
INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodní značka BSH:

Značka BOSCH
Prodejní označení SMS 58M98EU
Počet standardních sad nádobí 13

Třída energetické účinnosti (A+++.. nejjnižší spotřeba až D …nejvyšší 
spotřeba)

A++

Spotřeba energie 1) v kWh                                                                               262

Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh                  0,92

Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W    0,1 / 0,1

Spotřeba vody 2)  v l     1 820

Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost) A

Standardní program 3) Eco 50°C

Doba trvání standardního programu v min 180

Hlučnost 4)  v dB (A) re 1 pW 46

Vestavný spotřebič, určený k montáži ne

1)  Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se 
napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná 
spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.  

2)  Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba 
vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.   

3)  „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na 
štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního 
nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie. 

4)  Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto 
spotřebiče je 48 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem 
k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.  

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez 
upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

  



INFORMAČNÝ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodná značka BSH:

Značka BOSCH
Predajné označenie SMS 58M98EU
Počet štandardných sád riadu 13

Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D …najvyššia 
spotreba)

A++

Spotreba energie 1) v kWh                                                                               262

Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh                  0,92

Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W    0,1 / 0,1

Spotreba vody 2)  v l     1 820

Trieda účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia účinnosť) A

Štandardný program 3) Eco 50°C

Doba trvania štandardného programu v min 180

Hlučnosť 4)  v dB (A) re 1 pW 46

Vstavaný spotrebič, určený na montáž nie

1)  Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri ktorých 
sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná 
spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.  

2)  Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná 
spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.  

3)  „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie 
uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývaniue bežne 
znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby 
vody a energie. 

4)  Hlučnosť podľa Euópskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto 
spotrebiča je 48 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na 
referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez 
upozornení. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk
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	Bezpečnostní pokyny
	Při dodání:
	Při instalaci


	Jak se spotřebič náležitě instaluje a připojí, si přečtěte v kapitole “Instalace”.
	V denním provozu

	m Varování
	Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v příborové zásuvce musí uložit do vodorovné polohy.
	Při dětech v domácnosti
	Dětská pojistka (zablokování dvířek) *

	Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.
	* podle modelu
	Dětská pojistka (zablokování tlačítek)

	Váš spotřebič můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).
	Aktivování zablokování tlačítek:
	Bude-li během průběhu programu některé tlačítko stisknuté, zobrazí se ’– na číslicovém ukazateli. Přerušení programu (Reset) není možné.
	Deaktivování zablokování tlačítek:
	S ukončením programu (‹:‹‹ v číslicové indikaci) je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku sítě zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování musí opět aktivovat.
	Při vzniklých škodách
	Při likvidaci

	m Varování
	Děti se mohou v myčce nádobí zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací.
	Z tohoto důvodu: Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.
	Seznámení se s myčkou nádobí

	Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na obalu.
	Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.
	Ovládací panel

	(
	Vypínač ZAP./VYP.
	0
	Programová tlačítka **
	8
	Otvírač dvířek
	@
	Předvolba času *
	H
	Přídavné funkce **
	P
	Tlačítko START
	X
	Ukazatel “Kontrola přívodu vody”
	`
	Ukazatel doplnění soli
	h
	Ukazatel doplnění leštidla
	)"
	Číslicový ukazatel
	* podle modelu
	** Počet podle modelu
	Vnitřní prostor myčky nádobí

	1"
	Příborová zásuvka
	1*
	Horní koš na nádobí
	12
	Horní ostřikovací rameno
	1:
	Záchytná miska na tablety
	1B
	Dolní ostřikovací rameno
	1J
	Zásobník regenerační soli
	1R
	Sítka
	1Z
	Spodní koš na nádobí
	1b
	Zásobník na leštidlo leštidlo
	1j
	Komora pro mycí prostředek
	9"
	Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
	9*
	Typový štítek
	Zařízení ke změkčování vody

	Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápna, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.
	Vodovodní voda s více než 7° dH
	(1,2 mmol/l) (od hodnoty nastavení •:‹‚) se musí voda změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.
	Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz tabulka).
	Nastavení

	Přidávané množství soli je nastavitelné od •:‹‹ do •:‹ˆ.
	U nastavené hodnoty •:‹‹ není potřebná žádná sůl.
	Tabulka tvrdosti vody
	Speciální sůl $
	Použití speciální soli


	Doplnění soli se musí vždy provést bezprostředně před zapnutím spotřebiče. Tím se dosáhne toho, že přetékající roztok soli se okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi.
	Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli `, měla by se opět doplnit speciální sůl.
	* podle modelu
	Použití mycích prostředků s komponentou soli

	Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli, lze všeobecně až do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21° dH je také zde nutno použít s...
	Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

	Jestliže ukazatel doplnění soli ` ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.
	Leštidlo %

	Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla h, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 – 2 mycí procesy. Mělo by se doplnit leštidlo.
	Leštící prostředek se v myčce používá k leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky, používané v domácnosti.
	Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21° dH je také zde nutné použití leštidla.
	Nastavení množství leštidla

	Přidávané množství leštidla je nastavitelné od §:‹‹ do §:‹‡. Ze závodu je nastaven stupeň §:‹†.
	Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).
	Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

