NÁVOD NA POUŽITIE

BDW9 / BDW10

BDW9 / BDW10
Návod na použitie
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Likvidácia odpadu
Roztrieďte odpad podľa rôznych materiálov (kartón, polystyrén, atď.) a zlikvidujte ich podľa
miestnych predpisov (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch).
Spotrebič i jeho časti predajte po skončení ich životnosti do zberných surovín.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš výrobok.
Prosíme, aby ste si pozorne prečítali Návod na použitie, čo Vám pomôže správne používať
spotrebič.
Prosíme, uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
Pretože Baumatic neustále vylepšuje svoje produkty, vyhradzuje si právo vykonať
zmeny, ktoré budú považované za nevyhnutné, bez upozornenia v tejto príručke.

ZÁRUKA
Na Váš nový spotrebič poskytujeme 24-mesačnú záruku.
Upozornenie: na Záručnom liste si nechajte potvrdiť dátum inštalácie a uvedenie do
prevádzky.
Prosíme, uschovajte si tiež účet/faktúru o zaplatení za spotrebič.
Táto dokumentácia bude od Vás požadovať servisný technik pri záručnej oprave.
Inštaláciu spotrebiča zverte odbornej firme, organizácii k tomu oprávnenej. V opačnom
prípade Vaše právo na bezplatné odstránenie poruchy zaniká.
POPREDAJNÝ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspelá technológia našich spotrebičov zaručuje ich bezchybný chod.
Ak by však nastal problém, pokúste sa odstrániť ho skontrolovaním, či ste postupovali podľa
pokynov uvedených v tomto návode.
V prípade potreby odbornej technickej pomoci, prosíme, kontaktujte naše servisné centrum :
Telefón 033 77 44 810
Prosíme, aby ste mali pripravené nasledujúce údaje :
• typ výrobku / model
• sériové číslo
• dátum zakúpenia spotrebiča

1. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1.1 Bezpečnostné upozornenie
Opatrenia, ktoré by ste mali rešpektovať
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Ak používate spotrebič inak,
nevhodným spôsobom, výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné
poškodenie.
- Z bezpečnostných dôvodov neprevádzajte na spotrebiči žiadne úpravy.
- Pred zapojením umývačky do el. siete skontrolujte, či napätie zodpovedá hodnotám
uvedeným na energetickom štítku spotrebiča.
- Inštalácia musí byť prevedená kvalifikovaným odborníkom.
Pred prvým použitím
Uistite sa, že umývačka nebola poškodená počas prepravy. Spotrebič nezapájajte, ak je
poškodený. V prípade poškodenia výrobku kontaktujte predajcu.
Pre bezpečnosť Vašich detí
- nikdy nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Umývacie prostriedky môžu spôsobiť trvalé poškodenie očí, úst a krku.
- Preto umývacie prostriedky skladujte vždy mimo dosahu detí.
- Voda v umývačke nie je pitná. Zvyšky umývacích prostriedkov v umývačke môžu
znamenať nebezpečenstvo pre Vaše deti. Dbajte na ich dohľad, ak je umývačka otvorená.
Každodenné používanie
- Umývačku nezapínajte, ak je poškodený el. kábel, prívodné alebo odpadové hadice, alebo
pokiaľ je poškodený ovládací panel, vrchná doska alebo zadná stena.
- V prípade poruchy uzavrite prívod vody, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete.
- Pri odpojovaní spotrebiča od el. siete ťahajte za koncovku, nikdy neťahajte za kábel.
- Každú opravu smie prevádzať len kvalifikovaný odborník. Neodborný zásah môže
znamenať nebezpečenstvo pre užívateľa.
- Prípadná výmena prívodného káblu smie byť prevedená len kvalifikovaným technikom.
- Nepoužívajte umývacie prostriedky, u ktorých existuje nebezpečenstvo výbuchu.
- Nestúpajte a nesadajte si na otvorené dvierka. Mohli by sa poškodiť závesy dvierok.
- Pred doplnením umývacieho prostriedku, soli a leštidla sa uistite, že výrobca odporúča ich
použitie v domácich umývačkách.
- Ak umývačku nepoužívate dlhšiu dobu, vždy uzavrite prívod vody ( napr. počas Vašej
dovolenky).
2. ROZBALENIE
2.1 Rozbalenie
Odstráňte vonkajší plastový obal, bočné výstuhy a polystyrénovú podložku. Otvorte dvierka
umývačky a odstráňte vnútorné polystyrénové diely.
Roztrieďte odpad podľa typu materiálu a zlikvidujte podľa miestnych predpisov (
recyklovanie).
UPOZORNENIE: Niektoré časti obalu ( napr. plastová fólia, polystyrén) môžu byť
nebezpečné pre deti.

