
INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodní značka BSH:

Značka BOSCH

Prodejní označení SMS 50L18EU

Počet standardních sad nádobí 12

Třída energetické účinnosti (A+++.. nejjnižší spotřeba až D …nejvyšší 
spotřeba)

A+

Spotřeba energie 1) v kWh                                                                               290

Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh                  1,02

Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W    0,1/0,1

Spotřeba vody 2)  v l     3300

Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost) A

Standardní program 3) Eco 50°C

Doba trvání standardního programu v min 195

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v min. 0

Hlučnost 4)  v dB (A) re 1 pW 48

Vestavný spotřebič, určený k montáži ne

1)  Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se 
napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná 
spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.  

2)  Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba 
vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.   

3)  „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na 
štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního 
nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie. 

4)  Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto 
spotřebiče je 48 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem 
k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.  

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez 
upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz
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INFORMAČNÝ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodná značka BSH:

Značka BOSCH
Predajné označenie SMS 50L18EU
Počet štandardných sád riadu 12
Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D …
najvyššia spotreba)

A+

Spotreba energie 1) v kWh                                                                               290
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh                  1,02
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W    0,1/0,1
Spotreba vody 2)  v l     3300
Trieda účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia 
účinnosť)

A

Štandardný program 3) Eco 50°C
Doba trvania štandardného programu v min 195
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave v min. 0
Hlučnosť 4)  v dB (A) re 1 pW 48
Vstavaný spotrebič, určený na montáž nie

1)  Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri 
ktorých sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. 
Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.  

2)  Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná 
spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.  

3)  „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie 
uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne 
znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej 
spotreby vody a energie. 

4)  Hlučnosť podľa Euópskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto 
spotrebiča je 48 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na 
referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez 
upozornení. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk
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	Bezpečnostní pokyny
	Při dodání:
	Při instalaci


	Jak se spotřebič náležitě instaluje a připojí, si přečtěte v kapitole “Instalace”.
	V denním provozu

	m Varování
	Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v košíku na příbory musí uložit špičkami směrem dolů nebo na odkládání nožů* do vodorovné polohy.
	* podle modelu
	Při dětech v domácnosti
	Dětská pojistka (zablokování dvířek) *

	Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.
	* podle modelu
	Dětská pojistka (zablokování tlačítek)

	Váš spotřebič můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).
	Aktivování zablokování tlačítek:
	Bude-li během průběhu programu některé tlačítko stisknuté, zobrazí se ’– na číslicovém ukazateli. Přerušení programu (Reset) není možné.
	Deaktivování zablokování tlačítek:
	S ukončením programu (‹:‹‹ v číslicové indikaci) je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku sítě zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování musí opět aktivovat.
	Při vzniklých škodách
	Při likvidaci

	m Varování
	Děti se mohou v myčce nádobí zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací.
	Z tohoto důvodu: Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.
	Seznámení se s myčkou nádobí

	Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na obalu.
	Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.
	Ovládací panel

	(
	Vypínač ZAP./VYP.
	0
	Programová tlačítka **
	8
	Otvírač dvířek
	@
	Předvolba času *
	H
	Přídavné funkce **
	P
	Tlačítko START
	X
	Ukazatel “Kontrola přívodu vody”
	`
	Ukazatel doplnění soli
	h
	Ukazatel doplnění leštidla
	)"
	Číslicový ukazatel
	* podle modelu
	** Počet podle modelu
	Vnitřní prostor myčky nádobí

	1"
	Horní koš na nádobí
	1*
	Odkládání nožů *
	12
	Záchytná miska na tablety
	1:
	Horní ostřikovací rameno
	1B
	Dolní ostřikovací rameno
	1J
	Zásobník regenerační soli
	1R
	Sítka
	1Z
	Koš na příbory
	1b
	Spodní koš na nádobí
	1j
	Zásobník na leštidlo leštidlo
	9"
	Komora pro mycí prostředek
	9*
	Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
	92
	Typový štítek
	* podle modelu
	Zařízení ke změkčování vody

	Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápna, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.
	Vodovodní voda s více než 7° dH
	(1,2 mmol/l) (od hodnoty nastavení •:‹‚) se musí voda změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.
	Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz tabulka).
	Nastavení

