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Szanowny kliencie, 
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki PHILCO. Aby urządzenie to 
służyło Ci jak najlepiej, prosimy o przeczytanie wszystkich zaleceń zawartych w 
niniejszej instrukcji obsługi.



 

3  

ZAWARTOŚĆ 

CZĘŚĆ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY .................................................................................................... 4 

CZĘŚĆ 2: PRZEGLĄD URZĄDZENIA ............................................................................................................. 7 

CZĘŚĆ 3: INSTALACJA ............................................................................................................................... 9 

CZĘŚĆ 4: PRZED UŻYCIEM ...................................................................................................................... 11 

CZĘŚĆ 5: FUNKCJE KONTROLNE ............................................................................................................. 17 

CZĘŚĆ 6: MYCIE NACZYŃ / SZTUĆCY ..................................................................................................... 20 

CZĘŚĆ 7: CZYSZCZENIE I OBSŁUGA ........................................................................................................... 22 

CZĘŚĆ 8: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ................................................................................................. 25 

CZĘŚĆ 9: KARTA INFORMACYJNA .............................................................................................................. 28 

Warunki gwarancji .................................................................................................................................... 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4  

 

 

  CZĘŚĆ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
                     

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 

OSTRZEŻENIE! 
Przeczytaj całą instrukcję obsługi i przechowuj w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. 
Korzystając ze zmywarki, przestrzegaj podstawowych środków ostrożności, w tym: 

 

 
OSTRZEŻENIE! GAZ WODOROWY JEST WYBUCHOWY 
W pewnych warunkach gaz wodorowy może być wytwarzany w 
systemie ciepłej wody, który nie był używany przez dwa tygodnie lub dłużej. GAZ WODOROWY JEST 
WYBUCHOWY. Jeśli system ciepłej wody nie był używany przez taki okres, przed użyciem zmywarki należy 
włączyć wszystkie krany z ciepłą wodą i pozwolić, aby woda wypływała z nich przez kilka minut. Spowoduje 
to uwolnienie nagromadzonego wodoru. Ponieważ gaz jest łatwopalny, nie pal w tym czasie ani nie używaj 
otwartego ognia. 

 
OSTRZEŻENIE! WŁAŚCIWE UŻYCIE 

 
• Nie należy siadać ani stawać na drzwiach lub koszu na naczynia zmywarki; może przechylić się do przodu. 

• • Nie dotykaj elementu grzejnego podczas lub bezpośrednio po użyciu.. 
• Nie należy obsługiwać zmywarki, chyba że wszystkie panele obudowy są prawidłowo zamontowane. Bardzo 
ostrożnie otwórz drzwi, jeśli zmywarka pracuje. Istnieje ryzyko tryskania wody. 
• Podczas ładowania rzeczy do umycia: 
- Uważaj ostre przedmioty, aby nie uszkodzić uszczelki drzwi; 
- Załaduj ostre noże uchwytami do góry, aby zmniejszyć ryzyko skaleczenia; 
• Podczas korzystania ze zmywarki należy unikać kontaktu plastikowych przedmiotów z elementem grzejnym. 
• Sprawdź, czy pojemnik na detergent jest pusty po zakończeniu cyklu prania. 
• Nie myj plastikowych przedmiotów, chyba że są oznaczone jako nadające się do mycia w zmywarce lub 
równoważne. W przypadku przedmiotów z tworzyw sztucznych, które nie są tak oznaczone, sprawdź zalecenia 
producenta. 
• Używaj wyłącznie detergentów i dodatków do płukania przeznaczonych do automatycznych zmywarek do 
naczyń. Nigdy nie używaj mydła, detergentu do prania ani detergentu do mycia rąk w zmywarce do naczyń. 
• Inne środki odłączania od zasilania muszą być wbudowane w stałe przewody z co najmniej 3 mm separacją 
styków na wszystkich biegunach. 
• Trzymaj dzieci z dala od detergentu i płynu nabłyszczającego, trzymaj dzieci z dala od otwartych drzwi 
zmywarki, w środku może pozostać detergent. 
• Instrukcje te należy również uzyskać od producenta lub odpowiedzialnego dostawcy. Aby uchronić się przed 
porażeniem prądem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach. 

• Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że 
otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym 
zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani 
konserwacji bez nadzoru. 
• Detergenty do zmywarek są silnie alkaliczne. Mogą być bardzo niebezpieczne w przypadku połknięcia. Unikaj 
kontaktu ze skórą i oczami oraz trzymaj dzieci z dala od zmywarki, gdy drzwi są otwarte. 

• Drzwi nie należy pozostawiać w pozycji otwartej, ponieważ może to spowodować potknięcie. 
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela 
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serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. 

• Podczas instalacji zasilacz nie może być nadmiernie lub niebezpiecznie zgięty ani spłaszczony. 
• Nie manipuluj przy elementach sterujących. 
 
 

Recycling 
 
• Niektóre części i materiały opakowaniowe urządzenia były 
wykonane przy użyciu materiałów pochodzących z recyklingu. 
• Części z tworzywa sztucznego są znakowane przy użyciu standardowych międzynarodowych oznaczeń. 
• Części kartonowe zostały wykonane z papieru pochodzącego z recyklingu i należy je wyrzucić do pojemnika 
zbiorczego w celu recyklingu papieru. 
• Takie materiały nie nadają się do usuwania razem z mieszanymi odpadami komunalnymi. Należy je poddać 
recyklingowi, zabierając je do odpowiedniego miejsca zbiórki. 
• Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat metod usuwania. 
 
Po rozpakowaniu urządzenia 
• Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie włączaj uszkodzonego urządzenia, skontaktuj się z 
autoryzowanym centrum serwisowym. 
• Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zanieś je do najbliższego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi 
dyrektywami. 
 
Ważne informacje podczas instalacji urządzenia 
• Wybierz odpowiednie, bezpieczne i równe miejsce instalacji urządzenia. 
• Postępuj zgodnie z dostarczoną tutaj instrukcją instalacji i podłączenia urządzenia. 

• To urządzenie powinno być instalowane i naprawiane tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu. 
• Zawsze używaj tylko oryginalnych części zamiennych. 
• Przed instalacją upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego. 
 
Sprawdź, czy domowy bezpiecznik elektryczny jest podłączony zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. 
• Wszystkie połączenia elektryczne muszą odpowiadać wartościom podanym na tabliczce znamionowej. 
• Zwróć szczególną uwagę i sprawdź, czy wtyczka jest odłączona od gniazdka. 
• Nigdy nie używaj przedłużacza ani adaptera z wieloma gniazdami do podłączenia urządzenia. Wtyczka 
zasilania musi być łatwo dostępna po instalacji urządzenia. 
• Po zainstalowaniu urządzenia w odpowiednim miejscu, uruchom zmywarkę pustą. 
 

Codzienne używanie 
 
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, nie należy go używać do innych celów. Komercyjne 
użycie zmywarki może unieważnić gwarancję. 
• Woda w urządzeniu nie nadaje się do picia. 
• Nie wkładaj do urządzenia żadnych rozpuszczalników ani środków chemicznych używanych do rozpuszczania 
zabrudzeń, ponieważ stwarza to ryzyko wybuchu. 

• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem umysłowym lub przez osoby 
niedoświadczone, chyba że zostały one odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania 
produktu lub są odpowiednio nadzorowane przez wykwalifikowany osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo. 

 

Bezpieczeństwo dzieci 
 
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się zmywarką ani uruchamiać jej. 
• Gdy drzwi zmywarki są otwarte, zwracaj większą uwagę, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, ponieważ w 
komorze i na drzwiach mogą znajdować się resztki proszku. 
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• Upewnij się, że wyłączone urządzenie nie może spowodować obrażeń u dzieci. Zapobiegnij sytuacji, w której 
dzieci mogłyby przypadkowo zamknąć się w starym urządzeniu. Aby zapobiec takiej sytuacji, zniszcz zamek 
drzwi i odetnij przewód zasilający. 
 