2.2 Po uplynutí životnosti zariadenia
Po uplynutí životnosti spotrebič zaistite tak, aby sa nestal nebezpečným ( napr. pre malé deti)
a odovzdajte ho zberni. Chránite tým životné prostredie.
3. ZÁKLADNÉ POKYNY
3.1 Umývajte riad ekologicky a ekonomicky
-

pred vložením do umývačky zbavte riad zvyškov jedla
umývačku zapínajte, ak je zaplnená; len také umytie je ekonomické a šetrné k životnému
prostrediu
vždy zvoľte program, ktorý je vhodný pre typ riadu v umývačke a ktorý zodpovedá úrovni
zašpinenia riadu
nepoužívajte zbytočne veľké množstvo umývacieho prostriedku, soli a leštidla. Riaďte sa
pokynmi výrobcu umývacích prostriedkov
uistite sa, že regulátor zmäkčovania vody je nastavený správne.

3.2 Riad nevhodný na umývanie v umývačke
V umývačke by ste nemali umývať:
- dosky na krájanie alebo drevené predmety
- plastové predmety, ktoré nie sú odolné voči vyšším teplotám
- olovené kryštálové sklo
- cínové alebo medené predmety
- riad alebo príbory s lepenými časťami
- staré príbory, u ktorých je použité lepidlo neodolné voči vyšším teplotám
- plechové predmety, ktoré ľahko oxidujú
- príbory, ktoré majú rukoväte z dreva, rohoviny, porcelánu alebo perleti
- striebro.
ODPORUČENIE: V budúcnosti kupujte len riad s označením „Vhodné pre umývanie
v umývačke riadu„ .
4. POPIS SPOTREBIČA
4.1 Základné časti
1. zásobník soli
2. zásobník leštidla
3. ventilátor sušenia – len u modelu BDW10
4. zásobník umývacieho prostriedku
5. informačný štítok
6. filtre
7. spodné sprchovacie rameno
8. stredové sprchovacie rameno
9. prívodný el. kábel
10. prívodná hadica
11. odpadová hadica
12. spodný kôš
13. horný kôš
14. košík na príbory
15. zatvárací mechanizmus

4.2 Technické informácie
Kapacita : 12 sad riadu
Požadovaný tlak vody: min. 0,05 MPa
max. 1 MPa
UPOZORNENIE: Všetky údaje sú uvedené na informačnom štítku.
5. INŠTALÁCIA
5.1 Vyrovnanie

Umiestnite umývačku na miesto určenia. Povolením alebo utiahnutím nožičiek P upravte
výšku na každej strane tak, aby bola umývačka v rovine.
Pre optimálne fungovanie by umývačka mala stáť vodorovne.
Maximálna výchylka by mala byť cca 2 stupne.
Po vyrovnaní umývačky upravte háčik zatváracieho mechanizmu tak, aby bolo zaistené
zavieranie dvierok.
Aby ste zaistili bezchybnú tesnenie umývačky, upravte zámok až po jej vyrovnaní.
5.2 Pripojenie na prívod vody
Prívodná hadica C, ktorá je na umývačke riadu, sa pripája na 3/4 ventil.
Počas inštalácie postupujte nasledovne:
- pripojte hadicu C na zdroj studenej vody, ventil A
- ak pripájate hadicu na ventil, ktorý sa dlhšiu dobu nepoužíval, nechajte vodu odtiecť, aby
ste si boli istí, že prípadné nečistoty a usadeniny boli vyplavené
- uistite sa, že tlak vody zodpovedá hodnotám uvedeným na informačnom štítku.
Spotrebič môže byť pripojený len na zdroj studenej vody. Nesmie byť pripojený na zdroj
teplej vody.

