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 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 10 kompletów naczyń. 

 
 Maksymalne, dopuszczalne ciśnienie wody doprowadzanej to 1 MPa. 

 
 Minimalne, dopuszczalne ciśnienie wody doprowadzanej to 0,04 MPa. 
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Kosz na 
 

Sztućce, skier
sztućce umies
 
 
 
 
W celu zapew
należy pamię
- sztućce nie
- sztućce ukł
- długie sztuć
 
 

pamiętać, że: 
nki, duże misk
bokie naczynia
olnym koszu z

kszą ilość nacz

sztućce 
rowane trzonka
szczać w pozy

wnienia dosko
ętać, by: 
 stykały się ze
ładać częścią 
ćce umieszcza

M

i umieszczać d
a powinny być p
znajdują się skł
zyń. 

              
ami w dół, umie
cji poziomej z 

onałych rezult

e sobą, 
wypukłą do g
ać na środku 

Metoda za

dnem do góry.
pochylone, by 
adane stelaże,

              
eszczać w kos
przodu górneg

tatów zmywan

góry, 
kosza. 

aładunku
 

umożliwić spły
, dzięki którym 

              
szu na sztućce,
go kosza. 

nia sztućców, 

u zmywar

ywanie wody.
można włożyć

             
, oddzielnie w o

 

ki 

ć do zmywarki d

             
odpowiednich p

duże garnki/pa

              
przegródkach. 

atelnie lub 

            .
Długie 
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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: 10 ko
awienie górneg
awienie dozow
ycie energii: w

nie urządz
e programu zm

dolny i górny k
ny kosz (patrz
tergentu (patrz
yczkę do gnia
Upewnić się, ż
drzwi, nacisną
przycisk wybo
i programów z
ŁO > 1 GODZ
zenie rozpocz

ENIE PR
ów zmywa

) oznacza, 

                    

ram testowy. W
mpletów nacz
go kosza: gór

wnika środka n
w trybie OFF w

zenia      
mywania 

kosz, załadow
: „Załadunek z
z: „Przed pierw
azdka zasilając
że włączono d
ąć przycisk włą
oru programu z
zmywania, któ
INA > KRÓTK
nie pracę. 

ROGRA
ania        
że dany prog

                   

Wyniki testów 
zyń 
ne koła kosza

nabłyszczające
wynosi 0,45 W

              

wać naczynia, 
zmywarki”). 
wszym urucho
cego. Parame
dopływ wody p
ączenia/wyłąc
zmywania, aż 
óre będą zmie
KI. Po wybran

AMU ZM
              
gram wymag

                   

porównawczy

a znajdują się 
ego: 6 

W, po uruchom

              

a następnie w

omieniem”). 
etry zasilania t
pod pełnym ciś
czenia, zaświe
do wybrania o

eniać się w nas
iu programu z

MYWANIA
              

ga dodania ś

                    

ych przeprowa

na prowadnicy

ieniu urządze

             

wsunąć kosze 

o 220-240 VA
śnieniem. 
eci się wskaźn
odpowiednieg
stępującej kol

zmywania, zaś

IA         
              

środka nabłys

                   

adzonych zgod

y 

nia wynosi 0,4

             

do komory. Za

AC / 50 Hz, zaś

ik włączenia/w
o programu. N
ejności:  INTE
świeci się właś

            
              

yszczającego

                   

dnie z normą E

49 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 

> 
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Zmiana 
 
Uwaga! 
1. Trwający p
zostać uwoln
„Przed pierws
2. Uchylić drz
sekundy, by a
„Tabela prog
 

UWAGA
Jeśli podczas
przestanie m
ok. 10 sekun
 

Zapomn
 
Naczynia mo
 
1. Uchylić drz
 
2. Gdy ramio
 
3. Włożyć na
 
4. Zamknąć d
 
5. Urządzenie
 

Koniec c
 
Gdy program
włączenia/wy
kilka minut, b
obeschną. 
 

