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NÁVOD K OBSLUZE PRO PROFESIONÁLNÍ MYČKU SKLENIC A NÁDOBÍ 

 

Děkujeme vám, že jste si zakoupili náš přístroj. 
Prosíme vás, abyste si všechny pokyny, jež jsou uvedené v této příručce, pozorně pročetli, a byli 
jste tím připraveni ke správnému používání myčky nádobí. 

 
TECHNICKÉ POKYNY: 
 

Tyto pokyny jsou určené pro odborný personál, který je pověřený instalací, uváděním 
do provozu, převzetím a případně servisními službami. 
Instalatér se musí přesvědčit, zda provozovatel je seznámený se všemi pokyny, jež 
jsou uvedené v příručce pro obsluhu, že porozuměl správné funkci stroje a je schopný 
správně ukládat koše s umývaným nádobím a sklenicemi do myčky. 

 
POKYNY PRO UŽIVATELE MYČKY: 
 

Tyto pokyny zahrnují tipy k použití stroje, popis ovládacích prvků zařízení a instrukce   
ke správnému čištění a ošetřování, případně k údržbě myčky nádobí. 

 
 
 
VÝSTRAŽNÉ POKYNY 
 

Provozovatel je zodpovědný za správné dodržování všech zákonných předpisů, 
týkajících se instalace a používání stroje.  V případě, že nebude produkt 
správným způsobem instalovaný nebo používaný, případně nebude dostatečně 
ošetřovaný, resp. udržovaný, nenese výrobce stroje zásadně žádnou 
zodpovědnost, týkající se případných závad, chybné funkce produktu, 
poškození věcí nebo zranění osob. 

 
Před jakýmkoliv způsobem údržby se musí vždy odpojit napájecí kabel proudu z 
přívodní zásuvky. Pokud  by to nebylo možné a spínač na napájecí lince proudu 
nebyl viditelný nebo nebyl v dostatečně malé blízkosti místa, kde se pohybuje 
údržbu zajišťující osoba, musí se na stroj umístit štítek s nápisem „Prováděné 
práce“. 
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1 - POKYNY K BEZPEČNOSTI A POUŽÍVÁNÍ STROJE 

 

 TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ AUTOMATICKÉ MYČKYNÁDOBÍ; MUSÍ 
BÝT ULOŽENA STÁLE V ÚPLNÉM STAVU SPOLEČNĚ SE STROJEM. 
 

 INSTALACI, PŘÍPOJKY, UVEDENÍ DO PROVOZU A ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH 
ZÁVAD, STEJNĚ JAKO VÝMĚNU NAPÁJECÍHO KABELU PRO PŘÍVOD PROUDU SMÍ  
PROVÁDĚT VÝHRADNĚ KVALIFIKOVANÝ ODBORNÝ PERSONÁL. 
 
MYČKA NÁDOBÍ JE URČENA VÝHRADNĚ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ OPRÁVNĚNÝM 
PERSONÁLEM. STROJ JE URČENÝ PRO MYTÍ NÁDOBÍ (TALÍŘE, ŠÁLKY, MÍSY, PLECHY, 
PŘÍBORY) A PODOBNÝCH PŘEDMĚTŮ V GASTRONOMICKÝCH PROVOZOVANÁCH A V 
PODNICÍCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ A ODPOVÍDÁ VŠEM MEZINÁRODNÍM NORMÁM PRO 
ELEKTRICKOU A MECHANICKOU BEZPEČNOST (CEI-EN-IEC 60335-2-58/61770) A PRO 
ELEKTROMAGNETICKOU KOMPATIBILITU (CEI-IEC-EN 55014-1/-2, 61000-3;4, 50366). 
VÝROBCE STROJE NEPŘEBÍRÁ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ RUČENÍ ZA ZRANĚNÍ OSOB NEBO 
VĚCNÉ ŠKODY, KTERÉ BY BYLY ZPŮSOBENY NEDODRŽENÍM POKYNŮ, UVEDENÝCH V TÉTO 
PŘÍRUČCE, NESPRÁVNÝM POUŽITÍM STROJE, NEOPRÁVNĚNÝMI ZÁSAHY DO STROJE NEBO 
TAKÉ NA JEDINÉ SOUČÁSTI STROJE A DÁLE POUŽITÍM NEORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ. POKUD BY BYL POŠKOZENÝ PŘÍVODNÍ KABEL KE STROJI, SMÍ JEJ VYMĚNIT 
VÝHRADNĚ VÝROBCE NEBO AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ SLUŽBA. 

 PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ UZEMNĚNÝ V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI 
BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY A NORMAMI PR ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ. 
 
TENTO PŘÍSTROJ MÁ K DISPOZICI ZNAČKU SHODY EVROPSKÉ SMĚRNICE ČÍS. 2002/96/EC, 
WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEE). 
ÚKOLEM PROVOZOVATELE PŘÍSTROJE JE ZAJISTĚNÍ SPRÁVNÉ LIKVIDACE PŘÍSTROJE, ABY 
SE TAK BEZPEČNĚ PŘEDEŠLO VZNIKU PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A NA ZDRAVÍ. PROHLAŠUJE SE, ŽE HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU ČINÍ LPA 62 
DB/A A KOLÍSÁ MEZI KPA +- 1 DB. AKUSTICKÝ VÝKON ČINÍ LWA 73,79 A KOLÍSÁ MEZI KWA 

+ 1 DB.  SYMBOL XXX, UMÍSTĚNÝ NA PŘÍSTROJI SAMOTNÉM VYJADŘUJE, ŽE TENTO 

PŘÍSTROJ NEPATŘÍ DO NORMÁLNÍHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ, NÝBRŽ SE MUSÍ 
ZLIKVIDOVAT VE SPECIÁLNÍM RECYKLAČNÍM PODNIKU PRO ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ 
PŘÍSTROJE. PŘÍSTROJ SE MUSÍ ROZEBRAT V SOULADU S PLATNÝMI MÍSTNÍMI PŘEDPISY K 
ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. K ZÍSKÁNÍ BLIŽŠÍCH INFORMACÍ, TÝKAJÍCÍ SE TÉTO ZÁLEŽITOSTI, 
LIKVIDACE A OPĚTOVNÉHO ZHODNOCENÍ STROJE SE OBRAŤTE NA PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ 
ÚŘAD, PODNIK PRO MANIPULACI S ODPADEM NEBO NA SVÉHO ODBORNÉHO PRODEJCE. 
 

