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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.
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  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 
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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 
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 
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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. 
• 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: SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 
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  CZĘŚĆ 3: INSTRUKCJA DZIAŁANIA 
 
 
WAŻNE 
Aby uzyskać najlepszą wydajność zmywarki, przeczytaj całą instrukcję obsługi przed 
pierwszym użyciem. 
 
 

Panel sterowania 
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1 Przycisk zasilania: Aby włączyć / wyłączyć zasilanie. 
2 Wybór programu prania: Naciśnij przycisk, aby wybrać cykle prania. 
3 Kontrolka programu. 
4 Przycisk opóźnienia: Aby nacisnąć przycisk, aby opóźnić. 
5 Przycisk Start / Pauza: Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić lub zatrzymać zmywarkę. 
6 Ekran wyświetlacza: pokazuje pozostały czas i stan (stan pracy, czas opóźnienia itp.) 
7 Lampka ostrzegawcza płynu nabłyszczającego: Świeci, gdy dozownik płynu 
nabłyszczającego wymaga uzupełnienia. 
8 Lampka ostrzegawcza o soli: Świeci, gdy zmiękczacz wymaga uzupełnienia. 
 
 

Funkcje zmywarki 
 

 
 
1 pojemnik na sól 
2 Dozownik detergentu 
3 Kosz na sztućce 
4 Filtr 
5 Dozownik płynu nabłyszczającego 
6 Ramiona spryskujące 
7 Półka na filiżanki 
8 Koszyk 
9 Złącze rury wlotowej 
10 Złącze rury spustowej 
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  CZĘŚĆ 4: PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
 

Ładowanie soli do zmiękczacza 
 
Zawsze używaj soli przeznaczonej do mycia w zmywarce. 
Pojemnik na sól znajduje się pod koszem i należy go napełnić w następujący sposób: 
 
Uwaga! 
- Używać wyłącznie soli przeznaczonej specjalnie do stosowania w zmywarkach do naczyń! 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. 

-  Sól należy uzupełniać tylko tuż przed rozpoczęciem jednego z kompletnych programów zmywania. 
Pozwoli to uniknąć ziaren soli lub słonej wody, które mogły pozostaćna dnie urządzenia przez dowolny 
okres czasu, co może powodować korozję. 

 

 
 
 
A.  Wyjmij kosz, a następnie odkręć i zdejmij korek z pojemnika na sól. 
B.  Przed pierwszym myciem dodaj 1 litr wody do pojemnika na sól w urządzeniu. 
C.  Umieść końcówkę lejka (w zestawie) w otworze i wprowadź około 1 kg soli. Z 

pojemnika na sól wydobywa się niewielka ilość wody. 
D.  Po napełnieniu pojemnika zakręć mocno korek z powrotem zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. 
E.  Zazwyczaj lampka ostrzegawcza soli przestaje świecić w ciągu 2-6 dni po 

napełnieniu pojemnika solą. 
F.  Natychmiast po wsypaniu soli do pojemnika należy uruchomić program zmywania 

(sugeruje wybór szybkiego programu). W przeciwnym razie układ filtrujący, pompa 
lub inne ważne części urządzenia mogą zostać uszkodzone przez słoną wodę. To 
jest poza gwarancją. 
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UWAGA: 
1. Zbiornik soli należy napełniać tylko wtedy, gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza soli 
na panelu sterowania. 
W zależności od tego, jak całkowicie sól się rozpuszcza, lampka ostrzegawcza soli może 
nadal świecić, nawet jeśli pojemnik na sól jest pełny. 
Jeśli na panelu sterowania nie ma lampki ostrzegawczej soli (w niektórych modelach), 
można określić, kiedy należy załadować sól do zmiękczacza na podstawie cykli, które 
uruchomiła zmywarka do naczyń. 
2. W przypadku rozlania soli należy uruchomić namaczanie lub szybki program w celu 
usunięcia nadmiaru soli. 
 

