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NÁVOD KE KAŽDODENNÍMU 
POUŽITÍ

DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ PRODUKTU ZNAČKY 
WHIRLPOOL. Chcete-li získat komplexnější servis, 
zaregistrujte svůj spotřebič na:
www.whirlpool.eu/register

Bezpečnostní pokyny a návod k použití můžete stáhnout 
na naší webové stránce 
http://docs.whirlpool.eu a dle pokynů na zadní straně 
této brožury.

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní upozornění.

POPIS PRODUKTU

SPOTŘEBIČ

1.Horní koš
2. Sklopná ramena
3.Regulátor výšky horního koše
4.Horní ostřikovací rameno
5.Spodní koš
6.Košík na nože
7.Spodní rameno s tryskami
8.Filtrační jednotka
9.Zásobník na sůl
10.Přihrádky na čisticí prostředek a leštidlo
11.Destička s údaji
12.Ovládací panel
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OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko Zap.-Vyp./Restart s kontrolkou
2. Tlačítko volby programu s kontrolkou
3. Tlačítko poloviční náplně s kontrolkou 
4. Kontrolka množství soli
5.  Kontrolka množství leštidla

6. Kontrolky programu
7. Kontrolka odložení startu programu
8. Tlačítko odložení startu programu s kontrolkou
9. Tlačítko Tableta s kontrolkou
10. Tlačítko a kontrolka Start/Pauza
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PRVNÍ POUŽITÍ
SŮL, LEŠTIDLO A MYCÍ PROSTŘEDEK
DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRVNÍHO POUŽITÍ
Po instalaci odstraňte z košů zarážky a z horního koše odstraňte 
elastické prvky.

DOPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL
Abyste předešli tvorbě VODNÍHO KAMENE na nádobí a na funkčních 
komponentech spotřebiče, používejte sůl.
• Je důležité, aby zásobník na sůl nebyl nikdy prázdný (s výjimkou 

případu, kdy je tvrdost vody nastavená na -1 "Měkká").
• Nastavení tvrdosti vody je důležité.
Zásobník na sůl se nachází ve spodní části myčky nádobí (viz POPIS 
PROGRAMŮ) a pokud se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka 
DOPLNĚNÍ SOLI  , je třeba ji doplnit.

1.Vysuňte spodní koš a odšroubujte víčko 
zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
2.Umístěte násypku (viz obrázek) a zásobník na sůl 
doplňte až po jeho okraj (zhruba 1 kg); může dojít 
k vytečení malého množství vody.
3.Násypku odstraňte a z okolí otvoru odstraňte 
jakékoli zbytky soli.

Ujistěte se, zda je víčko pevně přišroubované, aby se během programu 
mytí nedostal do zásobníku mycí prostředek (to by mohlo poškodit 
změkčovaní vody).
Kdykoli potřebujete přidat sůl, doporučujeme, abyste postup 
provedli před spuštěním cyklu mytí.

NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY
Aby mohlo změkčování vody fungovat co nejlépe, je nezbytné, aby se 
nastavení tvrdosti vody zakládalo na skutečné tvrdosti vody ve vaší 
domácnosti. Informace lze získat od vašeho lokálního dodavatele vody.
V továrním nastavení je nastavena průměrná tvrdost vody (3).
1. Spotřebič zapněte stisknutím tlačítka ZAP./VYP. .
2. Spotřebič vypněte stisknutím tlačítka ZAP./VYP..
3. Na 5 sekund stiskněte tlačítko START/PAUZA  dokud neuslyšíte 

pípnutí.
4. Spotřebič zapněte stisknutím tlačítka ZAP./VYP. .
5. Kontrolka aktuálně nastavené úrovně zhasne.
6. Stiskněte tlačítko P a vyberte požadovanou tvrdost vody (viz 

TABULKA TVRDOSTI VODY).

7. Spotřebič vypněte stisknutím tlačítka ZAP./VYP..
Nastavení je dokončeno!
Jakmile se tento proces dokončí, spusťte program bez náplně.
Používejte pouze sůl, která byla navržena konkrétně pro myčky 
nádobí.
Po doplnění soli do myčky kontrolka DOPLNĚNÍ SOLI zhasne.
Není-li zásobník na sůl doplněný, může dojít k poškození 
dekalcifikátoru vody a topného prvku (s výjimkou případu, kdy je 
tvrdost vody nastavená na - 1 “Měkká").

