uvedené na obalu). 

Když se nepřidá sůl ani leštidlo, je zcela zřejmé, že 
kontrolky CHYBĚJÍCÍ SŮL* a CHYBĚJÍCÍ LEŠTIDLO* 
zůstanou i nadále rozsvícené.

Dávkování regenerační soli
Použití soli zabrání vytvoření VODNÍHO KAMENE na nádobí a 
na funkčních komponentech myčky. 
* Je důležité, aby nádobka na sůl nebyla nikdy prázdná.
* Je důležité provést nastavení tvrdosti vody.
Zásobník soli se nachází ve spodní části myčky nádobí (viz Popis) 
a je třeba jej naplnit:
• když na ovládacím panelu bliká kontrolka CHYBĚJÍCÍ SŮL*;
• když zelený plovák*, který je součástí uzávěru nádobky na sůl, 

již není vidět. 
• viz autonomie uvedená v tabulce tvrdosti vody.

1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte 
uzávěr nádržky jeho otáčením proti směru 
hodinových ručiček.
2. Pouze při prvním použití: naplňte nádržku 
vodou až po okraj.
3. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte 
nádobku na sůl až po okraj (přibližně 1 kg); 

vytečení malého množství vody je zcela běžným jevem.
4. Odložte trychtýř, odstraňte zbytky soli z hrdla; před 
zašroubováním uzávěru jej opláchněte pod tekoucí vodou.
Doporučuje se provést tento úkon při každém doplňování soli. 
Dobře dotáhněte uzávěr, aby se do nádobky na sůl během mytí 
nedostal mycí prostředek (mohlo by tak dojít k trvalému poškození 
dekalcifikátoru).

Když je třeba doplnit sůl, doporučuje se udělat to před 
zahájením mytí. 

Nastavení podle tvrdosti vody
Pro dosažení dokonalé činnosti změkčujícího dekalcifikátoru je 
nezbytné provést nastavení v závislosti na tvrdosti vody dostupné 
v obydlí. Potřebný údaj lze zjistit u organizace zabývající se 
dodávkou pitné vody. Nastavená hodnota odpovídá průměrné 
tvrdosti vody. 
• Zapněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT 

• Vypnete mycku tlacítkem ZAPNOUT/VYPNOUT 

• Držte stisknuté tlačítko START/PAUZA  po dobu 5 sekund, 
dokud neuslyšíte pípnutí.

• Zapněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT 

• Dostanete se do menu nastavení a rozsvítí se kontrolka soli.

• Stiskněte tlačítko P za účelem volby požadované úrovně tvrdosti 
(viz tabulka tvrdosti).

• Vypněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT 

• Nastavení bylo dokončeno!

Regenerační sůl 
a Leštidlo

(°dH = tvrdost vody v německých stupních - °fH = tvrdost vody 
ve francouzských stupních - mmol/l = milimol/litr)

Dávkování leštidla
Leštidlo usnadňuje SUŠENÍ nádobí. Nádržka na leštidlo se plní:
• když na ovládacím panelu/displeji bliká kontrolka/symbol 

NEDOSTATEK LEŠTIDLA*
• když se optický indikátor*, který se nachází na dvířkách 

nádobky „D“, změní z tmavého na průsvitný.

1. Otevřete nádobku „D“ stisknutím a nadzvednutím jazýčku 
na víku;
2. Opatrně naplňte nádržku na leštidlo až po označení 
maximálního otevření a zabraňte přitom jeho úniku. Dojde-li 
k tomu, očistěte jej suchým hadrem.
3. Zavřete víko až po cvaknutí.
NIKDY neaplikujte leštidlo přímo dovnitř mycího prostoru.

Nastavte dávku leštidla
V případě, že nejste spokojeni s výsledkem sušení, je možné 
provést nastavení množství leštidla.
• Zapněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT  
• Vypněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT 
• Po 3 stisknutích tlačítka START/PAUZA  uslyšíte pípnutí.
• Zapněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT  
• Dostanete se do menu nastavení a rozsvítí se kontrolka leštidla.
• Stiskněte tlačítko P za účelem volby požadované úrovně 
množství leštidla, které má být dávkováno.
• Vypněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT 
• Nastavení bylo dokončeno!
Úroveň leštidla může být nastavena na NULU; v takovém 
případě dávkování leštidla nebude prováděno a v případě použití 
veškerého leštidla nedojde ani k rozsvícení kontrolky chybějícího 
leštidla.
Je možné nastavit až do max. 4 základních úrovní v závislosti na 
modelu myčky. Nastavená hodnota odpovídá průměrné úrovni. 
•  Pokud je na nádobí modravý povlak, nastavte nízké hodnoty 

(1-2).
•  Pokud jsou na nádobí kapky vody nebo skvrny vodního 

kamene, nastavte vysoké hodnoty (3-4).

