
QW-S41I472X-DE





PL-3

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1: OPIS ZMYWARKI 
Dane techniczne        5
Zgodność z normami i danymi z badań      5
ROZDZIAŁ 2: INFORMACJE I ZALECENIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA            
Złomowanie        6
Informacje dot. bezpieczeństwa       6
Zalecenia         8
Przedmioty nie nadające się do zmywania w zmywarce     8
ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA ZMYWARKI    
Ustawianie zmywarki        9
Przyłącza wody        10
Wąż doprowadzenia wody       10
Wąż doprowadzenia wody       10
Przyłącza elektryczne        11
Przed uruchomieniem zmywarki       12
ROZDZIAŁ 4: PRZYGOTOWANIE ZMYWARKI DO UŻYTKU
Oznaczanie twardości wody       12
Napełnianie solą        12
Pasek testowy        12
Regulacja  zużycia soli        13
Używanie detergentu        13
Napełnianie komory na detergent       13
Detergent łączony        14
Napełnianie środkiem nabłyszczającym oraz ustawienia     14
ROZDZIAŁ 5: WKŁADANIE NACZYŃ DO ZMYWARKI  
Stelaż na naczynia        15
Alternatywne sposoby napełniania koszyków      18
ROZDZIAŁ 6: OPIS PROGRAMÓW 
Elementy programów        20
ROZDZIAŁ 7: WŁĄCZANIE ZMYWARKI I WYBIERANIE PROGRAMU    
Włączanie zmywarki        23
Śledzenie przebiegu programu       23
Zmiana programu        23
Zmiana programu z resetowaniem       24
Wyłączanie zmywarki        24
ROZDZIAŁ 8: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE     
Filtry         25
Ramiona natryskowe        25
Filtr na wężu        25
ROZDZIAŁ 9: KODY AWARII I CO ROBIĆ W RAZIE AWARII    26
ROZDZIAŁ 10: INFORMACJE PRAKTYCZNE I UŻYTECZNE    27
     
Szanowni Klienci, Naszym celem jest oferowanie wysokiej jakości produktów, które przekraczają Wasze 
oczekiwania. Zmywarkę tę wyprodukowano w nowoczesnym zakładzie i starannie przetestowano, zwłaszcza 
pod kątem jakości.

Instrukcję tę przygotowano, aby pomóc Wam w korzystaniu z tego urządzenia wyprodukowanego przy użyciu 
najnowszej technologii, z ufnością i maksymalną sprawnością. 

Przed jego pierwszym użyciem proszę uważnie przeczytać tę instrukcję, która zawiera podstawowe 
informacje dotyczące jego bezpiecznej instalacji, konserwacji i użytkowania. W celu instalacji zmywarki proszę 
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym. 

Ta instrukcja obsługi dotyczy kilku modeli. Mogą więc wystąpić różnice.



PL-4

ROZDZIAŁ -1:  INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

 
 1.  Górny kosz  
 2.  Górne ramię spryskiwacza 
 3.  Dolny kosz 
 4.  Dolne ramię spryskiwacza 
 5.  Filtr 
 6.  Tabliczka znamionowa
 

  7. Panel sterowania
  8. Dozownik detergentu i środka
       do płukania
  9. Dozownik soli
10. Zatrzask górnego kosza 
11. Górna szuflada na sztućce 

Mechanizm Turbo 
suszenia: 
Ten system zapewnia 
wydajniejsze suszenie 
naczyń.
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Dane techniczne

Zgodność z normami i danymi z badań lub Deklaracją zgodności UE
Ten produkt spełnia wymogi wszystkich odpowiednich dyrektyw UE i zharmoni-
zowanych norm związanych z oznakowaniem CE.
Elektroniczną wersję niniejszej instrukcji obsługi znajdziesz na stronie 
www.sharphomeappliances.com

Pojemność 10 miejsc do ustawiania naczyń 
Wysokość 820 mm - 870 mm
Szerokość 450 mm
Głębokość 550 mm
Waga netto 32 kg
Wejście zasilania 220-240 V, 50 Hz
Całkowity pobór mocy 1900 W
Pobór mocy w trybie 
nagrzewania wody

1800 W

Moc pompy 100 W
Moc pompy 
odprowadzającej wodę

30 W

Ciśnienie dostarczanej wody 0,03 MPa (0,3 bar) - 1 MPa (10 bar)
Natężenie prądu 10 A

ROZDZIAŁ -1:  DANE TECHNICZNE
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ROZDZIAŁ -2:  WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA

Recykling
• Niektóre elementy i opakowanie urządzenia zostały wytworzone z materiałów 
nadających się do przetworzenia.  
• Plastikowe części są oznaczone międzynarodowymi skrótami:  (>PE<, >PS<, 
>POM<, >PP<)
• Tekturowe części zostały wyprodukowane z makulatury i należy je usunąć do 
pojemnika przeznaczonego na papier do ponownego przetworzenia.
• Takich materiałów nie należy usuwać do zwykłych pojemników na odpadki. 
Powinny zostać dostarczone do punktów przetwarzania zużytych materiałów.
• W celu uzyskania informacji na temat metody i punktów zbiórki zużytych ma-
teriałów należy skontaktować się z odpowiednimi władzami.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Po dostarczeniu urządzenia do domu
• Należy sprawdzić, czy urządzenie lub jego opakowanie nie jest uszkodzone. 
Nigdy nie wolno uruchamiać uszkodzonego urządzenia. W przypadku jakie-
gokolwiek uszkodzenia zmywarki należy skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem.
• Rozpakuj opakowanie w pokazany sposób i usuń je zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
Punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas instalacji urządzenia
• Wybierz bezpieczne miejsce o równej powierzchni, odpowiednie do zainsta-
lowania zmywarki.
• Przeprowadź instalację i podłączenia zmywarki postępując według podanych 
instrukcji. 
• Instalację i naprawy opisywanego urządzenia należy powierzyć wyłącznie au-
toryzowanemu serwisowi.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.  
• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że urządzenie zostało 
odłączone od źródła zasilania.    
• Sprawdź, czy wewnętrzny system bezpieczników elektrycznych podłączony 
jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
• Wszystkie podłączenia elektryczne należy przeprowadzić zgodnie z warto-
ściami podanymi na tabliczce znamionowej.
• Upewnij się, że urządzenie nie zostało ustawione na przewodzie zasilającym.
• Do podłączenia zmywarki nie wolno stosować przedłużaczy ani listw zasilają-
cych. Po przeprowadzeniu instalacji wtyczka przewodu zasilającego powinna 
być łatwo dostępna.
• Po przeprowadzeniu instalacji należy po raz pierwszy uruchomić zmywarkę 
bez załadowanych naczyń.
Codzienna eksploatacja
• Opisywane urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w zwykłych go-
spodarstwach domowych; nie wolno wykorzystywać zmywarki w innych celach.
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ROZDZIAŁ -2:  WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA

Wykorzystanie urządzenia do celów komercyjnych spowoduje utratę ważności 
gwarancji.
• Nie wolno stawać, siadać lub umieszczać naczyń na otwartych drzwiczkach 
urządzenia, ponieważ mogłoby to spowodować upadek.
• Nie wolno stosować detergentów i środków do płukania nieprzeznaczonych 
specjalnie do użycia w zmywarkach. W przeciwnym wypadku nasza firma nie 
ponosi odpowiedzialności.
• Woda znajdująca się w sekcji myjącej urządzenia nie jest wodą pitną i nie 
nadaje się do spożycia.
• Z powodu zagrożenia wybuchem nie wolno w sekcji myjącej urządzenia 
umieszczać żadnych rozpuszczalnych środków chemicznych, jak 
rozpuszczalniki.
• Przed rozpoczęciem zmywania należy sprawdzić, czy plastikowe elementy 
są termoodporne.
• Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz 
osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi bądź umysłowymi, 
a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat obsługi, jeśli po-
zostają pod nadzorem opiekunów bądź zostały szczegółowo poinstruowane 
o sposobie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją ryzyka związane 
z niewłaściwym użyciem. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do 
zabawy. Dzieci nie powinny czyścić urządzenia ani wykonywać czynności
 konserwacyjnych, jeśli pozostają bez nadzoru.
• W zmywarce nie wolno umieszczać nieodpowiednich ani ciężkich 
przedmiotów, przekraczających pojemność kosza. Firma SHARP nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wewnętrznych części.
• Podczas pracy zmywarki nie należy otwierać drzwiczek urządzenia. Układ 
zabezpieczający przerwie pracę zmywarki, jeśli drzwiczki zostaną otwarte.
• Nie wolno pozostawiać otwartych drzwiczek, aby zapobiec wypadkom.
• Noże i inne ostro zakończone przedmioty należy umieszczać w szufladzie na 
sztućce, ostrzem skierowanym do dołu.
• Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez firmę 
SHARP lub jej serwis.
• W przypadku wyboru opcji EnergySave (ustawienia na „Yes” (tak)), 
drzwiczki zostaną automatycznie otwarte po zakończeniu programu. Nie 
wolno stosować siły do otwierania drzwiczek, żeby uniknąć uszkodzenia 
mechanizmu automatycznego otwierania drzwiczek w ciągu 1 minuty. Drzwicz-
ki należy pozostawić otwarte przez 30 minut, żeby skutecznie je osuszyć. 
(dotyczy modeli wyposażonych w system automatycznego otwierania 
drzwiczek)
Ostrzeżenie: Po usłyszeniu dźwiękowego sygnału otwierania drzwiczek 
nie wolno stawać z przodu drzwi.
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ROZDZIAŁ -2:  WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci
• Po rozwinięciu opakowania z urządzenia należy upewnić się, że materiały użyte do 
opakowania są niedostępne dla dzieci.
• Nie pozwól dzieciom wykorzystywać urządzenia do zabawy lub uruchamiać zmywarki.
• Detergenty i środki do płukania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Jeśli drzwiczki pozostają otwarte, należy trzymać dzieci z dala od urządzenia. Ponieważ 
wewnątrz zmywarki wciąż pozostają środki czyszczące.
• Należy upewnić się, że stare urządzenie nie stanowi zagrożenia dla dzieci.
Dzieci wiedzą, że mogą zostać zamknięte w starych urządzeniach. Żeby zapobiec takim 
sytuacjom, należy uniemożliwić zablokowanie drzwiczek urządzenia i odłączyć przewód 
zasilający.
W przypadku wystąpienia usterek
• Wszelkie naprawy przeprowadzone przez osoby inne niż personel autoryzowanego 
serwisu spowodują utratę ważności gwarancji.
• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw urządzenia należy upewnić się, 
że zmywarka została odłączona od sieci wodociągowej i elektrycznej. Wyłącz bezpiecznik 
lub odłącz przewód zasilający od gniazdka. Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania 
ciągnąc za przewód zasilający. Należy pamiętać o zakręceniu zaworu doprowadzającego 
wodę.
Zalecenia
• Żeby zaoszczędzić energię i wodę, przed umieszczeniem talerzy w zmywarce należy 
usunąć przywierające do nich resztki żywności. Należy uruchamiać urządzenie w pełni 
załadowane.
• Programu mycia wstępnego należy używać wyłącznie w przypadku konieczności.
• Wklęsłe naczynia, jak miski, szklanki i garnki, należy układać do góry dnem.
• Nie jest zalecane przepełnianie urządzenia ani załadowanie w sposób inny niż pokazywany.
Elementy nieodpowiednie do zmywania naczyń
• Popiół papierosowy, resztki świecy, pasty, farby, substancje chemiczne, materiały ze 
stopów żelaza.
• Widelce, łyżki i noże z rączkam i wykonanymi z drewna, kości lub kości słoniowej, albo 
pokryte macicą perłową; elementy przyklejone, zabrudzone substancjami żrącymi, kwasa-
mi lub zasadami chemicznymi.
• Elementy plastikowe, które nie są termoodporne, pojemniki powleczone miedzią lub cyną.
• Przedmioty aluminiowe i srebrne (mogą ulec odbarwieniu, zmatowieć).
• Niektóre delikatne rodzaje szkła, porcelana z nadrukowanymi ornamentami, ponieważ 
może wyblaknąć nawet po pierwszym zmywaniu; niektóre elementy kryształowe, ponieważ 
po pewnym czasie mogą utracić swoją przezroczystość, mocno zabrudzone sztućce, które 
nie są termoodporne, naczynia szklane ze szkła ołowiowego, deski do krojenia, elementy 
wyprodukowane z włókna sztucznego.
• Elementy chłonne, jak gąbki lub ściereczki kuchenne, nie nadają się do mycia w zmywarce.
Ostrzeżenie: Kupując w przyszłości komplety naczyń lub sztućców, zwróć uwagę, aby 
zakupić przeznaczone do mycia w zmywarkach.
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INSTALACJA URZĄDZENIA
Ustawienie urządzenia
Podczas ustalania miejsca instalacji zmywarki należy wybrać miejsce umożliwiające 
łatwe załadowanie i wyjęcie naczyń.
Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu, w którym temperatura w pomieszczeniu może 
spaść poniżej 0°C. 
Przed ustawieniem należy rozwinąć opakowanie, postępując według wskazówek 
zamieszczonych na opakowaniu.
Zmywarkę należy ustawić w pobliżu zaworu doprowadzającego wodę lub odpływu 
ścieków. Urządzenie należy ustawić w miejscu, w którym dokonane podłączenia nie będą 
wymagały zmiany. 
Podczas przesuwania urządzenia nie wolno chwytać za drzwiczki lub panel.
Należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniej wolnej przestrzeni ze wszystkich stron 
urządzenia, żeby zapewnić wygodne wysuwanie i wsuwanie podczas czyszczenia 
zmywarki.
Podczas ustawiania urządzenia należy sprawdzić, czy wąż doprowadzający lub 
odprowadzający wodę nie został ściśnięty. Należy również upewnić się, że zmywarka nie 
została ustawiona na przewodzie zasilającym.
Ustaw urządzenie przy pomocy regulowanych nóżek, żeby znajdowało się w pozycji 
poziomej i zachowało równowagę. Prawidłowe ustawienie urządzenia zapewnia 
bezproblemowe otwieranie i zamykanie drzwiczek. Jeśli drzwiczki urządzenia nie 
zamykają się prawidłowo, należy sprawdzić, czy zmywarka została stabilnie ustawiona 
na podłodze; jeśli nie, wyreguluj nóżki i zapewnij stabilne ustawienie.
Podłączenie do wody
Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna musi być odpowiednia do zainstalowania 
zmywarki. Zalecamy również montaż filtra na ujęciu wody w instalacji wodnej 
mieszkania, żeby uniknąć uszkodzenia zmywarki z powodu przedostania się 
jakichkolwiek zanieczyszczeń (piasku, gliny, rdzy itp.), ponieważ mogą czasami 
przedostawać się przez sieć wodną lub wewnętrzną sieć kanalizacyjną, co pozwoli 
uniknąć skarg na zażółcenia i pozostałości po zmywaniu.