 NEPRACUJTE NIKDY S ROZPOUŠTĚDLY, JAKO S ALKOHOLEM NEBO S 
TERPENTÝNEM. TYTO LÁTKY MOHOU ZPŮSOBIT VÁŽNÉ VÝBUCHY. NIKDY NENECHÁVEJTE 
VE STROJI UMÝVAT NÁDOBÍ SE ZBYTKY POPELA, VOSKU NEBO LAKU. 
 

 NEPOUŽÍVEJTE NIKDY MYČKU NÁDOBÍ NEBO JEJÍ ČÁSTI JAKO STUPNĚ, OPĚRY 
NEBO DRŽÁKY PRO OSOBY, VĚCI NEBO ZVÍŘATA. 
NESEDEJTE SI NEBO SE NEOPÍREJTE O OTEVŘENOU DVEŘNÍ KLAPKU MYČKY NÁDOBÍ. 
HROZÍ NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ, SPOJENÉHO S PŘÍPADNÝM OHROŽENÍM ZRANĚNÍ OSOB. 
NIKDY NENECHÁVEJTE OTEVŘENOU DVEŘNÍ KLAPKU MYČKY NÁDOBÍ, ABYSTE TAK 
ZAMEZILI PŘÍPADNÉMU KLOPÝTNUTÍ A OHROŽENÍ ZDRAVÍ. 



 

 PO SKONČENÉ MYCÍ OPERACI NIKDY NEPIJTE STÁVAJÍCÍ ZBYTKY VODY V NÁDOBÍ 
NEBO V MYČCE. 
 

 PŘÍSTROJ NENÍ VHODNÝ PRO POUŽITÍ NEZLETILÝMI OSOBAMI NEBO OSOBAMI SE 
SNÍŽENÝMI TĚLESNÝMI, VNÍMACÍMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI, RESP. PERSONÁLEM 
S NEDOSTATEČNÝMI ZKUŠENOSTMI. TAKOVÉ OSOBY SMÍ POUŽÍVAT PŘÍSTROJ JEN ZA 
STÁLÉHO DOHLEDU OSOBY, KTERÁ JE ZODPOVĚDNÁ ZA ZACHOVÁNÍ JEJICH BEZPEČNOSTI. 
 

 Po skončení denního čištění se přesvědčte, zda nezůstaly ve vnitřní části myčky nádobí 
žádné kovové cizí předměty, který by mohly uvnitř stroje způsobit rezavé skvrny. Stopy rezu mohou 
být vyvolány také nádobím, které není vyrobené z ušlechtilé oceli, špatným mycím prostředkem, 
poškozenými koši vyrobenými ze železného drátu, nevhodnými čističi hrnců a houbami, obsahujícími 
kov a dále solí, který zůstane na dne mycího prostoru myčky. 
  



1.1  OBECNÉ POKYNY 
 

Tento návod je nutno uložit společně s myčkou nádobí, aby do něj bylo možno i v 
budoucnosti případně nahlédnout. 
Před instalováním a před použitím myčky nádobí se musí tento návod pozorně pročíst. 
Případné změny potřebné pro instalaci elektrických systémů a systémů přívodu vody smí 
provést výhradně oprávněný a odborný personál. 

 
• Tato myčka nádobí je určená pro profesionální použití a musí být používána dospělým a 
oprávněným personálem, instalovat a opravovat ji smí jen kvalifikovaná servisní služby. Výrobce 
odmítá jakoukoliv zodpovědnost v případě nesprávného použití, údržby nebo opravy přístroje. 
• Tuto myčku nádobí nesmí používat děti nebo osoby s omezenou tělesnou, smyslovou nebo 
duševní schopností, právě tak jako osoby, které nebyly pokud se týká obsluhy příslušně 
vyškolené nebo nebudou odpovídajícím způsobem kontrolovány. 
• Dveře se musí při otevírání a zavírání přidržovat. 
• Dbejte na to, aby nebyla myčka nádobí instalována na přívodním napájecím kabelu nebo na 
hadicích pro přívod a odtok vody. Nastavte stavěcí nožky přístroje tak, aby přístroj stál v dokonale 
vodorovné poloze. 
• Přístroj nebo jeho části se nesmí používat jako pomůcka pro stoupání, neboť přístroj byl 
dimenzovaný pouze k uložení hmotnosti koše s mytým nádobím. 
• Myčka nádobí byla vyvinutá výhradně k mytí talířů, sklenic a různých příborů se zbytky potravin 
pro lidskou výživu. Z toho důvodu nemyjte v myčce žádné předměty, které jsou kontaminované 
benzinem nebo laky a také kusy železa nebo oceli, žádné rozbitné předměty a žádný materiál, 
který není schopný snášet mycí postup. V žádném případě nepoužívejte korodující chemické 
produkty kyselého nebo alkalického druhu a žádná rozpouštědla nebo čistící prostředky, jež 
obsahují chlor. 

Dveře myčky nádobí se nesmí v průběhu provozu otevírat. Myčka je pro všechny případy 
vybavená bezpečnostním zařízením, které v případě neúmyslného otevření dveří ihned provoz 
přístroje přeruší a zamezí vytečení vody z myčky. Dbejte prosím na to, aby se myčka nádobí vždy 
vypnula a čistící tank se vyprázdnil, dříve než do ní zasáhnete, abyste ji vyčistili nebo ze zcela 
jiných důvodů do ní vstoupili. 
• Na konci pracovního dne, stejně jako pro jakoukoliv práci na údržbě se musí vždy myčka 
odpojit od přívodní sítě, když se vypne provozní vypínač a hlavní vypínač na stěně a když 
se zavře kohout přívodu vody. 

• Uživatel přístroje nesmí provádět v žádném případě práce pro opravy, resp. údržbu. K takovým 
účelům si musí vždy přizvat kvalifikovaný a/nebo oprávněný personál. 
• Servisní výkony na této myčce nádobí smí zajišťovat výhradně autorizovaný personál. 
Poznámka: Smí se používat jen originální náhradní díly. V jiném případě odpadá jako 
záruka na produkt, tak i zodpovědnost výrobce. 
• Nepoužívejte žádné staré nebo použité trubky pro přívod vody k myčce, nýbrž jen nové 

výrobky. 
• Při použití tohoto přístroje je nutné respektovat některá důležitá pravidla: 
1) Nikdy se myčky nádobí nedotýkejte, máte-li vlhké ruce nebo nohy. 
2) Neobsluhujte přístroj nikdy bez obutí. 
3) Neinstalujte přístroj v oblastech, které by mohly být zasažené paprskem vody. 

Nikdy nesahejte do vody s mycím prostředkem s holýma rukama. Pokud by se to přesto stalo, 
bohatě opláchněte ruce vodou. 