Tabulka tvrdosti vody
Průměrná autonomie 
nádobka na sůl při 1 
mycím cyklu denně

úroveň °dH °fH mmol/l měsíce
1 0 - 6 0 - 10 0 - 1 7 měsíce
2 6 - 11 11 - 20 1,1 - 2 5 měsíce
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3 3 měsíce
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 měsíce

5* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9 2/3 týdny

Od 0 °f do 10 °f se doporučuje nepoužívat sůl. 
* Při nastavení  5 může dojít k prodloužení doby. 

* Pouze u některých modelů.
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Plnění košů

Doporučení: 
Před plněním košů odstraňte z nádobí zbytky jídla a vylijte 
ze sklenic a pohárů tekutiny, které v nich zůstaly. Není třeba 
provádět předběžné oplachování pod tekoucí vodou.
Umístěte nádobí tak, aby zůstalo bez pohybu a nepřevrátilo se, 
aby nádoby zůstaly obráceny otvorem dolů a aby se vypouklé a 
vyduté části nacházely v šikmé poloze, což umožní vodě dostat 
se ke všem povrchům i odtékat.
Dávejte pozor, aby víka, rukojeti, pánve a tácy nebránily otáčení 
ostřikovacích ramen. Malé předměty umístěte do košíku na 
příbory.
Plastový příbor a pánve z antiadhezivního materiálu mají tendenci 
více zachytávat kapky vody, a proto jejich schopnost sušení bude 
menší než u keramického nebo ocelového nádobí.
Lehké předměty (jako např. plastové nádoby) musí být dle 
možností umístěny do horního koše a tak, aby se nemohly 
pohybovat.
Po naplnění zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou 
volně otáčet.

Spodní koš
Do spodního košíku lze ukládat hrnce, víka, talíře, salátové mísy, 
příbory apod. Talíře a velká víka je třeba dle možnosti umístit po 
krajích koše.

Doporučuje se umístit značně znečištěné nádobí do spodního 
koše, protože v této části myčky jsou proudy vody nejsilnější a 
umožňují dosáhnout nejlepších výsledků mytí.

Některé modely myček nádobí disponují naklonitelnými částmi*, 
které lze použít ve svislé poloze k uložení talířů nebo ve 
vodorovné poloze (spuštěné dolů) k uložení hrnců a salátových 
mís.  

Košík na příbory
Košík na příbory je vybaven horními mřížkami pro lepší 
uspořádání příborů. Musí být umístěn výhradně v horní přední 
části spodního koše.

Nože a nástroje s ostrými hroty musí být uloženy do košíku 
na příbory hroty obrácenými směrem dolů nebo musí být uloženy 
do vodorovné polohy na sklopné držáky horního koše.

Horní koš
Naložte do něj choulostivé a lehké nádobí: sklenice, šálky, talířky, 
nízké salátové mísy. 

Některé modely myček nádobí disponují naklonitelnými částmi*, 
které lze použít ve svislé poloze k uložení čajových nebo 
dezertových talířků nebo spuštěné dolů k uložení misek a nádob 
na potraviny.

*Přít. pouze na některých modelech, v různém počtu a v různých polohách.
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* Pouze u některých modelů.

Sklopné držáky s proměnlivou polohou
Boční sklopné držáky lze umístit do tří odlišných výšek kvůli 
optimalizaci umístění nádobí v prostoru koše.

Poháry lze umístit stabilně na sklopné 
držáky zasunutím stopky poháru do 
příslušných podélných otvorů.
Pro optimalizaci sušení umístěte 
sklopné držáky s vyšším sklonem. Pro 
změnu sklonu nadzvedněte sklopný 
držák, mírně jej posuňte a umístěte 
požadovaným způsobem.