Dostosowanie zużycia soli 
 
Krok 1: Wprowadź status korekty soli 
Zamknij drzwi, w ciągu 60 sekund po włączeniu zasilania naciśnij przycisk Start / Pauza i 
przytrzymaj przez 5 sekund, urządzenie przejdzie w tryb ustawień. 
 

 
 

 
 
Krok 2: wybierz określony poziom zużycia soli 
Naciśnij przycisk Start / pauza, aby wybrać odpowiedni zestaw zgodnie z lokalnym 
środowiskiem, zestawy zmienią się w następującej kolejności: H1-> H2-> H3-> H4-> H5-
> H6; 
 
Krok 3: Wyjdź ze stanu dostosowania soli 
Bez jakiejkolwiek operacji w ciągu pięciu sekund urządzenie wyjdzie z trybu ustawień, 
urządzenie przejdzie w tryb gotowości 
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W sumie występuje 6 poziomów zużycia soli. Zaleca się wybór poziomu zgodnie z 
poniższą tabelą: 
 

Poziom twardości wody Ustawienie zmiękczacza 
wody 

Ustawienie na 
wyświetlaczu °dH1) mmol/l 2) 

0-5 0-0.9 1 H1 

6-11 1.0-2.0 2 H2 

12-17 2.1-3.0 3 H3 

18-22 3.1-4.0 4* H4 

23-34 4.1-6.1 5 H5 

35-45 6.2-8.0 6 H6 

 
 
UWAGA: 
1) Niemiecki stopień pomiaru twardości wody 
2) milimol, międzynarodowa jednostka twardości wody 
*) Ustawienia fabryczne 
 
 

Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego 
 
Dozownik płynu nabłyszczającego 
 
Środek nabłyszczający jest uwalniany podczas końcowego płukania, aby zapobiec 
tworzeniu się kropel wody na naczyniach. To może pozostawić plamy i smugi. 
Usprawnia również suszenie, umożliwiając zmywanie naczyń z wody. Zmywarka jest 
przystosowana do używania płynnych środków nabłyszczających. Dozownik płynu 
nabłyszczającego znajduje się wewnątrz drzwiczek obok dozownika detergentu. Aby 
napełnić dozownik, otwórz korek i wlej nabłyszczacz do dozownika, aż wskaźnik 
poziomu stanie się całkowicie czarny. 
Objętość pojemnika na nabłyszczacz wynosi około 110 ml. 
 
Funkcja środka nabłyszczającego 
 
Środek nabłyszczający jest dodawany automatycznie podczas ostatniego płukania, 
zapewniając dokładne płukanie oraz suszenie bez plam i smug. 
 
UWAGA! 
Do zmywarki należy używać wyłącznie markowych środków nabłyszczających. Nigdy nie 
napełniaj dozownika nabłyszczacza innymi substancjami (np. Środkiem do czyszczenia 
zmywarek, detergentem w płynie). Spowodowałoby to uszkodzenie urządzenia. 
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Kiedy napełniać dozownik płynu nabłyszczającego 
 
Jeśli na panelu sterowania nie ma lampki ostrzegawczej płynu nabłyszczającego, ilość 
płynu nabłyszczającego można ocenić na podstawie koloru optycznego wskaźnika 
poziomu „C” umieszczonego obok nasadki. Gdy pojemnik na nabłyszczacz jest pełny, 
cały wskaźnik będzie ciemny. W miarę zmniejszania się płynu nabłyszczającego 
zmniejsza się rozmiar ciemnej kropki. Nigdy nie pozwól, aby poziom nabłyszczacza spadł 
poniżej 1/4. 
 
W miarę zmniejszania się płynu nabłyszczającego zmienia się rozmiar czarnej kropki na 
wskaźniku poziomu płynu nabłyszczającego, jak pokazano poniżej. 
 

