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1) Przycisk opóźnienia startu zmywarki: przycisk służący do zaprogramowania opóźnienia startu zmywarki
2) Przycisk Start/Kasuj: przycisk służący do uruchomienia zmywarki/ wstrzymania pracy zmywarki, po naciśnięciu 

przycisku zapali się lampka kontrolna
3) Kontrolka sygnalizacyjna braku soli: świeci się gdy w zmiękczaczu nie ma wystarczającej ilości soli (opcja 

dostępna w wybranych modelach zmywarek)
4) Kontrolka opóźnionego startu: wybrany program zostanie uruchomiony z opóźnieniem odpowiednio 3,6 lub 9 

godzinnym. Po wybraniu zapali się odpowiednia kontrolka.
5) Kontrolka  " Tabletki wszystko w jednym": kontrolka świeci po wybraniu tej funkcji
6) Kontrolka blokady zabezpieczającej przed dostępem dzieci: kontrolka świeci po uruchomieniu tej funkcji
7) Blokada zabezpieczająca przed dostępem dzieci: naciśnij przycisk dłużej niż trzy sekundy żeby ustawić lub 

aczyć blokadę
8) Przycisk " Tabletki wszystko w jednym" : używamy wyłacznie z programami: Mocnym/Normalnym/ Ekonomicznym. 
9) Przycisk oszczędne zmywanie: używamy wyłacznie z programami: Mocnym/Normalnym/ Ekonomicznym/ 

Ultraszybkim 60'/ Delikatnym/ Ultraszybkim 24'
10) Kontrolka oszczędne zmywanie: kontrolka świeci po wybraniu tej funkcji
11) Kontrolka sygnalizacyjna wybranego programu
12) Przycisk programu: umożliwia wybór żądanego programu co zostanie potwierdzone wyświetleniem odpowiedniej 

informacji na wyświetlaczu
13) Przycisk włącz/ wyłącz : służy do włączenia/ wyłaczenia zasilania zmywarki

 wył
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1 Filiżanki
2 Mała misa
3 Duża misa
4 Szklanki
5 Spodki
6 Naczynie
7 Talerzyki deserowe
8 Łyżka do sosu

2 Talerzyki deserowe

1 Owalny półmisek

4 Duże talerze

3 Głębokie talerze

5 Pojemnik na sztućce

6 Spodki



4 Mała łyżeczka

2 Duże łyżki

1 Widelce

6 Łyżka wazowa

5 Nóż

3 Łyżeczki deserowe 7 Widelec wazowy

5 Zamknij drzwi zmywarki, naciśnij przycisk włącz/ wyłącz, wyświetlacz zostanie podświetlony

7 Naciśnij przycisk Start/Kasuj, program zmywania zostanie uruchomiony po 10 sekundach
8 Zmywarka posiada możliwość opóźnienia startu o 3,6 lub 9 godzin. Po wybraniu zapali się odpowiednia kontrolka. 
Jeśli chcesz anulować wybrane opóźnienie startu zmywarki naciśnij przycisk, jednocześnie zgaśnie odpowiednia 
kontrolka.
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Podłączenia elektryczne 

Zachowaj ostrożność dla własnego bezpieczeństwa: 
Do podłączenia urządzenia nie używaj żadnych przedłużaczy ani adapterów. 
W żadnym przypadku nie wolno odłączać od przewodu zasilającego ani usuwać trzeciego przewodu uziemiającego. 
Wymagania odnośnie instalacji elektrycznej 

Niniejsza zmywarka przeznaczona jest do pracy przy zasilaniu prądem elektrycznym o napięciu 220-240 V prądu zmiennego i 
częstotliwości 50 Hz. Używaj wyłącznie bezpiecznika 10 A. Bezwzględnie wymagane jest dysponowanie siecią elektryczną z 
bezpiecznikami, wykonaną wyłącznie z przewodów miedzianych. Zalecane są bezpiecznik zwłoczny lub wyłącznik automatyczny, 
oprócz tego należy zapewnić odrębny obwód zasilający obsługujący wyłącznie to urządzenie. Gniazdko powinno znajdować się w 
przyległej szafce. Zwróć uwagę na to, żeby po zainstalowaniu urządzenia jego wtyczka była łatwo dostępna. 

 
 
 
 
 
  Przed pierwszym użyciem 
zmywarki obowiązkowo sprawdź, 
czy jest ona właściwie uziemiona. 

Podłączenie elektryczne 
 

Po sprawdzeniu, że wartości dostarczanego do domu napięcia i częstotliwości prądu 
odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej i że sieć elektryczna została 
zaprojektowana na maksymalne napięcie podane na tabliczce znamionowej, wetknij 
wtyczkę do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Jeśli gniazdko sieciowe, do 
którego ma być podłączone urządzenie, nie pasuje do wtyczki, wówczas zamiast używać 
adaptera lub przedłużacza, które mogłyby spowodować przegrzanie i oparzenia, poproś o 
wymianę gniazdka wykwalifikowanego elektryka.  