	Jestliže ukazatel doplnění leštidla h ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.
	Tím se ukazatel doplnění leštidla h vypne.
	Nádobí
	Není vhodné


	Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.
	Poškození sklenic a nádobí

	Příčiny:
	Doporučení:
	Uložení nádobí

	Velmi malé díly nádobí se nemají mýt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.
	Vyklizení nádobí

	Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.
	Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.
	Šálky a sklenice

	Horní koš na nádobí 1*
	Hrnce

	Spodní koš na nádobí 1Z
	Tip
	Silně znečistěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího ostřikovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
	Tip
	Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na naší domovské stránce jako bezplatný download (stažení). Příslušnou internetovou adresu si prosím zjistěte na zadní straně tohoto návodu k použití.
	Příborová zásuvka

	Uspořádejte příbory do příborové zásuvky 1" podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmutí po mytí.
	Zásuvku lze vyndat.
	Sklopné trny *

	* podle modelu
	K lepšímu uspořádání hrců, mís a sklenic jsou trny sklopné.
	Držák malých dílů *

	* podle modelu
	Tím lze spolehlivě přidržovat lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.
	Přestavení výšky koše

	Horní koš na nádobí 1* lze výškově přestavit do 3 stupňů, aby se buď v horním nebo ve spodním koši vytvořilo více místa.
	Výška spotřebiče 81,5 cm
	Horní koš
	Spodní koš
	Stupeň 1 max. ø
	16 cm
	30 cm
	Stupeň 2 max. ø
	18,5 cm
	27,5 cm
	Stupeň 3 max. ø
	21 cm
	25 cm
	Výška spotřebiče 86,5 cm
	Horní koš
	Spodní koš
	Stupeň 1 max. ø
	18 cm
	33 cm
	Stupeň 2 max. ø
	20,5 cm
	30,5 cm
	Stupeň 3 max. ø
	23 cm
	28 cm
	Mycí prostředek

	Můžete používat tablety jakož i práškové nebo tekuté mycí prostředky pro myčky nádobí, v žádném případě ale prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečistění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávková...
	Upozornění
	Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků!
	Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.
	m Varování
	Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.
	Plnění mycího prostředku

	Tip
	U málo znečistěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno.
	Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit online na naší internetové stránce nebo v zákaznickém servisu (viz zadní strana).
	Kombinovaný mycí prostředek

	Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3in1) a podle kombinace (4in1, 5in1 atd.) ještě přídavné...
	Jakmile se používají kombinované mycí produkty, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.
	Přehled programů

	V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.
	Druh nádobí
	Druh znečistění
	Program
	Možné přídavné funkce
	Průběh programu
	hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory
	silně ulpívající připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny
	± / °
	Intenzivně 70°
	všechny
	Předmytí
	Mytí 70°
	Mezimytí
	Leštění 65°
	Sušení
	Á
	Auto 45° – 65°
	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečistění.
	smíšené nádobí a příbory
	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti
	á / à
	Eco 50°
	Předmytí
	Mytí 50°
	Mezimytí
	Leštění 65°
	Sušení
	choulostivé nádobí, příbory s tepelně choulostivými plasty a sklenice
	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel
	é / è
	Jemně 40°
	Intenzivní zóna
	Úspora času
	Poloviční náplň
	Extra sušení
	Předmytí
	Mytí 40°
	Mezimytí
	Leštění 55°
	Sušení
	smíšené nádobí a příbory
	TurboSpeed 20 min.
	Extra sušení
	Mytí 50° – 60°
	Leštění 55° – 65°
	všechny druhy nádobí
	studené opláchnutí, mezimytí
	ù / ø
	Předmytí
	žádné
	Předmytí
	Volba programu

	Podle druhu nádobí a stupně znečistění můžete zvolit vhodný program.
	Upozornění pro zkušební ústavy

	Zkušební ústavy obdrží podmínky pro srovnávací testy na vyžádání e-mailem na
	dishwasher@test-appliances.com.
	Je potřebné číslo spotřebiče (ENr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku 9* na dveřích spotřebiče.
	TurboSpeed 20 min. – zejména rychlý mycí program s jednorázovým předohřevem

	Spotřebič se jednorázově ohřeje (cca 25 min.), potom se spotřebič naplní a může za sebou proběhnout několik rychlých mycích cyklů (pokaždé 20 min.).
	Upozornění
	Pro tento program nejsou vhodné mycí tablety, protože za krátkou dobu se mycí prostředek nemůže úplně rozpustit.
	Přídavné funkce

	* podle modelu
	lze aktivovat pomocí tlačítek "přídavné funkce" H.
	Ÿ Úspora času (VarioSpeed) *

	Pomocí funkce >>Úspora času<< lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% až 50%. Příslušná změna doby běhu se zobrazí na číslicové indikaci )". Aby se při zkrácené době běhu docílilo optimálních...
	§ Poloviční náplň *

	Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout “poloviční náplň”. Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího ...
	· Hygiena *

	Během mycího procesu se zvýší teplota. Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkýnek na krájení nebo kojeneckých láhví.
	Ï Intenzivní zóna *

	Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečistěné hrnce a pánve můžete ve spodním koši mýt společně s normálně znečistěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostřikovací tlak ve spodním koši, poněkud se zvýší teplota...
	¿ Extra sušení *

	Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se poněkud zvýší.
	Mytí nádobí
	Programová data


	Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody •:‹…. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odch...
	Aqua Senzor *

	* podle modelu
	Aqua Senzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), se kterým se měří zakalení mycí vody.
	Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li aquasenzor aktivní, může se “čistá” mycí voda převzít do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, b...
	Zapnutí myčky nádobí

	Program TurboSpeed 20 min.:
	Po prvním stisknutí tlačítka START P se zahájí fáze ohřevu (cca 25 min., v závislosti na výchozí situaci) spotřebiče. Po otevření, naplnění a zavření dvířek spotřebiče se druhým stisknutím tlačítka START P zahájí fáze my...
	Ukazatel zbytkového času

	Při volbě programu se na číslicové indikaci zobrazí zbývající doba trvání programu )".
	Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečistění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).
	Program TurboSpeed 20 min.:
	Během fáze ohřevu se na číselné indikaci střídavě zobrazuje • a zbývající doba chodu, na konci bliká p k signalizaci toho, že lze spotřebič otevřít a naplnit. Po opětovném spuštění se během fáze mytí opět zobrazí zbývaj...
	Časová předvolba *

	* podle modelu
	Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.
	Konec programu

	Program je ukončen, když se na číslicovém ukazateli )" zobrazí hodnota ‹:‹‹.
	Pro programm TurboSpeed 20 min. platí:
	Jakmile se na číslicové indikaci )" zobrazí ‹:‹‹ je mycí cyklus ukončen. Po otevření dvířek spotřebiče se na číslicové indikaci zobrazí p. Nebude-li hned potom vyžadován žádný další mycí cyklus, vypněte vypínačem ZAP....
	Automatické vypnutí po ukončení programu *

	* podle modelu
	K šetření energie se myčka nádobí 1 min. po ukončení programu vypne (nastavení ze závodu).
	Automatické vypnutí je nastavitelné od ˜:‹‹ do ˜:‹ƒ.
	˜:‹‹
	Spotřebič se automaticky nevypne
	˜:‹‚
	Vypnutí po 1 min
	˜:‹ƒ
	Vypnutí po 120 min
	Vypnutí myčky nádobí

	Krátkou dobu po ukončení programu:
	m Varování
	Nechejte prosím dvířka k vyjmutí nádobí po ukončení programu úplně otevřená a nenechávejte je opřená. Eventuálně ještě unikající vodní pára by mohla poškodit choulostivé pracovní desky.
	Při programu TurboSpeed 20 min. vypněte teprve tehdy, když nemá následovat žádný další mycí cyklus.
	Přerušení programu
	Přerušení programu (Reset)
	Změna programu

	Po stisknutí tlačítka START P není možná žádná změna programu.
	Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).
	Intenzivní sušení

	Při leštění se pracuje s vyšší teplotou a tím se dosáhne zlepšeného výsledku sušení. Může se při tom nepatrně zvýšit doba běhu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)
	Údržba a péče

	Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím mrzutostem.
	Celkový stav spotřebiče

	Najdete-li takové usazeniny, potom:
	K čistění spotřebiče používejte pouze čističe/čističe pro spotřebiče, vhodné speciálně pro myčky nádobí.
	Nepoužívejte k čistění Vaší myčky nádobí nikdy parní čistič. Výrobce neručí za eventuální následné škody.
	Utírejte pravidelně čelní stranu spotřebiče a panel lehce navlhčeným hadrem; stačí voda a trochu mycího prostředku. Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, oba mohou způsobit poškrábání povrchů spo...
	U nerezových spotřebičů: Vyhněte se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.
	m Varování
	Nepoužívejte nikdy čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlór! Ohrožení zdraví!
	Speciální sůl a leštidlo
	Sítka

	Sítka 1R zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou sítka příležitostně ucpat.
	Sítkový systém se skládá z hrubého sítka, plochého, jemného sítka a mikrosítka.
	Ostřikovací ramena

	Vápno a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen 12 a 1B.
	Odstranění poruch vlastními silami

	Podle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v běžném provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomoc...
	Upozornění
	Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, proveďte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset).
	(Viz kapitola Mytí nádobí)
	m Varování
	Zobrazí-li se na číslicové indikaci )" kód chyby (“:‹‚ až “:„‹ ), musí se spotřebič zásadně nejdříve odpojit od elektrické sítě a uzavřít vodovodní kohoutek.
	Určité chyby (viz následující popis chyb) můžete odstranit sami, u všech ostatních chyb zavolejte prosím zákaznický servis a uveďte zobrazenou chybu “:XX.
	m Varování
	Myslete na to: Opravy smějí provádět pouze odborníci. Je-li nutná výměna některé součásti, dbejte na to, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních dílů mohou pro uživa...
	Čerpadlo odpadní vody

