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Bezpečnost

Dostupnost náhradních dílů

Následující náhradní díly, si mohou objednat odborné opravny na této emailové adrese: 
info@awservice.cz, s předmětem zprávy „Objednávka náhradních dílů (a)“
motor,
oběhové a vypouštěcí čerpadlo,
ohřívače a topné prvky, včetně tepelných čerpadel (samostatně nebo v balíčku),
trubky a trubice a související zařízení včetně všech hadic, ventilů, filtrů a akvastopů,
konstrukční a vnitřní součásti související se sestavami dveří (samostatně nebo v balíčku),
desky plošných spojů,
elektronické displeje,
tlakové spínače,
termostaty a čidla,
software a firmware včetně softwaru pro obnovení nastavení;

Do emailové zprávy přiložte foto výrobního štítku výrobku, pro který objednáváte náhradní 
díl, název náhradního dílu, počet objednaných ks.

Následující náhradní díly, si mohou objednat odborné opravny a koneční uživatelé na této 
emailové adrese: info@awservice.cz s předmětem zprávy „Objednávka náhradních dílů (b)“

Závěs dveří a těsnění, jiná těsnění, rozstřikovací ramena, odtokové filtry, vnitřní držáky 
a plastové příslušenství, jako jsou koše a víčka.

Do emailové zprávy přiložte foto výrobního štítku výrobku, pro který objednáváte náhradní 
díl, název náhradního dílu, počet objednaných ks.
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O tomto dokumentu

1.1 Důležité informace

1.1.1 Účel
Tyto pokyny k opravě pomáhají spotřebiteli při vlastnoruční opravě spotřebičů v soula-
du s platnými předpisy o ekodesignu (platnými k 03/2021).
Obsahují informace o výměně některých náhradních dílů včetně příslušných výstrah a
nebezpečí.
V případě dotazů se obraťte na náš zákaznický servis. Za škody ručíme pouze v přípa-
dě, že budou správně dodrženy pokyny k opravě.

1.2 Vysvětlení symbolů

1.2.1 Úroveň nebezpečí
Jednotlivé úrovně výstrah se skládají ze symbolu a signálního slova. Signální slova
uvádějí závažnost nebezpečí.

Úroveň výstrahy Význam

 NEBEZPEČÍ Nedodržení výstražného upozornění způ-
sobí smrt nebo vážná zranění.

 VÝSTRAHA Nedodržení výstražného upozornění mů-
že způsobit smrt nebo vážná zranění.

 POZOR Nedodržení výstražného upozornění mů-
že způsobit lehká zranění.

POZOR! Nedodržení výstražného upozornění mů-
že způsobit škody na majetku.

Tabulka 1: Úroveň nebezpečí

1.2.2 Symboly nebezpečí
Symboly nebezpečí jsou symbolická znázornění určující druh nebezpečí.
V tomto dokumentu jsou použity následující symboly nebezpečí:

Symbol nebezpečí Význam
Obecné výstražné upozornění

Nebezpečí vycházející z elektrického na-
pětí

Nebezpečí výbuchu

Nebezpečí pořezání

Nebezpečí rozdrcení

Důležité informace



Symbol nebezpečí Význam
Nebezpečí spojené s horkými povrchy

Nebezpečí vycházející ze silného elektro-
magnetického pole

Nebezpečí z neionizujícího záření

Tabulka 2: Symboly nebezpečí

1.2.3 Struktura výstrah
Výstrahy použité v tomto dokumentu mají standardizovaný vzhled a strukturu.

NEBEZPEČÍ
Typ a zdroj nebezpečí!
Možné důsledky nedodržení výstražného upozornění.
▶ Opatření a zákazy eliminující nebezpečí.

Následující příklad ukazuje výstrahu, která varuje před zásahem elektrickým proudem
při dotyku dílů pod proudem. Je uvedeno opatření pro zabránění rizika.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!
Usmrcení elektrickým proudem
▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60

sekund před zahájením opravy.

