
Instrukcja obs³ugi

Z
m

y
w

a
rk

a
 d

o
 n

a
c
z
y
ñ

Z
m

y
w

a
rk

a
 d

o
 n

a
c
z
y
ñ

12 kompletów naczyñ

DW1 605 FI VR01 



 

 

 

 

 

 

 W
 
Szanowni Pa
- Przed pierw
zapoznać się
w prawidłowy
- Instrukcję o
niej podczas 
- W przypadk
należy pamię
w instrukcję o
 
Niniejsza inst
bezpieczeńst
montażu oraz
problemów p
 
 

 Pr
 
- Prosimy o p
problemów” w
występującym
- Jeśli nie mo
samodzielnie
serwisem tec
 
 
UWAGA! 
 
- Zgodnie z p
produktu prod
uprzedzenia.
- Instrukcję o
bezpośrednio

 

 

 

 

 

Warto przec

aństwo! 
wszym urucho
ę niniejszą inst
ym użytkowan

obsługi należy 
eksploatacji u

ku sprzedaży 
ętać, aby wypo
obsługi. 

trukcja zawier
twa, instrukcje
z wskazówki d

podczas eksplo

rzed wezwa

przeczytanie ro
w celu zapozn
mi problemam
ogą Państwo r
e, prosimy o ko
chnicznym. 

polityką ciągłeg
ducent może 
 

obsługi można 
o od producen

czytać instru

mieniem zmyw
trukcją obsług

niu i konserwa
zachować, ab

urządzenia. 
lub przekazan
osażyć noweg

ra ważne uwag
e dla użytkown
dotyczące rozw
oatacji, itd. 

aniem serwi

ozdziału „Roz
nania się z naj

mi podczas eks
rozwiązać pro
ontakt z autory

go rozwoju or
wprowadzić z

także uzyska
nta lub od sprz

ukcję 

warki należy 
gi, co pomoże 
cji urządzenia
by korzystać z

nia urządzenia
go użytkownika

gi dotyczące 
nika, instrukcje
wiązywania 

isu 

wiązywanie 
częściej 

sploatacji. 
blemu 
yzowanym 

az ulepszania
miany bez 

ać 
zedawcy. 

a.
z 

a 
a 

e 

a 

1) Ważne
 
2) Skróc
 
3) Instru
Panel ste
Opis urzą
 
4) Przed 
A. Zmięk
B. Napełn
C. Napeł
D. Deterg
 
5) Załadu
Zalecenia
Załadune
Załadune
 
6) Uruch
Tabela p
Włączani
Zmiana p
Koniec cy
 
7) Konse
System f
Czyszcze
 
8) Instru
Przygoto
Wymiary 
meblowe
Regulacja
Podłącze
Montaż z
Podłącze
Podłącze
 
9) Rozwi
Przed we
Kody błęd
Dane tec
 
 
Załadune
EN50242

e instrukcje b

ona instrukcj

kcja użytkow
erujący…........
ądzenia…......

pierwszym u
kczacz wody…
nianie dozown
nianie dozown
gent…............

unek zmywar
a dotyczące z
ek kosza górne
ek kosza dolne

homienie prog
rogramów zm
ie urządzenia…
programu zmy
yklu zmywania

erwacja i czys
iltrujący…......
enie urządzen

kcja montażu
wanie montaż
oraz montaż 

ego…..............
a naciągu spr

enie węży odp
zmywarki…....
enie do sieci e
enie zimnej wo

iązywanie pro
ezwaniem serw
dów…............

chniczne….....

ek koszy zmy
2

bezpieczeństw

ja obsługi…..

wania i obsług
......................
......................

uruchomienie
….....................
nika soli…......
nika środka na
......................

rki…...............
aładunku kosz
ego….............
ego.................

gramu zmywa
ywania….......
…...................
ywania….........
a….................

szczenie…....
......................
ia…...............

u….................
żu…................
ozdobnego pa
......................
ężyny drzwiow
ływowych…...
......................
lektrycznej….

ody…..............

oblemów…...
wisu…............
......................
......................

ywarki – zgod

wa….............

......................

gi…................
......................
......................

em…..............
......................
......................
abłyszczające
......................

......................
zy zmywarki…
......................
......................

ania…...........
......................
......................
......................
......................

......................

......................
......................

......................
......................
anelu 
......................
wej….............
......................
......................
.....................
......................