 Wy
 
Jeśli kontrolk
1. Wyłączyć 
2. Zakręcić d
 

 Ost
 
Gorące nacz
by ostygły prz
Otworzyć drz
efektywne. 
 

 Opr
 
To normalne
Najpierw opró
koszu dolnym
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programu

program zmyw
niony, a urządz
szym uruchom
zwi urządzenia
anulować bież
ramów zmywa

A! 
s zmywania zo

migać, a sygna
ndach od zamk

ieli Pańs
ożna wkładać d

zwi urządzenia

ona spryskiwac

aczynia do zmy

drzwi. 

e rozpocznie 

cyklu zmy
m zmywania za
yłączenia, zak
by nie dotykać

yłączyć urzą

ka programu z
urządzenie na

dopływ wody! 

trożnie otwo

ynia są bardz
zez ok. 15 min

zwi urządzenia

różnić zmyw

, że zmywarka
óżnić kosz do

m. 

u zmywa

wania można z
zenie mogło o
mieniem”). 
a, by zatrzyma
żący program 
ania”). 

ostaną otwarte
ł dźwiękowy b
knięcia drzwi. 

two włoży
do urządzenia

a, by zatrzyma

cza zatrzymaj

ywarki. 

pracę po 10 s

ywania    
akończył, 8 raz
kręcić dopływ w
ć gorących nac

ądzenie 

zmywania nie ś
aciskając przy

orzyć drzwi 

o podatne na 
nut.  
a i pozostawić

warkę 

a jest w środk
olny, a następn

nia          

zmienić tylko n
odprowadzić w

ać zmywanie. 
zmywania. Na

e drzwi urządz
będzie rozbrzm

yć naczy
a do momentu

ać zmywanie. 

ą się, drzwi ur

ekundach. 

              
zy zabrzmi syg
wody i otworzy
czyń, gdyż są 

świeci się, ozn
cisk włączenia

uszkodzenia. 

ć je uchylone. W

u mokra.  
nie kosz górny

             

na krótko po s
wodę do zmyw

 Naciskać prz
astępnie doko

zenia, zmywa
miewał do mom

ynie?       
u otwarcia pok

  

rządzenia moż

              
ygnał dźwiękow
yć drzwi zmyw
bardzo podat

nacza to, że p
a/wyłączenia.

 Dlatego też p

W ten sposób

y. Zapobiegnie

              

starcie. W prze
wania. Należy w

zycisk wyboru 
onać wyboru in

rka wstrzyma 
mentu zamkni

              
krywki dozown

żna otworzyć 

             
wy. Wyłączyć 
warki. Przed o
tne na uszkod

program zmyw

przed wyjęciem

b naczynia ost

e to skapywan

              

eciwnym wypa
wtedy ponown

programu zmy
nnego program

pracę. Wskaź
ięcia drzwi. Ur

              
ika detergentu

całkowicie. 

            
urządzenie na
próżnieniem z
zenia. Ponadt

wania zakończy

m naczyń ze z

ygną, a susze

niu wody z kos

              

adku detergen
nie dodać dete

ywania przez 
mu zmywania 

źnik programu
rządzenie wzn

              
u. 

              
aciskając przy
zmywarki nale
to naczynia le

ył się. 

zmywarki nale

enie będzie ba

sza górnego n

            .

nt mógł już 
ergentu (patrz

ok. 3 
(patrz: 

u zmywania 
nowi pracę po 

            .

            .
ycisk 
eży odczekać 
piej 

ży pozwolić, 

ardziej 

na naczynia w 

z: 
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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
 

i jedzenia zaw
ultaty zmywani
ychwyconych 
ny oraz filtr głó

d kroku 1 do k
wadzi do zamo

CZENIE 
              

pompy większ
y należy je usu

rów składa się
(filtr dokładny)

ówny 
zenia i brudu 

strumień dolne

rubny 
ementy, takie 
wychwytywan

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
ne przez filtr z
ltr, należy deli

sztki jedzenia 
wne odłożenie

e, umożliwiają
rów musi być r
każdym cyklu

yjąć filtr, należy

rócić filtr w kie

eść system fil

dzi do wyjęcia
ów.   