1.2.4 Obecné symboly
V tomto dokumentu jsou použity následující obecné symboly:

Obecný symbol Význam
Uvedení zvláštního tipu (text nebo
grafické vyjádření)
Uvedení jednoduchého tipu (pouze text)

Uvedení odkazu k videonávodu

Obecný symbol Význam
Uvedení požadovaných nástrojů

Uvedení požadovaných podmínek

Uvedení podmínky (když, pak atd.)

Uvedení výsledku

Start Uvedení klávesy nebo tlačítka
[00123456] Uvedení čísla materiálu
Status Uvedení zobrazeného textu / okna (na

ukazateli spotřebiče)
Tabulka 3: Obecné symboly

Důležité informace



Bezpečnost

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

2.1.1 Všechny domácí spotřebiče
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!
¡ Chyby při opravě elektrických součástí mohou vést k úrazu elektrickým proudem!
¡ Odpojte spotřebič ze sítě alespoň 60 sekund před zahájením prací.
¡ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo spe-

cifických předpisů dané země.
Nebezpečí poranění o ostré hrany!
¡ Používejte ochranné rukavice.
Nebezpečí rozdrcení během opravy, údržby, odstranění závad a servisu těžkými
a pohyblivými součástmi
¡ Používejte bezpečnostní obuv.
¡ Zajistěte těžké součásti před pádem.
¡ Nesahejte na pohyblivé součásti.
Nebezpečí z hlediska bezpečnosti / funkce spotřebiče!
¡ Používejte pouze originální náhradní díly.
Nebezpečí poškození elektrostaticky citlivých součástí (elektrostatický výboj)!
¡ Nedotýkejte se modulů, včetně přípojek a vodičů.

Bezpečnost



Nástroje a pomůcky

Označení Detaily Snímky
Šroubovák torx T20
s otvorem
[00340764]

100 mm, pro šrouby s pojistným
kolíkem

Šroubovák torx T15 Délka 80 mm
Plochý šroubovák Čepel 10 mm x 1,6 mm x

200 mm
Jehlové kleště
[00340871]

Délka: 200 mm, rovné

Nástroje a pomůcky



Oprava

4.1 Výměna horní desky
Požadavek:

Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je volně přístupný.

4.1.1 Sejmutí horní desky
1. Odstraňte dva šrouby ze zadní strany (1) (volitelně).
2. Stiskněte obě západky umístěné pod horní deskou směrem nahoru (2).

3. Lehce nadzvedněte čelo horní desky (3).
4. Horní desku vysuňte směrem dozadu (4).
5. Sejměte horní desku.

4.1.2 Montáž horní desky
1. Zaklapněte zadní část pracovní desky do vodicích lišt pomocí pojistných manžet

(1).

2. Horní desku posuňte dopředu (2).
3. Zatlačte přední část horní desky směrem dolů, dokud obě západky slyšitelně ne-

zapadnou na místo (3).
4. Opět zašroubujte dva šrouby (4) (volitelně).

Oprava



4.2 Montáž systému košů
Požadavek:

Ze spotřebiče byl odstraněn příslušný koš.

4.2.1 Montáž zásobníku na tablety u modelu 86 cm
Speciální nástroje:

Zásobník na tablety [00614935]
Držák šálků [00618565]

1. Vložte zásobník na tablety do čela koše.
2. Vystřeďte jej a zaklapněte zásobník na správné místo.

4.2.2 Montáž držáku šálků
Speciální nástroje:

Zásobník na tablety [00614935]
Držák šálků [00618565]

Při mytí šálků je možné držák vyklopit. Přidaný úhel omezuje hromadění
vody na spodní straně šálků. U vysokých sklenic doporučujeme pone-
chat držák šálků sklopený.
Jsou-li horní koše vybaveny volitelnou plastovou vložkou, musí být
nejprve vyjmuta.

