
1

CDIM 3DS62D

MYČKA NÁDOBÍ

CZ   Návod k obsluze



2

ZÁRUKA
Tento výrobek podléhá záručním podmínkám, 
ve lhůtách uvedených v záručním listu, jimž je 
opatřen. 

Potvrzení o záruce musíte uschovat, 
náležitým způsobem vyplněné, aby mohlo být 
předloženo v místě autorizovaného servisního 
střediska, v případě nutnosti zásahu, 
společně s daňovým dokladem, vydaným 
prodejcem v době nákupu.

Blahopřejeme!

Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí 
spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, 
která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné 
vlastnosti a spolehlivost.

CANDY vyrábí i další druhy domácích 
spotřebičů, jako jsou automatické pračky, 
pračky se sušičkou, kombinované kuchyňské 
sporáky, mikrovlnné trouby, pečicí trouby a 
odsavače par, chladničky a mrazničky.
Požádejte Vašeho prodejce, aby Vás 
informoval o sortimentu těchto výrobků 
dovážených do České republiky.

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, 
protože obsahuje důležité pokyny pro 
bezpečnou instalaci, použití a údržbu a 
také užitečné rady pro dosažení nejlepších 
výsledků při použití této myčky.

Uschovejte si tento návod na bezpečném 
místě pro případné použití v budoucnosti.

VYSOKÉ NAPĚTÍ
Nesundávejte kryty!

Uvnitř je vysoké napětí!
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ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
p Tento spotřebič je určený pro použití v 

domácnosti a podobných místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, 

kancelářích nebo jiném pracovním 
prostředí;

− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných 

ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.

 Jiné použití tohoto spotřebiče mimo 
domácího prostředí nebo pro typické 
domácí činnosti, jako je komerční využití 
odborníky nebo zkušenými uživateli, je 
vyloučeno z výše uvedených aplikací. 

 Pokud nepoužíváte spotřebič v souladu 
s výše uvedenými podmínkami, může se 
zkrátit jeho životnost a můžete ztratit právo 
na záruční opravu. 

 Jakékoliv poškození spotřebiče vyplývající 
z použití jiného než domácího (i když 
se nachází v domácnosti) nebude 
akceptováno výrobcem při uplatnění 
záruky.

p Tento spotřebič mohou používat 
děti od 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, senzorickými nebo mentálními 
schopnostmi, nebo bez dostatečných 
zkušeností a znalostí, pokud jsou 
pod dohledem nebo byly poučeny 
o bezpečném použití spotřebiče a 
porozuměly možnému riziku. 

 Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. 
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez 
dohledu.

p Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

p Děti do 3 let držte mimo dosah, dokud 
nejsou neustále pod dohledem.

p Pokud je poškozený přívodní kabel, musí 
jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik 
nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se 
zabránilo nebezpečí.

p Spotřebič se musí připojit pouze k přívodu 
vody jen novými hadicemi, které jsou 
součástí dodávky. Nepoužívejte staré 
hadice.

p Tlak vody musí být v rozsahu od 0,05 MPa 
až 0,8 MPa.

p Zajistěte, aby koberec neblokoval dno 
myčky a větrací otvory.

p Po instalaci musíte myčku umístit tak, aby 
zůstala zástrčka snadno přístupná.

p Údaje o maximální náplni myčky najdete v 
tabulce „TECHNICKÉ ÚDAJE“.

  VAROVÁNÍ!
Nože nebo jiné ostré či špičaté předměty 
musí být v koši otočeny špičkou dolů a 
nebo musí být položeny vodorovně.
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p  Dvířka nenechávejte v otevřené pozici, 
neboť to představuje možné riziko (např. 
klopýtnutí).

p  K nahlédnutí do informačního listu výrobku 
navštivte webstránku výrobce.

Bezpečnostní pokyny

p Ujistěte se, zda je elektrický systém 
uzemněný. V opačném případě vyhledejte 
odborný servis.

 Výrobce nenese žádnou odpovědnost 
za poškození z důvodu neuzemnění 
spotřebiče.

p Ujistěte se, zda spotřebič nestojí na 
přívodním kabelu.

p Nepoužívejte převodníky, vícenásobné 
zásuvky ani prodlužovací kabely.

p Při odpojování spotřebiče netahejte za 
přívodní kabel.

p Nevystavujte pračku dešti, přímému 
slunečnímu záření ani jiným povětrnostním 
vlivům.

p Sedání na otevřená dvířka spotřebiče 
může způsobit její překlopení.

p Spotřebič je navržen pro běžné domácí 
nádobí. Předměty nasycené benzinem, 
barvou, stopami oceli nebo železa, 
korosivními chemikáliemi, kyselinami nebo 
jinými alkaloidy se nesmí mýt v myčce 
nádobí.

p Pokud ej v domácnosti instalován systém 
změkčování vody, není nutné přidávat sůl 
do změkčovacího zařízení spotřebiče.

p Jestliže došlo k poruše nebo spotřebič 
správně nepracuje, vypněte ho, zastavte 
přívod vody a žádným způsobem do něj 
nezasahujte. Opravu může provádět pouze 
pověřený servisní mechanik a musí přitom 
používat originální náhradní díly. Jakékoliv 
porušení výše uvedených doporučení 
může vést ke snížení bezpečnosti 
spotřebiče.

p Při přemisťování nezvedejte pračku za 
dvířka. Dvířka mírně pootevřete a uchopte 
za horní panel.

p Pro instalaci spotřebiče viz příslušnou 
kapitolu nebo pokyny dodané s návodem.

Značka  na tomto produktu znamená, 
že spotřebič vyhovuje všem platným 
Evropským předpisům o zdraví, životním 
prostředí a bezpečnosti, které platí pro 
tento spotřebič.
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PŘIPOJENÍ VODY

DŮLEŽITÉ
Spotřebič musí být připojen k přívodu 
vody pouze novými hadicemi. Staré 
hadice přívodu vody nesmí být znovu 
používány.

p  Napouštěcí a vypouštěcí hadice mohou být 
vedeny doleva nebo doprava.

DŮLEŽITÉ
Myčka může být připojena buď na 
studenou vodu nebo horkou vodu, 
pokud její teplota nepřekročí 60°C.

p  Tlak vody musí mít minimálně hodnotu 
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa. 

p  Napouštěcí hadice musí být připojena 
k přívodnímu ventilu, aby bylo možné 
zastavit přívod vody v době, kdy myčka 
není v provozu (obr. 1B).

p  Myčka je vybavena přívodní hadicí vody s 
koncovkou se závitem (obr. 2).

p  Přívodní hadice vody „A” musí být 
našroubována na kohoutek přívodu vody 
„B“ pomocí koncovky 3/4“, ujistěte se, že je 
koncovka řádně utažena.

p  Pokud je to nutné, může být přívodní 
hadice vody prodloužena až na 2,5 m. 
Pokud máte takový požadavek, kontaktujte 
autorizované servisní středisko.

p  Pokud je myčka připojována na nový 
rozvod vody, nebo na rozvod delší dobu 
nepoužívaný, nechejte několik minut 
odtékat vodu, než připojíte napouštěcí 
hadici. Zabráníte tím zanesení filtračního 
sítka u napouštěcího ventilu myčky 
vápenatými usazeninami nebo rzí.

1

2
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Připojení vypouštěcí hadice

p Vypouštěcí hadici je nejvhodnější připojit 
k pevnému odpadovému potrubí (obr. 4). 
Dbejte na to, aby hadice nebyla nikdye 
„zalomená“.

p Odpadní potrubí by mělo být vyústěno 
nejméně 40 cm nad podlahou a musí mít 
vnitřní průměr nejméně 4 cm.

p Je vhodné, aby na tomto odpadním potrubí 
byl sifon k zamezení úniku pachu (obr. 4X).

p  Pokud je to nutné, může být vypouštěcí 
hadice prodloužena až na 2,5 m, její 
maximální výška od podlahy může však 
být nejvíce 85 cm. 

