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POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

A Tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“
B Tlačítko „VOLBA PROGRAMŮ“
C Tlačítko „ODLOŽENÝ START“
D Tlačítko „START/RESET“
	 (spuštění/vynulování	programu)
E DIGITÁLNÍ DISPLEJ
F Tlačítko „ACTION PRO“
G Tlačítko doplňkových funkcí „OPEN 

DOOR“

H Tlačítko doplňkových funkcí „ALL IN 1“
I Kontrolka „NEDOSTATEK SOLI“
L Kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTICÍHO 

PŘÍPRAVKU“
M Kontrolky „ACTION PRO“
N Kontrolky „VOLBA DOPLŇKOVÝCH 

FUNKCÍ“
O Kontrolka Wi-Fi
P Popis programů

ROZMĚRY
S pracovní deskou Bez pracovní desky

Šířka	x	Výška	x	Hloubka	(cm) 60	x	85	x	60 59,8	x;	82	x	57,3

Hloubka	s	otevřenými	dvířky	(cm) 120 117
TECHNICKÉ ÚDAJE

Náplň	dle	evropských	norem	(EN	50242) 16-dílná	souprava
Kapacita	nádobí	včetně	hrnců pro	9	osob
Tlak	vody	(MPa) Min.	0,08	-	Max.	0,8
Jištění/Maximální	příkon/Připojovací	elektrické	napětí Viz	výrobní	štítek

SPOTŘEBA (hlavní programy)*
Program Energie (kWh) Voda (L)

PÁRA 2,07 21
UNIVERZÁLNÍ 1,46 15
ECO 0,77 10
RYCHLOPROGRAM 24' 0,59 9

Spotřeba	energie	ve	vypnutém	režimu	a	v	pohotovostním	režimu:	0,45	W/0,45	W
*	Hodnoty	naměřené	v	laboratoři	dle	Evropské	normy	EN	50242	(v	běžném	použití	jsou	možné	
rozdíly).
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VOLBA PROGRAMŮ A 
SPECIÁLNÍ FUNKCE

Tlačítko „ACTION PRO“

Action 
Pro

Toto	tlačítko	Vám	umožňuje	upravit	intenzitu	
mytí	podle	znečištění	nádobí,	úpravou	doby	a	
teploty	mytí.
Kombinace	tlačítka	se	4	hlavními	mycími	
programy	umožňuje	dodatečných	8	mycích
cyklů	(čímž	máte	celkově	k	dispozici	12
programů	mytí).

Stisknutím	tlačítka	„ACTION	PRO“	jednou	
(kontrolka	+)	se	intenzita	mycího	cyklu	
zvýší	a	bude	aktivovaná	mycí	funkce	třetího	
ramene,	umístěného	na	dně	myčky	(„POWER 
WASH“).
Tato	funkce	umožňuje	mytí	také	velmi	
znečištěného	nádobí,	vložením	přímo	do	
oblasti	koše	nad	„POWER WASH“.

Stisknutím	tohoto	tlačítka		„ACTION PRO“	
dvakrát	(kontrolka	-)	se	intenzita	mytí	sníží,	
čímž	se	zkrátí	doba	mytí.

DŮLEŽITÉ
Po zapnutí myčky se zobrazí naposledy
použité nastavení.

Nastavení programů

	 Otevřete	dvířka	a	vložte	znečištěné	
nádobí.

	 Stiskněte	tlačítko	„ZAPNOUT/VYPNOUT“ 
 na	přibližně	2	sekundy.	

	 Na	displeji	se	zobrazí	dvě	pomlčky.

	 Stisknutím	tlačítka	„VOLBA 
PROGRAMU“	zvolte	program.

	 Podle	potřeby	stiskněte	tlačítko	„ACTION 
PRO“.

	 Pokud	si	přejete	zvolit	některou	z	
možností,	stiskněte	příslušné	tlačítko	
(rozsvítí	se	příslušná	kontrolka).