 

 
 
 

 
 
1 Aby otworzyć dozownik, obróć nasadkę do strzałki „otwórz” (w lewo) i wyjmij ją. 
2 Wlej nabłyszczacz do dozownika, uważając, aby nie przepełnić. 
3 Załóż pokrywkę, wkładając ją zgodnie ze strzałką „otwarta” i obracając w kierunku 
strzałki zamkniętej (prawej). 
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UWAGA: 
Wyczyść rozlany płyn nabłyszczający podczas napełniania chłonną szmatką, aby uniknąć 
nadmiernego pienienia się podczas następnego mycia. Nie zapomnij założyć korka 
przed zamknięciem drzwi zmywarki. 
 
Regulacja dozownika płynu nabłyszczającego 
 
Dozownik płynu nabłyszczającego ma sześć lub cztery ustawienia. Zawsze zaczynaj od 
dozownika ustawionego na „4”. Jeśli występują problemy z plamami i słabym 
suszeniem, zwiększ ilość dozowanego płynu nabłyszczającego, zdejmując pokrywkę 
dozownika i obracając pokrętło na „5”. Jeśli naczynia nadal nie suszą się prawidłowo lub 
są zaplamione, ustaw pokrętło na kolejny wyższy numer, aż naczynia będą wolne od 
plam. Zalecane ustawienie to „4”. (Wartość fabryczna to „4”.) 
 

 
 
UWAGA: 
Zwiększ dawkę, jeśli po umyciu na naczyniach znajdują się krople wody lub wapna. 
Zmniejsz ją, jeśli na naczyniach są lepkie białawe plamy lub niebieskawy nalot na 
naczyniach szklanych lub ostrzach noża. 
 

Funkcja detergent 
 
Skoncentrowany detergent 
 
Zwykle nowy sproszkowany detergent nie zawiera fosforanów. Funkcja zmiękczania 
wody fosforanu nie jest podana. W takim przypadku zalecamy napełnienie pojemnika 
solą nawet wtedy, gdy twardość wody wynosi tylko 6 dH. 
W przypadku stosowania detergentów bez fosforanów w przypadku twardej wody 
często pojawiają się białe plamy na naczyniach i szklankach. 
W takim przypadku dodaj więcej detergentu, aby uzyskać lepsze wyniki. Detergenty bez 
chloru wybielają tylko trochę. Silne i kolorowe plamy nie zostaną całkowicie usunięte. 
W takim przypadku wybierz program o wyższej temperaturze. 
W zależności od składu chemicznego detergenty można podzielić na dwa podstawowe 
typy: 
- konwencjonalne, alkaliczne detergenty ze składnikami żrącymi 
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- skoncentrowane detergenty o niskiej zawartości zasad z naturalnymi enzymami 
 
Tabletki z detergentem 
 
Tabletki detergentów różnych marek rozpuszczają się z różną prędkością. Z tego 
powodu niektóre tabletki detergentu nie mogą się rozpuścić i rozwinąć pełnej mocy 
czyszczącej podczas krótkich programów. Dlatego podczas używania tabletek z 
detergentem należy stosować długie programy, aby zapewnić całkowite usunięcie 
resztek detergentu. 
 
UWAGA: 
Tabletki z detergentem są dostępne tylko w modelach z funkcją 3 w 1 lub programem 3 
w 1. 
 
Dozownik detergentu 
 
Dozownik należy ponownie napełnić przed rozpoczęciem każdego cyklu prania, zgodnie 
z instrukcjami podanymi w tabeli cykli prania. Twoja zmywarka używa mniej detergentu 
i płynu nabłyszczającego niż zwykła zmywarka. Zasadniczo do normalnego wsadu prania 
potrzebna jest tylko jedna łyżka detergentu. Również bardziej zabrudzone rzeczy 
wymagają więcej detergentu. Zawsze dodawaj detergent tuż przed uruchomieniem 
zmywarki, w przeciwnym razie może być wilgotny i nie rozpuści się prawidłowo. 
 
