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Návod k obsluze



Likvidace obalového materiálu

 z Všechny použité materiály jsou ekologické a lze je bez nebezpečí umístit na místo urěené 
obcí k ukládání odpadů. Obal z nového výrobku zlikvidujte přiměřeným způsobem.

 z Použité plasty mohou být recyklovány a jsou označeny:  
PE = polyetylen, PS = polystyren, PP = polypropylen

 z Kartónové části obalu byste měli odvézt do sběrny nebo do kontejneru se starým papírem.

Likvidace vysloužilého spotřebiče

 z Až jednoho dne Váš starý elektrický spotřebič definitivně vyřadíte z provozu, zamezte jeho 
zneužití odštípnutím přívodního kabelu a dopravte jej do nejbližšího střediska recyklace od-
padů. Nevyhazujte starý spotřebič do odpadu spolu s domovním odpadem, ale kontaktujte 
své místní úřady a zjistěte, zda a kde jsou ve vaší oblasti místa, kde lze spotřebič recyklovat.

 z Prosím, dodržujte národní a regionální předpisy týkající se vyhazování spotřebičů a obalo-
vého materiálu do odpadu, jakož i značení materiálů (třřídění odpadů, sběr odpadů, sběrná 
místa).

Podrobné informace na www.elektrowin.cz

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI JEDEN Z NAŠICH VÝROBKŮ.
 z Děkujeme Vám, že jste nám volbou značkového výrobku Teka projevili svoji důvěru. Jsme přesvědčeni, 

Že Vám nový výrobek poskytne dobré služby a rychle se stane ve vaší domácnosti nepostradatelným.
 z Ovládání a používání tohoto spotřebiče je velmi jednoduché. Přesto vám doporučujeme prostudovat 

tento návod k obsluze, který vám ukáže, jak správně a bezpečně používat váš nový výrobek a jak mů-
žete skutečně plně využívat všechny jeho funkce, dovednosti a příjemné vlastnosti. Řiďte se doporu-
čeními v odstavci „Bezpečnostní pokyny“, „Obsluha“ a „Údržba“ tak, aby Vám Váš nový výrobek dlouho 
a spolehlivě sloužil.

 z Návod k obsluze si dobře uschovejte pro pozdější možnost ověření některých rad a informací.
***

 z Pro zajištění technického vývoje a další modernizace si výrobce vyhrazuje právo v případě potřeby 
změnit bez předchozího upozornění a závazků vzhled, technické provedení nebo příslušenství tohoto 
výrobku.

OBAL VÝROBKU
 z Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, včetně uhrazení finančního příspěvku 

organizaci zajišťující využití obalového materiálu.
 z Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní, pro případnou možnost bezpečného 

přepravení do servisního střediska.

Tento elektrický spotřebič odpovídá českým i evropským normám, týkajících se bezpečnosti 
elektrických spotřebičů určených do domácností a ochrany před elektromagnetickou 
interferencí a bylo na něj vystaveno „Prohlášení o shodě“. 

LIKVIDACE



 Prostudujte tento návod
Vážený zákazníku,

 � Než začnete tento spotřebič používat, pro-
studujte pečlivě návod. Pomůže Vám to při 
správném používání a údržbě spotřebiče.

 � Návod si uschovejte pro případné pozdější 
použití.

 � Pokud spotřebič přenecháte dalším osobám, 
předejte jim rovněž návod na použití.

Tento návod obsahuje části, které se týkají bez-
pečnosti, používání, obsluhy, instalace a rovněž 
typy na odstranění některých poruch.

 Než zavoláte zákaznický servis
 � Prostudováním kapitoly o různých po-
ruchách získáte informace, díky nimž budete 
moci odstranit některé obecné problémy 
sami, aniž byste museli volat zákaznický 
servis.

 � Pokud nebudete schopni závadu sami 
odstranit, kontaktujte specializovaný servis a 
jeho odborníky.

PAMATUJTE:
 � Výrobce si vyhrazuje právo v souladu s poli-
tikou neustálého zlepšování a modernizace 
svých výrobků na jejich zdokonalování a 
modifikaci bez předchozího upozornění.

 � Tento uživatelský manuál lze získat rovněž 
od výrobce nebo u prodejce.
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1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

!  Upozornění! Při používání myčky postupujte dle níže uvedených pokynů:

 �Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a k podobným účelům, jako 
například:

- personální kuchyně v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- farmářské usedlosti;
- pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
- ubytování typu nocleh se snídaní.

 �Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby, které mají snížené 
fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti či nedostatek potřebných 
znalostí pouze tehdy, pokud jim byly podány dostatečné informace ohledně 
bezpečného používání spotřebiče, jsou pokud možno pod dohledem a 
uvědomují si nebezpečí, které by jim hrozilo při nesprávném používání. Děti 
si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez 
dozoru. ( EN60335-1).

 �Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými 
fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a 
znalostí, pokud nejsou pod dohledem osob, které jsou zodpovědné za jejich 
bezpečnost. (IEC60335-1)

 �Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, není určen pro 
venkovní použití.

 �Z bezpečnostních důvodů (ochrana proti zasažení elektrickým proudem) 
nenamáčejte spotřebič ani kabel či zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.

 �Před čištěním a údržbou vypojte spotřebič ze sítě.

 �Při čištění použijte měkký hadřík navlhčený ve vodě se saponátem, a poté 
spotřebič vytřete dosucha.



 
 
 POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

 �Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo poškození 
uzemnění sníží riziko zasažení elektrickým proudem. Tento spotřebič je vybaven 
kabelem, který má uzemněné vedení a uzemněnou zástrčku.

 �Zástrčka musí být zapojena do příslušné zásuvky, která je instalována a 
uzemněna v souladu s místními normami a nařízeními.

 �Špatné zapojení spotřebiče může mít za následek zasažení elektrickým 
proudem.

 �Pokud máte pochybnosti o správném uzemnění spotřebiče, proveďte kontrolu 
s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.

 �Neupravujte zástrčku, která je dodávána se spotřebičem a nevyhovuje Vaší 
zásuvce v domácnosti.

 �Přenechejte instalaci nové zásuvky kvalifikovanému elektrikáři.

 �Nesedejte si a neopírejte se o otevřené dveře a koše myčky. Myčka by se mohla 
převrhnout.

 �Uvědomte si u volně stojících spotřebičů, že při přeplněných koších se může 
myčka převrátit.

 �V průběhu programu otevírejte dveře myčky opatrně, horká voda může 
vystříknout.

 �Při ukládání nádobí na mytí:

 �1)Uložte ostré náčiní tak, aby nemohlo poškodit těsnění dveří.
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 �2) Upozornění: Nože a jiné předměty s ostrými hroty musí být v koši na příbory 
uloženy hroty dolů nebo ve vodorovné poloze v koši na nádobí.

 �Po skončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je zásobník mycího prostředku 
prázdný.

 �Nemyjte v myčce plastové části, pokud nejsou označené jako vhodné pro tento 
způsob mytí.

 �U výrobků, které nejsou takto označené, dbejte doporučení výrobce.

 �Používejte pouze mycí prostředky a leštidla, která jsou určena pro automatické 
myčky do domácnosti.

 �Nikdy nepoužívejte mýdlo, prací prášek nebo prostředky pro ruční mytí.

 �Myčku otvírejte jen krátkodobě při jejím plnění a vyjímání nádobí, aby nedošlo 
ke zranění např. klopýtnutím.

 �Dbejte na pokyny k bezpečnosti a použití na obalech mycích a lešticích 
prostředků.

 �Při instalaci musí být myčka odpojena od elektrické sítě.

 �Nedovolte malým dětem si s myčkou hrát nebo v ní mýt nádobí.

 �Mycí a leštící prostředky před dětmi uschovejte. Tyto mycí prostředky mohou 
způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo vést k udušení.

 �K otevřené myčce děti nepouštějte, mohly by v ní ještě být zbytky mycího 
prostředku.

 �Dejte pozor, aby děti nestrkaly prsty do prostoru na tablety. Malé prstíky by se 
mohly zachytit v otvorech.

 �Pokud je spotřebič umístěn v úrovni očí, dbejte, abyste při otevírání nebo 
zavírání dvířek děti neporanili.

 �Myčku může opravovat a provádět v ní zásahy jen odborník.

 �Při opravách a zásazích musí být myčka odpojena od elektrické sítě. Vypněte 
jistič nebo vytáhněte zástrčku.

 �Při zapojování spotřebiče k vodovodnímu přívodu používejte vždy nové hadice.

 �Tento spotřebič je určen pro 9 sad nádobí.

 �Maximální tlak pro přívod vody je 1 Mpa.

 �Minimální tlak pro přívod vody je 0,04 Mpa.
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LIKVIDACE ODPADU

 �Likvidujte veškerý obalový materiál spotřebiče správným způsobem.

