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Szanowni Państwo,

dziękujemy za wybór Classeq. Wybrana przez Państwa zmywarka została zaprojektowana tak, aby służyła jak najdłużej.

Przed instalacją, uruchomieniem i rozpoczęciem korzystania ze zmywarki należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Prosimy upewnić się, że wszyscy użytkownicy rozumieją znaczenie lampek kontrolnych przed rozpoczęciem używania zmywarki.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby można było do niej sięgnąć w przyszłości.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące informacji zawartych w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z dystrybutorem 
lub firmą Classeq. Dane urządzenia znajdują się z boku zmywarki, w jej dolnej części.

Prosimy o zapisanie numeru modelu oraz numeru seryjnego Państwa zmywarki. Będą one potrzebne do kontaktu z firmą Classeq w celu 
uzyskania wsparcia lub złożenia reklamacji w ramach gwarancji. Znajdą je Państwo na tabliczce znamionowej znajdującej się z boku
zmywarki, w jej dolnej części.

Numer modelu:

Numer seryjny:  

PL
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1. Bezpieczeństwo 
1.1 Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

W niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed możliwymi ciężkimi lub 
śmiertelnymi obrażeniami ciała, jeśli nie 
zostaną podjęte opisane środki ostrożności.

 
Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie przed możliwymi niewielkimi 
obrażeniami ciała lub potencjalnymi szkodami 
materialnymi w przypadku niepodjęcia 
opisanych środków ostrożności.

 
Uwaga

Ostrzeżenie przed powstaniem wad lub 
zniszczeniem produktu w przypadku 
niepodjęcia opisanych środków ostrożności.

 

Instrukcje dotyczące recyklingu.

 
Symbol ten wskazuje rozdział, w którym 
można znaleźć dokładne informacje

 
Ze względów bezpieczeństwa, zmywarka MUSI 
być przymocowana do przylegającego do niej 
metalowego elementu lub uziemiona tak, aby 
miała taki sam potencjał (tj. napięcie).

 

Ze względów bezpieczeństwa, do wykonania 
zadania potrzebne są dwie osoby.

1.2 Ostrzeżenia o niebezpieczeństwie

Ze względów bezpieczeństwa, zmywarka 
MUSI być przymocowana do przylegającego 
do niej metalowego elementu lub uziemiona 
tak, aby miała taki sam potencjał (tj. napięcie) ( 4.4).

W okablowaniu stałym, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
okablowania, musi być wbudowany element rozłączający, 
z odstępami pomiędzy wszystkimi biegunami powyżej 3 
mm  ( 4.3).

By uniknąć zagrożeń, jeśli kabel zasilania sieciowego uległ 
uszkodzeniu należy go wymienić na kabel dostarczony 
przez firmę Classeq, jej agentów serwisowych lub inne 
wykwalifikowane osoby.

Wszelkie prace elektryczne muszą być wykonane zgodnie 
z lokalnymi i krajowymi przepisami oraz przez 
wykwalifikowanego elektryka ( 4.4.1).

Podczas czyszczenia, wykonywania prac serwisowych lub 
wymiany części, zmywarka MUSI zostać odłączona od 
zasilania ( 7).

Podczas obsługi zmywarki należy upewnić się, że nie jest 
ona zanurzona ani nie stoi w wodzie ( 7).

1.3 Ostrzeżenia

Zmywarka może być używana wyłącznie pod napięciem 
podanym na tabliczce znamionowej ( 2.3).

W przypadku korzystania ze zmywarek Classeq w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem gwarancja ulega 
unieważnieniu, a urządzenie staje się niebezpieczne.

Maksymalne ciśnienie wody na wlocie wynosi 400 kPA, 
natomiast minimalne ciśnienie wody na wlocie wynosi 
200 kPA.

W przypadku ciśnienia wody na wlocie >400 kPa 
wymagane jest zastosowanie zaworu redukującego.

Zmywarkę należy podłączać do sieci wodociągowej 
wyłącznie za pomocą węża dostarczonego wraz ze 
zmywarką. NIE MOŻNA stosować przewodów 
doprowadzających wodę, które są stare, wadliwe lub 
uszkodzone ( 4.5.3).

Instalator oraz użytkownik są odpowiedzialni za 
zapewnienie, że zmywarka została zainstalowana i jest 
obsługiwana zgodnie z niniejszą Instrukcją oraz lokalnymi 
i krajowymi przepisami ( 4). 

NIE NALEŻY stosować przedłużacza (-y) elektrycznego( -
ych) do zasilania zmywarki ( 4.4.1).

Należy upewnić się, że dzieci przebywające w pobliżu nie 
bawią się zmywarką ani jej nie obsługują( 6). 

Należy mieć na uwadze, że naczynia wyjmowane ze 
zmywarki mogą być gorące ( 6.8).

Przed rozpoczęciem czyszczenia komory myjącej upewnić 
się, że wszelkie ostre elementy, takie jak potłuczone szkło 
lub inne, mogące powodować urazy, zostały ostrożnie 
usunięte.

NIE NALEŻY używać środków myjących zawierających 
CHLOR, ŚRODKI WYBIELAJĄCE lub PODCHLORYN.