Właściwe stosowanie detergentu 
 
Używaj wyłącznie detergentów specjalnie przeznaczonych do stosowania w 
zmywarkach do naczyń. Utrzymuj detergent świeży i suchy. 
Nie wkładaj detergentu w proszku do dozownika, dopóki nie będziesz gotowy do mycia 
naczyń. 
Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania i przechowywania 
podanych na opakowaniu detergentu. 
 
Zamknij pokrywę i naciśnij, aż się zablokuje. 
Jeśli naczynia są mocno zabrudzone, umieść dodatkową dawkę detergentu w komorze 
detergentu do mycia wstępnego. Ten detergent zadziała podczas fazy prania 
wstępnego. 
 
UWAGA: 
- Informacje o ilości detergentu w jednym programie znajdują się na ostatniej 

stronie. 
- Należy przestrzegać zaleceń producenta na opakowaniu detergentu. 
- Jeśli pokrywa jest zamknięta: naciśnij przycisk zwalniający. Pokrywa się otwiera. 
- Zawsze dodawaj detergent tuż przed rozpoczęciem każdego cyklu prania. 
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- Używaj wyłącznie markowych środków myjących do zmywarek. 
 
 

  CZĘŚĆ 5: ŁADOWANIE ZMYWARKI  
 
Rekomendacje 
- Zastanów się nad zakupem przyborów kuchennych, które można myć w zmywarce. 

- Dla szczególnych pozycji wybierz program z tak niską temperaturą. 
- Aby uniknąć uszkodzenia, nie wyjmuj szklanek i sztućców ze zmywarki natychmiast 

po zakończeniu programu. 
 

Do mycia w zmywarce następujące sztućce / naczynia 
Nie są odpowiednie 
- Sztućce z drewna, porcelany lub  z masy perłowej 

- Przedmioty z tworzyw sztucznych, które nie są odporne na ciepło 
- Starsze sztućce z przyklejonymi częściami, które nie są odporne na temperature 

- Przedmioty z cyny lub miedzi 
- Kryształy 
- Drewniane talerze 

- Przedmioty wykonane z włókien syntetycznych 
 

Uwaga przed lub po załadowaniu koszy do zmywarki 
 
Aby uzyskać najlepszą wydajność zmywarki, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami 
dotyczącymi ładowania. Funkcje i wygląd koszy i koszy na sztućce mogą się różnić w 
zależności od modelu. 

 

Zeskrob duże ilości resztek jedzenia. Zmiękcz resztki przypalonego jedzenia na 
patelniach Nie trzeba płukać naczyń pod bieżącą wodą. 

Umieść przedmioty w zmywarce w następujący sposób: 
1. Przedmioty takie jak kubki, szklanki, garnki / patelnie itp. Są odwrócone. 
2. Wszystkie przybory są bezpiecznie ułożone w stos i nie mogą się przewrócić. 

3. Wszystkie przybory są ustawione w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się 
swobodnie obracać podczas mycia. 

 
UWAGA: Bardzo małych przedmiotów nie należy myć w zmywarce, ponieważ mogą one 
łatwo wypaść z kosza. 
 

Załaduj przedmioty, takie jak kubki, szklanki, patelnie itp., Otworem skierowanym w 
dół, aby woda nie mogła gromadzić się w pojemniku lub głębokiej podstawie. 
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Aby uniknąć uszkodzenia szkła, nie może się dotykać. 
Załaduj do kosza duże przedmioty, które najtrudniej wyczyścić. 

Noże z długim ostrzem przechowywane w pozycji pionowej stanowią potencjalne 
zagrożenie! 

Długie i / lub ostre sztućce, takie jak noże, muszą być ustawione poziomo w koszu. 
Proszę nie przeładowywać zmywarki. Jest to ważne dla dobrych wyników i rozsądnego 
zużycia energii. 
 