	Velké zbytky jídel z mycí vody, které nebyly sítky zadrženy, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda se potom nebude odčerpávat a stojí nad sítkem.
	V tomto případě:
	... při zapnutí
	... při nastavení
	... na myčce nádobí
	... při mytí
	... na nádobí

	Při použití mycích prostředků neobsahujících fosforečnany může při tvrdé potrubní vodě snáze docházet k tvorbě bílých usazenin na nádobí a stěnách nádobí.
	Obraťte se na výrobce mycího prostředku, zejména když:
	Zákaznický servis

	Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu zákaznických serv...
	Spolehněte se na kompetenci výrobce. Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Vaše domácí spotřebiče.
	Instalace

	K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje pro přívod a odtok, jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou stanovena v následujících odstavcích, popř. v montá...
	Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:
	Bezpečnostní pokyny

	m Varování
	Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tím je přístupná boční stěna, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém ser...
	Dodání

	Vaše myčka nádobí byla v závodě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Zůstaly při tom malé vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím cyklu.
	Technické údaje

	Hmotnost:
	max. 60 kg
	Napětí:
	220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
	Přípojná hodnota:
	2,0–2,4 kW
	Jištění:
	10/16 A
	Tlak vody:
	minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.
	Přítokové množství:
	minimálně 10 litrů/minutu.
	Teplota vody:
	studená voda, u teplé vody max. teplota 60 °C.
	Postavení

	Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.
	Přípojka odpadní vody
	Přípojka čerstvé vody
	Přípojka teplé vody *

	* podle modelu
	Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C.
	Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením.
	Ušetří se při tom energie a čas.
	S nastavením teplá voda ‘:‹‚ můžete váš spotřebič optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.
	Přitom je doporučitelná teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C.
	Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.
	Elektrické připojení
	Demontáž

	Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků.
	Přeprava

	Vypusťte myčku nádobí a zajistěte volné díly.
	Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze.
	(Tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu).
	Zabezpečení proti zamrznutí

	Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit (viz Přeprava).
	Likvidace

	Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.
	Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.
	O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.
	Obal

	Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. >PS< polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je tím možné rozdělení podle čistých druhů plastových odpadů.
	Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při dodání”.
	Staré spotřebiče

	Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při likvidaci”.
	Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci starých spo...
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	Bezpečnostné pokyny
	Pri dodávke
	Pri inštalácii


	Ako sa spotrebič riadne umiestňuje a napája, pozri kapitolu „Inštalácia”.
	Pri každodennou používaní

	m Varovanie
	Nože a ostatné kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi sa musia ukladať do zásuvky na pribor vo vodorovnej polohe.
	Ak sú v domácnosti deti
	Detská poistka (zámok dverí) *

	Popis detskej poistky nájdete vzadu v obálke.
	* podľa modelu
	Detská poistka (Dotykový uzáver)

	Spotrebič môžete zabezpečiť proti neúmyselnému zrušeniu programu (napríklad chybná obsluha deťmi).
	Aktivovanie dotykového uzáveru:
	Ak bude v priebehu programu stlačené ľubovoľné tlačidlo, objaví sa na’– číselnom displeji. Prerušenie programu (Reset) nie je možné.
	Dezaktivovanie dotykového uzáveru:
	S ukončením programu (‹:‹‹ na číselnom displeji) sa zruší dotykový uzáver. Pri výpadku napájania zo siete zostane zachovaný dotykový uzáver. Pri každom novom štarte programu musí byť dotykový uzáver znovu aktivovaný.
	V prípade poškodenia
	Pri likvidácii

	m Varovanie
	Deti by sa mohli v zariadení zatvoriť (nebezpečenstvo udusenia) alebo by sa mohli ocitnúť v iných nebezpečných situáciách.
	Preto: Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, sieťový kábel prestrihnite a odstráňte. Zámok na dverách zneškodnite natoľko, aby sa dvere už nedali zatvoriť.
	Spoznajte spotrebič

	Zobrazenia ovládacieho panelu a vnútorného priestoru spotrebiča sú na obálke vpredu.
	V texte sa odkazuje na jednotlivé pozície.
	Ovládací panel

	(
	Vypínač zapnuté/vypnuté
	0
	Programové tlačidlá **
	8
	Otváranie dverí
	@
	Časová predvoľba *
	H
	Prídavné funkcie **
	P
	Tlačidlo START
	X
	Indikátor „Skontrolujte prívod vody”
	`
	Indikátor dopĺňania soli
	h
	Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku
	)"
	Displej
	* podľa modelu
	** podľa modelu
	Vnútorný priestor spotrebiča

	1"
	Zásuvka na príbor
	1*
	Horný kôš na riady
	12
	Horné ostrekovacie rameno
	1:
	Miska na zachytávanie tabliet
	1B
	Dolné ostrekovacie rameno
	1J
	Zásobník na špeciálnu soľ
	1R
	Sitká
	1Z
	Dolný kôš
	1b
	Zásobník na leštidlo
	1j
	Zásobník na umývací prostriedok
	9"
	Uzáver zásobníka na umývací prostriedok
	9*
	Typový štítok
	Zariadenie na zmäkčovanie vody

	Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, potrebuje umývačka mäkkú vodu, t.j. vodu s nízkym obsahom vápnika, v opačnom prípade sa na riade a vnútornom priestore usadia biele zvyšky vodného kameňa.
	Voda z vodovodu prekračujúca 7° dH (1,2 mmol/l) (od hodnoty nastavenia •:‹‚) sa musí zmäkčiť. To sa uskutočňuje pomocou špeciálnej soli (regeneračnej soli) v zariadení na zmäkčovanie vody v umývačke.
	Nastavenie a tým potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti Vašej vody z vodovodu (pozri tabuľku).
	Nastavenie

	Množstvo pridávanej soli možno nastaviť od •:‹‹ do •:‹ˆ.
	Pri hodnote nastavenia •:‹‹ sa nemusí pridávať soľ.
	Tabuľka tvrdosti vody
	Špeciálna soľ $
	Použivanie špeciálnej soli


	Dopĺňanie soli sa musí vykonávať vždy bezprostredne pred zapnutím spotrebiča. Tým sa dosiahne, aby sa soľný roztok, ktorý vytiekol pomimo, ihneď vyplachoval a nemohla vzniknúť korózia na stenách umývačky.
	Ak na paneli svieti indikátor dopĺňania soli `, je potrebné znova dopĺniť špeciálnu soľ.
	* podľa modelu
	Používanie umývacích prostriedkov so zložkou soli

	Pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou soli do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) obyčajne nie je potrebné pridanie špeciálnej soli. Pri tvrdosti vody prekračujúcej 21° dH je použite špeci...
	Vypnutie indikátora dopĺňania soli/zmäkčovania

	Ak Vás indikátor dopĺňania soli ` ruší (napr. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou soli) môžete ho vypnúť.
	Leštidlo %

	Len čo sa na paneli rozsvieti indikator dopĺňania leštiaceho prostriedku h, je k dispozícii rezerva leštiaceho prostriedku na 1 – 2 procesy umývania. Je potrebné znova doplniť leštiaci prostriedok.
	Leštidlo sa používa na to, aby bol riad bez škvŕn a poháre lesklé. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.
	Kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku môžete použiť iba do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody prekračujúcej 21° dH je použitie leštiaceho prostriedku aj tu nevyhnutné.
	Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku

	Množstvo leštiaceho prostriedku možno nastaviť od §:‹‹ do §:‹‡. V závode bol nastavený stupeň §:‹†.
	Množstvo leštiaceho prostriedku zmeňte iba vtedy, ak na riade zostávajú škvmy (nastaviť nižší stupeň) alebo škvrny od vody (nastaviť vyšší stupeň).
	Vypnutie indikátora dopĺňania leštiaceho prostriedku

	Ak vás indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku h ruší (napr. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou leštiaceho prostriedku) môžete ho vypnúť.
	Tým je indikátor dopĺňania leštiaceho h vypnutý.
	Riad
	Nevhodné do umývačky


	Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré druhy skla (ako napr. predmety z krištáľového skla) sa môžu po mnohých umytiach zakaliť.
	Poškodenie skla a riadu

	Príčiny:
	Odporúčanie:
	Vkladanie riadu

	Veľmi malý riad by sa v umývačke nemal umývať, lebo môže z košov ľahko vypadnúť.
	Vyberanie riadu

	Aby ste zabránili padaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúčame Vám, aby ste vyprázdňovali spotrebič zdola nahor.
	Horúci riad je citlivý na náraz! Preto nechajte ho po ukončení programu vychladnúť v umývačke riadu dovtedy, kým sa ho môžete dobre dotknúť.
	Šálky a poháre

	Horný kôš 1*
	Hrnce

	Dolný kôš 1Z
	Tip
	Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali vložiť do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete tak lepší výsledok umývania.
	Tip
	Ďalšie príklady, ako môžete optimálne vložiť riad do vašej umývačky, nájdete na našej internetovej stránke ako bezplatný download. Zodpovedajúcu internetovú stránku nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.
	Zásuvka na príbor

	Zoraďte príbor tak v zásuvke na príbor 1", ako je to znázornené. Osobnité vkladanie po umytí zľahčuje vyberanie.
	Zásuvku môžete vybrať.
	Sklopné priehradky *

	* podľa modelu
	Držiaky možno sklopiť, a tak lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.
	Držiak na malé predmety *

	* podľa modelu
	Slúži na bezpečné odloženie ľahkých predmetov z umelej hmoty ako napr. pohárov, viečok atď.
	Nastavenie výšky koša

	Výšku horného koša na riad 1* možno v 3 stupňoch zmeniť, a tým buď v hornom alebo v dolnom koši vytvoriť viac miesta.
	Výška spotrebiča 81,5 cm
	Horný kôš
	Dolný kôš
	Stupeň 1 max. ø
	16 cm
	30 cm
	Stupeň 2 max. ø
	18,5 cm
	27,5 cm
	Stupeň 3 max. ø
	21 cm
	25 cm
	Výška spotrebiča 86,5 cm
	Horný kôš
	Dolný kôš
	Stupeň 1 max. ø
	18 cm
	33 cm
	Stupeň 2 max. ø
	20,5 cm
	30,5 cm
	Stupeň 3 max. ø
	23 cm
	28 cm
	Umývací prostriedok