            
             

edzenia oraz i

nego, płaskieg

przez ten filtr 
spryskiwacza i

ości czy szkła
grubny. Aby u
katnie ścisnąć

w obrębie zbi
e się na naczy

ąc jej ponowne
regularnie czy
zmywania. W

y pociągnąć d

erunku przeciw

trów do góry. 

a filtrów, natom

            
              
innych obiektó

go (filtr główny

są rozdrabnia
i spłukiwane d

, które mogłyb
usunąć przedm
ć uchwyty na 

iornika ścieko
yniach w trakc

e wykorzystan
yszczony. Zale

W tym celu nale
do góry za rąc

wnym do ruchu

miast wykonan

          .
            .

ów. 

y) oraz 

ane przez 
do odpływu.

by zatkać 
miot 
górze filtra i 

wego, 
cie zmywania.

ie w cyklu 
eca się 
eży 
zkę. 

u wskazówek 

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
autoryzowan
 

Czyszcz
 

Regularne cz
w twardej wo
 

W celu demo
odkręcić ram
 

W celu demo
 

Umyć ramion
wyczyszczen
miejscu.  
 
 

 

użyciu zmywa
ów można wyj
ą. 

A! Raz w tyg

zenie filtró
nia filtra zgrub
o na rysunku, 

zenie urzą
ący czyścić za
nia obudowy u

h środków czy

zenie drzw

a przez za
resu zimowego
aleca się wyko

zmywarkę od 
dopływ wody o
odę z rury dop
ć rurę doprowa
tem filtrów zna

A! Jeśli urząd
ym serwisem 

zenie ram
zyszczenie ram
odzie zatykają 

ontażu górneg
mię w kierunku 

ontażu dolnego

na w wodzie z 
nia dysz. Po do

arki sprawdzić
jąć, uprzednio

godniu wycz

ów 
bnego oraz filt
włożyć system

ądzenia  
a pomocą wilgo
używać wosku
szczących. 

wi 

amarznię
o należy podją

onać następują

zasilania. 
oraz odłączyć 
prowadzającej
adzającą do za
ajdujący się n

dzenie nie dzia
technicznym.

mion sprys
mion spryskiw
ą dysze sprysk

o ramienia sp
zgodnym z ru

o ramienia sp

 dodatkiem m
okładnym wyp

ć, czy filtry nie
o wykręcając f

zyścić cały s

ra dokładnego
m filtrów na mi

              
otnej szmatki.
u polerskiego 

 
 
Do czyszc
szmatki. N
wniknęła d
 
 
 
 
 
 
 
 

ęciem 
ąć środki zabe
ące czynności

rurę doprowad
j (zebrać wod
aworu wody.
a dnie komory

ała, bo wewną
 

skiwacza
wacza jest kon

iwacza. 

pryskiwacza na
uchem wskazó

ryskiwacza na

ydła, używają
płukaniu zamo

e są zapchane
filtr zgrubny. U

system filtró

o należy używ
iejsce i przycis

              
 Dokładnie wy
do urządzeń. 

czenia krawęd
Nie stosować ś
do zamka ani 

ezpieczające z
i: 

dzającą od za
ę do miski).

y, a następnie

ątrz pojawił się

 
ieczne, poniew

ależy przytrzy
ówek zegara,

ależy wyciągn

ąc miękkiej szc
ontować ramio

. 
Usunąć wszelk

ów. 

wać szczoteczk
snąć. 

              
ytrzeć do such
Nie stosować

dzi wokół drzw
środków czysz
do elementów

zmywarkę prz

aworu wody.

e za pomocą g

ę lód, prosimy 

waż związki z

mać nakrętkę
a następnie z

ąć je do góry.

czotki do 
ona na właściw

kie pozostałoś

ki. Następnie z

              
ha. 
ć skrobaków, z

wi używać jedy
zczących w sp
w elektrycznyc

ed zamarznię

ąbki wybrać w

skontaktować

awarte 

, 
djąć je. 

wym 

ści i oczyścić f

złożyć wszyst

             

zmywaków śc

ynie miękkiej, w
prayu, by wod
ch. 