Tác na příbor*
Některé modely myček jsou vybaveny posuvným tácem, který 
lze použít pro uložení servírovacího příboru nebo šálků malých 
rozměrů. Za účelem dosažení co nejlepších vlastností mytí 
nepokládejte na uvedený tác neskladné nádobí. 
Tác na příbor je vyjímatelný. (viz obrázek)

Nastavení výšky horního koše
Horní koš může být nastaven do spodní nebo do horní polohy 
s cílem usnadnit ukládání nádobí.
Je lépe nastavit výšku horního koše při PRÁZDNÉM KOŠI.
NIKDY nezvedejte nebo nespouštějte koš pouze z jedné 
strany.

Když je koš vybaven systémem Lift-Up* (viz obrázek), zvedněte 
koš po jeho uchopení na bocích a pohněte jím směrem nahoru. 
Pro návrat do spodní polohy stiskněte páky (A) na bocích koše 
a doprovoďte jej při sestupu směrem dolů.

Nevhodné nádobí
• Dřevěný příbor a nádobí.
• Choulostivé dekorované sklenice, umělecké řemeslné nádobí 

a antikvární prvky. Jejich dekorace nejsou odolné.
• Části syntetického materiálu, které nejsou odolné vůči teplotě.
• Měděné a cínové nádobí.
• Nádobí znečištěné od popela, vosku, maziva nebo inkoustu.
Dekorace na skle, hliníkové a stříbrné kusy mohou mít během 
mytí tendenci změnit barvu a vyblednout. Také některé druhy 
skla (např. křišťálové předměty) se mohou po mnoha mytích 
stát matnými. 

Poškození skla a nádobí
Příčiny:
•  Druh skla a postup výroby skla.
•  Chemické složení mycího prostředku.
•  Teplota vody oplachovacího programu.
Rada:
•  Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem 
zaručeny jako vhodné pro mytí v myčce nádobí.
•  Používejte jemný mycí prostředek, vhodný pro tento druh 
nádobí.
•  Po ukončení programu vyjměte sklenice a příbory co nejdříve.

Horní koš je výškově nastavitelný dle potřeby: do horní polohy 
kvůli umístění neskladného nádobí; do spodní polohy kvůli využití 
prostorů sklopných nebo naklonitelných držáků a vytvoření 
většího prostoru směrem nahoru.
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Mycí prostředek a 
použití myčky

* Pouze u některých modelů.

Dávkování mycího prostředku
Dobrý výsledek mytí závisí také na správném dávkování 
mycího prostředku, přičemž platí, že při překročení 
doporučeného množství nedojde ke zvýšení účinnosti mytí, 
ale pouze k vyššímu znečištění životního prostředí.
Dávkování lze přizpůsobit stupni znečištění.
V případě běžného znečištění se obvykle používá přibližně 
35 g práškového mycího prostředku nebo 35 ml tekutého 
mycího prostředku. V případě použití tablet stačí jedna.
Když je nádobí málo znečištěné nebo když se předem 
oplachovalo pod vodou, snižte výrazně množství mycího 
prášku. 
Pro dosažení dobrých výsledků mytí dodržujte pokyny 
uvedené na obalu mycího prostředku.
V případě dalších otázek vám doporučujeme obrátit se na 
výrobce mycích prostředků.
Pro otevření nádobky na mycí prostředek aktivujte otevírací 
mechanismus „A“.

Naplňte mycím prostředkem pouze suchou vaničku „B“.  
Množství mycího prostředku určené pro předběžné mytí musí 
být aplikováno přímo do mycího prostoru.

1. Dávkování mycího prostředku provádějte podle Tabulky programů, 
aby bylo zajištěno použití jeho správného množství. Ve vaničce B 
je vyznačena úroveň odpovídající maximálnímu množství tekutého 
nebo práškového mycího prostředku, které lze použít pro každý 
cyklus.

2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okrajů nádobky a zavřete 
kryt až po zacvaknutí.

3. Zavřete víko nádobky na mycí prostředek jeho zatlačením nahoru, 
až po správné zasunutí do zavíracího mechanismu.
Nádobka na mycí prostředek se otevře automaticky ve vhodném 
okamžiku v závislosti na zvoleném programu.

Při použití kombinovaných mycích prostředků se doporučuje použít 
volitelnou funkci TABS, která přizpůsobí mycí program tak, aby bylo 
vždy dosaženo nejlepšího výsledku mytí a co nejlepšího možného 
sušení.