......................

......................

......................
......................

dnie z normą 

.......1

.......2

.......3

......3 
......3

......4
......4
......5
go5 
.......6

......9
…....9 
.....10
.....10

.....11

.....11

....11
.....12
....12

.....13

....13
.....14

.....15
.....15

.....16
....18
....18
.....19
.....20
.....21

.....23

.....23

....24 

....25



 

ą

1. WAŻ
        U

podczas
 
 Urząd

gospo
 

 Urząd
osoby
bądź o
przeby
obsług
zagroż
urządz
 

 Produ
któryc
osoby
przeby
osobę
 

 Urząd
gospo

 
 Aby u

urządz
 
 Przed 

sieci z
 

 Czyśc
wytrze

ŻNE INS
UWAGA

s   eksplo

zenie jes
odarstwie 

zenie mo
y, których 
osoby nie
ywają po
gi urządz
żenia zw
zeniem a

kt nie jes
ch zdolno
y nie posia
ywania p
ę odpowia

zenie jes
odarstwie 

niknąć po
zenia, prz

 przystąp
zasilające

cić za pom
eć do suc

STRUKC
!       Prze
atacji urz

st przezna
 domowy

oże być u
 zdolnośc
e posiada
d nadzor
enia w sp
iązane z 

ani czyści

st przezna
ści fizycz
adające d
od nadzo

adającą z

st przezna
 domowy

orażenia 
zewodu a

pieniem d
ej. 

mocą mię
cha. 

CJE BEZ
estrzegać
ządzenia:

aczone d
ym.  

używane 
ci fizyczn
ające doś
rem oraz 
posób pra
użytkowa
ć go czy 

aczony d
zne, zmys
doświadc
orem oraz
za ich bez

aczone d
ym. 

prądem e
ani wtycz

do czyszc

ękkiej szm

ZPIECZ
ć      poni
: 

do użytku

przez dz
ne, zmysło
świadczen
otrzymał
awidłowy
aniem. N
też napra

o obsług
słowe lub
czenia i w
z otrzyma
zpieczeńs

do użytku

elektrycz
zki w wod

czenia urz

matki oraz

ZEŃSTW
iższych   

w pomie

ieci powy
owe lub u
nia i wied
ły stosow
y i bezpie
ie pozwo
awiać. (E

i przez os
b umysłow
wiedzy, za
ania stos
stwo. (IE

w pomie

znym, nie 
zie lub in

ządzenia

z łagodne

WA         
   środkó

eszczenia

yżej 8. rok
umysłowe
dzy, pod w

wne instru
czny, a ta

olić dzieci
EN60335-

soby (w t
we są ogr
a wyjątkie
ownych i
C60335-

eszczenia

wolno za
nnej ciecz

 należy o

ego deter

            
ów      ost

ach, wyłą

ku życia 
e są ogra
warunkie

ukcje doty
akże rozu
iom mani
-1) 

tym dziec
raniczone
em sytua
nstrukcji 
1) 

ach, wyłą

anurzać 
zy. 

odłączyć j

rgentu, n

          .
trożności 

cznie w 

oraz 
aniczone 
m że 

yczące 
umieją 
ipulować 

ci), 
e bądź 
cji 
przez 

cznie w 

je od 

astępnie 

     



 

  UW
 
 Urząd

uziem
najniż
kabel 
 

 Wtycz
oraz u

 
 Niepra

stworz
 
 W prz

się o p
techni

 
 Nie wo

do gni
 
 Monta

 
 Nie sz

 
 Nie ur

prawid
 
 Podcz

zacho
 
 Gdy d

przedm
 
 Podcz

 
1) Ost
 
2) Uw
w kosz

 
 

WAGI DO

zenie mu
ienie zm
szej rezy
z przewo

zkę należ
uziemione

awidłowe
zyć ryzyk

ypadku w
pomoc do
cznego. 

olno prze
iazdka. 

aż odpow

zarpać dr

ruchamia
dłowo zam

zas pracy
odzi ryzyk

rzwi są o
miotów. U

zas załad

tre przed

aga! Noż
zyku ostr

OTYCZĄ

usi być uz
niejszy ry

ystancji d
odem uzie

y podłącz
ego zgod

e podłącze
ko poraże

wątpliwoś
o wykwal

erabiać w

wiedniego

rzwi ani k

ć zmywa
montowa

y urządze
ko wyciek

otwarte, n
Urządzen

unku nac

mioty um

że oraz in
rzem w d

ĄCE UZ

ziemione
yzyko por
la prądu 
emiający

zyć do od
nie z loka

enie prze
enia prąde

ści co do
ifikowane

wtyczki do

gniazdka

oszy na n

rki, dopó
ane. 