Pro čištění přístroje dodržujte prosím pečlivě všechny pokyny, které jsou uvedené v příručce pro 
obsluhu. 
Tento přístroj byl vyvinutý k tomu, aby pracoval ve vhodném prostředí při teplotě místnosti až do 

max. 35 °C a nejméně 5 °C. 
• Při zdolávání požárů nikdy nestříkejte na elektrické součásti vodu. 
• Pokud by byl přerušený přívod elektrického proudu, smí otevřít ovládací panel výhradně 
kvalifikovaný personál. 
• Přístroj má stupeň ochrany IPX1 proti náhodným stříkancům vody; není chráněný proti 
paprskům stříkající vody. Proto není vhodné používat k čištění v žádném případě vysokotlakový 
čistič. 
POZOR: VNITŘNÍ ČÁST PŘÍSTROJE SE SMÍ ČISTIT VÝHRADNĚ JEN TEHDY, KDYŽ 
PROBĚHLO NEJMÉNĚ 10 MINUT OD JEHO VYPNUTÍ. 



POZOR: V PRŮBĚHU A / NEBO NA KONCI MYCÍHO POSTUPU SE NESMÍ RUKAMA 
ZASÁHNOUT DO VNITŘNÍ ČÁSTI MYCÍHO TANKU A / NEBO DOTKNOUT SE NA PODLAZE 
INSTALOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ. 
Poznámka: Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za nehody s osobními nebo věcnými 
škodami, které by byly způsobeny nedodržením všech uvedených předpisů. 

  



1.2 JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT 
 

   PŘÍSTROJ BEZ ZMĚKČOVAČE VODY 

 TEPLOTA MIN. 45 °C – MAX. 55 °C 
TLAK MIN. 2 – MAX. 4 kPa/bar 
TVRDOST VODY MIN. 7° - MAX. 12 °F / MIN. 5 °dH - MAX. 7 °dH 
 
V PŘÍPADĚ, ŽE JE TVRDOST VODY VYŠŠÍ NEŽ 7 °dH, DOPORUČUJEME INSTALOVAT EXTERNÍ 
ZMĚKČOVAČ VODY 
 
ODSAVAČ MAX. 20 CM 
 

      STROJ SE ZMĚKČOVAČEM VODY 

 TEPLOTA MAX. 30 °C 
TLAK MIN. 3 – MAX. 4 kPa/bar 
TVRDOST VODY MIN. °7 - MAX. 26 °F / MIN. 5 °dH - MAX. 15 °dH 
 
V PRAVIDELNÝCH ČASOVÝCH INTERVALECH JE NUTNO PLNIT DO NÁDOBY REGENERAČNÍ 
SŮL 
 
       LEŠTÍCÍ PŘÍPRAVEK 
                         PRŮHLEDNÁ HADICE 

                            MYCÍ PROSTŘEDEK (NIKOLIV STANDARDNÍ VOLBA) ČERVENÁ HADICE 

      
 
U TŘÍFÁZOVÉHO PROVEDENÍ: 

                         NESMÍ SE ZAMĚNIT FÁZOVÝ VODIČ S NULOVÝM VODIČEM (MODRÝ) 
    

U ČERPADLA NA TŘÍFÁZOVÝ PROUD ZKONTROLOVAT SMĚR OTÁČENÍ 

 
V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDOU PŘÍKAZY UVEDENÉ V NÁVODU PŘESNĚ DODRŽENY, MŮŽE SE 
NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT BEZPEČNOST STROJE A ZRUŠIT ZÁRUKA, POSKYTNUTÁ NA 
PŘÍSTROJ. 

 PŘED JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM ÚDRŽBY SE MUSÍ VŽDY ODPOJIT NAPÁJECÍ 
KABEL PROUDU Z PŘÍVODNÍ ZÁSUVKY. POKUD  BY TO NEBYLO MOŽNÉ A SPÍNAČ NA 
NAPÁJECÍ LINCE PROUDU NEBYL VIDITELNÝ NEBO NEBYL V DOSTATEČNĚ MALÉ 
BLÍZKOSTI MÍSTA, KDE SE POHYBUJE ÚDRŽBU ZAJIŠŤUJÍCÍ OSOBA, MUSÍ SE NA STROJ 
UMÍSTIT ŠTÍTEK S NÁPISEM „PROVÁDĚNÉ PRÁCE“. 
  



2  INSTALACE MYČKY NÁDOBÍ / TECHNICKÉ POKYNY 

 
 
 
 

Tyto pokyny jsou určené pro odborný personál, který je pověřený instalací, 
uváděním do provozu, převzetím a případně servisními službami. 

 

2.1 - TECHNICKÁ DATA 

 

Teplota vody °C 55 
 

Teplota napájecí vody (verze stroje s úpravou vody) 
 

°C Max. 30 
 

Tvrdost vody °F 7 – 12 

Tlak vody kPa 200/400 

Tlak vody (se ZMĚKČOVAČEM vody) kPa 300/400 

Spotřeba vody pro 1 oplachovací postup (200 kPa) l 2,4/2,6 
 

Teplota mytí °C 50 - 60 

Teplota oplachování °C 82 - 85 

Hmotnost netto kg Min. 27 
Max. 131 

Max. teplota okolního prostředí °C 40 
 

Přívodní napájecí kabel stroje typ ◄HAR► H07RN-F 

Viz typový štítek na stroji a na obálce příručky 
 
 

  

 
  

2.2    INSTALACE PŘÍSTROJE 

Postavte myčku nádobí na místo instalace, odstraňte z ní obal a přesvědčte se, zda neutrpěl přístroj v 
průběhu přepravy žádné škody. Pokud by byly případně škody zjištěny, je nutno je písemně sdělit 
přepravci. 
Potom se odstraní obal. 
Při likvidování obalů odstraňte prosím následující materiál v souladu se všemi platnými předpisy a 
normami: 
- dřevěná paleta 
- nylonový sáček (LDPE) 
- vícevrstvý karton 
- ovazovací páskový materiál z polypropylenu (PP). 
Upozorňujeme na to, že likvidaci přístroje na konci jeho provozního cyklu neorganizuje, resp. 
neprovádí výrobce. 
 

