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SZANOWNY KLIENCIE,
        Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru.
Naszym celem jest zaoferowanie Wam produktów o wysokiej jakości, 
które spełnią Wasze oczekiwania. Opisywane urządzenie zostało 
wyprodukowane w nowoczesnych zakładach i dokładnie przetestowane 
pod względem jakości. Niniejsza instrukcja została opracowana w celu 
ułatwienia obsługi urządzenia, które wyprodukowano z wykorzystaniem 
najnowszej technologii gwarantującej zaufanie i maksymalną wydajność. 
Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać 
się z niniejszą instrukcją, ponieważ zawiera podstawowe informacje 
dotyczące bezpiecznej instalacji, konserwacji i obsługi. W sprawie instalacji 
urządzenia należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego serwisu. 

WAŻNE
Tabliczka znamionowa piekarnika powinna być widoczna nawet po 
zainstalowaniu piekarnika oraz po otwarciu drzwi piekarnika. Podczas 
zamawiania części zamiennych należy zawsze podać zawartą na niej 
specyfikację, co umożliwi identyfikację urządzenia.

UWAGA
Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji 
urządzenia, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z prostymi 
instrukcjami i o przestrzeganie ich, co umożliwi Państwu osiąganie 
znakomitych rezultatów użytkowania. Prosimy także o przechowywanie 
poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu, bo można było z niej 
skorzystać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia 
mienia lub osób powstałe w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego 
użytkowania urządzenia. 
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ROZDZIAŁ 1:  OPIS ZMYWARKI

Zatrzask górnego kosza

13 

Ramię spryskiwacza 
umieszczone na górnej 
ściance zmywarki: 
Zapewnia dokładniejsze 
mycie naczyń w górnym 
koszu. 

1. Górny kosz
2. Górne ramię spryskiwacza
3. Dolny kosz
4. Dolne ramię spryskiwacza
5. Filtr
6. Tabliczka znamionowa

7. Panel sterowania
8. Dozownik detergentu i środka

do płukania
9. Dozownik soli

10.
11. Górna szuflada na sztućce
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Mechanizm Turbo 
suszenia: 
Ten system zapewnia 
wydajniejsze suszenie 
naczyń.

Informacje na temat produktu 
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Specyfikacja techniczna

Ładowność 15 standardowych kompletów naczyń

Wysokość 820 mm - 870 mm

Szerokość 598 mm

Głębokość 550 mm

Waga netto 38 kg

Przyłącze elektryczne 220-240 V, 50 Hz

Moc znamionowa 1900 W

Moc grzałki 1800 W

Moc pompy 100 W

Moc pompy odpływowej 30 W

Ciśnienie wody 0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)

Natężenie 10 A

Zgodność z normami i danymi z badań lub Deklaracją zgodności UE
Ten produkt spełnia wymogi wszystkich odpowiednich dyrektyw 
UE  i zharmonizowanych norm związanych z oznakowaniem CE.

Ważna informacja dla użytkownika: Elektroniczną wersję niniejszej 
instrukcji obsługi znajdziesz na stronie www.kernau.com

Dane techniczne
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Recykling
• Niektóre elementy i opakowanie urządzenia zostały wytworzone 

z materiałów nadających się do przetworzenia.
• Plastikowe części są oznaczone międzynarodowymi skrótami: 

(>PE<, >PS<, >POM<, >PP<).
• Tekturowe części zostały wyprodukowane z makulatury i należy je usunąć 

do pojemnika przeznaczonego na papier do ponownego przetworzenia.
• Takich materiałów nie należy usuwać do zwykłych pojemników 

na odpadki. Powinny zostać dostarczone do punktów przetwarzania 
zużytych materiałów. 

• W celu uzyskania informacji na temat metody i punktów zbiórki zużytych 
materiałów należy skontaktować się z odpowiednimi władzami.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Po dostarczeniu urządzenia do domu

• Należy sprawdzić, czy urządzenie lub jego opakowanie nie jest 
uszkodzone. Nigdy nie wolno uruchamiać uszkodzonego urządzenia. 
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia zmywarki należy 
skontaktować się  z autoryzowanym serwisem.

• Rozpakuj opakowanie w pokazany sposób i usuń je zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas instalacji urządzenia
• Wybierz bezpieczne miejsce o równej powierzchni, odpowiednie 

do zainstalowania zmywarki.
• Przeprowadź instalację i podłączenia zmywarki postępując według 

podanych instrukcji.
• Instalację i naprawy opisywanego urządzenia należy powierzyć 

wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że urządzenie zostało 

odłączone od źródła zasilania.
• Sprawdź, czy wewnętrzny system bezpieczników elektrycznych 

podłączony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 2:  WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
I ZALECENIA
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• Wszystkie podłączenia elektryczne należy przeprowadzić zgodnie 
z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej.

• Upewnij się, że urządzenie nie zostało ustawione na przewodzie 
zasilającym.

• Do podłączenia zmywarki nie wolno stosować przedłużaczy ani listw 
zasilających. Po przeprowadzeniu instalacji wtyczka przewodu 
zasilającego powinna być łatwo dostępna.

• Po przeprowadzeniu instalacji należy po raz pierwszy uruchomić 
zmywarkę bez załadowanych naczyń.

Codzienna eksploatacja
• Opisywane urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku  

w zwykłych gospodarstwach domowych; nie wolno wykorzystywać 
zmywarki w innych celach. Wykorzystanie urządzenia do celów 
komercyjnych spowoduje skrócenie trwania gwarancji.

• Nie wolno stawać, siadać lub umieszczać naczyń na otwartych 
drzwiczkach urządzenia, ponieważ mogłoby to spowodować ich 
uszkodzenie.

• Nie wolno stosować detergentów i środków do płukania  
nieprzeznaczonych specjalnie do użycia w zmywarkach. W przeciwnym 
wypadku nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za możliwe straty 
i uszkodzenie urządzenia.

• Woda znajdująca się w sekcji myjącej urządzenia nie jest wodą pitną 
i nie nadaje się do spożycia.

• Z powodu zagrożenia wybuchem nie wolno w sekcji myjącej urządzenia 
umieszczać żadnych środków chemicznych, jak i rozpuszczalników.

• Przed rozpoczęciem zmywania należy sprawdzić, czy plastikowe 
elementy są termoodporne.

• Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku 
życia oraz osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi 
bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na 
temat obsługi, jeśli pozostają pod nadzorem opiekunów bądź zostały 
szczegółowo poinstruowane o sposobie bezpiecznego używania 
urządzenia i rozumieją ryzyka związane z niewłaściwym użyciem.  
Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Dzieci nie 
powinny czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych, 
jeśli pozostają bez nadzoru.
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• W zmywarce nie wolno umieszczać nieodpowiednich ani ciężkich 
przedmiotów, przekraczających pojemność kosza. W przypadku 
przekroczenia ładowności koszy, powstałe uszkodzenia nie są objęte 
gwarancją.

• Podczas pracy zmywarki nie należy otwierać drzwiczek urządzenia. 
Układ zabezpieczający przerwie pracę zmywarki, jeśli drzwiczki zostaną 
otwarte.

• Nie wolno pozostawiać otwartych drzwiczek, aby zapobiec wypadkom.
• Noże i inne ostro zakończone przedmioty należy umieszczać w szufladzie 

na sztućce, ostrzem skierowanym do dołu.
• Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez 

firmę autoryzowany serwis.
• W modelach wyposażonych w system automatycznego otwierania drzwi: 

W przypadku włączenia funkcji Energy Save drzwi zostaną 
automatycznie otwarte. Nie używać siły do ich zamknięcia aby uniknąć 
uszkodzenia mechanizmu. Aby skutecznie osuszyć urządzenie, pozostaw 
je otwarte przez 30 minut.

Ostrzeżenie: Po usłyszeniu dźwiękowego sygnału otwierania drzwiczek nie 
wolno stawać z przodu drzwi.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci
• Po rozwinięciu opakowania z urządzenia należy upewnić się, że materiały 

użyte do opakowania są niedostępne dla dzieci. 
• Nie pozwól dzieciom wykorzystywać urządzenia do zabawy lub 

uruchamiać zmywarki.
• Detergenty i środki do płukania należy przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci.
• Jeśli drzwiczki pozostają otwarte, należy trzymać dzieci z dala 

od urządzenia. Wewnątrz zmywarki wciąż pozostają środki czyszczące.
• Należy upewnić się, że stare urządzenie nie stanowi zagrożenia dla dzieci. 

Aby zapobiec możliwości zamknięcia się dzieci we wnętrzu starego 
urządzenia, należy wyłamać jego zamek i odłaczyć przewód zasilający.

W przypadku wystąpienia usterek
• Wszelkie naprawy przeprowadzone przez osoby inne niż personel 

autoryzowanego serwisu spowodują utratę ważności gwarancji.
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• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw urządzenia należy 
upewnić  się, że zmywarka została odłączona od sieci wodociągowej 
i elektrycznej. Wyłącz bezpiecznik lub odłącz przewód zasilający 
od gniazdka. Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc 
za przewód zasilający. Należy pamiętać o zakręceniu zaworu 
doprowadzającego wodę.

Zalecenia
• Żeby zaoszczędzić energię i wodę, przed umieszczeniem talerzy 

w zmywarce należy usunąć przywierające do nich resztki żywności. 
Należy uruchamiać urządzenie w pełni załadowane.

• Programu mycia wstępnego należy używać wyłącznie w przypadku 
konieczności.

• Wklęsłe naczynia, jak miski, szklanki i garnki, należy układać do góry 
dnem.

• Nie jest zalecane przepełnianie urządzenia ani załadowanie w sposób 
inny niż pokazywany.

Elementy nieodpowiednie do zmywania w zmywarce
• Popiół papierosowy, resztki świecy, pasty, farby, substancje chemiczne, 

materiały ze stopów żelaza.
• Widelce, łyżki i noże z rączkam i wykonanymi z drewna, kości lub 

kości słoniowej, albo pokryte macicą perłową; elementy przyklejone, 
zabrudzone substancjami żrącymi, kwasami lub zasadami chemicznymi.

• Elementy plastikowe, które nie są termoodporne, pojemniki powleczone 
miedzią lub cyną.

• Przedmioty aluminiowe i srebrne (mogą ulec odbarwieniu, zmatowieć).
• Niektóre delikatne rodzaje szkła, porcelana z nadrukowanymi 

ornamentami, ponieważ może wyblaknąć nawet po pierwszym 
zmywaniu; niektóre elementy kryształowe, ponieważ po pewnym czasie 
mogą utracić swoją przezroczystość, mocno zabrudzone sztućce, które 
nie są termoodporne, naczynia szklane ze szkła ołowiowego, deski do 
krojenia, elementy wyprodukowane z włókna sztucznego.

• Elementy chłonne, jak gąbki lub ściereczki kuchenne, nie nadają się do 
mycia w zmywarce.

Ostrzeżenie: Kupując w przyszłości komplety naczyń lub sztućców, zwróć 
uwagę, aby były odpowiednie do zmywania w zmywarkach.
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ROZDZIAŁ 3:  INSTALACJA ZMYWARKI

Ustawienie urządzenia
• Podczas ustalania miejsca instalacji zmywarki należy wybrać miejsce 

umożliwiające łatwe załadowanie i wyjęcie naczyń.
• Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu, w którym temperatura 

w pomieszczeniu może spaść poniżej 0°C.
• Przed ustawieniem należy rozwinąć opakowanie, postępując według 

wskazówek na nim umieszczonych.
• Zmywarkę należy ustawić w pobliżu zaworu doprowadzającego wodę 

i odpływu ścieków. Urządzenie należy ustawić w miejscu, w którym 
dokonane podłączenia nie będą wymagały zmiany.

• Podczas przesuwania urządzenia nie wolno chwytać za drzwiczki lub 
panel.

• Należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniej wolnej przestrzeni 
ze wszystkich stron urządzenia, żeby zapewnić wygodne wysuwanie 
i wsuwanie podczas czyszczenia zmywarki.

• Podczas ustawiania urządzenia należy sprawdzić, czy wąż 
doprowadzający lub odprowadzający wodę nie został ściśnięty.  
Należy również upewnić się, że zmywarka nie została ustawiona na 
przewodzie zasilającym.

• Ustaw urządzenie przy pomocy regulowanych nóżek, żeby znajdowało 
się w pozycji poziomej i zachowało równowagę. 

• Prawidłowe ustawienie urządzenia zapewnia bezproblemowe otwieranie 
i zamykanie drzwiczek. 

• Jeśli drzwiczki urządzenia nie zamykają się prawidłowo, należy 
sprawdzić, czy zmywarka została stabilnie ustawiona na podłodze; jeśli 
nie, wyreguluj nóżki i zapewnij stabilne ustawienie.

