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SPIS TREŚCI

Szanowny kliencie, naszym celem jest zaoferować Ci produkty najwyższej jakości, które będą przerastać 
Twoje oczekiwania. Twoje urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych obiektach, gdzie dokładnie 
sprawdzono jego jakość.

Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję, która zawiera podstawowe informacje o bezpiecznej 
instalacji, konserwacji i użytkowaniu.

Instrukcja obsługi jest obowiązująca dla większej liczby modeli. Stąd mogą pojawić się różnice.
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ROZDZIAŁ -1: OPIS PRODUKTU

1. Obszar roboczy
2. Kosz górny z kratami     
3. Górne ramię z dyszami 
4. Dolny kosz
5. Dolne ramię z dyszami
6. Filtry

7. Tabliczka znamionowa   
8. Panel sterowania 
9. Komora na detergent i nabłyszczacz   
10. Kosz na noże 
11. Pojemnik na sól 
12.  Zatrzask górnego kosza.

13.  Przyspieszona jednostka usząca: Ten system zapewnia 
lepszą wydajność podczas suszenia naczyń.
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ROZDZIAŁ 1: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna

Pojemność 13 kompletów naczyń
Wysokość 820 mm – 870 mm
Szerokość 598 mm
Głębokość 570 mm
Waga netto 42 kg
Zasilanie 220 – 240 V, 50 Hz
Całkowity pobór mocy 1900 W
Pobór mocy grzewczej 1800 W
Moc pompy 100 W
Moc pompy spustowej 30 W
Ciśnienie wody w dystrybucji 0,03 MPa (0,3 baru) – 1 MPa (10 bar)
Strumień 10 A

Zgodność z normami i danymi testowymi / deklaracją zgodności UE
Ten produkt spełnia wszystkie wymagania odpowiednich dyrektyw UE z odpowiednimi 
normami harmonizacyjnymi wymaganymi do uzyskania oznakowania CE.
Odwiedź www.sharphomeappliances.com, aby uzyskać elektroniczną kopię tego 
podręcznika.
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ROZDZIAŁ 2: DANE I ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Dane i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Recykling
• W niektórych komponentach i opakowaniach zastosowano materiały nadające się 

do recyklingu.
• Części plastikowe są oznaczone międzynarodowymi skrótami: (> PE <,> PS <,> 

POM <,> PP <,) Części kartonowe zostały wykonane z papieru makulaturowego, 
który należy oddać do punktu zbiórki papieru w celu dalszego recyklingu.

• Nie wyrzucaj takich materiałów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. 
Powinieneś je zwrócić do odpowiedniego centrum recyklingu.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu zużytej zmywarki i 
opakowania, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum recyklingu.

Dane dotyczące bezpieczeństwa 
Przyjęcie twojego urządzenia
• Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie opakowania urządzenia, skontaktuj się z 

autoryzowanym centrum serwisowym.
• Usunąć opakowanie z produktu i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas instalacji
• Wybierz odpowiednie, bezpieczne i równe miejsce do instalacji.
• Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować i podłączyć produkt.
• Ta zmywarka powinna być instalowana i naprawiana wyłącznie przez autoryzowane 

centrum serwisowe.
• Do napraw używać tylko oryginalnych części zamiennych.
• Przed instalacją upewnij się, że produkt jest odłączony od sieci.
• Sprawdź, czy instalacja elektryczna w gospodarstwie domowym jest podłączona 

zgodnie z wytycznymi.
• Wszystkie połączenia elektryczne muszą odpowiadać wartościom na tabliczce 

znamionowej.
• Upewnij się, że urządzenie nie stoi na przewodzie zasilającym.
• Nigdy nie używaj przedłużacza lub listwy zasilającej w gnieździe zasilania w celu 

podłączenia. Po instalacji wtyczka musi być łatwo dostępna.
• Po zainstalowaniu uruchomić urządzenie bez naczyń.
Do codziennego użytku
• Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego, nie używaj go do innych 

celów. Używanie zmywarki do celów komercyjnych powoduje utratę gwarancji.
• Jeśli drzwi są otwarte, nie siadaj na nich ani nie obciążaj ich żadnymi przedmiotami, 

urządzenie może się przewrócić.
• Nigdy nie używaj innych detergentów i nabłyszczacza, które nie są przeznaczone 

specjalnie do zmywarek. Nasza firma nie ponosi w takim przypadku 
odpowiedzialności.



PL-6

ROZDZIAŁ -2: INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I ZALECENIA

• Woda ze zmywarki nie nadaje się do picia, więc nie pij jej.
• Ze względu na ryzyko wybuchu nie dodawać do zmywarki żadnych chemikaliów, np. 

Rozpuszczalników.
• Przed zmywaniem upewnij się, że plastikowe przedmioty są odporne na ciepło.
• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, 
o ile są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania 
urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

• Nie wkładać do kosza nieodpowiednich i ciężkich przedmiotów. W takim przypadku 
nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia części wewnętrznych.

• Nie wolno otwierać drzwi podczas pracy zmywarki. W takim przypadku zmywarka jest 
wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa, który zatrzymuje zmywarkę.

• Aby zapobiec wypadkowi, nie zostawiaj otwartych drzwi.
• Noże i inne ostre sztućce należy przechowywać w koszyku na sztućce ostrzem 

skierowanym w dół.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 

jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu 
uniknięcia zagrożenia.

• Jeśli wybrano „Tak” dla funkcji oszczędzania energii, drzwi otworzą się po zakończeniu 
programu. Nie próbuj otwierać drzwi przez 1 minutę, aby zapobiec uszkodzeniu 
mechanizmu drzwi. Aby zapewnić skuteczne suszenie, drzwiczki należy otworzyć po 30 
minutach. (modele z automatycznym systemem otwierania drzwi) 

Ostrzeżenie: nie stawaj przed drzwiczkami po usłyszeniu sygnału automatycznego 
otwierania.
Bezpieczeństwo dzieci
• Po rozpakowaniu zmywarki należy upewnić się, że całe opakowanie zostało 

wyrzucone i nie może dotrzeć do dzieci.
• Nie pozwalać dzieciom bawić się zmywarką ani jej włączać.
• Środki czyszczące przechowuj poza zasięgiem dzieci.
• Podczas otwierania zmywarki trzymać dzieci poza zasięgiem, w obszarze zmywania 

mogą znajdować się pozostałości detergentu.
• Po zatrzymaniu zmywarki należy upewnić się, że nie stwarza ona żadnego 

zagrożenia dla dzieci. Znane są przypadki zamykania dzieci w starych 
urządzeniach. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy wyłamać zamek drzwi starego 
urządzenia i odciąć przewody elektryczne.

