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Jak użytkować zmywarkę: 

•	 Otwórz dopływ wody.
•	 Podłącz zasilanie. 
•	 Otwórz drzwi i załaduj zmywarkę. Sprawdź, czy górne i 

dolne ramię natryskowe mogą się obracać.
•	 Wlej odpowiednią ilość detergentu do dozownika, zamknij 

pokrywę dozownika i zamknij drzwi.
•	 Sprawdź kontrolkę poziomu soli. W razie potrzeby uzupełnij 

sól i/lub nabłyszczacz
•	 Pokrętło on/off / wyboru programu służy do wyboru 

programu mycia.
•	 Uruchom program, wciskając przycisk Start/Pauza/Kasuj:

! Uwaga
Staraj się nie otwierać drzwi podczas mycia. Przerywa to proces 
mycia i powoduje wypuszczenie gorącej pary. Po zamknięciu 
drzwi program zostanie wznowiony.

•	 Kiedy zaświeci się kontrolka postępu „koniec programu”, 
program dobiegł końca. 

•	 Naciśnij on/off / Pokrętło wyboru programów, aby wyłączyć 
urządzenie. 

•	 Zamknij dopływ wody. Odłącz zasilanie.
•	 Po otwarciu drzwi zaczekaj 15 minut, aż naczynia ostygną. 

Wyjmij naczynia. Rozpocznij od dolnego kosza.

! Uwaga: Przeczytaj instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.
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Eco * Intensnwny Clean&Shine Quick&Shine Mini

50 ºC 70 ºC 65 ºC 60 ºC 35 ºC

Najbardziej 
ekonomiczny 

program mycia dla 
średnio 

zabrudzonych naczyń 
codziennego użytku.  

Zalecany dla silnie 
zabrudzonych 

naczyń, garnków i 
patelni.  

Program do 
codziennego mycia 

normalnie 
zabrudzonych naczyń. 

Program do 
codziennego mycia 

normalnie 
zabrudzonych naczyń 
w najszybszy sposób. 

Zalecany dla 
delikatnie 

zanieczyszczonych 
naczyń, z których 
uprzątnięto resztki 
jedzenia i wstępnie 

oczyszczono.  

Średni Wysoki Średni Średni Niewielki
+ + - - -
+ + + + +
+ + + + -

190 124 90 58 30

12 17,6 11,8 11,8 11,8

1,02 1,70 1,24 1,32 0,79

Tabela programów

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą  wystąpić różnice. * Program referencyjny dla 
instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN50242 przy pełnych dozownikach soli i  nabłyszczacza.    

Numer programu

Nazwa programu

Temperatura zmywania

Stopień zabrudzenia

Energia (kWh)

Zmywanie wstępnie

Zmywanie

Suszenie

Czas trwania (min.)

Woda (I)

# Sensitivity: Public
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Kontrolka poziomu nabłyszczacza
Gdy zapala się wskaźnik, należy uzupełnić 
poziom nabłyszczacza (dostępny w wybranych 
typach).

Można również stwierdzić, czy należy uzupełnić 
poziom nabłyszczacza patrząc na zbiornik 
nabłyszczacza.
Gdy widoczny wskaźnik napełnienia jest ciemny, 

oznacza to, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość nabłyszczacza.

Gdy jest jasny, należy otworzyć zbiornik i uzupełnić poziom 
nabłyszczacza.

ZAŁ./WYŁ. (ON/OFF)
Zmywarka załączy się, gdy przekręci się pokrętło wyboru 
programów w pozycję „1”. Zapali sie „ON” [„ZAŁ.”]
Zmywarkę wyłącza się przekręcając pokrętło w pozycję „OFF” 
[„WYŁ.”] Wszystkie lampki zgasną.

Klawisz wyboru programu
Służy do załączania/ wyłączania zmywarki i wyboru programów 
zmywających.

Przycisk Start/Pauza/Kasuj
Przycisk ten służy do włączania wybranego programu; po jego 
wciśnięciu zapala się odpowiednia kontrolka.
Aby przerwać program i otworzyć drzwiczki w czasie trwania 
programu zmywania w zmywarce należy wcisnąć przycisk Start/
Pauza/Kasuj.

Kontrolki postępu
Można monitorować kolejność programu 
dzięki kontrolkom postępu na panelu 
sterowania.

! Uwaga
Po fazie zmywania, w celu całkowitego 

wypompowania wody ze środka, urządzenie zatrzyma się na ok. 
35 minut. Nie jest to usterka. Następnie zapali się kontrolka końca 
programu.

! Uwaga
Nie wyłączać urządzenia przed włączeniem się kontrolki końca 
programu.

Anulowanie programu zmywania
Aby anulować trwający program zmywania: Wcisnąć przycisk Start/
Pauza/Kasuj i przytrzymać przez 3 sekundy. Zmywarka będzie 
przez 45 sekund odpompowywać wodę z wnętrza. Program 
zostanie anulowany, gdy zgaśnie kontrolka zmywania. Wtedy 
można wybrać i uruchomić inny program.

! Uwaga
W zależności od etapu anulowanego programu wewnątrz 
urządzenia oraz na włożonych naczyniach mogą być pozostałości 
detergentu.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy naczynia w zmywarce są 
dobrze umyte.

Przykłady niepoprawnego ułożenia naczyń w zmywarce

Przycisk połowy wsadu (1/2)
Gdy zmywa się niewiele naczyń można wcisnąć ten przycisk po 
wybraniu odpowiedniego programu przyciskiem wyboru programów. 
Po włączeniu zmywarki zapali się kontrolka przycisku. Funkcja ta 
pozwala na zaoszczędzenie wody i energii.

Wskaźnik Visualny
(dostępny w 

wybranych 
typach).
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