Používejte výhradně mycí prostředky pro myčky nádobí.

NEPOUŽÍVEJTE mycí prostředky pro mytí v rukou.

Nadměrné použití mycích prostředků může způsobit 
přítomnost pěny na konci cyklu. 

Nejúčinnějšího mytí a sušení je možné dosáhnout 
kombinovaným použitím mycího prostředku, tekutého 
leštidla a regenerační soli.

Doporučuje se používat mycí prostředky bez fosfátů 
a bez chloru, které jsou vhodnější z hlediska ochrany 
životního prostředí.

Uvedení myčky do činnosti
1. Otevřete kohoutek přívodu vody. 
2. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT-VYPNOUT. 
3. Otevřete dvířka a nadávkujte mycí prostředek (viz níže).
4. Naplňte koše (viz Plnění košů) a zavřete dvířka.
5. Zvolte program podle druhu nádobí a stupně jeho znečištění 
(viz tabulka programů) stisknutím tlačítka P.
6. Zvolte volitelné funkce mytí*(viz Speciální Programy a Volitelné 
funkce).
7. Spusťte program tlačítkem Start/Pauza: Rozsvítí se kontrolka 
mytí a na displeji se zobrazí číslo programu a doba zbývající do 
konce cyklu.
8. Po skončení programu se na displeji zobrazí END. Vypněte 
zařízení stisknutím tlačítka ZAPNOUT-VYPNOUT, zavřete 
kohoutek přívodu vody a odpojte zástrčku ze zásuvky elektrické 
sítě.
9. Před vyjmutím nádobí vyčkejte několik minut, abyste se vyhnuli 
popálení. Vyložte koše počínaje spodním košem.

- Pro snížení spotřeby elektrické energie se zařízení 
v některých podmínkách dlouhodobějšího NEPOUŽÍVANÍ 
automaticky vypne.

AUT. PROGRAMY*:Některé modely myčky jsou vybaveny 
speciálním snímačem, který dokáže posoudit stupeň znečištění 
a nastavit tak co nejúčinnější a co nejúspornější mytí. Doba trvání 
Aut. programů se může měnit v závislosti na zásahu snímače.

Změna probíhajícího programu
V případě volby chybného programu je možné provést jeho změnu 
za předpokladu, že byl program právě zahájen: Při zahájeném 
mytí je pro změnu mycího cyklu potřebné vypnout zařízení delším 
stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT/Vynulovat, znovu jej 
zapnout stejným tlačítkem a znovu zvolit program a požadované 
volitelné funkce.

Přidání nádobí
Stiskněte tlačítko Start/Pauza a otevřete dvířka; dávejte přitom 
pozor na vycházející páru. Poté vložte nádobí. Stiskněte tlačítko 
Start/Pauza: cyklus bude obnoven po dlouhém pípnutí. 

Je-li nastaven odložený start, po skončení odečítání nedojde 
k zahájení mycího cyklu, ale zařízení zůstane ve stavu Pauzy.

Stisknutím tlačítka Start/Pauza za účelem přerušení činnosti 
zařízení dojde k přerušení programu.
V této fázi není možné provádět změnu programu.

Náhodné přerušení
Když se během mytí otevřou dvířka nebo když dojde k přerušení 
dodávky elektrické energie, program bude přerušen. Po zavření 
dvířek nebo po obnovení dodávky elektrické energie bude 
program pokračovat z bodu, ve kterém byl přerušen.
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Programy

Údaje programů jsou naměřeny v laboratorních podmínkách v souladu s evropskou normou EN 50242. 
V závislosti na různých podmínkách použití může docházet ke změnám doby trvání a dat programů. 

Počet a druh programů a volitelných funkcí se mění v závislosti na modelu myčky.