Co robić w przypadku awarii
• Wszelkie naprawy przeprowadzone przez osobę inną niż autoryzowany personel 

serwisowy spowodują utratę gwarancji na urządzenie.
• Przed jakąkolwiek naprawą zmywarki należy upewnić się, że zasilanie jest 

odłączone. Wyłącz bezpieczniki lub odłącz przewód zasilający. Nie ciągnij za 
przewód podczas odłączania. Zawsze wyłączaj dopływ wody.
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ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA URZĄDZENIA

Zalecenia
• Aby zaoszczędzić energię i wodę, przed włożeniem do zmywarki należy usunąć 

większe zabrudzenia z naczyń. Opuść zmywarkę, gdy jest całkowicie pełna.
• Stosować program mycia wstępnego tylko w razie potrzeby.
• Naczynia takie jak miski, filiżanki i garnki należy wkładać do zmywarki do góry dnem.
• Zalecamy, aby nie wkładać do zmywarki innych rodzajów naczyń ani większej liczby 

naczyń, niż podano.
Przedmioty, których nie można myć w zmywarce:
• Popiół papierosowy, skrawki świec, lakier, farby, chemikalia, folia;
• Sztućce z elementami drewnianymi, kościanymi, kości słoniowej lub macicy perłowej, 

przedmioty klejone i przedmioty pokryte substancjami ściernymi, kwaśnymi lub 
zasadowymi;

• Przedmioty nieodporne na ciepło wykonane z miedzi lub aluminium.
• Przedmioty aluminiowe i srebrne (mogą zmieniać kolor i tracić połysk)
• Niektóre rodzaje delikatnego szkła, drukowana porcelana, której wzory mogą się 

zmieniać nawet po pierwszym myciu, kryształki, które stopniowo przymarzają, 
klejone sztućce, które nie są odporne na ciepło, kubki ze szkła ołowiowego, deski do 
krojenia, produkty z włókna szklanego;

• Chłonne przedmioty, takie jak gąbki, nie nadają się do mycia w zmywarce. 
Ostrzeżenie: Kupując nowe naczynia i przybory kuchenne upewnij się, że można je 
myć w zmywarce.
Ostrzeżenie: Kupując nowe naczynia i przybory kuchenne upewnij się, że można 
je myć w zmywarce.
INSTALACJA URZĄDZENIA
Lokalizacja urządzenia 
Określając miejsce instalacji, należy zwrócić uwagę na dostępność miejsca, aby 
ułatwić załadunek i rozładunek naczyń.
Nie umieszczaj zmywarki w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0 ° 
C. Przed instalacją należy rozpakować zmywarkę i zutylizować wszystkie opakowania 
zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Zmywarkę należy ustawić blisko wody i spuścić wodę. Ustaw ją tak, aby jej połączenie 
nie zmieniało się.
Podczas wyjmowania zmywarki nie podnoś jej za drzwi ani za przedni panel.
Upewnij się, że zachowujesz pewną odległość od wszystkich stron urządzenia, aby 
można je było wygodnie wysuwać i wsuwać podczas czyszczenia. Upewnij się, że 
węże dopływowe i odpływowe nie zostały przytrzaśnięte podczas instalacji zmywarki. 
Upewnij się również, że urządzenie nie stoi na przewodzie zasilającym.
Użyj regulowanych nóżek, aby ustawić zmywarkę w stabilnej pozycji poziomej. 
Prawidłowe ustawienie urządzenia zapewni bezproblemowe otwieranie i zamykanie 
drzwiczek.
Jeśli drzwi urządzenia nie zamykają się prawidłowo, sprawdzić, czy urządzenie jest 
ustawione na równej powierzchni, jeśli nie, wyregulować nóżki i upewnić się, że 
pozycja jest stabilna.
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ROZDZIAŁ -3: INSTALACJA URZĄDZENIA

Podłączenie wody
Dopływ wody musi być odpowiedni do instalacji zmywarki. Zalecamy również 
zainstalowanie filtra przed wejściem do mieszkania, aby zapobiec uszkodzeniu 
urządzenia z powodu zanieczyszczeń (piasek, glina, rdza itp.), Które czasami mogą 
być przenoszone w rurach wodociągowych lub domowych wodociągach, aby uniknąć 
skarg na żółknięcie i gromadzenie się brudu po zmywaniu.

Węże wodociągowe 
Nie używać węża do doprowadzania wody ze starego 
urządzenia. Użyj nowego węża dostarczonego z 
urządzeniem. Jeśli podłączysz nowy lub długo nieużywany 
wąż do urządzenia, przed podłączeniem pozwól wodzie 
płynąć przez chwilę. Podłączyć wąż bezpośrednio do zaworu 
wodnego. Ciśnienie wody musi wynosić co najmniej 0,03 
MPa i maksymalnie 1 MPa. Jeśli ciśnienie wody przekracza 
1 MPa, należy zainstalować zawór bezpieczeństwa.

Podłączenie wody Zobacz oznaczenie na wężu dopływowym! Jeśli modele są 
oznaczone jako 25 °, temperatura wody może wynosić maksymalnie 25 ° C (woda 
zimna). Dla wszystkich innych modeli: Preferowana jest zimna woda; ciepła woda 
maks. temperatura 60 ° C.