 Pokud máte takový požadavek, kontaktujte 
autorizované servisní středisko.

p Vypouštěcí hadici můžete také zavěsit 
přes okraj dřezu pomocí přiloženého  
plastového oblouku. Konec hadice nesmí 
být ponořen do vody, aby nedošlo k 
jejímu zpětnému nasátí do myčky při jejím 
provozu (obr. 4Y).

p Pokud instalujete spotřebič pod pracovní 
desku, oblouk vypouštěcí hadice musí být 
zavěšen na zdi v co nejvyšší poloze (obr. 
4Z).

p Znovu zkontrolujte, zda přívodní 
i vypouštěcí hadice nejsou nikde 
„přelomené“.

4
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DÁVKOVÁNÍ SOLI
p  Výskyt bílých skvrn na nádobí je obecně 

znakem, že je nutné doplnit dávkovač soli.

p  Na dně myčky je zásobník na sůl pro 
regeneraci změkčovače.

p  Používejte pouze speciální sůl určenou 
pro myčky nádobí. Jiné druhy solí obsahují 
malé množství nerozpustných částic, které 
by mohly dlouhodobým působením zhoršit 
účinnost změkčovače vody.

p  K naplnění zásobníku musíte nejdříve 
odšroubovat jeho víčko na dně vany 
myčky.

p  Při plnění přeteče menší množství vody, 
pokračujte však v plnění, dokud zásobník 
není zcela plný. Po jeho naplnění očistěte 
vnitřní prostor od zbytku soli a znovu 
utáhněte víčko zásobníku.

p  Po doplnění doporučujeme provést celý 
cyklus mytí, nebo program STUDENÝ 
OPLACH. 

DŮLEŽITÉ
Po doplnění soli MUSÍTE spustit 
kompletní mycí cyklus, nebo 
PŘEDMYTÍ/STUDENÝ OPLACH/
OSVĚŽENÍ.

p Do zásobníku se vejde asi 1,5 až 1,8 
kg soli. Pro dobré výsledky mytí je 
nutné zásobník občas znovu naplnit 
solí. Spotřeba soli závisí na nastavení 
změkčovače podle tvrdosti vody. 

DŮLEŽITÉ
(Pouze před prvním mytím)
Po instalaci myčky zcela naplňte 
zásobník pro sůl a až poté přidejte vodu 
až pro kraj otvoru pro plnění zásobníku.
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NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE
(pouze u některých modelů)

Je-li používáno běžné nádobí o větším 
průměru, to je 29 až 32,5 cm, uložte jej do 
spodního koše až po usazení horního koše 
do jeho vyšší polohy. Postupujte přitom 
následovně:

Typ „A“:

1. Natočte přední dorazy „A“ směrem ven;

2. Vyndejte koš a zasuňte do horní polohy;

3. Vraťte dorazy „A“ do jejich původní 
polohy.

Talíře s větším průměrem než 14 cm nelze již 
vložit do horného koše a přenosné podpěry 
lze použít, pokud je koš v horní poloze.

A

A

Typ „A“

Typ „B“:

1. Vyndejte horní koš.

2. Uchopte koš z bou stran a zvedněte jej 
nahoru (obr. 1);

Talíře s větším průměrem než 14 cm nelze již 
vložit do horního koše a přenosné podpěry 
nelze použít, když je koš v horní poloze.

ULOŽENÍ KOŠE  DO SPODNÍ POLOHY:

1. Uchopte koš z obou stran a zvedněte jej 
jemně nahoru (obr. 2a);

2. Pak pomalu uložte koš do správné polohy 
(obr. 2b).

POZNÁMKA: NIKDY NEZVEDEJTE ANI 
NEUKLÁDEJTE KOŠ JEN Z JEDNÉ 
STRANY (obr. 3).

Pozor:
Uložení koše doporučujeme provést ještě 
před naložením nádobí.

1

3

a

b

a

b

Typ „B“
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UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ

Používání horního koše

p  Horní koš je opatřen mobilními držáky 
připevněnými k bočním stranám koše, 
které lze nastavit do 4 pozic. 

p Ve snížení pozici (A-A1) lze držáky použít 
pro položky, jako jsou: čajové a kávové 
šálky, kuchyňské nože a naběračky.

 Sklenice s ouškem lze bezpečně zavěsit 
na konce držáků.

A A1

p Ve zvýšené pozici (B-B1) držáky umožňují 
uložení mělkých a hlubokých talířů s 
průměrem maximálně 19 cm. Tyto jsou 
uspořádány do vertikální polohy s konkávní 
stranou vpřed, aby zůstal prostor mezi 
jednotlivými talíři a voda mohla volně 
odtékat.

B B1

p Velké talíře doporučujeme ukládat mírně 
nakloněné dopředu, aby se usnadnilo 
zasunutí koše do myčky nádobí.

p Horní koš byl navržen tak, aby umožnil 
maximální flexibilitu při použití a bylo 
možné jej naplnit sklenicemi, šálkami, 
malými talíři a malými miskami.

Běžná denní náplň je zobrazená na obr. 1 a 2.

Horní koš (obr. 1)

1

Horný koš (obr. 2)

2

Použití spodního koše

p Do spodního koše se ukládají hrnce, 
pánve, polévkové mísy, kompotové misky, 
pokličky, servírovací nádoby, mělké talíře, 
polévkové talíře a naběračky.

p Příbory ukládejte do košíku z umělé hmoty. 
Vložte košík na příbory do spodního koše 
(obr. 6) a ujistěte se, zda uložené příbory 
nezasahují do prostoru otáčejících se 
ramen.
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p Spodní koš je uprostřed vybaven 
speciálním sklápěcím roštem (obr. 3 a 5), 
který slouží k zajištění stabilní a optimální 
náplně nádobí i v případě, pokud má 
nádobí rozměry nebo tvary odlišné od 
běžných.

- POLOHA „A“: pro náplň běžných talířů 
nebo pro náplň obsahující pouze hrnce, 
salátové mísy apod.

- POLOHA „B“: pro talíře, které mají 
speciální tvar, pokud jsou jejich rozměry 
běžné (velmi hluboké talíře, hranaté nebo 
bez okrajů apod).

- POLOHA „C“: pro mělké talíře, větší než 
běžné, nebo talíře se speciálním tvarem 
(hranaté, šestihranné, ovální, talíře na 
pizzu apod).

3

4

A

C

A

B

p Malé talíře (jako jsou například dezertní), 
můžete ukládat i do spodního koše podle 
obrázku 5, na příslušných podložkách 
obrácených směrem ven („B“). 

 V případě běžných nebo velkých talířů 
musí být podpěry v poloze („A“).

  VAROVÁNÍ!
Nevložíte-li malé talíře správně na 
podložky, může dojít k zablokování 
spodní rampy, protože budou narážet do 
vyčnívajících talířů.

5

A B

Běžná denní náplň je zobrazená na obr. 6.

Spodní koš (obr. 6)

6

Správné a racionální ukládání nádobí je 
základem dobrých výsledků mytí.

DŮLEŽITÉ
Spodní koš je vybaven zarážkou, která 
zajišťuje bezpečné vytažení koše i když 
je zcela naplněný.
Pokud budete doplňovat sůl nebo 
budete-li provádět pravidelnou údržbu, 
je nutné koše zcela vyndat.