Program Sušení Volitelné funkce
Doba trvání 
programu

Spotřeba vody 
(l/cyklus)

Spotřeba 
energie 

(kWh/cyklus)

1. Eko mytí Ano Odložený start  - Poloviční náplň - 
Tabs 03:40’ 12,0 0,93

2. Intenzivní Ano Odložený start  - Poloviční náplň - 
Tabs 02:30’ 15,0 1,5

3. Běžné mytí Ano Odložený start  - Poloviční náplň - 
Tabs 02:00’ 15,0 1,35

4. Jemné mytí Ano Odložený start  - Poloviční náplň - 
Tabs 01:40’ 11,5 1,1

5. Ekspress 30’ Ne Odložený start  - Tabs 00:30’ 8,5 0,5

6. Namáčení Ne Odložený start  - Poloviční náplň 00:10’ 4,5 0,01

7. Hygienizační 
    funkce

Ano Odložený start 01:40’ 11,5 1,3

Pokyny pro volbu programů a dávkování mycího prostředku 

1. Mycí cyklus EKO je standardní program, na který se vztahují údaje uvedené na energetickém štítku; tento cyklus je vhodný pro mytí 
běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska energetické úspory a úspory vody pro tento druh nádobí. 
29 g/ml + 6 g/ml** – 1 tableta (**Množství mycího prostředku pro předmytí)

2. Silně znečištěné nádobí a hrnce (nevhodný pro choulostivé nádobí) 35 g/ml – 1 tableta  

3. Běžně znečištěné nádobí a hrnce 29 g/ml + 6 g/ml** – 1 tableta 

4. Cyklus pro choulostivé nádobí, které je citlivější na vysoké teploty 35 g/ml – 1 tableta  

5. Rychlý cyklus, který se používá pro mírně znečištěné nádobí (ideální pro 2 soupravy) 25 g/ml – 1 tableta  

6. Předběžné mytí, kdy se očekává doplnění náplně po dalším jídle. Bez mycího prostředku 

7. Hygienizační cyklus při vysokých teplotách Ideální pro mytí nádobí a kojenecké láhve  30 g/ml – 1 tableta  

Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v režimu left-on: 5,0 W - spotřeba v režimu vypnutí: 0,5 W
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Speciální programy 
a Volitelné funkce

* Pouze u některých modelů.

Poloviční náplň
Při mytí malého množství nádobí je možné provést 
mytí poloviční náplně a ušetřit tak vodu, energii a 

mycí prostředek. 
Zvolte program a stiskněte tlačítko POLOVIČNÍ NÁPLŇ; dojde 
k rozsvícení příslušné kontrolky. 
Další stisknutí tlačítka POLOVIČNÍ NÁPLŇ způsobí zrušení 
dané volitelné funkce.
Je možné použít pouze poloviční dávku mycího 
prostředku.

Odložený start
Zahájení programu může být odloženo o 1 a 24 
hodin:

1. Zvolte požadovaný mycí program a případné další volitelné 
funkce. Poté stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START; dojde k 
rozsvícení kontrolky. Prostřednictvím stejného tlačítka zvolte, 
kdy má být zahájen mycí cyklus (h01, h02 apod.)
2. Potvrďte volbu tlačítkem START/PAUZA; dojde k zahájení 
odečítání.
3. Po uplynutí uvedené doby zhasne kontrolka ODLOŽENÝ 
START a spustí se program.
Zrušení volby ODLOŽENÉHO STARTU se provádí 
několikanásobným stisknutím tlačítka ODLOŽENÝ START, 
dokud se nezobrazí OFF. 
Není možné nastavit Odložený start během již probíhajícího 
cyklu.

Poznámky: 
Nejlepších výsledků s programy „Rychlé mytí“ a „Ekspress 30’“ 
je možné dosáhnout, když bude dle možností dodržen počet 
uvedených souprav.

Pro menší spotřebu používejte myčku na nádobí s plnou náplní.

Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o 
zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na 
adresu: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com

Volitelné funkce mytí*  
VOLITELNÉ FUNKCE mohou být nastaveny, měněny nebo 
vynulovány teprve po provedení volby mycího programu 
a před stisknutím tlačítka Start/Pauza.

Mohou být zvoleny pouze volitelné funkce kompatibilní se 
zvoleným programem. Když některá volitelná funkce není 
kompatibilní se zvoleným programem, (viz tabulka programů) 
příslušný symbol třikrát rychle zabliká.

Když bude zvolena volitelná funkce, která není kompatibilní 
s některou z předem nastavených volitelných funkcí, tato 
kontrolka zabliká třikrát a zhasne, zatímco zůstane rozsvícena 
poslední nastavená volba.
Za účelem zrušení chybně nastavené volitelné funkce 
stiskněte znovu příslušné tlačítko. 

 Multifunkční tablety (Tabs)
Tato volitelná funkce optimalizuje výsledek mytí 
a sušení.