DOPLNĚNÍ LEŠTIDLA
Leštidlo usnadňuje SUŠENÍ. Zásobník leštidla A je třeba doplnit jakmile 
se na ovládacím panelu rozsvítí  kontrola DOPLNĚNÍ LEŠTIDLA  .

1. Zásobník C otevřete stisknutím a stlačením zarážky na víčku.
2. Pečlivě nalijte leštidlo, až po rysku maximálního objemu (110 ml) - 

dejte pozor, abyste leštidlo nepřelili. Pokud k tomu dojde, okamžitě 
rozlité leštidlo utřete suchým hadříkem.

3. Víčko přitiskněte tak, abyste zaslechli cvaknutí.
Leštidlo NIKDY nelijte přímo do nálevky.

NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ LEŠTIDLA
V případě, že s výsledky sušení nejste zcela spokojeni, můžete nastavit 
množství použitého leštidla.
• Myčku nádobí zapněte stisknutím tlačítka ZAP./VYP. .
• Vypněte ji stisknutím tlačítka ZAP./VYP..
• Třikrát stiskněte tlačítko START/PAUZA a ozve se pípnutí.
• Zapněte ji stisknutím tlačítka ZAP./VYP..
• Rozbliká se kontrolka aktuálně nastavené úrovně.
• Pro výběr množství dodaného leštidla stiskněte tlačítko P .
• Vypněte ji stisknutím tlačítka  ZAP./VYP. .
Nastavení je dokončeno!
Je-li úroveň množství leštidla nastavená na NULU (EKO), nebude se po-
užívat žádné leštidlo. Pokud leštidlo dojde, kontrolka MÁLO LEŠTIDLA 
se nerozsvítí.
V závislosti na modelu myčky nádobí lze nastavit 4 úrovně. Tovární na-
stavení je na střední úroveň.
• Pokud na nádobí vidíte modravé čmouhy, nastavte nízké číslo (1-

2).
• Jsou-li na nádobí kapky vody nebo vodního kamene, nastavte 

vysoké číslo (3-4).

PLNĚNÍ PŘIHRÁDKY NA MYCÍ PROSTŘEDEK
K otevření přihrádky na mycí 
prostředek použijte zařízení A.
Mycí prostředek dejte pouze do 
části označené B..
Množství mycího prostředku na 
předmytí dejte přímo do 
trubice.
1.Při odměřování množství mycího 
prostředku postupujte dle 
informací uvedených v (viz 
TABULKA PROGRAMŮ). V prostoru 

B je znázorněno maximální množství tekutého nebo práškového 
mycího prostředku, který lze přidat ke každému cyklu.

2. Před zavřením krytu odstraňte z okrajů přihrádky usazeniny mycího 
prostředku.

3. Víčko zásobníku na mycí prostředek zavřete zatlačením - tak, aby 
vše bylo na svém místě.

Zásobník na mycí prostředek se dle nastaveného programu 
automaticky otevře v tu správnou dobu.
V případě použití mycích prostředků "vše v jednom" doporučujeme 
použít tlačítko TABLETA, protože program se nastaví tak, aby bylo 
dosaženo co nejlepších výsledků mytí a sušení.

Tabulka úrovně tvrdosti vody
Je třeba 

použít sůlÚroveň °dH
Německé stupně

°fH
Francouzské stupně

1 Měkké 0 - 6 0 - 10 ŽÁDNÉ

2 Střední 7 - 11 11 - 20

ANO
3 Průměr 12 - 17 21 - 30

4 Tvrdé 17 - 34 31 - 60

5 Velmi tvrdé 35 - 50 61 - 90

MAX

MAX

AB

A

B



3

CS

TABULKA PROGRAMŮ

Data programu EKO jsou změřená v laboratorních podmínkách, v souladu s evropskou směrnicí EN 50242.
*) Všechny možnosti nelze používat současně.
**) Délka trvání programu zobrazená na displeji nebo v brožuře je odhad vypočtený za standardních podmínek. Skutečný čas se může lišit v závislosti na 
řadě faktorů, například teplotě a tlaku přiváděné vody, množství mycího prostředku, kvalitě a typu náplně, vyvážení náplně, vybraných doplňkových 
možnostech a kalibraci senzoru. Kalibrace senzoru může zvýšit délku trvání programu až o 20 minut.
Spotřeba v pohotovostním stavu: Spotřeba v režimu zapnutí: 5 W - Spotřeba v režimu vypnutí: 0,5 W

Program

Fá
ze

 s
uš

en
í

Dostupné funkce *)
Mycí prostředek Délka trvání 

programu 
(h:min)**)

Spotřeba 
vody 

(litry/cyklus)

Spotřeba
energie 

(kWh/cyklus)Zásobník B 

1. Eko 50° 03:10 11 1,04

2. Intenzivní 65° 02:30 16,5 1,65

3. Normální 55° - 02:00 16 1,35

4. Rychlý 30’ 50° - - 00:30 8,5 0,5

5. Předmytí - - - - 00:10 4 0,01

POPIS PROGRAMŮ
Pokyny k výběru cyklu mytí.