Košík na příbory

Horní část košíku na příbory lze složit a 
umožnit tak různé možnosti naplnění.
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Použití třetího koše

p Třetí koš byl navržen pro naplnění 
předměty jako je nádobí malých rozměrů 
nebo plochých a dlouhých tvarovaných 
předmětů. Vyjmutím těchto předmětů ze 
spodního koše bude vkládání předmětů 
větších rozměrů mnohem pohodlnější a 
snazší, což umožňuje například vložení 
talířů a hrnců do spodního koše.

p Třetí koš lze naplnit následujícími 
položkami: kávové šálky a podšálky, 
ovocní nebo dezertní sklenice, malé 
misky, talířky, kuchyňské nože a vidličky, 
naběračky a velké lžíce, struhadla a 
doplňky pro malé spotřebiče (např. lopatky 
kuchyňského mixéru).

  POZOR!
Třetí koš NENÍ určený pro naplnění 
příbory. Absence přihrádky na upevnění 
příborů by mohla vést k závěru, že tyto 
předměty najdete ve spodním koši.

p K dosažení optimálních výsledků mytí 
doporučujeme vkládat velké položky jejich 
spodní stranou směrem ke stropu myčky 
(např. malé talíře a misky).

p Třetí koš lze snadno vytáhnout z myčky, 
odebráním předních dorazů na začátku 
drážek koše.

p Třetí koš byl navržen tak, aby nabízel 
maximální flexibilitu během použití. 
Vzhledem na jeho rozdělení na tři 
nakloněné části a nepřítomnost pevných 
držáků může být naplněn mnoha způsoby: 
jen kávové šálky a podšálky; nebo kávové 
šálky společně s miskami a  nádobím; 
nebo opět s podšálky, struhadly a lžícemi.

Běžná denní náplň je zobrazená na obr. 7.

Třetí koš (obr. 7)

7

INFORMACE O 
LABORATORNÍM 
TESTOVÁNÍ
Potřebné informace k uskutečnění 
srovnávacích testů a testů hlučnosti (dle 
normy EN) si vyžádejte na následující adrese:

testinfo-dishwasher@candy.it

V žádosti uveďte prosím model a sériové číslo 
myčky nádobí (viz výrobní štítek).
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DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO 
PROSTŘEDKU

Mycí prostředek

DÔLEŽITÉ
Je nutné používat jen speciální mycí 
prostředky pro myčky nádobí, či už 
práškové, tekuté nebo ve formě tablet.

Nevhodné přípravky (jako např. pro ruční 
mytí nádobí) neobsahují potřebné přísady 
pro použití v myčkách a neumožňují proto 
správnou funkci těchto spotřebičů. Chybou je i 
vysoká pěnivost přípravků na ruční mytí.

Plnění zásobníku na mycí 
prostředek

Zásobník na mycí přípravky je na vnitřní
stěně dveří (obr. A „2“). Je-li víčko zásobníku 
zavřené, je nutné zmáčknout tlačítko (A), aby 
se otevřelo.  Na konci každého mytí zůstává 
víčko vždy otevřené a připravené pro další 
použití myčky. 

  VAROVÁNÍ!
Do spodního koše nedávejte nádobí do 
takové pozice, která by bránila otevření 
zásobníku, nebo by bránila uvolnění 
mycího prostředku do prostoru myčky.

Množství mycího přípravku se dávkuje do 
zásobníku podle míry zašpinění umývaného 
nádobí a také podle druhu nádobí. 
Doporučujeme dávkovat 20÷30 g přípravku
do přihrádky zásobníku pro mytí (B).

A

B

Po vložení mycího prostředku do zásobníku 
nejdříve uzavřete kryt, poté jej zasuňte (1) a 
nakonec na něj lehce zatlačte (2), až bude 
slyšet jeho zaskočení.

Protože ne všechny mycí přípravky jsou 
stejné, pozorně si přečtěte pokyny na jeho 
obalu. Rádi bychom vás upozornili, že 
malé množství mycího přípravku nezajistí 
dostatečné umytí nádobí, zatím co příliš velké 
dávkování nejen že nezlepší výsledky mytí, 
ale je také zbytečným plýtváním.

DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte nadměrné množství 
mycích prostředků, abyste zbytečně 
nezhoršovali stav životního prostředí.
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DRUHY MYCÍCH 
PROSTŘEDKŮ

Mycí tableta

Mycí tablety od různých výrobců mají 
rozdílnou dobu rozpouštění, proto nemusejí 
být v rychlých programech zcela účinné, 
vzhledem k tomu, že nedojde k úplnému 
rozpuštění tablety. Pokud se používají 
tyto tablety, doporučuje se vždy nastavit 
delší program, tak aby se tablety dokonale 
rozpustily.

DŮLEŽITÉ
Pro dosažení dobrých výsledků mytí, 
MUSÍ být tablety umístěny v zásobníku na 
mycí prášek a NE přímo v myčce (vaně).

Koncentrované mycí prostředky

Mycí koncentráty se sníženou zásaditostí a 
s přírodními enzymy, kombinované s mycími 
programy při 50°C mají menší škodlivý dopad 
na životní prostředí a jsou šetrnější k myčce i 
nádobí.
Mycí programy při 50°C byly navrženy tak, 
aby umožnily enzymům zcela rozpustit 
nečistotu. Při použití koncentrovaných mycích 
prostředků při programu 50°C dosáhnete tedy 
stejných výsledků jako při použití programu 
při 65°C bez použití koncentrovaných mycích 
prostředků.

Kombinované mycí prostředky

Mycí prostředek obsahující také leštidlo, 
musí být vložen do zásobníku pro mytí. 
Zásobník na leštidlo musí být prázdný (pokud 
není, dříve než použijete kombinované mycí 
prostředky, nastavte dávkovač leštidla na 
minimální dávku).

Kombinované mycí prostředky
„ALL in 1“

Pokud se rozhodnete použít kombinované 
mycí prostředky „ALL in 1“ („3 in 1“/“4 in 1“/“5 
in 1“, apod.), které by nahrazovaly použití 
soli nebo prostředky pro zvýšení lesku 
nádobí,  bezpodmínečně dodržujte následující 
upozornění: 

p	pozorně si přečtěte a dodržujte pokyny 
uvedené na balení;

p účinnost prostředků, které nahrazují použití 
soli závisí na tvrdosti vody, která je do 
myčky přiváděna. Zkontrolujte, zda tvrdost 
vody spadá do rozmezí, které je uvedeno 
na balení mycího prostředku. 

V případě, že byste s tímto typem tablety 
nedosáhli uspokojivých výsledků, obraťte 
se na výrobce tablet.

V určitých případech může použití těchto 
kombinovaných mycích prostředků způsobit:

p ukládání vodního kamene (vápníku) jak v 
myčce, tak na nádobí;

p snížení kvality sušení a mytí nádobí.

DŮLEŽITÉ
Na reklamace, které by se mohly přímo 
týkat nesprávného použití těchto 
výrobků, se nevztahuje žádná z částí 
záruky.

Při použití kombinovaných mycích 
prostředků „ALL in 1“ nevěnujte pozornost 
blikajícím indikátorům soli a leštidla (jen u 
některých modelů).

Pokud se objeví problémy při používání 
kombinovaných mycích prostředků, 
doporučujeme se vrátit k použití klasických 
výrobků (sůl, mycí prostředek a leštidlo).

V takovém případě doporučujeme:

p naplňte zásobník na sůl a na leštidlo;
p spusťte běžný mycí cyklus bez nádobí.

V případě, že se vrátíte k tradičnímu způsobu 
mytí, bude zapotřebí několik mycích cyklů, 
než se systém odvápnění vody vrátí k 
optimální hodnotě.
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PLNĚNÍ LEŠTIDLA

Leštidlo

Tato přísada, která je automaticky přidávána 
při poslední fázi oplachování, umožňuje 
snadnější oplachování a zamezuje tvorbě 
skvrn a matných usazenin.