	 Stiskněte	tlačítko	„START“.
	 Na	displeji	se	zobrazí	doba	trvání	

programu,	přičemž	se	střídavě	mění	
zobrazení	hodin	a	minut	[Např.:	1 h   (1 
hodina)/	(25	minut)].

	 Pokud	jsou	dvířka	zavřená,	po	akustickém	
signálu	se	program	spustí	automaticky.	
Displej	zobrazí	čas	zbývající	do	konce	
cyklu.

„AUTOMATICKÉ“ programy

Myčka	je	vybavena	snímačem	znečištění,	
který	je	schopen	zjistit	znečištění	vody	během	
fází	„AUTOMATICKÝCH“	programů	(viz	
seznam	programů);	díky	tomuto	zařízení	jsou	
automaticky	upravovány	parametry	cyklů	
mytí	podle	skutečného	znečištění	nádobí.	
Stupeň	znečištění	vody	se	skutečně	vztahuje	
ke	znečištění	nádobí.	Tímto	způsobem	
je	zaručeno	lepší	mytí,	je	optimalizována	
spotřeba	vody	a	energie.
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Programy „IMPULSE”

Programy	„IMPULSE“	používají	techniku	mytí	
v	impulzech,	která	snižuje	spotřebu,	hluk	a	
zvyšuje	účinek.

DŮLEŽITÉ
„Přerušovaná” činnost čerpadla 
NEPŘEDSTAVUJE ZÁVADU, je to 
vlastnost impulsního mytí, tudíž běžná 
funkce programu.

Přerušení programu

Nedoporučujeme	otvírání	dvířek	v	průběhu	
programu,	zejména	uprostřed	mytí	a	při	
závěrečném	oplachování	teplou	vodou.	Pokud	
během	programu	otevřete	dvířka	(pokud	
chcete	vložit	nádobí),	myčka	se	automaticky	
zastaví	a	na	displeji	bude	blikat	zbývající	doba	
do	ukončení	cyklu.	
Po	zavření	dvířek	bez stisknutí jakéhokoliv 
tlačítka se	cyklus	opět	spustí	od	místa	
přerušení.

DŮLEŽITÉ
Běžící program je možné přerušit aniž by 
bylo nutné otevřít dvířka, stačí stisknout 
tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“. Pokud 
se má v takovém případě cyklus spustit 
od místa, ve kterém byl přerušen, stačí  
opět stisknout tlačítko „ZAPNOUT/
VYPNOUT“.

  POZOR!
Otevřete-li dvířka myčky během fáze 
sušení, ozve se akustická signalizace 
jako upozornění, že cyklus ještě 
neskončil.

Úprava spuštěného programu

Pokud	chcete	změnit	nebo	zrušit	probíhající	
program,	postupujte	následujícím	způsobem.

	 Zmáčkněte	alespoň	na	5 sekund	tlačítko	
„RESET“.	Na	displeji	se	zobrazí	„00“	a	
zazní	akustické	signály.

	 Probíhající	program	bude	zrušený.
	 Displej	zobrazí	dvě	pomlčky.

	 V	této	chvíli	lze	nastavit	nový	program.

 POZOR!
Než spustíte nový program, je vhodné 
zkontrolovat, zda nebyl odstraněný mycí 
prostředek. Pokud tomu tak je, obnovte 
dávkování v příslušné dávkovací 
nádobce.

PRŮBĚH PROGRAMU

Na	displeji	se	během	programu	ukáže	
automaticky	aktualizovaný	čas	zbývající	do	
konce	cyklu.

V případě přerušení dodávky proudu 
myčka uchová v paměti ve fáze, když 
došlo k přerušení a program bude opět 
pokračovat od místa, kde byl přerušen 
ihned po obnovení dodávky elektrické 
energie.

