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NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i funk-
cjonalnych podzespołach zmywarki.
• Konieczne jest, aby ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE BYŁ PUSTY.
• Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS  
PRODUKTU), i musi zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci się 
kontrolka BRAK SOLI  .

1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w kierun-
ku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

2. Tylko podczas wykonywania czynności po raz 
pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą.

3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do krawędzi zbior-
nika (około 1 kg); niewielki wyciek wody jest tu normalny.

4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł 
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to spo-
wodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę 
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania aby uniknąć korozji.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO

Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. 
Dozownik płynu nabłyszczającego A powinien 
zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK PŁYNU 
NABŁYSZCZAJĄCEGO  świeci się na panelu 
sterowania.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego 
bezpośrednio do komory zmywarki.

NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwierania C. Deter-
gent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika D. Detergent przezna-
czony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać bezpośrednio do komory 
zmywarki.
Jeśli używany jest detergent typu „all-in-one” zalecamy używanie przycisku 
TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie  wybrany program pozwalający na 
osiągnięcie najlepszych rezultatów  mycia i suszenia za każdym razem.
Zastosowanie detergentów nieprzeznaczonych do użytku w zmywarkach 
może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
SYSTEM ZMIĘKCZANIA WODY 
Zmiękczacz wody automatycznie zmniejsza twardość wody, tym samym 
zapobiegając nagromadzeniu osadu na grzałce co z kolei przyczynia się 
do większej wydajności zmywania. 
System sam regeneruje się przy pomocy soli, zatem zbiornik soli 
należy uzupełniać jak tylko będzie pusty. 
Częstotliwość regeneracji zależy od ustawienia poziomu twardości wody - 
regeneracja następuje raz na 6 cykli Eco, kiedy twardość wody ustawiona 
jest na poziom 3. 
Proces regeneracji rozpoczyna się wraz z ostatnim płukaniem i kończy 
podczas etapu suszenia przed końcem cyklu. 
• Podczas jednej regeneracji: ~Zużycie 3.5 L wody;
• Dodatkowe 5 minut cyklu; 
• Zużycie poniżej 0,005 kWh energii elektrycznej. 

PANEL STEROWANIA

PIERWSZE UŻYCIE

Przez użyciem urządzenia przeczytać uważnie Instrukcje Bezpieczeństwa.

Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 60436:2020.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:   
dw_test_support@whirlpool.com.
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Wartości podane dla innych programów niż program Eko mają charakter referencyjny. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu 
czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie,  
a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas trwania programu aż o 20 min. 

TABELA PROGRAMÓW

ZESKANUJ KOD QR NA SWOIM URZĄ-
DZENIU, ABY UZYSKAĆ   BARDZIEJ 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL. 
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować 
urządzenie na stronie: www.whirlpool.eu/register 

A

C

D

1. Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2. Przycisk wyboru programu
3. Kontrolka „Brak soli”
4. Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
5. Numer programu i wskaźnik „Opóźnienia”
6. Kontrolka „Tabletki”
7. Wyświetlacz 

8. Kontrolka „Multizone”
9. Przycisk „Multizone”

10. Przycisk „Opóźnienie”
11. Przycisk i kontrolka „START/Pauza” / „Tabletka (Tab)”
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1.  

Eko 50°- Program Eko jest przeznaczony do mycia naczyń o zwy-
kłym stopniu zabrudzenia; dla tego zastosowania jest to najbar-
dziej wydajny program pod względem zużycia energii elektrycznej 
i wody oraz w takim zastosowaniu program ten uzyskał certyfikat 
zgodności z dyrektywą unijną Ecodesign.

  4:00 9,0 0,84

2.  

6th Sense 50°- 60°- Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z 
zaschniętymi resztkami potraw. Program jest automatycznie dosto-
sowany w zależności od poziomu zabrudzenia. Gdy czujnik wykryje 
poziom zabrudzenia, na wyświetlaczu pojawi się animacja i czas 
trwania cyklu zostanie zaktualizowany.

  1:20 - 3:00 7,0 - 14,0 0,70 - 1,10

3.  
Intensywny 65° - Program do zmywania bardzo zabrudzonych na-
czyń, szczególnie zalecany do patelni i garnków (nie powinien być 
używany do delikatnych naczyń).

  2:40 17,0 1,30

4.  Kryształy 45° - Program do mycia delikatnych naczyń, które są bar-
dziej wrażliwe na wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.   1:40 12,0 1,00

5.  
Szybki 30’ 50° - Program należy stosować przy połowie załadunku 
lub lekko zabrudzonych naczyniach, na których nie zalegają resztki je-
dzenia. Nie ma fazy suszenia.

-   0:30 9,0 0,50

6.  Mycie wstępne - Opłukiwanie naczyń przeznaczonych do później-
szego mycia. W tym programie nie używa się żadnego detergentu. -   0:10 4,5 0,01
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Więcej informacji w Przewodniku Użytkownika na stronie internetowej.