ROZDZIAŁ -3:  INSTALACJA URZĄDZENIA
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Wąż doprowadzający wodę
Nie wolno stosować węża doprowadzającego wodę ze 
starej zmywarki. Należy zastosować nowy wąż, dostarczo-
ny w zestawie z urządzeniem. Jeśli podłączasz nowy lub 
długo nieużywany wąż doprowadzający wodę do urządze-
nia, przed wykonaniem podłączenia przepuść przez niego 
wodę. Podłącz wąż doprowadzający wodę bezpośrednio 
do zaworu doprowadzającego wodę. Ciśnienie bieżącej 
wody powinno wynosić co najmniej 0,03 MPa i maksymal-
nie 1 MPa. Jeśli ciśnienie wody jest wyższe niż 1 MPa, 
należy zainstalować zawór redukcyjny ciśnienia wody.

Po przeprowadzeniu podłączeń zawór należy całkowicie otworzyć i sprawdzić
ciśnienie wody. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zawór doprowadzający 
wodę należy zamknąć, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

UWAGA: W niektórych modelach zastoso-
wano końcówkę odcinającą dopływ wodę. 
Do końcówki odcinającej doprowadzone jest 
napięcie zasilające, które może być niebez-
pieczne. Nie należy usuwać końcówki odci-
nającej dopływ wody. Nie wolno dopuścić do 
zagięcia lub skręcenia.

Wąż odprowadzający wodę 
Wąż odprowadzający wodę można podłączyć bezpo-
średnio do otworu spustowego wody lub do odpływu 
ścieków w zlewie. Zastosowanie specjalnej rury z za-
giętym zakończeniem (jeśli jest dostępna) umożliwia 
odprowadzanie wody bezpośrednio do zlewu poprzez 
zawieszenie jej na krawędzi zlewu. To podłączenie 
powinno znajdować między 50 a 110 cm od płaszczy-
zny podłogi. 
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Ostrzeżenie: Jeśli został zastosowany wąż odprowadzający wodę dłuższy niż 4 m, naczynia 
mogą pozostawać zabrudzone. W takim przypadku nasza firma nie ponosi odpowiedzialności.

Podłączenia elektryczne
Uziemioną wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć do gniazdka elektrycznego 
z uziemieniem, o odpowiednich parametrach natężenia prądu i napięcia. Jeśli instalacja 
elektryczna nie jest uziemiona, wykonanie uziemienia należy powierzyć kompetentnemu 
elektrykowi. W przypadku podłączenia zmywarki do instalacji elektrycznej bez uziemienia, 
nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające straty. Obciążenie we-
wnętrznego bezpiecznika powinno wynosić 10-16 A. Opisywane urządzenie przystosowane 
jest do napięcia 220-240 V. Jeśli lokalne napięcia zasilania wynosi 110 V, należy podłączyć 
transformator 110/220 V o mocy 3000 W.
Podczas ustawiania urządzenia nie wolno go podłączyć do zasilania. Należy zawsze 
stosować zalaną wtyczkę kabla zasilającego, dostarczoną w zestawie ze zmywarką. Pra-
ca urządzenia przy niższym napięciu niż zalecane spowoduje obniżenie jakości zmywania. 
Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony wyłącznie przez autoryzowany 
serwis lub upoważnionego elektryka. W przeciwnym razie mogłoby dojść do wypadku. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wtyczkę przewodu zasilającego należy odłączyć od 
gniazdka elektrycznego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
Wtyczki nie wolno odłączać mokrymi rękami, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie 
prądem elektrycznym. Odłączając urządzenie od źródła zasilania należy odłączyć kabel za-
silający trzymając za wtyczkę. Nigdy nie wolno ciągnąć kabla zasilającego.
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Przed użyciem zmywarki po raz pierwszy
• Sprawdź, czy parametry zasilania w energię elektryczną i wodę odpowiadają  wartościom podanym w instrukcji 
instalacji zmywarki.
• Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z wnętrza zmywarki.
• Ustaw zmiękczanie wody.
• Nasyp 1 kg soli do komory na sól i napełnij ją wodą do poziomu, przy którym będzie się prawie przelewać.
• Napełnij komorę na środek nabłyszczający. 
PRZYGOTOWANIE ZMYWARKI DO UŻYTKU 
Znaczenie odwapnienia wody
• Aby dobrze zmywać, zmywarka potrzebuje wody miękkiej, czyli i niewielkie zawartości wapienia. W przeciwnym razie, 
na naczyniach i urządzeniach wewnątrz zmywarki  pozostają białe wapienne ślady. To negatywnie wpływa na wydajność 
zmywania, suszenia i nabłyszczania. Z tego powodu w zmywarkach do naczyń stosuje się układy zmiękczające. Układ 
zmiękczający trzeba odświeżać, aby także przy następnym zmywaniu działał tak samo dobrze. W tym celu w zmywarce 
stosuje się sól.
Napełnianie solą

Używaj soli specjalnie przeznaczonej do użytku 
w zmywarkach do naczyń. Aby nasypać soli 
zmiękczającej, najpierw wyjmij dolny koszyk, 
a następnie otwórz pokrywkę komory na sól obracając 
ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. (1) (2) Przy pierwszym użyciu napełnij komorę 
1 kg soli i wodą (3) aż do poziomu bliskiego przelania. 
Użycie lejka (4) ułatwi napełnianie. Załóż z powrotem 
pokrywkę i zakręć ją. Co ok. 20-30 zmywań uzupełniaj 
sól w zmywarce do całkowitego napełnienia (ok. 1 kg). 
Komorę na sól napełnia się wodą tylko przy pierwszym 
użyciu. Zalecamy stosowanie do zmiękczania soli 
drobnoziarnistej lub w proszku. Nie syp do zmywarki 
soli kuchennej. W przeciwnym razie działanie środka 
zmiękczającego może się zmniejszać z czasem. 
Po uruchomieniu zmywarki komora na sól napełni 
się wodą. Dlatego nasyp sól do zmiękczania przed 
uruchomieniem zmywarki. W ten sposób przelewająca 
się sól zostaje natychmiast wyczyszczona w trakcie 
zmywania. Jeśli nie zmywasz żadnych naczyń zaraz 
po nasypaniu soli, wówczas uruchom krótki program 
zmywający przy pustej zmywarce, aby uniknąć 
jej korozji z powodu przelewania się soli podczas 
napełniania jej komory. Aby sprawdzić, czy w zmywarce   

jest dość soli zmiękczającej, sprawdź przezroczystą sekcję pokrywki komory na sól. Jeśli soli jest dość, ta przezroczysta 
sekcja jest zielona. Jeśli nie jest zielona, trzeba dosypać soli.

