
STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA         CZ

Tabulka programu
Číslo programu 1 2 Referenční * 3 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.

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.  

Stanoví míru znečištění nádobí a 
nastaví teplotu a množství vody 
i čas pro mytí zcela automaticky. 
Vhodné pro všechny typy nádobí.

- Středně Středně Vysoký Střední a vysoký

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

Sekvence programu 
(bez možností)

Předmytí 
▼ 

Konec

Předmytí 
▼ 

Mytí 
▼ 

Studené opláchnutí 
▼ 

Teplé opláchnutí 
▼ 

Suché 
▼ 

Konec

Mytí 
▼ 

Studené opláchnutí 
▼ 

Teplé opláchnutí 
▼ 

Sušení 
▼ 

Konec

Předmytí 
▼ 

Mytí 
▼ 

Studené opláchnutí 
▼ 

Teplé opláchnutí 
▼ 

Suché 
▼ 

Konec

Sekvence programu je 
uzpůsobena stupni zašpinění

Délka (min.) 15 162 58 128 78-156

Voda (l) 3,4 12 9,4 17,2 9,8-13,2

Energie (kWh) 0,91 1,08 1,40 0,85-1,40

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.

Upozornění: Prosím přečtěte si návod k použití před prvním použitím přístroje.

Jak używać zmywarki:
Otwórz kurek z wodą.•	
Włącz wtyczkę do gniazdka zasilania elektrycznego.•	
Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarkę naczyniami. Sprawdź, •	
czy górne i dolne ramiona rozpylacza poruszają się 
swobodnie.
Wlej (wsyp) detergent.•	
Przyciśnij przycisk Zał./Wył. i sprawdź, czy zapaliła się •	
lampka programu. Przed uruchomieniem maszyny sprawdź 
wskaźniki poziomu soli i środka płuczącego. W razie 
potrzeby uzupełnij sól i środek płuczący.
Przy pomocy przycisku wyboru programu wybierz program •	
zmywania.
W razie potrzeby możesz użyć przycisku funkcji Połowa •	
wsadu/ Opóźniony start.
Uruchom program przyciskiem Start/Kasuj:•	
Zamknij drzwiczki, potem uruchomi się program.•	

Uwaga!
Unikaj otwierania drzwiczek w trakcie procesu zmywania. Zakłóca 
to proces zmywania i ulatnia się przy tym gorąca para. Gdy 
zamknie się drzwiczki, program będzie kontynuowany.

Gdy wybrany program się zakończy przerywany co 8 sekund •	
ostrzegawczy sygnał dźwiękowy przypomni o wyłączeniu 
zmywarki. Sygnał ten odezwie się 10 razy, a potem wyłączy. 
Po zakończeniu programu otwórz drzwiczki, przyciśnij 
przycisk Zał./Wył.  Lampki wskaźników zgasną.
Zakręć kurek z wodą. Wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania •	
elektrycznego.
Zostaw naczynia w zmywarce na ok. 15 minut po umyciu, •	
aby ostygły. Naczynia szybciej wyschną, jeżeli przez ten 
czas zostawisz uchylone drzwi zmywarki. Zwiększy to efekt 
suszenia zmywarki.

Ukazatel poloviční náplně
Ukazatel množství soli
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Ukazatel Start/Cancel 
(Spusť/Přeruš)

Ukazatel odloženého startu

Ukazatel zbývajícího času/
času odloženého startu
Ukazatel tabletových detergentů
Ukazatel programu
Tlačítko poloviční náplně/
tabletových detergentů

Ukazatel hladiny mycího prostředku

Tlačítko volby programu

Tlačítko Start/Cancel 
(Spusť/Přeruš)
Tlačítko odloženého startu

-
50°C 60°C 70°C 45°C - 65°C

AutomatickéRychle a čistěPředmytí Intenzivní



STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA         CZ

Tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
Stisknete-li tlačítko On / Off, rozsvítí se na displeji kontrolka v 
poloze ON. Kontrolka zhasne v poloze OFF.

