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Stručne a jasne:
Všetko, čo vaša umývačka 
potrebuje …

Pred prvým použitím si najskôr 
prečítajte Návod na obsluhu a 
Inštalačný návod!

Nastavenie systému zmäkčovania vody

Požiadajte vodá-
renskú spoločnosť o 
stupeň tvrdosti vody 
a zadajte ju ...

* len pred prvým 
umývaním 
alebo pri zmene 
tvrdosti

Hodnota
tvrdosti 
vody °dH

Rozsah
tvrdosti

mmol/l Výrobné 
nastavenie

0 - 6
 7 - 8
9 - 10
11 - 12
13 -16
17 - 21
22 - 30
31 - 50

mäkká
mäkká
stredná
stredná
stredná

tvrdá
tvrdá
tvrdá

0 – 1,1
1,2 - 1,4
1,5 - 1,8
1,9 - 2,1
2,2 - 2,9
3,0 - 3,7
3,8 - 5,4
5,5 - 8,9

Rýchle nastavenie..

Spôsob nastavenia
–  Zapnite vypínač ZAP/VYP.
–  Pri stlačení tlačidla programu A podržte stlačené tlačidlo START, 

pokiaľ sa na digitálnom displeji nezobrazí H:0….
–  Pustite obidve tlačidlá.
 LED indikátor tlačidla A bliká a na digitálnom displeji sa zobrazí 

výrobné nastavenie s hodnotou H:04.
–  Stlačte programové tlačidlo C.
   Po každom stlačení tohto tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o 

jeden stupeň; keď nastavený stupeň dosiahne hodnotu H:07, displej  
sa nastaví na hodnotu H:00 (vypnuté).

–  Stlačte tlačidlo START. Tým sa nastavená hodnota uloží do 
systému.

Plnenie dávkovača soli              Rozpustí vápenec (nie je nutné pri nastavenej hodnote 0)

Otvorte veko. Nádržku dávkovača 
naplňte vodou 
len pred prvým 
umývaním. 

Pridajte špeciálnu 
soľ (nikdy 
nie umývací 
prostriedok)

Zatvorte veko 
dávkovača. 
Ihneď spustite 
Umývanie. 

Plnenie leštidla Žiarivý lesk ...

Stlačte 
označenie 
1, zdvihnite 
veko 2. 

Doplňte
leštidlo.

Zatvorte veko. 
Aby ZACVAKLO!

Pri väčšom znečistení - viac umývacieho prostriedku ...

Zapnutie umývačky riadu

Podľa potreby, 
otvorte veko 
(stlačením tlačidla).

Pozor:
Kombinácia 
prostriedkov nie 
je vhodná pre 
všetky programy. 
Dodržiavajte 
pokyny výrobcu.

Umývací prostriedok 
nalejte len do 
suchého dávkovača. 

Zasunutím zatvorte 
veko. 
Aby ZACVAKLO!

Voľba programu Rýchlo, úsporne alebo intenzívne ...

Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený maximálne možný počet 
programov. 
Zodpovedajúce programy vašej umývačky riadu nájdete 
na ovládacom paneli umývačky. 

Programovacie dáta boli laboratórne merané. 
V súlade s európskou normou EN 50242.
V praxi sa môžu vyskytovať odchýlky. 
* polovičná náplň

Intenzívne
   70°

Auto
45°/65°

Eco
50°

Rýchlo
 45°

Jemne
 40°

Predumytie

Spustenie programu  Začíname ...

Vypnutie umývačky riadu  Tak, a je to…

Úspora času
(VarioSpeed)
... docieli sa využitím 
energie pri rovnakom 
výkone umývania. 

Polovičná náplň
... pri menej riadu, šetrí 
vodu, energiu a čas. 

ntenzívna zóna
... perfektné pre 
zmiešaný riad. 
Umývací tlak a teplota 
umývania sú mierne 
zvýšené. 

Hygiena
... počas umývania sa 
zvýši teplota. Tým sa 
dosiahne lepšia čistota.

Extra sušenie
... zlepšuje výsledok 
sušenia zvýšením 
teploty pri leštení. (Dajte 
pozor na citlivý riad.)
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Čas umývania: hod: min.

Spotreba el. energie v kWh

Spotreba vody v litroch
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Údržba a starostlivosť Pre dôkladné prepláchnutie ...

Skontrolujte a prípadne 
vyčistite sitká. 

Systém sitiek oskrutkujte 
a vyberte ...

Prepláchnite pod 
tečúcou vodou...

Vložte ... Zaskrutkujte 
filtračný systém.
DODRŽTE 
OZNAČENIE.

Čistenie odpadového čerpadla

-  Odpojte sieťovú zástrčku. 
-  Vyberte sitká a odčerpajte vodu. 
-  Vyberte veko (A).
-  Skontrolujte vnútorný priestor, ak sa v ňom 

nachádzajú cudzie predmety, odstáňte ich. 
-  Zacvaknite veko (B).
-  Nasaďte sitká. 

Ostrekovacie ramená 
... odstráňte nečistoty a 
usadeniny.

Vytiahnite spodné 
rameno smerom nahor.

Odskrutkujte horné 
rameno.