 
 
 

W przypadku awarii 
 
• W przypadku jakiejkolwiek usterki należy zawsze skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. 
Naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i 
unieważnić gwarancję. 
• Przed każdą naprawą urządzenia upewnij się, że wtyczka jest odłączona od gniazdka. Odłączyć bezpiecznik 
lub odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający podczas odłączania 
urządzenia od gniazdka elektrycznego. Sprawdź, czy zamknąłeś zawór wody. 
 

Rekomendacje 
 

• Aby zaoszczędzić prąd i wodę, usuń duże resztki z naczyń przed umieszczeniem ich w zmywarce. Uruchom 
zmywarkę tylko wtedy, gdy jest w pełni załadowana. 
• Korzystaj z funkcji mycia wstępnego tylko wtedy, gdy jest to konieczne. 
• Zawsze wkładaj naczynia takie jak miski, szklanki i garnki itp. Do zmywarki do góry nogami. 
• Nie wkładaj do zmywarki naczyń, które są nietypowe lub nie nadają się do mycia w zmywarce. 
 

Naczynia nieodpowiednie do mycia: 
 
• Popielniczki, świeczniki, środki do polerowania, obrazy, substancje chemiczne, produkty ze stopów żelaza; 
• Widelce, łyżki i noże z drewnianymi lub kostnymi uchwytami, uchwyty z kości słoniowej lub macicy perłowej; 
naczynia sklejone klejem, naczynia zabrudzone substancjami ściernymi, kwasowymi lub alkalicznymi. 
• Naczynia z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na ciepło, oraz zastawa stołowa z miedzi lub cyny. 
• Elementy aluminiowe lub srebrne (mogą ulec odbarwieniu do matowego wykończenia). 
• Niektóre cienkie szkło, porcelana z ornamentami mogą zostać utracone podczas pierwszego mycia, niektóre 
kryształowe zastawy stołowe mogą stracić swoją półprzezroczystość, nieodporne na ciepło sztućce, szkło 
ołowiowe, deski, przedmioty wykonane z włókien syntetycznych; 
• Chłonne przedmioty, takie jak gąbki lub kuchenne ściereczki do wycierania, nie nadają się do mycia w 
zmywarce do naczyń. 
 
OSTRZEŻENIE: Zalecamy zakup naczyń i zastawy stołowej odpowiednich do mycia w zmywarce do naczyń. 
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  CZĘŚĆ 2: PRZEGLĄD URZĄDZENIA 
 

 
 
1 Górny kosz 
2 Ramiona spryskujące 
3 Dolny kosz 
4 Zmiękczacz wody 
5 Filtry 
6 Dozownik detergentu 
7 Dozownik płynu nabłyszczającego 

8 Kosz na sztućce  
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Panel sterowania 
 

 
 
1. Przełącznik zasilania - włącz / wyłącz 

2. Przycisk Opóźnienie - ustaw czas opóźnienia do 24 godzin 
3. Przycisk programu - naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać program. Odpowiednia kontrola oświetlenia 
programu będzie na dokładnym cyklu prania. 
4. Przycisk 3 w 1 - naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję 3 w 1. 

5. Przycisk Start / Pauza - uruchamia lub zatrzymuje zmywarkę 
6. Przycisk blokady rodzicielskiej - naciśnij jednocześnie oba przyciski przez co najmniej 3 sekundy, panel 
sterowania zostanie zablokowany i żaden przycisk nie będzie aktywny. 
7. Kontrolka programu - lampka zaświeci się po wybraniu programu prania 

8. Wskaźnik uzupełniania płynu nabłyszczającego - wskaźnik zapala się, gdy dozownik wymaga uzupełnienia 
9. Wskaźnik braku soli - wskaźnik zapala się, gdy dozownik wymaga ponownego napełnienia 
10. Wskaźnik blokady rodzicielskiej - po aktywacji funkcji blokady rodzicielskiej wskaźnik miga 6 razy, a 
następnie świeci. 
11. Wskaźnik funkcji 3 w 1 - wskaźnik zapala się po aktywacji funkcji 3 w 1 
12. Lampka zmywania - świeci się podczas zmywania. 
13. Lampka suszenia – świeci się podczas suszenia. 
14. Wyświetlacz cyfrowy - wyświetla pozostały czas, kody błędów i opóźniony start 
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  CZĘŚĆ 3: INSTALACJA  
 

Ostrzeżenie 
Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Jeśli 
urządzenie jest sprzedawane lub przenoszone, należy upewnić się, że instrukcja jest 
przechowywana wraz z urządzeniem, aby nowy właściciel mógł skorzystać z zawartych w nim 
porad. 
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi: zawiera ona ważne informacje dotyczące 
bezpiecznego montażu, użytkowania i konserwacji urządzenia. 
Jeśli urządzenie musi być w dowolnym momencie przesunięte, utrzymuj je w pozycji 
pionowej; jeśli jest to absolutnie konieczne, można go przechylić na plecy. 

 

 
Transport i rozpakowanie 
 
Zdejmij opakowanie zewnętrzne, usuń folię ochronną z powierzchni urządzenia (jeśli jest używane) i 
wyczyść zewnętrzne części urządzenia środkiem do tego przeznaczonym. Nie używaj wełny stalowej ani 
żadnych gruboziarnistych środków, które mogłyby nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię urządzenia. 
Ostrożnie usuń wszystkie papiery i taśmę samoprzylepną z urządzenia, drzwi i innych części 
zapakowanych w polistyren. Wyjmij dokumenty i akcesoria z wnętrza urządzenia. 

Materiał opakowania nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem recyklingu. W celu usunięcia 
należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, 
elementy styropianowe itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ 
stanowią one potencjalne źródło zagrożenia. 

Dokładnie sprawdź urządzenie. Jeśli odkryjesz jakieś usterki, zatrzymaj instalację i skontaktuj się ze 
sprzedawcą. 
 

Lokalizacja 
 

Wybierając miejsce instalacji, wybierz miejsce, w którym łatwo będzie załadować i rozładować naczynia. 

Nie instaluj zmywarki w pomieszczeniu, w którym temperatura pokojowa może spaść poniżej 0 ° C.  

Przed montażem zdejmij wszystkie materiały opakowaniowe ze zmywarki i zutylizuj je w odpowiedni 
sposób. Umieść zmywarkę w pobliżu przyłącza zasilania i spustu wody. Musisz wziąć pod uwagę wszystkie 
możliwe połączenia, których nie można dowolnie zmienić. 

Podczas trzymania zmywarki nie należy trzymać za drzwiczki lub panel sterowania. 

Pozostaw wystarczająco dużo miejsca po obu stronach zmywarki, aby można ją było wygodnie wyciągnąć, 
a następnie przesunąć z powrotem na miejsce w celu czyszczenia. 

Sprawdź, czy podczas instalacji nie ma zaciśniętych węży doprowadzających wodę lub spustowych. 
Upewnij się również, że urządzenie nie stoi na przewodzie zasilającym. 

Wypoziomuj urządzenie za pomocą nóżek poziomujących. Prawidłowe ustawienie urządzenia zapewni 
bezproblemowe otwieranie i zamykanie drzwi. Jeśli drzwiczki zmywarki nie mogą być prawidłowo 
zamknięte, sprawdź, czy urządzenie stoi na równej podłodze; wypoziomuj urządzenie za pomocą 
regulowanych nóżek. 

Ustaw zmywarkę na poziomej i stabilnej podłodze. Jeśli podłoga jest nierówna, przednie nóżki urządzenia 
można regulować, aż osiągnie pozycję poziomą (kąt nachylenia nie może przekraczać 2 stopni). Jeśli 
urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane, będzie bardziej stabilne i znacznie mniej prawdopodobne 
jest, aby poruszało się lub powodowało wibracje i hałas podczas pracy. 
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Ostrzeżenie 

Podłączenie do wody i prądu powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego 
technika. 