Podłączenie do wody
Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna musi być odpowiednia 
do zainstalowania zmywarki. Zalecamy również montaż filtra na ujęciu 
wody w instalacji wodnej mieszkania, żeby uniknąć uszkodzenia zmywarki 
z powodu przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń (piasku, gliny, 
rdzy itp.).
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Wąż doprowadzający wodę
Nie wolno stosować węża doprowadzającego wodę 
ze starej zmywarki. Należy zastosować nowy wąż, 
dostarczony w zestawie z urządzeniem. Jeśli podłączasz 
nowy lub długo nieużywany wąż doprowadzający wodę 
do urządzenia, przed wykonaniem podłączenia przepuść 
przez niego wodę. Podłącz wąż doprowadzający wodę 
bezpośrednio do zaworu doprowadzającego wodę. 
Ciśnienie bieżącej wody powinno wynosić co najmniej 
0,03 MPa i maksymalnie 1 MPa. Jeśli ciśnienie wody 
jest wyższe niż 1 MPa, należy zainstalować zawór 
redukcyjny ciśnienia wody.

Po przeprowadzeniu podłączeń zawór należy całkowicie otworzyć i sprawdzić
ciśnienie wody. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zawór doprowadzający
wodę należy zamknąć, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy 
czas.

UWAGA: W niektórych modelach zastosowano 
końcówkę odcinającą dopływ wody. Do końcówki 
odcinającej doprowadzone jest napięcie zasilające, 
które może być niebezpieczne. Nie należy usuwać 
końcówki odcinającej dopływ wody. Nie wolno 
dopuścić do zagięcia lub skręcenia. 

Wąż odprowadzający wodę
Wąż odprowadzający wodę można podłączyć 
bezpośrednio do otworu spustowego wody 
lub do odpływu ścieków w zlewie. Zastosowanie 
specjalnej rury z zagiętym zakończeniem 
(jeśli jest dostępna) umożliwia odprowadzanie 
wody bezpośrednio do zlewu poprzez zawieszenie 
jej na krawędzi zlewu. To podłączenie powinno 
znajdować między 50 cm a 110 cm od płaszczyzny 
podłogi.
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Ostrzeżenie: Jeśli został zastosowany wąż odprowadzający wodę 
dłuższy niż 4 m, naczynia mogą pozostawać zabrudzone. W takim 
przypadku nasza firma nie ponosi odpowiedzialności.

Podłączenia elektryczne
• Uziemioną wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć do gniazdka 

elektrycznego z uziemieniem, o odpowiednich parametrach natężenia 
prądu i napięcia. 

• Jeśli instalacja elektryczna nie jest uziemiona, wykonanie uziemienia 
należy powierzyć kompetentnemu elektrykowi.

• W przypadku podłączenia zmywarki do instalacji elektrycznej bez 
uziemienia, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 
wynikające straty.
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• Obciążenie wewnętrznego bezpiecznika powinno wynosić 10-16 A.
• Opisywane urządzenie przystosowane jest do napięcia 220-240 V. Jeśli 

lokalne napięcia zasilania wynosi 110 V, należy podłączyć transformator 
110/220 V o mocy 3000 W.

• Podczas ustawiania urządzenia nie wolno go podłączyć do zasilania.
• Należy zawsze stosować zalaną wtyczkę kabla zasilającego, dostarczoną 

w zestawie ze zmywarką.
• Praca urządzenia przy niższym napięciu niż zalecane spowoduje 

obniżenie jakości zmywania.
• Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony wyłącznie 

przez autoryzowany serwis lub upoważnionego elektryka. W przeciwnym 
razie mogłoby dojść do wypadku.

• W celu zapewnienia bezpieczeństwa wtyczkę przewodu zasilającego 
należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, jeśli urządzenie nie będzie 
używane przez dłuższy czas.

• Wtyczki nie wolno odłączać mokrymi rękami, ponieważ mogłoby to 
spowodować porażenie prądem elektrycznym.

• Odłączając urządzenie od źródła zasilania należy odłączyć kabel  
zasilający trzymając za wtyczkę. Nigdy nie wolno ciągnąć kabla 
zasilającego.
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ROZDZIAŁ 4:  PRZYGOTOWANIE ZMYWARKI DO UŻYTKU

Przed użyciem zmywarki po raz pierwszy
• Sprawdź, czy parametry zasilania w energię elektryczną i wodę 

odpowiadają wartościom podanym w instrukcji instalacji zmywarki.
• Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z wnętrza zmywarki.
• Ustaw zmiękczanie wody.
• Nasyp 1 kg soli do komory na sól i napełnij ją wodą do poziomu, przy 

którym będzie się prawie przelewać.
• Napełnij komorę na środek nabłyszczający.

PRZYGOTOWANIE ZMYWARKI DO UŻYTKU

Znaczenie odwapnienia wody
Aby dobrze zmywać, zmywarka potrzebuje wody miękkiej. W przeciwnym 
razie, na naczyniach i urządzeniach wewnątrz zmywarki pozostają białe 
wapienne ślady. To negatywnie wpływa na wydajność zmywania, suszenia 
i nabłyszczania. Z tego powodu w zmywarkach do naczyń stosuje się układy 
zmiękczające. Układ zmiękczający trzeba odświeżać, aby także przy następnym 
zmywaniu działał tak samo dobrze. W tym celu w zmywarce stosuje się sól.

Napełnianie solą
Używaj soli specjalnie przeznaczonej do użytku 
w zmywarkach do naczyń. Aby nasypać soli 
zmiękczającej, najpierw wyjmij dolny koszyk, 
a następnie otwórz pokrywkę komory na sól obracając 
ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. (1) (2) Przy pierwszym użyciu napełnij 
komorę 1 kg soli i wodą (3) aż do poziomu bliskiego 
przelania. Użycie lejka (4) ułatwi napełnianie. Załóż 
z powrotem pokrywkę i zakręć ją. Co ok. 20-30 
zmywań uzupełniaj sól w zmywarce do całkowitego 
napełnienia (ok. 1 kg). Komorę na sól napełnia 
się wodą tylko przy pierwszym użyciu. Zalecamy 
stosowanie do zmiękczania soli drobnoziarnistej lub 
w proszku. Nie syp do zmywarki soli kuchennej. 
W przeciwnym razie działanie środka zmiękczającego 
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może się zmniejszać z czasem. Po uruchomieniu 
zmywarki komora na sól napełni się wodą. Dlatego 
nasyp sól do zmiękczania przed uruchomieniem 
zmywarki. W ten sposób przelewająca się sól zostaje 
natychmiast wyczyszczona w trakcie zmywania. Jeśli 
nie zmywasz żadnych naczyń zaraz po nasypaniu 
soli, wówczas uruchom krótki program zmywający 
przy pustej zmywarce, aby uniknąć jej korozji 
z powodu przelewania się soli podczas napełniania 
jej komory. Aby sprawdzić, czy w zmywarce jest 
dość soli zmiękczającej, sprawdź przezroczystą 
sekcję pokrywki komory na sól. Jeśli soli jest dość, 
ta przezroczysta sekcja jest zielona. Jeśli nie jest 
zielona, trzeba dosypać soli.

Pasek testowy
Skuteczność zmywania zależy od miękkości wody. W związku z tym 
zmywarka jest wyposażona w system zmiękczania doprowadzanej wody. 
Jeśli system jest prawidłowo ustawiony, skuteczność zmywania jest 
wyższa. Aby określić stopień twardości wody, należy skontaktować się 
z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągowym lub użyć paska testowego  
(jeśli jest dostępny).

Wyjmij 
pasek 
testowy.

Otworzyć 
dopływ 
wody na 
około 1 
min.

Włóż 
pasek 
do wody 
na 1 sek.

Potrząśnij 
paskiem po 
wyjęciu go 
z wody.  

Woda 
przez 
1 min.

Ustaw stopień twardości wody w zmywarce zgodnie 
z wynikiem uzyskanym przy użyciu paska testowego.

Poziom 1 Brak kamienia

Poziom 2 Bardzo mała 
zawartość 
wapna

Poziom 3 Mała zawartość 
kamienia

Poziom 4 Średnia 
zawartość 
kamienia

Poziom 5 Zawartość 
kamienia

Poziom 6 Duża 
zawartość 
wapna
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Regulacja użycia soli

Ustaw stopień twardości wody w urządzeniu zgodnie ze stopniem określonym 
na pasku testowym.

UWAGA: Fabryczne ustawienie stopnia twardości wody to 3.

Po zresetowaniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru  
programu. 3
W międzyczasie włącz zasilanie urządzenia, naciskając przycisk ON/OFF. 1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru programu, dopóki na wyświetlaczu 
nie zniknie wskazanie „SL”. 3
Zwolnij przycisk wyboru programu po zniknięciu wskazania „SL” na 
wyświetlaczu. 3
Urządzenie wyświetli ostatnio ustawiony stopień twardości wody .
Stopień twardości wody można ustawić za pomocą przycisku wyboru programu 
3 zgodnie z Tabelą ustawień stopnia twardości wody.
Po ustawieniu stopnia twardości wody naciśnij przycisk ON/OFF, żeby zapisać 
ustawienia w pamięci. 1

Stopień 
twardości 

wody

Poziom 
w stopniach 
niemieckich 

dH

Poziom 
w stopniach 
francuskich 

dF

Poziom 
w stopniach 
brytyjskich 

dE

Wskaźnik twardości wody

1 0-5 0-9 0-6 Na wyświetlaczu pojawia się L1.

2 6-11 10-20 7-14 Na wyświetlaczu pojawia się L2.

3 12-17 21-30 15-21 Na wyświetlaczu pojawia się L3.

4 18-22 31-40 22-28 Na wyświetlaczu pojawia się L4.

5 23-34 41-60 29-42 Na wyświetlaczu pojawia się L5.

6 35-50 61-90 43-63 Na wyświetlaczu pojawia się L6.

1 2 3
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Używanie detergentu
Używaj detergentu specjalnie przeznaczonego do użytku w domowych 
zmywarkach do naczyń.
Na rynku dostępne są w formie proszku, żelu i tabletek.
Detergent należy umieścić w komorze przed uruchomieniem zmywarki.
Detergenty przechowuje się w chłodnych i suchych miejscach, niedostępnych 
dla dzieci.
Nie przekraczaj wymaganej ilości detergentu w komorze, w przeciwnym 
razie może to spowodować rysy na szklankach, a także prowadzić do słabego 
rozpuszczania się detergentu.
Jeśli potrzeba dodatkowych informacji dotyczących detergentu, skontaktuj 
się bezpośrednio z jego producentem.

Napełnianie komory na detergent

Naciśnij zatrzask, aby otworzyć pojemnik na detergent, jak pokazano na 
rysunku 1. We wnętrzu pojemnika na detergent są kreski. Pojemnik mieści 
40 cm3 detergentu. Otwórz opakowanie z detergentem do zmywarki i nalej do 
większej komory b 25 cm3 jeśli naczynia są bardzo zabrudzone, a jeśli mniej 
– 15 cm3, rysunek 2. Jeśli naczynia były brudne przez bardzo długi czas, są 
na nich zaschłe resztki lub całkowicie wypełniają zmywarkę, nalej a 5 cm3 

detergentu do komory zmywania wstępnego i uruchom zmywarkę. Być może 
trzeba będzie dodać więcej detergentu do zmywarki, w zależności od stopnia 
zabrudzenia i twardości wody w okolicy.

DETERGENT
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Detergenty łączone
Detergenty łączone mogą wykazywać różne właściwości. Przed użyciem 
takiego detergentu, należy zapoznać się z instrukcją jego stosowania i ściśle 
się do niej stosować. W ogólności detergenty łączone osiągają dostateczne 
rezultaty tylko w pewnych warunkach.

Na co zwracać uwagę przy używaniu tego rodzaju produktów:
• Sprawdź w danych produktu czy jest łączony, czy nie.
• Sprawdź, czy ten detergent jest odpowiedni do twardości wody z sieci 

wodociągowej.
• Przestrzegaj instrukcji na opakowaniu detergentu.
• Tabletki zawsze wkładaj do do komory na detergent w dozowniku 

detergentu.
• Trzeba skontaktować się z producentem i uzyskać informacje odnośnie 

prawidłowych warunków użycia.
• Jeśli używasz odpowiednich produktów, zapewnia to oszczędność 

zużycia soli oraz/lub środka nabłyszczającego.
• Gwarancja na zmywarkę nie obejmuje reklamacji z powodu użycia 

detergentów tego rodzaju.

Zalecane użycie: Jeśli chcesz uzyskać lepsze wyniki przy stosowaniu 
detergentów łączonych, dodaj do zmywarki soli i środka nabłyszczającego 
i ustaw twardość wody dozowanie środka nabłyszczającego na najniższym 
poziomie.