1. Vyjměte plastovou vložku.

2. Nacvakněte držák šálků na správné místo.

3. Vyklopte držák.

Oprava



4. Umístěte nádobí, které chcete umýt.

4.2.3 Montáž parní vložky
Speciální nástroje:

Zásobník na tablety [00614935]
Držák šálků [00618565]

▶ Zasuňte parní vložku koncovkami pod systém košů.

Oprava



4.3 Výměna zásuvky varioDrawer

4.3.1 Vyjmutí zásuvky varioDrawer
1. Ohněte klapky madla dovnitř.

2. Vyjměte madlo směrem nahoru.

3. Vycvakněte plastové boční vložky ven a vytlačte je nahoru z rámu.

Oprava



4. Opatrně ohněte zoubky vodicí kolejnice směrem ven.

5. Vytáhněte sklopné trny ven ze zoubků.

6. Vycvakněte čelo kovového rámu z držáků.

7. Vysuňte kovový rám ven z kolejnic.

4.3.2 Montáž zásuvky varioDrawer
▶ Montáž proveďte v opačném sledu.

Oprava



4.4 Výměna ostřikovacích ramen

4.4.1 Vyjmutí ostřikovacího ramena
1. Vyšroubujte horní ostřikovací rameno (1) a vyjměte jej vytáhnutím směrem dolů

(2).

1

2

2. Vyjměte spodní ostřikovací rameno jeho vytáhnutím směrem dolů.

4.4.2 Montáž ostřikovacího ramena
1. Vložte spodní ostřikovací rameno.

Ostřikovací rameno zaklapne na své místo.

2. Vložte horní ostřikovací rameno a pevně jej zašroubujte na své místo.

Oprava



4.5 Výměna filtrů

4.5.1 Vyjmutí filtru
1. Otočte hrubý filtr proti směru hodinových ručiček (1) a vyjměte filtrační systém (2).

1

2

Dbejte na to, aby do jímky nespadly žádné cizí předměty.
2. Vytažením vyjměte mikrofiltr.

4.5.2 Montáž filtrů
1. Smontujte filtrační systém.

Ujistěte se, že zajišťovací západky hrubého filtru zaklaply na své místo.
2. Vložte filtrační systém do spotřebiče a otočte hrubý filtr ve směru hodinových ruči-

ček.
Ujistěte se, že obě šipky lícují.

Oprava



4.6 Montáž ostřikovací hlavy pro plechy
1. Vyjměte horní koš.
2. Vložte ostřikovací hlavu pro plechy do držáku (1) a otočte jí směrem doprava (2).

Ostřikovací hlava pro plechy zaklapne do své polohy.

Oprava



4.7 Výměna napájecího kabelu
Požadavek:

Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.
Spotřebič je volně přístupný.

4.7.1 Vytažení napájecího kabelu
▶ Opatrně pohybujte zástrčkou napájecího kabelu nahoru a dolů a vytáhněte ji ze

zásuvky.

4.7.2 Připojení napájecího kabelu

POZOR!
Přehřátí síťové přípojky!
Nebezpečí požáru
▶ Důkladně zasuňte napájecí kabel, dokud nezaklapne.

▶ Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky, dokud zástrčka slyšitelně
nezaklapne na své místo.

Oprava



4.8 Výměna krytu zásobníku na mycí prostředek

Pro vypáčení můžete použít malý šroubovák.

Požadavek:
Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.
Dvířka jsou otevřená.
Kryt zásobníku na mycí prostředek je otevřený.

4.8.1 Odstranění krytu zásobníku na mycí prostředek
1. Posuňte kryt zásobníku na mycí prostředek o 5 mm.
2. Vyjměte spodní stranu krytu zásobníku na mycí prostředek z kolejnic a horní

stranu krytu vysuňte ven.
3. Odstraňte pružinu.