ęciem. Po każd

wodę ze zbiorn

ć się z najbliżs

iltry pod 

tkie części, 

             .

iernych ani 

wilgotnej 
a nie 

dym cyklu 

nika 

szym 

 
 

 

14



 

Konserw
 

 Po 
Odc
pozo
 

 Wyj
Prze
 

 Nie
Nie 
zmy
wew
prze
 

 Dłu
Zale
zasi
dop
 

 Prz
Urzą
 

 Usz
Jedn
utkn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.INSTR
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Przygoto
 
Miejsce mont
odpływowych
Na miejsce m
 
Uwaga: pros
 
 
 
 
 
 
 
 

wacja urzą
każdym zm

ciąć dopływ wo
ostawały wew

yjąć wtyczkę
ed czyszczeni

e używać roz
używać rozpu

ywarki. Stosow
wnętrznych uż
eznaczonego d

uższa przerw
eca się urucho
ilania, odcięcie
uści do powst

zenoszenie u
ądzenie przen

zczelki 
nym z czynnik
nęły w uszczel

TRUKCJ

owanie m
tażu zmywark
h oraz źródła z
montażu najlep

imy sprawdzić

ądzenia 
ywaniu 
ody od urządz

wnątrz urządze

ę 
em zawsze od

zpuszczalni
uszczalników a
wać wyłącznie
ywać miękkiej
do czyszczen

wa w użytko
omienie progra
e dopływu wod
tania nieprzyje

urządzenia 
nosić w pozycj

ków powodują
lkach. By temu

JA MON

montażu   
ki powinno zna
zasilania. 
piej wybrać jed

ć dołączone a

zenia oraz poz
enia. 

dłączyć urząd

ków ani śro
ani środków śc
miękką szma

j szmatki oraz
ia zmywarek.

waniu urząd
amu zmywania
dy oraz pozos
emnych zapac

i pionowej. W

ących powstaw
u zapobiec, na

NTAŻU   

         

              
ajdować się w 

dną ze stron s

kcesoria mont

zostawić lekko

zenie od zasil

odków ścier
ciernych do cz

atkę oraz ciepł
z wody z doda

dzenia 
a na pustej zm
stawienie uchy
chów wewnątr

W razie absolut

wanie nieprzyj
ależy okresow

            

        

             
pobliżu istnie

szafki zlewozm

tażowe (zacze

o uchylone drz

lania, wyjmują

nych 
zyszczenia ob
łą wodę z myd
tkiem octu alb

mywarce, a na
ylonych drzwi.
rz urządzenia.

tnej konieczno

emnych zapac
wo czyścić usz

            

              
jących rur dop

mywaka, aby u

ep frontu meb

zwi, aby wilgoć

ąc wtyczkę. 

budowy oraz g
dłem. By usun
bo specjalnego

astępnie odłąc
 Przedłuży to 

ości zmywarkę

chów, są pozo
zczelki za pom

            

              
prowadzającyc

ułatwić podłąc

lowego, śruba

ć i zapachy nie

gumowych ele
nąć plamy z po
o preparatu 

czenie urządze
trwałość uszc

ę ułożyć na tyl

ostałości jedze
mocą wilgotnej

            

              
ch wodę i węż

czenie węży od

a). 

e 

ementów 
owierzchni 

enia od 
czelek i nie 

nej ścianie.

enia, które 
 gąbki. 

           .