Po wykonaniu podłączenia należy całkowicie otworzyć 
zawór i sprawdzić, czy nie wycieka z niego woda. Ze 
względów bezpieczeństwa wyłącz dopływ wody po 
każdym programie.
UWAGA: Niektóre modele używają węża Aquastop. 
W przypadku stosowania Aquastop może wystąpić 
niebezpieczne napięcie. Nie pozwól temu urządzeniu się 
zginać.
Wąż spustowy
Wąż spustowy można podłączyć bezpośrednio do 
otworu spustowego lub do syfonu. Używając specjalnej 
wygiętej rury (jeśli jest dostępna), możesz spuścić wodę 
bezpośrednio do zlewu, zaczepiając wygiętą rurkę o 
krawędź zlewu. To połączenie powinno znajdować się 50 
i 110 cm od podłogi.
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ROZDZIAŁ -3: INSTALACJA URZĄDZENIA

Ostrzeżenie: Jeśli użyjesz węża odpływu, dłuższego niż 4 m, naczynia 
mogą pozostać brudne. W takim przypadku nasza firma nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności.

Podłączenie elektryczne
Uziemioną wtyczkę urządzenia należy podłączyć do uziemionego gniazdka 
o odpowiednim napięciu i natężeniu. Jeśli gniazdko z uziemieniem nie jest 
zainstalowane, należy zlecić zainstalowanie go wykwalifikowanemu elektrykowi. W 
przypadku użytkowania bez zainstalowanego uziemienia nasza firma nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne szkody.
Wtyczka tego urządzenia może być wyposażona w bezpiecznik 13 A w zależności od 
kraju docelowego. (np. Wielka Brytania, Arabia Saudyjska)
Urządzenie jest ustawione na napięcie 220-240 V. Jeśli napięcie sieciowe w Twojej 
okolicy wynosi 110 V, podłącz transformator 110/220 V o mocy 3000 W.
Podczas instalacji urządzenie nie powinno być podłączone. Zawsze używaj przewodu 
zasilającego dostarczonego z urządzeniem. Uruchomienie przy niskim napięciu obniży 
jakość zmywania. Kabel elektryczny urządzenia może być wymieniany tylko przez 
autoryzowany serwis lub autoryzowanego elektryka. Niezastosowanie się do tego 
może spowodować wypadki. Ze względu na bezpieczeństwo urządzenia zalecamy 
odłączenie go, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas. Aby zmniejszyć 
ryzyko porażenia prądem, nie odłączaj urządzenia, jeśli masz mokre ręce.
Zawsze wyciągaj wtyczkę podczas odłączania urządzenia od sieci. Nigdy nie ciągnij 
za sam kabel.
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PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA

Przygotowanie zmywarki do pierwszego 
użycia
• Sprawdź, czy przewody wodne i elektryczne 

odpowiadają wartościom podanym w instrukcji 
instalacji urządzenia.

• Usuń całe opakowanie z wnętrza 
urządzenia.

• Wyregulować poziom zmiękczania wody.
• Napełnij dozownik płynu nabłyszczającego.

Użycie soli (JEŚLI JEST DOSTĘPNE)
Aby osiągnąć dobry rezultat, zmywarka 
potrzebuje miękkiej, mniej wapiennej wody. W 
przeciwnym razie na naczyniach i wewnątrz 
zmywarki pozostanie kamień. Wpłynie to 
negatywnie na skuteczność zmywania, 
suszenia i polerowania Twojej zmywarki. Gdy 
woda przepływa przez układ zmiękczający, 
jony tworzące twardość są usuwane z wody 
i woda osiąga miękkość niezbędną do 
uzyskania najlepszych rezultatów zmywania. 
W zależności od stopnia twardości wody 
wlotowej jony, które powodują twardość 
wody, szybko osadzają się w układzie 
zmiękczającym. System należy wymienić, 
aby zapewnić taką samą wydajność podczas 
następnego zmywania. Służy do tego sól do 
zmywarek.

W urządzeniu można używać wyłącznie 
specjalnej soli do zmywarek do zmiękczania 
wody. Nie używaj żadnego rodzaju 
drobnoziarnistej ani sproszkowanej soli, 
która łatwo się rozpuszcza. Użycie innych 
rodzajów soli może spowodować uszkodzenie 
urządzenia.

Dodaj sól (JEŚLI TO JEST DOSTĘPNE)
Aby dodać sól zmiękczającą, otwórz pokrywę 
pojemnika na sól, obracając ją w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (1) 
(2) Przy pierwszym użyciu wlej 1 kg soli i wody 
(3) do komory, aż prawie wypłynie. Jeśli to 
możliwe, użycie lejka (4) ułatwi napełnianie. 
Załóż pokrywkę i zamknij ją. Po każdych 20-30 
cyklach dodaj sól do urządzenia, aż będzie 
pełne (około 1 kg). 

Wlać wodę do pojemnika na sól tylko przy 
pierwszym użyciu.
Używaj soli do zmywarek.
Jeśli uruchamiasz zmywarkę, komora na 
sól jest wypełniona wodą, dlatego przed 
uruchomieniem urządzenia dodaj sól 
zmiękczającą.
Jeśli sól zmiękczająca wyciekła i nie 
uruchamiasz od razu urządzenia, uruchom 
krótki program zmywania, aby zabezpieczyć 
urządzenie przed korozją.

2

Sól
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Pasek testowy

Spuść wodę z 
kranu (1 min.)

Trzymaj pasek 
w wodzie        
(1 sek.)

Potrząśnij 
paskiem.

Poczekaj (1 
min.)

Ustaw poziom 
twardości w 
urządzeniu.

UWAGA: Domyślnie poziom jest ustawiony na 3. Jeśli woda pochodzi ze studni lub ma poziom 
twardości powyżej 90 dF, zalecamy użycie filtra i urządzenia czyszczącego.

Tabela twardości wody

Poziom Oznakowanie 
niemieckie dH

Oznakowanie 
francuskie dF

Brytyjskie 
oznakowanie 

dE

Wskaźnik

1 0 – 5 0 – 9 0 – 6 Na ekranie jest widoczny napis L1.

2 6 – 11 10 – 20 7 – 14 Na ekranie jest widoczny napis L2.

3 12 – 17 21 – 30 15 – 21 Na ekranie jest widoczny napis L3.