	V umývačke môžete používať tablety a práškové alebo tekuté umývacie prostriedky do umývačiek riadu, v žiadnom prípade čistiace prostriedky na ručné umývanie. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôsobi...
	Upozornenie
	Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku!
	V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.
	m Varovanie
	Dodržte bezpečnostné pokyny príp. návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.
	Plnenie umývacieho prostriedku

	Tip
	Ak je riad znečistený iba málo, obyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.
	Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky môžete kupovať online na našej internetovej stranke alebo u služby zákazníkom (pozri zadnú stranu).
	Kombinované umývacie prostriedky

	Okrem bežných umývacích prostriedkov (Solo) sa ponúka rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku často aj leštiaci prostriedok a náhradná látka soli (3in1) a podľa kombinácie (4in1, 5in1...
	Len čo sa používajú kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí tak, že sa vždy docieli ten najlepší výsledok umývania a sušenia.
	Prehľad programov

	V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov. Zodpovedajúci programy a ich usporiadanie nájdete na ovládacom paneli.
	Druh riadu
	Druh znečistenia
	Chod
	Možné doplnkové funkcie
	Priebeh programu
	hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor
	silne súdržné, vpálené alebo zaschnuté, škrobnaté alebo bielkovinové zbytky jedla
	± / °
	Intenzívny 70°
	všetky
	Predumytie
	Umývanie 70°
	Oplachovanie
	Leštenie 65°
	Sušenie
	Á
	Auto 45° – 65°
	Optimalizuje sa podľa znečistení pomocou senzoriky.
	zmiešaný riad a príbor
	malo zaschnuté v domácnosti běžné zvyšky jedla
	á / à
	Eco 50°
	Predumytie
	Umývanie 50°
	Oplachovanie
	Leštenie 65°
	Sušenie
	citlivý riad, príbor, riad z umelé hmoty a poháre citlivé na teplotu
	malo súdržné, čerstvé zbytky jedla
	é / è
	Šetrný 40°
	IntensivZone
	Úspora času
	Polovičná náplň
	ExtraSušenie
	Predumytie
	Umývanie 40°
	Oplachovanie
	Leštenie 55°
	Sušenie
	zmiešaný riad a príbor
	TurboSpeed 20 min.
	ExtraSušenie
	Umývanie 50° – 60°
	Leštenie 55° – 65°
	všetky druhy riadu
	studené opláchnutie, medzičistenie
	ù / ø
	Predumytie
	žiadne
	Predumytie
	Voľba programu

	V závislosti od druhu riadu a stupňa jeho znečistenía môžete zvoliť vhodný program.
	Upozornenia pro testovací ústavy

	Testovací ústavy dostávajú podmienky pre porovnávacie testy na prianie e-mailom na
	dishwasher@test-appliances.com.
	Uveďte číslo spotrebiča (ENr.) a dátum výroby (FD), ktoré nájdete na typovom štítku 9* na dverách spotrebiča.
	TurboSpeed 20 min. – najmä rýchly umývací program s jednorazovým predhrievaním

	Spotrebič sa jednorázovo zohreje (cca. 25 min.), potom môžete spotrebič naložiť a niekoľko rýchlych umyvacích cyklov (zakaždým 20 min.) môže prebehnuť po sebe.
	Upozornenie
	Umývací prostriedok vo forme tabliet nie je vhodný pre tento program, pretože sa tableta v krátkom čase nemôže úplne rozpustiť.
	Doplnkové funkcie

	* podľa modelu
	Dajú sa nastaviť tlačidlami doplnkové funkcie H.
	Ÿ Úspora času (VarioSpeed) *

	S funkciou >>Úspora času<< môže byť doba trvania programu skrátená podľa zvoleného programu o ca. 20% až 50%. Platná zmena doby trvania programu sa objaví na displeji )". Ak chcete pri skrátenej dobe behu dosiahnuť optimálne výsledky ...
	§ Polovičná náplň *

	Ak chcete umývať iba málo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť doplnkovú funkciu „Polovičná náplň”. Pritom ušetríte vodu, energiu a čas. Na umývanie dajte do zásobníka o čosi menej umývacieho prostriedku v po...
	· Hygiena *

	Počas procesu umývania sa zvýši teplota. Tým sa dosiahne vyšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia sa ideálne hodí napr. na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek.
	Ï IntensivZone *

	Perfektné pre zmiešanú náplň. Môžete umývať silnejšie znečistené hrnce a panvice v spodnom koši spolu s normálne znečisteným riadom v hornom koši. Tlak ostreku v spodnom koši sa zväčší, teplota omývania sa o niečo zvýši.
	¿ Extra Sušenie *

	Vyššia teplota pri leštění a predĺžená fáza sušenia umožňujú lepší sušenie aj častí z umelej hmoty. Dôjde k ľahkému zvýšeniu spotreby energie.
	Umývanie riadu
	Údaje o programoch