Pasek testowy
Skuteczność zmywania zależy od miękkości wody. W związku z tym zmywarka jest wyposażona w system zmiękczania 
doprowadzanej wody. Jeśli system jest prawidłowo ustawiony, skuteczność zmywania jest wyższa. Aby określić stopień 
twardości wody, należy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągowym lub użyć paska testowego (jeśli 
jest dostępny).

Wyjmij 
pasek 
testowy.

Otworzyć 
dopływ 
wody na 
około 1 
min.

Włóż 
pasek 
do 
wody 
na 1 
sek.

Potrząśnij 
paskiem po 
wyjęciu go 
z wody.  

Woda 
przez 
1 min.

Ustaw stopień twardości wody w zmywarce zgodnie 
z wynikiem uzyskanym przy użyciu paska testowego.

Poziom 1 Brak kamienia

Poziom 2 Bardzo mała 
zawartość 
wapna

Poziom 3 Mała zawartość 
kamienia

Poziom 4 Średnia 
zawartość 
kamienia

Poziom 5 Zawartość 
kamienia

Poziom 6 Duża 
zawartość 
wapna

ROZDZIAŁ 4: PRZYGOTOWANIE ZMYWARKI DO UŻYTKU 

2

4

SALT

1

3



PL-13

Regulacja użycia soli

Ustaw stopień twardości wody w urządzeniu zgodnie ze stopniem określonym na pasku testowym.  
UWAGA: Fabryczne ustawienie stopnia twardości wody to 3.

Po zresetowaniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru programu.3
W międzyczasie włącz zasilanie urządzenia, naciskając przycisk ON/OFF.  1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru programu, dopóki na wyświetlaczu nie zniknie wskazanie „SL”.3 
Zwolnij przycisk wyboru programu po zniknięciu wskazania „SL” na wyświetlaczu. 3
Urządzenie wyświetli ostatnio ustawiony stopień twardości wody stopień twardości wody.
Stopień twardości wody można ustawić za pomocą przycisku wyboru programu 3 zgodnie z Tabelą ustawień 
stopnia twardości wody. 
Po ustawieniu stopnia twardości wody naciśnij przycisk ON/OFF, żeby zapisać ustawienia w pamięci. 1
Używanie detergentu
Używaj detergentu specjalnie przeznaczonego do użytku w domowych zmywarkach do naczyń.
Można znaleźć detergenty do zmywarek domowych w proszku, żelu i tabletkach.
Detergent należy umieścić w komorze przed uruchomieniem zmywarki. Detergenty przechowuje się 
wchłodnych i suchych miejscach, niedostępnych dla dzieci.
Nie przekraczaj wymaganej ilości detergentu w  komorze, w przeciwnym razie może to spowodować rysy na 
szklankach, a także prowadzić do słabego rozpuszczania się detergentu.
Jeśli potrzeba dodatkowych informacji dotyczących detergentu, skontaktuj się bezpośrednio z jego 
producentem.
Napełnianie komory na detergent
Naciśnij zatrzask, aby otworzyć pojemnik na detergent, jak pokazano na rysunku. 1 We wnętrzu pojemnika na 
detergent są kreski.  Pojemnik mieści 40 cm3 detergentu. Otwórz opakowanie z detergentem do zmywareki 
nalej do większej komory b 25 cm3 jeśli naczynia są bardzo zabrudzone, a jeśli mniej - 15 cm3.2 Jeśli naczynia 
były brudne przez bardzo długi czas, są na nich zaschłe resztki lub całkowicie wypełniają zmywarkę, nalej a 
5cm3 detergentu do komory zmywania wstępnego i uruchom zmywarkę. Być może trzeba będzie dodać więcej 
detergentu do zmywarki, w zależności od stopnia zabrudzenia i twardości wody w okolicy.

Stopień 
twardości 
wody

Poziom 
w stopniach 
niemieckich 
dH

Poziom 
w stopniach 
francuskich 
dF

Poziom 
w stopniach 
brytyjskich 
dE  

Wskaźnik twardości wody

1 0–5 0–9 0–6 Na wyświetlaczu pojawia się komunikat L1.

2 6–11 10–20 7–14 Na wyświetlaczu pojawia się komunikat L2.

3 12–17 21–30 15–21 Na wyświetlaczu pojawia się komunikat L3.

4 18–22 31–40 22–28 Na wyświetlaczu pojawia się komunikat L4.

5 23–34 41–60 29–42 Na wyświetlaczu pojawia się komunikat L5

6 35–50 61–90 43–63 Na wyświetlaczu pojawia się komunikat L6.

ROZDZIAŁ 4: PRZYGOTOWANIE ZMYWARKI DO UŻYTKU 
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ROZDZIAŁ 4: PRZYGOTOWANIE ZMYWARKI DO UŻYTKU 
Detergenty łączone
Detergenty łączone mogą wykazywać różne właściwości. Przed użyciem takiego detergentu, należy zapoznać 
się z instrukcją jego stosowania i ściśle się do niej stosować. W ogólności detergenty łączone osiągają 
dostateczne rezultaty tylko w pewnych warunkach.
Na co zwracać uwagę przy używaniu tego rodzaju produktów: 
• Sprawdź w danych produktu czy jest łączony, czy nie. 
• Sprawdź, czy ten detergent jest odpowiedni do twardości wody z sieci wodociągowej. 
• Przestrzegaj instrukcji na opakowaniu detergentu.   
• Tabletki zawsze wkładaj do do komory na detergent w dozowniku detergentu.
• Trzeba skontaktować się z producentem i dowiedzieć o właściwe warunkach użycia. 
• Jeśli używasz odpowiednich produktów, zapewnia to oszczędność zużycia soli oraz/ lub środka 
nabłyszczającego.
• Gwarancja na zmywarkę nie obejmuje reklamacji z powodu użycia detergentów tego rodzaju.
Zalecane użycie: Jeśli chcesz uzyskać lepsze wyniki przy stosowaniu detergentów łączonych, dodaj do 
zmywarki soli i środka nabłyszczającego i ustaw twardość wody i środek nabłyszczający w najniższym 
położeniu.

Rozpuszczalności detergentów produkcji różnych firm mogą się różnić w zależności od 
temperatury i czasu. A zatem nie zaleca się stosowanie takich detergentów  w  programach 
krótkich. Do takich programów lepiej nadają się detergenty w proszku.