 �Všechny použité obalové materiály jsou ekologicky nezávadné a 
recyklovatelné. 

 �Všechny plastové díly jsou označeny mezinárodními zkratkami:

PE ------- polyetylén, např. obalový materiál                                                                  
PS ------- polystyrén, např. vycpávky balení
POM ----polyoxymetylen, např. plastové spony
PP ------- polypropylen, např. nálevka na sůl
ABS ---- akrylonitril butadien styren, např. ovládací panel

!  UPOZORNĚNÍ!

 �Obalový materiál může být nebezpečný pro děti!

 �Starý spotřebič není bezcenným odpadem. Likvidací příznivou k životnímu 
prostředí mohou být znovu získány cenné suroviny. Ustřihněte přívodní kabel 
a odstraňte jej se zástrčkou. Zničte uzávěr dveří a dětskou pojistku (pokud je). 
Tím zabráníte tomu, aby se hrající si děti uzavřely do spotřebiče a dostaly se do 
ohrožení života udušením.

 �Při likvidaci spotřebiče je možné třídění podle jednotlivých druhů odpadů v 
zájmu ekologické recyklace.

 �Nenechte děti hrát si s obalem a jeho částmi. Nebezpečí udušení skládaným 
kartonem a fóliemi.

 �O aktuálních způsobech likvidace se informujte na příslušném obecním úřadě 
nebo ve sběrných dvorech.

 �Likvidace: Nenakládejte s tímto výrobkem jako s běžným domovním odpadem. 
Je třeba tento druh odpadu třídit.
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2. RYCHLÝ PRŮVODCE PRO POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
Podrobnější informace o používání naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu.

Zapněte spotřebič Otevřete dveře, stiskněte ovladač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) pro spuštění 
spotřebiče.

Naplňte dávkovač my-
cího prostředku

Oddělení A: 
Pro všechny mycí cykly.                                                
Oddělení B: 
Pouze pro programy s předmýváním. 
(Postupujte dle pokynů pro uživatele!)

Zkontrolujte hladinu 
leštícího prostředku

Mechanický ukazatel C: 
Elektrický indikátor na ovládacím panelu 
(pokud je k dispozici).

Zkontrolujte hladinu 
regenerační soli

(Pouze u modelů se systémem na změkčení vody) 
Elektrický indikátor na ovládacím panelu (pokud je k 
dispozici). Pokud není na ovládacím panelu 
výstražná kontrolka pro množství soli
 (u některých modelů), můžete odhadnout, 
kdy sůl doplnit podle počtu uskutečněných mycích cyklů.                

Naplňte koše Odstraňte větší zbytky pokrmů z nádobí. Připáleniny namočte, a potom teprve 
naplňte koše. Postupujte dle příslušných pokynů pro plnění myčky.

Zvolte program Stiskněte programový ovladač, až se rozsvítí kontrolka zvoleného programu. (Viz 
kapitola „Provozní pokyny“).

Spuštění myčky nádobí Zavřete dvířka, otevřete přívod vody. Spotřebič se během 10 vteřin spustí.

Změna programu

1.Probíhající cyklus lze změnit pouze v případě, že byl spuštěn krátkou dobu. Jinak již 
natekl mycí prostředek a voda se vypustí. Pokud se tak stane, musíte mycí prostředek 
doplnit znovu.
2.Stiskněte programové tlačítko na více než 3 vteřiny, abyste zrušili probíhající program.
3.Zvolte nový program.
4. Restartujte myčku.

Přidat zapomenuté 
nádobí do myčky

1.Pootevřete trochu dvířka, abyste provoz myčky zastavili.
2.Jakmile se sprchovací ramena zastaví, můžete dvířka 
otevřít úplně.
3.Přidejte zapomenuté nádobí.
4.Zavřete dvířka, během 10 vteřin myčka začne znovu
 pracovat. 

Když je spotřebič během 
mycího cyklu vypnut

Když je spotřebič během mycího cyklu vypnut, jakmile jej opět spustíte, zvolte znovu 
mycí cyklus, který bude pokračovat podle původního nastavení po zapnutí.

Vypnutí spotřebiče Jakmile mycí cyklus skončí, ozve se 8x zvukový signál, a potom se zastaví. Pomocí 
ovladače ON/OFF spotřebič vypněte.

Vypnutí přívodu vody, 
vyprázdnění košů

Upozornění: než začnete nádobí vyndávat z myčky, počkejte několik minut (asi 15 
min), abyste nemuseli manipulovat s horkým nádobím, které je navíc v tomto stavu 
křehké. Také se lépe vysuší. Vyprázdněte spotřebič, začněte spodním košem.

!  UPOZORNĚNÍ! 
Otevírejte dvířka myčky 
opatrně. Při otevření 
dvířek může 
uniknout horká pára!
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3. PROVOZNÍ POKYNY

!  DŮLEŽITÉ!  Abyste dosáhli co nejlepších výsledků při používání tohoto spotřebiče,   
  pročtěte  pečlivě před prvním použitím tyto pokyny!

Ovládací panel

POPIS SPOTŘEBIČE
Pohled zepředu                                                                           Pohled zezadu

                                                                                        

1 Stojan na příbory          4 Spodní koš             7 Sprchovací ramena        9 Konektor přívodní hadice
2 Horní koš                           5 Zásobník soli         8 Sestava filtru                   10 Odtoková hadice
3 Vnitřní potrubí               6 Dávkovač                           
                                 

1. Tlačítko napájení - stiskněte pro zapnutí a vypnutí  
2. Tlačítka programů - stisknutím tlačítka vyberte Program, 

odpovídající indikátor bude svítit
Automatické .................................
Intenzivní......................................
Normální......................................
ECO ...............................................
Sklo ..............................................
90min ..........................................
Rychlé ..........................................
Předmytí ......................................

4. Obrazovka- Zobrazí čas programu a časové zpoždění;
Např .: Čas programu                            3:05
 Zpoždění                                     H:09

5. Indikátory stavu:
Oplachovací prostředek je třeba znovu doplnit............
Sůl musí být znovu doplněna......................................
Kohoutek není otevřen................................................

6. Programové funkce: lze vybrat pouze jednu funkci pro cyklus:
Extra sušení, zlepšení účinnosti sušení.
Energické mytí, zvýšení účinnosti mytí
Expres, zkracuje dobu programu.
Úspora energie, snížení spotřeby energie.

7. Další funkční tlačítko: 
Funkce dvojité zóny umývání, stiskněte tlačítko a vyberte buď 
horní koš nebo spodní koš a příslušné indikátory se rozsvítí.
Horní koš
Spodní koš
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4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Než použijete myčku poprvé:
A. Nastavte změkčovač vody
B. Dejte do zásobníku 1,5 kg soli na mytí, a potom doplňte zásobník soli vodou.
C. Naplňte dávkovač leštidla.
D. Doplňte mycí prostředek.

A. ZMĚKČOVAČ VODY
Změkčování vody se nastavuje manuálně, s použitím stupnice tvrdosti vody.
Změkčovač vody je určen pro odstraňování minerálů a solí z vody, které mají negativní vliv na provoz 
spotřebiče. Čím vyšší je obsah těchto látek ve vodě, tím tvrdší voda je. Změkčovač je třeba nastavit 
podle tvrdosti používané vody. Můžete se poradit u místního dodavatele vody.
Nastavení spotřeby soli
Tento spotřebič je přizpůsoben pro regulaci množství soli v závislosti na tvrdosti používané vody. Lze 
tedy nastavit optimální úroveň.
Při nastavení spotřeby soli postupujte dle následujícího návodu:

1. Otevřete dveře. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte ovladač programů na více než 5 vteřin, abyste spustili nastavení změkčovače vody 

během 60 vteřin po spuštění spotřebiče. Cílem je optimalizovat a přizpůsobit spotřebu soli. 
(Kontrolky soli a leštidla budou pravidelně svítit).

3. Stiskněte ovladač programů, abyste zvolili vhodné nastavení podle místních podmínek, nas-
tavení se bude měnit v následující posloupnosti: H1->H2->H3->H4->H5->H6;

4. Stiskněte ovladač napájení pro ukončení nastavení modelu.
Tvrdost vody

Pozice ovladače Spotřeba soli (v gramech 
na cyklus)° dH ° fH ° Clarke Mmol/l

0-5 0-9 0-6 0-0,94 H1 0
6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 H2 9

12-17 21-30 15-21 2.1-3.0 H3 12
18-22 31-40 22-28 3.1-4.0 H4 20
23-34 41-60 29-42 4.1-6.0 H5 30
35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 H6 60

Poznámka: 1
1°dH= 1.25 ° Clarke= 1.78 ° fH= 0.178 mmol/l
°dH: německá stupnice
°fH : francouzská stupnice
°Clark : britská stupnice

Poznámka: 2
Tovární nastavení: H3 (EN 50242)

Pro zjištění hodnoty tvrdosti vody kontaktujte Vašeho místního dodavatele.