Plnění zásobníku leštidla

Na levé straně zásobníku pro mycí prostředek 
je zásobník pro lešticí prostředek, který 
zvyšuje lesk nádobí (obr. A „3“).
Kryt otevřete tak, že zatlačíte na zásobník 
a současně vytáhnete uzavírací západku 
směrem nahoru.
Pro oplachování používejte vždy pouze 
přísady vhodné pro automatické myčky. 
Množství lešticího prostředku je možné 
zkontrolovat na optickém ukazateli (C), který 
je umístěn na dávkovacím zásobníku.

Nastavení dávkování leštidla
(od 1 do 6)

Ovladač (D) je umístěn pod krytem a je s ním 
možno otočit pomocí mince.
Doporučená pozice je 4.
Potočení na požadované nastavení lze 
provést pomocí mince. Doporučujeme 
nastavení do polohy 3. Vápník obsažený 
ve vodě ve značné míře vytváří šmouhy při 
sušení. Je proto nezbytné nastavit dávkování 
lešticího přípravku pro dosažení dobrých 
výsledků mytí. Pokud se po skončení mytí 
vytvářejí na nádobí „pásy“, snižte nastavení 
o jednu polohu. Pokud se tvoří „bílé skvrny“, 
zvyšte dávkované množství leštidla o jednu 
polohu.

PLNÝ PRÁZDNY

tmavý svetlý

C

D
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ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
Filtrační systém (obr. A „4“) se  skládá z 
následujících dílů:

filtrační košík k zachycení větších částic;

filtrační talíř nepřetržitě filtrující cirkulující 
mycí roztok;

mikrofiltr, který je umístěný pod filtračním 
talířem a zachycuje nejjemnější částice pro 
dosažení perfektního opláchnutí.

p K dosažení nejlepších výsledků mytí 
je nutné po každém umytí nádobí 
zkontrolovat a vyčistit filtry.

p Vyjmutí filtrační jednotky provedete tak, 
že pootočíte madlem košíku proti směru 
hodinových ručiček (obr. 1).

p  Pro snazší čistění je centrální košík 
odnímatelný (obr. 2).

p  Vyjměte plochý filtr (obr. 3) a celý jej 
opláchněte proudem vody. Je-li to nutné, 
použijte malý kartáček.

p Mikrofiltr je samočisticí, jeho údržba 
je omezená jen na kontrolu každé dva 
týdny. V případě potřeby jej opláchněte 
pod tekoucí vodou nebo pomocí jemného 
kartáče. Po každém mytí doporučujeme 
překontrolovat filtrační košík a talíř, zda 
nejsou zanesené.

  VAROVÁNÍ!
Po každém čištění filtrů prověřte, zda je vše 
správně namontováno zpět a jestli plochý 
talíř je dobře usazen na dně myčky.

Ujistěte se, zda je centrální filtrační 
košík správně zajištěn v plochém filtru 
pootočením ve směru hodinových ručiček. 
protože nesprávně usazena filtrační 
jednotka nemůže zabezpečit požadované 
výsledky spotřebiče.

DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte myčku bez filtrů.

1

2

3
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PRAKTICKÉ TIPY

Jak dosáhnout skutečně dobrých 
výsledků

p  Před vložením nádobí do myčky odstraňte 
nejdříve různé zbytky jídla (kosti, skořápky, 
kousky masa nebo zeleniny, usazeninu 
kávy, slupky od ovoce, párátka nedopalky 
cigaret atd., které by mohly ucpat filtry, 
vypouštění vody a trysky ostřikovacích 
ramen a tím snížit účinnost mytí.

p Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel 
opláchnout před vložením do umyčky.

p Pokud hrnce a pekáče mají na sobě 
připálené nebo připečené zbytky jídel, je 
vhodné takové nádobí nejdříve nechat 
odmočit a odstranit hrubé nečistoty a pak 
teprve mýt v myčce.

p  Ukládejte nádobí dnem vzhůru.

p  Pokuste se uložit nádobí tak, aby se 
vzájemně nedotýkalo. Budete-li je pečlivě 
ukládat, dosáhnete lepších výsledků.

p  Po uložení nádobí do myčky zkontrolujte, 
zda se mohou ramena volně otáčet.

p  Hrnce a další nádobí, na kterých jsou místy 
připálené zbytky jídla, musí být předem  
odmočeny vodou s přídavkem mycího 
přípravku.

p  Správné mytí stříbra:

a) opláchněte stříbrné nádobí ihned po jeho 
použití, zejména když je znečistěné od 
majonézy, vajíček, ryb apod;

b) nekropte nebo nesypte mycí prostředek 
přímo na stříbrné nádobí;

c) oddělujte stříbrné věci od ostatních kovů.

Jak dosáhnout úspor

p Jestliže chcete zcela využít prostor pro 
mytí nádobí v této myčce, opláchněte 
nádobí uložené p každém jídle programem 
„PŘEDMYTÍ“. Tím dojde k namočení 
zaschlých zbytků jídla a odstranění větších 
částic jídla z nově vloženého nádobí. Ihned 
po plném naplnění myčky spusťte program 
pro hlavní mytí.

p  Jestliže nádobí není velmi zašpiněné, 
nebo koše nejsou zcela plné, zvolte 
„EKONOMICKÝ PROGRAM“, uvedený v 
tabulce programů.

Co není vhodné pro mytí

p  Je nutné mít na paměti, že ne každé 
nádobí je vhodné k mytí v myčce. 
Doporučujeme, aby se myčka nepoužívala 
na nádobí vyrobené z termoplastických 
umělých hmot, na jídelní příbory s 
dřevěnými rukojeťmi, na hrnce u kterých 
jsou dřevěné rukojeti, výrobky z hliníku 
nebo křišťálového či broušeného skla, 
jestliže nejsou k mytí v myčce přímo 
určeny.

p  Určitý druh dekorace na nádobí se může 
smýt. Proto je dobré do myčky vložit na 
zkoušku nejdříve jeden kus takového 
nádobí a pokud nedojde k poškození 
dekoru, pak teprve umýt celou sadu. 
Některé druhy dekorace na nádobí se 
může poškodit až častým mytím v myčce.

p Při mytí tohoto nádobí doporučujeme zvýšit 
opatrnost. také nedoporučujeme vkládat 
najednou stříbrné příbory s nerezavějícími, 
aby nedošlo mezi nimi k chemické reakci.

DŮLEŽITÉ
Když kupujete novou jídelní soupravu 
nebo příbory, vždy se ujistěte, zda jsou 
vhodné pro mytí v myčkách nádobí. 
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Užitečné rady

p   Abyste zabránili skapávání vody z horního 
koše, vyjměte nejdříve spodní koš.

p  Jestliže ponecháte nějakou dobu nádobí po 
umytí v myčce, nechejte dveře pootevřené, 
aby se umožnila cirkulace vzduchu uvnitř 
myčky a urychlil se proces sušení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
p  K čištění vnějšku myčky nepoužívejte 

rozpouštědla (odmašťující) ani brusné  
prostředky, ale pouze hadřík navlhčený ve 
vlažné vodě.

p  Myčka nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, 
neboť vana je samočisticí.

p  Pravidelně čistěte těsnění dveří 
navlhčeným hadříkem, abyste odstranili 
všechny zbytky jídla a lešticího přípravku.

p  Doporučujeme občas odstranit usazený 
vodní kámen tak, že provedete mytí bez 
nádobí; nalijte sklenici octu na dno vany a 
zvolte jemné mytí. Na trhu jsou k dispozici 
i přípravky na čištění a odstranění vodního 
kamene na myčce.

p  Jestliže i při pravidelném čištění filtrů zjistíte, 
že nádobí nebo hrnce nejsou dobře umyté 
nebo opláchnuté, zkontrolujte, zda jsou 
trysky na sprchovacích ramenech čisté (obr. 
A „5“).