2.3    PŘÍPOJKA VODY 

 

Teplota přiváděné vody 
 

°C 55 

Teplota přiváděné vody (u modelu se změkčovačem vody) 
 

°C Max. 35 

Tvrdost přiváděné vody 
 

°F 7-12 

Tlak přiváděné vody 
 

kPa 200/400 

Tlak přiváděné vody (u modelu se změkčovačem vody) 
 

kPa 300/400 

 



Přívod vody ke stroji je vybavený uzavíracím ventilem, pomocí něhož je možno přívod vody rychle a 
zcela přerušit. 
Přesvědčte se, zda se tlak přívodu vody nachází mezi mezními hodnotami, jež jsou uvedené v 
tabulce. Pokud by byl k dispozici dynamický tlak menší než 200 kPa, pak je nutné instalovat pro 
zajištění optimálního provozu stroje čerpadlo pro zvýšení tlaku (na vyžádání je možno stroj s interním 
čerpadlem ke zvýšení tlaku dodat). 
Když je tlak přiváděné vody vyšší, než 400 kPa, pak se musí instalovat redukční ventil. 
  



Je-li voda průměrně tvrdší než 12 °f, je bezpodmínečně nutné použít změkčovač vody. Na vyžádání 
je možné dodat přístroj s vhodným instalovaným změkčovačem vody. 
Když je přístroj vybavený změkčovačem vody, musí se pryskyřice se speciální regenerační solí v 
pravidelných časových intervalech regenerovat. 
Nádoba na sůl má kapacitu cca 1 kg soli v zrníčkách. 
Nádoba se nachází na dnu mycího tanku. Po vytáhnutí koše uvolněte šroubový uzávěr a naplňte 
sůl s pomocí společně dodané násypky. Před opětovným nasazením šroubového uzávěru odstraňte 
případné zbytky soli z otvoru. Plnění soli provádějte tehdy, když není v mycím prostoru žádná voda, 
abyste zamezili vstupu mycí vody do změkčovače. Před provedením tohoto postupu vždy vytáhněte 
síťovou zástrčku z napájecí zásuvky. Nezapomínejte prosím opět zasunout síťovou zástrčku do 
napájecí zásuvky, když je tento postup skončený. 
Při prvním použití po doplnění soli přidejte do nádoby se solí trochu vody. 
Poznámka: Když se používá voda s tvrdostí vyšší než 12 °f  bez změkčovače vody, nebudou 
pravděpodobné vápníkem způsobené škody zárukou kryty. 

 
Teplota přiváděné vody musí ležet v mezích hodnot, uvedených v tabulce. 
Každý přístroj se dodává s gumovou hadicí pro přívod vody se závitovou přípojkou 3/4“. 
Odtokovou hadici vody je nutno připojit na sifón a potom přímo na odtokové potrubí. Odpadní voda 
odtéká vlivem gravitační síly a z toho důvodu musí ležet přípojka odpadní vody pod hladinou 
mycího tanku. Pokud by ležel stávající odtok nad předepsanou úrovní, je nutno instalovat vhodné 
odtokové čerpadlo (volitelné vybavení). Nepřipojujte odtokovou hadici na odtok z umývadel, van, 
atd. 

 

U provedení myčky s instalovanou reverzní osmózou je třeba instalovat společně dodaný síťový filtr 
nebo filtr s aktivním uhlím na přívodním kohoutu vody. Hodnota tvrdosti vody se musí pohybovat v 
rozmezí mezi 7 a 12 °F, teplota smí mít hodnotu maximálně 30 °C. 
Filtry je nutné nejméně dvakrát v průběhu roku vyměnit. 
V případě, že nebudou uvedené parametry dodrženy, může to mít za následek předčasné 
opotřebování vnitřní membrány reverzní osmózy. 

 
Přesvědčte se prosím, zda leží hodnota tvrdosti vody v rozmezí 7 až 12 °F. Nebude-li tento 
rozsah tvrdosti dodržený, je nutno instalovat změkčovač vody, aby se zamezilo poškození 
vlivem usazenin vápníku, které nespadá do rozsahu záruk. 

 

MYČKA NÁDOBÍ SE ZMĚKČOVAČEM VODY 
                     NASTAVENÍ 

 
A = Tvrdost použité vody ve °F 

 
  B = Počet mycích cyklu myčky, po nichž je nutno přibližně spustit automatický regenerační cyklus. 
 

1 FRANCOUZSKÝ STUPEŇ = 0,56 německého stupně = 0,7 anglického stupně = 10 ppm 
 

 
2.1 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉHO PROUDU 
Přípojka elektrického proudu se musí provést při dodržení všech platných technických norem a 
předpisů. 
Přesvědčte se, zda změřená hodnota napětí přívodní napájecí sítě souhlasí s hodnotou, která je 
uvedená na výrobním štítku myčky nádobí. 
Je nutno zajistit bezpečnostní vypínač na všech pólech, odpovídající příkonu použité myčky nádobí. 
Tento spínač smí být určený výhradně a pouze pro tento elektrický spotřebič a musí být instalovaný 
v těsné blízkosti myčky. 
Zajistěte, aby bylo elektrické zařízení dostatečně a v souladu s platnými normami uzemněné. 
Vzadu dole na přístroji se nachází přípojka, která je označená symbolem vyrovnání potenciálu XXX 
a která slouží k zajištění vyrovnání potenciálu mezi různými přístroji (v souladu s platnými normami 
pro elektrická zařízení). 
U STROJŮ S TŘÍFÁZOVÝM PŘÍVODEM DBEJTE PROSÍM NA TO, ABY NEBYL FÁZOVÝ VODIČ 
ZAMĚNĚNÝ ZA NULOVÝ VODIČ. 
DBEJTE PROSÍM NA SPRÁVNÝ SMĚR OTÁČENÍ U TŘÍFÁZOVÝCH ČERPADEL (pokud jsou 
instalovaná). POKUD BY SE KABEL PRO PŘÍVOD PROUDU POŠKODIL, SMÍ JEJ NAHRADIT 



VÝHRADNĚ VÝROBCE, AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ PODNIK NEBO KVALIFIKOVANÝ 
TECHNIK. 

2.2 TEPLOTNÍ HODNOTY 

Termostaty jsou předem nastavené na následující teplotní hodnoty: 55 °C pro mycí vodu (mycí 
tank) a 82 °C pro oplachování (bojler). Termostat mycího tank není možné regulovat, zatímco 
termostat bojleru je možné regulovat pomocí jeho nastavovacího knoflíku nebo z ovládacího panelu 
(u provedení s elektronickým ovládacím panelem). 

 

3 DÁVKOVÁNÍ LEŠTÍCÍHO PŘÍPRAVKU A MYCÍHO PROSTŘEDKU 

Používejte výhradně mycí prostředky a leštící přípravky pro podnikatelské myčky nádobí. Nikdy 
nepoužívejte mycí prostředky na ruce. Nepoužívejte mycí prostředky, jež jsou určené pro myčky 
nádobí v domácnosti. 
Pro správnou volbu použitých produktů a příslušné dávkování se prosím obracejte na specialisty 
pro chemické produkty. 