Rozpuszczalności detergentów produkcji różnych firm mogą 
się różnić w zależności od temperatury i czasu. Nie zaleca 
się stosowanie takich detergentów w programach krótkich. 
Do takich programów lepiej nadają się detergenty w proszku.

Ostrzeżenie: Jeśli wraz użyciem detergentu tego rodzaju pojawi jakiś nieznany 
dotąd problem, skontaktuj się bezpośrednio z jego producentem.
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Gdy zrezygnujesz z użycia detergentów połączonych
• Napełnij komory na sól i środek nabłyszczający.
• Nastaw ustawienie twardości wody w położenie najwyższe i uruchom 

pustą zmywarkę.
• Ustaw poziom twardości wody.
• Odpowiednio nastaw środek nabłyszczający.

Napełnianie środkiem nabłyszczającym oraz ustawienia

Odpowiednia ilość środka nabłyszczającego zapobiega 
pozostawaniu białych śladów kropli wody, plam 
wapiennych i białych pasem. Poprawia również 
wydajność suszenia.
Aby dodać środka nabłyszczającego, zdejmij pokrywkę 
z jego komory odkręcając ją, rysunek 1. Napełnij  
komorę na środek nabłyszczający, aż ściemnieje 
wskaźnik jego poziomu, rysunek 2. Z powrotem załóż 
pokrywkę nakrętkę zakręcając ja tak, aby wskaźniki 
były naprzeciw siebie. Sprawdzając wskaźnik poziomu 
środka nabłyszczającego na dozowniku detergentu, 
można się dowiedzieć, czy jest go dość, czy trzeba 
go dolać do zmywarki. Ciemny wskaźnik b oznacza 
obecność środka nabłyszczającego w komorze, 
a wskaźnik jasny a oznacza, że trzeba go dolać. 
Regulator poziomu środka nabłyszczającego 
można ustawić w położeniu pomiędzy 1 i 6. 
Fabrycznie ustawiony jest w położeniu 3.

Należy zwiększyć nastawienie regulatora, jeśli po zmywaniu na naczyniach 
pozostają zacieki wody, zmniejszyć je zaś, jeśli po przetarciu dłonią pozostają 
niebieskie plamy, rysunek 3.

Ostrzeżenie: Używaj tylko środków nabłyszczających, które wolno 
stosować w zmywarkach do naczyń. Nadmiar środka do płukania powoduje 
wytworzenie dużych ilości piany i zmniejsza skuteczność zmywania. Jeżeli 
środek do płukania się rozleje, należy go wytrzeć ścierką.

1

3
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Naczynia umieszcza się w zmywarce w odpowiedni sposób. Naczynia wkłada 
się do dwóch oddzielnych koszyków w zmywarce. Koszyk dolny służy do 
przedmiotów okrągłych i głębokich. Koszyk górny służy do przedmiotów 
cienkich i wąskich. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się stosowanie 
siatki na sztućce. Aby uniknąć ewentualnych obrażeń, naczynia z długimi 
trzonkami i ostrymi krawędziami układa się w koszyku ostrymi punktami do 
dołu lub poziomo.

Ostrzeżenie: Włóż naczynia do zmywarki w sposób, który nie powstrzyma 
ruchu górnego i dolnego ramienia natryskowego.

Podpórki na naczynia

Pod tymi stelażami, dzięki funkcji regulowania wysokości, 
można umieścić szklanki różnych wielkości. Możesz 
używać stelaży o 2 różnych wysokościach.

Składane podpórki w górnym koszu są zaprojektowane, 
aby umożliwić łatwiejsze układanie dużych rzeczy, 
jak garnki, patelnie itp. W razie potrzeby każdą część 
można złożyć osobno, lub można złożyć je wszystkie 
i uzyskać więcej miejsca. Stelaże można położyć lub 
postawić, w zależności od potrzeb.

Regulacja wysokości kosza, gdy jest pełny

2

1

1 2

ROZDZIAŁ 5:  WKŁADANIE NACZYŃ DO ZMYWARKI
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Mechanizm regulacji wysokości górnego kosza pozwala wyregulować 
jego wysokość bez wyjmowania naczyń i wrazie potrzeby utworzyć dużą 
przestrzeń na górze lub dole zmywarki. Kosz zmywarki jest fabrycznie 
ustawiony w położeniu górnym. Żeby podnieść koszyk, chwyć go z obu stron 
i pociągnij do góry. Żeby go obniżyć, ponownie chwyć z obu stron i opuść. 
Sprawdź przy mechanizmie regulacji załadowanego kosza, czy obie strony 
znajdują się w tym samym położeniu (górnym lub dolnym).

Koszyk dolny
Stelaże składane
W dolnym koszyku zmywarki są cztery składane stelaże, które ułatwiaj 
umieszczenie dużych przedmiotów, takich jak garnki, patelnie, itp. W razie 
potrzeby każdą część można złożyć osobno, lub można złożyć je wszystkie 
i uzyskać więcej miejsca. Aby je nastawić, podnosi się je, albo składa w dół.

Górny koszyk na sztućce
Do górnego koszyka na sztućce wkłada się widelce, łyżki i noże, długie 
czerpaki i drobne przedmioty.

1 2
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Ponieważ łatwo można go wyjąć ze zmywarki, razem z nim można wyjąć 
umyte naczynia.

Górny koszyk na sztućce składa się z dwóch części; jeśli trzeba zrobić miejsce 
na naczynia w górnym koszyku, można wyjąć lewą lub prawą część górnego 
koszyka na sztućce, aby uzyskać więcej miejsca.

Ostrzeżenie: Noże i inne ostre przedmioty trzeba wkładać do koszyka na 
sztućce poziomo.
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Alternatywne sposoby napełniania koszyków
Koszyk dolny

Koszyk górny

Niewłaściwe napełnianie koszyków

Ważna informacja dla laboratoriów badawczych
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat testów wydajności, proszę 
zapytać pod adresem: serwis@kernau.com.
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ROZDZIAŁ 6:  OPIS PROGRAMÓW

Ostrzeżenie: Programy krótkie nie wymagają etapu suszenia.
Wartości podane w tabeli zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych 
zgodnych z obowiązującymi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności 
od sposobu użytkowania produktu i warunków otoczenia (obciążenia sieci, 
ciśnienia wody, temperatury wody wlotowej i temperatury otoczenia).

Nazwy 
i temperatury 
programówy

Auto 
Intensywny  

60-70°C (P1)

Auto Normal 
(auto normalne) 

50-60°C (P2)

Auto 
Delikatny  

30-50°C (P3)
Higieniczny 
60°C (P4)

Rodzaj 
zabrudzeń 

żywnościowych

Automatycznie dostosowuje czas zmywania, 
temperaturę i ilość wody do określonego przez 

siebie stopnia zabrudzenia naczyń.

Naczynia mocno 
zabrudzone, 

oczekujące przez 
dłuższy czas 

lub wymagające 
dokładnego 

umycia.
Stopień 

zabrudzenia wysoki wysoki niski wysoki

Ilość detergentu 
B: 25 cm3/15 
cm3 A: 5 cm3

A+B A+B B A+B

Automatycznie dostosowuje czas zmywania, 
temperaturę i ilość wody do określonego przez 

siebie stopnia zabrudzenia naczyń.
Mycie wstępne

Zmywanie 60°C
Cold Rinse 
(płukanie na 

zimno)
Hot rinse 

(płukanie na 
gorąco)

Suszenie
Koniec

Czas trwania 
programu (min.) 111-183 100-127 64-92 123

Zużycie energii 
el. (kW na 
godzinę)

1,22-1,8 1,12-1,3 0,81-0,96 1,55

Zużycie wody 
(w litrach) 13,3-24,6 10,9-18,5 10,6-17,7 15
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Nazwy i 
temperatury 
programów

Express 
55’60°C 

60°C (P5)

Eco 
(odniesienie) 

50°C (P6)

Quick 
(Szybki) 

40°C (P7)

Rinse 
(Płukanie) - 

(P8 )

Ekstra 
higieniczne 
(Zmywanie 
wstępne + 

Higieniczne 
60°C) 70°C

Rodzaj 
zabrudzeń 

żywnościowych

Zupy, sosy, 
makaron, 

jajka, pilaw, 
ziemniaki 
i dania z 

piekarnika, 
potrawy 
smażone.

Kawa, mleko, 
herbata, 

zimne mięsa, 
warzywa, 

świeże 
zabrudzenia.

Kawa, mleko, 
herbata, 

zimne mięsa, 
warzywa, 

świeże 
zabrudzenia.

Mycie 
wstępne 
w celu 

spłukania 
pozostałości 

przed pełnym 
zmywaniem, 
a następnie 

wybór 
programu.

Naczynia 
mocno i 

od dawna 
zabrudzone, 

lub 
wymagające 
dokładnego 

umycia.

Stopień 
zabrudzenia średni średni niski wysoki

Ilość detergentu 
B: 25 cm3/15 
cm3, A: 5 cm3

A+B A+B B A+B

Zmywanie 
60°C

Mycie 
wstępne

Mycie 
wstępne

Mycie 
wstępne

Mycie 
wstępne

Płukanie na 
zimno

Zmywanie 
50°C

Zmywanie 
40°C Koniec

50 ° C 
Zmywanie 
wstępne

Hot rinse 
(płukanie na 

gorąco)

Hot rinse 
(płukanie na 

gorąco)

Cold Rinse 
(płukanie na 

zimno)
Zmywanie 

70°C

Koniec Suszenie
Hot rinse 

(płukanie na 
gorąco)

Cold Rinse 
(płukanie na 

zimno)

Koniec Koniec
Warmish 

Rinse 
(płukanie na 

letnio)
Płukanie na 

gorąco

Suszenie
Koniec

Czas trwania 
programu (min) 55 162 30 15 161

Zużycie energii 
(kWh) 1,07 0,94 0,88 0,02 1,75

Zużycie wody 
(w litrach) 11 9,0 11 4,2 22,7
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1. Przycisk Wł./Wył.
Po naciśnięciu przycisku Wł./Wył. wskaźnik zakończenia programu zaczyna 
świecić.

2. Wyświetlacz programu
Wyświetlacz programu pokazuje czasy trwania programów i oraz w trakcie 
działania programu czas pozostały do ukończenia. Na tym wyświetlaczu 
można także śledzić postępy wybranych programów.

3. Przycisk wyboru programu
Za pomocą przycisku wyboru programu można wybrać odpowiedni program 
zmywania.

4. Przycisk zwłoki czasowej
Można opóźnić czas startu wybranego programu o czas od 1-2 do 19 godzin 
naciskając przycisk zwłoki czasowej. Po naciśnięciu przycisku zwłoki czasowej 
na wyświetlaczu programu pojawia „1h”. Jeśli będziesz nadal naciskać 
przycisk zwłoki czasowej, wyświetlać się bedzie, odpowiednio, 1-2 ... 19. 
Opóźnienie startu można włączyć wybierając czas zwłoki i odpowiedni 
program zmywania przy pomocy przycisku wyboru programów. Można także 
najpierw wybrać program, a potem opóźnienie startu. Jeśli chcesz zmienić lub
skasować czas opóźnienia startu, można ustawić go przyciskiem zwłoki 
czasowej, zostanie aktywowany stosownie do ostatniej wprowadzonej 
wartości.

5. Przycisk detergentu w tabletkach (przycisk 3 w 1)
Naciśnij przycisk detergentu w tabletkach, gdy stosujesz detergenty łączone, 
które zawierają sól i środek nabłyszczający.

ROZDZIAŁ 7:  WŁĄCZANIE ZMYWARKI I WYBIERANIE 
PROGRAMU
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6. Przycisk zmywania wstępnego
Przycisk służy do włączenia mycia wstępnego. Mycie wstępne jest przydatne 
przy zmywaniu bardzo zabrudzonej zastawy. W niektórych programach jego 
wybór spowoduje zmianę temperatury i czasu pracy.

Uwaga: Jeżeli po wybraniu zmywania wstępnego rozlegnie się dźwięk to 
oznacza to, że program nie jest zgodny z zmywaniem wstępnym.

Uwaga: Jeżeli chcesz tylko wypłukać naczynia, wybierz odpowiedni program 
mycia.

7. Przycisk połowy wsadu
Używając funkcji polowy wsadu można zmywać na trzy sposoby: w koszyku 
dolnym, górnym i obu koszykach na raz.

Jeśli w zmywarce jest niewiele naczyń, ale trzeba je umyć, 
w niektórych programach można także dodatkowo uruchomić 
funkcję połowy wsadu. Jeśli w obu koszykach są naczynia, naciśnij 
przycisk ½ i wybierz położenie, przy którym palą się obie lampki.