5.3 Pripojenie na odpad
Zahnutý koniec odpadovej hadice by mal byť napojený na odpadový systém, prípadne
zachytený za umývadlo, príp. drez.
Pri inštalácii prosím dodržte nasledujúce pokyny:
- odpadová hadica nesmie byť zlomená, resp. stlačená
- koniec odpadovej hadice by mal byť vo výške 32 až 80cm (viď obr. 4)
- koniec odpadovej hadice nesmie byť nikdy pod vodou
- odpadová hadica smie byť predĺžená max. o 1 meter, predĺženie musí mať rovnaký
priemer ako originálna časť. V prípade predĺženia smie byť koniec odpadovej hadice vo
výške max. 50cm.
- Priemer odpadového potrubia, na ktorý je umývačka pripojená, nesmie byť menší ako
4cm.

5.4 Pripojenie do el. siete
TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ
Elektrické pripojenie je možné len cez správne nainštalovanú elektrickú zásuvku, podľa
platných predpisov.
V prípade akýchkoľvek pochybností odporúčame obrátiť sa na kvalifikovaného elektrikára.
Potrebné informácie nájdete na informačnom štítku spotrebiča.
6. POUŽITIE
6.1 Pred použitím
Skôr, ako zapnete umývačku, sa uistite, že je spotrebič pripojený do el. siete, prívodná hadica
je pripojená na zdroj vody, zdroj vody je otvorený a odpadová hadica je nainštalovaná podľa
pokynov.
Otvorenie dvierok
Ťahom za držadlo otvorte dvierka. Dvierka by mali ísť otvoriť bez námahy.
Doplnenie soli
- otvorte dvierka a vytiahnite spodný kôš

- odkrúťte viečko zásobníku soli ( proti smeru hodinových ručičiek).
Pred prvým použitím urobte nasledujúce :
Do zásobníka nalejte cca 1/2 litra vody.
- použite násypku L a nasypte do zásobníka soľ určenú pre umývačky riadu ( cca 1 - 1,5 kg
soli)
- pokiaľ ste soľ rozsypali okolo, odstráňte ju
- nasaďte späť viečko a zakrúťte ( v smere hodinových ručičiek)
- pokiaľ umývačku po pridaní soli nebudete hneď používať, zapnite program pred
umývania, aby sa odstránili zvyšky soli a voda z dna umývačky
- systém na zmäkčovanie vody je vybavený kontrolou množstva soli.
Pokiaľ je nutné soľ doplniť, rozsvieti sa kontrolka (5) na ovládacom panely.

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody
Na umývanie je vhodnejšie používať mäkkú vodu ( obsahujúcu málo vápnika), aby sa vápnik
neusadzoval na riade.
Aby ste zistili stupeň tvrdosti vody, kontaktujte svojho dodávateľa vody, prípadne použite
voľne predajný test tvrdosti.
Aby ste nastavili optimálnu úroveň zmäkčovania, pri zapínaní umývačky pomocou
Zapnuté/Vypnuté (7) súčasne stlačte a podržte tlačítko Odložený štart (9). Na displeji sa Vám
zobrazí aktuálne nastavenie zmäkčovania. Pokiaľ chcete nastavenie zmeniť, do 5 sekúnd
znova stlačte tlačítko (9) a nastavte požadovanú hodnotu (viď tabuľka).
Počkajte cca 6 sekúnd. Zvukový tón Vás upozorní, že nastavenie je uložené v pamäti. Na
displeji sa zobrazí nastavený umývací program.

UPOZORNENIE: Používajte soľ vhodnú do umývačiek riadu. Ostatné typy soli často
obsahujú častice vo vode nerozpustné, ktoré by mohli zmäkčovadlo vody upchať a tým
znehodnotiť.
Indikácia množstva soli ( u modelu BDW9 nie je).
Zelená značka pod viečkom ukazuje, že v zásobníku je stále dostatočné množstvo soli. Pokiaľ
nie je zelenú značku vidieť, je potrebné do zásobníka doplniť soľ.
Doplňovanie leštiaceho prostriedku
Leštidlo sa automaticky pridáva pri poslednej fázy umývacieho cyklu, zabraňuje vzniku škvŕn
a zlepšuje proces schnutia.
UPOZORNENIE: Používajte len leštiace prostriedky určené do umývačky riadu. V opačnom
prípade nemusíte získať požadovaný výsledok.
Zásobník leštidla S je umiestnený na vnútornej strane dvierok umývačky.
- vytiahnite viečko T – otočením o 1/4 proti smeru hodinových ručičiek
- naplňte zásobník po rysku MAX ( max. objem cca 140ml)
- nasaďte viečko späť
- prípadné vyliatie okolo utrite. V opačnom prípade by sa mohlo vytvárať pri umývaní príliš
veľké množstvo peny.