Jsou-li ucpané, vyčistěte je následným 
postupem:

1. Horní rameno otočte tak, aby byla šipka na 
jeho plastové části proti vybrání v přívodu 
vody na spodní straně koše (obr. 1b). 
Rameno potlačte nahoru a pak otáčejte 
ve směru hodinových ručiček (obr. 1). Po 
odšroubování rameno vyndejte.

 Zpětnou montáž proveďte stejným 
postupem, ale otáčejte ramenem proti 
směru hodinových ručiček.

 Spodní rameno snadno vyndáte potažením 
nahoru (obr. 2);

2. Opláchněte rotační ramena pod tekoucí 
vodou, aby se odstranili veškeré nečistoty 
usazené v tryskách ramen;

3. Po vyčištění vložte ramena na původní 
místo a horní zašroubujte až na doraz.

p Vana pro mytí i dvířka jsou z nerezavějící 
oceli. Pokud se na nich objeví skvrny 
způsobené oxidací, je to pravděpodobně 
způsobené velkou koncentrací solí železa 
ve vodě.

p Pro odstranění těchto skvrn doporučujeme 
použít jemný brusný přípravek; Nikdy 
nepoužívejte materiály na bázi chloru, 
škrabky, drátěnky apod.

1

2

1b
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PO SKONČENÍ MYCÍHO 
CYKLU
Po každém mytí je nutné zastavit přívod 
vody a vypnout spotřebič stisknutím tlačítka 
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.

Pokud myčku nebudete delší dobu používat, 
doporučujeme provést následující opatření:

1. Vypusťte veškerou vodu s mycími 
prostředky, aby se odplavily všechny 
usazeniny;

2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky;

3. Zavřete přívodní ventil vody;

4. Naplňte zásobník s leštidlem;

5. Nechte dvířka pootevřená;

6. Udržujte vnitřní prostor myčky v čistotě;

7. Pokud myčku uložíte na místě, kde je 
teplota nižší než 0°C, voda uvnitř hadic 
může zmrznout. Počkejte, než se teplota 
zvýší nad bod mrazu a pak myčku zapněte 
nejdříve za 24 hodin.
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POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

A Tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“
B Tlačítko „VOLBA PROGRAMŮ“
C Tlačítko „ODLOŽENÝ START“
D Tlačítko „SMART DOOR“
E Tlačítko doplňkových funkcí „ALL in 1“

F Tlačítko „START“/„RESET“
 (spuštění/vynulování programu)
G Indikátor „VOLBA DOPLŇKOVÝCH 

FUNKCÍ“
H DIGITÁLNÍ DISPLEJ
I Programový průvodce
L Oblast SMART TOUCH

ROZMĚRY
Šířka x Výška x Hloubka (cm) 59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55

Hloubka s otevřenými dvířky (cm) 117
TECHNICKÉ ÚDAJE

Náplň dle evropských norem (EN 50242) 16-dílná souprava
Kapacita nádobí včetně hrnců pro 9 osob
Tlak vody (MPa) Min. 0,08 - Max. 0,8
Jištění/Maximální příkon/Připojovací elektrické napětí VIz výrobní štítek

SPOTŘEBA (hlavní programy)*
Program Energie (kWh) Voda (L)

INTENZÍVNÍ 2,07 21
UNIVERZÁLNÍ 1,46 15
ECO 0,85 10
RYCHLOPROGRAM 32' 0,59 9

Spotřeba energie ve vypnutém režimu a v zapnutém režimu: 0,30 W / 0,45 W
* Hodnoty naměřené v laboratoři dle Evropské normy EN 50242 (v běžném použití jsou možné rozdíly).
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VOLBA PROGRAMŮ A 
SPECIÁLNÍ FUNKCE
(Použití ve spojení s programovým 
průvodcem)

Nastavení programů

p Otevřete dvířka a do spotřebiče vložte 
znečištěné nádobí.

p Stiskněte tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“ 
na přibližně 2 sekundy. Na displeji se 
zobrazí dvě pomlčky.

p Stisknutím tlačítka „VOLBA 
PROGRAMU“ zvolte program.

p Chcete-li zvolit doplňkovou funkci, 
stiskněte příslušné tlačítko (rozsvítí se 
příslušný indikátor).

 Tlačítka doplňkových funkcí lze 
aktivovat nebo deaktivovat DO jedné 
minuty od spuštění programu.

p Stiskněte tlačítko „START“.
 Na displeji se zobrazí doba trvání 

programu, přičemž se střídavě mění 
zobrazení hodin a minut [Např.: 

y
1 h   (1 

hodina) /  (25 minut)].

p Zavřete dvířka (po akustickém signálu se 
program spustí automaticky).

 DO jedné minuty od spuštění 
programu lze zvolit jiný program 
pouhým stisknutím tlačítka „VOLBY 
PROGRAMU‟.

Programy „IMPULSE”

IMPULSNÍ programy používají impulsní mycí 
technologii, která snižuje spotřebu, hluk a 
zvyšuje účinek.

DŮLEŽITÉ
„Přerušovaná” činnost čerpadla 
NEPŘEDSTAVUJE ZÁVADU, je to 
vlastnost impulsního mytí, tudíž běžná 
funkce programu.

Přerušení programu

Nedoporučujeme otvírání dvířek v průběhu 
programu, zejména uprostřed mytí a při 
závěrečném oplachování teplou vodou. Pokud 
během programu otevřete dvířka (pokud 
chcete vložit nádobí), myčka se automaticky 
zastaví a na displeji bude blikat zbývající doba 
do ukončení cyklu. Po zavření dvířek bez 
stisknutí jakéhokoliv tlačítka se cyklus opět 
spustí od místa přerušení.

  VAROVÁNÍ!
Otevřete-li dvířka myčky během fáze 
sušení, ozve se akustická signalizace 
jako upozornění, že cyklus ještě 
neskončil.

Změna spuštěného programu

Pokud chcete změnit nebo zrušit probíhající 
program, postupujte následujícím způsobem.

p Otevřete dvířka.

p Podržte alespoň na 3 sekundy tlačítko 
„RESET“. Na displeji se zobrazí „00“ a 
zazní akustické signály.

p Probíhající program bude zrušený.
 Displej zobrazí dvě pomlčky.

p V této chvíli lze nastavit nový program.

  VAROVÁNÍ!
Než spustíte nový program, je vhodné 
zkontrolovat, zda nebyl odstraněný mycí 
prostředek. Pokud tomu tak je, obnovte 
dávkování v příslušné dávkovací 
nádobce.

V případě přerušení dodávky proudu 
myčka uchová v paměti ve fáze, když 
došlo k přerušení a program bude opět 
pokračovat od místa, kde byl přerušen 
ihned po obnovení dodávky elektrické 
energie.
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Konec programu

Konec programu je signalizován akustickým 
signálem (pokud není vypnutý), v délce 5 
sekund a opakuje se 3x v intervalech 30 
sekund. 

DŮLEŽITÉ
Pokud je aktivovaná funkce „SMART 
DOOR“, v průběhu fáze sušení se  dvířka 
automaticky otevřou a před vyjmutím 
nádobí musíte počkat na indikaci 
ukončení cyklu.

Tlačítko doplňkových funkcí

Tlačítko „SMART DOOR“
(AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK)

Tato možnost aktivuje speciální zařízení, které 
otvírá dvířka o několik centimetrů během 
nebo na konci cyklu sušení (v závislosti na 
programu). To zaručuje přirozené a účinné 
sušení nádobí.
Délka trvání zvoleného cyklu se automaticky 
změní, aby bylo možné optimalizovat teploty 
použité během fáze oplachování, což 
umožňuje výrazné snížení spotřeby energie. 
Automatické otvírání dvířek v poslední fázi 
sušení umožňuje cirkulaci vzduchu, eliminaci 
rizika nepříjemného zápachu.