Konec programu

Konec	programu	je	signalizován	akustickým	
signálem	(pokud	není	vypnutý),	v	délce	5	
sekund	a	opakuje	se	3x	v	intervalech	30	
sekund.	

DŮLEŽITÉ
Pokud je aktivovaná funkce „OPEN 
DOOR“, ve fázi sušení se dvířka 
automaticky otevřou a před vyjmutím 
nádobí musíte počkat na indikaci 
ukončení cyklu.



5

Tlačítko doplňkových funkcí

Tlačítko „OPEN DOOR“
(AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK)

Tato	možnost	aktivuje	speciální	zařízení,	které	
otvírá	dvířka	o	několik	centimetrů	během	
nebo	na	konci	cyklu	sušení	(v	závislosti	na	
programu).	To	zaručuje	přirozené	a	účinné	
sušení	nádobí.
Doba	trvání	zvoleného	cyklu	se	automaticky	
změní,	aby	bylo	možné	optimalizovat	teploty	
použité	během	fáze	oplachování,	což	
umožňuje	výrazné	snížení	spotřeby	energie.	
Automatické	otvírání	dvířek	v	poslední	fázi	
sušení	umožňuje	cirkulaci	vzduchu,	eliminaci	
rizika	nepříjemného	zápachu.

DŮLEŽITÉ
Tato volba se aktivuje automaticky v 
programu „ECO“, lze ji však deaktivovat.
Funkce „OPEN DOOR“ není dostupná v 
programu „RAPID 24'“ a „PŘEDMYTÍ“.

  POZOR!
Při výběru této možnosti nesmí nic 
bránit otvírání dveří nebo zavírat 
dvířka násilím, protože by tak došlo k 
poškození mechanismu.
Ujistěte se, zda je dostatek prostoru 
před dvířky a před zavřením počkejte na 
návrat otvíracího zařízení.

Tlačítko „ALL in 1“

Tato	volba	umožňuje	použití	optimálních	
kombinovaných	mycích	prostředků	„ALL	in	1“	
(„3	in	1“/„4	in	1“	/	„5	in	1“,	a	pod.).
Stisknutím	tohoto	tlačítka	se	nastavený	
program	mytí	změní	tak,	aby	kombinované	
mycí	prostředky	uvolnily	svůj	nejlepší	
účinek	(kromě	toho	se	deaktivuje	indikátor	
nedostatku	soli).

 POZOR!
Po volbě této funkce zůstane funkce 
aktivní (rozsvítí se indikátor) i při 
následujících programech mytí a lze ji 
deaktivovat (indikátor zhasne) pouze po 
opětovném stisknutí tlačítka.

DŮLEŽITÉ
Tato volba se doporučuje zejména 
při použití RAPID 24', kterého trvání 
bude prodlouženo o cca 15 minut, aby 
kombinované mycí prostředky uvolnily 
své nejlepší účinky.

Tlačítko „ODLOŽENÝ START“

Toto	tlačítko	umožňuje	naprogramování	
odložení	spuštění	mycího	cyklu	o	1	až	23	
hodin.

Pro	nastavení	odloženého	startu	mytí	
postupujte	následovně:	

		Stiskněte	tlačítko	„ODLOŽENÝ START“	
(na	displeji	se	zobrazí	nápis	„00“).

  K	prodloužení	doby	odložení	startu	opět	
stiskněte	tlačítko	(každým	stisknutím	se	
odložení	prodlouží	o	jednu	hodinu	až	po	
maximálně	23	hodin).

	 Pro	spuštění	odpočítávání	stiskněte	
tlačítko	„START“.	

	 Displej	při	spuštění	programu	zobrazí	
zbývající	čas.

Odložený	start	a	zvolený	program	se	vynuluje	
(displej	a	kontrolky	zhasnou).
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Pokud	chcete	vynulovat	odložený	start,	
postupujte	následujícím	způsobem:

		Podržte	stisknuté	tlačítko	„RESET“	
nejméně	5 sekund.	Na	displeji	se	zobrazí	
„00“	a	zní	akustické	signály.