Jeśli naczynia są tylko w górnym koszyku, naciśnij przycisk 
½ i wybierz położenie, przy którym pali się górna lampka. 
Zmywanie będzie realizowane tylko w górnym koszu. W dolnym 
koszu nie powinno wtedy być naczyń.

Jeśli naczynia są tylko w dolnym koszyku, naciśnij przycisk 
½ i wybierz położenie, przy którym pali się dolna lampka.  
Zmywanie będzie realizowane tylko w dolnym koszu. W górnym 
koszu nie powinno być wtedy naczyń.

Uwaga: Jeśli podczas ostatniego programu zmywania została użyta funkcja 
dodatkowa, będzie ona również aktywna podczas następnego programu 
zmywania. Aby nie używać tej funkcji podczas nowego programu zmywania, 
należy ponownie nacisnąć przycisk wyboru funkcji i upewnić się, że dioda 
przycisku zgasła.
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Uwaga: Jeżeli po wyborze funkcji dodatkowej połowy wsady rozlegnie się 
dźwięk to oznacza to, że ta funkcja dodatkowa nie jest zgodna z wybranym 
programem.

8. Wskaźnik ostrzeżenia o braku soli
Aby upewnić się, że w zmywarce jest wystarczająca ilość soli zmiękczającej, 
należy sprawdzić na wyświetlaczu lampkę ostrzeżenia o braku soli. Gdy 
lampka ta się świeci, należy uzupełnić sól w jej komorze.

Wskaźnik ostrzeżenia o braku nabłyszczacza
Aby upewnić się, że w zmywarce jest wystarczająca ilość nabłyszczacza, 
należy sprawdzić na wyświetlaczu lampkę ostrzeżenia o braku nabłyszczacza. 
Gdy lampka ta się świeci, należy uzupełnić nabłyszczacz w jego komorze.

Wskaźnik zakończenia programu
Wskaźnik zakończenia programu na panelu sterowania włącza się po 
ukończeniu wybranego programu zmywania. Po zakończeniu programu 
urządzenie emituje również 5-krotny sygnał dźwiękowy.

Włączanie zmywarki

1. Nacisnij przycisk Zał./Wył.
2. Za pomocą przycisku wyboru programu wybrać odpowiedni program.
3. W razie potrzeby można wybrać dodatkową funkcję.
4. Zamknij drzwiczki. Program rozpocznie się automatycznie.

Uwaga: Aby nie uruchomić zmywarki po wybraniu programu, wystarczy 
nacisnąć przycisk Zał./Wył. Po ponownym naciśnięciu przycisku Wł./Wył. 
urządzenie będzie gotowe do wybrania nowego programu. Nowy program 
można wybrać, naciskając przycisk wyboru programu.

Zmywarka uruchamia się po naciśnięciu 
przycisku Wł./Wył. Na wyświetlaczu 
programu pojawiają się dwie kreski i zapali 
się wskaźnik zakończenia programu.

Po wybraniu programu za pomocą 
przycisku wyboru na wyświetlaczu 
pojawia się wybrany program  
(P1,P2, itd.), a wskaźnik zakończenia 
programu gaśnie.
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Śledzenie przebiegu programu

Zmiana programu
Aby zmienić program podczas wykonywania programu zmywania:

Uwaga: Gdy otwierasz drzwiczki zmywarki, aby zatrzymać program 
zmywania przed jego ukończeniem, najpierw, lekko uchyl drzwiczki, aby 
uniknąć rozlania wody

Zmiana programu z resetowaniem
Aby anulować program zmywania po jego wznowieniu:

Nie otwierać drzwi przed 
ukończeniem programu.

Wskaźnik zakończenia programu na panelu 
sterowania włącza się po ukończeniu wybranego 
programu zmywania. Po zakończeniu programu 
urządzenie emituje również 5-krotny sygnał
dźwiękowy.

Otwórz drzwiczki i wybierz nowy 
program przy użyciu przycisku 
wyboru programu.

Po zamknięciu drzwiczek zostanie 
wznowione wykonywanie 
poprzedniego programu.

Otworzyć drzwi zmywarki. 
Na ekranie pojawi się ostatnio 
wybrany program

Wyrzut wody rozpoczyna się po 
zamknięciu drzwi zmywarki. 
Urządzenie

 
przez około 30 sekund 

spuszczawodę. W przypadku 
anulowania programu zmywarka 
emituje 5-krotny sygnał dźwiękowy,
a wskaźnik zakończenia programu 
zaczyna świecić.
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Uwaga: Gdy otwierasz drzwiczki zmywarki, aby zatrzymać program 
zmywania przed jego ukończeniem, najpierw, lekko uchyl drzwiczki, aby 
uniknąć rozlania wody.

Wyłączanie zmywarki

Uwaga: Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego wskazującego zakończenie 
wykonywanego programu zmywania (gdy wskaźnik zakończenia programu 
świeci) można pozostawić uchylone drzwi zmywarki w celu przyspieszenia 
suszenia.

Uwaga: Jeśli w trakcie zmywania zostaną otwarte drzwiczki zmywarki lub 
zostanie wyłączone zasilanie, po zamknięciu drzwiczek lub przywróceniu 
zasilania zmywarka będzie kontynuować przerwany program.

ściennego. Zakręć kurek 
dopływu wody.

Po zapaleniu się wskaźnika 
zakończenia programu 
należy wyłączyć urządzenie, 
naciskając przycisk Wł./Wył. Wyjmij wtyczkę z gniazdka 
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Czyszczenie zmywarki w regularnych odstępach czasu przedłuża jej 
żywotność.

W sekcji mycia zmywarki może gromadzić się olej i wapno. Jeśli tak się 
dzieje:

• Napełnij komorę na detergentu bez wkładania żadnych naczyń do 
zmywarki, uruchom ją przy wysokiej temperaturze. Jeśli to nie wystarczy, 
użyj specjalnego środka czyszczącego.

Czyszczenie uszczelek w drzwiczkach zmywarki
• Regularnie przecieraj uszczelki wilgotną ściereczką.

Czyszczenie zmywarki
• Czyść filtry i ramiona natryskowe co najmniej raz w tygodniu.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij wtyczkę zmywarki z gniazdka 

i zakręć jej kurek.
• Przetrzyj delikatnym środkiem czyszczącym i zwilżoną ściereczką.

Filtry
Jeśli na zgrubnym lub drobnym filtrze pozostały jakieś resztki jedzenia, 
wyjmij je i dokładnie umyj pod bieżącą wodą.

a. Mikro filtr
b. Zgrubny filtr
c. Filtr metalowo-plastikowy

ROZDZIAŁ 8:  KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1

a

b

2 3
c

4
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Aby wyjąć i oczyścić zestaw filtrów, obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara i wyjmij unosząc w górę, rysunek 1. Wyciągnij i wyjmij filtr  
metalowo-plastikowy, rysunek 3. Następnie wyciągnij filtr zgrubny z mikro 
filtru, rysunek 2. Przemyj go dużą ilością wody bieżącej. Z powrotem 
załóż filtr metalowo-plastikowy. Włóż filtr zgrubny do mikro filtra w taki 
sposób, aby te znaki były naprzeciw siebie. Dołącz mikro filtr do filtru  
metalowo-plastikowego i obróć do kierunku strzałki. Filtr zablokuje się, gdy 
strzałkę na mikro filtrze widać z drugiej strony, rysunek 4.

• Nie używać zmywarki bez żadnego filtru.
• Niewłaściwe założenie filtru zmniejsza skuteczności zmywania.
• Czystość filtrów jest bardzo ważna dla prawidłowego działania zmywarki.

Ramiona natryskowe
Sprawdź otwory na górne i dolne ramiona 
natryskowe. Jeśli się coś zatkało, wyjmij ramiona 
natryskowe i umyj je pod wodą. Można wyjąć dolne 
ramię natryskowe pociągając je ku górze, a nakrętkę 
ramienia górnego można zdjąć obracając ją w lewo. 
Przy zakładaniu górnego ramienia z powrotem 
upewnij się, że nakrętka jest całkowicie dokręcona.

Filtr na wężu
Sprawdzaj ten filtr i wąż od czasu do czasu i czyść je aby zapobiec ich 
zżółknieniu i gromadzeniu się osadów po zmywaniu. Aby oczyścić ten filtr, 
najpierw zakręć kurek, a potem odłącz wąż. Po wyjęciu filtra z węża, umyj go 
pod kranem. Włóż oczyszczony filtr z powrotem na miejsce wewnątrz węża. 
Z powrotem załóż wąż.
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ROZDZIAŁ 9:  KODY BŁĘDÓW I CO ROBIĆ W RAZIE AWARII

KOD 
BŁĘDU OPIS BŁĘDU DZIAŁANIE

F5
Niewystarczający dopływ 
wody.

•Upewnij się, że kran wlotu wody jest 
całkowicie otwarty i że nie awarii zasilania 
w wodę.
•Zakręć kran wlotu wody, odłącz od niego wąż 
dopływu wody i oczyścić filtr na przyłączanym 
końcu węża.
•Ponownie uruchom zmywarkę, a jeśli błąd się 
utrzymuje, skontaktuj się z serwisem.

F3
Błąd ciągłego dopływu 
wody.

•Zakręć kurek.
•Skontaktuj się z serwisem.

F2
Nie można odprowadzić 
zużytej wody ze zmywarki.

•Zatkany jest wąż odpływu wody.
•Może zatkały się filtry zmywarki.
•Wyłącz i ponownie włącz zasilanie zmywarki 
i uruchom polecenie anulowania programu.
•Jeśli błąd się utrzymuje, skontaktuj się 
z serwisem.

F8 Błąd grzałki. •Skontaktuj się z serwisem.

F1
Aktywny alarm 
przepełnienia wodą.

•Wyłącz zmywarkę i zamknij dopływ wody.
•Skontaktuj się z serwisem.

FE
Uszkodzona karta 
elektroniczna.

•Skontaktuj się z serwisem.

F7
Błąd przegrzania 
(temperatura zmywarki jest 
zbyt wysoka).

•Skontaktuj się z serwisem.

F9 Błąd położenia rozdzielacza. •Skontaktuj się z serwisem.
F6 Czujnik uszkodzenia grzałki. •Skontaktuj się z serwisem.
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Jeśli pali się jedna z lampek monitorowania programu, a lampka  
Start/Pause pali się i gaśnie;
Drzwiczki zmywarki są otwarte, zamknij je.

Jeśli program się nie uruchamia:
• Sprawdź, czy wtyczka jest włożona do gniazdka.
• Sprawdź bezpieczniki w domu.
• Upewnij się, że kran wlotu wody jest otwarty.
• Upewnij się, że drzwiczki zmywarki są zamknięte.
• Upewnij się, że zmywarka została włączona naciśnięciem przycisku 

Power On / Off (Zasilanie Zał./Wył.)
• Upewnij się, że filtr na wlocie wody i filtry zmywarki nie są zatkane.

Jeśli migają lampki „Wash / Dry” (Zmywanie/Suszenie) i „End” (Koniec):
• Aktywny jest alarm przelewania wody
• Zakręć kurek i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Jeśli po zakończeniu zmywania nie gasną lampki kontrolne;
Nie został jeszcze zwolniony przycisk Power On / Off (Zasilanie Zał./Wył.).

Jeżeli w komorze na detergent pozostają jego resztki;
Dodano detergent, gdy jego komora była mokra.

Jeśli po ukończeniu programu w zmywarce pozostaje woda:
• Wąż spustu wody jest zatkany lub skręcony.
• Filtry są zatkane.
• Program się jeszcze nie skończył.

Jeśli zmywarka zatrzymuje się w trakcie zmywania:
• Awaria zasilania.
• Brak dopływu wody.
• Program może być w trybie gotowości.

Jeśli w trakcie zmywania słychać odgłosy wstrząsów i uderzeń:
• Nieprawidłowo włożone naczynia.
• Ramię natryskowe uderza o naczynia.
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Jeśli na naczyniach zostają reszki jedzenia:
• Nieprawidłowo włożone naczynia, rozpylana woda nie sięga tych miejsc.
• Przepełniony koszyk.
• Naczynia opierają się o siebie.
• Dodano za mało detergentu.
• Wybrano nieodpowiedni, zbyt słaby program zmywania.
• Ramię natryskowe zatkane resztką jedzenia.
• Zatkane filtry.
• Nieprawidłowo założone filtry.
• Zatkana pompa spustu wody.

Jeśli na naczyniach zostają białawe plamy:
• Użyto zbyt mało detergentu.
• Zbyt nisko ustawiony poziom dozowania środka nabłyszczającego.
• Nie stosuje się soli specjalnej pomimo wysokiej twardości wody.
• Zbyt nisko ustawiony poziom układu zmiękczania wody.
• Nie całkiem zamknięta pokrywka komory na sól.