Zmywarka nie powinna stać na wężach wodnych lub kablach zasilania elektrycznego 

Urządzenie należy podłączyć do sieci wodociągowej za pomocą nowych rur. Nie używaj starego 
orurowania. 

 
Wąż doprowadzający wodę 

 

Podłącz wąż doprowadzający zimną wodę do gwintowanego złącza 3/4 (cale) i upewnij się, że jest dobrze 
zamocowany. Jeśli rury wodociągowe są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, pozwól wodzie 
spłynąć, aby upewnić się, że woda jest czysta i wolna od zanieczyszczeń. Jeśli nie zostaną podjęte środki 
ostrożności, istnieje ryzyko zablokowania wlotu wody i uszkodzenia urządzenia. 

 

 
 

Wąż spustowy 

 

Zamocuj wąż odpływowy urządzenia do rury odpływowej bez zginania. Jeśli długość węża jest 
niewystarczająca, zwróć się do autoryzowanego serwisu. Pamiętaj, że długość węża nie powinna 
przekraczać 4 metrów, nawet z przedłużeniem. Jeśli wąż odpływowy jest dłuższy niż 4 m. naczynia nie 
zostaną właściwie wyczyszczone, mocno przymocuj wąż do rury odpływowej, aby uniknąć jego 
odpadnięcia podczas procesu mycia. 

Jeśli zlew znajduje się 1000 mm wyżej od podłogi, nadmiaru wody w wężach nie można spuścić 
bezpośrednio do zlewu. 

Konieczne będzie spuszczenie nadmiaru wody z węży do miski lub odpowiedniego pojemnika, który będzie 
trzymany na zewnątrz i poniżej zlewu. 

Przyłącze odpływowe musi znajdować się na wysokości od 50 cm (minimum) do 100 cm (maksimum) od 
dna naczynia. 
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Połączenie elektryczne 

 
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego upewnij się, że: 
- gniazdo jest uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami; 
- gniazdo może wytrzymać maksymalne obciążenie urządzenia, wskazane na tabliczce znamionowej 
znajdującej się po wewnętrznej stronie drzwi (patrz opis urządzenia); 
- napięcie zasilania mieści się w zakresie wartości wskazanych na tabliczce znamionowej po wewnętrznej 
stronie drzwi; gniazdo jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. Jeśli tak nie jest, poproś autoryzowanego 
technika o wymianę wtyczki (patrz pomoc); nie używaj przedłużaczy ani wielu gniazd. 
 

Ostrzeżenie 
Po zainstalowaniu urządzenia kabel zasilający i gniazdo elektryczne powinny być łatwo 
dostępne. 
Kabel nie powinien być zgięty ani ściśnięty. 
Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub serwis 
techniczny, aby zapobiec wszelkim potencjalnym zagrożeniom. 
Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, które wystąpią w przypadku 
nieprzestrzegania tych przepisów. 

 

 

  CZĘŚĆ 4: PRZED UŻYCIEM 
 

Przed pierwszym użyciem zmywarki 
 
Przed pierwszym użyciem zmywarki sprawdź czy: 
- zmywarka jest wypoziomowana i prawidłowo podłączona; 

- zawór wlotowy wody jest otwarty; 
- brak wycieków wody na połączeniach; 
- przewody są ściśle połączone; 
- zmywarka jest włączona; 
- węże nie są wiązane; 
- usunąłeś wszystkie materiały opakowaniowe ze zmywarki; 
- ustawiono poziom zmiękczacza wody; 
- napełniłeś dozownik soli; 
- napełniłeś dozownik nabłyszczacza; 
- uzupełniłeś detergent. 
 

Ustawienie zmiękczacza wody 
 
Zmiękczacz wody jest tak wykonany, że uwalnia minerały i sole zawarte w wodzie, co miałoby negatywny 
wpływ na działanie zmywarki do naczyń. Im wyższa zawartość tych minerałów i soli, tym twardsza jest woda. 
Należy ustawić zmiękczacz wody zgodnie z twardością wody w danym obszarze. 

Ilość dozowanej soli można ustawić od H0 do H7. Sól nie jest wymagana przy ustawionej wartości H0. 
1. Dowiedz się o wartości twardości wody z kranu. Pomoże Ci w tym firma wodociągowa. 
2. Ustawioną wartość można znaleźć w tabeli twardości wody. 
3. Zamknij drzwi. 
4. Włącz przełącznik „Power”. 
5. Przytrzymaj przycisk „Opóźnienie”, a następnie naciśnij przycisk „Program” przez 5 sekund. Brzęczyk 
zadzwoni raz, a na wyświetlaczu cyfrowym zacznie pulsować symbol H .. (ustawienie fabryczne to H4) 
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6. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie ustawionej wartości o jeden poziom; po osiągnięciu 
wartości H7 wyświetlacz przeskakuje z powrotem do H0 (wyłączony). 

Naciśnij przycisk „Program”. Wybrane ustawienie zostało zapisane. 
 
Tabela twardości wody 
 

Twardość wody Mmol/l Ustawiona wartość w 
urządzeniu 

°dH zakres 

0-6 Miękka 0-1,1 H0 

7-8 Miękka 1,2-1,4 H1 

9-10 Średnia 1,5-1,8 H2 

11-12 Średnia 1,9-2,1 H3 

13-16 Średnia 2,2-2,9 H4 

17-20 Twarda 3,0-3,7 H5 

21-30 Twarda 3,8-5,4 H6 

31-50 twarda 5,5-8,9 H7 

 

Ostrzeżenie 
Jeśli Twoja zmywarka nie ma systemu zmiękczania wody, możesz pominąć ten rozdział. 
Twardość wody zmienia się w zależności od miejsca. Jeśli do zmywarki zostanie użyta twarda 
woda, na naczyniach będą się gromadzić osady. Urządzenie jest wyposażone w specjalny 
zmiękczacz, który wykorzystuje sole specjalnie zaprojektowane do usuwania wapna i 
minerałów z wody. 

 
 

Dodawanie soli do komory na sól 
 
Zawsze używaj soli przeznaczonej do mycia w zmywarce. 
Pojemnik na sól znajduje się pod dolnym koszem i należy go napełnić w następujący sposób: 
 
a) Wyjmij dolny kosz, a następnie odkręć i zdejmij korek z pojemnika na sól - patrz rys. 1. 
b) Jeśli napełniasz pojemnik po raz pierwszy, napełnij 2/3 jego objętości wodą (około 500 ml) - patrz rys. 2) 
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c) Umieść koniec lejka (w zestawie) w otworze i wprowadź około 1,2 kg soli. Z pojemnika na sól wydobywa się 
niewielka ilość wody. 

d) Ostrożnie zakręć ponownie nakrętkę. 
e) Program prania należy rozpocząć natychmiast po napełnieniu komory na sól (zalecamy program płukania 
lub program szybkiego prania). W przeciwnym razie słona woda może uszkodzić system filtracji, pompę i inne 
ważne części zmywarki. Nie obejmuje tego gwarancja. 

 

OSTRZEŻENIE 
Używaj wyłącznie soli przeznaczonej specjalnie do zmywarek! Wszystkie inne rodzaje soli 
nieprzeznaczone specjalnie do stosowania w zmywarce do naczyń, szczególnie sól kuchenna, 
mogą uszkodzić zmiękczacz wody. W przypadku szkód spowodowanych użyciem nieodpowiedniej 
soli producent nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane 
szkody. 
Napełniaj sól tylko tuż przed rozpoczęciem jednego z kompletnych programów zmywania. 
Pozwoli to uniknąć ziaren soli lub słonej wody, które mogły pozostać na dnie urządzenia przez 
dowolny okres czasu, co może powodować korozję. Po pierwszym cyklu zmywania światło panelu 
sterowania wygasa. 

