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Stručne a jasne: Všetko, 
čo vaša umývačka riadu 
potrebuje...
Napriek tomu si pred 
použitím prečítajte Návod na 
obsluhu a na montáž!

Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia * 

Plnenie špeciálnej soli Rozpúšťa vápnik (nie je potrebné pri nastavenej hodnote 0!)...

Rýchly postup ...

a takto nastaviťVo vodárenských 
podnikoch požiadajte 
o hodnotu tvrdosti 
a zapíšte si ju …

*len pred prvým 
umývaním alebo 
pri zmene tvrdosti 
vody

- Zapnite vypínač ZAP./VYP
- Podržte stlačené tlačidlo programu A a stláčajte tlačidlo START 

dovtedy, pokiaľ sa nerozsvieti číselná indikácia H:0....
- Uvoľnite obe tlačidlá.
 Svetelná indikácia tlačidla A bliká a na číselnej indikácii sa zobrazí 

hodnota nastavená vo výrobe H:04.
- Stlačte programové tlačidlo C.
 Po každom stlačení tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden 

stupeň; ak je dosiahnutá hodnota H:07, preskočí ukazovateľ opäť na 
H:00 (vyp.).

- Stlačte tlačidlo START. Nastavená hodnota sa uloží v spotrebiči.

Plnenie leštidla

Plnenie čistiaceho prostriedku

Voľba programu

Zapnutie umývačky riadu

Vypnutie umývačky riadu

Prídavné funkcie **

Pre žiarivý lesk

Viac nečistôt, viac čistiaceho prostriedku ...

Rýchlo, úsporne, alebo intenzívne ...

Prehľad programov

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

Dáta k programom sú namerané v laboratóriu podľa 
Európskej normy EN 50242.
* polovičná normovaná náplň
Odchýlky v praxi sú možné. 

Doba v minútach         
Spotreba el. prúdu v kWh
Spotreba vody v litroch
S aqua-senzorom

Sú prispôsobivé ...

** podľa modelu

Úspora času 
(VarioSpeed)
… sa docieli zvýšenou 
spotrebou energie pri 
konštantnom výkone 
umývania a sušenia.

Odskrutkujte 
veko.

Len pred prvým 
umývaním 
naplňte zásobník 
na soľ vodou.

Naplňte 
špeciálnu soľ
(nikdy čistiaci 
prostriedok).

Zatvorte veko.
Môžete ihneď 
umývať.

Doplňte, keď sa rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla!

Stlačte označenie 
1, zdvihnite veko 2.

Doplňte 
leštidlo.

Zatvorte veko.
CVAK!

Ak nie je veko 
otvorené (stlačte 
tlačidlo)

Doplňte čistiaci 
prostriedok.

Veko zasuňte, 
stlačte 
CVAK!

Pozor
Kombinované 
prostriedky nie sú
vhodné pre všetky
programy, dbajte na
pokyny výrobcu.

Intenzívne
70°C

Auto
45°/65°

Eco 
50°C

Jemne
40°C

Rýchlo
45°C

Predumytie

Začína sa…

A je to…

Polovičná náplň
… pri malom množstve
riadu šetrí vodu, 
energiu a čas.
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Spustenie programu
Intenzívna zóna
… perfektné pre 
zmiešané naplnenie. 
Trochu sa zvýši tlak a 
teplota umývania.

Hygiena
… počas procesu 
leštenia sa zvýši 
teplota. Tým sa 
dosiahne zvýšenie 
hygieny.

Extra sušenie
… vplyvom vyššej 
teploty pri leštení 
sa zlepší výsledok 
sušenia. (Dávajte pozor 
na citlivý riad)
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Údržba a starostlivosť

Odstránenie malých porúch vlastnými silami ...

Ukončenie programu …                                          Správne uloženie ...

Sitká…
skontrolujte,
podľa potrieb 
vyčistite

Otočte valcové 
sitko, vyberte 
systém sitiek…

nasaďte ... Systém sitiek 
zaskrutkujte.
DBAJTE NA
OZNAČENIE!

Ostrekovacie 
ramená…
odstráňte nečistoty/
usadeniny

vyčistite ostrekovacie 
trysky pod tečúcou 
vodou (príp. čistite 
pomocou špáradla)...

horné rameno
odskrutkujte …

dolné rameno 
nasaďte ...

horné rameno pevne 
zaskrutkujte.

Porucha                  Možné príčiny    Odstránenie 

Usporiadajte riad odolný voči umývaniu v umývačke (bez zvyškov popola, vosku, tuku na mazanie, farby, 
nalepených etikiet; odstráňte veľké zvyšky marmelády, mliečnych výrobkov a jedál) podľa návodu na 
obsluhu a skontrolujte, či sa môžu ostrekovacie ramená voľne otáčať.

vytiahnite spodné 
rameno smerom 
hore ...