	Údaje o programoch (spotrebné hodnoty) nájdete v krátkom návode na obsluhu. Údaje sa vzťahujú na bežné podmienky a hodnotu nastavenia tvrdosti vody •:‹…. Rozličné faktory vplyvu ako napr. teplota vody alebo prívodný tlak môžu za...
	Aquasenzor *

	* podľa modelu
	Aquasenzor je optickým meracím zariadením (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody.
	Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je Aquasenzor zapnutý, možno „čistú” vodu použiť na ďalšie umývanie a týmto spôsobom sa zníži spotreba vody o 3–6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, voda sa odčerpá a stav s...
	Zapnutie spotrebiča

	Program TurboSpeed 20 min.:
	Po prvom stláčaní tlačidla START P začne doba ohrevu (cca. 25 min., v závislosti od východiskovej situácie) spotrebiča. Po otvorení, naložení a zatvorení spotrebíča začne druhým stláčaním tlačidla START P umyvací cyklus (20 min.).
	Indikátor zostávajúceho času

	Pri voľbe programu sa na displeji zobrazí zostávajúci čas trvania programu )".
	Čas trvania je v priebehu programu ovplyvnený teplotou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže (v závislosti od zvoleného programu) kolísať.
	Program TurboSpeed 20 min.:
	Počas doby ohrevu sa striedavo na displeji zobrazuje • a zostávajúci čas trvania programu, na konci bliká p na znamenie, že môžete otvoriť a naložiť spotrebič. Po opätovnom spustení sa počas umývania znova zobrazí zostávajúci ča...
	Časová predvoľba *

	* podľa modelu
	Spustenie programu môžete oddialiť po hodinách až o 24 hodín.
	Ukončenie programu

	Program je ukončený, keď sa na displeji )" objaví hodnota ‹:‹‹.
	Pre TurboSpeed 20 min. platí:
	Ak na displeji )" zobrazí ‹:‹‹ je umyvací cyklus ukončený. Po otvorení dverí spotrebiča sa na displeji zobrazí p. Ak si potom už neželáte ďalší umyvací cyklus, vypnite spotrebič vypínačom zapnuto/vypnuto (.
	Automatické vypnutie po ukončení programu *

	* podľa modelu
	V záujme úspory energie, bude umývačka vypnutá 1 min po ukončení programu (nastavenie z výroby).
	Automatické vypnutie možno nastaviť od ˜:‹‹ do ˜:‹ƒ.
	˜:‹‹
	Spotrebič sa nevypne automaticky
	˜:‹‚
	Vypnuté po 1 min
	˜:‹ƒ
	Vypnuté po 120 min
	Vypnutie spotrebiča

	Kratky čas po ukončení programu:
	m Varovanie
	Na vyberanie riadu po skončení programu dvere, prosím, úplne otvorte a nenechajte ich privreté. Prípadne ešte unikajúca vodná para by mohla poškodiť citlivé pracovné dosky.
	Pri programe TurboSpeed 20 min. vypnite spotrebič až po tom, keď už si neželáte ďalší umyvací cyklus.
	Prerušenie programu
	Zrušenie programu (Reset)
	Zmena programu

	Po stlačení tlačidla START P už nie je možná zmena programu.
	Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).
	Intenzívne sušenie

	Počas leštenia sa pracuje s vyššou teplotou a tým sa dosiahne lepši výsledok sušenia. Doba behu sa pri tom môže zanedbateľne zvýšiť. (Pozor pri chúlostivých kusoch riadu!)
	Údržba a starostlivosť

	Pravidelná kontrola a údržba Vášho spotrebiča pomáha predchádzaniu poruchám. To ušetrí čas a nervy.
	Celkový stav spotrebiča

	Ak také usadeniny nájdete, potom:
	Na čistenie spotrebiča používajte iba umývacie prostriedky/umývacie prostriedky pre spotrebiče určené osobitne pre umývačky riadu.
	Na čistenie umývačky nikdy nepoužívajte parný čistič. Výrobca neručí za prípadné následné škody.
	Prednú stranu spotrebiča a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou; postačí voda a trochu čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte špongie s drsným povrchom a drhnúce čistiace prostriedky, oboje by mohlo viesť k poškriabaniu...
	U spotrebičov z ušľachtilej ocele: Nepoužívajte špongiovú utierku nebo niekoľkokrát dôkladne ich vymyte pred prvým použitím, aby ste predišli korózii.
	m Varovanie
	Nikdy nepoužívajte iné umývacie prostriedky pre domácnosť s obsahom chlóru! Ohrozenie zdravia!
	Špeciálna soľ a leštidlo
	Sitká

	Sitká 1R zadržiavajú hrubé nečistoty vo vode od čerpadla. Tieto nečistoty môžu sitká príležitostne upchať.
	Sústava sitiek pozostáva z hrubého sitka, plochého jemného sitka a mikrositka.
	Ostrekovacie ramená

	Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramenien 12 a 1B.
	Poruchy odstránite sami