 

OSTRZEŻENIE 
Zbiornik soli należy uzupełniać tylko wtedy, gdy świeci kontrolka ostrzegawcza soli na panelu 
sterowania. 
W zależności od tego, jak dobrze sól się rozpuszcza, lampka ostrzegawcza może świecić nawet po 
uzupełnieniu pojemnika na sól. 
Jeśli na panelu sterowania nie ma kontrolki ostrzegającej o soli (w niektórych modelach), można 
oszacować ilość po dodaniu soli do systemu na podstawie liczby cykli wykonanych przez 
zmywarkę do naczyń. 

 

Dodanie płynu nabłyszczającego 
 
Środek nabłyszczający zostaje zwolniony podczas ostatniego płukania, aby krople wody nie pozostały na 
naczyniach powodując plamy. 

Poprawia również suszenie, ponieważ cała woda spływa z naczyń. Zmywarka jest przeznaczona do użytku 
wyłącznie ze środkiem nabłyszczającym w płynie. Komora na środek do płukania znajduje się na wewnętrznej 
ścianie drzwi obok komory na detergent do mycia naczyń. 

Napełnij komorę, otwierając ją i wlewając nabłyszczacz, aż wskaźnik całkowicie zgaśnie. 
 

UWAGA: 
Używaj wyłącznie markowych środków do płukania zmywarki. Nigdy nie wlewaj innych mieszanin 
do komory na środek do płukania. W przeciwnym razie zmywarka może zostać uszkodzona. 

 

Kiedy należy uzupełnić nabłyszczacz? 
 
Jeśli komora płynu nabłyszczającego jest pusta, odpowiednia lampka kontrolna na panelu sterowania zaświeci 
się, wskazując potrzebę dodania płynu nabłyszczającego. Po napełnieniu komory środkiem nabłyszczającym 
cały wskaźnik jest ciemny. W miarę stopniowego zużywania płynu nabłyszczającego wskaźnik zmniejsza się. 
Nigdy nie dopuść, aby ilość płynu nabłyszczającego spadła poniżej 1/4 objętości komory. 

 
Jeśli na panelu sterowania nie ma lampki ostrzegawczej płynu nabłyszczającego, można ocenić ilość płynu 
nabłyszczającego na podstawie koloru optycznego wskaźnika poziomu „D” znajdującego się obok korka (patrz 
rysunek poniżej). 
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Proces napełniania 
 
1. Aby otworzyć dozownik, obróć nasadkę do strzałki „otwórz” (w lewo) i wyjmij ją. 
2. Wlej nabłyszczacz do dozownika, uważaj, aby nie przepełnić. 
3. Założyć nasadkę, wkładając ją zgodnie ze strzałką „otwarta” i obracając w kierunku strzałki „zamknięta” 
(prawa). 
 

 
 

OSTRZEŻENIE 
Wyczyść rozlany płyn nabłyszczający podczas napełniania chłonną ściereczką, aby uniknąć 
nadmiernego pienienia się podczas następnego prania. Nie zapomnij umieścić pokrywki z 
powrotem. 

 
Pokrętło nastawcze (nabłyszczanie) 
 
Komora nabłyszczacza ma sześć różnych ustawień. Ustawieniem fabrycznym jest 3. Jeśli na naczyniach tworzą 
się plamy lub występuje problem z suszeniem naczyń, zwiększ uwolnioną ilość płynu nabłyszczającego, 
zdejmując pokrywkę i przekręcając pokrętło na „4”. Jeśli pomimo tego kroku naczynia po suszeniu nie są 
pozbawione plam, ponownie ustaw ustawienie na wyższy poziom, aż naczynia będą czyste po suszeniu. Jeśli 
na naczyniach pozostają resztki płynu nabłyszczającego, zmniejsz poziom do 1 - 2. Zalecane ustawienie to „3”. 
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Detergenty do zmywania naczyń 
 
Detergenty do mycia naczyń z dodatkami chemicznymi są niezbędne do usuwania zabrudzeń, ich rozkładu i 
usuwania ze zmywarki. Do tego celu nadaje się większość dostępnych na rynku detergentów do zmywania 
naczyń. 
 
Istnieją 3 rodzaje detergentów do zmywania naczyń: 
1. zawierające fosforany i chlor; 
2. zawierające fosforany i bez chloru; 
3. bez fosforanów i bez chloru. 
 

Nowe detergenty do zmywania naczyń zwykle nie zawierają fosforanów, dlatego brakuje funkcji zmiękczania 
fosforanów. W takim przypadku zalecamy użycie soli zmiękczającej, nawet gdy twardość wody wynosi 
zaledwie 6 ° dH. Jeśli używasz detergentów do mycia naczyń bez fosforanów i masz twardą wodę, prowadzi to 
do częstego pojawiania się białych plam na naczyniach i szklankach. W takim przypadku osiągniesz lepsze 
wyniki, jeśli dodasz więcej detergentu do zmywania naczyń. Bezchlorowe detergenty do mycia naczyń 
wybielają się tylko nieznacznie. Z tego powodu mocne i kolorowe plamy nie zostaną całkowicie usunięte. W 
takim przypadku wybierz program o wyższej temperaturze. 

 
Skoncentrowane detergenty do zmywania naczyń 
 
W zależności od składu chemicznego detergenty do mycia naczyń dzielą się na dwa podstawowe typy: 
• standardowe, alkaliczne detergenty do mycia naczyń z dodatkami żrącymi; 
• mniej zasadowe detergenty do mycia naczyń z naturalnymi enzymami. 
 
Stosowanie „standardowych” programów zmywania w połączeniu ze skoncentrowanymi detergentami do 
zmywania naczyń zmniejsza zanieczyszczenie i jest odpowiednie dla twoich naczyń. Programy te zostały 
specjalnie ulepszone dzięki enzymom zawartym w skoncentrowanych detergentach do zmywania naczyń, 
które mogą rozpuszczać zabrudzenia. Z tego powodu można osiągnąć te same wyniki dzięki 
skoncentrowanym detergentom do zmywania naczyń, stosując „standardowy” program zmywania, tak jak 
można to osiągnąć tylko przy użyciu programu „intensywnego”. 
 
Tabletki do zmywania naczyń 
 
Szybkość rozpuszczania tabletek do zmywania różnych marek może się różnić. Z tego powodu niektóre 
tabletki mogą nie rozpuścić się podczas krótkich programów i dlatego nie mogą wykonywać funkcji 
czyszczenia. Korzystając z tabletek, korzystaj z długich programów, aby usunąć resztki detergentu do 
zmywania naczyń. 
 
Komora na detergent do mycia naczyń 

 
Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek cyklu zmywania należy napełnić komorę zgodnie z instrukcjami zawartymi 
w tabeli cykli zmywania naczyń. Twoja zmywarka używa mniej detergentu do mycia naczyń i płynu 
nabłyszczającego niż zwykła zmywarka. Zasadniczo wystarczy jedna łyżka stołowa detergentu do zmywania 
naczyń do standardowego prania. W przypadku bardziej zabrudzonych naczyń potrzebujesz więcej 
detergentu do zmywania naczyń. Zawsze dodawaj detergent do mycia naczyń bezpośrednio przed 
uruchomieniem zmywarki, w przeciwnym razie może nie rozpuścić się całkowicie. 

 

UWAGA: 
Jeśli pokrywa jest zamknięta, naciśnij przycisk. Pokrywa się otworzy. 
Zawsze dodawaj detergent do mycia naczyń bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego cyklu 
zmywania. 
Używaj wyłącznie markowych detergentów do zmywania naczyń przeznaczonych do zmywarek. 
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OSTRZEŻENIE: 
Środek czyszczący do naczyń jest żrący! Trzymaj poza zasięgiem dzieci. 

 
 
Używanie detergentu do mycia naczyń 
 
Używaj wyłącznie detergentów do zmywania naczyń przeznaczonych specjalnie do zmywarek do naczyń. 
Przechowuj detergent do mycia naczyń w ciemnym i suchym miejscu. Nie wkładaj proszku detergentu do 
zmywania do przegródki, chyba że zamierzasz uruchomić zmywarkę. 