- Vytiahnite konektor sieťovej šnúry
- Odstráňte sitká a odčerpajte vodu
- Nadvihnite kryt (→A)
- Skontrolujte obežné koleso na cudzie telesá
- Upevnite kryt počuteľným zapadnutím (→B)
- Nasaďte sitká 

Čistenie čerpadla odpadovej vody

Ďalšie upozornenia nájdete v návode na obsluhu

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

Na číselnom ukazovateli sa 
zobrazí „0:01“

po približne 1 minúte 
ukončenia programu sa 
zobrazí 0:00 

Pre vynikajúce výsledky umývania ...

Vypnutie umývačky riadu

opláchnite 
pod tečúcou 
vodou ...

... pretože svojpomoc sa oplatí!

Svieti ukazovateľ „ “ Prívodná armatúra je zaseknutá 
alebo zanesená vápnikom

Otvorte prívodnú armatúru.

1. Odskrutkujte prípojku vody.
2. Vyčistite sitko v prípojke vody.
3. Pri otvorenom prívode vody musí byť 
prietok min. 10 l/min. Pri menšom prietoku 
nechajte prietokovú armatúru vymeniť.

Položte prívodnú hadicu bez prelomenia.

Svieti ukazovateľ „E:24“ a 
„ “

Upchatá alebo prelomená hadica 
odpadovej vody

Nemontujte kryt čerpadla odpadovej 
vody 

Položte hadicu pre odpadovú vodu bez 
prelomenia.

Namontujte kryt (viď vyššie).

Vyčistite čerpadlo odpadovej vody
(viď vyššie).

Zablokované čerpadlo odpadovej 
vody 

Ukazovateľ „E:25“ a 
„ “

Zavolajte servisnú službu
(uveďte chybový údaj).

Odpojte spotrebič zo siete.

Spotrebič je technicky poškodený Svieti chybový údaj „E:XX“ 

Zatvorte spotrebič a zapnite poprípade 
prerušte program
(viď prerušenie programu).

Program ešte nie je ukončenýZvyšok vody v umývačke 
riadu

Používajte príbory odolné voči umývaniu v 
umývačke riadu.

V umývačke riadu nikdy neumývajte 
hrdzavejúce diely.

Príbory nie sú odolné proti hrdzaveniu.
Tvrdé ostrie nožov sú menej odolné.

Hrdza z cudzieho zdroja.
Hrdza na príboroch

Porucha                  Možné príčiny     Odstránenie 

Oddeľte časti riadu od seba, zabráňte ich 
kontaktu.
Dodržiavajte údaje výrobcu (čistiaceho 
prostriedku).
Zvoľte silnejší program.

Vyčistite ostekovacie ramená (viď vyššie).

Vyčistite sitká (viď vyššie).

Riad uložte tak, aby sa ostrekovacie 
ramená mohli voľne otáčať.

Riad leží na sebe, poprípade cez seba

Veľmi málo čistiaceho prostriedku

Zvolený nevhodný program

Trysky ostekovacích ramien sú upchaté

Znečistené sitká, nie sú pevne usadené

Ostrekovacie ramená sú blokované

Riad nie je čistý.

Na riade sú zvyšky priesku 
alebo zvyšky na spôsob krupice.

Pri šmuhách: Znížte dávkovanie.
Pri škvrnách od vody alebo vápnika:
Zvýšte dávkovanie.

Nastavte správne zmäkčovacie zariadenie.

Doplňte špeciálnu soľ.

Používajte poháre odolné voči umývaniu 
v umývačke riadu. Použite čistiaci 
prostriedok šetriaci sklo.

Veľmi veľké/veľmi malé dávkovanie leštidla

Nesprávne nastavené zmäkčovanie vody; 

chýba špeciálna soľ

Poháre nie sú odolné voči umývaniu v 
umývačke riadu

Škvrny a šmuhy

Mliečne povlaky na riade
(odstrániteľné)

Mliečne povlaky, poháre 
sú zahmlené/matné (nie je 
možné odstrániť)

Dodržiavajte údaje výrobcu (čistiaceho 
prostriedku).

Zafarbenia sú neškodné; vyblednú pri 
ďalších procesoch umývania 

Veľmi málo čistiaceho prostriedku

Zafarbenia vplyvom potravinárskych farbív 
(paradajková omáčka) 

Zafarbenie umelohmotných 
dielov/častí riadu