enia należ
ku wody.

nie stawa
nie mogło

czyń: 

mieścić ta

nne przyrz
ół lub w p

ZIEMIEN

. W przyp
rażenia p
elektrycz
m oraz w

dpowiedn
alnymi st

ewodu uz
em elektr

prawidłow
ego elekt

ostarczan

a zlecić w

naczynia

óki wszyst

ży bardzo

ć ani nie 
oby się pr

ak, by nie 

ządy o os
pozycji po

NIA         

padku aw
prądem, z
znego. Zm
wtyczkę z 

niego gnia
andardam

ziemiające
rycznym.

wego uzi
ryka lub 

ej z urzą

wykwalifik

, nie siad

tkie elem

o ostrożn

umieszcz
rzewrócić

uszkodz

strych za
oziomej.

  

warii lub u
zapewnia
mywarkę 

uziemien

azdka, za
mi i wymo

ego urząd

emienia 
pracowni

ądzeniem,

kowanem

dać ani ni

enty obu

ie otwiera

zać na ni
ć. 

iły uszcze

kończeni

uszkodze
ając drogę

wyposaż
niem. 

amontow
ogami. 

ądzenie m

należy zw
ika serwis

, jeżeli ni

mu elektry

e stawać

udowy nie

ać drzwi, 

ich ciężk

elki drzw

iach umie

nia 
ę o 
żono w 

anego 

może 

wrócić 
su 

e pasuje 

ykowi. 

ć na nich.

e zostały 

gdyż 

ich 

wi. 

eszczać 

 



 

 Po zakończeniu programu zmywania sprawdzić, czy przegródka 
detergentu jest pusta. 

 
 W zmywarce nie należy myć plastikowych przedmiotów, o ile nie zostały 

oznakowane jako nadające się do mycia w zmywarkach. 
 
 W przypadku plastikowych przedmiotów bez podobnych oznaczeń należy 

sprawdzić zalecenia producenta. 
 
 Stosować wyłącznie detergenty oraz środki nabłyszczające przeznaczone 

do automatycznych zmywarek. 
 
 Nigdy nie używać w zmywarce mydła ani środków piorących (pralka/pranie 

ręczne). Produkty te przechowywać z dala od dzieci. 
 
 Nie dopuścić, aby dzieci manipulowały urządzeniem. 

 
 Nie należy pozostawiać otwartych drzwi, ponieważ zwiększa to ryzyko 

wywrócenia się urządzenia. 
 
 Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony jego wymiany powinien dokonać 

producent, autoryzowany serwis techniczny lub wykwalifikowany elektryk, 
by uniknąć ryzyka porażenia prądem. 

 
 Podczas montażu upewnić się, że przewód zasilający nie jest poskręcany 

ani nie został przygnieciony. 
 
 Nie wolno manipulować przy elektrycznych komponentach urządzenia. 

 
 Urządzenie podłączyć do sieci wodociągowej przy użyciu nowych rur. Nie 

wykorzystywać ponownie starych rur. 
 
 Maksymalna pojemność zmywarki to 12 kompletów naczyń. 

 
 Maksymalne, dopuszczalne ciśnienie wody doprowadzanej to 1 MPa. 

 
 Minimalne, dopuszczalne ciśnienie wody doprowadzanej to 0,04 MPa. 
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6.URUC
 

Tabela p
UWAGA

 

 

 UWAG
 
(*EN 50242):

 zała
 usta
 usta
 zuży

 
Włączan
 
Uruchomienie
 1. Wysunąć d
najpierw doln
2. Dodać det
3. Włożyć wty
A 250 VAC. U
4. Otworzyć d
5. Naciskać p
się wskaźnik
ECO > SZKŁ
drzwi, urządz
 
 
  
 
 

 
 
 

CHOMIE
programó
A! Symbol (

GA:               

: Jest to progr
adunek: 12 ko
awienie górneg
awienie dozow
ycie energii: w
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e programu zm
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ania        
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Wyniki testów 
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ne koła kosza
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wynosi 0,45 W
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AMU ZM
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IA         
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nia wynosi 0,4

             

do komory. Za

AC / 50 Hz, zaś
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o programu. N
ejności:  INTE

świeci się właś

            
              

yszczającego
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9 W 

              

aleca się zała

ś parametry g

wyłączenia zm
Na wyświetlac
ENSYWNY > 

ściwy wskaźni

           .
            .

o. 