Ostrzeżenie:  Jeśli wraz użyciem detergentu tego rodzaju pojawi jakiś nieznany dotąd problem, skontaktuj się 
bezpośrednio z jego producentem.
Gdy zrezygnujesz z użycia detergentów połączonych
• Napełnij komory na sól i środek nabłyszczający.
• Nastaw ustawienie twardości wody w położenie najwyższe i uruchom pustą zmywarkę.
• Ustaw poziom twardości wody.
• Odpowiednio nastaw środek nabłyszczający.
Napełnianie środkiem nabłyszczającym oraz ustawienia
Aby napełnić komorę na środek nabłyszczający, należy zdjąć jej pokrywkę. Napełnić komorę środkiem 
nabłyszczającym do poziomu znacznika MAX, a następnie zamknąć pokrywkę. Należy uważać, aby nie 
przepełnić komory na środek nabłyszczający, i wytrzeć rozlany środek.
Aby zmienić poziom środka nabłyszczającego, przed włączeniem zmywarki należy wykonać 
poniższe kroki:
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk programu.
• Włączyć zmywarkę.
• Przytrzymać przycisk programu, aż tekst „rA” zniknie z wyświetlacza. Ustawienie dawki środka 

nabłyszczającego odpowiada ustawionej twardości wody. 
• Zmywarka wyświetli bieżące ustawienie.
• Zmienić poziom, naciskając przycisk programu.
• Wyłączyć zmywarkę, aby zapisać ustawienie.
Ustawienie fabryczne to „4”.
Jeśli naczynia nie są suszone prawidłowo lub są na nich plamki, należy zwiększyć poziom. Jeśli na 
naczyniach tworzą się niebieskie plamy, należy zmniejszyć poziom. 

Poziom Dawka nabłyszczacza Wskaźnik

1 Środek nabłyszczający nie jest odmierzany Na wyświetlaczu widnieje komunikat r1.

2 Odmierzana jest 1 dawka. Na wyświetlaczu widnieje komunikat r2.

3 Odmierzane są 2 dawki. Na wyświetlaczu widnieje komunikat r3.

4 Odmierzane są 3 dawki. Na wyświetlaczu widnieje komunikat r4.

5 Odmierzane są 4 dawki. Na wyświetlaczu widnieje komunikat r5.
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ZAŁADOWANIE ZMYWARKI
Umieść prawidłowo naczynia w zmywarce.
Dostępne są dwa oddzielne kosze na naczynia. Dolny kosz przeznaczony jest na okrągłe i głębokie przedmiotów. 
Górny kosz przeznaczony jest na cienkie i wąskie przedmioty. Żeby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się uży-
wać szuflady na sztućce.
Żeby uniknąć ewentualnych obrażeń, umieszczaj noże z długimi uchwytami i ostro zakończone noże ostrzem 
skierowanym do dołu lub kładź je poziomo na koszykach.
Ostrzeżenie: Umieść naczynia w zmywarce tak, żeby nie blokowały ruchu obracających się dolnych ramion 
spryskiwaczy.

Kratka na naczynia
Kratki na naczynia znajdują się w górnym koszu zmywarki. 
a b Kratek na naczynia można używać w położeniu otwar-
tym lub zamkniętym. W położeniu otwartym a można wło-
żyć filiżanki; a w położeniu zamkniętym b można włożyć 
szklanki. Kratki można również wykorzystać do ułożenia 
długich widelców, noży i łyżek na boku.

Regulacja wysokości kosza, gdy jest pełny
Mechanizm regulacji wysokości górnego kosza pozwala wyregulować jego wysokość bez wyjmowania naczyń 
iwrazie potrzeby utworzyć dużą przestrzeń na górze lub dole zmywarki. Kosz zmywarki jest fabrycznie ustawiony 
w położeniu górnym. Żeby podnieść koszyk, chwyć go z obu stron i pociągnij do góry. Żeby go obniżyć, ponownie 
chwyć z obu stron i opuść. Sprawdź przy mechanizmie regulacji załadowanego kosza, czy obie strony znajdują 
się w tym samym położeniu (górnym lub dolnym).

Dolny kosz 
Składane kratki 
Składane kratki w koszu górnym zostały opracowane z myślą o łatwym układaniu dużych przedmiotów, 
np. garnków, rondli itp. Jeśli zachodzi potrzeba każdą część można oddzielnie złożyć albo złożyć obie, 
powiększając w ten sposób przestrzeń. Możesz wykorzystać składane kratki przesuwając je do góry lub 
składając do dołu.

ROZDZIAŁ -5: ZAŁADOWANIE ZMYWARKI
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ROZDZIAŁ -5: ZAŁADOWANIE ZMYWARKI 
Dolny kosz
Składane kratki
Złożone z 2 części składane kratki, umieszczone na koszu dolnym, zostały opracowane z myślą o łatwym ukła-
daniu dużych przedmiotów, np. garnków, rondli itp. Jeśli zachodzi potrzeba każdą część można oddzielnie złożyć 
albo złożyć obie, powiększając w ten sposób przestrzeń. Możesz wykorzystać składane kratki przesuwając je do 
góry lub składając do dołu.  
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4)Górny kosz na sztućce
Górny kosz na sztućce został tak zaprojektowany, aby zmieściły się w nim widelce, noże, łyżki, 
długie i bardzo małe sztućce.

Kosz ten może być łatwo i szybko wyjęty ze zmywarki. Umożliwia to łatwe przeniesienie świeżo 
umytych sztućcy na swoje miejsce w kuchni.

Uwaga: Noże oraz inne ostre przedmioty muszą być ułożone poziomo w koszu na sztućce.

ROZDZIAŁ -5: ZAŁADOWANIE ZMYWARKI 
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Różne możliwości załadowania kosza  
Dolny kosz

Górny kosz

ROZDZIAŁ -5: ZAŁADOWANIE ZMYWARKI 
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Nieprawidłowe załadowanie

Ważna informacja dla laboratoriów testowych

Szczegółowe informacje na temat testów wydajności można uzyskać pod poniższym adresem: „dishwasher@
standardtest.info”. W wiadomości e-mail należy podać nazwę modelu i numer seryjny (20 cyfr), znajdujące się na 
drzwiczkach zmywarki. 

=

= =
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ROZDZIAŁ -6:  OPIS PROGRAMÓW 

Elementy programu

Ostrzeżenie: Krótkie programy nie obejmują procesu suszenia. Wartości podane powyżej uzyskano w warunkach 
laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami. Podane wartości mogą się zmieniać w zależności od 
warunków użytkowania urządzenia i warunków otoczenia (napięcia sieciowego, ciśnienia wody, temperatury 
wody dopływowej i temperatury otoczenia).

Nr programu

Auto
Intensywny

Auto
Normalny

Auto
Delikatny

Podwyższona 
higiena

Nazwy 
programów 
i temperatury 
mycia

60-70°C
(P1)

50-60°C (P2) 30-50°C(P3) 70°C (P4)

Rodzaj 
zabrudzenia 
naczyń

Automatyczne ustawienie czasu i temperatury 
mycia oraz ilości wody poprzez określenie stopnia 
zabrudzenia naczyń

Naczynia mocno 
zabrudzone 
odstawione na 
dłuższy czas 
lub wymagające 
higienicznego mycia

Stopień 
zabrudzenia

Wysoki Wysoki Niski Wysoki

Ilość 
detergentu 
B: 25 cm3/ 
15 cm3 
A: 5 cm3

A+B A+B B A+B

Automatyczne ustawienie czasu i temperatury 
mycia oraz ilości wody poprzez określenie stopnia 
zabrudzenia naczyń

Mycie 
w temperaturze 50°C

Mycie 
w temperaturze 70°C

Płukanie w zimnej 
wodzie

Płukanie w gorącej 
wodzie

Suszenie

Zakończenie 
programu

Czas trwania 
programu 
(minuty)