EKO 50°
Normálně zašpiněné nádobí. Standardní program, nejefektivnější co 
do kombinované spotřeby energie a vody.

INTENZIVNÍ 65°
Program doporučený pro silně znečištěné nádobí, zejména vhodný na 
hrnce a  pánve (nelze ho používat na křehké nádobí).

NORMÁLNÍ 55°
Normálně zašpiněné nádobí. Každodenní cyklus, který zajišťuje 
optimální mycí výkon v krátké době.

RYCHLÝ 30’ 50°
Program na lehce znečištěné nádobí bez zaschlých zbytků jídla. (Ideální 
pro natavení 2 míst.)

PŘEDMYTÍ
Nádobí, které má být umyto později. V tomto programu se nepoužívá 
žádný mycí prostředek.

Poznámky:
Optimálních úrovní výkonu při použití programů “Rychlý” lze 
dosáhnout dodržením maximálního množství nastavení místa.
Abyste ještě více snížili spotřebu energie, myčku nádobí 
spouštějte pouze je-li plná.
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MOŽNOSTI A FUNKCE
MOŽNOSTI lze vybrat přímo stisknutím odpovídajícího tlačítka (viz 
OVLÁDACÍ PANEL).

POLOVIČNÍ NÁPLŇ
Není-li v myčce mnoho nádobí, možnost poloviční 
náplně lze použít k úspoře spotřeby vody, elektřiny a 
mycího prostředku. Vyberte program a stiskněte tlačítko 
POLOVIČNÍ NÁPLŇ: rozsvítí se odpovídající kontrolka. Pro 
zrušení této možnosti tlačítko POLOVIČNÍ NÁPLŇ 
stiskněte ještě jednou.
Nezapomeňte rozdělit množství mycího prostředku.

TABLETA (Tab)
Toto nastavení vám umožní optimalizovat výkon 
programu podle typu použitého mycího prostředku.
Pokud použijete mycí prostředek ve formě tablety 
(leštidlo, sůl a mycí prostředek v 1 dávce), na 3 sekundy 
stiskněte tlačítko TABLETA  (rozsvítí se kontrolka. 
Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí 
prostředek, tato možnost musí být vypnutá.

ODLOŽENÝ START
Čas spuštění programu lze odložit o 2, 4 nebo 8 hodin:
1.Po výběru požadovaného programu a dalších možností 

stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START. Rozsvítí se 
kontrolka.

2.Opakovaným stisknutím tlačítka ODLOŽENÝ START 
vyberte požadovanou dobu odloženého startu. 
Postupně se rozsvítí kontrolky 2 hodiny, 4 hodiny a 8 
hodin. Pokud stisknete tlačítko ODLOŽENÝ START znovu, 
výběr možnosti se zruší a kontrolka zhasne.

3.Po výběru procesu se odpočet spustí jakmile stisknete 
tlačítko START/PAUZA. Kontrolka vybrané délky 
odloženého startu se rozsvítí a stejně tak tlačítko
START/PAUZA (nastálo).

4.Jakmile tento čas uplyne, kontrolka ODLOŽENÝ START 
zhasne a program se spustí automaticky.

Jakmile se program spustí, funkci ODLOŽENÝ START 
nelze nastavit.

VYPOUŠTĚNÍ
K zastavení a zrušení aktivní cyklu lze použít funkci 
Vypouštění.
Funkce VYPOUŠTĚNÍ se aktivuje dlouhým stisknutím 
tlačítka START/PAUZA. Aktivní program se zastaví a voda 
v myčce se vypustí.

V případě, že možnost není kompatibilní s vybraným progra-
mem (viz TABULKA PROGRAMŮ), odpovídající LED rychle 3x
zabliká a ozve se pípnutí. Možnost se neaktivuje.
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KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
1. ZKONTROLUJTE PŘÍVOD VODY

Zkontrolujte, zda je myčka nádobí připojená k přívodu vody a zda 
je kohoutek otevřený.