                  .

EN 50242: 

            .

dować 

gniazdka to 10

mywarki. 
czu pojawią 
NORMALNY 

ik. Zamknąć 

 

 

0 

> 

11

Program Informacje o programie Opis cyklu

Detergen
t

wstępny
/główny

Czas
pracy
(min.)

Pobór
mocy
(kWh)

Zużyci
e

wody
(l)

Środek
nabł

yszczający
Intensywny

Do mocno zabrudzonych naczyń stoł
owych, normalnie zabrudzonych
garnków, patelni,
naczyń żaroodpornych, które leżały
przez pewien czas z zaschniętymi
resztkami jedzenia.

zmywanie wstępne (50ºC)
zmywanie (60ºC)
płukanie
płukanie
płukanie (65ºC)
suszenie

5/25g 160 1.5 18.5

Normalny

Do normalnie zabrudzonych naczyń
(garnki, talerze, szklanki) oraz lekko
zabrudzonych patelni.

zmywanie wstępne (45ºC)
zmywanie (55ºC)
płukanie
płukanie (65ºC)
suszenie

5/25g 180 1.25 15

Eco
(*EN

50242) Do normalnie zabrudzonych naczyń
(garnki, talerze, szklanki).
Najbardziej
wydajny program zmywania pod
względem zużycia wody i energii.

zmywanie wstępne
zmywanie (45ºC)
płukanie (65ºC)
suszenie

5/25g 185 0.91 11

Szkło

Do lekko zabrudzonych naczyń i szkła.

zmywanie wstępne
zmywanie (40ºC)
płukanie
płukanie (60ºC)
suszenie

5/25g 120 0.85 14.5

90 minut

Do lekko zabrudzonych naczyń
niewymagających suszenia.

zmywanie (65ºC)

płukanie (65ºC)
suszenie

 30g  90 1.35 12.5

Krótki
Skrócone zmywanie lekko
zabrudzonych
naczyń niewymagających suszenia.

zmywanie (45ºC)
płukanie
płukanie (55ºC)

20g 40 0.75 11.5

płukanie 

 90 minut 



 

Zmiana 
 
Uwaga! 
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„Przed pierws
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na krótko po s
wodę do zmyw
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astępnie doko
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ynie?       
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program zmyw
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ika detergentu
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            .
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7.KONS
 

System f
 
System filtrów
Nagromadzo

Montaż f
System filtrów
zmywania. A
usuwanie wię
przepłukać p
 

 

 
 

UWAGA
w kolejności 
 
 
 
 

SERWA
filtrujący 
w zapobiega d

one resztki mo

filtrów 
w skutecznie u

Aby osiągnąć n
ększych reszte
od bieżącą wo

A! Wykonanie
od kroku 2 do

ACJA I C
              

dostawaniu się
ogą zablokowa

usuwa cząstki
najlepsze rezu
ek jedzenia wy
odą filtr zgrub

e czynności od
o kroku 1 prow

CZYSZC
              
ę do wnętrza p
ać filtr – wtedy

 
System filtr
mikrofiltra (
 
1. Filtr głó
Resztki jed
specjalny s
 
2. Filtr zg
Większe ele
odpływ, są 
wychwycon
wyjąć go.
 
3. Filtr do
Filtr zatrzym
uniemożliw
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ultaty zmywani
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d kroku 1 do k
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CZENIE 
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(filtr dokładny)

ówny 
zenia i brudu 

strumień dolne

rubny 
ementy, takie 
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ny przez ten fi

okładny 
muje brud i res

wiając im pono

warte w wodzie
ia, system filtr
przez filtr po 
ówny. Aby wy

  
 
 
 
 
 
Krok 1: Obr
zegara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 2: Uni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kroku 2 prowad
ontowania filtró

E            
             

zych resztek je
unąć. 