DŮLEŽITÉ
Tato volba se aktivuje automaticky v 
programu „ECO“, lze ji však deaktivovat.
Funkce „SMART DOOR“ není dostupná 
v programu „RyCHLOPROGRAM 24'“ a 
„OSVĚŽENÍ“.

  POZOR!
Při volbě této možnosti nesmíte žádný 
způsobem bránit otvírání nebo zavírat 
dvířka násilím, protože by tak došlo k 
poškození mechanismu.
Ujistěte se, zda je dostatek prostoru 
před dvířky a před zavřením počkejte na 
návrat otvíracího zařízení.

Tlačítko „ALL in 1“

Tato volba umožňuje použití optimálních 
kombinovaných mycích prostředků „ALL in 1“ 
(„3 in 1“/„4 in 1“ / „5 in 1“, a pod.).
Stisknutím tohoto tlačítka se nastavený 
program mytí změní tak, aby kombinované 
mycí prostředky uvolnily svůj nejlepší 
účinek (kromě toho se deaktivuje indikátor 
nedostatku soli a leštidla).

  VAROVÁNÍ!
Po volbě této funkce zůstane funkce 
aktivní (rozsvítí se indikátor) i při 
následujících programech mytí a lze ji 
deaktivovat (indikátor zhasne) pouze po 
opětovném stisknutí tlačítka.

DŮLEŽITÉ
Tato volba se doporučuje zejména při 
použití RYCHLOPROGRAM 24', kterého 
trvání bude prodlouženo o cca 15 minut, 
aby kombinované mycí prostředky 
uvolnily své nejlepší účinky.

Varování doplnění soli

Pokud vaše myčka vyžaduje doplnění soli, po 
zapnutí myčky displej zobrazí a bliká „SL‟. 
Výskyt bílých skvrn na nádobí je všeobecně 
varovným signálem, že je nutné doplnit 
zásobník soli.

Tlačítko „ODLOŽENÝ START“

Toto tlačítko umožňuje naprogramování 
odložení spuštění mycího cyklu o 1 až 23 
hodin.

Pro nastavení odloženého startu mytí 
postupujte následovně: 

p  Stiskněte tlačítko „ODLOŽENÝ START“ 
(na displeji se zobrazí nápis „00“).
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p  K prodloužení doby odložení startu opět 
stiskněte tlačítko (každým stisknutím se 
odložení prodlouží o jednu hodinu až po 
maximálně 23 hodin).

p Pro spuštění odpočítávání stiskněte 
tlačítko „START“. 

 Po ukončení odpočítávání se program 
automaticky spustí.

Pokud chcete vidět nastavený program, 
stiskněte tlačítko „VOLBA PROGRAMU“.

Pokud chcete vynulovat odložený start, 
postupujte následujícím způsobem:

p  Podržte stisknuté tlačítko „RESET“ 
nejméně 5  sekund. Na displeji se zobrazí 
„00“ a zní akustické signály.

p  Odložený start a zvolený program se 
vynulují. Na displeji se zobrazí dvě 
pomlčky.

p  Nyní můžete zvolit nový program 
a doplňkové funkce pro spuštění 
nového programu podle popisu v části 
„NASTAVENÍ PROGRAMŮ".

Vypnutí funkce akustické 
signalizace KONCE PROGRAMU

Funkci akustické signalizace konce 
programu můžete vypnout následujícím 
způsobem:

DŮLEŽITÉ
Následující postup začněte VŽDY při 
vypnuté myčce.

1. Podržte stisknuté tlačítko „VOLBY 
PROGRAMU‟ a současně zapněte myčku 
stisknutím tlačítka „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ‟ 
(zazní krátký akustický signál).

2.  Podržte stisknuté tlačítko „VOLBY 
PROGRAMU‟ nejméně 15 sekund (během 
této doby zazní 2 akustické signály).

3.  Uvolněte tlačítko, když zazní druhý 
akustický signál  (na displeji se zobrazí 
„b1‟ pro indikaci, že akustický signál je 
zapnutý).

4.  Stiskněte opět stejné tlačítko (na displeji 
se zobrazí „b0‟ pro indikaci, že akustický 
signál je vypnutý).

5. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka 
„ZAPNOUT/VYPNOU“, čímž uvedete do 
činnosti nové nastavení.

K opětovné aktivaci zvukové signalizace 
postupujte stejným způsobem.

Uložení naposledy použitého
programu

Naposledy použitý program lze uložit 
následujícím způsobem:

DŮLEŽITÉ
Před tímto procesem musí být myčka 
VŽDY vypnutá.

1. Podržte tlačítko „VOLBA PROGRAMU“ 
a současně zapněte myčku stisknutím 
tlačítka „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“ (zní krátký 
akustický signál).

2. Podržte stisknuté tlačítko „VOLBA 
PROGRAMU“ na nejméně 30 sekund 
(během této doby zazní 3 akustické 
signály).

3.  Uvolněte tlačítko po zaznění TŘETÍHO 
signálu (na displeji se zobrazí „A0“ pro 
indikaci vypnutí uložení programu).



24

4.  Opět stiskněte stejné tlačítko (na displeji se 
zobrazí „A1“ pro indikaci zapnutí uložení 
programu).

5. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka 
„ZAPNOUT/VYPNOUT“, čímž uvedete 
do činnosti nové nastavení.

K deaktivaci uložení proveďte stejný proces.

DŮLEŽITÉ
Tato myčka nádobí je vybavena  
bezpečnostním zařízením proti 
přetečení, které v případě poruchy 
vypouští přebytečnou vodu.

  VAROVÁNÍ!
Aby nedošlo k neočekávanému 
spuštění funkce pojistky proti přetečení, 
nenaklánějte ani nepřemisťuje myčku 
nádobí během provozu.  
V případě, že musíte s myčkou 
pohnout nebo ji naklonit, nejdříve 
zkontrolujte, zda skončil mycí cyklus 
a zda není v myčce žádná voda.

Myčka může na displeji signalizovat celu řadu funkčních poruch.

AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE PORUCH
PORUCHA PřÍČINA ODSTRANĚNÍ

Na displeji se zobrazí E2 a 
zní akustický signál.

Chybí voda (je zavřený 
přívod vody).

Vypněte myčku, otevřete ventil 
přívodu vody a opět nastavte cyklus 
mytí.

Na displeji se zobrazí E3
a zní akustický signál.

Spotřebič nemůže 
vypustit vodu z mycí 
vany.

Zkontrolujte, zda není zalomena 
odtoková hadice, zda není ucpaný sifon 
nebo zda nejsou ucpané filtry. Pokud 
závada trvá, kontaktujte autorizovaný 
servis.

Na displeji se zobrazí E4
a zní akustický signál.

Vytéká voda. Zkontrolujte, zda není zalomena 
odtoková hadice, zda není ucpaný sifon 
nebo zda nejsou ucpané filtry. Pokud 
závada trvá, kontaktujte autorizovaný 
servis.

Na displeji se zobrazí E5, 
E6, E7, Ef nebo EL a zní 
akustický signál.

Závada elektronického 
řízení.

Je nutné obrátit se na autorizovaný 
servis.

Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei a zní akustický 
signál.

Ohřevné těleso vody 
nefunguje správně, 
nebo je ucpaný filtr.

Vyčistěte filtr. Pokud závada trvá, 
obraťte se na autorizovaný servis.
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SMART TOUCH
Tento spotřebič je vybaven technologií Smart 
Touch, která umožňuje komunikaci přes 
aplikaci ze smartfonů s operačním systémem 
Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field 
Communication).

p Stáhněte si do vašeho smartfonu aplikaci 
Candy simply-Fi.

