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Otevřete vodovodní kohoutek.
•	 Zastrčte do elektrické sítě.
•	 Otevřete dvířka a naplňte myčku. Zkontrolujte, zda se spodní i 

horní rameno trysek točí volně.
•	 Nalijte (vložte) čistící prostředek.
•	 Stiskněte tlačítko on/off (zapnuto/vypnuto) a zkontrolujte, že 

se rozsvítí ukazatel programu.
•	 Zkontrolujte ukazatele množství soli a čistícího prostředku 

předtím, než zapnete myčku. Pokud to bude potřeba, přidejte 
sůl a mycí prostředek.

•	 Pomocí tlačítka pro volbu programu zvolte váš mycí program.
•	 Spusťte program tlačítkem Start/Cancel (Spusť/Přeruš):
•	 Zavřete dvířka, poté začne samotný program.

Upozornění
Vyvarujte se otevírání dvířek během mycího programu.  To 

přeruší mycí proces a unikne horká pára. Když jsou dvířka 
zavřeny, program pokračuje.

•	 Zvukový signál s intervalem 10 sekund vás varuje, abyste 
vypnuli vaši myčku, když zvolený program skončí. Tento 
zvukový signál vás varuje po dobu cca 1-2 minut a poté se 
vypne.

•	 Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko on/off (zapnuto/vypnuto) 
poté, co je program hotov.  Ukazatelová světla zhasnou.

•	 Zavřete vodovodní kohoutek.Vytáhněte ze zásuvky.
•	 Umožněte vašemu nádobí 15 minut se chladit otevřenými 

dvířky.Postupně vyndejte nádobí z myčky. Začněte spodním 
košem.

Tabulka programu

Číslo programu 1 2 3 Referenční * 4 5

Jméno programu

Teplota mytí

Stupeň znečištění  Vhodné pro odstranění zbytků 
špinavého nádobí, které 

zůstane v myčce pár dní, a tedy 
zabrání vzniku nepříjemného 

zápachu.

Vhodné pro lehce znečištěné 
každodenní nádobí, které je 
oškrábané nebo předmyté.  

Nejúspornější progtram mytí pro 
středně znečištěné kazzdodenní 

nádobí, které jste nechali 
dlouho čekat.  

Každodenní program mytí 
nádobí, při němž se středně 

znečištěné nádobí co nejryhcleji 
umyje. 

Vhodné pro silně znečištěné 
nádobí, hrnce a pánve.  

- Málo Středně Středně Vysoký

Čistící prostředky 
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³ - A A+B A+B A+B

Sekvence programu 
(bez možností)

Předmytí 
▼ 

Konec

Mytí 
▼ 

Studené opláchnutí 
▼ 

Teplé opláchnutí 
▼ 

Konec 

Předmytí 
▼ 

Mytí 
▼ 

Studené opláchnutí 
▼ 

Teplé opláchnutí 
▼ 

Suché 
▼ 

Konec

Mytí 
▼ 

Studené opláchnutí 
▼ 

Teplé opláchnutí 
▼ 

Sušení 
▼ 

Konec

Předmytí 
▼ 

Mytí 
▼ 

Studené opláchnutí 
▼ 

Teplé opláchnutí 
▼ 

Suché 
▼ 

Konec

Délka (min.) 15 30 140 58 115

Voda (l) 3,6 10,2 13 10,6 14,4

Energie (kWh) - 0,76 1,01 1,17 1,32

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. 
* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo 
a s pomocí zkušebního programu.

Předmytí Mini 30' Usporné Intensive

35°C 50°C 70°C

Rychlé Mytí 

60°C

! Pozor: Pøed prvním použitím myèky si prosím pøeètìte návod k použití.

Kontrolka množství soli

Ukazatele Start/Cancel (Spusť/Přeruš) 
Ukazatele programu

Tlačítko Zap/Vyp1
2
3
4
5 Tlačítko volby programu

Tlačítko Spusť/Přeruš

6
7

Kontrolka množství leštidla
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Tlačítko vypínače Zap/Vyp 

S tímto tlačítkem zapnete/vypnete vaší myčku. Když ji zapínáte, 
rozsvítí se ukazatel posledně použitého programu.

Kontrolka množství soli
Jakmile se rozsvítí tato kontrolka, je nutné 
doplnit speciální sůl (je-li instalován).

U myček, které nejsou vybaveny elektrickým 
ukazatelem soli, je možné zjistit množství soli 
na zásobníku soli. Jestliže je vizuální ukazatel 
tmavý, v zásobníku na sůl je dostatek soli.

Jestliže je barva světlá, otevřete zásobník a doplňte sůl pro myčku.

Kontrolka množství leštidla
Jestliže se rozsvítí tato kontrolka, je nutné 
doplnit leštidlo (je-li instalován).

Zda je nutné leštidlo doplnit, můžete také zjistit 
pohledem na dávkovač leštidla.
Jestliže je vizuální ukazatel tmavý, je v 
dávkovači dostatek leštidla.

Jestliže je barva světlá, otevřete dávkovač a 
doplňte leštidlo.

Tlačítka volby programu
Používejte tlačítka volby programu pro zvolení požadovaného 
programu. Odpovídající ukazatel se rozsvítí.

Tlačítko Start/Cancel (Spusť/Přeruš)
Toto tlačítko používáte k zapnutí zvoleného programu.

Jak přerušit mycí proces.
K přerušení mycího programu, když myčka pracuje:
Otevřete dvířka
! Při otevírání dvířek si musíte dávat pozor na unikající páru.
Stiskněte tlačítko Start/Cancel (Spusť/Přeruš) na dobu 3 sekund. 
Ukazatel Start/Cancel (Spusť/Přeruš) začne blikat. Zavřete dvířka. 
Voda uvnitř myčky bude odtékat přibližně 45 sekund. Program je 
zrušen když ukazatel Start/Cancel (Spusť/Přeruš) zhasne. Poté 
může zvolit a spustit jiný program.

! Důležité upozornění:
V závislosti na stavu programu, který jste přerušili, mohou uvnitř 
myčky a na nádobí zůstat zbytky čistícího prostředku. Ujistěte se, 
že věci v myčce nejsou použity, dokud nejsou řádně omyty.

Jak změnit mycí program
Pro změnu programu během chodu myčky otevřete dvířka.
! Při otevírání dvířek si musíte dávat pozor na unikající páru.
Stiskněte tlačítko Start/Cancel (Spusť/Přeruš)  Ukazatel Start/
Cancel (Spusť/Přeruš) zhasne.
Zvolte nový program. Stiskněte tlačítko Start/Cancel (Spusť/Přeruš)  
Ukazatel se rozsvítí a uzavřením dvířek se spustí nový program.

! Důležité upozornění:
Nově zvolený program NEzačne přesně od začátku. Začne od 
stavu, který naposled uskutečnil minulý program.
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Optický ukazatel

Optický ukazatel

Nesprávné vložení nádobí

! Upozornenie
- V závislosti na délce přerušeného programu saponát a mycí 
prostředky mohou stále být v zásobníku.

17 7533 16 00-AA

������

2

3 456

7

1

Kontrolka množství soli

Ukazatele Start/Cancel (Spusť/Přeruš) 
Ukazatele programu

Tlačítko Zap/Vyp1
2
3
4
5 Tlačítko volby programu

Tlačítko Spusť/Přeruš

6
7

Kontrolka množství leštidla