 
Dozowanie detergentu do zmywania naczyń 
 
1. Zwolnij zacisk, aby otworzyć komorę na detergent do zmywania naczyń. 
2. Umieść wymaganą ilość detergentu do mycia naczyń w komorze detergentu do prania głównego (jeśli 
używasz proszku do zmywania naczyń). Upewnij się, że ilość detergentu do zmywania naczyń mieści się 
między poziomami MIN i MAX. 

3. Jeśli naczynia są nadmiernie zabrudzone, dodaj również detergent do mycia naczyń do przegródki 
zmywania wstępnego. 
4. Zamknij komorę na detergent do mycia naczyń. 
5. Teraz włącz zmywarkę. 

 
 

UWAGA: 
Znak „MIN” w komorze na detergent do prania głównego odpowiada około 20 g detergentu do 
zmywania naczyń. Komora na detergent do prania wstępnego pomieści około 5 g detergentu do 
zmywania naczyń. 

Przestrzegać zalecanych dawek i miejsca przechowywania wskazanych przez producenta na 
opakowaniu detergentu do mycia naczyń. Zamknij pokrywkę i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. 
Jeśli naczynia są mocno zabrudzone, dodaj również detergent do mycia naczyń do komory 
zmywania wstępnego. Ta dawka zostanie wykorzystana podczas fazy prania wstępnego. 
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UWAGA: 
Informacje o dawkach detergentu do zmywania naczyń można znaleźć w tabeli programów 
zmywania. Należy pamiętać, że wyniki mogą się różnić w zależności od stopnia zabrudzenia i 
twardości użytej wody. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi opakowania 
detergentu do zmywania naczyń. 

 

 

  CZĘŚĆ 5: FUNKCJE KONTROLNE 
 
 

Włączanie urządzenia 
 
1. Załaduj naczynia do górnego i dolnego kosza (patrz następny rozdział). Sprawdź wskaźniki soli i 
nabłyszczacza. Dodaj detergent do zmywania naczyń. 
2. Włóż wtyczkę do gniazdka (220–240 V ~ 50 Hz). Otwórz zawór wlotowy wody. 
3. Zamknij drzwi i naciśnij przycisk zasilania. 
4. Wybierz program prania przyciskiem Program. 
5. Następnie naciśnij przycisk Start / Pauza. 
 

Uwaga: 
Powinieneś usłyszeć dźwięk kliknięcia podczas zamykania drzwi. 
Po zakończeniu prania naciśnij przycisk zasilania i otwórz drzwiczki. 

 

Zmiana programu 
 
Cykl, który jest w toku, można zmodyfikować tylko wtedy, gdy był uruchomiony tylko przez krótki czas. W 
przeciwnym razie detergent mógł już zostać uwolniony, a urządzenie mogło już spuścić wodę do mycia. W 
takim przypadku dozownik detergentu musi zostać ponownie napełniony. 
1. Naciśnij przycisk zasilania, aby anulować program. 
2. Wybierz nowy program za pomocą przycisku Program. 
3. Naciśnij ponownie przycisk zasilania. 
 

Uwaga: 
Jeśli otworzysz drzwi podczas mycia, urządzenie zatrzyma się i zadzwoni alarm ostrzegawczy, na 
wyświetlaczu pojawi się E1. 
Po zamknięciu drzwi maszyna będzie kontynuować pracę. 

 
6 lampek programu pokazuje stan zmywarki: 
a) Jedna z kontrolek programu świeci się -> cykl działa 
b) Jedna z kontrolek programu miga -> pauza 
 

Uwaga: 
Jeśli wszystkie lampki zaczną migać, oznacza to, że urządzenie nie działa, należy wyłączyć główne 
zasilanie i dopływ wody przed wezwaniem serwisu. 
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Dodawanie naczyń 

 
Zapomniane naczynia można dodać w dowolnym momencie zanim otworzy się pojemnik na detergent. 
1. Otwórz nieco drzwi, aby zatrzymać mycie. 
2. Po zakończeniu pracy ramion spryskujących można całkowicie otworzyć drzwi. 
3. Dodaj naczynia. 
4. Zamknij drzwi, zmywarka będzie działać po dziesięciu sekundach. 

 
OSTRZEŻENIE 
Otwieraj drzwi zmywarki tylko w wyjątkowych przypadkach i zawsze lekko otwieraj drzwi i 
poczekaj, aż ramiona spryskujące się zatrzymają. Uwaga: woda w zmywarce może być bardzo 
gorąca i spowodować poparzenia. 

 
Koniec programu 

 
Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się „---”, a brzęczyk zadzwoni 6 razy. Program został 
zakończony. 
1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć zmywarkę. 
2. Zamknij zawór wody. 
3. Ostrożnie otwórz drzwi zmywarki. Uwaga - gorąca para może wydostawać się ze zmywarki! 
 

Ostrzeżenie: 
Naczynia są bardzo gorące i wrażliwe na pękanie. Poczekaj, aż naczynia ostygną przez około 15 
minut, zanim wyjmiesz je ze zmywarki. 
Rekomendacje: 
Wskazane jest, aby wyjąć naczynia z dolnego kosza, a następnie z górnego kosza. 
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Tabela programów 

 
Program Rodzaj naczyń Cykl Detergent 

do mycia 
Czas 

trwania 
(min) 

Energia 
(kWh) 

Woda (l) 

 

Mocno 
zabrudzone 

naczynia, takie 
jak garnki, 
patelnie, 

naczynia z 
zaschniętymi 
potrawami. 

Mycie wstępne 
Mycie główne 

(62 ° C) 
Płukanie 1 
Płukanie 2 

Płukanie na 
gorąco 

Wysuszenie 

5/22 
(lub 3 w 1) 

170 1,2 16,4 

ECO Zwykle 
zabrudzone 

naczynia, garnki, 
patelnie, 

talerze, szklanki. 
Codziennie 
używane 
naczynia 

Mycie wstępne 
Mycie główne 

(62 ° C) 
Płukanie na 

gorąco 
Wysuszenie 

5/22 
(lub 3 w 1) 

168 0,78 10 

 

Cykl zmywania 
delikatnych 

naczyń 
wrażliwych na 

wysokie 
temperatury 

(uruchamiany 
bezpośrednio 

po użyciu) 

Mycie główne 
(45 ° C) 

Płukanie 
Płukanie na 

gorąco 
Wysuszenie 

20 
(lub 3 w 1) 

82 0,76 10 

 

Lekko lub 
normalnie 

zabrudzone 
talerze i 
patelnie 

codziennego 
użytku 

Mycie główne 
(60 ° C) 

Płukanie 
Płukanie na 

gorąco 
Wysuszenie 

5/20 60 0,84 10 

 

Krótkie mycie 
dla lekko 

zabrudzonych 
naczyń, bez 

suszenia 

Mycie główne 
(45 ° C) 

Płukanie na 
gorąco 

 

15 40 0,6 6,8 

 

Płucze naczynia, 
które planujesz 
umyć później 
tego samego 

dnia 

Mycie wstępne 
 

/ 13 0,01 3,6 
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  CZĘŚĆ 6: MYCIE NACZYŃ / SZTUĆCY 
 
Kup naczynia oznaczone jako bezpieczne dla zmywarki. 

Użyj łagodnego detergentu do mycia naczyń oznaczonego jako „delikatny dla naczyń”. W razie 
potrzeby należy uzyskać dodatkowe informacje od producenta detergentu do zmywania naczyń. 

W przypadku niektórych rodzajów naczyń wybierz niższą temperaturę. 

Aby zapobiec możliwym uszkodzeniom, wyjmij szklane naczynia i sztućce ze zmywarki jak 
najszybciej po zakończeniu zmywania. 