	Přidávané množství soli je nastavitelné od •:‹‹ do •:‹ˆ.
	U nastavené hodnoty •:‹‹ není potřebná žádná sůl.
	Tabulka tvrdosti vody
	Speciální sůl $
	Použití speciální soli


	Doplnění soli se musí vždy provést bezprostředně před zapnutím spotřebiče. Tím se dosáhne toho, že přetékající roztok soli se okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi.
	Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli `, měla by se opět doplnit speciální sůl.
	* podle modelu
	Použití mycích prostředků s komponentou soli

	Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli, lze všeobecně až do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21° dH je také zde nutno použít s...
	Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

	Jestliže ukazatel doplnění soli ` ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.
	Leštidlo %

	Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla h, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 – 2 mycí procesy. Mělo by se doplnit leštidlo.
	Leštící prostředek se v myčce používá k leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky, používané v domácnosti.
	Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21° dH je také zde nutné použití leštidla.
	Nastavení množství leštidla

	Přidávané množství leštidla je nastavitelné od §:‹‹ do §:‹‡. Ze závodu je nastaven stupeň §:‹†.
	Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).
	Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

	Jestliže ukazatel doplnění leštidla h ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.
	Tím se ukazatel doplnění leštidla h vypne.
	Nádobí
	Není vhodné


	Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.
	Poškození sklenic a nádobí

	Příčiny:
	Doporučení:
	Uložení nádobí

	Velmi malé díly nádobí se nemají mýt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.
	Vyklizení nádobí

	Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.
	Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.
	Šálky a sklenice

	Horní koš na nádobí 1"
	Hrnce

	Spodní koš na nádobí 1b
	Tip
	Silně znečistěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího ostřikovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
	Tip
	Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na naší domovské stránce jako bezplatný download (stažení). Příslušnou internetovou adresu si prosím zjistěte na zadní straně tohoto návodu k použití.
	Koš na příbory

	Příbory byste měli vždy uspořádat neroztříděné, špičatou stranou směrem dolů.
	Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na odkládaní nožů.
	Sklopné trny *

	* podle modelu
	K lepšímu uspořádání hrců, mís a sklenic jsou trny sklopné.
	Držák malých dílů *

	* podle modelu
	Tím lze spolehlivě přidržovat lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.
	Odkládání nožů *

	* podle modelu
	Dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní lze uspořádat do vodorovné polohy.
	K mytí vyššího nádobí můžete odkládání nožů odstranit. Při montáži dbejte na správnou polohu odkládání nožů.
	Přestavení výšky koše *

	* podle modelu
	Horní koš na nádobí 1" je možné podle potřeby výškově přestavět podle toho, potřebujete-li pro vysoké nádobí v horním nebo ve spodním koši více místa.
	Výška spotřebiče 81,5 cm
	Horní koš
	Spodní koš
	Stupeň 1 max. ø
	22 cm
	30 cm
	Stupeň 2 max. ø
	24,5 cm
	27,5 cm
	Stupeň 3 max. ø
	27 cm
	25 cm
	Výška spotřebiče 86,5 cm
	Horní koš
	Spodní koš
	Stupeň 1 max. ø
	24 cm
	33 cm
	Stupeň 2 max. ø
	26,5 cm
	30,5 cm
	Stupeň 3 max. ø
	29 cm
	28 cm
	Podle uspořádání horního koše u Vašeho modelu myčky nádobí zvolte za tím účelem jeden ze dvou následujících postupů:
	Horní koš s postranními páčkami
	Horní koš s horními a spodními páry koleček
	Mycí prostředek

	Můžete používat tablety jakož i práškové nebo tekuté mycí prostředky pro myčky nádobí, v žádném případě ale prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečistění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávková...
	Upozornění
	Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků!
	Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.
	m Varování
	Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.
	Plnění mycího prostředku

	Tip
	U málo znečistěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno.
	Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit online na naší internetové stránce nebo v zákaznickém servisu (viz zadní strana).
	Kombinovaný mycí prostředek

	Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3in1) a podle kombinace (4in1, 5in1 atd.) ještě přídavné...
	Jakmile se používají kombinované mycí produkty, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.
	Přehled programů