Při použití multifunkčních tablet stiskněte tlačítko 
MULTIFUNKČNÍ TABLETY. Dojde k rozsvícení příslušného 
symbolu; dalším stisknutím dojde ke zrušení provedené volby.

Použití volitelné funkce „Multifunkční tablety“ bude 
mít za následek prodloužení trvání programu.

Použití tablet se doporučuje pouze v případech, kdy 
je k dispozici příslušná volitelná funkce, a nedoporučuje 
se s programy, které nepočítají s použitím multifunkčních 
tablet.
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Údržba a péče

Uzavření přívodu vody a vypnutí elektrického 
napájení
• Po každém mytí uzavřete kohoutek přívodu vody, abyste se 

vyhnuli nebezpečí úniků.

• Při čištění zařízení a během operací údržby odpojte zástrčku 
napájecího kabelu ze zásuvky elektrického rozvodu.

Čištění myčky nádobí
• Vnější povrch a ovládací panel se může čistit neabrazivním 

hadrem navlhčeným ve vodě.  Nepoužívejte rozpouštědla ani 
abrazivní prostředky.

• Stěny vnitřního mycího prostoru se dají vyčistit od případných 
skvrn hadrem navlhčeným ve vodě s malým množstvím octa. 

Zabránění vzniku nepříjemných zápachů
• Dvířka nechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo 

hromadění vlhkosti.

• Pravidelně čistěte obvodová těsnění dvířek a nádobek na mycí 
prostředek s použitím mokré houby.  Zabrání se tak hromadění 
zbytků jídla, které jsou hlavními původci nepříjemného 
zápachu.

Čištění ostřikovacích ramen
Může se stát, že se na ostřikovacích ramenech zachytí zbytky 
jídla a ucpou otvory, kterými vytéká voda:  Čas od času je třeba 
je zkontrolovat a vyčistit nekovovým kartáčkem. 
Obě ostřikovací ramena jsou demontovatelná.

Demontáž horního ostřikovacího 
ramena vyžaduje odšroubování 
plastové kruhové matice proti 
směru hodinových ručiček. Horní 
ostř ikovací  rameno je t řeba 
namontovat tak, aby bylo obráceno 
otvory směrem nahoru.

Demontáž spodního ostřikovacího 
ramena se provádí stisknutím 
jazýčků, nacházejících se po 
stranách, směrem nahoru. 

Čištění filtru přívodu vody*
Jestliže jsou hadice přívodu vody nové nebo pokud zůstaly delší 
dobu v nečinnosti, před připojením je třeba nechat odtéci vodu, 
dokud nebude průzračná a zbavená nečistot. Bez uvedeného 
opatření může dojít k ucpání přívodu vody a poškození myčky.

Pravidelně čistěte vstupní filtr rozvodu vody, umístěný na 
výstupu z vodovodního kohoutu. 
- Zavřete kohout přívodu vody.
- Odšroubujte koncovou část přívodní hadice vody, sejměte filtr 
a opatrně jej vyčistěte pod proudem tekoucí vody.
- Vložte filtr zpět na původní místo a zašroubujte hadici.

Čištění filtrů
Filtrační jednotka je tvořena dvěma filtry, které čistí vodu 
použitou k mytí od zbytků jídla a opětovně ji uvádějí do oběhu:  
K zabezpečení trvale dobrých výsledků mytí je třeba filtry čistit.

Pravidelně čistěte filtry.

Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů nebo s odpojeným 
filtrem.
• Po několika mytích zkontrolujte filtrační jednotku a dle potřeby 
ji důkladně umyjte pod tekoucí vodou. Pomozte si přitom 
nekovovým kartáčkem a postupujte dle níže uvedených pokynů: 
1. Otáčejte válcovým filtrem C proti směru hodinových ručiček a 
vytáhněte jej (obr. 1).
2. Vytáhněte nádobku filtru B mírným zatlačením na boční jazýčky 
(obr. 2); 
3. Vyvlečte nerezový talíř filtru A (obr. 3).
4. Zkontrolujte výstupní otvor a odstraňte případné zbytky jídla. 
NIKDY NEODSTRAŇUJTE ochranný kryt mycího čerpadla 
(součást černé barvy) (obr. 4).

Po vyčištění filtrů proveďte zpětnou montáž filtrační jednotky a 
její správné umístění do jejího uložení; představuje nezbytný 
předpoklad správné činnosti myčky. 