!  UPOZORNĚNÍ: Pokud Váš model nemá zařízení na změkčování vody, můžete tuto část vynechat.

ZMĚKČOVAČ VODY
Tvrdost vody se liší podle lokality. Při používání tvrdé vody v myčce by se na nádobí a příborech tvořily 
usazeniny.
Tento spotřebič je vybaven speciálním změkčovacím zařízením, které pomocí soli minimalizuje vodní 
usazeniny.
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B. PLNĚNÍ SOLI DO ZMĚKČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Používejte vždy jen sůl, která je určena do myček.
Zásobník soli je umístěn pod spodním košem a plní se následovně:

POZOR !
 � Používejte jen sůl, která je speciálně určená k tomuto účelu! Jiný druh, obzvláště kuchyňská 
sůl, by Vám změkčovač poškodil. V případě použití nevhodné soli nenese výrobce žádnou 
zodpovědnost za vzniklé škody.

 � Sůl přidávejte těsně před zahájením mycího programu. Tím zamezíte tvorbě skvrn od soli nebo 
slané vody, která zůstává na dně spotřebiče a způsobuje korozi.

      

A. Vyjměte spodní košík a odšroubujte a odstraňte uzávěr zásobníku soli. 1
B. Zasuňte nálevku (která je součástí) do otvoru a nasypte asi 1,5kg soli určené do myčky.
C. Doplňte zásobník soli vodou. Může při tom vytéci malé množství vody, ale to je zcela normální. 2
D. Po naplnění zásobníku pevně zašroubujte uzávěr ve směru hodinových ručiček.
E. Po naplnění zásobníku přestane kontrolka pro doplnění soli svítit.
F. Okamžitě po naplnění zásobníku soli by měl být mycí proces zahájen (Doporučujeme použití krátkého 
programu). Jinak by se mohl filtrační systém, čerpadlo nebo jiné důležité části poškodit. Nevztahuje se 
na to potom záruka.

!  UPOZORNĚNÍ!

1. Zásobník soli doplňujte pouze tehdy, když příslušná kontrolka svítí. V závislosti na tom, jak 
dobře se sůl rozpouští, může kontrolka ještě svítit po naplnění zásobníku. 
Pokud není na ovládacím panelu kontrolka pro doplnění soli (u některých modelů), 
můžete odhadnout, kdy je třeba sůl doplnit, podle toho, kolik mycích cyklů proběhlo.

2. Jestliže je soli příliš, je třeba spustit namáčecí nebo rychlý program, aby byl přebytek soli 
odstraněn.

 (otevřít)

C. PLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA

Dávkovač leštícího prostředku
Leštící prostředek je přidáván automaticky během posledního oplachování, aby se zabránilo tvorbě 
skvrn a šmouh na nádobí. Pomáhá také dokonalému usušení nádobí, neboť voda po nádobí stéká. Do 
této myčky se používají tekuté prostředky. Dávkovač leštidla je umístěn uvnitř dveří vedle dávkovače 
mycího prostředku. Chcete-li dávkovač doplnit, otevřete víčko a nalévejte leštidlo tak dlouho, až ukaza-
tel hladiny zcela zčerná. Objem zásobníku leštidla je asi 110 ml.
Funkce leštícího prostředku
Leštící prostředek je přidáván automaticky během posledního oplachování, čímž skvrny i šmouhy 
dokonale uschnou.
POZOR !
Používejte pouze leštidla, určená do myčky. Nikdy nedávejte do zásobníku jiné druhy, než které jsou 
k tomuto účelu určené (např. čisticí prostředky pro myčky, tekuté saponáty apod.). Mohlo by dojít k 
poškození spotřebiče.
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Kdy doplňovat zásobník na leštící prostředek
Pokud se na ovládacím panelu rozsvítí varovný indikátor leštidla, měli byste leštící prostředek doplnit.

1.Odstraňte víčko nádržky pro oplach zdvihnutím rukojeti.
2. Nalijte do zásobníku leštící přípravek a dbejte, abyste jej nepřelili.
3. Nakonec uzávěr opět uzavřete.

!  POZOR: Odstraňte přelité leštidlo savým hadříkem, abyste při dalším mytí zabránili tvorbě pěny.          
        Nezapomeňte před zavřením dvířek dát zpět uzávěr zásobníku.

Chcete-li dosáhnout lepšího sušicího výkonu 
s omezeným leštícím prostředkem, je myčka určena k nastavení spotřebu uživatelem. Postupujte podle 
níže uvedených kroků.
1. Napájení myčky myčky připojením;
2. Do 60 sekund po kroku 1 stiskněte programové tlačítko po dobu delší než 5 sekund a pak stiskněte 
tlačítko
Zpožděné tlačítko pro zadání nastaveného modelu, indikace leštidla bliká jako 1Hz frekvence.
3. Stiskněte programové tlačítko pro výběr správné sady podle vašich užívání, sady se změní v následu-
jícím pořadí: D1-> D2-> D3-> D4-> D5-> D1, Dávkovač vypustí více leštidla v úrovni D5 než v jiném, 
výrobní nastavení je D3.
4. Bez operace za 5 vteřin nebo stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí opustíte nastavený model, nastavte 
úspěšnost.

!  Upozornění: Pokud se na nádobí po umytí objevují kapky vody nebo skvrny, zvyšte dávku leštidla. 
Jestliže se na nádobí objevují bělavé nebo namodralé skvrny, snižte dávkování.

D. FUNKCE MYCÍHO PROSTŘEDKU
Mycí prostředky se svými chemickými přísadami jsou nezbytné pro odstranění nečistot z myčky. Většina 
prodávaných prostředků v obchodní síti je k tomuto účelu vhodná.

POZOR!
Správné použití mycího prostředku. Používejte pouze prostředky, které jsou určené pro myčky. Skladujte 
tyto prostředky v suchu. Nedávejte práškový mycí prostředek do dávkovače dříve, než jste připraveni 
myčku zapnout.
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Mycí prostředky

Existují 3 druhy mycích prostředků:
1. S fosfáty a chlorem
2. S fosfáty a bez chloru
3. Bez fosfátů a bez chloru
Běžně jsou nové práškové mycí prostředky bez fosfátů. Tudíž chybí funkce pro změkčování vody fosfáty. 
V takovém případě doporučujeme přidat sůl na změkčování vody i v případě, že je tvrdost vody pouze 
6 ° dH. Pokud použijete mycí prostředky bez fosfátů v tvrdé vodě, většinou se na nádobí a sklenicích ob-
jeví bílé skvrny. Přidejte proto více mycího prostředku, abyste dosáhli lepších výsledků. Mycí prostředky 
bez chloru pouze trochu vybělí. Silné a zabarvené skvrny nelze zcela odstranit. V takovém případě 
zvolte program s vyšší teplotou.

Koncentrované mycí prostředky
Na základě chemického složení lze tyto prostředky rozdělit do dvou kategorií:

 � konvenční, alkalické prostředky s naleptávajícími složkami
 � prostředky s nízkým obsahem alkalických složek, s přírodními enzymy

Mycí tablety
Mycí tablety různých druhů se rozpouštějí různě rychle. Proto je třeba při použití některých typů tablet 
zvolit delší program, aby se tablety stačily rozpustit a byly dokonale odstraněny veškeré jejich zbytky.

Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač musí být naplněn před spuštěním každého mycího cyklu dle pokynů v tabulce pro mycí cykly. 
Tato myčka používá méně mycího prostředku a leštidla než konvenční myčky. Obecně se používá jedna 
polévková lžíce mycího prostředku pro běžné mytí. Více znečištěné nádobí vyžaduje samozřejmě více 
mycího prostředku. Mycí prostředek přidávejte těsně před spuštěním spotřebiče, aby nezvlhl a mohl se 
dokonale rozpustit.
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Používané množství mycího prostředku

Doplnění mycího prostředku
Naplňte hlavní mycí prostředek do nádoby, odvzdušněte klapku;
Naplňte prostředek na předmytí přímo do dávkovače.

!  PAMATUJTE:
 � Pokud je víko zavřeno: stiskněte tlačítko pro uvolnění. Víko se otevře.
 � Prací prostředek vždy přidávejte těsně před spuštěním každého mycího cyklu.
 � Používejte pouze značkové prostředky pro mytí nádobí v myčce.

!  PAMATUJTE:
Mycí prostředek pro myčky může způsobovat korozi!
Dbejte na to, aby byl mimo dosah dětí.