	Mnoho porúch, ktoré sa vyskytnú pri každodennej prevádzke, na základe skúseností odstránite sami. To ušetrí náklady a zabezpečí, že spotrebič je rýchle opäť k dispozícii. V nižšie uvedenom prehľade nájdete možné príčiny ch...
	Upozornenie
	V prípade, že sa spotrebič zastaví počas umývania riadu z neznamých dôvodov alebo sa nedá spustiť, preveďte najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset).
	(Pozri kapitolu Umývanie riadu)
	m Varovanie
	V prípade, že sa na displeji zobrazí )" chybový kód (“:‹‚ až “:„‹ ), musí byť bezpodmienečne spotrebič najprv odpojený od siete a prívod vody zatvorený.
	Niektoré poruchy (pozri nasledujúci popis porúch) môžete odstrániť sami, pri všetkých ostatných poruchách zavolajte, prosím, servisné stredisko a uveďte indikáciu poruchy “:XX.
	m Varovanie
	Myslite na to: Opravy smú prevádzať iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely. Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielo...
	Čerpadlo odpadovej vody

	Hrubé zvyšky jedla z vody po umytí, ktoré sitká nezadržali, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Voda sa potom neodčerpá a zostane nad sitkom.
	V takom prípade:
	... pri zapnutí
	... pri nastavaní
	... na umývačke riadu
	... pri umývaní
	... na riade

	Pri použití umývacích prostriedkov neobsahujúcich fosforečnany môže pri tvrdej vodovodnej vode ľahšie dochádzať k tvorbe bielych usadenín na riade a stenách riadu.
	Obráťte sa na výrobcu umývacieho prostriedku, najmä ak:
	Služba zákazníkom

	Ak by sa vám nedarilo poruchu odstrániť, obráťte sa na službu zákazníkom. Kontaktné údaje na najbližšiu službu zákazníkom nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženej zozname služieb zákazníkom. Pri zavol...
	Dôverujte kompetencii výrobcu. Obráťte sa na nás. Zabezpečte tým, aby oprava bola prevedená odborne vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Váš spotrebič.
	Inštalácia

	Aby umývačka riadu riadne fungovala, musí byť pripojená odborne. Údaje o prívode a odvode, ako aj hodnoty elektrického pripojenia musia zodpovedať požadovaným kritériám tak, ako je to uvedené v nasledujúcich odsekoch príp. v návode n...
	Pri montáži dodržiavajte poradie pracovných krokov:
	Bezpečnostné pokyny

	m Varovanie
	Ak nie je spotrebič umiestnený vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí byť časť dverí s pántmi z bezpečnostných dôvodov zakrytý (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako osobitné príslušenstvo v autorizovaných s...
	Dodávka

	Bezchybné fungovanie vašej umývačky riadu bolo v závode dôkladne skontrolované. Pritom zostali malé škvrny po vode. Zmiznú po prvom umývaní.
	Technické údaje

	Hmotnosť:
	max. 60 kg
	Napätie:
	220–240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
	Menovitý príkon:
	2,0–2,4 kW
	Poistka:
	10/16 A
	Tlak vody:
	najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku.
	Prívodové množstvo:
	minimálne 10 litrov za minútu
	Teplota vody:
	studená voda; v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.
	Umiestnenie

	Rozmery pre zabudovanie nájdete v návode na montáž. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte pritom na stabilné umiestnenie.
	Pripojenie k odpadu
	Pripojenie vody
	Pripojenie teplej vody *

	* podľa modelu
	Umývačka riadu môže byť pripojená na studenú a teplú vodu s teplotou do max. 60 °C.
	Pripojenie na teplú vodu sa odporúča, ak táto je dispozícii z energeticky vyhodnej výroby teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. zo solárneho zariadenia s cirkulačným vedením.
	Pritom ušetríte energiu a čas.
	Nastavením teplej vody ‘:‹‚ môžete váš spotrebič optimálne naladiť na prevádzku s teplou vodou.
	Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) od minimalne 40 °C do maximalne 60 °C.
	Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, ak voda je vyrobená pomocou elektrického bojlera.
	Elektrické pripojenie
	Demontáž

	Dodržte aj tu poradie pracovných krokov.
	Preprava

	Umývačku riadu vyprázdnite a voľné časti zaistite.
	Spotrebič prepravujte iba v zvislej polohe.
	(Aby sa nemohla dostať zvyšková voda do riadenia spotrebiča, čo môže viesť k chybnému priebehu programu).
	Opatrenia proti zamrznutiu

	Ak sa spotrebič nachádza v miestnosti, v ktorej hrozí zamrznutie (napr. na chate), musí sa úplne vyprázdniť.
	Likvidácia

	Taktiež obaly nových spotrebičov, ako aj staré spotrebiče, obsahuju drahocenné suroviny a opätovne využiteľné materiály.
	Zlikvidujte, prosím, jednotlivé časti roztriedené podľa druhov.
	O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa poinformujte u odborného predajcu alebo na orgánoch obecnej popr. mestskej správy.
	Obal

	Všetky umelohmotné časti spotrebiča sú označené medzinárodne normovaným skráteným označením (napr. >PS< polystyrén). Pomocou nich ich možno pri likvidácii triediť podľa čistých druhov plastov.
	Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri dodávke”.
	Staré spotrebiče

	Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri likvidácii”.
	Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Táto smernica udáva rámec pre zber a recykláciu odpadu z...
	9000 562 869 (9006)
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