2. ZAPNUTÍ MYČKY NÁDOBÍ
Stiskněte tlačítko ZAP./VYP.

3. PLNĚNÍ KOŠŮ 
(viz PLNĚNÍ KOŠŮ)

4. PLNĚNÍ PŘIHRÁDKY NA MYCÍ PROSTŘEDEK
(viz TABULKA PROGRAMŮ).

5. VYBERTE PROGRAM A UPRAVTE CYKLUS
Vyberte nejvhodnější program podle typu nádobí a míry jeho 
znečištění  (viz POPIS PROGRAMŮ) - k tomu použijte tlačítko P .
Vyberte požadované možnosti (viz MOŽNOSTI A FUNKCE).

6. START
Cyklus mytí spusťte stisknutím tlačítka START/PAUZA . . Když se 
program spustí, uslyšíte pípnutí.

7. KONEC CYKLU MYTÍ
Konec cyklu mytí je oznámen pípnutím a  a rozbliká se kontrolka 
vybraného programu. Otevřete dveře a spotřebič vypněte 
stisknutím tlačítka ZAP./VYP. .
Než nádobí vyndáte, počkejte několik minut - abyste předešli 
popálení.
Vyprázdněte koše, začněte spodním košem. 

Spotřebič se během určitých delších období nečinnosti 
automaticky vypne, aby se tak minimalizovala spotřeba elektřiny.
Je-li nádobí pouze lehce znečištěné nebo pokud bylo před 
vložením do myčky opláchnuto vodou, snižte množství mycího 
prostředku.

ÚPRAVA SPUŠTĚNÉHO PROGRAMU
Pokud byl vybrán špatný program, je možné ho změnit, za předpokladu, 
že se právě spustil:  stiskněte a přidržte tlačítko ZAP./VYP., spotřebič se 
vypne.
Spotřebič znovu zapněte pomocí tlačítka ZAP./VYP. a vyberte nový 
cyklus mytí a další požadované možnosti, cyklus spusťte Stiskněte 
tlačítko START/PAUZA . 

PŘIDÁNÍ DALŠÍHO NÁDOBÍ
Aniž byste spotřebič vypínali, otevřete dveře (dejte si pozor na 
HORKOU páru!) a nádobí vložte do myčky. Zavřete dveře a stiskněte 
tlačítko START/PAUZA  a cyklus se spustí od okamžiku, v kterém byl 
přerušený.

NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ
Pokud během cyklu mytí dojde k otevření dveří, nebo pokud dojde k 
odpojení napájení, cyklus se zastaví. Jakmile se dveře zavřou nebo se 
obnoví napájení, aby se cyklus spustil v místě, v kterém byl přerušený,je 
třeba, abyste stiskli tlačítko START/PAUZA . 

Více informací o funkcích získáte na vyžádání nebo si stáhněte návody k 
použití z webových stránek, postupujte dle pokynů na poslední stránce. 

RADY A TIPY
TIPY
Než nádobí vložíte do košů, odstraňte z nich všechny zbytky jídla a 
skleničky vylijte. Nemusíte provádět předmývání pod tekoucí 
vodou. 
Nádobí uspořádejte tak, aby na místě drželo pevně a nepřevrátilo se; a 
nádoby dejte tak, aby jejich otvory směřovaly dolů a konkávní/
konvexní části umístěte šikmo, díky čemuž se voda dostane na každý 
povrch a bude moci volně stékat. 
Varování: poklice, držadla, pekáče a pánve nesmí bránit v otáčení 
ostřikovacích ramen.
Do košíku na nádobí můžete dát jakékoli malé předměty.
Velmi znečištěné nádobí a pánve je třeba vložit do spodního košíku, 
protože v této části jsou vodní trysky silnější a poskytují vyšší mycí 
výkon.
Po naplnění spotřebiče se ujistěte, zda se mohou ostřikovací ramena 
volně otáčet.

HYGIENA
Abyste předešli možnému hromadění zápachu a usazenin v myčce, 
nejméně jednou za měsíc spusťte program s vysokou teplotou. Před 
spuštěním spotřebiče bez nádobí přidejte lžičku mycího prostředku.

NEVHODNÉ NÁDOBÍ
• Dřevěné nádobí a příbory.
• Jemně zdobené sklo, umělecké řemeslné kousky a starožitné 

nádobí. Jejich zdobení není odolné.
• Části ze syntetického materiálu, které nevydrží vysoké teploty.
• Měděné a cínové nádobí.
• Nádobí znečištěné voskem, popelem, lubrikačním mazivem nebo 

inkoustem.
Barvy skleněných ozdob a hliníkových/stříbrných částí se mohou 
během procesu mytí změnit a zešednout. Některé typy skla (např. 
křišťál) mohou po několika cyklech mytí pozbýt lesku..

POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ
• Používejte skleničky a hrnky, které jsou výrobcem označené jako 

vhodné do myčky nádobí.
• Používejte mycí prostředek vhodný na nádobí.
• Sklenice a nádobí vyjměte z myčky co nejdříve od skončení cyklu.
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PLNĚNÍ KOŠŮ

HORNÍ KOŠ
Křehké a lehké nádobí: skleničky, hrnky, misky, salátové misky..

(příklad naplnění horního koše)

NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE
Výšku horního koše lze nastavit: ve vysoké pozici lze do spodního koše 
vložit velké kusy nádobí a v nízké pozici lze přizpůsobit pomocí 
nastavitelných držáků a vytvořit tak více prostoru na výšku a předejít 
kolizi s předměty vloženými do spodního koše.
Horní koš je vybavený Regulátorem 
výšky horního koše (viz obrázek), 
stiskněte páky a koš uchopte po 
stranách a zdvihněte ho a jakmile je v 
horní pozici, zajistěte ho. 
Pro obnovení spodní pozice stiskněte 
páky  A po stranách koše a koš 
přesuňte dolů.

Doporučujeme, abyste nastavení 
výšky koše neprováděli v případě, že je naplněný.
NIKDY koš nezdvihejte ani nesnižujte pouze po jedné straně.

DRŽÁKY S NASTAVITELNOU POZICÍ
Postranní držáky lze umístit do tří různých 
výšek a optimalizovat tak uspořádání 
nádobí v koši.
Skleničky na víno lze umístit do 
skládacích držáků zasunutí nožičky každé 
skleničky na odpovídající místo.
Abyste dosáhli optimálních výsledků 
sušení, můžete držáky naklonit. Chcete-li 
naklonění změnit, skládací držák lehce 
nakloňte do požadované pozice.

SPODNÍ KOŠ
Na hrnce, police, talíře, salátové mísy, příbory, atd. Velké talíře a poklice 
je ideální umístit po stranách a předejít tak kontaktu s ostřikovacím 
ramenem.

(příklad naplnění spodního koše)

KOŠÍK NA PŘÍBORY
Modulární košík je vybavený horními mřížkami pro lepší uspořádání 
příborů. Košík na příbory lze umístit pouze do přední části spodního 
koše..

Nože a další kuchyňské nástroje s ostrými hranami je třeba vložit 
do košíku na příbory tak, aby hroty směřovaly dolů nebo je třeba 
je umístit do prostoru v horním košíku na dlouhé náčiní.
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PÉČE A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ FILTRU
Filtrační jednotku čistěte pravidelně, aby se filtry neucpaly a odpadní 
voda mohla správně odtékat.
Filtrační jednotku tvoří tři filtry, které z vody odstraňují zbytky jídla - 
voda se následně použije znovu; abyste dosáhli co nejlepších výsledků, 
musíte je udržovat čisté.
Myčku nelze používat bez filtru nebo je-li filtr uvolněný.
Filtrační jednotku zkontrolujte po několika mytích a je-li třeba, 
důkladně ji očistěte pod tekoucí vodou, pomocí nekovového kartáčku 
a při dodržení níže uvedených pokynů:
1. Kruhový filtr A otočte proti směru hodinových ručiček a vysuňte ho 

(Obr. 1).
2. Na filtr B vyviňte lehký tlak po stranách a vysuňte ho (Obr. 2).
3. Vysuňte deskový filtr z nerezové oceli C (Obr. 3).
4. Zkontrolujte sítko a odstraňte případné zbytky jídla. 
NIKDY NEVYNDÁVEJTE ochranu čerpadla (černý detail) (Obr. 4)..

Po vyčištění filtrů vraťte filtrační jednotku na místo a správně ji 
upevněte; to je nezbytné k zachování efektivního provozu myčky.

ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN
Na ostřikovacích ramenou mohou občas zůstat zbytky potravin a 
blokovat tak otvory použité ke stříkání vody. Proto se doporučuje, 
abyste ramena čas od času zkontrolovali a očistili je malým, nekovovým 
kartáčkem.