Ukazatel množství soli
Když se rozsvítí tento ukazatel, musíte doplnit 
speciální sůl (pokud je použitelné).

V myčkách, které nemají elektronický ukazatel 
množství soli, může být množství přečteno na 
jejím zásobníku. Když je obrazový ukazatel 
množství tmavý, pak je v zásobníku dostatek 
soli.

Když je barva světlá, otevřete zásobník a doplňte sůl do myčky 
nádobí.

Ukazatel hladiny leštidla
Pokud se tento ukazatel rozsvítí, musíte doplnit 
leštidlo (pokud je použitelné).

Můžete také říct, zda musí být leštidlo 
doplněno, po zkontrolování jeho zásobníku. 
Když je obrazový ukazatel množství tmavý, pak 
je v zásobníku dostatek leštidla.

Když je barva světlá, otevřete zásobník a 
doplňte leštidlo.

Tlačítko volby programu
Podle „Tabulky údajů programu a průměrných hodnot spotřeby“ 
zvolte program mytí vhodný pro vaše nádobí.
Požadovaný program zvolte pomocí tlačítka volby programu.
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Optický ukazatel

Nesprávně vložené nádobí

17 7509 16 00_AG

Przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach
Przycisk Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach uruchamia funkcje 
Połowy wsadu i Detergentu w tabletkach.

Funkcja Połowy wsadu 
Jeśli chce się uruchomić zmywarkę z niepełnym wsadem naczyń, 
włóż je do zmywarki w dowolnej ilości. Naciśnij przycisk Zał./
Wył. aby załączyć zmywarkę. Po wybraniu programu naciśnij 
przycisk Polowy wsadu/ Detergentu w tabletkach aż zapali się 
wskaźnik polowy wsadu, następnie naciśnij przycisk Start/Kasuj i 
zamknij drzwiczki zmywarki. Stosując opcję polowy wsadu możesz 
korzystać z każdej części koszyków górnego i dolnego i oszczędzić 
zarówno wodę, jak energie elektryczną.

Funkcja Detergentu w tabletkach 
Zależnie od twardości wody w kranie funkcja Detergentu w 
tabletkach umożliwia bardziej wydajne suszenie z detergentów 
uniwersalnych zwanych detergentami „wszystko w jednym” takich 
jak 2 w 1, 3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.  Programy, w których można 
zastosować funkcję detergentu w tabletkach wskazane są w danych 
programu i Tabeli Wartości Średniego Zużycia.  Po wybraniu funkcji 
Detergentu w tabletkach zapala się jej wskaźnik.
Po uruchomieniu tej funkcji gasną wskaźniki soli i środka 
płuczącego.

Aby skorzystać z funkcji Detergentu w tabletkach załącz zmywarkę 
przyciskiem Zał./Wył. Po wybraniu programu naciśnij przycisk 
Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach aż zapali się wskaźnik 
detergentu w tabletkach, następnie naciśnij przycisk Start/Kasuj i 
zamknij drzwiczki zmywarki.

Aby skorzystać równocześnie z funkcji Polowy wsadu i Detergentu 
w tabletkach załącz zmywarkę przyciskiem Zał./Wył., a następnie 
naciśnij przycisk Polowy wsadu/ Detergentu w tabletkach aż zapala 
się oba wskaźniki Polowy wsadu i Detergentu w tabletkach.

! Uwaga:
Jeśli w trakcie ostatnio używanego programu zastosowano funkcje 
Polowy wsadu lub Detergentu w tabletkach, funkcje te pozostaną 
aktywne także w następnie wybranym programie zmywania. Jeśli 
nie chcesz użyć tych funkcji w następnie wybranym programie, 
naciśnij przycisk Polowy wsadu/ Detergentu w tabletkach aż 
zgaśnie wskaźnik odnośnej funkcji.