4 18 – 22 31 – 40 22 – 28 Na ekranie jest widoczny napis L4.

5 23 – 31 41 – 55 29 – 39 Na ekranie jest widoczny napis L5.

6 32 – 50 56 – 90 40 – 63 Na ekranie jest widoczny napis L6.

System zmiękczania wody.
Zmywarka wyposażona jest w zmiękczacz wody, który zmniejsza twardość w głównym dopływie 
wody. Aby sprawdzić poziom twardości wody wodociągowej, skontaktuj się z dostawcą wody lub 
użyj paska testowego (jeśli jest dostępny).

Ustawienie
• Włącz urządzenie, naciskając wyłącznik / włącznik.
• Wcisnąć przycisk Program przez co najmniej 3 sekundy bezpośrednio po włączeniu urządzenia.
• Zwolnij przycisk Program, gdy wyświetli się „SL”. Następnie wyświetlany jest ostatni poziom ustawień.
• Naciśnij przycisk programu, aby ustawić żądany poziom. Każde naciśnięcie przycisku programu zwiększa 

poziom. Po osiągnięciu poziomu 6 naciśnij ponownie, aby powrócić do poziomu 1.
• Ostatni wybrany poziom twardości wody zostaje zapamiętany poprzez wyłączenie urządzenia przyciskiem 

Wł. / Wył.
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Użycie detergentu
Używać wyłącznie detergentu przeznaczonego 
do użytku w domowych zmywarkach do 
naczyń. Przechowuj detergenty w chłodnym, 
suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
Dodaj środek czyszczący odpowiedni dla 
wybranego programu, aby zapewnić najlepsze 
rezultaty. Wymagana ilość detergentu 
zależy od cyklu, ilości załadunku i stopnia 
zabrudzenia naczyń.
Nie dodawać więcej detergentu do przegródki 
niż to konieczne, w przeciwnym razie na 
naczyniach i szkle pojawią się białe plamy lub 
niebieskawa warstwa, co może spowodować 
korozję szkła. Ciągłe używanie zbyt dużej ilości 
detergentu może spowodować uszkodzenie 
urządzenia.
Użycie niewielkiej ilości detergentu może 
spowodować niedostateczne czyszczenie, 
a na twardej wodzie mogą pojawić się białe 
plamy.
Więcej informacji można znaleźć w 
instrukcjach producenta detergentu.

Napełnienie detergentu 
Naciśnij zatrzask, aby otworzyć dozownik i wlej 
środek czyszczący.
Zamknij pokrywę i pchnij ją, aż się zatrzaśnie. 
Dozownik należy napełniać tuż przed 
rozpoczęciem każdego programu. Jeśli 
naczynia są bardzo brudne, dodaj detergent do 
przegródki na detergent do mycia wstępnego.

1.10 Używanie kombinowanych 
detergentów 
Te produkty muszą być używane zgodnie z 
instrukcjami producenta.
Nigdy nie wkładaj mieszanych środków 
czyszczących do kosza na sztućce ani do 
środka.
Środki czyszczące złożone zawierają nie tylko 
środek czyszczący, ale także nabłyszczacz, 
substytuty soli i inne składniki w zależności od 
kombinacji.

Zalecamy, aby nie używać połączonych 
środków czyszczących do krótkich programów. 
Zamiast tego użyj środków czyszczących w 
proszku. Jeśli masz problemy ze stosowaniem 
łączonych środków czyszczących, skontaktuj 
się z producentem.
Jeśli przestaniesz używać uniwersalnych 
środków czyszczących, upewnij się, że 
ustawienia twardości wody i wody do płukania 
są ustawione na odpowiednim poziomie.

Używanie nabłyszczacza
Nabłyszczacz pomaga wysuszyć naczynia 
bez pozostawiania plam. Nabłyszczacz 
jest potrzebny do czyszczenia naczyń bez 
plam i czystych szklanek. Nabłyszczacz 
jest uwalniany automatycznie podczas 
fazy płukania na gorąco. Jeśli ustawienie 
dozowania płynu nabłyszczającego jest bardzo 
niskie, na naczyniach pozostaną białe plamy, a 
naczynia nie wyschną ani nie zostaną umyte.
Jeśli ustawienie dozowania płynu 
nabłyszczającego jest bardzo duże, na szkle 
i naczyniach może pojawić się niebieskawa 
warstwa.

Napełnienie nabłyszczacza i ustawienia
Aby dodać nabłyszczacz, otwórz pokrywę 
komory. Dodaj nabłyszczacz do poziomu MAX, 
a następnie zamknij pokrywkę.
Nie dodawaj zbyt dużo nabłyszczacza.

Aby zmienić poziom nabłyszczacza, przed 
uruchomieniem urządzenia wykonaj 
poniższe czynności:
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk programu.
• Włącz urządzenie.
• Przytrzymaj przycisk programowania, aż 

„rA” zniknie z wyświetlacza. Ustawienie 
nabłyszczacza jest zgodne z ustawieniem 
twardości wody.

• Urządzenie wyświetla ostatnie ustawienie.
• Aby wyregulować poziom, naciśnij przycisk 

programu.
• Aby zapisać ustawienia, wyłącz zmywarkę.
• Ustawienie fabryczne to „4“.
Jeśli naczynia nie wysychają wystarczająco 
lub są poplamione, podnieś poziom. Jeśli na 
naczyniach pojawią się niebieskie plamy, obniż 
poziom.



PL-13

Poziom Dawka 
nabłyszczacza

Wskaźnik

1 Nie dodano płynu 
nabłyszczającego

Wyświetlacz 
pokazuje r1.

2 1 dawka jest 
napełniona

Wyświetlacz 
pokazuje r2

3 2 dawki są 
napełnione

Wyświetlacz 
pokazuje r3.

4 3 dawki są 
napełnione

Wyświetlacz 
pokazuje r4.