Kontrola množstva leštidla
- Elektricky
Spotrebič je vybavený kontrolou množstva leštiaceho prostriedku. Pokiaľ sa rozsvieti, je treba
leštidlo doplniť.
- Mechanicky
Leštidlo je treba doplniť v okamžiku, kedy kontrolka ( umiestnená na zásobníku F) je svetlá.
Pokiaľ je zásobník plný, kontrolka má tmavé zafarbenie.
Regulácia dávkovania leštidla
Regulovanie množstva leštidla R je umiestnená pod viečkom zásobníka.
Nastavenie je možné pomocou napr. skrutkovača, v rozmedzí 1 až 4.
1 zodpovedá množstvu 4 ml leštidla atď. Od výrobcu je nastavená hodnota 2.
Plný zásobník leštidla by mal vystačiť na cca 50 umývacích cyklov. Pokiaľ výsledky umytia
nebudú uspokojivé, dávkovanie leštidla môže byť upravené.

Vždy odstráňte zvyšky leštidla, ktoré zostali mimo zásobník.
Je dôležité pravidelne kontrolovať množstvo leštidla v zásobníku – pokiaľ je možné každý
31.cyklus.

Doplňovanie umývacieho prostriedku
Dôležité!
Nikdy nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu! Tieto prostriedky veľmi penia, ale
neumývajú riad v umývačke. Tiež môžu spôsobiť poruchu umývačky.
Preto používajte len umývacie prostriedky určené pre domáce umývačky riadu.
Umývací prostriedok uchovávajte v uzavretom obale a na suchom mieste.
Pri programe pred umytia nie je umývací prostriedok potrebný.
V priebehu umývacieho cyklu sa umývací prostriedok dávkuje automaticky.
Odporúčame dávkovať cca 25g umývacieho prostriedku.
Jednotlivé umývacie prostriedky sa líšia silou a účinnosťou. Vždy venujte pozornosť
odporúčaniam výrobcu.
Násypka umývacieho prostriedku je umiestnená na vnútornej strane dvierok.
Ak je viečko zatvorené:
- Zatlačte na zatvárací mechanizmus P. Viečko sa otvorí.
- Umývací prostriedok nasypte do zásobníka V.
- Zatvorte viečko a zatlačte, kým nezaznie cvaknutie.
Ak je Váš riad extrémne špinavý, môžete pridať umývací prostriedok i do výrezu Q na viečku
zásobníka umývacieho prostriedku. V tomto prípade výrez zaplňte. Umývací prostriedok bude
účinkovať už v priebehu pred umytia.
Ako uložiť riad do umývačky
V umývačke sú dva koše na uloženie kuchynského riadu.
Z riadu odstráňte všetky veľké zvyšky jedla. Zabránite tým možnému upchaniu filtrov a tiež
vzniku nepríjemných pachov.
Ak napr. panvica alebo hrniec majú na sebe zaschnuté zvyšky jedla, príp. pripáleniny, pred
umytím v umývačke ich nechajte nejaký čas namočené vo vode.
Spodný kôš
Spodný kôš je určený na riad, ktorý sa ťažšie umýva a na košík na príbory.