Chcete-li vyjmout horní ostřikovací rameno, otočte plastovým 
zajišťovacím kroužkem proti směru hodinových ručiček. Horní 
ostřikovací rameno je třeba vrátit na místo tak, aby strana s větším 
počtem otvorů směřovala nahoru.

Spodní ostřikovací rameno lze vyjmout vysunutím směrem nahoru.

ČIŠTĚNÍ HADICE PRO PŘÍVOD VODY
Před provedením zapojení a v případě, že hadice pro přívod vody jsou 
nové nebo pokud nebyly použity delší dobu, nechte jimi protéct vodu 
a ujistěte, že jsou čisté a bez nečistot. Není-li toto bezpečnostní 
opatření dodrženo, může dojít k zablokování přívodu vody a poškození 
myčky.

A
A

B

C

1 2

3 4
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Vaše myčka nádobí nemusí fungovat správně. Než kontaktujete servisní centrum, projděte si následující seznam a
zkontrolujte, zda by nebylo možné problém vyřešit. 

PROBLÉMY MOŽNÉ PŘÍČINY ŘEŠENÍ

Myčka se nespustí 
nebo nereaguje na 
příkazy.

Spotřebič není správně zapojený. Zapojte zástrčku do zásuvky.

Výpadek napájení. Myčka nádobí se automaticky spustí jakmile dojde k obnovení napájení.

Dveře myčky se nezavírají. Dveře razantně zabouchněte, tak, abyste zaslechli “cvaknutí”.

Nereaguje na příkazy. Spotřebič vypněte stisknutím tlačítka ZAP./VYP. , po uplynutí zhruba 
jedné minuty ho znovu zapněte a program restartujte.

Myčka nevypouští 
vodu.

Cyklus mytí dosud neskončil. Počkejte, dokud cyklus mytí neskončí.

Odtoková hadice je ohnutá. Zkontrolujte, zda není odtoková hadice ohnutá (viz POKYNY K INSTALACI).

Odtokové potrubí je zablokované. Odtokové potrubí vyčistěte.

Filtr je ucpaný zbytky jídla. Vyčistěte filtr (viz ČIŠTĚNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY).

Myčka nádobí 
vydává nadměrný 
hluk.

Nádobí drnčí. Nádobí správně uspořádejte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).

Tvoří se nadměrné množství pěny. Mycí prostředek nebyl správně odměřen nebo není k použití v myčce 
nádobí (viz PLNĚNÍ PŘIHRÁDKY NA MYCÍ PROSTŘEDEK). Myčku nádobí 
restartujte stisknutím tlačítka VYPUSTIT (viz MOŽNOSTI A FUNKCE) a 
spusťte nový program bez použití mycího prostředku.

Nádobí není čisté. Nádobí nebylo správně uspořádáno. Nádobí správně uspořádejte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).

Ostřikovací ramena se nemohla otáčet 
volně, bránilo jim v tom nádobí.

Nádobí správně uspořádejte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).

Cyklus mytí je příliš jemný. Vyberte vhodný cyklus mytí (viz TABULKA PROGRAMŮ).

Tvoří se nadměrné množství pěny. Mycí prostředek nebyl správně odměřen nebo není k použití v myčce 
nádobí (viz PLNĚNÍ PŘIHRÁDKY NA MYCÍ PROSTŘEDEK).

Víčko zásobníku na leštidlo nebylo 
správně zavřené.

Ujistěte se, zda je víčko zásobníku na leštidlo zavřené.

Filtr je znečištěný nebo ucpaný. Vyčistěte filtr (viz PÉČE A ÚDRŽBA).

V myčce není žádná sůl. Doplňte zásobník na sůl (viz DOPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL).

ÚDRŽBA A POKYNY K ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Více informací, postupů údržby a pokyny k odstraňování problémů 
naleznete v  Návodu k použití a péči.
 Návod k použití a péči lze získat na následujících místech:
• V poprodejním servisu; telefonní číslo je uvedeno v záručním listu.
• Z webových stránek: http://docs.whirlpool.eu
• Pomocí kódu QR:

TECHNICKÝ LIST
Technické údaje o spotřebě energie lze stáhnout z webové stránky:
http://docs.whirlpool.eu

Whirlpool® is a registered trademark of Whirlpool, USA.

KONTAKTOVÁNÍ POPRODEJNÍHO SERVISU
Když budete kontaktovat poprodejní 
servis, musíte uvést kódy na štítku, který 
se nachází v myčce, v levé nebo pravé 
části. Telefonní číslo je uvedeno v 
záručním listu nebo na webové stránce:
http://www.whirlpool.eu
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