5 4 dawki są 
napełnione

Wyświetlacz 
pokazuje r5.
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NAPEŁNIANIE ZMYWARKI

Aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania, 
postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Napełnianie zmywarki do pojemności 
określonej przez producenta pomaga 
oszczędzać wodę i energię.
Ręczne mycie wstępne naczyń zwiększa 
zużycie wody i energii i nie jest zalecane. W 
górnym koszu można umieścić kubki, filiżanki, 
sztućce, talerze i miski. Nie stawiaj wysokich 
szklanek obok siebie, nie będą stać stabilnie i 
mogą ulec uszkodzeniu.
Ustawiając wysokie filiżanki, opieraj je na 
krawędziach kosza lub półki, a nie na sobie.
Wszystkie naczynia, takie jak kubki, filiżanki 
i garnki, wkładaj przez otwory w dnie, aby 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody.
Jeśli zmywarka jest wyposażona w kosz 
na sztućce, zalecamy jego używanie, aby 
uzyskać najlepsze rezultaty. Wszystkie duże 
pojemniki (garnki, patelnie, pokrywki, miski itp.) 
I wszystkie bardzo brudne naczynia układać na 
dolnej półce.
 Nie stawiaj naczyń i sztućców jeden na 
drugim.

 OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że nic nie 
stoi na przeszkodzie obracaniu się ramion 
dysz.

 OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że 
komora detergentu nie jest zablokowana po 
napełnieniu zmywarki.

Zalecenia 
Przed włożeniem naczyń do zmywarki usuń 
wszystkie grube resztki jedzenia. Uruchom 
zmywarkę do pełna.

 Nie wkładaj bardzo dużej ilości naczyń do 
zmywarki i zawsze umieszczaj naczynia 
we właściwych koszach.

 OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec możliwym 
obrażeniom, należy odkładać noże z długimi 
uchwytami i ostrymi krawędziami do góry 
nogami. 
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ROZDZIAŁ 4: NAPEŁNIANIE ZMYWARKI
NAPEŁNIANIE ZMYWARKI
Umieścić naczynia prawidłowo w zmywarce. W zmywarce są dwa oddzielne kosze na naczynia. 
Dolny kosz jest przeznaczony na okrągłe i głębokie pojemniki. Górny kosz przeznaczony 
jest na cienkie i wąskie naczynia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy użycie kratki na 
sztućce. Aby zapobiec możliwym obrażeniom, należy umieszczać noże z długą rękojeścią i ostro 
zakończonymi nożami w koszach, ostrym końcem skierowanym w dół lub poziomo.
Ostrzeżenie: Włożyć naczynia do zmywarki tak, aby nie przeszkadzały w obracaniu się górnego i 
dolnego ramienia spryskującego.

Ociekacz 
Dzięki regulowanej wysokości pod te kosze można umieścić filiżanki o 
różnych rozmiarach. Możesz użyć kratek o 2 różnych wysokościach.

Regulacja wysokości górnego kosza
Górny kosz znajduje się w górnej części urządzenia. Po umieszczeniu górnego kosza w dolnej 
pozycji można włożyć do niego duże talerze.
Otwórz zatrzaski na końcu górnego kosza, obróć je na boki i wyjmij kosz. Zmień położenie kół;
odłóż koszyk z powrotem na szyny i zamknij części. Spowoduje to ustawienie górnego kosza w 
dolnej pozycji.
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ROZDZIAŁ-5: NAPEŁNIANIE ZMYWARKI

Górny kosz na sztućce
Górny kosz na sztućce jest przeznaczony na widelce, łyżki i noże, długie przybory kuchenne i 
małe naczynia.

Ostrzeżenie: Noże i inne ostre przedmioty należy układać poziomo w koszu na sztućce.
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ROZDZIAŁ -5: NAPEŁNIANIE ZMYWARKI

Alternatywne miejsce przechowywania w koszach
Dolny kosz

Górny kosz

Nieprawidłowe napełnienie zmywarki
Nieprawidłowe napełnienie zmywarki może zmniejszyć wydajność zmywania i suszenia. Aby 
uzyskać najlepsze wyniki, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe przechowywanie naczyń w koszach

Ważna uwaga dla laboratoriów badawczych
Szczegółowe informacje na temat testów wydajności można znaleźć pod tym adresem:
„dishwasher@standardtest.info“.  W wiadomości e-mail podaj nazwę modelu i numer seryjny (20 
cyfr), które znajdziesz na drzwiach zmywarki.
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TABELA PROGRAMU

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Nazwa 
programu:

Quick 30’
(szybko 
30 min.)

Eco Super 50’ Intensive Auto Hygiene Mycie 
wstępne

Rodzaj 
zanieczysz-

czenia:

Do lekko 
zabru-

dzonych 
naczyń i 

szybkiego 
zmywania.

Standardowy 
program 

do często 
zanieczysz-

czonych 
naczyń 

codziennego 
użytku ze 

zmniejszonym 
zużyciem 

energii i wody.

Nadaje się 
do normalnie 
zabrudzonych 

naczyń, 
codzienne 
zmywanie 
z szybkim 

programem.

Nadaje 
się do 
bardzo 

brudnych 
naczyń.

Program 
automa-
tyczny 

do 
bardzo 

brudnych 
naczyń

Do 
bardzo 

brudnych 
naczyń, 

które 
wymagają 
higienicz-

nego 
mycia.

Nadaje 
się do 

płukania 
naczyń, 

które 
chcesz 
później 
umyć.

Stopień 
zanieczysz-

czenia:

lekkie średnie silne silne silne silne lekkie

Ilość 
detergentu:
A: 25 cm3
B: 15 cm3”

A A A A A A -

Czas 
trwania 

programu 
(g:min)

00:15 00:30 03:41 00:50 01:57 01:25-
01:57

02:07

Zużycie 
energii 

(kWh/ cykl)

0.020 0.740 0.937 1.100 1.700 1.450-
1.700

1.900

Zużycie 
wody (l/

cykl)

4.5 12.4 9.0 12.0 17.2 11.9-17.2 16.0

• Czas trwania programu może się różnić w zależności od ilości naczyń, temperatury wody, temperatury 
otoczenia i wybranych funkcji dodatkowych.