ŁADOWANIE KOSZY

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

POJEMNOŚĆ: 10 kompletów

PROBLEM MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIE
Zmywarka nie napełnia 
się wodą.
Na wyświetlaczu widocz-
ny jest komunikat: Dioda 
H, 6 i Wł./Wył. szybko 
migają.

Brak wody w sieci wodociągowej lub zawór jest 
zamknięty. Sprawdzić, czy woda dopływa z sieci wodociągowej lub czy zawór jest otwarty.

Wąż dopływowy jest zagięty. Sprawdzić czy wąż dopływowy nie jest zagięty (zobacz INSTALACJA), następnie ponownie 
zaprogramować i włączyć zmywarkę.

Sitko w wężu dopływowym wody jest zapchane; 
niezbędne jest jego oczyszczenie.

Po wykonaniu sprawdzenia i oczyszczenia należy wyłączyć i włączyć zmywarkę, i rozpocząć 
nowy program.

Zmywarka kończy cykl 
przedwcześnie
Na wyświetlaczu wi-
doczny jest komunikat: 
Dioda 15 i Wł./Wył. szybko 
migają.

Wąż dopływowy ustawiony jest zbyt nisko lub 
zasysa do kanalizacji domowej.

Sprawdzić czy końcówka węża dopływowego umieszczona jest na prawidłowej wysokości 
(zobacz INSTALACJA). Należy sprawdzić pod kątem zasysania do kanalizacji domowej, w 
razie potrzeby zainstalować zawór wpustowy.

Powietrze w dopływie wody. Sprawdzić układ doprowadzania wody pod kątem wycieków lub innych problemów mogą-
cych wiązać się z przepuszczaniem powietrza.

Jeśli zmywarka nie działa prawidłowo, należy sprawdzić czy problem można rozwiązać wykonując czynności opisane poniżej. W przypadku błędów 
lub problemów prosimy skontaktować się z zakładem serwisowym, którego dane kontaktowe można odnaleźć w książeczce gwarancyjnej. Części 
zamienne będą dostępne przez okres do 7 lub do 10 lat, zgodnie z określonymi wymaganiami rozporządzenia.

USUWANIE USTEREK 

Zasady, standardową dokumentację, informacje na temat zamawiania części zamiennych oraz
dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:
• Korzystając z kodu QR na swoim produkcie.
• Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
• Ewentualnie można skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową (patrz numer telefonu w książeczce 

gwarancyjnej). Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone na tabliczce 
identyfikacyjnej produktu.

Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy kodu QR podanego na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera również 
identyfikator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu rejestru pod adresem https://eprel.ec.europa.eu.

IEC 436

:

CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH
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W przypadku odnalezienia ciał obcych (np. potłuczonego szkła, porcelany, kości, 
pestek owoców itp.), należy je ostrożnie wyjąć. 
NIGDY NIE NALEŻY WYJMOWAĆ osłony pompy cyklu myjącego (czarny element) (Rys. 4).

Aby zdjąć górne ramię natrysko-
we należy przekręcić plastikowy 
pierścień blokujący w kierunku 
ruchu wskazówek zegara.

Dolne ramię natryskowe 
można wyjmować pociąga-
jąc je w górę.

Zeskanuj kod QR na swoim produkcie, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. 

GÓRNY KOSZ

(przykładowe załado-
wanie górnego kosza)

Tu należy wkładać 
delikatne i lekkie 
naczynia: szklanki, 
filiżanki, talerzyki, małe 
miseczki do sałatek.

DOLNY KOSZ 

(przykład sposobu załado-
wania dolnego kosza)

Do garnków, pokrywek, 
talerzy, misek do sałatek, 
sztućców itp. Duże tale-
rze i pokrywki powinny 
być umieszczane z boku, 
aby uniknąć stykania się 
z ramieniem natrysko-
wym.

SKŁADANE 
PÓŁECZKI Z 

REGULOWANYM 
POŁOŻENIEM

KOSZYK NA SZTUĆCE
Jest on wyposażony w górne kratki, które pozwalają na lepsze 
rozmieszczenie sztućców. Należy go umieszczać w przedniej części 
dolnego kosza.

Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy wkładać 
do koszyka na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub układać je 
poziomo na podnoszonych półeczkach, w górnym koszu.
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OPÓŹNIENIE - Włączenie programu można opóźnić o pewien czas,  od 
1 do 12 godzin. 
Funkcji „OPÓŹNIENIE” nie można ustawić po rozpoczęciu cyklu 
zmywania.TABLETKI (TAB)- W przypadku korzystania z detergentu w 

proszku lub w płynie, opcja ta powinna być wyłączona.

OPCJE I FUNKCJE 
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA). Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym 
programem (patrz TABELA PROGRAMÓW), odpowiednia dioda LED mignie szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.

MULTIZONE - Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można wykorzystać 
program «Połowa załadunku», w celu oszczędzenia wody, energii elektrycznej i 
detergentu. Domyślnie urządzenie myje naczynia we wszystkich koszach.

Zeskanuj kod QR na swoim produkcie, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. 


