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 Po zako czeniu programu zmywania sprawdzi , czy przegródka 
detergentu jest pusta. 

 W zmywarce nie nale y my  plastikowych przedmiotów, o ile nie zosta y
oznakowane jako nadaj ce si  do mycia w zmywarkach. 

 W przypadku plastikowych przedmiotów bez podobnych oznacze  nale y
sprawdzi  zalecenia producenta. 

 Stosowa  wy cznie detergenty oraz rodki nab yszczaj ce przeznaczone 
do automatycznych zmywarek. 

 Nigdy nie u ywa  w zmywarce myd a ani rodków pior cych (pralka/pranie 
r czne). Produkty te przechowywa  z dala od dzieci. 

 Nie dopu ci , aby dzieci manipulowa y urz dzeniem.

 Nie nale y pozostawia  otwartych drzwi, poniewa  zwi ksza to ryzyko 
wywrócenia si  urz dzenia.

 Je eli przewód zasilaj cy jest uszkodzony jego wymiany powinien dokona
producent, autoryzowany serwis techniczny lub wykwalifikowany elektryk, 
by unikn  ryzyka pora enia pr dem.

 Podczas monta u upewni  si , e przewód zasilaj cy nie jest poskr cany
ani nie zosta  przygnieciony. 

 Nie wolno manipulowa  przy elektrycznych komponentach urz dzenia.

 Urz dzenie pod czy  do sieci wodoci gowej przy u yciu nowych rur. Nie 
wykorzystywa  ponownie starych rur. 

 Maksymalne, dopuszczalne ci nienie wody doprowadzanej to 1 MPa. 

 Minimalne, dopuszczalne ci nienie wody doprowadzanej to 0,04 MPa. 

 Maksymalna pojemno  zmywarki to 9 kompletów naczy .
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Przegroda A : miejsce na detergent 

Przegroda B : miejsce na detergent 
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Intensywny Do mocno zabrudzonych naczy  sto
owych, normalnie zabrudzonych
garnków, patelni,
naczy aroodpornych, które le a y
przez pewien czas z zaschni tymi
resztkami jedzenia.

zmywanie (60ºC)
p ukanie
p ukanie

suszenie

Normalny
Do normalnie zabrudzonych naczy
(garnki, talerze, szklanki) oraz lekko
zabrudzonych patelni.
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suszenie

(*EN
50242)

Do normalnie zabrudzonych naczy
(garnki, talerze, szklanki).
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zmywanie (45ºC)
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zmywanie (65ºC)
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90 11.5
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zabrudzonych
naczy  niewymagaj cych suszenia.

zmywanie (45ºC)
p ukanie
p ukanie (55ºC)

0.7

p ukanie

90 minutECO > drzwi ,
 urz dzzenie rozpocznie prac .

p ukanie (70ºC)

190

30 10

zmywanie wst pne (50ºC)

(50ºC)

5/22g

5/22g

5/22g

27g

20g

165 1.4 16.5

175 1.1 13

0.75 9.5

1.15

 za aadunek: 9 kompletów naczzy
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Uruchomienie zmywarki               .
Przed uruchomieniem zmywarki nale y sprawdzi , czy: 
1. Zmywarka zosta a prawid owo wypoziomowana i przymocowana. 
2. Zawór dop ywu wody jest otwarty. 
3. Na po czeniach rur nie wyst puj  przecieki. 
4. Przewody elektryczne zosta y dok adnie pod czone. 
5. W czono zasilanie. 
6. Rury doprowadzaj ce i w e odp ywowe nie s  poskr cane ani pozaginane. 
7. Z wn trza zmywarki wyj to wszystkie materia y drukowane. 

UWAGA! Instrukcj  obs ugi nale y zachowa , aby korzysta  z niej podczas eksploatacji urz dzenia. 
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Dane tecchniczne
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448 mm

9 kompletów naczy





Dane techniczne .
Dane techniczne zmywarki zgodnie z dyrektyw  europejsk  1059/2010: 

Producent TEKA 

Model/Opis 

Klasa efektywno ci energetycznej (1)

Roczne zu ycie energii (2)

Zu ycie energii – 1 cykl 

Zu ycie energii – urz dzenie wy czone (OFF) 0,45 W 

Zu ycie energii – urz dzenie w czone (ON) 0,49 W 

Roczne zu ycie wody (3)

Klasa efektywno ci suszenia (4) A

Standardowy program zmywania (5) ECO 45 ºC 

Czas trwania standardowego programu zmywania 

Poziom ha asu 49 dB(A) re 1 pW 

Monta  Do zabudowy 

Monta  Pod blatem 

Wysoko  81,5 cm 

G boko   55 cm 

Pobór mocy 1760 – 2100 W 

Napi cie znamionowe / Cz stotliwo  220-240 V ~ / 50 Hz 

Ci nienie wody 0,4-10 bar = 0,04-1 MPa 

UWAGI: 

(1) Od A+++ (najwy sza klasa efektywno ci) do D (najni sza klasa efektywno ci).
(2) Na podstawie przeprowadzonych 280 cyklach standardowego programu zmywania. Faktyczne zu ycie energii 

zale y od sposobu u ytkowania urz dzenia. 
(3) Na podstawie przeprowadzonych 280 cyklach standardowego programu zmywania. Faktyczne zu ycie wody 

zale y od sposobu u ytkowania urz dzenia. 
(4) Od A (najwy sza klasa efektywno ci) do G (najni sza klasa efektywno ci). 
(5) Program zmywania najbardziej wydajny do mycia przeci tnie zabrudzonych naczy . Najbardziej wydajny 

program zmywania pod wzgl dem zu ycia wody i energii. 

Urz dzenie spe nia standardy nast puj cych dyrektyw europejskich: 
- LVD 2006/95/EC 
- EMC 2004/108/EC 
- ErP 2009/125/EC 

Powy sze warto ci to wynik testów przeprowadzonych w okre lonych warunkach. Rezultaty zmywania b d  ró ni  si  w 
zale no ci od ilo ci oraz stopnia zabrudzenia naczy , twardo ci wody, ilo ci detergentu, itp. 

Instrukcja obs ugi jest zgodna ze standardami oraz normami UE. 

A+

190 min 

DW8 40 FI 

Pojemno  9 kompletów naczy

215kWh 

0,75 kWh 

2660 l 

Szeroko  44,8 cm 