 
 OSTRZEŻENIE! 

Jeśli przewód spryskiwacza w zlewozmywaku zainstalowany jest w tej samym obwodzie zasilania w wodę, co zmywarka, może on 
ulec pęknięciu. W przypadku gdy zlew ma tylko jeden obwód zasilający, zaleca się odłączenie przewodu i zatkanie otworu. 
Jak odłączyć złączkę Unicouple od złączki pośredniczącej kranu? 
1 Zakręć dopływ wody. 
2 Zmniejsz ciśnienie wody, wciskając przycisk upustowy. Zmniejszenie ciśnienia wody uchroni zarówno użytkownika, jak i 

pomieszczenie przed silnym strumieniem wody. 
3 Odkręć od złączki pośredniczącej kranu złączkę Unicouple. 
Jak odłączyć zmywarkę 
1 Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. 
2 Odłącz przewód Unicouple od złączki pośredniczącej kranu. 
UWAGA: Po wyłączeniu się silnika z chwilą zakończenia ostatniego płukania, można odłączyć przewód Unicouple i umieścić go w 
schowku. 

Informacje o złączce Unicouple 
Do dyspozycji są dwa modele złączek, jeden z nich pokazany jest niżej, drugi ma gwint 3/4 cala. 
 
 

 

Urządzenie musi być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą nowych zestawów 
przewodów.  
Nie wolno używać starych zestawów przewodów. 
Wartość ciśnienia wody musi zawierać się w zakresie pomiędzy 0,04 MPa a 1 MPa. Jeśli 
ciśnienie jest mniejsze niż wartość minimalna, zapytaj o radę nasze centrum serwisowe.  
Podłącz złączkę pośredniczącą kranu. Jeśli kran nie jest gwintowany, wówczas przed 
użyciem zmywarki konieczne jest założenie na kran specjalnej złączki pośredniczącej. Jest 
ona dołączona do kompletu zmywarki i założona na przewód Unicouple.  
Jeśli kran nie jest gwintowany: dołącz do kranu złączkę pośrednicząca, a następnie dokręć 

każdą jej śrubę.. Aby nie dopuścić do przeciekania, należy dokręcić złączkę.  
Jak podłączyć przewód Unicouople 
 

 
 

Model I złączki 

1 Ze schowka umieszczonego z tyłu zmywarki całkowicie wyciągnij złączkę z przewodami 
Unicouple i zamocuj ją do złączki pośredniczącej kranu. 

2 Podłącz złączkę Unicouple do złączki pośredniczącej kranu, wciskając kołnierz u góry 
złączki Unicouple. Gdy złączka Unicouple znajdzie się już u góry na złączce 
pośredniczącej, zwolnij kołnierz. Zatrzaśnie się on, blokując złączkę Unicouple na swoim 
miejscu. Mały przewód złączki Unicouple transportuje wodę z kranu do zmywarki. 
Większy przewód transportuje wodę odpływową do zlewu. Upewnij się, że złączka 
Unicouple skierowana jest w stronę otworu odpływowego zlewu i że odpływ zlewu jest 
otwarty i może odprowadzić wodę ze zmywarki. Jeśli woda ze zmywarki odprowadzana 
jest do specjalnego pojemnika, opróżnij go zanim uruchomisz zmywarkę.  

3 Przed włączeniem zmywarki otwórz w pełni dopływ wody.  



φ 40mm

PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ZIMNEJ WODY 
 
 

 
 

Model II złączki 

 
Dołącz przewód zasilania w zimną wodę do gwintowanej złączki (3/4 cala) i sprawdź, czy jest 
on szczelnie dokręcony. Jeśli rury sieci wodociągowej są nowe lub nie były używane przez 
dłuższy czas, pozwól aby woda wypłynęła z nich, żeby upewnić się, że woda jest czysta i 
pozbawiona domieszek. W przeciwnym razie może zaistnieć ewentualność zatkania dopływu 
wody i w konsekwencji uszkodzenia zmywarki.  
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI CIEPŁEJ WODY 
Zmywarka może być również podłączona  do instalacji ciepłej wody (w scentralizowanym 
systemie grzewczym), o ile temperatura wody nie przekracza 60°C. W tym przypadku cykl 
zmywania skróci się o około 15 minut, zaś skuteczność zmywania ulegnie nieznacznemu 
zmniejszeniu. 
Podłączenie do instalacji ciepłej wody musi zostać wykonane z zastosowaniem tych samych 
procedur, co w przypadku podłączenia do instalacji zimnej wody.  
 

Ustawienie zmywarki na docelowym miejscu 
Umieść urządzenie na swoim miejscu. Tylna ścianka powinna spoczywać na ścianie za nią, zaś boki przylegać do sąsiednich 
szafek. Zmywarka wyposażona jest w elastyczne przewody dopływowy i odpływowy, które dla ułatwienia instalacji można skierować 
w prawo lub w lewo. 





Program odświeżanie kontrolka 

Program ekonomiczny 

miga szybko

 kontrolka miga szybko