Do spodného koša patria plytké a hlboké taniere, polievkové misy, panvice, pokrievky a
podobné.
Plytké a hlboké taniere musia byť uložené tak, aby medzi jednotlivými kusmi zostal voľný
priestor.
Všetky taniere a misy musia byť vo vertikálnej polohe, aby mohla medzi nimi prúdiť voda.
Hrnce a panvice musia byť vždy hore dnom.
Môžete zvoliť akékoľvek uloženie, ale vždy tak, aby najšpinavšie časti riadu boli natočené
smerom na sprchovacie ramená a voda mohla voľne odtiecť.
Príbory
Pre maximálny umývací efekt by ste mali príbory ukladať rukoväťou smerom dole. Lyžičky,
vidličky a nože musia byť uložené v košíku na miesto pre ne určené.
UPOZORNENIE:
Dlhé nástroje, obzvlášť dlhé nože by sa nemali ukladať do košíka na príbory, ale horizontálne
do horného koša, alebo ich umyte ručne.
Horný kôš
Horný kôš sa dá tiež vytiahnuť. Je určený na malé a stredné kusy riadu, napr. poháre, malé
taniere, šálky na kávu a čaj, malé šalátové misky a malé hrnce, ktoré nie sú príliš špinavé.
Dezertné tanieriky musia byť vždy uložené vertikálne, poháre, šálky a malé hrnce vždy dnom
smerom hore.
Ľahké kúsky by mali byť uložené do systému držiakov, aby ich tlak vody nenadvihol.
Optimálne uloženie riadu do umývačky zaručuje najlepšie možné výsledky umytia, umožníte
tým umývačke pracovať s max. efektom.
UPOZORNENIE:
Kvôli vyššej teplote vody, ktorá sa používa pri umývaní a kvôli možným chemickým
reakciám s umývacím prostriedkom, neodporúčame umývať v umývačke medené a hliníkové
predmety, príbory s rukoväťou z dreva alebo rohoviny, jemný porcelán, alebo sklo, plastový
riad, ktorý neodoláva vyšším teplotám. Ak vlastníte maľovaný porcelán, urobte malý test, či
je ozdoba odolná voči podmienkam v umývačke a nedôjde k jeho poškodeniu.
Nastavenie výšky horného koša
Nastaviť výšku ľavej časti horného koša môžete pomocou mechanizmu na boku koša.
1. vyrovnanie koša
2. naklonenie koša
Vybranie horného koša
Horný kôš môžete vytiahnuť a vybrať podľa obr.17.
Popis ovládacích tlačítok
Kontrolky :
- odloženého štartu
- polovičnej náplne
- zrušenie pred umytia
- sušenia
- soli
- leštidla

Ovládacie tlačítka
- zapnuté / vypnuté
- volič programov
- nastavenie odloženého štartu
- polovičná náplň
- zrušenie pred umytia
- volič sušenia
- štart / stop / prerušenie
- multifunkčný displej
ŠTART
Po kontrole množstva soli a leštidla otvorte naplno prívod vody, uložte riad do koša, doplňte
umývací prostriedok a (pokiaľ je to nutné) tiež umývací prostriedok na pred umytie.
Ďalší postup:
- stlačte tlačítko (7) Zapnuté / Vypnuté
- pomocou tlačítka (8) nastavte požadovaný program
- stlačte tlačítko (13) Štart / Prerušenie a zatvorte dvierka umývačky. Po zvukovom signály,
ktorý oznámi začiatok umývacieho cyklu, začne umývačka umývať.
Upozornenie: Na displeji sa zobrazí dĺžka zvoleného umývacieho programu.
Počas umývania sa neodporúča otvárať dvierka umývačky.
Voľby umývacích programov
Upozornenie: Všetky parametre musia byť nastavené pred spustením umývacieho cyklu.
1. Odložený štart (9): Spustenie cyklu môže byť odložené o 1 až 16 hodín. Na displeji sa
zobrazuje nastavený čas odloženia. V priebehu odpočítavania svieti kontrolka odloženého
štartu.
Nastavenie odloženého štartu je potvrdené v okamžiku, kedy sa na displeji znova zobrazí
zvolený umývací program.
2. Polovičná náplň (10): pri zvolení tohto programu sa na displeji zobrazí "¯ ¯" pre
umývanie v hornom koši
a "_ _ " pre umývanie v spodnom koši. Rozsvieti sa príslušná kontrolka.
Nastavenie tohto parametru je potvrdené v okamžiku, kedy sa na displeji znova zobrazí
zvolený umývací program.
3. Zrušenie pred umytia (11): Tento parameter je možné zvoliť len u programov s pred
umytím. Po stlačení sa rozsvieti príslušná kontrolka.
Nastavenie tohto parametru je potvrdené v okamžiku, kedy sa na displeji zobrazí zvolený
umývací program.
4. Sušenie (12): u niektorých programov je sušenie nastavené automaticky ( viď Tabuľka
programov). Nastavenie môžete zmeniť stlačením voliča sušenia (12) – vždy pred
spustením umývacieho programu. Na displeji sa zobrazí: A0=bez sušenia, A1=sušenie
20min., A2=sušenie 35 min., A3=sušenie 45min.
Rozsvieti sa kontrolka sušenia.
Nastavenie tohto parametru je potvrdené v okamžiku, kedy sa na displeji znova zobrazí
zvolený umývací program.
5. POZOR: Predĺženie doby sušenia znamená odloženie ukončeného umývacieho
programu.