 
  



POZOR, STROJ JE POD NAPĚTÍM: K nastavení dávkovacích jednotek se musí odstranit přední 

stěna myčky nádobí. 

 

3.1 DÁVKOVÁNÍ LEŠTÍCÍHO PŘÍPRAVKU -  DÁVKOVACÍ JEDNOTKA PRO LEŠTÍCÍ 
PŘÍPRAVEK  

 
Zásadně je instalovaná vždy jedna dávkovací jednotka pro leštící přípravek, a sice buď s hydraulickým 
(3) nebo peristaltickým způsobem funkce (1). Obě provedení jsou automatická. 
 

Dávkovací jednotka (3) se uvádí v chod tlakem oplachování, zatímco peristaltická dávkovací 
jednotka (1) se aktivuje elektricky. 
Přesvědčte se, zda je ponořená PRŮHLEDNÁ nasávací trubička do tanku leštícího přípravku a zda 
se nachází na jejím konci filtr a závaží (2). 
K nasávání je třeba jen spustit přístroj a provést několik kompletních mycích cyklů. 

 
Nastavení: Při každém oplachovacím postupu odebírá dávkovací jednotka určité množství leštícího 
přípravku. 

U peristaltické dávkovací jednotky (1) se zachovává minimální průtok otáčením šroubu proti směru 
hodinových ručiček, a maximální průtok otáčením ve směru hodinových ručiček. 
U hydraulické dávkovací jednotky (3) se zachovává minimální průtok otáčením šroubu ve směru 
hodinových ručiček, a maximální průtok otáčením proti směru hodinových ručiček. 
Dávkovací jednotka se přednastavuje v továrně na nasávací výkon asi 5 cm obsahu trubičky (0,70 
g). 
Nadměrné množství leštícího přípravku zanechává pruhy na nádobí a vytváří pěnu v mycím tanku. 
Oproti tomu znamenají kapky vody na nádobí a spíše pomalejší sušící postup skutečnost, že se 
dávkuje příliš málo leštícího přípravku. 
Dříve, než se určí správné množství tenzidů, měl by se určit pomocí speciálního testu stupeň 
tvrdosti používané vody. 
(Pokud by byl stupeň tvrdosti vody vyšší než 12 °f, musí se před elektrickým ventilem stroje pro 
přívod vody instalovat změkčovač vody.) 
Vzhledem k tomu, že vždy podle koncentrace produktu a jeho složení se může množství silně 
měnit, je nutno považovat námi uvedená množství pouze za směrné hodnoty. 
K přesnému změření množství produktu se musí odstranit průhledná trubička po nasávacím 
postupu z tanku tenzidu a změřit změna sloupce tekutiny v jeho vnitřní části. 

 
 

3.2 DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU - RUČNĚ NEBO POMOCÍ DÁVKOVACÍ 
JEDNOTKY (VOLITELNĚ) RUČNĚ 

Na podkladě údajů výrobce mycího prostředku určené množství tekutého mycího prostředku dejte 
do mycího tanku, jako směrnou hodnotu cca 20 g na 5 mycích cyklu. 
Množství se může měnit vždy podle vlastností a množství použité vody. 
Používejte výhradně specifické nepěnivé mycí prostředky s uvedenou koncentrací. 

 
DÁVKOVACÍ JEDNOTKA PRO TEKUTÉ MYCÍ PROSTŘEDKY (VOLITELNĚ) 
 

 
 

Na dávkovací jednotce pro mycí prostředek (1) se udržuje minimální množství otáčením šroubu 
proti směru hodinových ručiček a maximální množství otáčením ve směru hodinových ručiček, 
přičemž je nutno mít na zřeteli, že 1 g mycího prostředku zaujímá přibližně objem, který odpovídá 8 
cm délky trubičky. 
Přesvědčte se, zda je ponořená ČERVENÁ nasávací trubička do tanku mycího přípravku a zda se 
nachází na jejím konci filtr a závaží (2). 



Pokud se týká druhu a množství mycího prostředku, nechte si prosím poradit výrobcem 
chemických produktů.  Nadměrné množství mycího prostředku může nejenom vytvářet v mycím 
tanku pěnu, nýbrž také ponechávat bílé pruhy na umytém nádobí. 

 
4 - KONTROLY PROVÁDĚNÉ PŘED UVEDENÍM MYČKY DO PROVOZU 

Před uvedením myčky nádobí do provozu proveďte prosím následující kontroly:  

STAV VODY 
V průběhu plnícího postupu mycího tanku se musí přívod vody zastavit, jakmile dosahuje stav vody 
hladinu 1 cm pod okrajem přepadové trubky. 
  



Elektrický ventil pro přívod vody se musí znovu aktivovat, jakmile leží stav vody pouze 2 cm 
nad topným odporem v mycím tanku. 
OSTŘIKOVACÍ RAMENA PRO MYCÍ A OPLACHOVACÍ POSTUP 
Ostřikovací ramena pro mycí a oplachovací postup se musejí bez omezení otáčet a všechny 
trysky musejí správně fungovat. 
KONTROLA TEPLOTNÍCH HODNOT 
Teploty vody při oplachovacím postupu a při mycím postupu musejí odpovídat hodnotám, 
které jsou uvedené v tabulce.  
DÁVKOVACÍ JEDNOTKA 
Při každém cyklu musí nasávat dávkovací jednotka správné množství tenzidů, resp. mycího 
prostředku.  
KONTROLA VÝSLEDKŮ MYTÍ 
Výsledek mytí musí potvrdit, že byl odstraněný jakýkoliv druh možných pevných zbytků z 
povrchu umytého nádobí. 
Na konci cyklu musí perfektně umyté nádobí v průběhu několika minut po odebrání koše ze 
stroje odpařením uschnout. 

 
5 – POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MYČKY 
 
Zkontrolujte: 

Otevřete kohout na vodu přívodního potrubí. .  

Stav mycího prostředku a leštícího přípravku v příslušných nádobách.  
 
Správné umístění filtru, volný pohyb ostřikovacích ramen a zda se nenachází uvnitř myčky žádné cizí 
těleso. 

Hlavním vypínačem zapněte napájení myčky proudem (spínač pro vypnutí ze sítě).  
 

5.1  DENNÍ PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU MODEL STANDARD A ECO 

 

U vašeho stroje nejsou případně uvažovány 
všechny funkce ovládacího panelu a grafiky 

zobrazené v této příručce 

 
 

Opatření a účinek 

 Stiskněte nástěnný vypínač, vložte přepad, opět zavřete 
dveře. 
 