!  PAMATUJTE:
 � Informace o množství mycího prostředku pro jeden program naleznete na poslední stránce.
 � Uvědomte si, že podle stupně znečištění a specifické tvrdosti vody jsou možné rozdíly.
 � Dodržujte doporučení výrobce na obalech prostředků.
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5. NAPLNĚNÍ KOŠŮ MYČKY

DOPORUČENÍ

 � Při pořizování nádobí dbejte, aby bylo vhodné pro mytí v myčce.
 � Používejte šetrné mycí prostředky, které jsou uváděny jako „šetrné vůči nádobí“. V případě potřeby se 
podrobněji informujte u výrobce těchto prostředků.

 � U některých druhů nádobí je třeba zvolit program s co nejnižší teplotou mytí.
 � Abyste zabránili poškození, nevyndávejte sklo a příbory z myčky hned po skončení programu.

MYTÍ PŘÍBORŮ A NÁDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH TYPŮ V MYČCE

Nevhodné nádobí do myčky                        Mytí v myčce s omezením

UPOZORNĚNÍ PŘED A PO PLNĚNÍ KOŠŮ NA NÁDOBÍ
(Pro správný provoz myčky postupujte při jejím plnění dle následujících pokynů. Vlastnosti i vzhled košů 
na nádobí a příbory se mohou v závislosti na modelu spotřebiče lišit).
Odstraňte nejprve větší zbytky jídla z nádobí. Připáleniny na nádobí namočte. Není nutné nádobí 
předem oplachovat pod tekoucí vodou.
Předměty ukládejte do myčky následovně:
1. Nádobí jako šálky, sklenice, pánve apod. otočte dnem vzhůru.
2. Předměty nepravidelných tvarů nebo různě vypouklé ukládejte šikmo, aby mohla voda vytékat.
3. Veškeré nádobí je třeba ukládat opatrně a tak, aby se nemohlo převrátit.
4. Všechny předměty musí být uloženy tak, aby nebránily sprchovacím ramenům v rotaci.

!  Pamatujte: Drobné předměty nedávejte do myčky, neboť by mohly z košíků snadno vypadnout.
 � Nádobí jako šálky, sklenice, hrnce apod. ukládejte do myčky dnem vzhůru, aby se uvnitř 
nehromadila voda.

 � Nádobí ani příbory nevkládejte do sebe ani je navzájem nepřekrývejte.
 � Abyste zabránili poškození sklenic, neměly by se navzájem dotýkat.
 � Velké nádobí, které se špatně myje, ukládejte do spodního koše.
 � Horní koš je určen pro křehké nádobí jako sklenice, hrnky apod.
 � Nože s dlouhým ostřím ve vertikální poloze jsou nebezpečné!
 � Dlouhé nebo velmi ostré nože apod. ukládejte horizontálně do horního koše.
 � Myčku nepřetěžujte. Je to důležité pro dobré umytí nádobí a přijatelnou spotřebu energie.

VYJMUTÍ NÁDOBÍ Z MYČKY
Doporučujeme vyjmout nejprve spodní košík, aby nedocházelo k odkapávání vody z horního košíku. 
Poté vyjmeme horní košík.

 � Příbory s dřevěnými, porcelánovými nebo 
perleťovými rukojeťmi.

 � Plastové věci, které nejsou tepelně odolné.
 � Starší příbory s lepenými částmi, které nejsou 
tepelně odolné.                                                                                

 � Spojované (lepené) části příborů nebo 
nádobí 

 � Cínové nebo měděné věci
 � Křišťálové sklo
 � Věci z oceli, které mohou zrezivět
 � Dřevěné podnosy

 � Věci vyrobené ze syntetických vláken
 � Některé typy skla mohou po častém mytí v 
myčce zmatnět (ztmavnout).

 � Stříbrné a hliníkové části mohou při mytí v 
myčce změnit barvu.

 � Při častém mytí v myčce mohou glazované 
vzory vyblednout.
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 � Postup při plnění myčky běžným nádobím

A -PLNĚNÍ HORNÍHO KOŠE
Horní koš je určen na lehčí a křehčí nádobí, jako jsou 
sklenice, šálky, hrníčky, talířky, malé misky a mělké 
pánve (pokud ovšem nejsou příliš špinavé). Nádobí 
rozložte tak, aby se nedotýkalo sprchovacích ramen.

B -PLNĚNÍ SPODNÍHO KOŠE
Doporučujeme do spodního koše ukládat větší před-
měty, které se obtížněji čistí: hrnce, pánve, poklice, 
servírovací nádobí a mísy – viz obrázek níže. Tácy a 
poklice je lepší ukládat po straně, aby neblokovaly rot-
aci horního sprchovacího ramene.

Pamatujte,že:
 � Hrnce, servírovací mísy atd., musí být vždy ukládány dnem nahoru.
 � Hluboké hrnce ukládejte šikmo, aby z nich mohla vytékat voda.
 � Spodní košík má sklopné hroty, aby bylo možné uložit větší množství nádobí.

C -NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE
Výšku horního koše lze nastavit tak, aby se vešly jak do 
horního, tak i dolního prostoru větší předměty. Výška 
horního koše může být nastavena zdvihnutím koše do 
horní polohy a stisknutím rukojeti nahoru spustíte horní 
koš, viz obrázek.

Zvedněte koš na  
horní pozici           
                                             
                          

          Nastavte rukojeť

D -SKLÁPĚCÍ DRŽÁKY NA ŠÁLKY
Pro lepší ukládání hrnců a pánví lze hroty držáků 
sklopit. Viz obrázek napravo.
  

 

SKLÁPĚCÍ DRŽÁKY SPODNÍHO KOŠE
Pro lepší ukládání hrnců a pánví lze hroty držáků 
sklopit  Viz obrázek napravo.
   

KOŠÍK NA PŘÍBORY
Příbory ukládejte do košíku rukojetí dolů. Pokud má polička boční košíky, lžíce mohou být vloženy odděleně 
do příslušných otvorů. Delší náčiní lze umístit horizontálně v přední části horního koše – viz obrázek.

                                                  

Z bezpečnostních důvodů a kvůli kvalitnímu umytí nádobí dávejte příbory  
do košíku, dbejte však:

 � aby byly dobře rozložené
 � aby byly příbory rukojetí dolů 
 � aby nože a jiné nebezpečné náčiní bylo umístěno rukojetí nahoru.

!  POZOR !
 �Nenechávejte žádné nádobí vyčnívat ze dna košů.
 �Ostré předměty ukládejte vždy ostrým hrotem  
dolů.       

Zatlačte na rukojeť ke 
snížení košíku
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6. SPUŠTĚNÍ MYCÍHO PROGRAMU

TABULKA MYCÍCH CYKLŮ

!  PAMATUJTE: (Symbol) znamená: je třeba doplnit leštidlo do zásobníku.

!  PAMATUJTE: 
EN 50242: Tento program je testovací cyklus. Informace o srovnávacím testu v souladu s EN 50242 je následující:

 � Kapacita: 9 sad
 � Pozice horního koše: horní kolečka na kolejnicích
 � Nastavení leštidla: 6
 � PI: 0.49 W, Po: 0.45 W

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Zahájení mycího cyklu
1. Vytáhněte spodní i horní košík, vložte nádobí a zasuňte je zpět. Doporučujeme naplnit nejprve spodní koš, potom 

teprve horní (viz kapitola „Plnění myčky“).
2. Nalijte mycí prostředek (viz kapitola „Sůl, mycí prostředek a leštidlo“).
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Hodnota napětí je 220–240 VAC/ 50 Hz, specifikace zásuvky je 10A 250VAC. Zkontrolu-

jte, zda je přívod vody puštěn naplno.
4. Otevřete dveře, stiskněte ovladač ON/OFF, kontrolka ON/OFF se zapne.
5. Stiskněte programové tlačítko, mycí program se změní následovně: 

ntenzivní -> Normální -> ECO -> 90 min -> Rychlý 
Zvolte požadovaný program, příslušná kontrolka se rozsvítí. Poté zavřete dveře, myčka začne pracovat.

Program Informace o zvoleném cyklu Popis cyklu
Mycí 
prostředek 
Předmytí/ 
hlavní mytí

Doba 
trvání 
cyklu 
(min)

Energie 
(kWh)

Voda 
(L) Leštidlo

Auto
Automatické mytí, lehce, normálně 
nebo silně znečištěné nádobí, s nebo 
bez zaschlých potravin

Předmytí (45℃)
Automatické mytí 
(45-55 ℃)
Oplachování
Oplachování (65 ℃)
Sušení

5 /30g 
1 nebo 2 ks 150 0.9~1.3 11~15 Symbol

Inten-
zivní

Pro silně znečištěné nádobí a normálně 
znečištěné hrnce, pánve, nádobí atd. se 
zaschlými zbytky

Předmytí (50 ℃)
Mytí (60 ° C)
Opláchování
Opláchování
Oplachování (70 ℃)
Sušení

5 /30g 
1 nebo 2 ks 175 1.6 17.5 Symbol

Normál-
ní Pro normálně zašpiněné, jako hrnce, 

talíře, sklo a lehce znečištěné pánve.