6. Štart / Stop / Prerušenie (13): Pomocou tlačítka spustíte umývací program.
Po zapnutí umývačky pomocou Zapnuté / Vypnuté (7) sa na displeji zobrazí nastavený
umývací program ( umývací program naposledy použitý). V prípade, že umývací cyklus nebol
dokončený, displej bliká. Pre pokračovanie umývania stačí stlačiť Štart (13), na displeji sa
zobrazí doba ukončenia umývacieho cyklu.
(Tento postup zopakujte vždy, ak napr. otvoríte dvierka umývačky v priebehu umývania).
7. Chybné zvolenie programu (zmena programu)
Ak chcete program ukončiť, alebo zmeniť, stlačte Štart / Stop / Prerušenie (13), stlačte a
držte, kým sa neozve zvukový signál.
Zopakujte nastavenie požadovaného umývacieho programu.
POZOR: Pokiaľ sa umývací program už spustil a umývačka napustila vodu, na displeji sa
zobrazí „ 00 „ ; zatvorte dvierka, umývačka vypustí vodu a po zvukovom signály sa na
displeji zobrazí posledný navolený umývací program.
Teraz je umývačka pripravená na nové nastavenie.
8. Upozornenie: Aby umývačka pokračovala v umývaní, po každom otvorení dvierok vždy
stlačte tlačítko Štart (13).
9. Koniec umývacieho programu
Po ukončení umývacieho cyklu sa ozve zvukový signál a na displeji svieti označenie
umývacieho programu. Ak displej bliká, umývačka čaká na ukončenie umývacieho cyklu.
10. Po ukončení umývania sa ozve zvukový signál. Umývačku vypnite pomocou Zapnuté /
Vypnuté (7). Po ukončení umývania vždy vypnite prívod vody.

Program

Číslo programu
Pred
umytie
Umývan
ie

Umývací
prostriedo
k

Riad a stupeň
zašpinenia

P1

Riad pred ďalším
umytím

Intenzívn
P2
e 70°C

Silno zašpinený
(okrem krehkých
kusov)

Opláchn
utie

Normáln
e
60 °C
P3
(EN
50242)

•

•

•

•

Stredne zašpinené
(okrem krehkých
kusov)
Sklo

Popis programu

Krátke studené umytie, ktoré
zabráni zaschnutiu jedál na
riade
1 teplé pred umytie – hlavné u
mytie
3 opláchnutia (2 x studené - 1 x
teplé) sušenie
1 studené pred umytie - hlavné
umytie
2 opláchnutia (1 x studené - 1 x
teplé) sušenie

Dĺžka cyklu (1) *

Tabuľka programov

11 '

2h

2h 17'

1 studené pred umytie - hlavné
umytie
•
1h 40 '
2 opláchnutia (1 x studené - 1 x
teplé)
Normálne špinavý 1 studené pred umytie - hlavné
Normáln
umytie
e
P5 •
•
49
2 opláchnutia (1 x studené - 1 x
40 °C
teplé)
Ľahko špinavý
Hlavné u mytie
Rýchle
P6
•
2 opláchnutia (1 x studené - 1 x
39 '
40 °C
teplé)
Panvice a hrnce
Hlavné u mytie
BIO 60
3 opláchnutia (2 x studené - 1 x
P7
•
1h 38'
°C
teplé)
Sušenie
Panvice a hrnce
1 teplé pred umytie - hlavné
Silné 70
silno zašpinené
umytie
P8 •
•
2h 11'
°C
3 opláchnutia (2 x studené - 1 x
teplé) sušenie
(1) Dĺžka umývacieho cyklu zahŕňa i čas sušenia, ak program sušenia obsahuje.
* U programu P1 je možné nastaviť sušenie; získate tak teplé pred umytie (je možné použiť
pre predhriatie tanierov) s nasledujúcimi parametrami:
A1: umytie pri 65 °C a sušenie 20 min, A2: umytie pri 60 °C a sušenie 35 min, A3:
umytie pri 50 °C a sušenie 45 min.
Jemné 60
P4
°C