152-98 111-96 82-69 115

Zużycie energii 
elektrycznej 
(kWh)

0,93-1,42 0,81-1,02 0,66-0,77 1,22

Zużycie wody 
(litry)

10,0-20 9,6-16,1 9,7-16 12,8
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ROZDZIAŁ -6:  OPIS PROGRAMÓW 
Elementy programu

Nr programu

Super 50’ 65°C Eco
( podstawowy )

Szybki Mycie wstępne

Nazwy programów 
i temperatury 
mycia

65°C (P5) 50°C (P6) 40°C (P7) - (P8)

Rodzaj 
zabrudzenia 
naczyń

Zabrudzenia 
zupą, sosem, 
makaronem, 
jajkami, 
pilawem, 
ziemniakami 
oraz resztkami 
potraw 
pieczonych lub 
smażonych

Naczynia 
zabrudzone kawą, 
mlekiem, herbatą, 
zimnym mięsem, 
warzywami, 
nieodstawione na 
dłuższy czas

Naczynia 
zabrudzone kawą, 
mlekiem, herbatą, 
zimnym mięsem, 
warzywami, 
nieodstawione na 
dłuższy czas

Mycie wstępne - 
spłukanie i usunięcie 
resztek jedzenia przy 
pełnym wsadzie, 
a następnie wybór 
programu

Stopień 
zabrudzenia

Średni Średni Niski

Ilość detergentu 
B: 25 cm3/ 15 cm3 
A: 5 cm3

A+B A+B B

Mycie 
w temperaturze 
65°C

Mycie 
w temperaturze 
50°C

Mycie 
w temperaturze 
40°C

Mycie wstępne

Płukanie 
w zimnej 
wodzie

Płukanie w zimnej 
wodzie

Płukanie w zimnej 
wodzie

Zakończenie 
programu

Płukanie w 
gorącej wodzie

Płukanie w gorącej 
wodzie

Płukanie w gorącej 
wodzie

Zakończenie 
programu

Suszenie Zakończenie 
programu

Zakończenie 
programu

Czas trwania 
programu (minuty)

50 198 30 15

Zużycie energii 
elektrycznej (kWh)

1,02 0,73 0,55 0,02

Zużycie wody (litry) 9,9 9,0 9,9 3,6
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ROZDZIAŁ -7:  WŁĄCZENIE ZASILANIA URZĄDZENIA I WYBÓR PROGRAMU

1.) Przycisk ON/OFF
Naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje świecenie wskaźnika zakończenia programu.
2.) Wyświetlacz programu
Wyświetlacz programu pokazuje całkowity czas trwania programu i czas pozostały do zakończenia programu. 
Można również kontrolować przebieg wybranego programu na wyświetlaczu.
3.) Przycisk wyboru programu 
Użycie przycisku wyboru programu umożliwia wybór programów odpowiednich do mytych naczyń.
4.) Przycisk timera opóźnienia
Można opóźnić czas uruchomienia wybranego programu od 1-2 ….19 godzin, naciskając przycisk timera 
opóźniającego na zmywarce. Jeśli naciśniesz przycisk timera opóźniającego, we wskazaniu programu pojawi 
się „1h”. Dalsze naciskanie przycisku timera opóźniającego spowoduje wyświetlanie odpowiedniego wskazania 
(1-2… 19). Można włączyć opóźnienie uruchomienia programu wybierając czas opóźnienia i żądany program 
mycia za pomocą przycisku wyboru programu. Możesz również najpierw wybrać program, a następnie ustawić 
opóźnienie uruchomienia programu. Do anulowania lub zmiany czasu opóźnienia uruchomienia programu 
możesz użyć przycisku timera opóźniającego; opóźnienie będzie aktywne zgodnie z ostatnio ustawionymi 
wartościami.
5.) Przycisk detergentu w tabletkach (przycisk 3 w 1)
Jeśli stosujesz detergenty z dodatkowymi składnikami zawierające sól i płyn do płukania, naciśnij przycisk 
detergentu w tabletkach.
6.) ½  Przycisk połowy załadunku
Korzystając z funkcji ½ , można wybrać jeden z trzech trybów pracy: zmywanie naczyń w dolnym koszu, górnym 
i w obu koszach.

Jeśli chcesz umyć w zmywarce mniejszą ilość naczyń, w niektórych programach można również 
włączyć funkcję połowy załadunku. Jeśli naczynia znajdują się w obu koszach, wybierz funkcję 
połowy załadunku i pozycję, w której symbole obu koszy są podświetlone.

Jeśli naczynia znajdują się tylko w górnym koszu, naciśnij przycisk ½ i wybierz pozycję, w której 
podświetlony jest symbol górnego kosza. W ten sposób zostaną umyte tylko naczynia znajdujące 
w górnym koszu zmywarki. Gdy ta funkcja jest włączona, w dolnym koszu nie powinny znajdować 
się żadne naczynia.

Jeśli naczynia znajdują się tylko w dolnym koszu, naciśnij przycisk ½ i wybierz pozycję, w której 
podświetlony jest symbol dolnego kosza. W ten sposób zostaną umyte tylko naczynia znajdujące 
w dolnym koszu zmywarki. Korzystając z tej funkcji, upewnij się, że 
naczynia nie znajdują się w górnym koszu. 

Uwaga: Funkcje dodatkowe włączone w trakcie poprzedniego programu zmywania będą również aktywne 
przy uruchamianiu kolejnego programu. Jeśli nie chcesz z nich korzystać w trakcie nowego programu, naciśnij 
ponownie przycisk wybranej funkcji i upewnij się, że jej wskaźnik się wyłączył. 
Uwaga: Jeśli wybrany zostanie program, z którego nie można korzystać razem z funkcją połowy załadunku, 
wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, co oznacza, że wybrana opcja jest niedostępna.
7.) Wskaźnik poziomu soli   
Żeby rozpoznać niewystarczającą ilość soli w zmywarce, należy sprawdzić wskaźnik braku soli na wyświetlaczu. 
Jeśli wskaźnik poziomu soli świeci się, należy napełnić pojemnik na sól.
Wskaźnik braku płynu do płukania naczyń  
Żeby sprawdzić, czy poziom płynu do płukania w zmywarce jest wystarczający, należy sprawdzić wskaźnik 
poziomu płynu do płukania na wyświetlaczu. Jeśli wskaźnik braku płynu do płukania świeci, należy napełnić 
pojemnik na płyn.
Wskaźnik zakończenia programu  
Po zakończeniu wybranego programu na panelu sterowania włączy się wskaźnik zakończenia programu. 
Po zakończeniu programu zmywarka wyemituje również 5 sygnałów dźwiękowych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĄDZENIU 

1 2 3 4 5 6 7
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ROZDZIAŁ -7:  WŁĄCZENIE ZASILANIA URZĄDZENIA I WYBÓR PROGRAMU  
Włączenie zasilania zmywarki   

1. Naciśnij przycisk ON/OFF. 
2. Wybierz program odpowiedni do naczyń za pomocą przycisku wyboru programu. 
3. Jeśli chcesz, możesz wybrać funkcje dodatkowe.      
4. Zamknij drzwiczki. Program uruchomi się automatycznie.         