 
Nieodpowiednie są: 
 
• sztućce z drewnianymi uchwytami z kości lub macicy perłowej; 

• części z tworzyw sztucznych, które nie są odporne na ciepło; 

• starsze sztućce z przyklejonymi częściami, które nie są odporne na ciepło; 

• klejone sztućce lub naczynia; 

• naczynia z cyny lub miedzi; 

• szkło kryształowe; 

• części metalowe podatne na korozję; 

• drewniane deski do krojenia; 

• naczynia wykonane z włókien syntetycznych. 

 
Częściowo odpowiednie są: 
 
• niektóre rodzaje szkła mogą korodować po kilku praniach; 

• srebrne i aluminiowe naczynia mogą ulec odbarwieniu podczas prania; 

• Wzory szkliwione mogą blednąć przy częstym myciu. 

 
UWAGA: 

Twoja zmywarka osiągnie najlepszą wydajność, jeśli będziesz postępować zgodnie z tymi 
instrukcjami dotyczącymi wkładania naczyń do stojaków. Funkcja i wygląd stojaków i 
kosza na sztućce mogą się różnić w zależności od modelu zmywarki do naczyń. 

 

UWAGA: 

Nie wkładaj żadnych przedmiotów zabrudzonych popiołem papierosowym, woskiem, 
lakierem lub farbą. 

Kupując nowe naczynia, sprawdź, czy można je myć w zmywarce. 

 

Włóż naczynia do zmywarki w następujący sposób: 

Przedmioty takie jak kubki, szklanki, garnki / patelnie itp. Należy umieszczać od dołu do góry. 

Zakrzywione naczynia i naczynia kuchenne z występami powinny być ustawione pod kątem, aby 
umożliwić swobodny przepływ wody. 

Ustaw naczynia bezpiecznie, aby nie mogły się przewrócić. 

Ustaw naczynia w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać podczas 
zmywania. 
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Wyjmowanie naczyń ze zmywarki 

Aby zapobiec kapaniu wody z górnego kosza na naczynia w dolnym koszu, zalecamy najpierw 
opróżnić dolny kosz, a dopiero potem górny. 

 
Ładowanie górnego kosza 

Górny stojak jest przeznaczony do lżejszych naczyń: 

szklanki, kubki, spodki, a także małe talerze, małe miseczki i płytkie garnki (jeśli nie są zbyt 
zabrudzone). 

Ustaw naczynia w taki sposób, aby nie zostały poruszone przez spryskany prąd wody. 

 
Ładowanie dolnego kosza 

Zalecamy umieszczanie większych naczyń i trudnych do czyszczenia naczyń w dolnym koszu: 

garnki, patelnie, pokrywki, talerze i miski do serwowania. 

Lepiej jest umieścić talerze i pokrywki po bokach stelaża, aby ramię natryskowe nie zostało 
zablokowane. 

 

Zapamiętaj: 

Garnki, miski do serwowania itp. Muszą być ustawione od dołu do góry; 

głębokie garnki powinny być ustawione pod kątem, aby woda mogła swobodnie z nich wypływać; 

zęby na dolnym koszu można złożyć, dzięki czemu można załadować większe garnki i patelnie lub kilka 
mniejszych przedmiotów. 

  

Ustawianie górnego kosza 
 
Ustawienie wysokości górnego kosza 

Wysokość górnego kosza można ustawić tak, aby uzyskać więcej miejsca na większe naczynia w 
górnym / dolnym koszu. 

Wysokość górnego kosza można ustawić bez demontażu, po prostu podnosząc / popychając górny 
kosz po obu stronach. Zawsze sprawdzaj, czy obie strony stojaka są na tym samym poziomie. 

 

Ustawianie dolnego kosza 
 

Dolny kosz zawiera 4 sekcje zębów, które można przechylić w dół, co ułatwia umieszczanie naczyń 
w górnym koszu, np. garnki, patelnie, talerze itp. W razie potrzeby przechylić zęby w górę lub w dół. 

 

Kosz na sztućce 

Sztućce należy wkładać do kosza na sztućce z uchwytami u dołu: Jeśli kosz ma koszyki boczne, łyżkę 
należy ładować indywidualnie do odpowiednich otworów, szczególnie długie przybory kuchenne 
należy umieszczać w pozycji poziomej z przodu górnego kosza. 

 

 

 

 

 

 



 

22  

  CZĘŚĆ 7: CZYSZCZENIE I OBSŁUGA  
 
PRZED CZYSZCZENIEM, REGULARNĄ KONSERWACJĄ LUB INNĄ OBSŁUGĄ URZĄDZENIA, ZAWSZE SPRAWDŹ, 
CZY ODŁĄCZYŁEŚ WTYCZKĘ Z GNIAZDA ZASILAJĄCEGO. 

 
System filtracji 

 
Filtr zapobiega przedostawaniu się resztek jedzenia lub innych ciał obcych do pompy. Resztki jedzenia mogą 
zatkać filtr, w takim przypadku należy go wyjąć. System filtracji składa się z filtra wstępnego, filtra z tworzywa 
sztucznego i mikrofiltra (filtr dokładny). 
 

 

 
1 Plastikowy filtr 

Resztki jedzenia i gleby wychwycone przez ten filtr są sproszkowane specjalnym strumieniem na dolnym 
ramieniu spryskującym i spuszczone do kanalizacji. 
2 Filtr wstępny 

Większe części, np. kawałki kości lub szkła, które mogłyby zatkać odpływ, są zatrzymywane przez filtr zgrubny. 
Usuń zabrudzenia z tego filtra, wyjmując filtr - delikatnie naciśnij korek na górze tego filtra i podnieś go. 
3 Filtr dokładny 

Ten filtr zatrzymuje resztki brudu i żywności w obszarze zbiornika na wodę i zapobiega ponownemu wnikaniu 
resztek do obszaru zmywarki podczas zmywania. 
 

Instalowanie filtra 

 
Filtr skutecznie usuwa resztki jedzenia z wody używanej do mycia naczyń, dzięki czemu woda ta może być 
wielokrotnie używana podczas zmywania. Osiągniesz lepsze wyniki zmywania, jeśli będziesz regularnie czyścić 
filtr. 
Z tego powodu lepiej jest usunąć resztki jedzenia z filtra po każdym myciu, wypłukując półokrągły filtr i 
pojemniki pod bieżącą wodą. Wyjmij filtr, pociągając w górę za uchwyt pojemnika. 

 

OSTRZEŻENIE! 

Nigdy nie uruchamiaj zmywarki bez filtrów. 
Nieprawidłowo umieszczony filtr może obniżyć wydajność zmywarki i spowodować uszkodzenie 
naczyń. 
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1. Aby usunąć i wyczyścić system filtracji, obróć filtr przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie unieś 
go. 
2. Wyciągnij metalowy / plastikowy filtr. 

3. Wyjmij filtr z filtra dokładnego. 

 

 
 

UWAGA: 
Wykonaj wszystkie kroki tej procedury, usuń system filtracji; następnie zainstaluj go ponownie, 
przechodząc od kroku 3 do kroku 1. 

 

Rekomendacje: 

Po każdym użyciu zmywarki sprawdź, czy filtry nie są zatkane. 

Możesz wyjąć system filtracji, odkręcając filtr wstępny. Usuń resztki jedzenia i wyczyść filtry pod bieżącą 
wodą. 

 
UWAGA: 

Cały zestaw filtracyjny należy czyścić raz w tygodniu. 

 

 

Czyszczenie filtrów 
 

Do czyszczenia filtra wstępnego i dokładnego użyj szczotki. Zamontuj z powrotem poszczególne części filtra, 
jak pokazano na zdjęciach 1, 2 i 3. Włóż je z powrotem do zmywarki na miejsce i naciśnij je w dół. 
 

OSTRZEŻENIE: 

Podczas czyszczenia nie uderzaj w filtry. W przeciwnym razie filtry mogłyby się zgiąć, co obniżyłoby 
wydajność zmywarki. Nigdy nie używaj zmywarki bez filtra. Nieprawidłowo osadzony filtr może obniżyć 
wydajność zmywarki i spowodować uszkodzenie naczyń. 