7. ÚDRŽBA
7.1 Čistenie sprchovacích ramien
Ramená môžete ľahko vybrať a pravidelne čistiť, aby ste zabránili prípadnému zaneseniu.
Omyte ich pod tečúcou vodou a nasaďte správne späť.
Horné rameno : odšróbujte úchytku (proti smeru hodinových ručičiek).
Spodné rameno: uvoľnite a vytiahnite.
7.2 Čistenie filtrov
Po každom umytí skontrolujte filtre a v prípade potreby ich vyčistite. Postupujte nasledovne:
- vyberte vonkajší filter 1
- vyberte stredný filter 2
- vyberte kryciu mriežku 3.

Všetky časti vymyte pod tečúcou vodou. Je dôležité udržovať filtre čisté, so zanesenými
filtrami nebude umývačka správne fungovať.
Po umytí odporúčame ihneď nasadiť filtre späť. Pokiaľ by ste zabudli filtre vložiť a spustili
umývací program, mohlo by dôjsť k poškodeniu čerpadla.
7.3 Čistenie vonkajších častí spotrebiča
Povrch umývačky ( kovové a plastové diely) pravidelne umývajte. Používajte čistú a mäkkú
utierku. Nikdy nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá a abrazívne látky.
Ak umývačku nepoužívate dlhšiu dobu
- nechajte prebehnúť 2x program pred umytia
- odpojte od zdroja el. prúdu
- odpojte prívod vody
- dvierka nechajte mierne otvorené (zabránite tým vzniku nepríjemných pachov).
7.4 Tabuľka chybných hlásení
Chy Kedy sa
ba
objaví
E1 V priebehu
umývania
(umývačka
sa zastaví)

Skontrolujte

Riešenie

Uzavretý prívod
vody
Upchaný filter v
prívodnej hadici
Stlačená odpadová
hadica
Poškodená
odpadová hadica
Zlomená prívodová
hadica
Nízky tlak vody

Zrušte umývací program
Skontrolujte
Zrušte umývací program
Zavolajte servis
Zrušte umývací program
Skontrolujte tlak vody

E2
E4
E5

E6
E7

Na konci
umývacieho
cyklu
Na konci
umývacieho
cyklu
Na konci
umývacieho
cyklu
Na konci
umývacieho
cyklu
Na konci
umývacieho
cyklu

Zopakujte umývací cyklus
Nízky tlak vody

Skontrolujte tlak vody
Zavolajte servis

Upchaná odpadová
hadica
Upchaný sifón
Upchané čerpadlo
Upchaná mriežka
filtru

Skontrolujte
Skontrolujte
Zavolajte servis
Vyčistite
Zopakujte umývací cyklus

8. V prípade problému
Najskôr by ste mali zistiť, či nie je vo Vašich možnostiach problém odstrániť.
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Pokiaľ nebudete môcť určiť problém, alebo ho
odstrániť, kontaktujte servis.
- Program sa nespustí
Sú v poriadku poistky? Je umývačka pripojená do el. siete? Sú dvierka dobre zatvorené?
- Do umývačky sa nenapúšťa voda
Je otvorený prívod vody? Nie je upchaný filter na prívodnú hadicu? Nie je poškodená
prívodná hadica
( zlomená, prerušená)?
- Umývačka sa spustí, ale nepokračuje v umývacom cykle
Je otvorený prívod vody? Nie je upchaný filter na prívodnej hadici? Nie je tlak vody nižší než
0,05 MPa?
- Použitá voda zostáva v umývačke
Nie je poškodená odpadová hadica? Nie je upchaný odpadový sifón?
- Riad nie je po umytí čistý
Zvolili ste vhodný program pre Váš riad (typ riadu a stupeň zašpinenia)?
Je riad v umývačke správne uložený?
Nie sú sprchovacie ramená zablokované ( napr. držiakom panvice)?
Sú čisté filtre na dne umývačky? Sú správne nasadené?
Dávkovali ste vhodné množstvo umývacieho prostriedku?
Je odpadová hadica správne nainštalovaná?
Je v umývačke dostatočné množstvo zmäkčovacej soli?
Je správne nastavené zmäkčovanie vody ( podľa miestnej kvality soli)?
- Riad nie je suchý alebo ostáva matný
Je v umývačke dostatočné množstvo leštidla?
- Na skle a na riade ostávajú pruhy, škvrny
Počas oplachovania bolo pridané malé množstvo leštidla.
- Na skle a riade ostávajú stopy po vode
Počas oplachovania bolo pridané malé množstvo leštidla.
Upozornenie: Umývačka bola výrobcom testovaná a kontrolovaná. Preto môžete vo vnútri
nájsť škvrny po vode. Tieto zmiznú po prvom použití.