• Wartości podane dla programów innych niż program ekologiczny mają jedynie charakter orientacyjny.
• Jeśli Twój model jest wyposażony w czujnik mętności, ma on program Auto zamiast programu intensywnego.
• Program Eco jest odpowiedni do mycia normalnie zabrudzonych naczyń, który jest najbardziej efektywnym 

programem pod względem łącznego zużycia energii i wody w tym zastosowaniu i który jest stosowany 
zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu.

• Mycie przyborów kuchennych w domowej zmywarce zwykle zużywa mniej energii i wody podczas fazy 
użytkowania niż mycie ręczne, jeśli domowa zmywarka jest używana zgodnie z instrukcjami producenta.

• Środek czyszczący w proszku należy używać tylko do krótkich programów.
• Krótkie programy nie obejmują suszenia.
• Aby ułatwić suszenie, zalecamy lekkie otwarcie drzwiczek po zakończeniu cyklu.
• Dostęp do bazy danych produktów można uzyskać, odczytując kod QR na etykiecie energetycznej, który 

zawiera informacje o modelu.

 UWAGA: Zgodnie z rozporządzeniami 1016/2010 i 1059/2010 wartości zużycia energii w programie Eco 
mogą się różnić. Niniejsza tabela jest zgodna z przepisami 2019/2022 i 2017/2022
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7. PANEL STEROWANIA

1.  Przycisk wyłączania / włączania.
2.  Przycisk wyboru programu
3.  Przycisk opóźnionego startu
4.  Wskaźnik - pozostały czas
5.  Przycisk tabletka
6.  Przycisk połowy załadunku
7.  Przycisk Start / Pauza
8.  Wskaźnik nabłyszczacza
9.  Wskaźnik soli
10. Wskaźnik etapu zmywania
a- Symbol etapu zmywania
b- Symbol etapu płukania
c- Symbol etapu suszenia
d- Symbol etapu skończenia

1. Przycisk włączenia / wyłączenia
Włącz urządzenie, naciskając przycisk 
wyłączania / włączania. Światło wyłączone 
/ włączone świeci się, gdy urządzenie jest 
włączone.
Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 
urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 
minutach.

2. Przycisk wyboru programu 
Naciśnij przycisk wyboru programu, aby 
wybrać odpowiedni program.

3. Przycisk opóźnionego startu
Możesz opóźnić czas rozpoczęcia programu 
w zakresie od 1-2 do 24 godzin, naciskając 
przycisk Opóźniony start przed rozpoczęciem 
programu. Naciśnij przycisk „Start / Pauza” 
(7), aby aktywować czas opóźnienia. Aby 
zmienić czas opóźnienia, najpierw naciśnij 
przycisk „Start Pauza” (7), a następnie 
przycisk Opóźniony start, aby wybrać nowy 
czas opóźnienia. Naciśnij ponownie przycisk 
Start / Pauza (7), aby rozpocząć nowy czas 
opóźnienia. Aby anulować opóźniony start, 
należy przełączyć na 0 godzin, naciskając 
przycisk Opóźniony start.

Jeśli wyłączysz urządzenie po wybraniu i 
rozpoczęciu czasu opóźnienia startu, czas 
opóźnienia zostanie anulowany.

4. Wskaźnik Pozostały czas
Postęp programu można monitorować za 
pomocą diod LED Wash, Rinse, Dry, End 
(10) i Remaining Time. Jeśli dioda suszenia 
świeci się, urządzenie pozostanie ciche przez 
około 40 - 50 minut w zależności od postępu 
wybranego programu.

5. Przycisk Tabletka
W przypadku korzystania z kombinowanego 
środka czyszczącego zawierającego sól i 
nabłyszczacz, naciśnij przycisk Tabletka, aby 
uruchomić opcję Tabletki.

6. Przycisk połowy załadunku
Dzięki funkcji napełniania do połowy można 
skrócić czas trwania wybranych programów, a 
tym samym zmniejszyć zużycie energii i wody 
o połowę

7. Przycisk Start/Pauza
Naciśnij przycisk Start / Pauza, aby 
rozpocząć wybrany program. Zapala się 
kontrolka zmywania, a kontrolka pozostałego 
czasu wskazuje czas trwania programu. 
Jednocześnie pokazuje pozostały czas 
programu. Jeśli otworzysz drzwi urządzenia 
w trakcie trwania programu, czas trwania 
programu zostanie wstrzymany, a następnie 
zacznie migać dioda Start / Pauza.

8. Wskaźnik nabłyszczacza
Jeśli poziom płynu nabłyszczającego jest 
niski, wskaźnik ostrzegawczy niskiego 
poziomu płynu nabłyszczającego zaświeci się i 
konieczne będzie napełnienie jego komory.

9. Wskaźnik soli
W przypadku braku soli zmiękczającej włączy 
się wskaźnik ostrzegawczy wskazujący na 
potrzebę uzupełnienia soli i należy dodać sól 
do przegródki.

10. Wskaźnik etapu zmywania
Postęp programu można monitorować za 
pomocą wskaźników etapu zmywania na 
panelu sterowania.

• Mycie 
• Płukanie
• Suszenie
• Koniec
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 UWAGA: Blokadę przed dziećmi włącza 
się / wyłącza naciskając przycisk Tabletka (5) 
przez około 3 sekundy. Po aktywacji wszystkie 
diody LED migają, a na kontrolce pozostałego 
czasu (4) pojawia się jeden raz „CL”. W 
przypadku dezaktywacji wszystkie diody LED i 
„CL” migają dwukrotnie.

 UWAGA: Jeśli użyłeś dodatkowej 
funkcji dla ostatnio używanego programu, ta 
funkcja pozostanie aktywna dla następnego 
programu. Aby anulować tę funkcję w nowo 
wybranym programie prania, należy nacisnąć 
przycisk Połowa załadunku (6), Tabela (5) lub 
Opóźniony start (3), aż zgaśnie odpowiednie 
kontrolki lub przycisk Wył. / Wł. (1) wyłączyć 
urządzenie, jeśli nie jest wykonywany żaden 
program zmywania. W przeciwnym razie, 
jeśli w urządzeniu działa program prania, jest 
on używany głównie do wstrzymywania, a 
anulowanie odbywa się zgodnie z powyższym 
opisem.