Stiskněte spínač ON/OFF , rozsvítí se kontrolka, 
začne vpouštění vody do bojleru a do tanku. 
Po skončeném plnícím postupu se rozsvítí kontrolka 

bojleru . 
 

 

Uložte koš s nádobím 
 



 

PLNĚNÍ NÁDOBÍ 
Odstraňte z talířů pevné zbytky (kosti, slupky, jádra, atd.). 
Talíře s přischlými zbytky, např. sýra, vajec, atd., nechte 
odmočit ve studené vodě. 
Sklenice otočte dnem nahoru a postavte do koše. 
Do příslušných nádob uložte příbory. Příbory ukládejte 
volně a sice pokud možno s rukojeťmi směřujícími dolů. 
Přitom dbejte na to, abyste se hroty vidliček nebo břity 
nožů neporanili. 

 
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka bojleru . 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

VOLBA MYCÍHO PROGRAMU (volitelné vybavení) 
Mycí program se volí s použitím tlačítek 2 a 3. 
 

 
 
 
 
 
 

Ke startu mycího postupu stiskněte tlačítko cyklu 

. 
 

 
Při startu cyklu se rozsvítí kontrolka Cyklus. Když se v průběhu mycího postupu otevřou dveře, 
program bude přerušen a po zavření dveří nastaven na nulu. Pro opětovné spuštění programu 

stiskněte tlačítko cyklu . 
 

 
 
 
 
 
 

Po skončení mycího postupu zhasne kontrolka cyklu 

a rozsvítí se kontrolka bojleru  

 

Vyjměte koš 
 

 
5.2  ZPŮSOB FUNKCE MODELŮ DIGIT 
 
 

Ovládací pole a grafika, zobrazené v návodu 
k obsluze, mohou případně zobrazovat 
funkce, které nejsou u vašeho stroje k 
dispozici. 
 

Popis jednotlivých kroků ovládání myčky 
 

 Stiskněte nástěnný spínač, otevřete dveře, nasaďte 
svislou trubku, dveře opět zavřete. 

Stiskněte spínač zap/vyp , rozsvítí se zvolený 
cyklus, voda natéká do bojleru a do mycího tanku. 
Po skončení plnícího postupu bojleru a tanku se 

rozsvítí kontrolka  žlutě. 
 



 

Zasuňte nyní koš do myčky. 
 

 
 

 

PLNĚNÍ NÁDOBÍ 
Odstraňte z talířů pevné zbytky (kosti, slupky, jádra, 
atd.). Talíře s přischlými zbytky, např. sýra, vajec, 
atd., nechte odmočit ve studené vodě. 
Sklenice otočte dnem nahoru a postavte do koše. 
Do příslušných nádob uložte příbory. Příbory 
ukládejte volně a sice pokud možno s rukojeťmi 
směřujícími dolů. Přitom dbejte na to, abyste se hroty 
vidliček nebo břity nožů neporanili. 

 Při prvním zapnutí myčky na začátku pracovního dne 
počkejte, dokud topné odpory neohřejí vodu v bojleru 

a v mycím tanku a nerozsvítí se tlačítko  

zeleně. Potom je viditelná také kontrolka LED , 
která zobrazuje, že je stroj připravený ke startu. 

 VOLBA A SPUŠTĚNÍ MYCÍHO PROGRAMU 
 

Mycí program se zvolí s použitím tlačítka , 
potom se rozsvítí kontrolka LED zvoleného mycího 

cyklu. nebo . 
P1: Doba trvání 60“ 
P2: Doba trvání 120“ 
P3: Doba trvání 180“ 
P4: Doba trvání 480“ 

Program P4 se může ihned s oplachovacím 
postupem skončit, když se během mycího postupu 
stiskne znovu tlačítko START (modré). 

 
 
 

Pro spuštění mycího cyklu stiskněte tlačítko . 

 

Jakmile je cyklus v chodu, rozsvítí se modře  a kontrolka LED cyklu bliká. Po otevření dveří v 
průběhu programu se program zastaví. Po opětovném zavření dveří se program resetuje. Pro 

opětovné uvedení do provozu je nutno znovu stisknout tlačítko cyklu . 

 

Na konci programu se změní barva  z modré na 
žlutou, a kontrolka LED cyklu přestane blikat. 
 
 

 

Vysuňte nyní koš z myčky. 
 
 
 
 
 



 
5.3 - RUČNÍ STUDENÉ OPLACHOVÁNÍ NA KONCI CYKLU (volitelné vybavení) 
 

 U některých modelů myčky je možné připojit na konci 
cyklu studené oplachování. 
K tomu spusťte mycí cyklus, když stisknete tlačítko 

, a zatímco cyklus běží, držte tlačítko  

stisknuté tak dlouho, dokud se nerozsvítí ikona  

 
5.4 - REGENERAČNÍ CYKLUS (jen pro modely se změkčovačem vody) 
 

 U vypnutého stroje a plného mycího tanku stiskněte 

tlačítko . 
Otevřete dveře myčky, vyjměte svislou trubku pro 
vyprázdnění mycího tanku. Dveře myčky opět 
zavřete. 
Začne probíhat mycí cyklus, po 20 minutách je 
regenerační cyklus skončený a stroj zůstane vypnutý. 
Opět nasaďte svislou trubku, zavřete dveře myčky. 
Vypněte hlavní vypínač 

 
  



 Pro změkčovač vody, který je instalovaný ve stroji, 
má sůl základní důležitost pro regenerační cyklus. 
Když je nutné sůl v příslušné nádobě v mycím 
prostoru doplnit, zobrazí se to na displeji. Doplňte 
sůl pomocí společně dodané násypky a potom 
důkladně vyčistěte mycí prostor od případných 
zbytků soli. Indikace nedostatku soli. 
Poznámka:  PŘÍPADNĚ V MYCÍM PROSTORU 
ROZSYPANÁ SŮL SE MUSÍ IHNED ODSTRANIT. 
Pokud se toto nedodrží, může se poškodit povrch 
mycího prostoru, například vznikem rezavých skvrn 
apod. 

