Pred použitím umývačky riadu si pozorne prečítajte návod na inštaláciu a údržbu!

SK W 64
1. POPIS SPOTREBIČA

Tlačidlo oneskorený štart
Stlačte (viackrát) tlačidlo časového posunu štartu, aby
sa štart posunul o 2, 4 alebo 8 hodín. Potom stlačte
tlačidlo Štart/Obnovit’. Zostávajúca doba bude
indikovaná príslušnou kontrolkou. Umývanie sa spustí
po uplynutí nastavenej doby. Nastavená doba
časového posunu štartu ostane uložená po ukončení
cyklu v pamäti a zvolí sa opätovným stlačením tlačidla.
Tlačidlo Štart/Obnovit’
Kontrolka svieti počas prevádzky, bliká pri prerušení
programu a vypne sa po ukončení programu.

Tlačidlo na voľbu programu
Stlačte (viackrát) tlačidlo, kým sa nerozsvieti
kontrolka želaného programu (pozri tabuľku 1.1).
Na konci umývacieho cyklu sa do pamäti uloží
posledný zvolený program.
Nastavenie umývacieho prostriedku pri prvom
zapnutí a v prípade použitia iného druhu
umývacieho prostriedku
Kontrolka vypnutá = Práškový umývací
prostriedok/gél (nastavenie z výroby).
V prípade kombinovaných umývacích prostriedkov
stlačte tlačidlo na 3 sekundy, rozsvieti sa kontrolka
= indikátor leštidla a soli sú vypnuté.
Počnúc tvrdost’ou vody 5 ostane indikátor soli aktívny.
Po ukončení programu ostane v pamäti uložené
posledné zvolené nastavenie.

Tlačidlo Zrušit’/Vypnut’
Stlačením tlačidla sa umývačka riadu vypne alebo
sa preruší zvolený program.
Ak kontrolka Zrušit’/Vypnut’ viackrát zabliká,
signalizuje poruchu a preto si pozrite kapitolu
5. “Čo robit’, ak...”.
Kontrolka úrovne soli a kontrolka dávkovača leštidla
Rozsvietia sa po ukončení programu, ak bude
nevyhnutné pridat’ soľ alebo leštidlo. Pridajte až
tesne pred zapnutím cyklu umývania.

Tabuľka 1.1.
Priehradka
pre umývací
prostriedok

Prehľad programov

P

Programy

1

Predumývanie

2

Rýchly

3

Doplnkové
voliteľné
funkcie

Popis programu

Spotreba 1)

veľká

malá

Litre

kWh

Minúty

Riad, ktorý sa bude umývat’
neskôr.

—

—

5,0

0,02

10 ± 1)

40°C

Mierne zašpinený riad bez
zvyškov jedál.

X

—

13,0

0,70

30 ± 1)

Eko 2)

50°C

Bežne zašpinený riad.
Program na úsporu energie.

X

X

15,0

1,05

165 ± 1)

4

Intenzívny

70°C

Program odporúčaný pre
veľmi špinavý riad,
mimoriadne vhodný pre
panvice a hrnce.

X

X

15,0

1,50

140 ± 1)

5

Polovičná
náplň

50°C

Mierne alebo bežné
znečistenie, s polovičným
množstvom riadu oproti
normálnej náplni.

X

X

13,0

1,00

130 ± 1)

1)
2)

studená
voda

Údaje, vzt’ahujúce sa na programy, sú získané v súlade s európskou normou EN 50242. Údaje sa môžu menit’
napríklad v závislosti od druhu náplne, rôznych doplnkových funkcií, rôznych nastavení senzora (iba pri programoch
so senzorom), rôznej teploty privádzanej vody, rôznej tvrdosti vody a rôzneho napätia napájacej elektrickej siete.
Program na štítku s energetickými údajmi je v súlade s normou EN 50242. - Upozornenia pre skúšobné laboratóriá: podrobné
informácie o porovnávacích skúškach a iných testoch nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: “nk_customer@whirlpool.com”.
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