Jeśli naczynia nie wysychają do sucha:
• Wybrano program bez suszenia.
• Zbyt nisko ustawiona dawka środka nabłyszczającego.
• Zbyt szybko wyjęto naczynia.

Jeśli na naczyniach zostają plamy rdzy:
• Niska jakość stali nierdzewnej użytej w naczyniach.
• Wysoki poziom soli w wodzie do zmywania.
• Nie całkiem zamknięta pokrywka komory na sól.
• Zbyt dużo soli wysypało się na boki i do zmywarki podczas napełniania 

jej solą.
• Złe uziemienie sieci elektrycznej.

Jeśli po podjęciu tych działań problem nie znika, albo w razie jakiejkolwiek  
nieuwzględnionej awarii wezwij autoryzowany serwis.
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ROZDZIAŁ 10:  INFORMACJE PRAKTYCZNE I UŻYTECZNE

1. Zawsze, gdy nie zamierzasz używać zmywarki:
• Wyjmij wtyczkę zmywarki z gniazda i zakręć wodę.
• Zostaw drzwiczki lekko uchylone, aby zapobiegania tworzeniu się 

nieprzyjemnych zapachów.
• Utrzymuj wnętrze zmywarki w czystości.

2. Eliminowanie kropli wody:
• Zmywaj naczynia przy użyciu intensywnego programu.
• Wyjmij ze zmywarki wszystkie pojemniki metalowe.
• Nie dodawaj detergentu.

3. Jeśli prawidłowo umieścić naczynia w zmywarce, będziesz jej używać 
w najlepszy sposób pod względem zużycia energii oraz wydajności mycia 
i suszenia.

4. Oczyść z grubsza naczynia z resztek jedzenia przed ich włożeniem do 
zmywarki.

5. Uruchamiaj zmywarkę dopiero wtedy, gdy jest całkiem pełna.

6. Stosuj program zmywania wstępnego tylko, jeśli to konieczne.

7. Przy wyborze programu bierz pod uwagę informacje o nim i dane z tabeli 
średniego zużycia energii.

8. Ponieważ zmywarka będzie się znacznie nagrzewać, nie należy jej ustawiać 
w pobliżu lodówki.

9. Jeśli zmywarka stoi w miejscu, gdzie temperatura może spaść poniżej zera, 
należy całkowicie spuścić pozostałą w niej wodę. Zakręć kran z wodą, odłącz 
od niego wąż dopływu wody i pozwól wyciec wodzie z wnętrza zmywarki.

W filtrze biologicznym PP zmywarki znajduje się produkt biobójczy 
zapobiegający namnażaniu się bakterii.
Substancja czynna: pirytionian cynku (nr CAS: 13463-41-7).
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Usuwanie starej zmywarki 

Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu informuje, że 
urządzenia nie należy traktować jak odpadów gospodarstwa domowego.
Należy go przekazać do właściwego centrum przetwarzania sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.
Zapewniając prawidłowe usunięcie opisywanego produktu pomożesz uniknąć 
negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, co mogłoby zajść 
w przypadku nieprawidłowego usunięcia produktu. Materiały przetwarzalne 
pomagają chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat przetwarzania 
niniejszego produktu uzyskasz u lokalnych władz, w centrach recyklingu lub 
w sklepie, w którym dokonałeś zakupu.
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KARTA PRODUKTU (SPECYFIKACJA)

Marka KERNAU

Nazwa modelu KDI 6953

Pojemność zmywarki 15

Klasa efektywności energetycznej A++

Roczne zużycie energii w kWh (AEc) (280 cykli) * 267

Zużycie energii (Et) (kWh na cykl) 0,94

Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) (PO) 0,50

Zużycie energii w trybie czuwania (W) (PI) 1,00

Roczne zużycie wody (l/rok) (AWc) (280 cykli) ** 2520

Klasa efektywności suszenia *** A

Program standardowy **** Eco

Zaprogramowany czas standardowego cyklu (min) 162

Poziom hałasu dB(A) 45

Do zabudowy Tak

* Zużycie energii 267 kWh na rok, oparte na 280 standardowych cyklach 
zmywania przy zastosowaniu oszczędnego programu działania i przyłącza 
zimnej wody. Realne zużycie energii zależy od użytkowania urządzenia.
** Zużycie wody 2520 litrów na rok oparte na 280 standardowych cyklach 
zmywania. Realne zużycie wody zależy od użytkowania urządzenia.
*** Klasa efektywności suszenia A w skali od G (najmniej efektywna) do A 
(najbardziej efektywna).
**** ”Eco ” to standardowy tryb zmywania, do którego odwołują się karta 
produktu i specyfikacja. 
Program ten jest najbardziej odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonej 
zastawy stołowej, a także jest najwydajniejszy w zakresie zużycia energii 
elektrycznej i wody.



NÁVOD K POUŽITÍ
SPOTŘEBIČE

KDI 6953

www.kernau.com
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KAPITOLA 1:  POPIS PRODUKTU

Západka horního košíku 

13 

7. Ovládací panel
8. Dávkovač pracího 

a oplachovacího prostředku
9. Přihrádka na sůl

10.
11. Horní košík na příbory 
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4
5
6

7

8

9

10

11

12

 
 

 
 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

 6.
 5.  

 Horní rameno s tryskami 
Spodní košík 
Spodní rameno s tryskami 
Filtry 
Destička s údaji
 Ovládací panel

Tento systém nabízí lepší 
sušící výkon.

s tryskami: 
Zajišťuje lepší mytí nádobí v 
horním košíku.



CZ 45

Technické údaje

Kapacita 15 míst

Výška 820 mm - 870 mm

Šířka 598 mm

Hloubka 550 mm

Čistá hmotnost 38 kg

Vstup elektřiny 220-240 V, 50 Hz

Celkový výkon 1900 W

Topný výkon 1800 W

Výkon čerpadla 100 W

Čerpací výkon čerpadla 30 W

Tlak vody 0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)

Napětí 10 A

Soulad se směrnicemi a údaje o testech / Prohlášení EU o shodě
Tento výrobek splňuje požadavky všech příslušných směrnic EU s příslušnými 
standardy uvedenými v soulad, jež jsou zárukou získání označení CE.

Důležité informace o uživateli: Elektronickou kopii tohoto návodu k obsluze 
naleznete na webové stránky www.kernau.com

Technické údaje
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Recyklace
• Recyklovatelné materiály se používají v určitých komponentech 

a obalech.
• Plastové části jsou označeny mezinárodními zkratkami: (>PE< , >PS< , 

>POM<, >PP<, ).
• Kartónové části byly vyrobeny z recyklovaného papíru, který musí být 

zlikvidován na sběrné místo papíru, za účelem další recyklace.
• Takové materiály se nehodí do běžného domácího odpadu. Musí být 

dodány do recyklačních center.
• Pro získání informací o způsobech likvidace a sběrných místech 

kontaktujte relevantní centra.

Informace o bezpečnosti

Po doručení spotřebiče
• Pokud uvidíte jakékoli poškození obalu spotřebiče, kontaktujte prodejce 

nebo helpdesk prosím.
• Rozbalte balící materiály tak, jak je vyznačeno a zlikvidujte je v souladu 

s pravidly.

Body, kterým je třeba během instalace věnovat pozornost
• Pro instalaci vyberte vhodnou, bezpečnou úroveň.
• Proveďte instalaci a zapojení spotřebiče v souladu s pokyny.
• Tento spotřebič musí být nainstalován a opraven pouze autorizovaným 

servisním centrem.
• Do spotřebiče lze použít pouze originální náhradní díly.
• Před instalací se ujistěte, zda je spotřebič odpojený.
• Zkontrolujte, zda je elektrický systém v domácnosti zapojen v souladu 

se směrnicemi.
• Všechna elektrická zapojení musí odpovídat hodnotám na typovém 

štítku.
• Zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na napájecím kabelu.
• Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozdvojku. Zástrčka musí 

být po instalaci snadno dostupná.
• Po instalaci spotřebič pusťte bez nádobí.

KAPITOLA 2:  BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE A DOPORUČENÍ
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Při každodenním použití

• Tento spotřebič slouží k použití v domácnosti; nepoužívejte k žádným 
jiným účelům. Komerční použití myčky nádobí zruší platnost záruky.

• Jsou-li dveře otevřené, nesedejte na ně, ani na ně nedávejte zátěž, 
spotřebič by se mohl převrátit.

• Nikdy nepoužívejte jiný čistící prostředek a leštidlo, které nejsou 
vyrobeny přímo pro myčky nádobí. Naše společnost v takovém případě 
neponese žádnou zodpovědnost.

• Voda z myčky již není pitná, proto ji nepijte.
• Vzhledem k nebezpečí exploze nevkládejte do myčky žádné chemické 

látky, například rozpouštědla.
• Před mytím zkontrolujte, zda jsou plastové předměty teplu vzdorné.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými 

tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez 
příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související 
nebezpečí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí 
provádět děti bez dozoru.

• Do košíku nedávejte nevhodné a těžké předměty, které jsou nad kapacitu 
košíku. nebude zodpovídat za jakékoli poškození vnitřních částí.

• Vaše myčka nesmí být otevírána dokud je spuštěná. Bezpečnostní zařízení 
zajistí, že v případě otevření se myčka zastaví.

• Abyste předešli nehodě, nenechávejte dveře otevřené.
• Nože a jiné ostré předměty dávejte do košíku na nože, ostřím dolů.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit nebo jeho servisní 

centrum.
• Je-li možnost EnergySave vybrána jako „Ano”, dveře se otevřou na konci 

programu. Nevyvíjejte tlak na zavřené dveře, aby nedošlo k poškození 
mechanismu dveří. Aby se zajistilo účinné sušení, je třeba dveře otevřít 
po 30 minutách (modely se systémem automatického otevírání dveří).

Varování: Poté, co se ozve signál oznamující automatické otevření, nestůjte 
přede dveřmi.
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Z důvodu bezpečnosti vašich dětí
• Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály nebo ho spouštěly.
• Čistící prostředky uchovejte mimo dosah dětí.
• Děti udržte mimo spotřebič zatímco se otevírá, neboť ve společnosti 

mohou být zbytky čistících látek.
• Ujistěte se, že váš starý spotřebič nepředstavuje pro vaše děti žádnou 

hrozbu. Jsou známy případy dětí, které se zamkly do starých spotřebičů. 
Abyste takové situaci předešli, rozbijte zámek dveří starého spotřebiče 
a odřízněte elektrické kabely.

V případě selhání
• Jakékoli opravy prováděné kýmkoli jiným, než zaměstnanci 

autorizovaného servisu, budou mít za následek zrušení záruky na váš 
spotřebič.

• Před provedením oprav spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič odpojený 
od napájení. Vypněte pojistku nebo odpojte spotřebič. Za kabel během 
odpojování netahejte. Zkontrolujte, že jste vypnuli přívod vody.

Doporučení
• Abyste dosáhli úspory energie a vody, vyjměte hrubé nečistoty na nádobí 

ještě než ho vložíte do myčky. Myčku spusťte teprve po úplném naplnění.
• Program předmytí použijte pouze je-li to nezbytně nutné.
• Nádobí jako jsou mísy, skleničky a hrnce dávejte do myčky dnem vzhůru.
• Doporučujeme, abyste do myčky nedávali různé druhy nádobí nebo víc 

nádobí, než je uvedeno.

Předměty, které nejsou vhodné k mytí v myčce nádobí
• Cigaretový popel, zbytky svíček, lak, barvy, chemické látky, alobal.
• Vidličky, lžíce a nože se slonovinovou nebo dřevěnou střenkou, lepené 

předměty, předměty, které se mohou rozpustit, předměty znečištění 
kyselými nebo základními chemickými látkami.

• Plastové předměty, které nejsou teplu vzdorné, které jsou měděné nebo 
hliníkové.
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• Hliníkové a stříbrné předměty (mohou ztratit barvu, lesk).
• Určité druhy jemného skla, porcelán s ornamentálními vzory, neboť ten 

se může po prvním umytí smýt; křišťálové nádoby, neboť v průběhu 
času ztratí svoji průhlednost; nože, které nejsou teplu vzdorné, sklo 
z olovnatého skla, prkénka, předměty vyrobené ze syntetického vlákna;

• Absorbující předměty, např. houbičky nebo drátěnky, které nejsou vhodné 
k mytí v myčce.

Varování: V budoucnosti kupujte nádobí vhodné k použití v myčce.
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Umístění spotřebiče
• Při určení místa instalace vyberte snadno dostupné místo, kde bude 

možná nádobí vkládat a vyndávat snadno.
• Spotřebič neumisťujte na místo, kde je pravděpodobnost, že pokojová 

teplota klesne pod 0°C.
• Před umístěním vyjměte spotřebič z obalu, dodržte upozornění na obalu.
• Spotřebič umístěte do blízkosti přívodu a odtoku vody. Při umístění 

spotřebiče musíte vzít v úvahu, že jeho zapojení nebude možné po 
instalaci možné změnit.