Pozor: Používejte jen regenerační sůl, nikoliv kuchyňskou sůl 
Nádoba na sůl má kapacitu cca 1 kg soli v zrníčkách. 
Nádoba se nachází na dnu mycího prostoru. Po vytáhnutí koše uvolněte šroubový uzávěr a naplňte 
sůl s pomocí společně dodané násypky. Před opětovným nasazením šroubového uzávěru odstraňte 
případné zbytky soli z otvoru. Plnění soli provádějte tehdy, když není v mycím prostoru žádná voda, 
abyste zamezili vstupu mycí vody do změkčovače. Před provedením tohoto postupu vždy vytáhněte 
síťovou zástrčku z napájecí zásuvky. Nezapomínejte prosím opět zasunout síťovou zástrčku do 
napájecí zásuvky, když je tento postup skončený. 
Při prvním použití po doplnění soli přidejte do nádoby se solí trochu vody. 

 

5.5  REGENERAČNÍ CYKLUS DIGIT (modely s instalovaným změkčovačem vody) 
 

 AUTOMATICKÁ REGENERACE 
Regenerace se provádí automaticky. Myčka nádobí 
má k dispozici počítadlo provedených mycích cyklů. 
Jakmile se dosáhne počtu programovaných cyklu, 
začne po dalším vypnutí a vyprazdňovacím postupu 
regenerace. 
 
Pokud se nachází stroj v normálním režimu a 
dosáhne se programovaného počtu mycích cyklů, 
objeví se na pravé straně displeje blikající ikona 

. To znamená, že stroj spustí po dalším 
vypnutí regenerační cyklus. 

 INDIKACE NEDOSTATKU SOLI (U PROVEDENÍ 
SE ZMĚKČOVAČEM VODY) 
Pro změkčovač vody, který je instalovaný ve stroji, 
má sůl základní důležitost pro regenerační cyklus. 
Když je nutné sůl v příslušné nádobě v mycím 
prostoru doplnit, zobrazí se to na displeji blikajícím 

symbolem . Doplňte sůl pomocí společně 
dodané násypky a potom důkladně vyčistěte mycí 
prostor od případných zbytků soli. 
Poznámka:  V MYCÍM TANKU PŘÍPADNĚ 
ROZSYPANOU SŮL 
JE NUTNO IHNED ODSTRANIT. Pokud se toto 
nedodrží, může se poškodit povrch mycího 
prostoru, například vznikem rezavých skvrn apod. 

 
Pozor: Používejte jen regenerační sůl, nikoliv kuchyňskou sůl 
Nádoba na sůl má kapacitu cca 1 kg soli v zrníčkách.  
Nádoba se nachází na dnu mycího tanku. Po vytáhnutí koše uvolněte šroubový uzávěr a naplňte sůl s 
pomocí společně dodané násypky. Před opětovným nasazením šroubového uzávěru odstraňte 
případné zbytky soli z otvoru. Plnění soli provádějte tehdy, když není v mycím prostoru žádná voda, 
abyste zamezili vstupu mycí vody do změkčovače. Před provedením tohoto postupu vždy vytáhněte 



síťovou zástrčku z napájecí zásuvky. Nezapomínejte prosím opět zasunout síťovou zástrčku do 
napájecí zásuvky, když je tento postup skončený. 
Při prvním použití po doplnění soli přidejte do nádoby se solí trochu vody. 
 

5.6  Celkový odtok na konci provozu 

 

 
 

Kompletní vypouštění na konci dne (u modelů bez 
vypouštěcího čerpadla)        

Vypněte stroj tlačítkem zap/vyp XXX, otevřete dveře 

myčky, odstraňte přepad a počkejte, dokud není 
nádoba kompletně prázdná. Znovu nasaďte přepad a 
opět zavřete dveře myčky. Vypněte hlavní vypínač na 
stěně u myčky. 
 
 

 Kompletní vypouštění na konci dne u modelů s 
vypouštěcím čerpadlem 
Otevřete dveře myčky, odeberte přepad a zavřete 
dveře. 

Tlačítkem zap/vyp XXX stroj vypněte.  Po dobu cca 

100 sekund se zapne vypouštěcí čerpadlo, dokud 
není nádoba kompletně prázdná; během vypouštění 
nádoby se rozsvítí kontrolka cyklu, aby zobrazila 
probíhající vypouštění nádoby. Pro opětovné 
připravení stroje na provoz je nutno proto nasadit do 
nádoby přepad; potom zavřete dveře a stiskněte 

tlačítko zap/vyp XXX, resp. při konci provozu vypněte 

hlavní vypínač na stěně. 

 
 
  



5.7    VYPRAZDŇOVÁNÍ 
 

 Úplné vyprázdnění na konci pracovního dne 
(modely bez vypouštěcího čerpadla) 
 

Pro vypnutí stroje stiskněte tlačítko zap/vyp , 
otevřete dveře, odeberte svislou trubku a počkejte, 
dokud nebude mycí tank zcela vyprázdněný. Znovu 
nasaďte svislou trubku a zavřete dveře myčky. 
Nyní vypněte hlavní vypínač na stěně (odpojovač od 
sítě) a zavřete kohout přívodu vody k myčce. 
 

Úplné vyprázdnění na konci pracovního dne 
(modely s vypouštěcím čerpadlem) 
Otevřete dveře myčky, odeberte svislou trubku a 
zavřete dveře. 

Pro vypnutí stroje stiskněte tlačítko zap/vyp : 
rozběhne se vypouštěcí čerpadlo a pracuje tak 
dlouho, dokud již není v mycím tanku k dispozici 
žádná voda. K opětovnému použití stroje se musí 
nasadit svislá trubka zpět do mycího tanku, zavřít 

dveře a stisknout tlačítko zap/vyp .  Na konci 
pracovního dne se musí naproti tomu vypnout hlavní 
vypínač a zavřít přívodní kohout na přívod vody. 
 

 

 Nikdy nevypínejte myčku nádobí se zbytky vody, ponechané v tanku, vždy použijte odtok. Při 
konci provozu po provedeném odtoku a případném opětovném vytvoření cyklu stroj vypněte tlačítkem 

zap/vyp , vypněte hlavní vypínač a zavřete kohout na přívodu vody. Nenechávejte stroj nikdy 
zapnutý po více nebo méně dlouhý časový úsek bez provozu. 
 
6 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ STROJE 
 
Ačkoliv není nutné provádět žádnou zvláštní, pravidelnou údržbu, doporučujeme přesto nechat si 
zkontrolovat myčku nádobí dvakrát v průběhu roku příslušným specialistou. 

Poznámka:  Výrobce nepřebírá v žádném případě odpovědnost za úmyslné poškození nebo škody, 
které by byly způsobeny nedbalostí, opomenutím, nedostatečným dodržováním pokynů, předpisů a 
norem nebo i špatnými přípojkami. 
Myčka nádobí odpovídá třídě ochrany IPX1 a je zakázáno používat k jejímu čištění přímo 
stříkající paprsek vody. 
 