            .
ży 

dpływowych. 
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Należy uwa
 

Rysunki prze
1. Prze

zlew
2. Jeże

drzw
 

 
 
 
 
 
[Rysunek 1]
Wymiary sza
 
Odległość mi
a górą zmyw
 – mniejsza n
Szafka i zew
– w linii  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
[Rysunek 2]
Minimalny od
przy otwartyc
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary
 

1 Ozdobny p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Rysunek 3]
Ozdobny pan
przygotować 
wg wymiarów
na rysunku  
 

(Jednostka: m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ażnie zapoz
edstawiające w
ed montażem 
wozmywaka, a
eli zmywarka 
wi urządzenia 

 
afki 

iędzy szafką  
warki 
niż 5 mm 
nętrzne drzwi 

 
dstęp od szafk
ch drzwiach zm

y oraz mo
anel meblowy

 
nel meblowy  
do montażu  

w podanych  

mm)  

nać się z ins
wymiary szafk
zmywarki nal

aby ułatwić mo
będzie zamon
(patrz rys. 2).

 

ki  
mywarki    

ontaż ozd
y przygotować

strukcją mo
i oraz pozycję
eży odpowied
ontaż rur dopr
ntowana w sza
 

dobnego 
ć do montażu w

ontażu. 
ę montażu zmy
dnio przygotow
rowadzających
afce narożnej,

panelu m
według rys. 3.

ywarki do nac
wać miejsce je
h oraz węży od
, należy pozos

mebloweg
. 

zyń. 
ej instalacji. W
dpływowych (p
stawić odstęp,

go            

Wybrać miejsce
patrz rys. 1). 
, by umożliwić

             

e w pobliżu 

ć otwieranie 

             . 
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2 Przymocow
(rys. 4a). Po 
 
 

 
 
 
 
[Rysunek 4a
Montaż ozdo
panelu meblo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Rysunek 4b
Montaż 
ozdobnego  
panelu 
meblowego 
 
 
1.Wykręcić  
   4 krótkie śr
2.Przymocow
   za pomocą
   4 długich ś
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wać zaczep na
umieszczeniu

a]  
obnego  
owego 

b] 

ruby.  
wać  
ą  
rub. 

a ozdobnym p
u panelu przym

anelu meblow
mocować go d

wym i wprowad
do drzwi zewnę

dzić go w otwó
ętrznych za po

ór w zewnętrz
omocą śrub i k

znych drzwiach
kołków (rys. 4

h zmywarki 
4b). 
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Regulacj
 

Naciąg spręż
dostosować n
 
 

Naciąg spręż
poprawny, je
drzwi pozosta
poziomej, zaś
zamykają się
 
 
 
 
 
[Rysunek 5]
Regulacja na
drzwiowej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podłącze
 

Włożyć wąż o
upewniając s
Końcówka wę
 
 

 
 
 

[Rysunek 6]
 
 
 

 
 
 

cja naciąg
żyny drzwiowe
naciąg spręży

żyny drzwiowe
żeli w pełni ot
ają w pozycji 
ś lekko popch
ę.  

 
aciągu sprężyn

enie węż
odpływowy do

się, że nie jest 
ęża nie może 

 

gu spręży
ej jest ustawio
yny. Pokręcić ś

ej jest 
twarte  

hnięte 

ny 

ży odpływ
o rury odpływo
 zgięty ani skr
być zanurzon

WĄŻ ODPŁY

yny drzwio
ny fabrycznie.
śrubą nastawn

wowych    
owej o minima
ręcony. Wąż o
na w wodzie, b

YWOWY POD

owej       
. Po zamontow
ną w celu nac
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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 455 FI 

Pojemność 10 kompletów naczyń 

Klasa efektywności energetycznej (1) A+ 

Roczne zużycie energii (2) 237 kWh 

Zużycie energii – 1 cykl 0,83 kWh 

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

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

Roczne zużycie wody (3) 2520 l 

Klasa efektywności suszenia (4) A 

Standardowy program zmywania (5) ECO 50 ºC 

Czas trwania standardowego programu zmywania 175 min 

Poziom hałasu 49 dB(A) re 1 pW 

Montaż Do zabudowy 

Montaż Pod blatem 

Wysokość 81,5 cm 

Szerokość 44,8 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. 
 