• Spotřebič nechytejte za dveře nebo panel.
• Dejte pozor, abyste dodrželi určitou vzdálenost od všech stran spotřebiče, 

aby ho bylo možné během čištění pohodlně vysunout a zasunout.
• Zkontrolujte, že během umístění spotřebiče nedošlo k zachycení hadic 

na přívod a odvod vody. Rovněž se ujistěte, že spotřebič nestojí na 
elektrickém kabelu.

• Nastavte nastavitelné nožky spotřebiče tak, aby byl vyvážený a vyrovnaný.
• Správné umístění spotřebiče zajistí bezproblémové otevírání a zavírání 

dveří.
• Pokud se dveře spotřebiče správně nedovírají, zkontrolujte, zda je 

spotřebič na rovném povrchu, pokud ne, nastavte nožičky a ujistěte se, 
že je pozice stabilní.

Připojení vody
Rozvody vody musí být pro instalaci myčky nádobí vhodné. Rovněž vám 
doporučujeme, abyste u vstupu do bytu instalovali filtr a předešli tak poškození 
spotřebiče z důvodu kontaminace (písek, hlína, rez, atd.), který může být občas 
přenášen ve vodovodním potrubí nebo v domácích rozvodech vody, a předešli 
tak stížnostem na zežloutnutí a hromadění nečistot po mytí.

KAPITOLA 3:  INSTALACE SPOTŘEBIČE
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Hadice pro přívod vody
Nepoužívejte hadici pro přívod vody ze starého 
spotřebiče. Použijte novou hadici, která je dodaná 
společně s vaším spotřebičem. Pokud ke spotřebiči 
připojíte novou nebo dlouhou - nepoužitou hadici, 
nechte jí chvíli před zapojením protékat vodu. 
Hadici pro přívod vody připojte přímo ke kohoutku. 
Tlak přívodu vody musí být minimálně 0,03 Mpa 
a maximálně 1 Mpa. Je-li tlak vody nad 1 Mpa, je 
třeba nainstalovat pojistný ventil.

Po provedení zapojení je třeba kohoutek plně otevřít a zkontrolovat, zda z něj 
neuniká voda. Z důvodu bezpečnosti vypněte přívod vody po dokončení 
každého programu.

POZNÁMKA: V některých modelech je použito 
zařízení Aquastop. V případě použití zařízení 
Aquastop může dojít k nebezpečnému pnutí. 
Výtokový otvor neprořezávejte. Nedovolte, aby se 
toto zařízení ohnulo.

Hadice pro vypouštění vody
Hadici pro vypouštění vody lze zapojit buď přímo 
do odtoku vody nebo do sifonu. Pomocí speciálního 
potrubí (je-li k dispozici) lze vodu vypouštět přímo 
do umyvadla tak, že hadici zaháknete přes okraj 
umyvadla. Toto připojení musí být 50 cm-110 cm 
od podlahy.
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Varování: Je-li použita hadice delší než 4 m, nádobí může zůstat 
špinavé. V takovém případě naše společnost nenese žádnou 
zodpovědnost.

Elektrické zapojení
• Uzemněná zástrčka vašeho spotřebič musí být zapojena do uzemněné 

zásuvky vhodného napětí. 
• V případě, že není provedeno žádné uzemnění, nechte ho provést 

kompetentního elektrikáře.
• V případě použití bez uzemnění nebude naše společnost zodpovídat za 

problémy, ke kterým může dojít.
• Hodnota vnitřních pojistek musí být 10-16 A.
• Váš spotřebič je nastaven na 220-240 V. Je-li napětí ve vaší zemi 110 V, 

zapojte transformátor 110/220 V a 3000 W.
• Spotřebič nesmí být zapojený během umístění.
• Vždy použijte zástrčku dodanou s vaším spotřebičem.
• Spuštění při nízkém napětí způsobí zhoršení kvality mytí.
• Výměna elektrického kabelu musí být provedena autorizovaným servisem 

nebo autorizovaným technikem. Nedodržení může vést k nehodám.
• Z bezpečnostních důvodů spotřebič odpojte vždy po dokončení programu 

mytí.
• Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, odpojení neprovádějte,  

máte-li mokré ruce.
• Když odpojujete spotřebič od sítě, vždy zástrčku vytáhněte. Nikdy 

netahejte samotný kabel.
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KAPITOLA 4:  PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití
• Zkontrolujte, zda rozvody vody a elektřiny odpovídají hodnotám 

vyznačeným v pokynech k instalaci spotřebiče.
• Sejměte všechny obaly z vnitřní části spotřebiče.
• Nastavte změkčení vody.
• Do nádržky na sůl dejte 1 kg soli a naplňte vodou až po označenou 

hladinu.
• Naplňte nádržku na leštidlo.

PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ

Význam odstranění vodního kamene z vody
Aby se dosáhlo dobrého výsledku, myčka potřebuje měkkou vodu, méně 
vápenitou vodu. V opačném případě zůstanou na nádobí a v interiéru myčky 
zbytky vodního kamene. To negativně ovlivní mycí, sušící a leštící výkon 
vaší myčky. Z tohoto důvodu se u myček používá systém zjemnění. Systém 
zjemnění je třeba vyměňovat, aby zajistil stejnou výkonnost i během dalšího 
mytí. K tomu se používá sůl do myčky nádobí.

Plnění solí
Použijte sůl vyrobenou k použití v myčkách nádobí. 
Při přidání soli nejprve sejměte spodní košík a otevřete 
prostor na sůl, víčko otočte proti směru hodinových 
ručiček (1) (2) Při prvním použití naplňte 1 kg soli 
a vodou (3), až na vyznačenou úroveň. Použití 
násypky (4) bude plnění snazší. Utáhněte víčko 
a zavřete. Po každém 20-30 mytí přidejte do pračky sůl 
(zhruba 1 kg). K soli přidejte vodu pouze při prvním 
použití. Doporučujeme, abyste použili jemnozrnnou 
neb práškovou sůl. Do pračky nedávejte stolní sůl.  
V opačném případě se může funkce zjemnění zhoršit. 
Když spotřebič spustíte, nádržka na sůl se naplní 
vodou. Proto dejte sůl do spotřebiče před spuštěním. 
Tak se sůl, která přeteče, vyčistí během mytí. Pokud 
nebudete mít nádobí ihned po vložení soli, potom  
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spusťte program krátkého mytí, abyste předešli 
korozi v myčce, ke kterému by 
mohlo dojít při přeplnění solí. 
Abyste porozuměli tomu, zda je 
množství soli v myčce dostatečné, 
zkontrolujte průzor na víčku 
prostoru na sůl. Je-li zelený, soli 
je dostatek. Není-li zelený, je třeba přidat sůl. 

Testovací proužek
Účinnost mytí vašeho spotřebiče závisí na měkkosti kohoutkové vody. 
Z tohoto důvodu je váš spotřebič vybavený systémem, který snižuje tvrdost 
vody z vodovodu. Účinnost mytí se zvýší při správném nastavení systému. 
Abyste zjistili tvrdost vody ve vaší lokalitě, kontaktujte dodavatele vody nebo 
zjistěte tvrdost vody pomocí testovacího proužku (máte-li ho k dispozici).

Nastavení spotřeby soli

POZNÁMKA: Tvrdost vody je v továrním nastavení nastavena na úroveň 3.

Testovací 
proužek 
otevřete.

Vodu z 
kohoutku 
nechte 
1 minutu 
odtékat.

Testovací 
proužek 
ponořte do 
vody na 1 
sekundu.

Po vyjmutí z 
vody testovací 
proužek otřepte.  

Počkejte 
1 minutu.

Nastavení tvrdosti vody proveďte podle výsledku, 
který se zobrazí na testovacím proužku.

Úroveň 1
Žádný vodní 
kámen

Úroveň 2
Velmi nízký 
obsah 
vodního kamene

Úroveň 3
Nízký obsah 
vodního kamene

Úroveň 4
Střední obsah 
vodního kamene

Úroveň 5
Obsah vodního 
kamene

Úroveň 6
Vysoký obsah 
vodního kamene
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Je-li tvrdost vody nad 90 dF (francouzská norma pro tvrdost vody) nebo pokud 
používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čistící 
zařízení.

Nastavení tvrdosti vody proveďte podle úrovně uvedené na testovacím 
proužku.

Po restartování spotřebiče stiskněte tlačítko Start/pauza a nechte ho  
stisknuté. 3
Mezitím zapněte napájení spotřebiče stisknutím tlačítka Zap./Vyp. 1
Nechte tlačítko výběru programů stisknuté dokud z displeje nezmizí „SL“. 3
Poté, co z displeje zmizí „SL”, tlačítko programu uvolněte. 3
Na displeji spotřebiče se zobrazí poslední nastavená tvrdost vody.
Tvrdost vody lze nastavit stisknutím tlačítek výběru programu 3 podle tabulky 
nastavení úrovně tvrdosti vody.
Po nastavení úrovně tvrdosti vody stiskněte tlačítko Zap./Vyp. a nastavení 
uložte do paměti. 1

Voda 
tvrdosti 

vody

Německé 
značení 
úrovně 
tvrdosti 
vody dh

Francouzské 
značení 
úrovně 

tvrdosti vody 
dF

Britské 
značení 
úrovně 
tvrdosti 
vody dE

Kontrolka úrovně tvrdosti

1 0-5 0-9 0-6 Na wyświetlaczu pojawia się L1.

2 6-11 10-20 7-14 Na wyświetlaczu pojawia się L2.

3 12-17 21-30 15-21 Na wyświetlaczu pojawia się L3.

4 18-22 31-40 22-28 Na wyświetlaczu pojawia się L4.

5 23-31 41-55 29-39 Na wyświetlaczu pojawia się L5.

6 32-50 56-90 40-63 Na wyświetlaczu pojawia się L6.

1 2 3
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Kombinované čistící prostředky
Kombinované čistící prostředky mohou mít různé vlastnosti. Před použitím 
čisticího prostředku. Kombinované čisticí prostředky dosahují uspokojivých 
výsledků.

Body, které je třeba při použití tohoto typu produktu zvážit:
• Zkontrolujte, zda jde o kombinovaný produkt nebo ne.
• Zkontrolujte, zda je použitý čistící prostředek vhodný k tvrdosti vody.
• Dodržte pokyny na obalu.
• Tablety vždy vkládejte pouze do přihrádky pro čistící prostředky.
• Je třeba, abyste kontaktovali výrobce a zjistili vhodné podmínky použití.
• Pokud používáte vhodné produkty, zajistí úsporu soli a/nebo vody použité 

při oplachování.
• Rozsah záruky vašeho spotřebiče nezahrnuje žádné stížnosti týkající se 

použití takových typů čistících prostředků.

Doporučené použití: Chcete-li dosáhnout lepších výsledků díky použití 
kombinovaných čisticích prostředků, přidejte sůl a leštidlo a nastavte tvrdost 
vody a nastavení leštidla na nejnižší úroveň.

Rozpustnost čistících prostředků ve formě tablet vyrobených 
různými společnostmi se liší v závislosti na teplotě a času. Proto 
se nedoporučuje používat takové prostředky v krátkodobých 
programech. Je vhodnější použít práškové čisticí prostředky.

DETERGENT
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Varování: V případě problému, ke kterému nedošlo předtím, a který souvisí s 
použitím tohoto typu čisticích prostředků, kontaktujte přímo výrobce čisticího 
prostředku.

Když se vzdáte použití kombinovaných čisticích prostředků
• Naplňte nádržku na sůl a leštidlo.
• Tvrdost vody nastavte na nejvyšší pozici a spusťte prázdnou myčku.
• Nastavte úroveň tvrdosti vody.
• Proveďte vhodné nastavení leštidla.

Plnění leštidlem, nastavení
Dostatečné množství leštidla zabrání zanechání bílých 
kapek vody, skvrn vodního kamene. Rovněž zvyšuje 
sušící výkon.
Chcete-li přidat leštidlo, sejměte víčko přihrádky na 
leštidlo.1 Prostor na leštidlo naplňte leštidlem dokud 
kontrolka neztmavne; 2 víčko vraťte na místo a zavřete 
ho tak, aby si zářezy odpovídaly. Když zkontrolujte 
kontrolku ukazatele hladiny leštidla, zjistíte, zda je třeba 
do spotřebiče leštidlo doplnit nebo ne. Tmavá kontrolka 
b znamená, že v přihrádce je dostatek leštidla, světlá 
kontrolka a znamená, že leštidlo je třeba doplnit.
Nastavení hladiny leštidla lze nastavit do pozice 1-6. 
Tovární nastavení leštidla je pozice 3.