ę z filtra zgrubn
). 

wychwycone 
ego ramienia s

jak kawałki ko
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sztki jedzenia 
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rócić filtr w kie

eść system fil

dzi do wyjęcia
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edzenia oraz i

nego, płaskieg

przez ten filtr 
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innych obiektó
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nie czynności 
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Uwagi: 
 

- Po każdym 
- System filtró
bieżącą wodą
 

UWAGA
 

Czyszcz
 

Do czyszcze
jak pokazano
 

 

Czyszcz
 

Panel sterują
Do czyszcze
agresywnych
 

Czyszcz
 

 

Ochrona
 

W czasie okr
zmywania za
 

1. Odłączyć z
2. Zakręcić d
3. Spuścić wo
4. Podłączyć
5. Wyjąć syst
ściekowego. 
 

UWAGA
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Na miejsce m
 
Uwaga: pros
 
 
 
 
 
 
 
 

wacja urzą
każdym zm

ciąć dopływ wo
ostawały wew

yjąć wtyczkę
ed czyszczeni
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i oraz pozycję
eży odpowied
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Urządzenie nnależy wypozioomować, aby zapewnić praawidłowe wysuuwanie kosza na naczynia raz pracę zmywarki. 

1. Położyć pooziomicę na drzwiach oraz pprzy prowadniicy kosza na nnaczynia wewnątrz komory zmywarki. 
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Uruchomienie zmywarki                                                                                    . 
 
Przed uruchomieniem zmywarki należy sprawdzić, czy: 
1. Zmywarka została prawidłowo wypoziomowana i przymocowana. 
2. Zawór dopływu wody jest otwarty. 
3. Na połączeniach rur nie występują przecieki. 
4. Przewody elektryczne zostały dokładnie podłączone. 
5. Włączono zasilanie. 
6. Rury doprowadzające i węże odpływowe nie są poskręcane ani pozaginane. 
7. Z wnętrza zmywarki wyjęto wszystkie materiały drukowane. 
 

UWAGA! Instrukcję obsługi należy zachować, aby korzystać z niej podczas eksploatacji urządzenia. 
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Dane techniczne                                                                                                . 
 
Dane techniczne zmywarki zgodnie z dyrektywą europejską 1059/2010: 
 
Producent TEKA 

Model/Opis DW1 605 FI VR01 

Pojemność 12 kompletów naczyń 

Klasa efektywności energetycznej (1) A++ 

Roczne zużycie energii (2) 258 kWh 

Zużycie energii – 1 cykl 0,91 kWh 

Zużycie energii – urządzenie wyłączone (OFF) 0,45 W 

Zużycie energii – urządzenie włączone (ON) 0,49 W 

Roczne zużycie wody (3) 3080 l 

Klasa efektywności suszenia (4) A 

Standardowy program zmywania (5) ECO 45 ºC 

Czas trwania standardowego programu zmywania 185 min 

Poziom hałasu 49 dB(A) re 1 pW 

Montaż Do zabudowy 

Montaż Pod blatem 

Wysokość 81,5 cm 

Szerokość 59,8 cm 

Głębokość  55 cm 

Pobór mocy 1760 – 2100 W 

Napięcie znamionowe / Częstotliwość 220-240 V ~ / 50 Hz 

Ciśnienie wody 0,4-10 bar = 0,04-1 MPa 
 
UWAGI: 
 

(1) Od A+++ (najwyższa klasa efektywności) do D (najniższa klasa efektywności). 
(2) Na podstawie przeprowadzonych 280 cyklach standardowego programu zmywania. Faktyczne zużycie energii 

zależy od sposobu użytkowania urządzenia. 
(3) Na podstawie przeprowadzonych 280 cyklach standardowego programu zmywania. Faktyczne zużycie wody 

zależy od sposobu użytkowania urządzenia. 
(4) Od A (najwyższa klasa efektywności) do G (najniższa klasa efektywności). 
(5) Program zmywania najbardziej wydajny do mycia przeciętnie zabrudzonych naczyń. Najbardziej wydajny 

program zmywania pod względem zużycia wody i energii. 
  
Urządzenie spełnia standardy następujących dyrektyw europejskich: 
- LVD 2006/95/EC 
- EMC 2004/108/EC 
- ErP 2009/125/EC 
 
Powyższe wartości to wynik testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Rezultaty zmywania będą różnić się w 
zależności od ilości oraz stopnia zabrudzenia naczyń, twardości wody, ilości detergentu, itp. 
 
Instrukcja obsługi jest zgodna ze standardami oraz normami UE. 
 