Aplikace Candy simply-Fi je dostupná 
pro zařízení se systémem Android a 
iOS, pro tablety i smartfony. Můžete 
komunikovat se spotřebičem a získat 
výhody nabízené Smart Touch jen 
se smartfony Android vybavenými 
technologií NFC, dle následujíc-ho 
funkčního schématu:

Android smartfon s 
technologií NFC

Komunikace se 
spotřebičem + 
obsahem

Android smartfony 
bez technologie NFC

Jen obsah

Android Tablet Jen obsah

Apple iPhone Jen obsah

Apple iPhone Jen obsah

FUNKCE
Hlavní funkce dostupné použitím aplikace 
jsou:

p Voice Assistant – průvodce pro volbu 
ideálního cyklu jen třemi hlasovými příkazy 
(prádlo/tkanina, barva, stupeň znečištění).

p Cycles – stažení a spuštění nových 
dodatečných mycích programů.

p Smart Care – rozšířená nastavení, tvrdost 
vody, „inteligentní kontrola“, čištění 
filtru a průvodce při řešení případných 
problémů.

p My Statistics – statistiky mytí a tipy pro 
efektivnější využití vašeho spotřebiče.

Získejte všechny podrobnosti funkcí 
Smart Touch, prohlížejte aplikaci v 
DEMO režimu nebo předjěte na:
www.candysmarttouch.com

JAK POUŽÍT SMART TOUCH
PRVNÍ POUŽITÍ - registrace spotřebiče

p Otevřete nabídku „Settings“ (nastavení) 
vašeho smartfonu s Androidem a aktivujte 
funkci NFC v nabídce „Wireless & 
Networks“.

V závislosti na modelu smartfonu a 
jeho verze Androidu může být proces 
aktivace NFC odlišný. Přečtěte si návod 
k obsluze smartfonu.

p Zapněte spotřebič, pak aktivujte režim 
Smart Touch volbou programu „P0“.

p Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský 
profil a zaregistrujte spotřebič dle pokynů 
na displeji telefonu nebo v „Příručce 
rychlého startu“ dodané se spotřebičem.

Více informací, F.A.Q. a video pro 
rychlou registraci je k dispozici na: 
www.candysmarttouch.com/how-to
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DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití

p Vždy, když chcete spravovat spotřebič 
prostřednictvím aplikace, musíte nejdříve 
aktivovat režim Smart Touch zapnutím 
spotřebiče a následnou volbou programu 
„P0“.

p Ujistěte se, zda máte odemčený telefon 
(z pohotovostního režimu) a je aktivní 
NFC funkce; pak postupujte dle dříve 
uvedených kroků.

p Chcete-li spustit mycí cyklus, vložte 
nádobí, mycí prostředek a zavřete dvířka 
spotřebiče.

p V aplikaci zvolte požadovanou funkci 
(např.: spuštění programu, cyklus „Smart 
Check-up“, aktualizace statistiky apod…).

p Postupujte dle pokynů na displeji telefonu, 
DRŽTE JEJ na logu Smart Touch na 
myčce nádobí, pokud vás o to požádá 
aplikace.

p Zavřete dvířka spotřebiče.

POZNÁMKY:

Přiložte váš smartfon tak, aby byla NFC 
anténa na zadní straně u Smart Touch 
loga na spotřebiči (dle obrázku níže).

Pokud neznáte pozici NFC antény 
telefonu, jemně pohybujte smartfonem 
krouživým pohybem kolem Smart Touch 
loga, dokud aplikace nepotvrdí spojení. 
Pro úspěšný přenos dat je nutné DRŽET 
SMARTFON NA OVLÁDACÍM PANELU 
BĚHEM TĚCHTO NĚKOLIKA SEKUND 
PROCESU; zpráva na zařízení vás bude 
informovat o správném výsledku a 
oznámí, když je možné odložit smartfon.

Silné obaly nebo kovové nálepky na 
smartfonu mohou ovlivnit přenos dat 
mezi spotřebičem a smartfenem. Je-li to 
nutné, odstraňte je.

Výměna některých komponentů 
smartfonu (např. zadní kryt, baterie, 
apod...) za neoriginální díly, což může 
způsobit odstranění NFC antény, což 
brání v plném využití aplikace.

Řízení a ovládání spotřebiče 
prostřednictvím aplikace je možné jen „v 
blízkosti“: není možné provádět dálkové 
operace (např.: z jiné místnosti; mimo 
domácnosti).
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PROGRAMOVÝ PRŮVODCE
Mytí s předmytím
Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku mycího prostředku (max. 10 g) 
přímo do myčky.

p = Programy „IMPULSE“

Program Popis programu

Hygienické mytí
75°C

Univerzální
60°C

Denní
55°C

Eco
45°C

Jemné mytí
45°C

Rychloprogram 59'
65°C

Rychloprogram 24'
50°C

Noc
55°C

Refresh

Cyklus s antibakteriálním účinkem, vhodný na mytí 
a dezinfekci nádobí (s odolnými usazeninami), 
kojeneckých láhví apod.

Vhodný pro mytí hrnců a veškerého velmi 
znečištěného nádobí.

Rychlý cyklus pro běžně znečištěn nádobí, vhodný 
pro časté mytí a běžné množství nádobí.

Vhodný pro mytí křehkého nádobí a dekorativního 
skla. Vhodný také pro mytí málo znečištěného 
nádobí kromě hrnců.

Vhodný pro každodenní mytí, ihned po použití 
nádobí a hrnců běžně znečištěných (Max. 8 kusů).

Rychlé mytí nádobí, které se myje ihned po použití. 
Naplňte myčku soupravou pro 6 osob

Nejtišší mycí cyklus. Ideální pro noční chod s 
výhodou nižší ceny za elektřinu.

Krátké studené předmytí nádobí uloženého v myčce 
až do naplnění.

Aktivace režimu Smart Touch, který umožňuje 
komunikaci mezi spotřebičem a aplikací Candy 
simply-Fi. Před prvním použitím pomocí aplikace 
bude tato pozice obsazená programem Hygienické.

Program pro běžně znečištěné nádobí (nejúčinnější 
z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro 
daný typ nádobí).
Program dle normy EN 50242.

N/A = nastavení funkce není možné
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* PŘI NAPOUŠTĚNÍ HORKÉ VODY JE V PRŮBĚHU ČINNOSTI PROGRAMU 
AUTOMATICKY ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI ČAS ZBÝVAJÍCÍ DO KONCE CYKLU 
MYTÍ.
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AQUASTOP - SYSTÉM

Zařízení zastavení vody chrání před poškozeními způsobenými vytečením vody na přívodní 
hadici, které vzniknou netěsností z důvodu přirozeného stárnutí hadice.
V tomto systému je přívodní hadice vody vybavena bezpečnostním zařízením, které v případě 
poškození přívodní hadice zablokuje přívod vody. 
Toto je signalizováno červenou značkou, která je viditelná v okénku A.
V takovém případě se musí přívodní hadce bezpodmínečně vyměnit.
Pokud nemá přívodní hadice dostatečnou délku pro správné připojení, musíte ji vyměnit za jinou 
s odpovídající délkou. Přívodní hadici vody si vyžádejte v autorizovaném servisním středisku.

B Blokovací zařízení vůči odšroubování (pro odšroubování stiskněte objímku).
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ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ 
V závislosti na zdroji obsahuje voda různé 
množství vápence a minerálů, které se 
usazují na nádobí a zanechávají na jeho 
povrchu bílé skvrny a šmouhy. Jak vysoká 
je přítomnost těchto minerálů ve vodě, tak 
velká je její tvrdost. Myčky nádobí jsou 
vybaveny zařízením pro změkčování vody, 
které vyžadují ke své regeneraci speciální sůl.  
Stupeň tvrdosti vody Vám sdělí společnost, 
která zajišťuje její dodávku.