7.1. Zmiana programu
Zmiana programu, gdy urządzenie już pracuje.

Przyciśnij 
Start/Pauza.

Po zatrzymaniu programu wybierz 
żądany program, naciskając 
przycisk wyboru programu.

Uruchom nowo wybrany program, 
naciskając przycisk Start / Pauza.

Nowy program będzie 
kontynuowany podczas 
starego programu

7.2. Anulowanie programu
Anulowanie programu podczas pracy.

Przyciśnij przycisk Start/ 
Pauza na 3 sekundy. 

Gdy zaświeci się dioda LED, 
wyłącz urządzenie, naciskając 
przycisk Wł./ Wył.

Gdy zaświeci się dioda LED, 
wyłącz urządzenie, naciskając 
przycisk Wł./ Wył.

7.2. Wyłączenie urządzenia

Po zakończeniu programu i zaświeceniu 
się diody LED Koniec wyłączyć urządzenie 
za pomocą przycisku Wł. / Wył. Odłącz 
urządzenie. Zakręć dopływ wody.

UWAGA: Nie otwierać drzwi przed 
zakończeniem programu.

UWAGA: Po zakończeniu programu 
zmywania można zostawić drzwi urządzenia 
uchylone, aby przyspieszyć suszenie.

UWAGA: Jeśli drzwiczki urządzenia 
zostaną otwarte lub w przypadku przerwy w 
zasilaniu podczas zmywania, program będzie 
kontynuowany po zamknięciu drzwiczek lub 
przywróceniu zasilania.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie zmywarki jest ważne, aby 
przedłużyć żywotność.
Upewnij się, że ustawienie zmiękczania wody 
(jeśli jest dostępne) jest prawidłowe i że 
używana jest odpowiednia ilość detergentu, 
aby zapobiec osadzaniu się kamienia. Napełnij 
pojemnik na sól, gdy zaświeci się czujnik soli.
Z czasem w zmywarce może osadzać się 
tłuszcz i kamień. W tym wypadku:
• Napełnij dozownik detergentu, ale nie 

wkładaj naczyń. Wybierz program, który 
wykorzystuje wysoką temperaturę i działa, 
gdy zmywarka jest pusta. Jeśli zmywarka 
nie myje dostatecznie, użyj detergentu do 
zmywarki.

• Aby przedłużyć żywotność zmywarki, czyść 
ją regularnie co miesiąc.

• Regularnie przecieraj uszczelkę drzwi 
wilgotną szmatką, aby usunąć osady lub 
ciała obce.

Filtry
Czyść filtry i ramiona dysz przynajmniej raz w 
tygodniu. Jeśli na drobnych i gruboziarnistych 
filtrach pozostaną resztki jedzenia lub ciała 
obce, należy je usunąć i dokładnie umyć wodą.

a) mikrofiltr b) filtr grubych części
c) metalowy filtr

Aby wyjąć i wyczyścić zespół filtrów, obróć go 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara i podnieś (1), aby go wyjąć. Wyjmij 
gruby filtr z mikrofiltra (2). Następnie pociągnij 
i wyjmij metalowy filtr (3). Przepłucz filtr dużą 
ilością wody, aż do usunięcia pozostałości. 
Usuń filtry. Wymień wkład filtra i obróć go w 
prawo (4).
• Nigdy nie używaj zmywarki bez filtra.
• Nieprawidłowe załadowanie filtra zmniejszy 

skuteczność mycia.
• Czyste filtry są niezbędne do prawidłowego 

działania urządzenia.

Ramiona z dyszami
Upewnij się, że otwory dysz nie są 
zablokowane, a resztki jedzenia i ciała obce 
nie przyklejają się do ramion dysz. Jeśli jedna 
z dysz jest zatkana, zdejmij ramię i wyczyść 
je pod bieżącą wodą. Aby zdjąć górne ramię 
dyszy, odkręć śrubę mocującą je na miejscu, 
obracając w prawo i pociągając w dół. Podczas 
ponownego montażu ramienia upewnij się, że 
nakrętka jest dobrze dokręcona.
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Pompa spustowa
Duże resztki jedzenia lub ciała obce złapane 
na filtrach mogą zablokować pompę ściekową.
Woda do płukania będzie wtedy znajdowała 
się nad filtrem.

 Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo 
skaleczenia! Podczas czyszczenia pompy 
ściekowej należy uważać, aby nie skaleczyć 
się o kawałki szkła lub ostre narzędzia. 
W tym wypadku:
1. Zawsze najpierw odłącz urządzenie od 

zasilania.
2. Wybierz kosze.
3. Wybierz filtry.
4. Usuń wodę lub użyj gąbki.
5. Sprawdź przestrzeń i zaznacz wszystkie 

ciała obce.
6. Zainstaluj filtry.
7. Wymień kosze.
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AUTOMATYCZNE POWIADAMIANIE O BŁĘDACH I CO ROBIĆ

KOD BŁĘDU POTENCJONALNY BŁĄD CO ROBIĆ

F5 Niedobór wody

Upewnij się, że zawór zasilania wodą jest 
otwarty i woda płynie.

Odłączyć wąż dopływowy od zaworu i 
wyczyścić filtr w wężu.

Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj 
się z serwisem.

F3 Ciągłe cieknięcie wody Zamknij zawór i skontaktuj się z serwisem.

F2 Nie można spuścić wody

Wąż spustowy wody i filtry mogą być 
zatkane.

Anuluj program.

Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj 
się z serwisem.

F8 Błąd ogrzewania Skontaktuj się z serwisem.

F1 Przecieknięcie
Odłącz urządzenie i zamknij zawór.

Skontaktuj się z serwisem.

FE Wadliwa karta elektroniczna Skontaktuj się z serwisem.

F7 Przegrzewanie Skontaktuj się z serwisem.

F6 Uszkodzony czujnik ogrzewania Skontaktuj się z serwisem.