Uwaga: Jeśli po wybraniu żądanego programu nie zdecydujesz się na jego uruchomienie, po prostu naciśnij 
przycisk ON/OFF. Jeśli ponownie naciśniesz przycisk ON/OFF, zmywarka będzie gotowa do wyboru nowego 
programu. Przyciskiem wyboru programu możesz ustawić nowy program. Kontrola przebiegu programu

Kontrola przebiegu programu

Zmiana programu 
Jeśli chcesz zmienić program w trakcie pracy urządzenia.

Uwaga: Jeśli chcesz otworzyć drzwiczki zmywarki przed zakończeniem programu w celu jego zatrzymania, 
należy najpierw nieco uchylić drzwiczki i w ten sposób zapobiec wyciekowi wody. 

 

 
 
 
 
 

1

3Naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje 
włączenie zasilania zmywarki, we wskazaniu 
programu wyświetli się 1 kreska i włączy 
wskaźnik zakończenia programu. 

Jeśli wybierzesz program za pomocą 
przycisku wyboru programu, na 
wyświetlaczu pojawi się wybrany 
program (1, 2 itd.) i wyłączy wskaźnik 
zakończenia programu. 

Nie wolno otwierać drzwiczek 
zmywarki przed zakończeniem 
programu.

Po zakończeniu wybranego programu na 
panelu sterowania włączy się wskaźnik 
zakończenia programu. Po zakończeniu 
programu zmywarka wyemituje również 
5 sygnałów dźwiękowych.

Otwórz drzwiczki i wybierz nowy 
program, naciskając przycisk 
wyboru programu. 

Po zamknięciu drzwiczek 
przebieg nowego programu 
zastąpi stary program. 
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ROZDZIAŁ 7:  WŁĄCZENIE ZMYWARKI I WYBÓR PROGRAMU 

Zmiana programu poprzez zresetowanie urządzenia 
Jeśli chcesz anulować program w trakcie. 

Uwaga: Jeśli chcesz otworzyć drzwiczki zmywarki przed zakończeniem programu w celu jego zatrzymania, 
należy najpierw nieco uchylić drzwiczki i w ten sposób zapobiec wyciekowi wody.

Wyłączenie zasilania zmywarki

Uwaga: Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego oznaczającego zakończenie programu mycia (włączony 
wskaźnik zakończenia programu), można uchylić drzwiczki zmywarki w celu szybszego wysuszenia naczyń.

Uwaga: Jeśli podczas mycia zostaną otwarte drzwiczki zmywarki lub nastąpi przerwa w zasilaniu, urządzenie 
wznowi działanie programu po zamknięciu drzwiczek lub przywróceniu zasilania.  

Uwaga: Jeśli odłączone zostanie zasilanie lub drzwiczki urządzenia zostaną otwarte, program zostanie 
przerwany. Zmywarka będzie gotowa do wyboru nowego programu.

Otwórz drzwiczki zmywarki. Na 
wyświetlaczu pojawi się ostatnio 
wybrany program. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru 
programu przez 3 sekundy. Wskaźnik końca 
programu pulsuje, a na wyświetlaczu pojawi 
się “1”.

Po zamknięciu drzwiczek zmywarki 
rozpocznie się odprowadzanie zużytej 
wody. Urządzenie odprowadzi zużytą 
wodę w ciągu ok. 30 sekund. Jeśli program 
zostanie anulowany, zmywarka wyemituje 
5 sygnałów dźwiękowych i włączy się 
wskaźnik zakończenia programu.

Po włączeniu się wskaźnika 
zakończenia programu wyłącz 
zasilanie zmywarki za pomocą 
przycisku ON/OFF. Odłącz wtyczkę z gniazdka. 

Zakręć zawór wody.
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Czyszczenie zmywarki w regularnych odstępach czasu przedłuża jej żywotność.   
W sekcji mycia zmywarki może gromadzić się olej i wapno . Jeśli tak się dzieje:
-Napełnij komorę na detergentu bez wkładania żadnych naczyń do zmywarki, uruchom ją przy wysokiej 
temperaturze. Jeśli to nie wystarczy, użyj specjalnego środka czyszczącego.
Czyszczenie uszczelek w drzwiczkach zmywarki
- Regularnie przecieraj uszczelki wilgotną ściereczką.
Czyszczenie zmywarki
Czyść filtry i ramiona natryskowe co najmniej raz w tygodniu. 
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij wtyczkę zmywarki z gniazdka i zakręć jej kurek. 
Przetrzyj drobnym środkiem czyszczącym i zwilżoną ściereczką.
Filtry
Jeśli na zgrubnym lub drobnym filtrze pozostały jakieś resztki jedzenia, wyjmij je i dokładnie umyj pod bieżącą 
wodą.
a. Mikro filtr
b. Zgrubny filtr
c. Filtr metalowo-plastikowy
Aby wyjąć i oczyścić zestaw filtrów, obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij unosząc w górę.1
Wyciągnij i wyjmij filtr metalowo-plastikowy. 3 Następnie wyciągnij filtr zgrubny z mikro filtru.2 Przemyj go dużą 
ilością wody bieżącej. Z powrotem załóż filtr metalowo-plastikowy. Włóż filtr zgrubny do mikro filtra 
w taki sposób, aby te znaki były naprzeciw siebie. Dołącz mikro filtr do filtru metalowo-plastikowego i obróć do 
kierunku strzałki. Filtr zablokuje się, gdy strzałkę na mikro filtrze widać z drugiej strony. 4 
• Nie używać zmywarki bez żadnego filtru. 
• Niewłaściwe założenie filtru zmniejsza skuteczności zmywania. 
• Czystość filtrów jest bardzo ważna dla prawidłowego działania zmywarki. 
 

Ramiona natryskowe
Sprawdź otwory na górne i dolne ramiona natryskowe. Jeśli się coś zatkało, wyjmij ramiona natryskowe i umyj 
je pod wodą.   
Można wyjąć dolne ramię natryskowe pociągając je ku górze, a nakrętkę ramienia górnego można zdjąć 
obracając ją w lewo. Przy zakładaniu górnego ramienia z powrotem upewnij się, że nakrętka jest całkowicie 
dokręcona.

Filtr na wężu 
Sprawdzaj ten filtr i wąż od czasu do czasu i czyść je aby 
zapobiec ich zżółknieniu i gromadzeniu się osadów po zmywaniu. 
Aby oczyścić ten filtr, najpierw zakręć kurek, a potem odłącz wąż. 
Po wyjęciu filtra z węża, umyj go pod kranem. Włóż oczyszczony 
filtr z powrotem na miejsce wewnątrz węża. Z powrotem załóż 
wąż.