Nastavení změkčovače vody 
elektronickým programátorem

Změkčovač vody je schopen upravovat vodu s 
tvrdostí do 90°fH (francouzská stupnice)o neb 
50°dH (německá stupnice tvrdosti vody) v 8 
nastavitelných stupních.

Nastavení je uvedeno v následující tabulce.
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0 0 - 5 0 - 3 NIE d0
1 6 - 10 4 - 6 ANO d1
2 11 - 20 7 - 11 ANO d2
3 21 - 30 12 - 16 ANO d3
*4 31 - 40 17 - 22 ANO d4
5 41 - 50 23 - 27 ANO d5
6 51 - 60 28 - 33 ANO d6
7 61 - 90 34 - 50 ANO d7

*  Změkčovací zařízení je ve výrobě 
nastavené na hodnotu 4 (d4), což 
je nejvhodnější úroveň pro většinu 
uživatelů.

Dle toho, do které kategorie tvrdosti patří 
vaše voda, nastavte hodnotu její změkčování 
následujícím způsobem:

DŮLEŽITÉ
Myčka MUSÍ být vždy vypnutá před 
provedením následujících kroků.

1. Podržte tlačítko „VOLBA PROGRAMU“ a 
zároveň zapněte myčku nádobí stisknutím 
tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ (zazní 
krátká zvuková signalizace).

2. Stiskněte a držte tlačítko „VOLBA 
PROGRAMU“ nejméně 5 sekund, 
DOKUD nezazní zvuková signalizace. Na 
displeji se zobrazí úroveň nastaveného 
odvápnění vody.

3. Opět stiskněte stejné tlačítko a zvolte si 
úroveň odvápnění vody, kterou požadujete: 
každým stisknutím tlačítka se zvýší 
hodnota o jeden stupeň. Po dosažení 
hodnoty „d7“ indikátor přeskočí na úroveň 
„d0“.

4. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka 
„ZAPNOUT/VYPNOUT“, čímž uvedete 
do činnosti nové nastavení.

  POZOR!
Pokud se vyskytne problém, vypněte 
myčku stisknutím tlačítka „Zapnutí/
Vypnutí“ a začněte postup opět od 
začátku (Krok 1).
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ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
Pokud myčka nádobí nefunguje správně, proveďte nejdříve následující kontroly, dříve než 
zavoláte autorizované servisní středisko:

PORUCHA PŘÍČINA OPATŘENÍ

1 - Myčka vůbec nefunguje

Zástrčka přívodní šňůry není
správně zasunuta do zásuvky.

Připojte správně přívodní šňůru.

Tlačítko I/O není zapnuto. Stiskněte tlačítko.

Otevřená dvířka. Zavřete dvířka.

Přerušena dodávka elektrického
proudu.

Zkontrolujte pojistku pro zásuvku,
nebo dodávku elektřiny.

2 - Myčka nenapouští vodu

Viz příčiny bodu č. 1 Zkontrolujte

Přívodní ventil vody je zavřený Otevřete přívod vody

Volič programů není nastaven do 
správné polohy

Otočte programátorem do 
správné polohy

Napouštěcí hadice je „přelomená“ Odstraňte ostré ohyby z 
napouštěcí hadice

Filtr pro na napouštěcí hadici 
není správně připojený nebo je 
ucpaný

Zkontrolujte připojení 
filtru,vyčistěte jej

3 - Myčka nevypouští vodu

Filtrační systém je zanesen. Vyčistěte filtry.

Vypouštěcí hadice je přelomena. Narovnejte ostré ohyby na hadici.

Vypouštěcí hadice
není správně připojena.

Pozorně si přečtěte návod
na připojení vypouštěcí hadice.

Napojení na odpad vody je 
umístěné dolů, namísto správné 
výšky

Požádejte kvalifikovaného 
instalatéra o předělání odpadu

4 - Myčka vypouští vodu
nepřetržitě

Poloha vypouštěcí hadice je příliš 
nízko.

Zvedněte vypouštěcí hadici
nejméně do výšky 40 cm nad
podlahu.

5 - Není slyšet otáčení
sprchovacích ramen

Příliš velké množství mycího
prostředku.

Snižte dávku mycího prostředku
a používejte vhodné prostředky.

Uložené nádobí brání otáčení
ramen.

Zkontrolujte.

Plochý filtr a košík jsou silné 
znečistěné.

Vyčistěte filtrační soustavu.

6 - Pro elektronické přístroje 
bez displeje: jedna nebo více 
LED kontrolek rychle bliká

Připojovací ventil vody je 
uzavřen.

Vypněte spotřebič, otevřete 
přívod vody, nastavte znovu mycí 
cyklus.
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PORUCHA PŘÍČINA OPATŘENÍ

7 - Nádobí je umyté jen z části

Viz příčiny č. 5 Zkontrolujte

Dno hrnců není dobře umyté
Připálené zbytky jídla musíte před 
vkládáním hrnců do myčky řádně 
odmočit.

Okraje hrnců nejsou dobře 
umyté.

Uložte opět hrnce na doporučené 
místo

Ostřikovací ramena jsou 
částečně ucpaná

Vyndejte ostřikovací ramena dle 
dříve uvedeného postupu a řádně 
je opláchněte pod tekoucí vodou

Nádobí není správně uložené Neukládejte nádobí těsně k sobě

Konec vypouštěcí hadice je 
ponořen do vody

Konec vypouštěcí hadice musí 
být vždy nad hladinou vypouštěné 
vody

Bylo dávkováno nesprávné 
množství mycího prostředku, 
mycí prostředek je starý a 
ztvrdnutý

Zvyšte dávkování dle míry 
znečištění nádobí, vyměňte mycí 
prostředek

Zvolený program mytí není 
dostatečně účinný Zvolte účinnější program

Nádobí ve spodním koši není 
umyté Vypněte tlačítko poloviční náplně

8 - Mycí prostředek chybí nebo 
je odebrán jen částečně

Příbory, talíře, hrnce, apod… se 
kříží s otvíráním dvířek zásobníku 
mycího prostředku

Uložte nádobí tak, aby nebránil 
otvírání dvířek zásobníku mycího 
prostředku

9 - Výskyt bílých skvrn na 
nádobí Voda je příliš tvrdá

Zkontrolujte množství soli a 
leštidla v zásobnících a doplňte 
množství. 
Pokud závada trvá, zavolejte 
servisní středisko

10 - Zvýšený hluk během mytí
Uložené nádobí klepe o sebe Uložte nádobí vhodněji

Otáčející se ramena narážejí na 
uložené nádobí Uložte nádobí vhodněji

11 - Nádobí není suché
Nedostatečné proudění vzduchu

Nechte po skončení programu 
mytí dvířka pootevřená, aby 
mohlo nádobí řádně vyschnout

Chybí lešticí přípravek Použijte lešticí přípravek

Poznámka:
Pokud nastane některá z uvedených situací a myčka neumyje řádně vložené nádobí, je nutné 
odstranit zbytky jídel ručně, neboť při závěrečném sušení znovu přischne a ani následující 
opakované mytí není schopné je odstranit.
Jestliže závada přetrvává, zavolejte autorizované servisní středisko a sdělte vždy typ spotřebiče 
a úplné výrobní číslo. Tyto údaje najdete na výrobním štítku na boku dveří myčky, nebo na 
záručním listě. Usnadníte a urychlíte tím provedení opravy. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné tiskové chyby v tomto návodě k použití.
Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které 
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.



    

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím 
obraťte na  společnost Elektrowin a.s.  tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam 
míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce 
nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.