Ładowanie kosza 
 

Ustaw naczynia tak, aby nie zostały poruszone przez strumień wody. 
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Koszyk na sztućce 
 
Ustaw naczynia tak, aby nie zostały poruszone przez strumień wody. 
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  CZĘŚĆ 6: URUCHAMIANIE PROGRAMU PRANIA 
 
Tabela programów 

 
Program Rodzaj naczyń Cykl Deterg

ent do 
mycia 

Czas 
trwania 

(min) 

Energia 
(kWh) 

Woda (l) Nabłyszc
zacz 

 

Mocno 
zabrudzone 

naczynia, takie 
jak garnki, 
patelnie, 

naczynia z 
zaschniętymi 
potrawami. 

Mycie wstępne 
Mycie główne 

(70 ° C) 
Płukanie 1 
Płukanie 2 

Płukanie na 
gorąco 

Wysuszenie 

3/15g 
(lub 3 
w 1) 

140 0,9 10 * 

 

Do normalnie 
zabrudzonych 

ładunków, takich 
jak garnki, 

talerze, szklanki i 
lekko 

zabrudzone 
patelnie. 

Mycie wstępne 
Mycie główne 

(60 ° C) 
Płukanie 1 

Płukanie na 
gorąco 

Wysuszenie 

3/15g 
(lub 3 
w 1) 

120 0,7 8 * 

ECO 
(*EN5042

4) 
 

Zwykle 
zabrudzone 

naczynia, garnki, 
patelnie, talerze, 

szklanki. 
Codziennie 
używane 
naczynia 

Mycie wstępne 
Mycie główne 

(50 ° C) 
Płukanie 

Płukanie na 
gorąco 

Wysuszenie 

3/15g 
(lub 3 
w 1) 

180 0,61 6,5 * 

 

Cykl zmywania 
delikatnych 

naczyń 
wrażliwych na 

wysokie 
temperatury 

(uruchamiany 
bezpośrednio po 

użyciu) 

Mycie główne 
(45 ° C) 

Płukanie 
Płukanie na 

gorąco 
Wysuszenie 

18g 
(lub 3 
w 1) 

75 0,5 7 * 

 

Lekko lub 
normalnie 

zabrudzone 
talerze i patelnie 

codziennego 
użytku 

Mycie główne 
(65 ° C) 

Płukanie na 
gorąco 

Wysuszenie 

18g 
(lub 3 
w 1) 

90 0,65 7 * 

 

Krótkie mycie 
dla lekko 

zabrudzonych 
naczyń, bez 

suszenia 

Mycie główne 
(40 ° C) 

Płukanie  

15g 30 0,23 6  
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Ten program 
zapewnia 
skuteczne 

czyszczenie 
samej zmywarki 

Mycie główne 
(70 ° C) 

Płukanie 
Płukanie na 

gorąco 
Wysuszenie  

15g 
(lub 3 
w 1) 

80 0,58 6,6 * 

 

Włączanie urządzenia 
 
Rozpoczynanie cyklu prania ... 
Wyciągnij kosz (patrz rozdział „Ładowanie zmywarki”). 

Wlać detergent (patrz rozdział „Sól, detergent i nabłyszczacz”). 
Włóż wtyczkę do gniazdka. Zasilanie wynosi 220–240 V AC 50 HZ, specyfikacja gniazda 
wynosi 10 A 250 V AC. 
Upewnij się, że dopływ wody jest włączony do pełnego ciśnienia. 

 
Naciśnij przycisk programu, program zmywania zostanie zmieniony zgodnie z 
kierunkiem ECO-> Szkło-> 90 min-> Szybki-> Samoczyszczenie-> Intensywny-> 
Normalny; 

Jeśli zostanie wybrany program, lampka zaświeci się. Następnie naciśnij przycisk Start / 
Pauza, zmywarka zaczyna się uruchamiać. 

 

Zmiana programu ... 
 

Wskazówka: Możesz zmodyfikować program zmywania, gdy zmywarka działa tylko 
przez krótki czas. W przeciwnym razie detergent mógł już zostać uwolniony, a 
urządzenie mogło już spuścić wodę do mycia. W takim przypadku należy ponownie 
napełnić dozownik detergentu (patrz rozdział „Wkładanie detergentu”). 
 