Vyčistite ostrekovacie 
trysky pod tečúcou 
vodou (prípadne 
špáradlom)…

Nasaďte spodné 
rameno ...

Pevne priskrutkujte 
horné rameno.

Odstránenie drobných porúch vlastnými silami ... pretože laická svojpomoc sa nevypláca Podrobnejšie informácie nájdete v Návode na obsluhu

Porucha

Na displeji svieti “6”.

Na displeji svieti “E:24” 
a “6”. 

Na displeji svieti “E:25” 
a “6”.

Displej indikuje inú chybu 
“E:XX”. 

V umývačke zostala 
zbytková voda. 

Na príboroch je hrdza.

Možné príčiny

Prívodná armatúra je upchatá alebo je 
zanesená vápencom. 

Odpadová hadica je upchatá alebo 
zalomená. 
Veko čerpadla odpadovej vody nie je 
nainštalované. 

Odpadové čerpadlo je zablokované. 

Umývačka má technickú poruchu. 

Program ešte neskončil. 

Príbory nie sú odolné proti hrdzaveniu. 
Nože s tvrdým ostrím sú viac náchylné. 
Zvýšený výskyt korózie. 

Odporúčaný spôsob odstránenia

Otvorte prívodnú armatúru. 

1.  Odskrutkujte prípojku vody. 
2.  Vyčistite sitko v prípoje vody. 
3.  Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok vody 

min. 10 l/min.
 Pri menšom prietoku vymeňte prítokovú armatúru. 

Prívodnú hadicu pripojte bez zalomenia. 

Odpadovú hadicu pripojte bez zalomenia. 

Nasaďte veko (viď vyššie).

Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (viď vyššie).

Volajte zákaznícky servis výrobcu (Udajte chybové 
hlásenie na displeji).
Odpojte zariadenie od sieťového napájania. 

Zatvorte umývačku a zapnite ju alebo program 
ukončite (viď Ukončenie programu).

Používajte príbory vhodné k umývaniu v umývačke 
riadu. 
V umývačke nikdy neumývajte hrdzavé predmety.

Porucha 

Riad nie je čistý.

Na riade zostali zbytky 
piesku.

Švrny a šmuhy. 

Riad sa nevysušil. 

Mliečny povlak na riade 
(možné odstrániť).

Mliečny povlak, poháre 
sú matné. (nie je možné 
odstrániť).

Plastické kusy/zafarbené. 

Možné príčiny

Riad je uložený tesne k sebe alebo na 
sebe.

Málo umývacieho prostriedku. 
Zvolený nevhodný program. 
Upchaté trysky ostrekovacích ramien. 
Zanesené filtre, nie sú pevne nasadené.
Zablokované ostrekovacie ramená. 

Príliš veľké/malé dávkovanie leštidla. 

Leštidlo

Použitý kombinovaný umývací prostriedok 
nemá dostatočný sušiaci účinok. 
Nastavenie umývačky. 
Nesprávne nastavený systém 
zmäkčovania vody. 
Chýba soľ.

Poháre nie sú vhodné pre umývanie v 
umývačke riadu. 

Príliš málo umývacieho prostriedku. 
Zmena farby spôsobená farbou 
potravín (paradajková omáčka)….

Odporúčaný spôsob odstránenia

Jednotlivý riad oddeľte od seba tak, aby sa 
nedotýkal. 
Dodržiavajte pokyny výrobcu umývacieho prostriedku.
Zvoľte účinnejší program. 

Vyčistite ostrekovacie ramená (Viď vyššie). 
Vyčistite filtre (Viď vyššie).
Riad uložte tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli 
voľne otáčať. 

Šmuhy: znížte dávkovanie leštidla. 
Vodné alebo vápencové škvrny: zvýšte dávkovanie. 

Zvýšte dávkovanie. 
Použite iný typ leštidla. 
Používajte leštidlo. 

Aktivujte intenzívne sušenie (podľa modelu).

Nastavte správne systém zmäkčovania vody. 
Doplňte špeciálnu soľ. 

Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke 
riadu. 

Použite umývací prostriedok vhodný na umývanie skla. 

Dodržiavajte pokyny výrobcu umývacieho prostriedku. 
Zmena zafarbenia nie je trvalá; pri nasledovných 
procesoch umývania toto zafarbenie postupne zmizne. 

Ukončení programu... Správne rozloženie riadu v umývačke ...

Počas priebehu programu stlačte  
tlačidlo START približne na 3 
sekundy (Reset).

Na displeji sa zobrazí “0:01”;
Približne za 1 minútu sa 
program ukončí a na displeji 
sa zobrazí “0:00”.

Vypnite umývačku riadu. 

Riad odolný proti umývaniu v umývačke riadu uložte tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne otáčať. Odstráňte 
znečistenie popolom, voskom, vazelínou, tonerom alebo samolepiacimi štítkami, väčšie zbytky marmelády, mliečnych 
výrobkov a ďalších potravín. Postupujte podľa návodu na obsluhu a skontrolujte otáčanie ostrekovacích ramien. 

Na displeji svieti “E:22”          Sitká sú zanesené alebo upchané.               Vyčistite sitká (viď vyššie).