Baumatic Slovakia, s.r.o.
Záručné podmienky
Záručná doba
Pri dodržaní pokynov pre inštaláciu, obsluhu a údržbu ručíme, že výrobok bude mať
vlastnosti stanovené príslušnými technickými podmienkami a normami po celú dobu záruky,
ktorá sa poskytuje na výrobky 24 mesiacov po zakúpení spotrebiča.
Záručná doba výrobku začína dňom predaja výrobku zákazníkovi. Doba záruky sa predlžuje o
dobu od uplatnenia práva na záručnú opravu do dňa ukončenia opravy výrobku.
Záručné a pozáručné opravy
Tieto opravy prosím hláste výhradne na servisnej linke
Baumatic 033 77 44 810
v čase medzi 9.00 a 17.00 v pracovné dni .
Platnosť záruky a iné ustanovenia
Platnosť záruky je podmienená odborným uvedením spotrebiča do prevádzky, ktorý musí
zodpovedať platným normám a bezpečnostným predpisom.
Ďalšou podmienkou poskytnutia záruky je riadne vyplnený Záručný list.
Zákonná ani zmluvná záruka sa nevzťahuje na:
- poruchy spôsobené použitím v rozpore s Návodom na použitie
- poruchy spôsobené poruchami alebo nedostatkami v prívodných médiách, v inštalácii
spotrebiča alebo vzniknuté v dôsledku nevhodných prevádzkových podmienok
- poruchy spôsobené vonkajšími vplyvmi ( poškodenie pri preprave, sťahovanie, iná
manipulácia, živelné udalosti)
- opotrebovanie výrobkov pri jeho používaní.
Zmluvná záruka sa ďalej nevzťahuje na :
- poruchy svetelných zdrojov a snímateľných častí zo skla alebo z umelých hmôt
- výrobok, ktorý je používaný v rozpore s Návodom na použitie
- výrobok, ktorý bol použitý k podnikateľským, komerčným alebo iným účelom
vymykajúcim sa bežnému používaniu domáceho spotrebiča v domácnosti
- poruchy spôsobené neodborným zásahom treťou osobou.
Podmienky pre možnú výmenu výrobku, alebo zrušenie kúpnej zmluvy v záručnej dobe:
- výmena výrobku, alebo zrušenie kúpnej zmluvy v záručnej dobe je možné len za splnení
týchto podmienok:
1. výrobok vykazuje neopraviteľnú poruchu, pre ktorú ho nie je možné používať
2. na výrobku sa vyskytli v priebehu záručnej doby min. 3 rovnaké opraviteľné poruchy.
Ako záručnú opravu nie je možné uplatňovať poškodenie výrobku po jeho inštalácii. Tieto
práce musí previesť firma vykonávajúca inštaláciu spotrebiča v rámci tejto práce.
Podmienkou pre uplatnenie práva zo záruky je predloženie faktúry ( daňového dokladu) ako
dokladu o kúpe výrobku a riadne vyplneného Záručného listu.
Pri neplatnej alebo neoprávnenej reklamácii, ako i v prípade, keď reklamovaná porucha
výrobku nebude zistená, je spotrebiteľ povinný uhradiť náklady vzniknuté v súvislosti s takou
reklamáciou.

Upozornenie pre spotrebiteľov
Kupujúci je povinný pri preberaní výrobku skontrolovať, či nie je poškodený, či je kompletný
a či sú správne vyplnené údaje v Záručnom liste a na Daňovom doklade.
V prípade poškodenia výrobku je nutné o tom ihneď pri preberaní informovať dopravcu a
spísať protokol o škode. Nie je možné takýto výrobok nainštalovať a začať používať.
Oneskorené reklamácie mechanického poškodenia výrobku nie je možné uznať.
V prípade, že výsledkom reklamácie bude vrátenie výrobku, zašle kupujúci pokazený výrobok
späť v obale, ktorý bráni poškodeniu výrobku pri preprave späť.