4.8.2 Vložení pružiny
1. Dlouhý konec pružiny vložte do montážního otvoru dávkovací jednotky (1).

2. Krátký konec pružiny vložte do montážního otvoru krytu zásobníku na mycí
prostředek (2).

3. Zamáčkněte kryt do dávkovací jednotky (3).

4.8.3 Montáž krytu zásobníku na mycí prostředek
1. V poloze 5 mm před úplným otevřením vložte kryt zásobníku na mycí prostředek

do vodicí lišty na jedné straně. Za použití jemné síly zatlačte opačný konec do vo-
dicí lišty.

2. Zkontrolujte funkci krytu zásobníku na mycí prostředek.

Oprava



4.9 Výměna krytu čerpadla odpadní vody
Požadavek:

Koš je vyjmutý.
Filtry jsou odstraněné.→96

4.9.1 Odstranění krytu čerpadla odpadní vody
1. Vyčerpejte veškerou vodu.

V případě potřeby použijte houbičku.
2. Odmontujte kryt čerpadla lžící a uchopte jej za rozpěru.

3. Zvedněte kryt čerpadla šikmo směrem dovnitř a odstraňte jej.

4.9.2 Montáž krytu čerpadla odpadní vody
▶ Vložte kryt čerpadla (1) a zatlačte na něj (2).

1

2

Kryt čerpadla zaklapne na své místo.

Oprava



4.10 Výměna bočního panelu
Požadavek:

Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.
Spotřebič je volně přístupný.
Volně stojící spotřebiče: horní deska je sejmutá.→90

4.10.1 Sejmutí bočního panelu
1. Z bočního panelu vyšroubujte šrouby (1).

Obr. 1: Plně integrovaný spotřebič

2. Vykloňte boční panel nahoře mírně ven (2).
3. Spusťte boční panel a vytáhněte jej ze žlábku základny (3).

Oprava



4.10.2 Montáž bočního panelu
1. Vložte boční panel do žlábku základny (1).

Obr. 2: Plně integrovaný spotřebič

2. Zatlačte boční panel do spotřebiče (2).
3. Boční panel zajistěte šrouby (3).

Oprava



4.11 Výměna vnějších dvířek
Požadavek:

Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.

4.11.1 Vyjmutí vnějších dvířek

Odstraňte šrouby, které jsou popsané v následujících krocích.

1. Otevřete dvířka.
2. Odstraňte čtyři šrouby.

3.
Dvířka na jedné straně přidržujte.

Odstraňte dva šrouby.

4.11.2 Montáž vnějších dvířek

POZOR!
Kabely, které nejsou správně umístěny nebo nejsou zajištěny!
Poškození kabelů
▶ Položte kabely a zajistěte je ve vhodné poloze lepicí páskou.

!

Oprava



Požadavek:
Izolační rouno je správně umístěno a upevněno na vnitřní straně vnějších dvířek.
Do vnějších dvířek jsou namontovány závěsy.

1. Zavřete vnitřní dvířka, aniž byste je zaklapli.
2. Zatlačte vnější dvířka nahoru pod ovládací panel (1).

3. Zatlačte vnější dvířka směrem k vnitřním dvířkům a přidržte je (2).
4.

Dvířka na jedné straně přidržujte.

Otevřete dvířka a zajistěte je dvěma šrouby (kovové šrouby 4 x 11 mm).

5. Vnější dvířka zajistěte čtyřmi šrouby (kovové šrouby 4 x 11 mm).

Oprava



4.12 Výměna ovládacího panelu

Je-li vadný jeden z řídicích modulů, musí být vyměněn celý ovládací
panel.

Požadavek:
Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.
Vnější dvířka jsou vyjmutá.
Vnější dvířka jsou vyjmutá (plně integrovaný/integrovaný spotřebič).

4.12.1 Odstranění ovládacího panelu
1. Odpojte elektrické připojení ovládacího panelu a senzoru nízké hladiny lešticího

prostředku (1, 2).