 

 

Pielęgnacja zmywarki 
 

Panel sterowania można czyścić za pomocą lekko wilgotnej ściereczki. Dokładnie osusz obszar po czyszczeniu. 
Oczyść zewnętrzne części zmywarki zmywaczem wysokiej jakości. Nigdy nie używaj żadnych ostrych 
przedmiotów, wełny stalowej lub grubych, piaskowych środków czyszczących do czyszczenia jakiejkolwiek 
części zmywarki. 

 

Czyszczenie drzwi 

 
Do czyszczenia krawędzi drzwi użyj miękkiej, ciepłej i wilgotnej ściereczki. Aby zapobiec wyciekaniu wody do 
zamka drzwi lub jego części elektronicznych, nie należy używać środków czyszczących w aerozolu. 
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OSTRZEŻENIE: 

Nigdy nie używaj środków czyszczących w aerozolu do czyszczenia drzwi zmywarki, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie zamka drzwi i części elektrycznych. Nie używaj piaskowych środków 
czyszczących lub niektórych rodzajów ręczników kuchennych, ponieważ mogą one zarysować lub 
pozostawić ślady na częściach ze stali nierdzewnej zmywarki do naczyń. 

 

Czyszczenie ramion spryskujących 
 

Ważne jest regularne czyszczenie ramion spryskujących, aby minerały twardej wody nie zatykały dysz i łożysk 
ramion spryskujących. Odłącz ramiona spryskujące, obracając nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
wyjmij podkładkę z ramienia spryskującego, a następnie samo ramię spryskujące. Umyj ramiona spryskujące 
w ciepłej wodzie z mydłem i wyczyść dysze za pomocą szczotki. Po dokładnym przepłukaniu załóż je 
ponownie. 

 

 
 

Jak utrzymywać zmywarkę w dobrym stanie? 
 
Po każdym praniu 

Po każdym myciu zamknąć wlot wody do zmywarki i pozostawić lekko otwarte drzwiczki, aby wilgoć, która w 
przeciwnym razie gromadziłaby się w środku, była wentylowana. 

 
Odłączanie od gniazdka elektrycznego 

Zawsze odłączaj zmywarkę od źródła zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją. 

 

Bez rozpuszczalników i ściernych środków czyszczących 

Nigdy nie czyść zewnętrznych ani gumowych części zmywarki za pomocą rozpuszczalników lub ściernych 
środków czyszczących. Używaj tylko ściereczki do wycierania zamoczonej w ciepłej wodzie z mydłem. Plamy 
należy usunąć z powierzchni zmywarki za pomocą ściereczki do wycierania zamoczonej w wodzie z dodatkiem 
octu lub środka czyszczącego przeznaczonego specjalnie do zmywarek. 
 

Po wyłączeniu z eksploatacji na dłuższy okres 

Zalecamy, aby uruchomić pusty cykl bez naczyń, a następnie odłączyć zmywarkę od źródła zasilania, odciąć 
dopływ wody i pozostawić lekko otwarte drzwi zmywarki. Pomoże to wydłużyć żywotność uszczelek drzwi i 
zapobiegnie gromadzeniu się zapachów wewnątrz zmywarki. 
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Przenoszenie urządzenia 

W przypadku konieczności przesunięcia urządzenia, należy je przesunąć w pozycji pionowej. Jeśli jest to 
naprawdę konieczne, połóż go na tylnej stronie. 
Uszczelka 

Jednym z czynników powodujących nieprzyjemne zapachy wewnątrz zmywarki są resztki jedzenia, które 
zostają uwięzione w uszczelkach. Można temu zapobiec poprzez regularne czyszczenie wilgotną gąbką. 
 

  CZĘŚĆ 8: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 
Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe. 
Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum serwisowym sprawdź, czy możesz samodzielnie 
rozwiązać problem, czytając instrukcję lub postępując zgodnie z instrukcją obsługi. 
Mogą być naliczane opłaty za naprawę nawet w ramach ważnej gwarancji. 

 
Kody błędów 
 

Kody błędów Opis Możliwy przypadek 

E1 Drzwi są otwarte Drzwi są otwarte podczas pracy urządzenia. 

E2 Zawór wlotowy wody. Awaria zaworu wlotowego wody. 

E3 Odprowadzanie wody. Awaria odpływu wody 

E4 Czujnik temperatury Awaria czujnika temperatury 

E5 wyciek Występuje wyciek wody 

E6 Wyciek wody Występuje wyciek wody 

E7 Element grzewczy Nieprawidłowe ogrzewanie 

 
Problem Możliwa przyczyna Co robić 

Zmywarka nie 
włącza się. 

Przepalony 
bezpiecznik lub 

wyłącznik 
automatyczny. 

Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik 
automatyczny. Usuń wszystkie urządzenia dzielące 

ten sam obwód ze zmywarką. 

Przycisk zasilania nie 
został naciśnięty. 

Naciśnij przycisk zasilania i upewnij się, że drzwi są 
zamknięte. Upewnij się, że przewód zasilający jest 

prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego. 

Niskie ciśnienie wody Sprawdź, czy dopływ wody jest prawidłowo 
podłączony i czy zawór wlotowy wody jest otwarty. 

Pompa spustowa 
nie zatrzymuje się. 

Nadmiar wody System jest zaprojektowany do wykrywania 
przepełnienia. Kiedy to nastąpi, wyłącza pompę 

obiegową i włącza pompę spustową. 

Hałas Niektóre słyszalne 
dźwięki są normalne 

Dźwięk z otwarcia pojemnika na detergent. 

Naczynia nie są 
prawidłowo 
załadowane. 

Upewnij się, że wszystko jest zabezpieczone w 
zmywarce do naczyń. 

Buczenie silnika. Zmywarka nie była używana regularnie. Jeśli nie 
używasz jej często, pamiętaj, aby ustawić ją tak, aby 

uruchamiała się co tydzień, co pomoże utrzymać 
wilgotność uszczelki. 
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Problem Możliwa przyczyna Co robić 

Piana w 
urządzeniu 

Niewłaściwy 
detergent 

Używaj tylko specjalnego detergentu do zmywarek, 
aby uniknąć mydlin. W takim przypadku otwórz 

zmywarkę i pozwól mydlinom odparować. Dodaj 1 
galon zimnej wody. Zamknij i zatrzaśnij zmywarkę, a 

następnie rozpocznij cykl „płukania wstępnego”, 
aby spuścić wodę ... W razie potrzeby powtórz 

Zaplamione 
wnętrze 

Zastosowano 
detergent z 
barwnikiem 

Upewnij się, że detergent nie zawiera barwnika. 

Naczynia i sztućce 
nie są czyste 

Niewłaściwy program Wybierz silniejszy program. 

Nieprawidłowe 
ładowanie koszyka 

Upewnij się, że działanie dozownika detergentu i 
ramion spryskujących nie jest zablokowane przez 

duże naczynia. 

Plamy i osad na 
szkle i sztućcach 

1 Niezwykle twarda 
woda 

2 Niska temperatura 
na wlocie 

3 Przeładowanie 
zmywarki 

4 Nieprawidłowe 
ładowanie 

5 Stary lub wilgotny 
detergent w proszku 

6 Pusty dozownik 
płynu 

nabłyszczającego 
7 Nieprawidłowe 

dozowanie 
detergentu 

Aby usunąć plamy ze szkła: 
1 Wyjmij wszystkie metalowe przybory ze zmywarki. 

2 Nie dodawaj detergentu. 
3 Wybierz najdłuższy cykl. 

4 Uruchom zmywarkę i pozwól jej pracować przez 
około 18 do 22 minut, a następnie będzie w praniu 

głównym. 
5 Otwórz drzwiczki, aby wlać 2 szklanki białego octu 

na dno zmywarki. 
6 Zamknij drzwi i pozwól zmywarce zakończyć cykl. 
Jeśli ocet nie działa: powtórz jak wyżej, z wyjątkiem 

1⁄4 szklanki (60 ml) kwasu cytrynowego zamiast 
octu. 