	V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.
	Druh nádobí
	Druh znečistění
	Program
	Možné přídavné funkce
	Průběh programu
	hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory
	silně ulpívající připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny
	± / °
	Intenzivně 70°
	všechny
	Předmytí
	Mytí 70°
	Mezimytí
	Leštění 65°
	Sušení
	Á
	Auto 45° – 65°
	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečistění.
	smíšené nádobí a příbory
	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti
	á / à
	Eco 50°
	Předmytí
	Mytí 50°
	Mezimytí
	Leštění 65°
	Sušení
	choulostivé nádobí, příbory s tepelně choulostivými plasty a sklenice
	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel
	é / è
	Jemně 40°
	Intenzivní zóna
	Úspora času
	Poloviční náplň
	Extra sušení
	Předmytí
	Mytí 40°
	Mezimytí
	Leštění 55°
	Sušení
	ñ / ð
	Rychle 45°
	Extra sušení
	Mytí 45°
	Mezimytí
	Leštění 55°
	všechny druhy nádobí
	studené opláchnutí, mezimytí
	ù / ø
	Předmytí
	žádné
	Předmytí
	Volba programu

	Podle druhu nádobí a stupně znečistění můžete zvolit vhodný program.
	Upozornění pro zkušební ústavy

	Zkušební ústavy obdrží podmínky pro srovnávací testy na vyžádání e-mailem na
	dishwasher@test-appliances.com.
	Je potřebné číslo spotřebiče (ENr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku 92 na dveřích spotřebiče.
	Přídavné funkce

	* podle modelu
	lze aktivovat pomocí tlačítek "přídavné funkce" H.
	Ÿ Úspora času (VarioSpeed) *

	Pomocí funkce >>Úspora času<< lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% až 50%. Příslušná změna doby běhu se zobrazí na číslicové indikaci )". Aby se při zkrácené době běhu docílilo optimálních...
	§ Poloviční náplň *

	Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout “poloviční náplň”. Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího ...
	· Hygiena *

	Během mycího procesu se zvýší teplota. Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkýnek na krájení nebo kojeneckých láhví.
	Ï Intenzivní zóna *

	Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečistěné hrnce a pánve můžete ve spodním koši mýt společně s normálně znečistěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostřikovací tlak ve spodním koši, poněkud se zvýší teplota...
	¿ Extra sušení *

	Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se poněkud zvýší.
	Mytí nádobí
	Programová data


	Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody •:‹…. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odch...
	Aqua Senzor *

	* podle modelu
	Aqua Senzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), se kterým se měří zakalení mycí vody.
	Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li aquasenzor aktivní, může se “čistá” mycí voda převzít do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, b...
	Zapnutí myčky nádobí
	Ukazatel zbytkového času

	Při volbě programu se na číslicové indikaci zobrazí zbývající doba trvání programu )".
	Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečistění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).
	Časová předvolba *

	* podle modelu
	Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.
	Konec programu

	Program je ukončen, když se na číslicovém ukazateli )" zobrazí hodnota ‹:‹‹.
	Automatické vypnutí po ukončení programu *

	* podle modelu
	K šetření energie se myčka nádobí 1 min. po ukončení programu vypne (nastavení ze závodu).
	Automatické vypnutí je nastavitelné od ˜:‹‹ do ˜:‹ƒ.
	˜:‹‹
	Spotřebič se automaticky nevypne
	˜:‹‚
	Vypnutí po 1 min
	˜:‹ƒ
	Vypnutí po 120 min
	Vypnutí myčky nádobí

	Krátkou dobu po ukončení programu:
	m Varování
	Nechejte prosím dvířka k vyjmutí nádobí po ukončení programu úplně otevřená a nenechávejte je opřená. Eventuálně ještě unikající vodní pára by mohla poškodit choulostivé pracovní desky.
	Přerušení programu
	Přerušení programu (Reset)
	Změna programu

	Po stisknutí tlačítka START P není možná žádná změna programu.
	Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).
	Intenzivní sušení

	Při leštění se pracuje s vyšší teplotou a tím se dosáhne zlepšeného výsledku sušení. Může se při tom nepatrně zvýšit doba běhu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)
	Údržba a péče

	Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím mrzutostem.
	Celkový stav spotřebiče

	Najdete-li takové usazeniny, potom:
	K čistění spotřebiče používejte pouze čističe/čističe pro spotřebiče, vhodné speciálně pro myčky nádobí.
	Nepoužívejte k čistění Vaší myčky nádobí nikdy parní čistič. Výrobce neručí za eventuální následné škody.
	Utírejte pravidelně čelní stranu spotřebiče a panel lehce navlhčeným hadrem; stačí voda a trochu mycího prostředku. Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, oba mohou způsobit poškrábání povrchů spo...
	U nerezových spotřebičů: Vyhněte se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.
	m Varování
	Nepoužívejte nikdy čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlór! Ohrožení zdraví!
	Speciální sůl a leštidlo
	Sítka

	Sítka 1R zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou sítka příležitostně ucpat.
	Sítkový systém se skládá z hrubého sítka, plochého, jemného sítka a mikrosítka.
	Ostřikovací ramena

	Vápno a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen 1: a 1B.
	Odstranění poruch vlastními silami

	Podle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v běžném provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomoc...
	Upozornění
	Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, proveďte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset).
	(Viz kapitola Mytí nádobí)
	m Varování
	Zobrazí-li se na číslicové indikaci )" kód chyby (“:‹‚ až “:„‹ ), musí se spotřebič zásadně nejdříve odpojit od elektrické sítě a uzavřít vodovodní kohoutek.
	Určité chyby (viz následující popis chyb) můžete odstranit sami, u všech ostatních chyb zavolejte prosím zákaznický servis a uveďte zobrazenou chybu “:XX.
	m Varování
	Myslete na to: Opravy smějí provádět pouze odborníci. Je-li nutná výměna některé součásti, dbejte na to, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních dílů mohou pro uživa...
	Čerpadlo odpadní vody

	Velké zbytky jídel z mycí vody, které nebyly sítky zadrženy, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda se potom nebude odčerpávat a stojí nad sítkem.
	V tomto případě:
	... při zapnutí
	... při nastavení
	... na myčce nádobí
	... při mytí
	... na nádobí

	Při použití mycích prostředků neobsahujících fosforečnany může při tvrdé potrubní vodě snáze docházet k tvorbě bílých usazenin na nádobí a stěnách nádobí.
	Obraťte se na výrobce mycího prostředku, zejména když:
	Zákaznický servis

	Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu zákaznických serv...
	Spolehněte se na kompetenci výrobce. Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Vaše domácí spotřebiče.
	Instalace

	K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje pro přívod a odtok, jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou stanovena v následujících odstavcích, popř. v montá...
	Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:
	Bezpečnostní pokyny

	m Varování
	Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tím je přístupná boční stěna, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém ser...
	Dodání

	Vaše myčka nádobí byla v závodě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Zůstaly při tom malé vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím cyklu.
	Technické údaje

	Hmotnost:
	max. 60 kg
	Napětí:
	220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
	Přípojná hodnota:
	2,0–2,4 kW
	Jištění:
	10/16 A
	Tlak vody:
	minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.
	Přítokové množství:
	minimálně 10 litrů/minutu.
	Teplota vody:
	studená voda, u teplé vody max. teplota 60 °C.
	Postavení

	Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.
	Přípojka odpadní vody
	Přípojka čerstvé vody
	Přípojka teplé vody *

	* podle modelu
	Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C.
	Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením.
	Ušetří se při tom energie a čas.
	S nastavením teplá voda ‘:‹‚ můžete váš spotřebič optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.
	Přitom je doporučitelná teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C.
	Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.
	Elektrické připojení
	Demontáž

	Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků.
	Přeprava

	Vypusťte myčku nádobí a zajistěte volné díly.
	Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze.
	(Tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu).
	Zabezpečení proti zamrznutí

	Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit (viz Přeprava).
	Likvidace

	Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.
	Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.
	O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.
	Obal

	Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. >PS< polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je tím možné rozdělení podle čistých druhů plastových odpadů.
	Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při dodání”.
	Staré spotřebiče

	Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při likvidaci”.
	Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci starých spo...
	*9000504938*
	9000504938 cs (8910-1) 640MA
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