Opatření v případě dlouhodobé nečinnosti 
• Odpojte napájecí kabel zařízení ze zásuvky elektrického 

rozvodu a zavřete kohoutek přívodu vody.

• Nechte pootevřená dvířka.

•  Po vašem návratu proveďte jeden mycí cyklus naprázdno.

* Pouze u některých modelů.
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* Pouze u některých modelů.

Poruchy a způsob jejich 
odstranění
Může se stát, že zařízení nebude fungovat. Dříve, než se obrátíte na Servisní službu, zkontrolujte prostřednictvím 
následujícího seznamu, zda se nejedná o snadno odstranitelný problém.

Poruchy: Možné příčiny / Řešení:
Nedochází k uvedení myčky 
do chodu nebo myčka 
nereaguje na ovládací povely

• Je zavřen kohoutek s vodou.
• Vypněte zařízení tlačítkem ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, opět jej zapněte po uplynutí jedné minuty a 

znovu nastavte program. 
• Zástrčka není řádně zastrčena v zásuvce elektrického rozvodu nebo je třeba použít jinou 

zásuvku.
• Dvířka myčky nejsou řádně zavřená. 

Není možné zavřít dvířka • Zkontrolujte, zda jsou koše zasunuté až na doraz.
• Došlo k zamknutí zámku; energicky zavřete dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Myčka nevypouští vodu. • Mycí program ještě neskončil.
• Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz Instalace).
• Odpadové potrubí umyvadla je ucpáno.
• Filtr je ucpán zbytky jídla. 
• Zkontrolujte výšku vypouštěcí hadice.

Myčka je hlučná. • Nádobí naráží vzájemně do sebe nebo do ostřikovacích ramen. Umístěte nádobí správně a 
zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena otáčejí volně.

• Nadměrná přítomnost pěny: Mycí prostředek není vhodně dávkován nebo není vhodný pro 
mytí v myčkách. (viz Mycí prostředek a Použití myčky). Nepředmývejte nádobí ručně.

Na nádobí a na sklenicích 
jsou viditelné nánosy vodního 
kamene nebo bílý povlak.

• Chybí regenerační sůl.
• Nastavení tvrdosti vody není vhodné; zvyšte hodnoty. (viz Regenerační sůl a Leštidlo),
• Uzávěr nádobky na sůl a na leštidlo není dobře uzavřen.
• Leštidlo bylo spotřebováno nebo jeho dávkování není dostatečné.

Na nádobí a na sklenicích jsou 
patrné bílé zbytky nebo modrý 
povlak.

• Dávkování leštidla je nadbytečné.

Nádobí je málo suché. • Byl zvolen program bez sušení.
• Leštidlo bylo spotřebováno. (viz Regenerační sůl a Leštidlo),
• Regulace leštidla neodpovídá potřebě. 
• Nádobí je z antiadhezivního materiálu nebo z plastu; výskyt kapek vody je zcela běžným 

jevem.
Nádobí není dostatečně čisté. • Nádobí není rozmístěno správně.

• Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet, protože jsou zablokována nádobím.
• Mycí program je příliš mírný (viz Programy).
• Nadměrná přítomnost pěny: Mycí prostředek není vhodně dávkován nebo není vhodný pro 

mytí v myčkách. (viz Mycí prostředek a Použití myčky). 
• Uzávěr leštidla nebyl správně uzavřen. 
• Filtr je znečištěný nebo ucpaný (viz Údržba a péče).
• Chybí regenerační sůl (viz Regenerační sůl a Leštidlo).
• Ujistěte se, že je výška talířů kompatibilní s nastavením koše. 
• Otvory ostřikovacích ramen jsou ucpané. (viz Údržba a péče).

Myčka nenapouští vodu 

je zablokovaná s rozsvícenými 
kontrolkami

• Chybí voda v rozvodu vody nebo je zavřený ventil.
• Přívodní hadice na vodu je ohnutá (viz Instalace).
• Jsou ucpané filtry; je třeba je očistit. (viz Údržba a péče).
• Jsou ucpaná odpadová potrubí; je třeba je vyčistit.
• Po provedení kontroly a vyčištění vypněte a znovu zapněte myčku a zahajte nový mycí 

cyklus.
• Když problém přetrvává, zavřete přívod vody, odpojte zástrčku a obraťte se na servisní 

středisko.