Procedura instalacji i naprawy powinna być zawsze wykonywana przez autoryzowanego technika 
serwisu, aby uniknąć możliwych zagrożeń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku zabiegów wykonywanych przez osoby nieuprawnione. Naprawy mogą być 
wykonywane wyłącznie przez technika. Jeśli wymagana jest wymiana części, należy użyć 
oryginalnych części zamiennych.

Nieprawidłowa naprawa lub użycie nieoryginalnych części zamiennych może spowodować 
poważne szkody i zagrozić użytkownikowi.

Dane kontaktowe działu obsługi klienta można znaleźć na końcu tego dokumentu.

Główne funkcjonalne oryginalne części zamienne można nabyć w dziale obsługi klienta zgodnie 
z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ekoprojektu na okres co najmniej 10 lat od daty 
wprowadzenia urządzenia do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
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ROZDZIAŁ -9: KODY BŁĘDÓW I CO ROBIĆ W PRZYPADKU AWARII

Jeśli jedna z kontrolek monitora programów jest włączona, a kontrolka Start / Pauza miga,
Drzwi urządzenia są otwarte, zamknij drzwi.
Jeśli program się nie uruchamia
• Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona.
• Sprawdź bezpieczniki.
• Upewnij się, że zawór doprowadzający wodę jest otwarty.
• Nie zapomnij zamknąć drzwi urządzenia.
• Upewnij się, że wyłączyłeś urządzenie, naciskając wyłącznik.
• Upewnić się, że filtr dopływu wody i filtr urządzenia nie są zablokowane.
Jeśli kontrolki zmywania / suszenia i końca nadal migają
• Alarm przepełnienia wody jest aktywny
• Zamknij kran i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Jeśli po umyciu światła nie zgasną
Upewnij się, że włącznik zasilania jest włączony.
Jeśli w komorze znajdują się pozostałości detergentu
Dodałeś detergent, gdy komora na detergent była mokra.
Jeśli po zakończeniu programu w zmywarce pozostanie woda
• Wąż spustowy jest zatkany lub skręcony.
• Filtry są zatkane.
• Program nie jest jeszcze zakończony.
Jeśli urządzenie zatrzyma się podczas zmywania
• Brak energii.
• Awaria dopływu wody.
• Program może znajdować się w trybie czuwania.
Jeśli słyszysz trzęsienie i uderzenia podczas zmywania
• Naczynia są nieprawidłowo ustawione.
• Ramię natryskowe uderza w naczynia.
Jeśli na naczyniu pozostają resztki jedzenia
• Naczynia zostały nieprawidłowo włożone do urządzenia, strumień wody nie dotarł do 

odpowiednich miejsc.
• Pojemnik jest przepełniony.
• Naczynia opierają się o siebie.
• Dodano niewielką ilość detergentu.
• Wybrano nieodpowiedni, prawdopodobnie słaby program zmywania.
• Ramię spryskujące jest zatkane resztkami jedzenia.
• Filtry są zatkane.
• Filtry są nieprawidłowo zamontowane.
• Pompa spustowa jest zatkana.
Jeśli na naczyniu są białe plamy
• Użyto niewielkiej ilości detergentu.
• Ustawienie dozowania płynu nabłyszczającego jest bardzo niskie.
• Pomimo dużej twardości wody nie zastosowano specjalnej soli.
• Ustawienie układu zmiękczania wody jest bardzo niskie.
• Pokrywka pojemnika na sól nie jest prawidłowo zamknięta.
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ROZDZIAŁ -10: PRAKTYCZNE I PRZYDATNE INFORMACJE

Jeśli naczynia nie chcą wyschnąć
• Wybrano program bez suszenia.
• Dozowanie płynu nabłyszczającego jest ustawione na niski poziom.
• Bardzo szybko wyciągnąłeś naczynia.
Jeśli na naczyniach są zardzewiałe plamy
• Naczynia wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej są niedostatecznie myte.
• Wysoka zawartość soli w wodzie do mycia.
• Pokrywka pojemnika na sól nie jest prawidłowo zamknięta.
• Podczas uzupełniania soli wylało się dużo soli na boki i do zmywarki.
• Niezdrowe uziemienie sieci.
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, jeśli problem nie ustąpi po przeglądach lub w 
przypadku jakiejkolwiek awarii nieopisanej powyżej.
 
PRAKTYCZNE I PRZYDATNE INFORMACJE
1- Zawsze, gdy urządzenie nie będzie dłużej używane
• Odłącz urządzenie, a następnie zakręć wodę.
• Pozostaw drzwi uchylone, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
• Utrzymuj wnętrze urządzenia w czystości.
2-Eliminacja kropelek wody
• Myj naczynia intensywnym programem.
• Wyjąć wszystkie metalowe pojemniki z urządzenia.
• Nie dodawać detergentu.
3-Jeśli umieścisz naczynia prawidłowo w urządzeniu, wykorzystasz je najlepiej pod względem 

zużycia energii oraz wydajności zmywania i suszenia.
4- Usuń większe resztki jedzenia przed włożeniem brudnych naczyń do urządzenia.
5- Nie uruchamiaj urządzenia, dopóki nie będzie całkowicie pełne.
6- Używać programu prania wstępnego tylko w razie potrzeby.
7- Wybierając program, należy zapoznać się z informacjami o programie i tabelą średniego 

zużycia.
8- Ponieważ temperatura w urządzeniu osiąga wysoką wartość, nie należy umieszczać go obok 

lodówki.
9- Jeśli urządzenie zostanie umieszczone w miejscu, w którym istnieje ryzyko wystąpienia 

temperatur poniżej zera, należy całkowicie spuścić wodę pozostałą w urządzeniu. Zamknij 
zawór wody, odłącz wąż doprowadzający wodę od zaworu i spuść wodę z urządzenia.

Naczynie filtrujące z PP w zmywarce zawiera środek biobójczy zapobiegający rozwojowi bakterii. 
Substancja czynna: piryl cynku (nr CAS: 13463-41-7)

UTYLIZACJA TWOJEGO STAREGO URZĄDZENIA
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany 
jako odpad komunalny. Zamiast tego należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu 
recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pomożesz zapobiegać obrażeniom ciała 
i chronić środowisko. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z 
lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w 
którym produkt został zakupiony.
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