ČIŠTĚNÍ SÍT V PRŮBĚHU PRACOVNÍHO DNE 
Při zvláště intenzivním používání doporučujeme vyčistit síto vždy po 30 - 40 pracovních cyklech, 
zatímco se stroj nachází ve stavu připraveném k provozu. K tomuto účelu proveďte postup 
„Vyprázdnění mycího prostoru“. 
Vyjměte síto (1) (jednoduše je vyzvedněte z jeho usazení, jak je uvedeno na obrázku) a přitom dejte 
pozor, aby nespadly žádné větší zbytky do mycího prostoru, síto uvolněte od zbytků a bohatě je 
vypláchněte pod tekoucí vodou. 
Vyčistěte také vnitřní síto (2) a uvolněte je od případných zbytků. 
Potom opět usaďte síto (1) správně do jeho usazení. V žádném případě nepoužívejte k čištění špičaté 
nebo řezné předměty. Očistěte případné zbytky vápníku, abyste tak zamezili jejich nahromadění. 



Povrchy často a pečlivě čistěte s použitím vlhkého hadru. K tomu používejte neutrální čistící 
prostředek bez obsahu chloru, který povrch nepoškrábe, nekoroduje a je vhodný pro ušlechtilou ocel. 
Uvedené produkty nepoužívejte ani k čištění podlahy pod myčkou nádobí nebo v její blízkosti, abyste 
zamezili, že by vznikající páry nebo kapky mohly poškodit ocelové povrchy stroje. 
 
K čištění mycího prostoru a stěn používejte prosím hadr nebo semiš, které si navlhčíte vodou nebo 
mírným čistícím prostředkem. V žádném případě se nesmí k tomuto účelu používat silný čistič na 
hrnce nebo houby s kovovými částečkami. 
  



 

 

 

 

 
 

Pravidelně prováděné kontroly 

Demontujte ostřikovací ramena (nahoře a dole 2-3), když povolíte centrální šroub (1). 
Vyčistěte otvory a trysky pod čistou, tekoucí vodou, v žádném případě nepoužívejte špičaté nebo 
řezné pomůcky, které by mohly zařízení poškodit. Znovu ostřikovací ramena pečlivě namontujte. 
 

 
 
 
 
 
Omyjte stroj zvenku vlhkým hadrem a neutrálním mýdlem, potom pečlivě s vlhkým hadrem bez mýdla 
otřete a osušte. 
 

 V žádném případě se nesmí pro čištění mycího prostoru a povrchů vyrobených z oceli použít 
následující produkty: 
- produkty, které obsahují chloridy nebo kyselinu solnou. 
- chlornan sodný 
- prostředky k čištění stříbra 
- agresivní odírající nebo kov obsahující čističe hrnců / houby 
Mějte prosím na zřeteli: Použití uvedených produktů může způsobit rezavé skvrny na povrchu. 
 
Delší odstavení z provozu 
Když se nemá myčka nádobí po delší dobu již používat, pak je nutné bezpodmínečně vyprázdnit 
dávkovací zařízení pro leštící přípravek i pro mycí prostředek, aby se zamezilo škodlivému tvoření 
krystalů pro čerpadla. K tomu vyjměte nasávací hadice z nádob pro mycí prostředek a pro leštící 
přípravek a uložte je v nádobě naplněné čistou vodou, proveďte několik mycích cyklů a potom 
zajistěte úplné vyprázdnění. 
Následně vypněte hlavní vypínač a zavřete kohout přívodu vody. Nasávací hadice pro leštící přípravek 
a pro mycí prostředek budou při opětovném uvedení myčky do provozu nasazeny do svých nádob, 
přičemž je nutno dbát na to, aby se nezaměnily (červená hadice = mycí prostředek; průhledná hadice 
= leštící přípravek). 
Je nutno dbát na to, aby nezůstal přístroj nikdy po delší nebo méně dlouhou dobu nepoužitý v 
zapnutém stavu bez přímého dohledu obsluhy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 - CHYBY A PORUCHY (UŽIVATEL)                               
 

PROBLÉM 
 

MOŽNÁ PŘÍČINA 
 

MOŽNÉ ODSTRANĚNÍ 
 

NESVÍTÍ KONTROLKA 
 

Neexistuje přívod proudu 
 

Zkontrolujte připojení k napájení 
proudem. 
 

NESPOUŠTÍ SE MYCÍ 
PROGRAM 
 

Není skončeno zahajování 
provozu. 
 

Počkejte, dokud se nerozsvítí 
kontrolka bojleru. 
 

NEUSPOKOJIVÉ VÝSLEDKY 
MYTÍ 
 

Mycí otvory jsou ucpané nebo 
inkrustované 
 

Odeberte stříkací lišty a 
vyčistěte je (10.2 pravidelná 
údržba) 
 

Příliš malé množství 
nevhodného mycího, resp. 
leštícího prostředku 
 

Zkontrolujte množství a typ 
mycího prostředku. 
 

Talíře / sklenice jsou nevhodně 
uložené 
 

Talíře / sklenice správně 
usaďte. 
 

Nízká teplota mytí 
 

Zkontrolujte indikaci teploty na 
displeji, pokud je nižší než 50 
°C, povolejte servisní službu. 
 

 
 

 Mycí postup není vhodně 
nastavený 
 

Prodlužte dobu trvání mycího 
postupu, především při zvláště 
nesnadno odstranitelné, 
zaschnuté nečistotě. 
 

NEUSPOKOJIVÉ VÝSLEDKY 
OPLACHOVÁNÍ 
 

Jsou ucpané stříkací lišty  
Bojler je zanesený vápníkem 
 

Vyčistěte trysky a zkontrolujte 
správný provoz změkčovače 
vody (pokud existuje). 
 

SKLENICE A PŘÍBORY MAJÍ 
SKVRNY 
 

Je nevhodný leštící přípravek, 
resp. není správně dávkovaný. 
 
Tvrdost vody je vyšší než 12 
°dF nebo je příliš velké 
množství rozpuštěné soli 
 

Zkontrolujte nádobu na leštící 
přípravek, leštící přípravek musí 
být vhodný pro druh používané 
vody 
Při stále se opakující poruše 
informujte servisní službu. 
 

I PO ODTOKU VODA V 
TANKU 
 

Odtokové potrubí není správně 
instalované, resp. je částečně 
ucpané. 
 

Zajistěte, aby nebylo potrubí 
ucpané a odtok nebyl 
instalovaný příliš vysoko. 
Viz příslušné schéma zapojení. 
 

 