2. Odpojte zemnicí kabel (3) (volitelně).
3. Otevřete dvířka spotřebiče.
4. Zajistěte ovládací panel před pádem (přidržte jej).

5. Odstraňte šest šroubů.

6. Odstraňte ovládací panel.

4.12.2 Montáž ovládacího panelu

Použijte šrouby 4 x 16 mm.

▶ Montáž proveďte v opačném sledu.

Oprava



4.13 Oprava pružin dvířek
1. Odstraňte kryt vedení kabelu.

2. 1. Dvířka pootevřete (1).
2. Umístěte drážku do žlábku základny (2).
3. Pomalu dvířka zavřete (3).

Kabelový systém se automaticky připevní k závěsu dveří.

Oprava



3. 1. Jemně zavřete dvířka (4).
2. Posuňte drážku dozadu a uvolněte závěs dvířek (5).
3. Otevřete dvířka (6).

4. Opakujte proces na druhé straně spotřebiče.

Oprava



4.14 Výměna spodního panelu

Nožičky jsou identické a lze je libovolně zaměnit.

Požadavek:
Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.
Vnější dvířka jsou vyjmutá.
Vnější dvířka jsou vyjmutá (plně integrovaný/integrovaný spotřebič).

4.14.1 Sejmutí spodního panelu
1. Nesprávné sejmutí.

Pokud spodní panel uvolníte po straně a sejmete jej, mohou se ulo-
mit oba dva držáky. Je-li poškozený pouze jeden držák, je možné vy-
měnit strany, oba držáky jsou identické.
Doporučujeme umístit nějaký předmět pod přední boční stranu spo-
třebiče, aby došlo k odlehčení spodního panelu s nožičkami.

2. Sáhněte šroubovákem do vodicí lišty (1) a uvolněte západku jejím zatlačením do-
lů.

3. Zvedněte panel.

4. Odstraňte nožičky směrem dopředu (1).

4.14.2 Montáž spodního panelu
1. Namontujte nožičky.
2. Upevněte spodní panel v jeho horní části (1) a zatlačte na něj, dokud slyšitelně

nezaklapne do správné polohy (2).

Oprava



4.15 Výměna zásuvkové desky v základně

Zásuvková deska je umístěna ve spodní části vpředu.

Požadavek:
Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.
Čelní strana nábytku (volitelně) je odstraněna.
Vnější dvířka jsou vyjmutá.
Vnější dvířka jsou vyjmutá (plně integrovaný/integrovaný spotřebič).
Spodní panel je odstraněný (volitelně).→108

4.15.1 Odstranění zásuvkové desky v základně
1. Odstraňte dva šrouby (1).

2. Uvolněte západky (2).

3. Opatrně nakloňte zásuvkovou desku dopředu (1).

4. V závislosti na modelové řadě může být zástrčka EmotionLight stále
připevněna k základně.

Odjistěte zástrčku na západce a zatáhněte dozadu (volitelně) (2).

4.15.2 Montáž zásuvkové desky v základně
▶ Montáž zásuvkové desky proveďte v opačném sledu.

Oprava



4.16 Výměna přepadového potrubí

Přepadové potrubí je umístěno ve spodní části spotřebiče vpředu.

Požadavek:
Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.
Čelní strana nábytku je odstraněna (volitelně).
Vnější dvířka jsou vyjmutá.
Spodní panel je odstraněný (volitelně).→108
Zásuvková deska v základně je odstraněná.→109

4.16.1 Odstranění přepadového odtoku
Zbytková voda
¡ Po odstranění vypouštěcí hadice může vytéct zbytková voda.
¡ Zachyťte vodu nebo ji ze dna spotřebiče odsajte.

1. Odstraňte západku na horní straně (1, 2).

2. Uvolněte západku nahoře.

3. 1. Pod kovový držák vložte šroubovák (1).
2. Jemně uvolněte kovovou úchytku (2).

