
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI: DIV435ABZO STUDIO  

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi 
jest załącznikiem do in struk cji 
ob słu gi zmywarki. Przed użyt ko
wa niem wy ro bu na le ży do kład
nie za po znać się z jego in struk
cją, a zwłasz cza z uwa ga mi i 
wska zów ka mi do ty czą cy mi bez
piecz ne go użyt ko wa nia wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki 
do gniazda sieciowego należy 
usunąć zabezpieczenia trans
por to we. Zmywarkę uruchamiać 
dopiero po prawidłowym jej za
in sta lo wa niu. 

Włączanie urządzenia1

Otworzyć drzwi, nacisnąć przycisk aby 
włączyć zmywarkę.

Dozowanie detergentów2

Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik
detergentu.

Napełnij zbiorniki detergentów.

Sprawdź poziom soli3

Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli 
zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu 
sterowania.

Napełnij zmywarkę naczyniami4

Usuń większe cząstki zabrudzeń.

Umieść naczynia w odpowiednich koszach według 
wytycznych dotyczących załadunku.

Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem 
górny. 

 Wybierz program zmywania5

Za pomocą przycisku wyboru programu 
ustaw właściwy program zmywania naczyń 
Na wyświetlaczu pojawi się na całkowity czas 
wybranego programu oraz pozostały czas pracy.

IODWS2019       03.2020./1

Uruchomienie zmywarki6

Zamknij drzwi zmywarki.

Zmywarka rozpocznie swój cykl.

Wyłączanie urządzenia7

Wyłącz urządzenie przyciskiem On/Off.

Opróżnienie urządzenia z 
naczyń
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Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki 
i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, 
dodatkowo przyspieszy to proces osuszania 
naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na 
pęknięcia.

Elementy urządzenia

Ramiona natryskowe

Kosz na sztućce

Kosz górny

Rura wewnętrzna

Kosz dolny

Pojemnik na sól

Dozownik detergentu

Półki na kubki i filiżanki

Filtr główny

Łącze węża doprowadzającego wodę

Wąż odprowadzający wodę

Regulator
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UWAGA:
Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie 
różnić.  
 

1. Koszyk górny ze stelażem
2. Górne ramię natryskowe
3. Koszyk dolny
4. Dolne ramię natryskowe
5. Filtry
6. Tabliczka znamionowa
7. Panel sterowania
8. Dozownik detergentu i środka nabłyszczającego
9. Dozownik soli
10. Zatrzask koszyka górnego
11. Górny koszyk na sztućce
12. Super suszarka: System ten zapewnia lepszą wydajność 
suszenia naczyń
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TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI:  DIV435ABZO STUDIO     

  Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. 
Badania zgodnie z normą PN-EN 50242.

 Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także 
najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju 
zastawy stołowej.

** Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały 
określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia. 

*

L.P. Nazwa programu
Temp.

domyślna
[°C]

Rodzaj 
zabrudzenia

Ilość detergentu Czas 
trwania 

programu
(min.)*

Zużycie 
energii 

elektrycznej 
(kWh)*

Zużycie 
wody
(l)*

1 Mycie wstępne -- 3g/22g
(1 sztuka)

15 0.02 3.5Odpowiedni do płukania naczyń, które będą zmywane 
później.

2

3

4

**ECO

40°

5

Intensywny
(zależnie od modelu)

45°

Tryb automatyczny
(zależnie od modelu) 45-55°

Poziom zabrudzenia

Lekko
zabrudzone

30 0.71 10.0

Mycie 
wstępne

Do lekko zabrudzonych naczyń oraz szybkiego 
zmywania. Lekko

zabrudzone
3g/22g

(1 sztuka)

Mycie 
wstępne 
w 50 OC

Mycie 
w 65 OC

Płukanie Suszenie

222 0.739 9.0

Mocno
zabrudzone

3g/22g
(1 sztuka) 135 1.42 17.6

Standardowy program do codziennego zmywania 
normalnie zabrudzonych

naczyń przy zmniejszonym zużyciu energii i wody.
Średnio

zabrudzone
3g/22g

(1 sztuka) Mycie 
wstępne

Płukanie
w 65 OC Suszenie

110-135 0.93-1.42 11.2-17.6

Mycie 
w 45 OC

Opis cyklu

65° Do mocno zabrudzonych naczyń.

Ten program automatycznie reguluje temperaturę i 
ilość wody, zużycie

energii oraz czas trwania programu.
Różny poziom

Szybki 30′

Płukanie
w 70 OC

3g/22g
(1 sztuka)

4 Super 50′ Normalnie
zabrudzone

3g/22g
(1 sztuka) Mycie 

w 65 OC
Płukanie 50 1.00 11.265° Do normalnie zabrudzonych, codziennie używanych 

naczyń z szybszym programem.
Suszenie

Mycie 
wstępne 
w 45 OC

Mycie 
automatyczne 

w 45-55 OC
Płukanie Płukanie

w 65 OC Suszenie

Mycie 
w 40 OC

Płukanie Suszenie