Naciśnij przycisk Start / Pauza, aby zatrzymać maszynę, gdy drzwi są zamknięte, naciśnij 
przycisk Program dłużej niż trzy sekundy, maszyna będzie w stanie czuwania, a 
następnie możesz zmienić program na żądane ustawienie cyklu (patrz sekcja 
„Uruchamianie cykl prania ... ”). 

 

Jeśli otworzysz drzwi podczas prania, urządzenie zatrzyma się. Po zamknięciu drzwi i 
naciśnięciu przycisku Start / Pauza urządzenie będzie kontynuować pracę po 10 
sekundach. 
 

Pod koniec cyklu prania 
 
Po zakończeniu cyklu roboczego brzęczyk zmywarki zabrzmi 8 sekund, a następnie 
zatrzyma się. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ. / WYŁ., Odciąć dopływ 
wody i otworzyć drzwi zmywarki. 
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Odczekaj kilka minut przed rozładowaniem zmywarki, aby uniknąć przenoszenia naczyń 
i przyborów kuchennych, gdy są one jeszcze gorące i bardziej podatne na pękanie. Będą 
też lepiej schły. 

 
Wyłączanie zmywarki 

1. Wyłącz zmywarkę, naciskając przycisk ON / OFF. 
2. Zakręcić zawór wody! 
Ostrożnie otwórz drzwi. 

Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia. Dlatego naczynia należy pozostawić do 
ostygnięcia około 15 minut przed wyjęciem z urządzenia. 

Otwórz drzwiczki zmywarki, pozostaw je uchylone i poczekaj kilka minut przed 
wyjęciem naczyń. W ten sposób będą one chłodniejsze, a suszenie poprawione. 

Rozładowywanie zmywarki 
To normalne, że zmywarka jest mokra w środku. 

 
 

  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). 
 

 

 
A Plastikowy filtr 

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

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

B 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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UWAGA: 

- Sprawdź filtry pod kątem zablokowania po każdym użyciu zmywarki. 

- Odkręcając filtr wstępny, możesz usunąć system filtrów. Usuń resztki jedzenia i 
wyczyść filtry pod bieżącą wodą. 

 

UWAGA: 

Cały zespół filtra 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. 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. 
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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. 

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: INSTALACJA 
 

Uwaga! 

Montaż rur i urządzeń elektrycznych powinien być wykonywany przez profesjonalistów. 

 

Ostrzeżenie! 

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Przed instalacją zmywarki odłączyć 
zasilanie elektryczne. 

Nieprzestrzeganie tego może spowodować śmierć lub porażenie prądem. 

 

Przygotowanie do instalacji 
 

Miejsce montażu zmywarki powinno znajdować się w pobliżu istniejących węży 
wlotowych i spustowych oraz przewodu zasilającego. 

Należy wybrać jedną stronę zlewu szafki, aby ułatwić podłączenie węży spustowych 
zmywarki. 
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Umiejscowienie urządzenia 

 
Ustaw urządzenie w żądanym miejscu. Tył powinien opierać się o ścianę za nim i boki, 
wzdłuż sąsiednich szafek lub ściany. Zmywarka jest wyposażona w węże 
doprowadzające i odprowadzające wodę, które można ustawić w prawo lub w lewo, 
aby ułatwić prawidłowy montaż. 

 

Informacje o podłączeniu zasilania 
 

OSTRZEŻENIE! 

Dla bezpieczeństwa osobistego: 

Nie używaj przedłużacza ani przejściówki z tym urządzeniem. 

W żadnym wypadku nie należy przecinać ani usuwać uziemienia. 

 

 

Wymagania elektryczne 

 

Proszę spojrzeć na tabliczkę znamionową, aby poznać napięcie znamionowe i podłączyć 
zmywarkę do odpowiedniego źródła zasilania. Użyj zalecanego bezpiecznika 10 A i 
zapewnij oddzielny obwód obsługujący tylko to urządzenie. 