Osad na szklanych 
naczyniach 

Połączenie miękkiej 
wody i zbyt dużej 
ilości detergentu 

Zużyj mniej detergent  jeśli masz miękką wodę i 
wybierz najkrótszy cykl do mycia naczyń szklanych i 

ich czyszczenia. 

Żółty lub brązowy 
osad na 

wewnętrznych 
powierzchniach 

Plamy z herbaty lub 
kawy 

Użyj roztworu 1/2 szklanki wybielacza i 3 szklanki 
ciepłej wody, aby ręcznie usunąć plamy. 

OSTRZEŻENIE 
Musisz odczekać 20 minut po cyklu, aby elementy 
grzewcze ostygły przed czyszczeniem wnętrza; w 

przeciwnym razie dojdzie do poparzeń. 

Osady żelaza w 
wodzie mogą 

powodować ogólny 
osad 

Musisz zadzwonić do firmy zmiękczającej wodę po 
specjalny filtr. 

Biały osad na 
wewnętrznej 
powierzchni 

Minerały twardej 
wody 

Do czyszczenia wnętrza użyj wilgotnej gąbki z 
detergentem do zmywarek i załóż gumowe 
rękawice. Nigdy nie używaj innych środków 

czyszczących niż detergenty do zmywarek, ponieważ 
grozi to pienieniem 

Nie można 
prawidłowo 

zamknąć pokrywy 
dozownika 
detergentu 

pozostałość 
detergentu blokuje 

zatrzask 

Usunąć detergent z zaczepu. 
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Problem Możliwa przyczyna Co robić 

Detergent 
pozostały w 
dozowniku 

Naczynia blokują 
dozownik na 

detergent 

Ponownie załaduj naczynia prawidłowo. 

Para Normalne zjawisko Podczas suszenia i spuszczania wody przez otwór 
wentylacyjny przy zatrzasku drzwi wydobywa się 

para. 

Czarne lub szare 
znaki na 

naczyniach 

Naczynia aluminiowe 
ocierały się o 

naczynia 

Użyj łagodnego ściernego środka czyszczącego, aby 
usunąć te ślady. 

Woda stojąca na 
dnie 

normalne zjawisko Niewielka ilość czystej wody wokół wylotu na dnie 
utrzymuje uszczelnienia. 

Wycieki ze 
zmywarki 

Dozownik 
przepełniony lub 

rozlany płyn 
nabłyszczający 

Uważaj, aby nie przepełnić dozownika 
nabłyszczacza. 

Rozlany płyn nabłyszczający może spowodować 
nadmierne pienienie i doprowadzić do przelania. 

Wszelkie wycieki zetrzyj wilgotną ściereczką. 

Zmywarka nie jest 
wypoziomowana. 

Upewnij się, że zmywarka jest wypoziomowana. 

 
Jeśli problem nie ustąpi, wyłącz zmywarkę, odłącz przewód zasilający. 
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  CZĘŚĆ 9: KARTA INFORMACYJNA 

 
 

  

Marka Philco 

Model  PDP 4 

Pojemność zmywarki 9 

Klasa efektywności energetycznej 1) 
A+ 

Zużycie energii elektrycznej przez 365 dni 2) 
kWh 

222  

Pobór mocy standardowego cyklu prania 0,78 kWh 

Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,35 W 

Pobór mocy w trybie czuwania 170 

Roczne zużycie wody 3) 2800 l 

Klasa efektywności suszenia 4) A 

Standardowy cykl czyszczenia 5) Eco 

Czas trwania programu standardowego cyklu 
czyszczenia 

168 min 

Poziom hałasu 45 dB 

Montaż Wolnostojąca 

Możliwość wbudowania Tak 

Wysokość 84,5 cm 

Szerokość 44,8 cm 

Głębokość (ze złączami) 60 cm 

Pobór energii 1850 W 

Napięcie 220-240v/50Hz 

Ciśnienie wody  0.4 – 10 bar = 0.04 – 1.0 MPa 

Temperatura wody Max. 65°C 
 

 

 

1 A +++ (najwyższa wydajność) do D (najniższa wydajność). 
2 Zużycie energii „222“ kWh rocznie, w oparciu o 280 standardowych cykli czyszczenia przy użyciu napełniania 
zimną wodą i zużycia w trybach niskiej mocy. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu 
użytkowania urządzenia. 
3 Zużycie wody „2800” litrów rocznie, w oparciu o 280 standardowych cykli czyszczenia. Rzeczywiste zużycie 
wody będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia. 
4 A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność). 
5 Ten program nadaje się do czyszczenia normalnie zabrudzonych zastaw stołowych i jest to najbardziej 
wydajny program pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastaw stołowych. 
 
 



 

29 
 

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM 
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, 
wyznaczonego przez urzędy lokalne. 
 

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I 
ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów 
elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. 
W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je 
do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych 
państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu 
sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych 
produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować 
niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub 
najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej 

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej 
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych 
informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu. 
Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej 
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy 
o uzyskanie potrzebnych infor 

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.. 

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez 
uprzedzenia. 

 

 

 
 

OSTRZEŻENIE! Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy 
zwrócić uwagę na symbol podobny do tego po lewej stronie, który znajduje się z tyłu 
urządzenia (panel tylny lub sprężarka) i ma żółty lub pomarańczowy kolor. Jest to 
symbol ostrzeżenia o pożarze. 
W przewodach czynnika chłodniczego i sprężarce znajdują się materiały łatwopalne. 
Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy być daleko od źródła ognia. 
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Warunki gwarancji 

Każdy produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja ma zastosowanie 
jedynie w odniesieniu do towarów wykorzystywanych do wspólnego użytku domowego. W przypadku zakupu 
na fakturę VAT okres gwarancji ulega skróceniu do jednego roku. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 
dni roboczych. Niesprawny produkt może być reklamowany: 

1.     w sklepie, w którym produkt został zakupiony 

2.     poprzez Serwis Fast Poland – ul. Sokołowska 10, 05-090 Puchały, tel.: +48 22 417 91 23, +48 22 417 91 
24,  e-mail: serwis@fastpoland.pl. 

Klient jest zobowiązany do  współpracy w celu potwierdzenia wady, które zostały zareklamowane. 
Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie serwis ma prawo 
odmówić przyjęcia produktu. W przypadku zakwalifikowanego roszczenia, okres gwarancji zostanie 
przedłużony o okres od dnia złożenia reklamacji do dnia przyjęcia produktu przez reklamującego lub daty, do 
której reklamujący jest zobowiązany do odbioru towaru. Aby uzyskać obsługę w ramach niniejszej gwarancji, 
klient jest zobowiązany do okazania: dowodu zakupu, karty gwarancyjnej z pieczątką sklepu, karty 
gwarancyjnej z wpisem instalatora (jeżeli urządzenie wymaga instalacji przez osobę z uprawnieniami do 
instalacji danego urządzenia.). 

Gwarancja nie ma zastosowania 

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym 
produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku: 

 
           - nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania, 
           - nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu użytkowania , 
           - nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu, 
           - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i 
wywołania w nim wady, 
           - uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami 
producenta materiałów, 
           - uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, 
powódź, wyładowania atmosferyczne itp.), 
           - wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu. 

Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, 
takich jak: filtry, żarówki, baterie, słuchawki, kable połączeniowe). Akumulatory objęte są 6-miesięczną 
gwarancją. Gwarancja nie ma zastosowania w sytuacji, gdy produkt został uszkodzony przez naprawy, 
modyfikacje lub inne działania wykonywane przez osobę nieuprawnioną. Dodatkowo, gwarancja nie jest 
ważna w sytuacji, gdy dane na temat produktu, przedstawione w dokumentach różnią się od danych o 
produkcie oraz w przypadku, gdy nie można zidentyfikować produktu według przedstawionych dokumentów 
np. brak  tabliczki znamionowej, brak numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.  
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