Austria

Belgium

Bulgaria

Chile

China

Czech Republic

Denmark

Ecuador

Germany

Great Britain

Greece

Hungary

Indonesia

Malaysia

Mexico

Morocco

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Singapore

Spain

Sweden

Thailand

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Venezuela

Vietnam

Küppersbusch Austria

Küppersbusch Belgium S.P.R.L.

Teka Bulgaria EOOD

Teka Chile S.A.

Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.

Teka CZ S.R.O.

Juvél A/S

Teka Ecuador S.A.

Teka Küchentechnik GmbH

Teka Products Ltd.

Teka Hellas A.E.

Teka Hungary Kft.

PT Teka Buana

Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd

Teka Mexicana S.A. de C.V.

Teka Maroc S.A.

Teka B.V.

Intra, A.S

Teka Polska Sp. ZO.O.

Teka Portugal S.A.

S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.

Teka Rus LLC

Teka Singapore PTE Ltd

Teka Industrial, S.A.

Intra Mölntorp AB

Teka (Thailand) Co. Ltd.

Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve 

Teka Ukranie LLC

Teka Middle East Fze

Teka Küchentechnik U.A.E LLC

Teka Andina S.A.

TEKA Vietnam Co., Ltd.

Eitnergasse, 13

Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7

Blvd. “Tsarigradsko Shosse” 135 

Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea

6/F. Datong Business Center, No. 369 Fuxing Middle Rd. 

V Holesovickách, 593

Københavnsvej 222

Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12

Sechsheldener Str. 122

177 Milton Park

Thesi Roupaki - Aspropyrgos

Bajcsy Zsilinszky u. 53

Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3

10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie

Ferrocarril 200, Esquina Norte 29, Col. Moctezuma

73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa

Wijkermeerstraat, 34

Storsand

ul. 3-go Maja 8 / A2

Estrada da Mota - Apdo 533

Sevastopol str., no 24, 5th floor,  of. 15

Barklaya str. 6, bld. 3, Barklay plaza center, office 402

Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square

C/ Cajo,17

Säbyvägen, 8

364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee 

Büyükdere Cad. 24/13

86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance

Building LOB 16, Office 417

Bin Khedia Centre

Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)

803 Dai Minh Convention Tower, 8th Floor

 

1231 Wien

1731 Zellik

1784 Sofia

Pudahuel, Santiago de Chile

200025 Shanghai  

182 00 Praha 8 - Liben

DK-4600 Køge 

Guayaquil 

35708 Haiger

OX14 4SE Milton, Abingdon

193 00 Athens

1065 Budapest

12950 Jakarta

40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

15500 Mexico D.F.

Casablanca

2131 HA Hoofddorp

7563 Malvik

05-800 Pruszków

3834-909 Ilhavo, Aveiro

010992 Bucharest  Sector 1

121087 Moscow âˆ™ Russia

239920 Singapore

39011 Santander

734 93 Kolbäck

10400 Bangkok

80290 Mecidiyeköy, Istanbul

03150 Kyiv 

P.O. Box 18251 Dubai

P.O. Box 35142 Dubai

1070 Caracas

77 Hoang Van Thai, District 7, Ho Chi Minh

 

+43 18 668 022

+32 24 668 740

+359 29 768 330 

+ 56 24 386 000

+86 2 153 076 901

+420 284 691 940

+45 36 340 288

+593 42 100 311

+49 27 713 950

+44 1 235 861 916

+30 2 109 760 283

+36 13 542 110

+62 215 762 272

+60 376 201 600

+52 5 551 330 493

+212 22 674 462

+ 31 235 656 480

+47 73 980 100

+48 227 383 270

+35 1 234 329 500

+40 212 334 450

+7 495 64 500 64

+65 67 342 415

+34 942 355 050

+46 22 040 300

+66 -26 424 888

+90 2 122 883 134

+380 444 960 680

+971 48 872 912

+971 42 833 047

+58 2 122 912 821

+84 854 160 646

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary Address City Phone

“for further information and updated contact adresses, 
please refer to the corporate website”www.teka.com