  Odložený	start	a	zvolený	program	se	
vynulují.	Na	displeji	se	zobrazí	dvě	
pomlčky.

		Nyní	můžete	zvolit	nový	program	
a	doplňkové	funkce	pro	spuštění	
nového	programu	podle	popisu	v	části	
„NASTAVENÍ PROGRAMŮ".

Vypnutí funkce akustické 
signalizace KONCE PROGRAMU

Funkci	akustické	signalizace	konce 
programu	můžete	vypnout	následujícím	
způsobem:

DŮLEŽITÉ
Následující postup začněte VŽDY při 
vypnuté myčce.

1.	 Podržte	stisknuté	tlačítko	„VOLBY 
PROGRAMU‟	a	současně	zapněte	myčku	
stisknutím	tlačítka	„ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ‟	
(zazní	krátký	akustický	signál).

2.		Podržte	stisknuté	tlačítko	„VOLBY 
PROGRAMU‟	nejméně	15 sekund	(během	
této	doby	zazní	2 akustické	signály).

3.		Uvolněte	tlačítko,	když	zazní	druhý	
akustický	signál		(na	displeji	se	zobrazí	
„b1‟	pro	indikaci,	že	akustický	signál	je	
zapnutý).

4.		Stiskněte	opět	stejné	tlačítko	(na	displeji	
se	zobrazí	„b0‟	pro	indikaci,	že	akustický	
signál	je	vypnutý).

5.	 Vypněte	myčku	nádobí	stisknutím	tlačítka	
„ZAPNOUT/VYPNOU“,	čímž	uvedete	do	
činnosti	nové	nastavení.

K	opětovné	aktivaci	zvukové	signalizace	
postupujte	stejným	způsobem.

Uložení naposledy použitého
programu

Naposledy	použitý	program	lze	uložit	
následujícím	způsobem:

DŮLEŽITÉ
Před tímto procesem musí být myčka 
VŽDY vypnutá.

1.	 Podržte	tlačítko	„VOLBA PROGRAMU“	
a	současně	zapněte	myčku	stisknutím	
tlačítka	„ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“	(zní	krátký	
akustický	signál).

2.	 Podržte	stisknuté	tlačítko	„VOLBA 
PROGRAMU“ na	nejméně	30	sekund	
(během	této	doby	zazní	3	akustické	
signály).

3.		Uvolněte	tlačítko	po	zaznění	TŘETÍHO 
signálu	(na	displeji	se	zobrazí	„A0“	pro	
indikaci	vypnutí	uložení	programu).

4.		Opět	stiskněte	stejné	tlačítko	(na	displeji	se	
zobrazí	„A1“	pro	indikaci	zapnutí	uložení	
programu).

5.	 Vypněte	myčku	nádobí	stisknutím	tlačítka	
„ZAPNOUT/VYPNOUT“,	čímž	uvedete	
do	činnosti	nové	nastavení.

K	deaktivaci	uložení	proveďte	stejný	proces.
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DŮLEŽITÉ
Tato myčka nádobí je vybavena  
bezpečnostním zařízením proti 
přetečení, které v případě poruchy 
vypouští přebytečnou vodu.

 VAROVÁNÍ!
Aby nedošlo k neočekávanému 
spuštění funkce pojistky proti přetečení, 
nenaklánějte ani nepřemisťuje myčku 
nádobí během provozu.  
V případě, že musíte s myčkou 
pohnout nebo ji naklonit, nejdříve 
zkontrolujte, zda skončil mycí cyklus 
a zda není v myčce žádná voda.

Myčka může na displeji signalizovat celu řadu funkčních poruch.

AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD
PORUCHA PřÍČINA ODSTRANĚNÍ

Na displeji se zobrazí E2 a 
zní akustický signál.

Chybí	voda	(je	zavřený	
přívod	vody).