Pokud se na vašem nádobí objevují po umytí skvrny, je třeba úroveň zvýšit, 
snížit ji musíte, pokud na nádobí zůstávají modré skvrny. 3

Varování: Použijte pouze taková leštidla, která jsou povolena k použití ve 
spotřebiči. Vzhledem k tomu, že v případě extrémního množství použitého 
leštidla se může v myčce hromadit pěna a ta sníží výkon, odstraňte přebytečné 
množství leštidla houbičkou.

1

3
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Nádobí do myčky vložte správně. V myčce jsou dva samostatné koše, do 
kterých můžete dávat nádobí. Spodní košík je na kulaté a hluboké nádobí. 
Horní košík je na tenké a úzké nádobí. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, 
doporučujeme používat košík na nože. Abyste předešli možným zraněním, 
nádobí s dlouhou rukojetí a ostrými hranami umístěte dnem vzhůru.

Varování: Nádobí vložte do myčky tak, aby nebránilo otáčení horních a 
spodních ramen s tryskami.

Horní košík
Rošt na nádobí

Do těchto roštů můžete díky nastavitelné výšce umístit 
nádobí různé velikosti. Rošty můžete používat ve 2 různých 
výškách.

Skládací rošty

Skládací rošty v horní části košíku jsou navržené tak, 
že vám umožní vložení velkých nádob, např. hrnců, 
pánví, atd. V případě potřeby lze každou část složit 
samostatně nebo je lze složit najednou a získat tak větší 
prostor. Chcete-li nastavit skládací rošty, zdvihněte je 
nebo je složte dolů.

Nastavení horní části, je-li plná

2

1

1 2

KAPITOLA 5:  PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ
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Mechanismus pro nastavení výšky na horním košíku vaší myčky je navržen 
tak, aby vám umožnil nastavit výšku vašeho horního košíku směrem dolů 
nebo nahoru, aniž by ho bylo nutné vyjmout z myčky když je plný a vy tak 
můžete vytvořit větší prostor v horní nebo spodní části vaší myčky. Koš vaší 
myčky je v továrním nastavení nastaven do horní pozice. Abyste svůj koš 
zvedli, uchopte ho z obou stran a vysuňte směrem nahoru. Abyste ho snížili, 
znovu ho uchopte z obou stran a snižte ho. V případě plného košíku se ujistěte, 
že jsou obě strany ve stejné pozici (nahoru nebo dolů).

Spodní košík
Skládací rošty
Ve spodním košíku myčky jsou čtyři skládací rošty, které jsou navrženy tak, 
abyste do nich mohli snadněji dávat velké kusy nádobí, hrnce, pánve, atd. V 
případě potřeby lze každou část rozložit a získat tak větší prostor. Chceteli je 
nastavit, zdvihněte je nebo je stlačte dolů.

Horník košík na příbory
Horní košík je navržený pro vkládání vidliček, lžící a nožů, dlouhých vařeček 
a malých předmětů.

1 2
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Vzhledem k tomu, že ho lze z myčky snadno vyjmout, můžete nádobí vyjmout 
z myčky společně s košem.

Horní košík na příbory tvoří dvě části; pokud potřebujete prostor na nádobí v 
horním košíku, můžete vyjmout levou nebo pravou část košíku a získejte tak 
více prostoru.

Varování: Nože a další ostré předměty lze do košíku na příbory vložit 
horizontálně.
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Alternativní plnění koše
Spodní koš

Horní koš

Vadné zatížení

Důležitá poznámka pro zkušební laboratoře
Pro informace o testech výkonnosti nás kontaktujte na adrese:  
“dishwasher@standardtest.info” . Ve svém e-mailu uveďte název modelu 
a sériové číslo (20 čísel), které můžete najít na dveřích spotřebiče.
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Varování: Krátké programy nezahrnují fázi sušení. Výše deklarované hodnoty 
byly získány v laboratorních podmínkách, v souladu s platnými směrnicemi. 
Tyto hodnoty se mohou změnit v závislosti na podmínkách a prostředí použití 
produktu (pnutí v síti, tlak vody, vstupní teplota vody a teplota okolí).

KAPITOLA 6:  POPIS PROGRAMU

Názvy 
programů a 

teploty
Auto Intensive 
60-70°C (P1)

Auto Normal  
50-60°C (P2)

Auto Delicate  
30-50°C(P3)

Hygiena 60°C 
(P4)

Typ 
potravinového 

odpadu
Automaticky nastaví délku mytí, teplotu a 

množství vody podle míry znečištění nádobí.

Nádobí s 
dlouhodobými 
nánosy nečistot 
nebo vyžadující 

hygienické 
mytí

Míra znečištění vysoké vysoké malé vysoké
Množství 
čisticího 

prostředku B: 
25 cm3 / 15 cm3 

A: 5 cm3

A+B A+B B A+B

Automaticky nastaví délku mytí, teplotu a 
množství vody podle míry znečištění nádobí. Předmytí

60°C Mytí
Oplachování za 

studena
Horké 

oplachování
Sušit

Konec
Délka trvání 

programu 
(min.)

111-183 100-127 64-92 123

Spotřeba 
elektřiny  

(kW hodiny)
1,22-1,8 1,12-1,3 0,81-0,96 1,55

Spotřeba vody 
(litry) 13,3-24,6 10,9-18,5 10,6-17,7 15
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Názvy 
programů a 

teploty
Express 
55’60°C 

60°C (P5)

Eco 
(reference )  

(P6)
Quick 40°C 

(P7)
Oplachování 

- (P8 )

Extra Hygiena 
(Předmytí 
+ Hygiena 

60°C) 70°C

Typ 
potravinového 

odpadu

polévky, 
omáčky, 

těstoviny, 
vejce, pilaf, 
brambory 
a zapečené 

pokrmy, 
smažené 
pokrmy

káva, mléko, 
studená jídla, 

zelenina, 
žádné dlouhé 
skladování

káva, mléko, 
studená jídla, 

zelenina, 
žádné dlouhé 
skladování

Předmytí 
použijte k 
opláchnutí 
a uvolnění 

zbytků, 
potom 
vyberte 

program.

Nádobí s 
dlouhodobými 

nánosy 
nečistot nebo 

vyžadující 
hygienické 

mytí

Míra 
znečištění střední střední malé vysoké

Množství 
čistícího 

prostředku B: 
25 cm3 / 15 

cm3 A: 5 cm3

A+B A+B B A+B

60°C Mytí Předmytí Předmytí Předmytí Předmytí

Oplachování 
za studena 50°C Mytí 40°C Mytí Konec 50°C 

Předmytí
Horké 

oplachování
Horké 

oplachování
Oplachování 
za studena 70°C Mytí

Konec Sušit Horké 
oplachování

Oplachování 
za studena

Konec Konec Oplachování 
za tepla
Horké 

oplachování

Sušit

Konec
Délka trvání 

programu 
(min.)

55 162 30 15 161

Spotřeba 
elektřiny  

(kW hodiny)
1,07 0,94 0,88 0,02 1,75

Spotřeba vody 
(litry) 11 9,0 11 4,2 22,7
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1. Tlačítko Zap./Vyp.
Jakmile stisknete tlačítko Zap./Vyp., rozsvítí se kontrolka Konec programu.

2. Displej Program
Na displeji se zobrazí délka trvání programu a zbývající délka programu. Na 
tomto displeji můžete rovněž sledovat vybrané programy.

3. Tlačítko volby programu
Pomocí tlačítka pro volbu programu můžete vybrat vhodný program na své 
nádobí.

4. Tlačítko odloženého spuštění
Stisknutím tlačítka odloženého startu můžete odložit čas s puštění vybraného 
programu o 1-2 ... 19 hodin. Když stisknete tlačítko odloženého spuštění, 
na displeji se zobrazí „1h”. Pokud budete tlačítko odloženého spuštění držet 
dál, na displeji se zobrazí 1-2...19. Odložený start lze aktivovat výběrem 
délky odložení startu a požadovaného programu pomocí tlačítka pro výběr 
programu. Rovněž je možné nejprve vybrat program a poté odložený start. 
Chcete-li odložený start změnit nebo zrušit, můžete ho nastavit tlačítkem 
prodlevy časovače; aktivuje se podle poslední zadané hodnoty.

5. Tlačítko Čisticí tableta (tlačítko 3 v 1)
Tlačítko Čisticí tableta stiskněte, když používáte kombinované čisticí 
přípravky, které zahrnují sůl a leštidlo.

KAPITOLA 7: ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE A VÝBĚR PROGRAMU
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6. Tlačítko Předmytí
Pokud vyberete program předmytí, zlepšíte výkon mytí. Když stisknete 
předmytí, s ohledem na zlepšení funkce mytí změní teplotu a délku mytí 
u některých programů.

Poznámka: Když se vybere program, který není kompatibilní s programem 
předmytí, ozve se zvuk alarmu, který značí, že program není s touto možností 
kompatibilní.

Poznámka: Pokud použijete pouze předmytí, program předmytí vyberte 
pomocí tlačítka výběru

7. Tlačítko ½ náplně
Pomocí tlačítka ½ lze nastavit až tři druhy mytí, ve spodním košíku, horním 
košíku a obou košících.

Máte-li v myčce malé množství nádobí a potřebujete ho umýt, 
u některých programů můžete aktivovat funkci poloviční náplně. 
Máte-li nádobí v obou košících, stiskněte tlačítko 1/2 a vyberte 
pozici, v níž se rozsvítí obě kontrolky.

Máte-li nádobí pouze v horním košíku, stiskněte tlačítko  
1/2 a vyberte pozici, v níž se rozsvítí kontrolka horního košíku. Tak 
se spustí mytí nádobí pouze v horní části. Při použití této funkce 
nesmí být ve spodním košíku žádné nádobí.

Máte-li nádobí pouze ve spodním košíku, stiskněte tlačítko  
1/2 a vyberte pozici, v níž se rozsvítí kontrolka spodního košíku. 
Tak se spustí mytí nádobí pouze ve spodní části. Při použití této 
funkce se ujistěte, že v horním košíku nezůstalo žádné nádobí.

Poznámka: Pokud jste u posledního použitého programu použili extra funkci, 
tato funkce zůstane aktivní i při dalším programu. Nechcete-li tuto funkci 
používat u nově vybraného programu, znovu stiskněte tlačítko vybrané funkce 
a zkontrolujte, zda odpovídající kontrolka zhasne.

Poznámka: Když vyberte program nekompatibilní s poloviční náplní, ozve 
se pípnutí, které značí, že vybraná možnost není kompatibilní.
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8. Kontrolka - Nedostatek soli
Abyste zjistili, zda je množství změkčovací sol v myčce dostatek nebo ne, 
zkontrolujte kontrolku na displeji. Když se kontrolka rozsvítí, musíte sůl do 
myčky doplnit.

Kontrolka - Nedostatečné oplachování
Abyste mohli zkontrolovat, zda máte v myčce dostatek prostředku na 
oplachování, zkontrolujte kontrolku na displeji. Když se kontrolka 
upozorňující na nedostatek prostředku na oplachování rozsvítí, do komory 
doplňte požadovaný prostředek.

Kontrolka Konec programu
Kontrolka Konec programu se rozsvítí, jakmile se vybraný program dokončí. 
Jakmile se program dokončí, myčka zapípá „5x”.

Zapnutí spotřebiče
1. Stiskněte tlačítko Zap./Vyp.
2. Vyberte program, který je pro vaše prádlo vhodné, použijte k tomu tlačítko 
Výběr programu.
3. Pokud si přejete, můžete vybrat doplňující funkci.
4. Zavřete dveře. Program se spustí automaticky.

Poznámka: Pokud se rozhodnete spustit myčku po výběru programu, stiskněte 
tlačítko zap./vyp. Vaše myčka se připraví na výběr nového programu, jakmile 
znovu stisknete tlačítko zap./vyp. Nový program můžete vybrat stisknutím 
tlačítka pro výběru programu.

Myčka se zapne po stisknutí tlačítka Zap./
Vyp., na displeji se zobrazí dvě čárky a 
kontrolka konce programu se zapne.

Když pomocí tlačítka pro výběr 
programu vyberete program, na 
displeji se zobrazí vybraný program 
(P1, P2, atd.) a na konci
programu se kontrolka vypne
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Sledování programu

Změna programu
Chcete-li změnit programy zatímco je spuštěný program mytí.

Poznámka: Když jsou dveře myčky otevřeny za účelem zastavení programu 
ještě před jeho dokončením, otevírejte dveře pomalu, abyste se vyhnuli vylití 
vody.

Změna programu pomocí restartu
Chcete-li zrušit program zatímco je spuštěný program mytí.