Předmytí (45 ℃)
Mytí (55 ° C)
Oplachování
Oplachování (65 ℃)
Sušení

5 /30g
 1 nebo 
2 ks

185 1.3 13.5 Symbol

Symbol 
ECO
(*EN 
50242)

Toto je standardní program,je vhodný 
pro běžně znečištěné nádobí a je to 
nejefektivnější program, pokud jde o 
kombinaci spotřeby energie a vody pro 
tento typ nádobí.

Předmytí
Mytí (45 ° C)
Oplachování (65 ℃)
Sušení

5 /30g 
1 nebo 2 ks 220 0.83 10 Symbol

Sklo Pro lehce znečištěné nádobí a sklo.

Předmytí
Mytí (40 ℃)
Opláchování
Oplachování (60 
° C)
Sušení

5 /30g
 1  ks 130 0.9 13 Symbol

90 min
Pro lehce znečištěné nádobí, které 
potřebujete rychle umýt

Mytí (65 ° C)
Opláchování
Oplachování (65 ℃)
Sušení

35 g
1 ks 90 1.35 12.5 Symbol

Rychlé Kratší mytí lehce znečištěného nádobí 
a rychlé mytí.

Mytí (45 ° C)
Oplachování (50 ℃)
Opláchování (55 ℃)

25 g 30 0.75 11

Předmytí Opláchnutí nádobí, které budete mýt 
později Předmytí 15 0.02 4
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ZMĚNA PROGRAMU…
1. Mycí cyklus, který byl již zahájen, lze změnit pouze po uplynutí krátké doby. Jinak se mycí prostředek 

již rozpustí a voda je vypuštěna. Pokud se tak stane, musíte znovu naplnit zásobník mycím prostřed-
kem (viz kapitola „Plnění mycího prostředku“).

2. Otevřete dvířka myčky, stiskněte programové tlačítko na více jak 3 vteřiny, spotřebič bude v pohoto-
vostním režimu, potom můžete zvolit jiný program (viz kapitola „Spuštění mycího cyklu“).

!  Pamatujte: Pokud otevřete dvířka během mycího cyklu, spotřebič se zastaví. Programová kontrol-
ka přestane blikat a každou minutu se bude ozývat zvukový signál, dokud dveře myčky nezavřete. Po 
opětovném zavření dvířek se myčka asi po 10 vteřinách znovu spustí.

ZAPOMNĚLI JSTE VLOŽIT NĚKTERÝ KUS NÁDOBÍ?
Můžete jej vložit dodatečně, pokud se ještě neotevřel uzávěr mycího prostředku.

1. Otevřete mírně dvířka.
2. Až se sprchovací ramena zcela zastaví, můžete 

dvířka otevřít úplně.
3. Vložte zapomenuté nádobí.

4. Zavřete dvířka.
5. Po 10 vteřinách bude myčka pokračovat v 

provozu.

UKONČENÍ MYCÍHO CYKLU
Jakmile mycí cyklus skončí, ozve se na 8 vteřin zvukový signál, a poté se vypne. Vypněte pomocí 
ovladače ON/OFF spotřebič, uzavřete přívod vody a otevřete dvířka myčky. Než začnete nádobí vyndá-
vat z myčky, počkejte několik minut, až nádobí trochu vychladne, abyste se nepopálili, a navíc je horké 
nádobí více náchylné k rozbití. Také lépe oschne.

 �Vypnutí myčky
Kontrolka programu svítí, ale nebliká, pouze v tomto případě program skončil.
1. Vypněte myčku pomocí tlačítka ON/OFF.
2. Uzavřete přívod vody!

 �Otevírejte dvířka myčky opatrně.
Horké nádobí je velmi citlivé a křehké. Nechte jej proto alespoň 15 minut zchladnout, než jej začnete 
z myčky vyndávat.
Otevřete dvířka, nechte je pootevřená několik minut, a až poté začněte nádobí vyndávat. Takto bude 
nádobí již trochu chladnější a lépe usušené.

 �Vyndávání nádobí z myčky
Je zcela normální, že vnitřek myčky je vlhký.
Vyprázdněte nejprve spodní koš, a teprve potom koš horní. Tím zabráníte odkapávání vody z 
horního koše na nádobí ve spodním koši.

!  POZOR! Je velmi nebezpečné otevírat dvířka myčky za provozu, neboť by Vás mohla opařit horká voda.

ECO → Sklo → 90min → Rychlé → Předmytí → Automatické → Intenzivní → Normální → ECO;
Pokud je vybrán program, rozsvítí se příslušná kontrolka. Pak zavřete dveře, myčka zahájí cyklus mytí.
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7.ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

FILTRAČNÍ SYSTÉM
Filtr zabraňuje tomu, aby se zbytky jídla a jiné předměty dostaly do čerpadla. Zbytky by mohly filtr 
ucpat, a proto je třeba je odstranit.

Filtrační systém se skládá z hrubého filtru, plochého (hlavní filtr) a 
mikro filtru (jemný filtr).
Hlavní filtr 1
Zbytky pokrmů a jiné nečistoty, které se zde zachytí, jsou rozmělněny 
speciální tryskou na spodním rameni a spláchnuty do odpadu.
Hrubý filtr 2
Větší částice, jako kousky kostí nebo skla, které by mohly ucpat odpad, 
jsou zachyceny v tomto filtru. Pro odstranění zbytků, zachycených v 
tomto filtru, opatrně stiskněte vršek filtru a nečistotu odstraňte.
Jemný filtr 3
Tento filtr zadržuje nečistoty a zbytky jídla v odpadním prostoru a 
zabraňuje tak tomu, aby se během cyklu znovu usadily na nádobí.

Montáž filtru
Filtr účinně odstraňuje zbytky jídla z vody na mytí nádobí, tudíž může být během cyklu znovu použita. 
Pro dokonalé mytí nádobí je třeba filtr pravidelně čistit. Z tohoto důvodu je dobré po každém cyk-
lu odstranit větší nečistoty propláchnutím filtru pod tekoucí vodou. Pro vyjmutí filtračního zařízení 
vytáhněte rukojeť nádobky směrem nahoru.

!  POZOR! Myčku nesmíte nikdy používat bez filtrů.
Špatně usazený filtr může snížit mycí účinek a poškodit nádobí.

1                                          Krok 1: Otočte filtrem proti směru hodinových ručiček

2                                                         Krok 2: Vysuňte nahoru filtr

!  PAMATUJTE: Pokud budete postupovat od kroku 1 do kroku 2, filtr tak vyjmete.                   
  Pokud budete postupovat v opačném pořadí (2-1), filtr opět namontujete.
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Poznámky:
 - Kontrolujte filtry po každém použití myčky, zda nejsou ucpané.
 - Vyšroubováním hrubého filtru můžete vyjmout filtrační systém. Odstraňte zbytky jídla a vy-

pláchněte filtry pod tekoucí vodou.

!  PAMATUJTE: Celý filtr je třeba čistit jednou týdně.

Čištění filtru
Pro vyčištění hrubého filtru a jemného filtru použijte kartáček. Poté části filtru opět složte dle obrázku 
na zadní straně a vložte jej zpět do myčky. Umístěte jej na příslušné místo a zamáčkněte.

!  UPOZORNĚNÍ ! Při čištění filtrů s nimi neklepejte. Jinak byste je mohli poškodit (zprohýbat) a   
  účinek myčky by se snížil.

PÉČE O MYČKU
Ovládací panel se čistí vlhkým hadříkem. Po umytí je třeba panel dokonale vysušit. Na vnější plochy 
použijte kvalitní leštící vosk na spotřebiče. Nikdy nepoužívejte ostré předměty, drátěnky a podobně, 
kterými byste povrch poškodili.

Čištění dveří
Pro čištění prostoru kolem dveří používejte pouze měkký, vlhký 
hadřík. Abyste zabránili vniknutí vody do dveřních zámků a elek-
trických komponentů, nepoužívejte žádné čistící spreje.

!  UPOZORNĚNÍ !
 � Nepoužívejte nikdy čistící spreje při čištění dveřního panelu, mohli byste poškodit zámky a elektrické komponenty. 
 � Nepoužívejte ani abrazivní prostředky nebo některé druhy papírových utěrek, které by mohly poškrábat povrch 

nebo zanechat skvrny na nerezovém povrchu.

Ochrana proti námraze
Chraňte myčku v zimě před mrazem. Po každém mycím cyklu postupujte následovně:
1. Vypojte myčku ze zásuvky.
2. Uzavřete přívod vody a odpojte přívodní hadici.
3. Vypusťte vodu z přívodní hadice a ventilu (pro zachycení vody použijte vhodnou nádobu - pánev).
4. Napojte znovu přívodní hadici na ventil.
5. Vyjměte filtr na spodní straně a pomocí houby vytřete veškerou vodu.