Vypněte	myčku,	otevřete	ventil	
přívodu	vody	a	opět	nastavte	cyklus	
mytí.

Na displeji se zobrazí E3
a zní akustický signál.

Spotřebič	nemůže	
vypustit	vodu	z	mycí	
vany.

Zkontrolujte,	zda	není	zalomena	
odtoková	hadice,	zda	není	ucpaný	sifon	
nebo	zda	nejsou	ucpané	filtry.	Pokud	
závada	trvá,	kontaktujte	autorizovaný	
servis.

Na displeji se zobrazí E4
a zní akustický signál.

Vytéká	voda. Zkontrolujte,	zda	není	zalomena	
odtoková	hadice,	zda	není	ucpaný	sifon	
nebo	zda	nejsou	ucpané	filtry.	Pokud	
závada	trvá,	kontaktujte	autorizovaný	
servis.

Na displeji se zobrazí E5, 
E6, E7, Ef nebo EL a zní 
akustický signál.

Závada	elektronického	
řízení.

Je	nutné	obrátit	se	na	autorizovaný	
servis.

Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei a zní akustický 
signál.

Ohřevné	těleso	vody	
nefunguje	správně,	
nebo	je	ucpaný	filtr.

Vyčistěte	filtr.	
Pokud	závada	trvá,	obraťte	se	na	
autorizovaný	servis.
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ONE Fi
Tento	přístroj	je	vybaven	SMART Fi 
technologií,	která	vám	umožní	přístroj	ovládat	
na	dálku	přes	aplikaci,	a	to	díky	funkci	Wi-Fi.

Registrace přístroje (v aplikaci)

	 Stáhněte	aplikaci	Hoover Wizard na	
vašem	zařízení.

Aplikace Hoover Wizard je dostupná pro 
zařízení se systémem Android a iOS, a 
to jak pro tablety i pro smartphony.

Získejte všechny podrobnosti o funkcích 
ONE Fi procházením aplikace v režimu 
DEMO.

 Otevřete aplikaci, vytvořte profil 
uživatele a zaregistrujte přístroj podle 
pokynů na displeji zařízení nebo pomocí 
„Rychlého průvodce“ přiloženého u 
vašeho přístroje.

Ovládání na dálku (přes aplikaci)

	 Jakmile	je	myčka	registrována	v	aplikaci,	
pokaždé	když	ji	chcete	ovládat	na	dálku	
přes	aplikaci,	musíte	nejprve	vložit	nádobí,	
mycí	prostředek	a	zavřít	dvířka.	Zapněte	
spotřebič,	vyberte	program	„P0“	a	stiskněte	
tlačítko	START/RESET;	od	tohoto	
okamžiku	ji	můžete	ovládat	pomocí	příkazů	
v	aplikaci.

WI-FI PARAMETRY

Parametr Specifikace
Wi-Fi	standard 802.11	b/g/n
Rozsah	frekvencí 2,412	GHz.	-	2,484	

GHz.
Maximální	
rychlost	přenosu

802.11b	(11Mbps)
+18,5	±	2	dBm
802.11g	(54Mbps)
+16	±	2	dBm
802.11n	(HT20,	MCS7)
+14	±	2	dBm

Minimální	
přijímací	citlivost

802.11b	(11Mbps)
-93	dBm
802.11g	(54Mbps)
-85	dBm
802.11n	(HT20,	MCS7)
-82	dBm

Tímto společnost Candy Hoover Group
Srl prohlašuje, že zařízení označené 

symbolem         splňuje základní 
požadavky Směrnice 2014/53/EU. Chcete-li 
obdržet kopii prohlášení o shodě, obraťte 
se na výrobce na: www.candy-group.com
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TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ

*	PŘI	NAPOUŠTĚNÍ	HORKÉ	VODY	JE	BĚHEM	CHODU	PROGRAMU	AUTOMATICKY	
ZOBRAZOVÁN	NA	DISPLEJI	ČAS	ZBÝVAJÍCÍ	DO	KONCE	MYCÍHO	CYKLU.