Oprava



4. Vyjměte přepadové potrubí.

4.16.2 Montáž přepadového potrubí
Poškození vodou při nesprávné instalaci přepadového potrubí!
Spodní část přepadového potrubí správně zasuňte do kolejnic ve žlábku
základny.
Horní část přepadového potrubí zaklapněte správně na své místo.

1. 1. Umístěte přepadové potrubí (1).
2. Zasuňte přepadové potrubí do těsnění (2).
3. Zatlačte přepadové potrubí do kolejnic v těsnění (3).
4. Přepadové potrubí vložte s nejvyšší přesností (4).
5. Zaklapněte přepadové potrubí (5).

Oprava



2. Zkontrolujte levou i pravou stranu montáže. 3. Zkontrolujte správné usazení.

4. Zaklapněte kovovou úchytku na levé i pravé straně.

Oprava



4.17 Výměna vnitřních dvířek
Požadavek:

Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.

4.17.1 Vyjmutí vnitřních dvířek
▶ 1. Odstraňte šrouby (1).

2. Vyjměte vnitřní dvířka směrem nahoru (2).

4.17.2 Montáž vnitřních dvířek
1. Vytáhněte těsnění dvířek dopředu.
2. Vnitřní dvířka posuňte za těsnění.
3. Zavřete vnitřní dvířka.
4. Vytáhněte těsnění dvířek nahoru.

Boční díly směřují nahoru.
5. Posuňte závěs dvířek nahoru.

6. Zajistěte závěs dvířek šrouby.
7. Namontujte vnitřní dvířka na závěs.
8. Zajistěte vnitřní dvířka šrouby.

Oprava



4.18 Výměna závěsu dvířek
Požadavek:

Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.
Spotřebič je volně přístupný.
Boční panel je odstraněný.→101
Vnější dvířka jsou vyjmutá.
Vnitřní dvířka jsou odstraněná.
Ovládací panel je odstraněný.→105
Pružiny dvířek jsou zajištěné.→106
Spodní panel je odstraněný.→108
Zásuvková deska v základně je odstraněná.→109
Přepadový žlab je odstraněný.→110

4.18.1 Odstranění závěsu dvířek
1. 1. Pomocí šroubováku uvolněte západku (1).

2. Vytáhněte závěs směrem dopředu (2).

2. Uvolněte zemnicí kabel na závěsu dveří.

4.18.2 Montáž závěsu dvířek

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!
V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elek-
trickým proudem
▶ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elek-

trikář.
▶ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701

nebo specifických předpisů dané země.

Oprava



1. 1. Do spotřebiče umístěte závěs (1).
2. Posuňte závěs dolů (2) tak, aby do spotřebiče zapadl.

2. Chybějící uzemnění může vést ke vzniku potenciálu elektrické sítě
na dveřích.

Proveďte uzemnění.

Oprava



4.19 Výměna (spodního) těsnění dvířek
Požadavek:

Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.
Vnější dvířka jsou vyjmutá.
Zásuvková deska v základně je odstraněná.→109
Spodní panel je odstraněný (volitelně).→108
Pružiny dvířek jsou odstraněny.
Ovládací panel je odstraněný.
Byl odstraněn držák kabelového svazku vpravo dole.

4.19.1 Vyjmutí těsnění dvířek
1. Ze spodního těsnění dveří vyjměte dvě přídržné spony (1, 2).

2. Odpojte přepadový odtok.

3. Vyjměte přepadový žlab.

Oprava



4. Z vnitřních dvířek vyjměte spodní těsnění. 4.19.2 Montáž těsnění dvířek
1. Spolu s těsněním dvířek umístěte na těsnicí lištu vlevo a vpravo těsnicí uzávěry.

2. Do vnitřních dvířek vložte těsnění s uzavírací klapkou.
3. Těsnění dvířek zajistěte dvěma přídržnými sponami.

Oprava



4.20 Výměna (horního) těsnění dvířek
Požadavek:

Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.