!  UPOZORNĚNÍ !  Pokud Vaše myčka nefunguje z důvodu zamrznutí, kontaktujte pra  
   covníky specializovaného servisu.
Čištění sprchovacích ramen                                                                       
Je třeba pravidelně čistit sprchovací ramena, neboť se na nich tvoří usazen-
iny z tvrdé vody, které ucpávají trysky a ložiska.

Chcete-li vyjmout horní sprchovací rameno, podržte matici, vyšroubujte 
rameno ve směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

Chcete-li vyjmout spodní rameno, vytáhněte jej nahoru.

Ramena umyjte v teplé vodě se saponátem a použijte měkký kartáček na 
vyčištění trysek. Poté je opláchněte a umístěte zpět do myčky.

(otevřít)



15

Jak udržet Váš spotřebič v dokonalém stavu
 � Po každém mytí 
Po každém mycím cyklu uzavřete přívod 
vody do spotřebiče a nechte mírně 
pootevřená dvířka, aby uvnitř nezůstávala 
vlhkost a pachy.

 � Vytáhněte kabel ze zásuvky  
Než začnete spotřebič čistit nebo provádět 
údržbu, vypojte kabel ze sítě, abyste předešli 
riziku úrazu.

 � Žádná rozpouštědla nebo abrazivní 
prostředky 
Při čištění vnějších ploch a gumových částí 
nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní 
prostředky. Používejte hadřík, namočený v 
teplé vodě se saponátem. Pro odstranění 
skvrn na vnějším povrchu použijte hadřík, 
namočený ve vodě s trochou octa nebo 
čistící přípravek, který je určen speciálně pro 
myčky.

 � Pokud není myčka používána delší dobu 
Doporučujeme spustit mycí cyklus u prázdné 
myčky, a potom vypojit myčku ze zásuvky, 
uzavřít přívod vody a nechat pootevřená 
dvířka. Chráníte tak těsnění dvířek a zabráníte 
tvorbě nežádoucích pachů uvnitř myčky.

 � Přemístění spotřebiče 
Pokud potřebujete spotřebič přemístit nebo 
s ním jakkoliv manipulovat, doporučujeme 
to provádět ve vertikální poloze. Pouze v 
krajním případě to lze provádět v poloze na 
zadní straně.

 � Těsnění 
Jednou z příčin tvorby nežádoucích 
pachů uvnitř myčky je usazování zbytků 
jídla v prostoru těsnění. Abyste tomuto 
nežádoucímu jevu zabránili, doporučujeme 
pravidelné čištění těsnění vlhkým hadříkem 
nebo houbou.

8. INSTALAČNÍ POKYNY

 !  POZOR !
 Instalaci přívodu vody 
a elektrické zapojení smí provádět 
pouze odborník.

 z Příprava instalace
Místo pro instalaci myčky by mělo být v dosahu přívodu a odtoku vody, a rovněž elektrické sítě. Jedna 
strana skříňky by měla poskytovat možnost napojení myčky k odpadu. Upozornění: Zkontrolujte si 
prosím, zda je přiloženo příslušenství pro instalaci (háček pro estetický panel, šrouby).

!    UPOZORNĚNÍ !

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před instalací 
vypojte myčku ze sítě. Pokud nebudete dbát těchto 
pokynů, hrozí nebezpečí úrazu nebo dokonce usmrcení 
elektrickým proudem!
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Prostudujte pečlivě pokyny pro instalaci
Obrázky rozměrů skříňky a instalační pokyny pro myčku. Před umístěním myčky na dané místo si přip-
ravte potřebné věci.
1. Zvolte místo blízko dřezu, abyste si usnadnili instalaci přívodu vody a vypouštěcí hadice (viz obr. 1).
2. Pokud je myčka instalována v rohu skříňky, musí být ponechán dostatečný prostor pro otevírání dveří 
(viz obr. 2).

(Obrázek 1)
Rozměry skříňky: 
Méně než 5mm mezi hořejškem
 myčky a skříňkou a vnějšími 
dvířky zarovnanými se skříňkou.

(Obrázek 2)
Minimální prostor při otevření dvířek

 z Rozměry estetického panelu a jeho instalace
1 Estetický dřevěný panel lze zpracovat dle obrázku 3.

(Obrázek 3)
Estetický panel lze zpracovat 
v souladu s rozměry na obrázku

(Jednotka: v mm)

Vstupy pro přívod 
elektřiny, vody a 
odpad

Prostor mezi dnem 
skříňky a podlahou

Myčka

Dvířka 
myčky

Minimální prostor 50 mm

Skříňka
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2 Nainstalujte háček na estetický dřevěný panel a dejte háček do otvoru na vnější straně dveří myčky 
(viz obr. 4a). Po umístění panelu jej upevněte na vnější stranu dveří pomocí šroubů a matic (viz obr. 4b).

Obrázek 4
Instalace estetického panelu
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 z Připojení odtokových hadic
Zasuňte odtokovou hadici do odpadní trubky o minimálním průměru 40 mm nebo ji nechte vytékat do 
dřezu, ale musíte dávat pozor, aby nebyla zdeformovaná a voda mohla odtékat. Vršek hadice musí být 
ve výšce méně než 1000 mm.

!   Připojte odpadní trubku buď způsobem A nebo B.

Přední strana Roh

Odpadní hadice

Pamatujte: Vršek 
hadice musí být ve 
výšce méně než 
1000 mm. 
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 z Postup při instalaci myčky
1. Nainstalujte pomocí přiložených držáků dveře skříňky k vnějším dvířkům myčky. Při umístění držáků 

použijte šablonu.
2. Pomocí klíče seřiďte dveřní pružiny ve směru hodinových ručiček a utáhněte levou i pravou dveřní 

pružinu. Špatné seřízení může poškodit myčku (obr. 2).
3. Připojte přívodní hadici na přívod studené vody.
4. Zapojte odpadní hadici. (viz obrázek 6).
5. Zapojte přívodní kabel.
6. Připevněte pod pracovní plochu skříňky kondenzační proužek. Dbejte, aby byl zarovnaný s okrajem 

pracovní desky.
7. Umístěte myčku na zvolené místo (obr. 4).
8. Myčku vyrovnejte. Zadní nohy lze seřídit pomocí klíče zepředu myčky otáčením šroubu uprostřed 

základny myčky (obr. 5A). Pro nastavení předních nohou použijte plochý šroubovák a nastavte před-
ní nohy tak, aby byla myčka v rovině (obr. 5B).

9. Myčka musí být na určeném místě zajištěna. Jsou dva způsoby, jak toho dosáhnout:
A. Běžná pracovní deska: Dejte instalační háky do otvorů po obou stranách a připevněte k pracovní         
     ploše pomocí 2 vrutů do dřeva (obrázek 6).
B. Mramorová nebo granitová deska: zajistěte boční stranu pomocí šroubu (obrázek 7).

(Obrázek 7)
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Myčka musí být řádně vyvážená, aby mohl být její provoz bezchybný.
1 Pro kontrolu vyrovnání použijte vodováhu.
2 Nastavení rovnováhy se provádí individuálně pomocí 3 nastavitelných nohou.
3 Při vyvažování myčky dejte pozor, aby se nepřevrátila.

(Obrázek 8)
Ilustrace nastavení nohou                   
Pamatujte: Maximální nastavitelná 
výška nohou je 50 mm.

Elektrické připojení
!   UPOZORNĚNÍ !

Pro osobní bezpečnost:
Nepoužívejte ke spotřebiči prodlužovací kabel ani různé adaptéry a rozdvojky.
Za žádných okolností neodstraňujte uzemnění z přívodního kabelu.
Připojení elektrickým kabelem.

Požadavky na elektrické připojení
Před zapojením spotřebiče zkontrolujte údaje na typovém štítku, zda souhlasí s údaji ve Vaší domácno-
sti. Použijte doporučenou 10 amp pojistku, pojistku časového zpoždění a jistič a vytvořte samostatný 
obvod pouze pro tento spotřebič.

!      Zajistěte před instalací 
             správné uzemnění.

Jak zapojit bezpečnostní přívodní hadici                                           
Spotřebič je třeba připojit na přívod vody novou hadicí. Nepoužívejte staré a 
opotřebované hadice. Tlak vody musí být v rozmezí 0,04 MPa a 1 MPa. Pokud 
je tlak pod minimální hranicí, poraďte se v servisu.