Hygiene+
75 °C

PÁRA 
75 °C

Chef 
65 °C

Rodina 
65-75 °C

UNIVERZÁLNÍ 
50-60 °C

Denní
45-55 °C

Eco Plus
55 °C

ECO
45 °C

Křišťál
45 °C

A Mytí 59'
65 °C

RYCHLOPROGRAM
24' 50 °C

Předmytí

Cyklus	s	antibakteriálním	účinkem,	vhodný	na	mytí	
a	dezinfekci	nádobí	(s	odolnými	usazeninami),	
kojeneckých	láhví	apod.
Cyklus	s	kombinací	vody	a	páry.	Je	účinný	k	
rozpuštění	silných	nečistot	a	bakterií	bez	předmytí	
nádobí.

Vhodný	k	rychlému	mytí	silně	znečištěného	nádobí.

Vhodný	k	mytí	každodenního	nádobí.	Dvě	
závěrečné	fáze	oplachování	zaručí	vysokou	úroveň	
čistoty	a	hygieny.

Vhodný	k	mytí	normálně	znečištěného	nádobí	a	
hrnců.

Rychlý	cyklus	pro	běžně	znečištěné	nádobí,	vhodný	
k	častému	mytí	a	pro	běžné	množství	nádobí.

Program	při	střední	teplotě	pro	mytí	běžně	
znečištěného	nádobí	a	nádobí	při	použití	čisticích	
prostředků	s	obsahem	enzymů.
Program	pro	běžně	znečištěné	nádobí	(nejúčinnější	
z	hlediska	spotřeby	vody	a	energie).
Program dle normy EN 50242.
Vhodný	k	mytí	nádobí	křehkého,	dekoratívního	a	
skla.	Tento	program	je	vhodný	také	pro	denní	mytí	
nádobí	málo	znečištěného,	s	výjimkou	hrnců.

Vhodný	ke	každodennímu	mytí,	ihned	po	použití	
nádobí	a	hrnců	běžně	znečištěných	(MAX	8	poklic).

Rychlé	mytí	pro	nádobí,	které	bude	umýváno	ihned	
po	jídle.	Náplň	myčky	soupravou	pro	6	osob.

Krátké	studené	předmytí	nádobí	použitého	ráno	
nebo	v	poledne,	pokud	chceme	odložit	mytí	plné
náplně	až	na	večer.

Mytí s předmytím
Pro	programy	s	předmytím	doporučujeme	přidat	další	dávku	mycího	prostředku	(max.	10	g)	
přímo	do	myčky.

/(O)	=	PRŮBĚH	„AUTOMATICKÝCH“	PROGRAMŮ	JE	OPTIMALIZOVÁN	DÍKY	FUNKCI	SNÍMAČE	
ZNEČIŠTĚNÍ,	KTERÝ	UPRAVUJE	PARAMETRY	MYTÍ	PODLE	STUPNĚ	ZNEČIŠTĚNÍ	NÁDOBÍ.
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AQUASTOP - SYSTÉM ZABLOKOVÁNÍ PŘÍVODU
V	tomto	systému	je	přívodní	hadice	vody	vybavena	bezpečnostním	zařízením,	které	v	případě	
poškození	přívodní	hadice	zablokuje	přívod	vody.		Toto	je	signalizováno	červenou	značkou,	
která	je	viditelná	v	okénku	A.
V	takovém	případě	se	musí	přívodní	hadice	bezpodmínečně	vyměnit.
Pokud	nemá	přívodní	hadice	dostatečnou	délku	pro	správné	připojení,	musíte	ji	vyměnit	za	jinou	
s	odpovídající	délkou.	Přívodní	hadici	vody	si	vyžádejte	v	autorizovaném	servisním	středisku.