Poznámka: Když jsou dveře myčky otevřeny za účelem zastavení programu 
ještě před jeho dokončením, otevírejte dveře pomalu, abyste se vyhnuli vylití 
vody.

Neotevírejte dveře dokud program 
neskončí.

Kontrolka Konec programu se rozsvítí, 
jakmile se vybraný program dokončí. 
Jakmile se program dokončí, myčka zapípá 
„5x“.

Otevřete dveře a vyberte nový 

 
program stisknutím tlačítka pro 
výběr programu.

Jakmile zavřete dveře, nový 
spuštěný program nahradí starý 
program.
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Vypnutí spotřebiče

Poznámka: Jakmile pípnutí označí konec programu, když se program 
mytí ukončí (kontrolka Konec programu se rozsvítí), nechte dveře myčky 
pootevřené, abyste tak urychlili sušení.

Poznámka: Pokud se během mytí nebo v případě výpadku napájení otevřou 
dveře spotřebiče, spotřebič se zapne hned, jakmile se dveře zavřou nebo se 
obnoví napájení.

Když se rozsvítí kontrolka 
Konec programu, spotřebič 
vypněte stisknutím tlačítka 
Zap./Vyp. Spotřebič odpojte ze sítě. 

Vypněte přívod vody.

Otevřete dveře spotřebiče. 
Na obrazovce se zobrazí 
poslední vybraný program.

Po zavření dveře spotřebiče se spustí 
vypuštění. Spotřebič bude vypouštět 
vodu zhruba 30 sekund. Když se 
program zruší, spotřebič vydá pípnutí, 
"5x" a zapne se "kontrolka Konec 
programu".

Tlačítko pro výběr programu stiskněte na 
3 sekundy. Během zrušení programu se na 
displeji zobrazí „1“ a rozbliká se kontrolka 
ukončení programu.
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Čištění spotřebiče v pravidelných intervalech prodlužuje životnost 
spotřebiče.

V mycí části spotřebiče se může hromadit olej a vodní kámen. V případě 
takového hromadění:

• Naplňte přihrádku na čisticí prostředek aniž byste do myčky vložili 
nádobí a myčku spusťte při vysoké teplotě. Pokud to nefunguje, použijte 
speciální čisticí materiály.

Čištění těsnění ve dveřích spotřebiče
• Těsnění pravidelně otírejte navlhčeným hadříkem.

Čištění spotřebiče
• Filtry a ramena s tryskami čistěte minimálně jednou týdně.
• Než zahájíte čištění, spotřebič odpojte a vypněte přívod vody.
• Otřete jemným čistícím materiálem a navlhčeným hadříkem.

Filtry
Pokud v jemných a hrubých filtrech zůstanou jakékoli zbytky potravin, filtry 
vyjměte a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.

a. Mikro filtr
b. Hrubý filtr
c. Kovový//Plastový filtr

KAPITOLA 8: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

1

a

b

2 3
c

4
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Pro odebrání a vyčištění kombinace filtru otočte filtrem proti směru hodinových 
ručiček a vyjměte ho nahoru. 1 Vytáhněte a vyjměte kovový/plastový filtr. 3 
Potom z mikro filtru vytáhněte hrubý filtr. 2 Pod tekoucí vodou ho důkladně 
propláchněte. Kovový/plastový filtr vraťte na místo. Hrubý filtr zasuňte do 
mikro filtru tak, aby značky vzájemně odpovídaly. Mikro filtr připojte ke 
kovovému/plastovému filtru a otočte ve směru šipky tak, aby se zamknul, k 
čemuž dojde když lze vidět šipku na mikro filtru. 4

• Myčku nádobí nikdy nepoužívejte bez filtru.
• Nesprávné nasazení filtru sníží účinnost mytí.
• Čisté filtry jsou velmi důležité kvůli správnému spuštění spotřebiče.

Ramena s tryskami
Zkontrolujte otvory v horních a spodních ramenou 
s tryskami. Pokud se některá z trysek uspala, 
vyjměte rameno a vyčistěte ho pod tekoucí vodou. 
Spodní rameno můžete vyjmout tahem vzhůru, 
zatímco horní rameno lze vyjmout tak, že jeho 
matici otočíte doleva. Ujistěte se, zda je matice při 
opakovaném nasazení horního ramena na místo 
dokonale utažená.

Filtr hadice
Čas od času zkontrolujte filtr a hadici a pokud se v nich začnou hromadit 
zbytky z mytí, vyčistěte je. Chcete-li vyčistit filtr, nejprve vypněte přívod vody 
a potom hadici odpojte. Filtr po vyjmutí z hadice vyčistěte pod tekoucí vodou. 
Vyčištěný filtr vraťte zpět na místo uvnitř hadice. Hadici znovu připevněte.
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KAPITOLA 9:  KÓDY SELHÁNÍ A CO DĚLAT V PŘÍPADĚ 
SELHÁNÍ

CHYBOVÝ 
KÓD CHYBA POPIS KONTROLA

F5
Nedostatečný přívod 
vody.

•Zkontrolujte, zda je přívod vody zcela 
otevřený.
•Zavřete přívod vody, odpojte hadici pro přívod 
vody od kohoutku a vyčistěte filtr na konci 
hadice.
•Pokud chyba přetrvává, restartujte myčku na 
nádobí, kontaktujte servis.

F3 Chyba přívodu vody.
•Zavřete kohoutky.
•Kontaktujte servis.

F2
Z myčky se nevypouští 
odpadní voda.

•Ucpaná hadice pro přívod vody.
•Filtry vašeho spotřebiče můžou být ucpané.
•Vypněte spotřebič a aktivujte příkaz ke zrušení 
programu.
•Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servis.

F8 Chyba ohřevu. •Kontaktujte servisní společnost.

F1
Aktivní alarm - přetékání 
vody.

•Vypněte spotřebič a zavřete kohoutek.
•Kontaktujte servisní společnost.

FE Vadná elektronická karta. •Kontaktujte servisní společnost.

F7
Chyba přehřátí (příliš 
vysoká teplota ve 
spotřebiči).

•Kontaktujte servisní společnost.

F9
Chyba umístění 
přepážky.

•Kontaktujte servisní společnost.

F6 Vadný senzor ohřívání. •Kontaktujte servisní společnost.
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Pokud jedna z kontrolek programu svítí a kontrolka Start/Pauza se 
vypíná a zapíná;
Dveře spotřebiče jsou otevřené, zavřete je.

Pokud se program nespustí:
• Zkontrolujte pojistky.
• Zkontrolujte, zda je kohoutek na přívodu vody otevřený.
• Zkontrolujte, zda jste zavřeli dveře spotřebiče.
• Zkontrolujte, zda jste spotřebič vypnuli stisknutím tlačítka Zap./Vyp.
• Zkontrolujte, zda není filtr na přívodu vody a filtry ve spotřebiči zanesené.

Pokud kontrolky „Mýt/Sušit” a „Konec” blikají:
• Aktivní alarm - přetékání vody.
• Vypněte přívod vody a kontaktujte autorizovaný servis.

Pokud kontrolky nezhasnou po dokončení programu;
Zkontrolujte, zda je tlačítko Zap./Vyp. uvolněno.

Pokud v prostoru na čistící prostředek zůstanou zbytky čistícího 
prostředku;
Čistící prostředek byl přidán do prostoru na čistící prostředek, který byl mokrý.

Pokud na konci programu zůstane ve spotřebiči voda:
• Odtoková hadice je ucpaná.
• Filtry jsou ucpané.
• Program se ještě nedokončil.

Pokud se spotřebič zastaví během mytí:
• Výpadek napájení.
• Selhání přívodu vody.
• Program může být v pohotovostním režimu.

Pokud se během mytí ozývá hluk a spotřebič se třese:
• Nádobí je vložené nesprávně.
• Ramena s tryskami naráží do nádobí.
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Pokud na nádobí zůstanou zbytky jídla:
• Nádobí je do myčky vloženo nesprávně, rozstřikovaná voda se nedostala 

na konkrétní místa.
• Košík je přeplněný.
• Nádobí se naklání.
• Bylo přidáno malé množství čistícího prostředku.
• Byl zvolen nevhodný program, spíše slabý.
• Ramena s tryskami jsou ucpaná zbytky jídla.
• Filtry jsou ucpané.
• Filtry byly nesprávně nasazeny.
• Ucpaný odtok.

Pokud na nádobí zůstávají bělavé skvrny:
• Bylo použito malé množství čistícího prostředku.
• Nastavení dávkování na oplachování bylo nastaveno na velmi nízkou 

úroveň.
• Nebyla použita žádná speciální sůl, navzdory vysoké tvrdosti vody.
• Nastavení systému na zjemňování je na velmi nízké úrovni.
• Víčko prostoru na sůl není dobře dovřené.

Pokud nádobí neuschne:
• Byl zvolen program bez sušení.
• Oplachování bylo nastaveno příliš nízko.
• Nádobí bylo vyndáno příliš rychle.

Pokud na nádobí zůstává rez:
• Kvalita nerezového nádobí je nedostačující.
• Vysoký obsah soli ve vodě.
• Víčko prostoru na sůl není dobře dovřené.
• Příliš mnoho soli se při plnění rozstříkne po stranách a do myčky.
• Nesprávné uzemnění.

Pokud problém přetrvává i po provedení kontrol nebo v případě jakéhokoli 
selhání, které není popsáno výše, kontaktujte autorizovaný servis.
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KAPITOLA 10:  PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE

1. Kdykoli není spotřebič v provozu:
• Spotřebič odpojte a vypněte přívod vody.
• Dveře nechte mírně pootevřené, abyste předešli hromadění nepříjemného 

zápachu.
• Vnitřní část spotřebiče udržujte čistou.

2. Eliminace vodních kapek:
• Nádobí umyjte pomocí intenzivního programu.
• Ze spotřebiče vyjměte kovové nádoby.
• Nepřidávejte čisticí prostředek.

3. Pokud nádobí do myčky vložíte správně, dosáhnete té nejlepší účinnosti co 
do spotřeby energie a mycího a sušícího výkonu.

4. Než špinavé nádobí vložíte do myčky, očistěte všechny hrubé nečistoty.

5. Spotřebič spusťte zcela naplněný.

6. Program předmytí použijte pouze je-li to nezbytné.

7. Při výběru programu dodržte informace o programu a průměrné spotřebě.

8. Vzhledem k tomu, že spotřebič dosáhne vysokých teplot, neměl by být 
umístěn v blízkosti chladničky.

9. Pokud se spotřebič nachází na místě, na kterém existuje nebezpečí zamrznutí, 
musíte vodu, která ve spotřebiči zůstala, vyprázdnit. Vypusťte všechnu vodu, 
která ve výrobku zůstala. Vypněte přívod vody, odpojte hadici pro přívod vody 
od kohoutku a nechte vodu z myčky vytéct.

Myčka nádobí obsahuje v prostoru jímky filtru P biocidní přípravek, 
který brání množení bakterií.
Aktivní látka: pyrithion zinečnatý (Č. CAS: 13463-41-7).
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Likvidace starěho spotřebiče

Tento symbol na produktu nebo balení znamená, že s produktem nesmí být 
zacházeno jako s domácím odpadem.
Místo toho musí být dopraven na sběrné místo pro recyklaci elektrických a 
elektronických přístrojů.
Pomůžete předejít poškození ostatních osob a životního prostředí. Recyklace 
materiálů pomůže chránit přírodní bohatství. Více informací ohledně recyklace 
vašeho starého přístroje se dozvíte od vašeho městského úřadu, sběrných 
služeb nebo obchodu, v němž jste výrobek zakoupili.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Ochranná známka výrobce KERNAU

Modelové označení KDI 6953

Počet jídelních souprav 15

Energetická třída A++

Roční spotřeba energie v kWh za rok (AEC) (280 cyklů) * 267

Spotřeba energie (Et) (kWh na cyklus) 0,94

Příkon ve vypnutém stavu (W) (PO) 0,50

Příkon v zapnutém stavu (W) (PI) 1,00

Roční spotřeba vody v litrech za rok (AWC) (280 cyklů)** 2520

Třída účinnosti sušení *** A

Název referenčního programu**** Eco

Délka programu pro standardní cyklus (min) 162

Hlučnost dB(A) 45

Montáž Vestavná

* Spotřeba energie 267 kwh za rok, založená na 280 klasických mycích cyklech 
při použití studené vody a režimech s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba 
energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
** Spotřeba vody 2520 litrů za rok založená na 280 klasických mycích cyklech. 
Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
*** Třidá A schopnosti sušení na stupnici od G (nejnižší účinnost) do A (nejvíce 
účinná).
**** “Eco je klasický mycí cyklus, ke kterému se vztahují informace na etiketě. 
Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a pokud se jedná 
o kombinaci spotřeby energie a vody, je to nejefektivnější program.