4.20.1 Vyjmutí těsnění dvířek
▶ Z vnitřního rámu vyjměte těsnění.

4.20.2 Montáž těsnění dvířek
Před montáží musí být těsnění dvířek zkráceno na správnou délku. Ta činí 1 750 mm
pro spotřebiče s výškou 81 cm a 1 850 mm pro spotřebiče s výškou 86 cm.
1. Připravte si příslušné těsnění dvířek.
2. Ujistěte se o správné montážní poloze profilu těsnění.

3. Bílá tečka musí lícovat s proužkem těsnící lišty.

4. Těsnění nesmí být v rozích zvlněné ani napnuté. Těsnění je na kon-
cích příčně zaříznuto a zepředu se zužuje směrem ke spodní části
zásobníku.

Umístěte konec těsnění rovně dopředu pod vnitřní dvířka. Těsnění by mělo co nej-
více doléhat ke straně zásobníku.

Správně namontované těsnění dvířek:

Oprava



4.21 Výměna EmotionLight

EmotionLight se nachází v horní přední vnější části proplachovací nádr-
že.

Požadavek:
Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.
Spotřebič je volně přístupný.
Horní deska je odstraněná (volitelně).
Pravý boční panel je odstraněný (volitelně).→101

4.21.1 Odstranění EmotionLight
1. Odjistěte přídržný hák vzadu (1).

2. Vytáhněte držák směrem nahoru (2).
3. Vytáhněte zástrčku z konektoru (vpravo dole na přední straně spotřebiče).

4. Odpojte elektrické připojení od napájecího modulu.

5. Odstraňte EmotionLight ze spotřebiče.

4.21.2 Montáž EmotionLight
1. Vložte držák do rámu proplachovací nádrže (1).
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2. Zahákněte přídržný hák (2).
3. POZOR!

Nesprávná montáž!
Poškození kabelu v místě závěsu dvířek.
▶ Namontujte kabel v oblasti závěsu dveří (mezi plochým

pantem a proplachovací nádrží) tak, aby nemohl být poškozen
pohyblivými částmi.

Kabel namontujte na spodní pravou stranu.

Oprava



Obr. 3: Plochý kabel

4. Zasuňte zástrčku.

Oprava



4.22 Výměna TimeLight

TimeLight vyměňte pouze jako celek.
Modul TimeLight je upevněn k zadní části zásuvkové desky v základně.

Požadavek:
Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.
Spodní panel je odstraněný.→108
Zásuvková deska v základě je odstraněná a otočená.→109

4.22.1 Vyjmutí TimeLight
1. Západky (1) jemně ohněte směrem ven.

2. Vytáhněte modul TimeLight nahoru z vodicí lišty (2).

4.22.2 Montáž TimeLight
1. Ohněte západky (1) zpět.

2. Zasuňte modul TimeLight do vodicí lišty (2).
3. Zapojte elektrické připojení.
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4.23 Výměna Gap Illumination
Požadavek:

Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
Spotřebič je odpojený od přívodu vody.
Vnější dvířka jsou demontovaná.
Ovládací panel je odstraněný.

4.23.1 Vyjmutí Gap Illumination
1. 1. Odjistěte západku (1).

2. Odpojte elektrické připojení z provozního modulu (2).

2. 1. Odjistěte přídržný hák vzadu (1).
2. Vyjměte světelné vlákno (2).
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3. 1. Odjistěte přídržný hák (1).
2. Zvedněte desku plošných spojů s držákem a vyjměte ji z rámu provozního mo-

dulu (2).

4.23.2 Montáž Gap Illumination
1. Vložte držák desky plošných spojů do rámu provozního modulu.

2. Upevněte jej zaklapnutím.

3. Vložte světelné vlákno a upevněte jej zaklapnutím.

4. Vodič připojte k provoznímu modulu.

Oprava
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