B	Blokovací	zařízení	vůči	odšroubování	(pro	odšroubování	stiskněte	objímku).
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ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ  
VODY
V	závislosti	na	zdroji	obsahuje	voda	různé	
množství	vápence	a	minerálů,	které	se	
usazují	na	nádobí	a	zanechávají	na	jeho	
povrchu	bílé	skvrny	a	šmouhy.	Jak	vysoká	
je	přítomnost	těchto	minerálů	ve	vodě,	tak	
velká	je	její	tvrdost.	Myčky	nádobí	jsou	
vybaveny	zařízením	pro	změkčování	vody,	
které	vyžadují	ke	své	regeneraci	speciální	sůl.		
Stupeň	tvrdosti	vody	Vám	sdělí	společnost,	
která	zajišťuje	její	dodávku.

Nastavení změkčovače vody 

Změkčovač	vody	je	schopen	upravovat	vodu	s	
tvrdostí	do	90°fH	(francouzská	stupnice)o	neb	
50°dH	(německá	stupnice	tvrdosti	vody)	v	8	
nastavitelných	stupních.

Nastavení	je	uvedeno	v	následující	tabulce.
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0 0	-	5 0	-	3 NIE d0
1 6 - 10 4	-	6 ANO d1
2 11 - 20 7	-	11 ANO d2
3 21	-	30 12 - 16 ANO d3
*4 31	-	40 17	-	22 ANO d4
5 41	-	50 23	-	27 ANO d5
6 51	-	60 28	-	33 ANO d6
7 61	-	90 34	-	50 ANO d7

*   Změkčovací zařízení je ve výrobě 
nastavené na hodnotu 4 (d4), což 
je nejvhodnější úroveň pro většinu 
uživatelů.

Dle	toho,	do	které	kategorie	tvrdosti	patří	
vaše	voda,	nastavte	hodnotu	její	změkčování	
následujícím	způsobem:

DŮLEŽITÉ
Myčka MUSÍ být vždy vypnutá před 
provedením následujících kroků.

1.	 Podržte	tlačítko	„VOLBA PROGRAMU“	a	
zároveň	zapněte myčku	nádobí	stisknutím	
tlačítka	„ZAPNOUT/VYPNOUT“	(zazní	
krátká	zvuková	signalizace).

2.	 Stiskněte	a	držte	tlačítko	„VOLBA 
PROGRAMU“ nejméně	5 sekund,	
DOKUD nezazní	zvuková	signalizace.	Na	
displeji	se	zobrazí	úroveň	nastaveného	
odvápnění	vody.

3.	 Opět	stiskněte	stejné	tlačítko	a	zvolte	si	
úroveň	odvápnění	vody,	kterou	požadujete:	
každým	stisknutím	tlačítka	se	zvýší	
hodnota	o	jeden	stupeň.	Po	dosažení	
hodnoty	„d7“	indikátor	přeskočí	na	úroveň	
„d0“.

4.	 Vypněte	myčku	nádobí	stisknutím	tlačítka	
„ZAPNOUT/VYPNOUT“,	čímž	uvedete	
do	činnosti	nové	nastavení.

 POZOR!
Pokud se vyskytne problém, vypněte 
myčku stisknutím tlačítka „Zapnutí/
Vypnutí“ a začněte postup opět od 
začátku (Krok 1).

Indikátor náplně soli

Tento	model	myčky	je	vybaven	kontrolkou	na	
ovládacím	panelu,	která	se	rozsvítí,	pokud	je	
nutno	provést	doplnění	soli.

DŮLEŽITÉ
Objeví-li se na nádobí bílé skvrny, je to 
obecně důkaz toho, že do zásobníku 
musí být doplněna súl.

Výrobce nenese odpovědnost za případné tiskové chyby v tomto návodě k použití.
Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které 
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.



    

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím 
obraťte na  společnost Elektrowin a.s.  tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam 
míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce 
nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.