Zmiana głośności sygnału ostrzegawczego 
Za każdym naciśnięciem przycisku Polowy wsadu/ Detergentu w 
tabletkach głośność sygnału ostrzegawczego zmienia się - - Wył., 
S:01 Cicho, S:02 Średnio, oraz S:03 Głośno. Wyłącz zmywarkę 
przyciskiem Zał./Wył. aby zapamiętać to ustawienie. Ustawienie 
fabryczne to S:03.

Wyświetlacz
Wyświetla się twardość wody, zwłoka czasowa dla wybranego 
programu oraz komunikat ostrzegawczy.

Opóźnienie Startu 
Przyciskiem Opóźnionego startu można opóźnić czas uruchomienia 
programu do 9,5 godz. w odcinkach co 30 min. Po opóźnieniu 
startu naciśnij przycisk Start/Pauza i zamknij drzwiczki zmywarki. 
Po upływie czasu zwłoki wybrany program zostanie automatycznie 
uruchomiony.

Wyłączenie funkcji zwłoki czasowej
Naciśnij przycisk Start/Kasuj i przytrzymaj przez 3 sekundy. 
Wybrana zwłoka czasowa zostanie skasowana.
Natychmiast po takim odwołaniu, ze względów bezpieczeństwa, 
przez 30 sekund zmywarka będzie odwadniana z wody, która 
mogła w niej pozostać.

Przycisk Start/Kasuj
Za naciśnięciem przycisku Start/Kasuj uruchomi się wybrany 
program zmywający. 
(Wskaźnik Start/Kasuj pali się w trybie Start i gaśnie w trybie 
Pauza).

Jak skasować program zmywania.
Aby skasować wybór programu w trakcie pracy maszyny, otwórz 
drzwiczki.
! Przy otwieraniu drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ 
ulatniać się będzie para.
Naciśnij przycisk Start/Kasuj i przytrzymaj przez 3 sekundy. Zwolnij 
przycisk, gdy zacznie migać wskaźnik Start/Kasuj. Po zamknięciu 
drzwiczek zmywarki w ciągu 2 minut zostanie spuszczona woda, co 
oznajmi sygnał dźwiękowy.

! Uwaga:
Zależnie od zaawansowania wykonywania skasowanego programu 
wewnątrz maszyny i na zmywanych naczyniach mogą pozostać 
resztki detergentu lub środka płuczącego. Upewnij się, że naczynia 
w zmywarce zostaną starannie umyte przed użyciem.

Jak zmienić program zmywania.
Aby zmienić wybór programu w trakcie pracy maszyny, otwórz 
drzwiczki.
! Przy otwieraniu drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ 
ulatniać się będzie para.
Jeśli chce się zmienić wybrany program po jego uruchomieniu, 
trzeba najpierw przycisnąć Start/ Pauza/ Kasuj aby przełączyć 
zmywarkę w tryb pauzowania.  Następnie przełącz zmywarkę na 
żądany program naciskając przycisk wyboru programu.  Uruchom 
nowy program ponownie przyciskając Start/ Kasuj.

! Uwaga:
Ten nowy program NIE rozpocznie się od samego początku. 
Rozpocznie się od etapu wykonanego jako ostatni przez 
poprzednio wybrany program.

! Uwaga!
Zależnie od długości zakończonego programu w swych 
dozownikach mogą pozostać detergent i środek płuczący.

9 Ukazatel zbývajícího času/
času odloženého startu

10 Ukazatel tabletových 
detergentů

11
12

13

Ukazatel programu
Tlačítko poloviční náplně/
tabletových detergentů
Tlačítko volby programu8 Ukazatel hladiny mycího 

prostředku

Tlačítko On/Off 
(Zapnuto/Vypnuto)

1

Ukazatel poloviční náplně
Ukazatel množství soli

2
3

6
7

4

5

Ukazatel Start/Cancel 
(Spusť/Přeruš)

Ukazatel odloženého startu

Tlačítko Start/Cancel 
(Spusť/Přeruš)
Tlačítko odloženého startu

Optický ukazatel
(pokud je 
použitelné)