1. Vytáhněte celou přívodní hadici, která je uložena v zadní části myčky.

2. Přišroubujte hadici k vodovodnímu ¾ závitu.

3. Než myčku spustíte, otevřete naplno přívod vody. 

Zkontrolujte rovinu 
zepředu dozadu

Zkontrolujte rovinu ze strany na stranu

Elektrické připojení
Zkontrolujte, zda napětí a frekvence ve Vaší domácnosti odpovídá 
požadovaným údajům na typovém štítku spotřebiče. Zásuvka musí 
být správně uzemněna. Pokud zásuvka, do které chcete myčku zapojit, 
nevyhovuje, raději ji vyměňte, než používat různé adaptéry. Mohlo by 
dojít k přehřátí a následnému požáru.
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BEZPEČNOSTNÍ PŘÍVODNÍ HADICE
Tato bezpečnostní hadice má dvojitou stěnu. Její bezpečnostní systém zaručí přerušení průtoku vody v 
případě, že dojde ke zlomení hadice, nebo když je prostor mezi hadicí samotnou a vnější hadicí plný vody.

!   UPOZORNĚNÍ !
Hadice, která se připevňuje ke dřezu, může prasknout, pokud je instalována do stejného přívodu vody 
jako myčka. Pokud má dřez jeden, doporučuje se odpojit hadici a otvor zazátkovat.

Jak odpojit bezpečnostní přívodní hadici
1. Vypněte vodu.
2. Uvolněte tlak vody stisknutím tlačítka na uvolnění tlaku. Takto uvolníte tlak vody a zabráníte tím 
případnému vytopení místnosti.
3. Odšroubujte bezpečnostní hadici od vodovodního závitu.

PŘIPOJENÍ STUDENÉ VODY
Studenou vodu zapojte k vodovodnímu závitu pomocí ¾ přípojky a řádně utáhněte. Pokud použijete 
novou hadici nebo hadici, která nebyla používána dlouhou dobu, nechte vodu chvíli protékat, abyste 
se ujistili, že teče čistá voda. V případě nečistot v hadici by mohlo dojít k ucpání přívodu vody do myčky, 
což by mělo za následek její poškození.

Umístění spotřebiče
Spotřebič umístěte na požadované místo. Zadní stěnou spotřebič umístěte proti zdi a boční stěny podél 
sousední skříňky nebo zdí. Myčka je vybavena přívodní a odtokovou hadicí, které lze umístit napravo 
nebo nalevo podle potřeb při instalaci.

Jak vypustit zbylou vodu z hadice
Jestliže je dřez mnohem výše než podlaha, nelze zbylou vodu z hadic vypustit přímo do dřezu nebo 
výlevky. Je třeba vodu vypustit do vhodné nádoby, kterou umístíte níže než dřez.

Vývod vody
Připojte odpadní hadici. Musí být správně přimontována, aby nedocházelo k prosakování vody. Zkon-
trolujte, zda nejsou hadice zamotané nebo skřípnuté.

Prodlužovací hadice
Pokud potřebujete odpadní hadici prodloužit, použijte obdobný druh. Nesmí být delší než 4 metry, jinak 
se mycí účinek spotřebiče sníží.

Připojení sifonu
Zasuňte odpadní hadici do odpadní trubky o průměru minimálně 40mm nebo ji nechte vytékat do dře-
zu, ale kontrolujte, aby nebyla zamotaná nebo skřípnutá. Vrchní konec hadice musí být ve výšce méně 
než 1000 mm.

SPUŠTĚNÍ MYČKY
Než myčku spustíte, je třeba zkontrolovat následující:
1. Myčka je správně vyvážená a upevněná.
2. Přívodní ventil je otevřen.
3. Zapojení hadice je pevné a neprosakuje voda.
4. Vodiče jsou pevně připojeny.
5. Přívod energie je zapnutý.
6. Přívodní i odpadní hadice nejsou zamotané nebo skřípnuté.
7. Veškerý obalový materiál a nálepky byly odstraněny.

!  POZOR!  Po instalaci tento návod uschovejte.
                                 Jsou v něm velmi užitečné rady pro uživatele.
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9. TYPY NA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než zavoláte servis:
Projděte si nejprve následující stránky, v nichž můžete nalézt řešení.

Problém Možná příčina Co dělat

Technické 
problémy

Myčka se 
nespustí

Špatná pojistka nebo vypadlý 
jistič

Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič. Vy-
pojte ze stejného zdroje ostatní spotřebiče

Není zapnutý přívod energie
Zkontrolujte, zda je myčka zapnutá a 
dvířka řádně zavřená. Zkontrolujte, zda 
je kabel dobře zasunutý v zásuvce.

Tlak vody je nízký Zkontrolujte, zda je správně zapojen 
přívod vody a je zcela otevřen.

Dveře myčky jsou špatně zavřené Zavřete dveře správně a zacvakněte je.

Voda z myčky 
není odčer-
pávána

Hadice je zamotaná Zkontrolujte odpadní hadici.

Filtr je ucpaný Zkontrolujte hrubý filtr (viz část 
„Čištění filtru“)

Kuchyňský dřez je ucpaný

Zkontrolujte, zda odtéká kuchyňský 
odpad. Pokud bude problém v 
odtoku, budete potřebovat spíše 
instalatéra než opraváře myčky.

Obecné 
problémy

Tvoří se příliš 
pěny

Nevhodný mycí prostředek

Používejte pouze doporučené a vhodné 
přípravky. Pokud se toto stane, otevřete 
myčku a nechte pěnu zmizet. Přidejte 
1 galon studené vody dovnitř, zavřete 
a zacvakněte řádně dvířka. Spusťte 
program na oplachování a nechte vodu 
vytéci. Pokud je třeba, proces zopakujte

Rozlitý leštící přípravek Rozlitý přípravek okamžitě vytřete.

Uvnitř myčky 
se tvoří skvrny Byl použit přípravek s barvivem Vždy zkontrolujte, zda používaný 

prostředek neobsahuje barviva.

Na vnitřním 
povrchu se 
tvoří bílý 
povlak

Usazeniny z tvrdé vody

Pro vyčištění vnitřku použijte vlhkou 
houbu s mycím prostředkem na myčky, 
použijte gumové rukavice. Nepoužívejte 
nikdy jiné prostředky, neboť by se utvoři-
la opět nežádoucí pěna.

Na příborech 
jsou rezavé 
skvrny

Použité příbory nejsou z nerezu.

Program se po přidání soli 
nespustil. Do mycího cyklu se 
dostaly stopy soli.

Po přidání soli vždy zapněte rychlý mycí 
program bez nádobí v myčce a bez nas-
tavení funkce turbo (pokud ji tam máte).

Víko u změkčovadla je volné Zkontrolujte víko. Pevně jej uzavřete.

Zvuky

Klepání uvnitř 
myčky

Sprchovací rameno naráží do 
nádobí v koši

Přerušte program a přeskládejte 
nádobí, které brání otáčení ramena.

Řinčení uvnitř 
myčky

Některé nádobí se uvnitř myčky 
uvolnilo.

Přerušte program a přeskládejte 
nádobí.

Klepání ve 
vodní hadici

To může být způsobeno instalací 
nebo průřezem potrubí.

Toto nemá žádný vliv na funkci 
myčky. Pokud máte pochybnosti, 
kontaktujte instalatéra.
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Neuspokojivý 
výsledek mytí

Problém Možná příčina Co dělat
Nádobí není 
čisté

Nádobí nebylo správně 
uloženo.

Prostudujte kapitolu „Plnění košů 
nádobím“

Program nebyl správně 
zvolen, je slabý.

Zvolte účinnější program. Viz tabulka „Mycí 
cykly“

Nebylo rozpuštěno 
dostatečné množství 
mycího prostředku.

Použijte více prostředku nebo jej změňte

Nádobí brání rotaci ramen. Přerovnejte nádobí, aby se mohla ramena 
volně otáčet

Filtrační sestava na dně 
myčky není čistá nebo 
správně sestavená. Může 
to způsobit ucpání trysek 
sprchovacích ramen.

Vyčistěte nebo znovu sestavte filtr. 
Vyčistěte trysky ramen. Viz kapitola „Čištění 
sprchovacích ramen

Zakalení 
skleněného 
nádobí

Kombinace měkké vody a 
velkého množství mycího 
prostředku.

Pokud máte měkkou vodu, použijte méně 
prostředku a zvolte kratší cyklus.

Černé nebo 
šedé skvrny 
na nádobí

O nádobí se otíralo 
hliníkové náčiní

Použijte na odstranění skvrn jemný čistící 
prostředek.

Mycí 
prostředek 
zůstává v 
dávkovači

Dávkovač je blokován 
nádobím Přerovnejte správně nádobí

Nevyhovující 
výsledek sušení

Nádobí není 
usušené

Špatné uložení nádobí Rozložte nádobí dle doporučených pokynů

Příliš málo leštidla Zvyšte množství leštidla/doplňte zásobník 
leštidla

Nádobí bylo vyjmuto příliš 
brzy

Nevyndávejte nádobí ihned po skončení 
cyklu. Pootevřete dvířka, aby mohla 
uniknout pára. Začněte nádobí vyndávat, 
až když se jej můžete dotknout. Nejprve 
vyprázdněte spodní košík. Zabráníte tak 
kapání vody na nádobí z horního košíku.

