
Register yournew device onMyBosch now andget free benefits:bosch-home.com/welcome

Myčka nádobí
SPV4HKX33E

[cs] Návod k obsluze

http://www.bosch-home.com/welcome
http://www.bosch-home.com/welcome


cs

2

Obsah
Bezpečnost......................................  4
Všeobecné pokyny........................... 4
Použití k určenému účelu................. 4
Omezení okruhu uživatelů ................ 4
Bezpečná instalace .......................... 4
Bezpečné použití .............................. 6
Poškozený spotřebič ........................ 8
Nebezpečí pro děti ........................... 8

Zabránění věcným škodám ..........  10
Bezpečná instalace ........................ 10
Bezpečné použití ............................ 10

Ochrana životního prostředí a
úspora............................................  11
Likvidace obalu .............................. 11
Úspora energie............................... 11
Aquasenzor .................................... 11

Instalace a připojení......................  11
Rozsah dodávky............................. 11
Instalace a připojení spotřebiče ..... 12
Přípojka pro odtok.......................... 12
Přípojka pitné vody......................... 12
Elektrické připojení ......................... 12

Seznámení .....................................  14
Spotřebič ........................................ 14
Ovládací prvky................................ 15

Programy .......................................  18
Upozornění pro zkušební ústavy.... 19
Favourite .................................... 19

Přídavné funkce ............................  20

Vybavení ........................................  20
Horní koš na nádobí....................... 20
Spodní koš na nádobí .................... 21
Košík na příbory ............................. 22
Etažér.............................................. 22
Sklopné trny ................................... 22
Etažér na nože................................ 23
Výšky koše na nádobí .................... 23

Před prvním použitím ...................  23
Provedení prvního uvedení do
provozu........................................... 23

Odvápňovací zařízení ...................  24
Přehled nastavení tvrdosti vody ..... 24
Nastavení odvápňovacího za-
řízení ............................................... 24
Speciální sůl ................................... 24
Vypnutí odvápňovacího zařízení..... 25
Regenerace odvápňovacího za-
řízení ............................................... 25

Lešticí zařízení ..............................  26
Leštidlo ........................................... 26
Nastavení množství přidávaného
leštidla ............................................ 26
Vypnutí lešticího zařízení ................ 27

Mycí prostředek ............................  27
Vhodné mycí prostředky ................ 27
Nevhodné mycí prostředky ............ 28
Upozornění k mycím
prostředkům ................................... 28
Naplnění mycího prostředku .......... 29

Nádobí............................................  30
Poškození sklenic a nádobí ........... 30
Uložení nádobí ............................... 31
Vyklízení nádobí ............................. 31

Základní ovládání ..........................  32
Zapnutí spotřebiče ......................... 32
Nastavení programu....................... 32
Nastavení přídavné funkce............. 32
Nastavení časové předvolby .......... 32
Spuštění programu......................... 32
Zastavení programu ....................... 33
Přerušení programu ....................... 33
Vypnutí spotřebiče.......................... 33

Základní nastavení ........................  34
Přehled základních nastavení ........ 34
Změna základních nastavení.......... 36



cs

3

Home Connect ..............................  36
Rychlé spuštění Home Connect..... 36
Home Connect Nastavení .............. 37
Dálkový start ............................... 37
Vzdálená diagnostika .................... 37
Aktualizace softwaru ...................... 37
Ochrana údajů................................ 38

Čistění a ošetřování ......................  38
Čištění mycí vany ........................... 38
Čisticí prostředky............................ 38
Rady k čištění spotřebiče............... 38
Čistící program ........................... 39
Systém sítek ................................... 40
Čištění ostřikovacích ramen........... 41

Odstranění poruch........................  42
Chybový kód/chybové hlášení/
signál .............................................. 42
Výsledek mytí ................................. 44
Problém Home Connect................. 50
Pokyny v indikačním poli................ 51
Poruchy funkce............................... 51
Mechanické poškození................... 53
Zvuky .............................................. 53
Čištění čerpadla odpadní vody ...... 54

Přeprava, uskladnění a likvida-
ce....................................................  54
Demontáž spotřebiče ..................... 54
Zajištění spotřebiče před
mrazem........................................... 55
Přeprava spotřebiče ....................... 55
Likvidace starého spotřebiče ......... 55

Zákaznický servis..........................  55
Označení produktu (E-č.), vý-
robní číslo (FD) a identifikační
číslo (Z-č.)....................................... 56
Záruka AQUA-STOP....................... 56

Technické údaje ............................  56
Informace o nezávislém a Open
Source software ............................. 57

Prohlášení o shodě .......................  57



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