ROZDZIAŁ 8:  KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
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Jeśli pali się jedna z lampek monitorowania programu, a lampka Start/Pause pali się i gaśnie,
Drzwiczki zmywarki są otwarte, zamknij je.
Jeśli program się nie uruchamia
• Sprawdź, czy wtyczka jest włożona do gniazdka.
• Sprawdź  bezpieczniki w domu.
• Upewnij się, że kran wlotu wody jest otwarty.
• Upewnij się, że drzwiczki zmywarki są zamknięte.
• Upewnij się, że zmywarka została włączona naciśnięciem przycisku  Power On / Off (Zasilanie Zał./Wył.)
• Upewnij się, że filtr na wlocie wody i filtry zmywarki nie są zatkane.
Jeśli migają lampki  "Wash / Dry" (Zmywanie/Suszenie) i "End" (Koniec)
• Aktywny jest alarm przelewania wody
• Zakręć kurek i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Jeśli po zakończeniu zmywania nie gasną lampki kontrolne
Nie został jeszcze zwolniony przycisk Power On / Off (Zasilanie Zał./Wył.)
Jeżeli w komorze na detergent pozostają jego resztki
Dodano detergent, gdy jego komora była mokra.
Jeśli po ukończeniu programu w zmywarce pozostaje woda
• Węża spustu wody jest zatkany lub skręcony.
• Filtry są zatkane.
• Program się jeszcze nie skończył.
Jeśli zmywarka zatrzymuje się w trakcie zmywania
• Awaria zasilania
• Brak dopływu wody
• Program może być w trybie gotowości.
Jeśli w trakcie zmywania słychać odgłosy wstrząsów i uderzeń
• Nieprawidłowo włożone naczynia
• Ramię natryskowe uderza o naczynia.
Jeśli na naczyniach zostają reszki jedzenia
• Nieprawidłowo włożone naczynia, rozpylana woda nie sięga tych miejsc
• Przepełniony koszyk
• Naczynia opierają się o siebie.
• Dodano za mało detergentu.
• Wybrano nieodpowiedni, zbyt słaby program zmywania.
• Ramię natryskowe zatkane resztką jedzenia.
• Zatkane filtry
• Nieprawidłowo założone filtry
• Zatkana pompa spustu wody

ROZDZIAŁ 9: KODY AWARII I CO ROBIĆ W RAZIE AWARII
KOD BŁĘDU OPIS BŁĘDU DZIAŁANIE

F5 Niewystarczający
 dopływ wody

• Upewnij się, że kran wlotu wody jest całkowicie otwarty i że nie 
awarii zasilania w wodę. 
• Zakręć kran wlotu wody, odłącz od niego wąż dopływu wodyi 
oczyścić filtr na przyłączanym końcu węża.   
• Ponownie uruchom zmywarkę, a jeśli błąd się utrzymuje, 
skontaktuj się z serwisem.

F3 Błąd ciągłego
dopływu wody

• Zakręć kurek. 
• Skontaktuj się z serwisem.

F2
Nie można odprowadzić 
zużytej wody ze 
zmywarki.

• Zatkany jest wąż odpływu wody. 
• Może zatkały się filtry zmywarki. 
• Wyłącz i ponownie włącz zasilanie zmywarki i uruchom 
polecenie anulowania programu.  
• jeśli błąd się utrzymuje, skontaktuj się z serwisem.

F8 Błąd grzałki • Skontaktuj się z serwisem.

F1 Aktywny alarm 
przepełnienia wodą

• Wyłącz zmywarkę i zamknij dopływ wody.  
• Skontaktuj się z serwisem.

FE Uszkodzona karta 
elektroniczna • Skontaktuj się z serwisem.

F7
Błąd przegrzania 
(temperatura zmywarki 
jest zbyt wysoka)

• Skontaktuj się z serwisem.

F9 Błąd położenia 
przegródki • Skontaktuj się z serwisem.

F6 Czujnik uszkodzenia 
grzałki • Skontaktuj się z serwisem.
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Jeśli na naczyniach zostają białawe plamy
• Użyto zbyt mało detergentu.
• Zbyt nisko ustawiony poziom dozowania środka nabłyszczającego
• Nie stosuje się soli specjalnej pomimo wysokiej twardości wody.
• Zbyt nisko ustawiony poziom układu zmiękczania wody
• Nie całkiem zamknięta pokrywka komory na sól
Jeśli naczynia nie wysychają do sucha
• Wybrano program bez suszenia.
• Zbyt nisko ustawiona dawka środka nabłyszczającego
• Zbyt szybko wyjęto naczynia.
Jeśli na naczyniach zostają plamy rdzy
• Zmywane naczynia nie są należycie nierdzewne.
• Wysoki poziom soli w wodzie do zmywania.
• Nie całkiem zamknięta pokrywka komory na sól
• Zbyt dużo soli wysypało się na boki i do zmywarki podczas napełniania jej solą.
• Złe uziemienie sieci elektrycznej.
Jeśli po podjęciu tych działań, albo w razie jakiejkolwiek tu nieuwzględnionej awarii wezwij 
autoryzowany serwis.

INFORMACJE PRAKTYCZNE I UŻYTECZNE
1- Zawsze, gdy nie zamierzasz używać zmywarki
• Wyjmij wtyczkę zmywarki z gniazda i zakręć wodę.
• Zostaw drzwiczki lekko uchylone, aby zapobiegania tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
• Utrzymuj wnętrze zmywarki w czystości.
2-Eliminowanie kropli wody
• Zmywaj naczynia przy użyciu intensywnego programu.
• Wyjmij ze zmywarki wszystkie pojemniki metalowe.
• Nie dodawaj detergentu.
3- Jeśli prawidłowo umieścić naczynia w zmywarce, będziesz jej używać w najlepszy sposób pod względem 
zużycia energii oraz wydajności mycia i suszenia.
4- Oczyść z grubsza naczynia z resztek jedzenia przed ich włożeniem do zmywarki.
5- Uruchamiaj zmywarkę dopiero wtedy, gdy jest całkiem pełna.
6- Stosuj program zmywania wstępnego tylko, jeśli to konieczne.
7- Przy wyborze programu bierz pod uwagę informacje o nim i dane z tabeli średniego zużycia energii.
8- Ponieważ zmywarka będzie się znacznie nagrzewać, nie należy jej ustawiać w pobliżu lodówki.
9- Jeśli zmywarka stoi w miejscu, gdzie temperatura może spaść poniżej zera, należy całkowicie spuścić 
pozostałą w niej wodę. Zakręć kran z wodą, odłącz od niego wąż dopływu wody i pozwól wyciec wodziez 
wnętrza zmywarki.

W filtrze biologicznym PP zmywarki znajduje się produkt biobójczy zapobiegający namnażaniu się bakterii.
Substancja czynna: pirytionian cynku (nr CAS: 13463-41-7)

 

ROZDZIAŁ 10: INFORMACJE PRAKTYCZNE I UŻYTECZNE
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Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu informuje, że urządzenia nie należy traktować jak śmieci 
gospodarstwa domowego.
Należy go przekazać do właściwego centrum przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Zapewniając prawidłowe usunięcie opisywanego produktu pomożesz uniknąć negatywnego wpływu na 
środowisko i zdrowie ludzi, co mogłoby zajść w przypadku nieprawidłowego usunięcia produktu. Materiały 
przetwarzalne pomagają chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat przetwarzania niniejszego 
produktu uzyskasz u lokalnych władz, w centrach recyklingu lub w sklepie, w którym dokonałeś zakupu.

 

USUWANIE STAREJ ZMYWARKI
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Register your product here 
WWW.SHARPHOMEAPPLIANCES.COM, 

by registering with Sharp you become part of 
our For Life promise to always be there for you 

and your appliance.

%100 recycleable paper