 

Połączenie elektryczne 

 

Upewnij się, że napięcie i częstotliwość mocy są zgodne z wartościami na tabliczce 
znamionowej. Wtyczkę należy wkładać tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka 
elektrycznego. Jeśli gniazdko elektryczne, do którego należy podłączyć urządzenie, nie 
jest odpowiednie dla wtyczki, wymień gniazdko zamiast używać adapterów itp., 
Ponieważ mogą one spowodować przegrzanie i poparzenia. 

 

Podłączenie wody 
 
Cold Water Connection 

 

Podłącz wąż doprowadzający zimną wodę do gwintowanego złącza 3/4 (cale) i upewnij 
się, że jest dobrze zamocowany. Jeśli rury wodne 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 takie środki ostrożności, istnieje ryzyko, że 
wlot wody może zostać zablokowany i spowodować uszkodzenie urządzenia. 
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Podłączenie węży spustowych 
 

 
 

 
 

Jak spuścić nadmiar wody z węży 

 

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 trzymanego na zewnątrz i poniżej zlewu. 
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Wylot wody 
 

Podłącz wąż spustowy wody. Wąż spustowy musi być prawidłowo zamocowany, aby 
uniknąć wycieków wody. 

Upewnij się, że wąż spustowy wody nie jest zagięty lub zgnieciony. 

 

Wąż przedłużający 
 

Jeśli potrzebujesz przedłużenia węża spustowego, zastosuj podobny wąż spustowy. 

Nie może być dłuższy niż 4 metry; w przeciwnym razie efekt czyszczenia zmywarki może 
zostać zmniejszony. 

 

Uruchomienie zmywarki 
 

Przed uruchomieniem zmywarki należy sprawdzić następujące rzeczy. 

1 Zmywarka jest wypoziomowana i prawidłowo zamocowana 

2 Zawór wlotowy jest otwarty 

3 Połączenia węża dopływowego są całkowicie dokręcone i nie przeciekają 

4 Przewody są ściśle połączone 

5 Zasilanie jest włączone 

6 Wszystkie materiały opakowaniowe i nadruki należy wyjąć ze zmywarki 
 

 

  CZĘŚĆ 9: 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 Dłuższy czas wlotu Krany nie są otwarte lub pobór wody jest 
ograniczony lub ciśnienie wody jest zbyt 

niskie. 

E4 Woda się wylewa Jakiś element zmywarki przecieka 
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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. 

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 

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

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 10: DANE TECHNICZNE 
 

 
 

Wysokość 438 mm 

Szerokość 550 mm 

Głębokość 500 mm 

Napięcie Patrz tabliczka znamionowa 

Ciśnienie wody 0.04-1.0MPa 

Zasilanie Patrz tabliczka znamionowa 

Pojemność 6 kompletów 
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  CZĘŚĆ 11: KARTA INFORMACYJNA 

 
 

  

Marka Philco 

Model  PDT 671 

Pojemność zmywarki 6 

Klasa efektywności energetycznej 1) 
A+ 

Zużycie energii elektrycznej przez 365 dni 2) 
kWh 

174 

Pobór mocy standardowego cyklu prania 0,61 kWh 

Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,45 W 

Pobór mocy w trybie czuwania 0,49 W 

Roczne zużycie wody 3) 1820 l 

Klasa efektywności suszenia 4) A 

Standardowy cykl czyszczenia 5) Eco 

Czas trwania programu standardowego cyklu 
czyszczenia 

180 min 

Poziom hałasu 49 dB 

Montaż Wolnostojąca 

Możliwość wbudowania Tak 

Wysokość 43,8 cm 

Szerokość 55 cm 

Głębokość (ze złączami) 50 cm 

Pobór energii 1170-1380 W 

Napięcie 220-240v/50Hz 

Ciśnienie wody  0.4 – 10 bar = 0.04 – 1.0 MPa 
 

 

 

1 A +++ (najwyższa wydajność) do D (najniższa wydajność). 
2 Zużycie energii „266“ 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 „3080” 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. 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 
 

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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