Byl zvolen špatný program
Při krátkém programu je mycí teplota nižší. 
To snižuje mycí účinek. Zvolte program s 
delší dobou mytí

Použití příborů s nízkou 
kvalitou povrchové úpravy

U tohoto typu předmětů je obtížnější 
stékání vody. Příbory a nádobí tohoto 
druhu nejsou vhodné do myčky.

KÓDY CHYB
Pokud dojde k nějaké poruše, na displeji spotřebiče se objeví kód chyby, aby Vás upozornil:

Kódy Význam Možná příčina

Kontrolka pro „rychlý program“ rychle bliká Delší doba přítoku vody Kohoutky nejsou otevřené, přívod vody je 
blokován, tlak vody je příliš nízký.

Kontrolka 90 minut a Rapid kontrolka blikají 
rychle

Nedosáhne požadované 
teploty Porucha topného prvku

Kontrolka ECO bliká rychle Přetečení Některý prvek myčky prosakuje.

!  UPOZORNĚNÍ !
 � Pokud dojde k přetečení myčky, vypněte nejprve hlavní přívod vody, a potom teprve volejte servis.
 � Pokud se objeví na spodní straně voda z důvodu přeplnění nebo malého prosakování, musíte vodu před 
znovu zapojením myčky odstranit.
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TECHNICKÉ INFORMACE

Výška 815 mm

Šířka 598 mm

Hloubka 550 mm (se zavřenými dveřmi)

Tlak vody 0:04 – 1.0 MPa

Přívod energie Viz typový štítek

Kapacita 14 sad nádobí
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Position one: lift the left basket up, both left and right 
baskets are sideling.

Position two: adjust the left basket to lower position, left 
basket is flat and right basket is sideling. 

Position three: lift the right basket up, both left and right 
baskets are flat. 

Position Four: Move the right basket from right to left, two 
basket are overlapping.

Position Five:  Remove the right basket from the tray, 
only has the left basket.

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

Cutlery basket  could be have 5 positions: 

28

Košík na příbory může mít 5 pozic:

Poloha jedna: zvedněte levý koš nahoru, levý i pravý koš 
jsou šikmo.

Poloha dvě: Nastavte levý koš do dolní polohy, levý koš 
je rovně a pravý koš šikmo.

Poloha tři: zvedněte pravý koš nahoru, pravý i levý koš 
jsou rovně.

Poloha čtyři: Přesuňte pravý koš zprava doleva, dva koše 
se překrývají.

Poloha pět: Odstraňte pravý koš ze zásobníku, zůstane 
pouze levý koš.
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PŘEHLED TECHNICKÝCH ÚDAJŮ
Přehled pro myčku nádobí do domácnosti dle směrnice EU 1059/2010:

Výrobce TEKA

Typ/Popis DW9 70 FI

Počet sad nádobí 14

Energetická třída 1 A+++

Roční spotřeba energie 2 237 kWh

Spotřeba energie při běžném čistícím cyklu 0.83 kWh

Spotřeba energie při vypnutém režimu 0.45 kWh

Spotřeba energie při zapnutém režimu 0.49 kWh

Roční spotřeba vody 3 2800 L

Třída účinnosti sušení 4 A

Standardní čistící cyklus 5 ECO 45oC

Doba trvání programu při běžném mycím cyklu 220 min

Hlučnost 49 dB(A) re 1pW

Montáž Zabudováno pod

Lze použít vestavbu Ano

Výška 81.5 cm

Šířka 59.8 cm

Hloubka (s konektory) 55 cm

Spotřeba energie 1760 - 2100 W

Napětí/Frekvence 220-240 V/ 50 Hz

Tlak vody (průtokový tlak) 0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa

Poznámka:
1 A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost).
2 Spotřeba energie „237“ kWh za rok na základě 280 běžných mycích cyklů při použití studené vody a 
spotřeby při režimech s nízkou spotřebou.
3 Spotřeba vody „2800“ litrů za rok na základě 280 běžných mycích cyklů. Aktuální spotřeba vody závisí 
na četnosti používání myčky.
4 A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost).
5 Tento program je vhodný pro mytí běžně zašpiněného nádobí a je to nejúčinnější program v souvislo-
sti se spotřebou energie a vody pro tento druh nádobí.
Tento spotřebič odpovídá evropským normám a směrnicím :
- LVD 2006/95/EC
- EMC2004/108/EC
- ErP 2009/125/EC
Výše uvedené hodnoty byly naměřeny v souladu se standardy za určitých provozních podmínek.Výsled-
ky se mohou značně lišit podle množství a stupně znečištění nádobí, tvrdosti vody, množství mycího 
prostředku atd.
Tato příručka je založena na pravidlech a směrnicích Evropské unie.



28 29



29

Záruční podmínky
 ● Výrobek byl před odesláním z výrobního závodu přezkoušen a výrobce ručí za to, že výrobek bude mít 
po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za předpokladu, že jej bude 
spotřebitel užívat v souladu s návodem k obsluze.

 ● Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu § 2161 dle zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
na bezplatné odstranění závad, které vznikly v průběhu záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu.

 ● Za podmínek dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k obsluze nebo jiným ustanovením 
výrobce se na uvedený výrobek poskytuje uživateli záruční doba 24 měsíců od data prodeje vyznačeného 
prodejcem na záručním listě.

 ●  Záruční opravu provede pověřená opravna servisní sítě na základě předložení správně a úplně vyplněného 
záručního listu spolu s dokladem o zakoupení. Adresu pověřené opravny sdělí prodejce.

 ● Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu u autorizovaného servisu do 
dne ukončení opravy výrobku. Tyto skutečnosti je kupující povinen doložit čitelnou kopií opravního listu. 
Nebude-li při opravě zjištěna závada spadající do záruky, uhradí náklady spojené s výkonem servisního 
technika uživatel výrobku.

 ● Záruka se vztahuje pouze na smluvený účel užívání, jímž je určení výrobku výhradně pro užití v domácnosti 
a podle přiloženého návodu k obsluze. Vadou se tedy pro účely uplatnění záruky rozumí prokazatelná vada 
materiálu, případně chybné provedení dílu či sestavy (nikoliv však obvyklé vlastnosti výrobku určeného pro 
domácí použití, jež však případně neodpovídají subjektivním představám kupujícího).

 ● Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poruchy v elektrické 
síti nebo bytové instalaci, nesprávným tlakem plynu nebo nečistotou v přívodní síti plynu, nevhodnými 
provozními podmínkami (vlhké, prašné, chemicky či jinak nevhodné prostředí), na poškození způsobené 
dopravou a manipulací, neodvratnou událostí (Živelnou pohromou), neoprávněným servisním zásahem, 
nebo je-li výrobek instalován či obsluhován v rozporu s obsahem návodu k obsluze. Záruka se dále nevz-
tahuje na spotřební materiál, jako jsou Žárovky, filtry, snímatelné části ze skla nebo plastických hmot, 
nevhodné skladování, nadměrné opotřebení, na poškození způsobené vložením nevhodného předmětu 
do spotřebiče apod.

 ● Prodávající je povinen výrobek vybalit, prokázat povrchovou i vzhledovou kvalitu a kompletnost výrobku 
a zároveň informativně seznámit zákazníka s obsluhou a použitím. Poté je povinen vyplnit na přední straně 
záručního listu veškeré údaje v tučném rámečku a správnost údajů potvrdit razítkem prodejny a podpisem. 
Všechny údaje musí být vyplněny ihned při prodeji a nesmazatelným způsobem. Neúplně vyplněný nebo 
přepisovaný záruční list je neplatný.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE:

 ● Uživatel výrobku je povinen na vlastní náklady zabezpečit vyhovující elektrickou, plynovou a vodovodní 
instalaci dle platných norem a předpisů. Nesprávné připojení k elektrické, plynové nebo vodovodní instalaci 
nespadá do záruční opravy.

 ● Při reklamaci v záruční době výrobek vyčistěte a zabalte do originálního obalu s příslušnými vnitřními 
vložkami. Z hygienických důvodů se znečištěné výrobky do opravy nepřijímají.

 ●  Záruka se vztahuje pouze na výrobky uvedené na český trh společností Teka-CZ, s r.o. Důsledky ze ztráty 
záručního listu jdou na vrub kupujícího.

 ● Ve Vašem zájmu je práce opravny kontrolována. Prosíme Vás proto, abyste při kontrolách vyšli našim 
pracovníkům vstříc poskytnutím nutných informací, zejména předložením tohoto záručního listu a kopií 
opravných listů aby nemohly vzniknout pochybnosti o oprávněnosti záruční opravy.

DOVOZCE:
TEKA-CZ, spol.s r.o.
V Holešovičkách 593

182 00 Praha 8

Tel: 284 691 940
Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

www.tekaservis.cz,  servis@teka-cz.cz
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www.teka.com