Podczas używania środków chemicznych należy stosować 
odpowiednie środki ochrony indywidualnej, na przykład 
rękawice i okulary, oraz przestrzegać wszelkich 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zalecanych 
dawek dozowania podanych na opakowaniu. ( 4.7) 
( 7.5) ( 9.1). 

Jeśli woda ze zmywarki jest spuszczana bezpośrednio po 
jej użyciu, woda odprowadzana „Wężem opróżniającym 
bojler” może mieć temperaturę wyższą, niż 95°C 9.4).



1.4 Uwagi

Uszkodzenia zmywarki spowodowane kamieniem lub 
słabą jakością wody NIE są objęte Gwarancją 
Producenta ( 7.3). 

Na obszarach, gdzie występuje twarda woda (>3°dH), NIE 
NALEŻY używać zmywarki bez stosowania wewnętrznego 
lub zewnętrznego zmiękczacza wody, ponieważ może to 
prowadzić do uszkodzenia zmywarki. Nieprzestrzeganie 
tego ostrzeżenia będzie skutkowało unieważnieniem 
gwarancji.

Zmywarki z oznaczeniem WS w typie modelu są 
wyposażone w wewnętrzny zmiękczacz wody.

NIE NALEŻY używać zmywarki, gdy pojemnik na sól jest 
pusty, ponieważ spowoduje to osadzanie się kamienia. 
Występowanie kamienia w zmywarce skutkuje 
unieważnieniem gwarancji ( 5.5) ( 7.4.1).

Należy stosować jedynie sól w granulkach (maks. 
wielkość ziarna 7 mm). Sól w postaci tabletek nie jest 
odpowiednia ( 5.5) ( 7.4.1).

NIE NALEŻY dodawać żadnych środków chemicznych, 
takich jak środki myjące i nabłyszczające do pojemnika na 
sól. Spowoduje to uszkodzenie zmywarki ( 5.5) ( 7.4.1).

W zmywarce należy używać jedynie komercyjnych 
środków myjących i nabłyszczających ( 4.7).

Jeśli zakrętka pojemnika na sól nie zostanie odpowiednio 
dokręcona, istnieje ryzyko przedostania się wody i/lub 
środków chemicznych do pojemnika lub na zewnątrz 
powodując uszkodzenie zmywarki ( 5.5) ( 7.4.1).

Każdorazowo należy usunąć pozostałości jedzenia / 
resztki ze wszystkich naczyń / szkła przeznaczonego do 
zmywania. NIE NALEŻY używać zmywarki jako urządzenia 
do usuwania odpadów ( 6.8).

Bardzo ważne jest, aby spuszczać wodę ze zmywarki pod 
koniec każdego dnia roboczego ( 6.9).

NIE NALEŻY używać WEŁNY STALOWEJ, SZCZOTEK
DRUCIANYCH ani innych materiałów ściernych.

Nie należy pozostawiać w zmywarce środków 
chemicznych do usuwania osadu na dłużej niż 2 godziny 
( 7.5).

Waga przedmiotów umieszczonych na otwartych 
drzwiach zmywarki nie może przekroczyć 20kg ( 7).

NIE NALEŻY spryskiwać części wewnętrznej i zewnętrznej 
zmywarki ani obszaru przyległego (płyty, podstawa) przy 
użyciu strumienia wody, myjki parowej lub 
wysokociśnieniowego urządzenia myjącego.

Funkcją zmywarki jest mycie jedynie naczyń, talerzy, 
wyrobów szklanych, sztućców oraz podobnych wyrobów. 
Wykonywanie wszelkich innych czynności za pomocą tej 
zmywarki jest zabronione.

W przypadku usterki dopuszcza się stosowanie jedynie 
autoryzowanych części zamiennych.
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2. Poznaj swoją zmywarkę 
gastronomiczną 

Przed 
składowymi przedstawionymi poniżej.

2.1 Budowa zmywarki gastronomicznej

Poz. Opis

1 Drzwiczki (Uwaga nr 1)  

2 Metalowe filtry główne

3 Dolne ramiona myjące i płuczące

4 Górne ramiona myjące i płuczące

5 Panel sterowania

6 Syfon (Uwaga nr 2)

7 Prowadnica kosza

8 Zakrętka pojemnika na sól (Uwaga nr 3)

9 Tabliczka znamionowa

10 Filtry dodatkowe

11 Korek spustowy (Uwaga nr 4)

12 Dolny panel przedni z możliwością demontażu

13 Zacisk uziemiający

Uwagi:
1. Nie stawać i nie siadać na drzwiach zmywarki.

2. Zamontowane jedynie w zmywarkach wyposażonych w 
pompę odpływową.

3. Zamontowane jedynie w zmywarkach posiadających 
zmiękczacz wody.

4. Zamontowane jedynie w zmywarkach z odpływem 
grawitacyjnym.

2.2 Przeznaczenie

2.2.1 Zmywarka do szkła

Przeznaczona do mycia wyrobów szklanych.

2.2.2 Zmywarka do naczyń

Przeznaczona do mycia naczyń kuchennych i stołowych.

3
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zainstalowaniem zmywarki należy się zapoznać z częściami 



2.3 Oznaczenie zmywarki gastronomicznej

2.4 Lampki kontrolne zmywarki

Poz. Opis

1 Przycisk włączania/wyłączania

2 Przycisk cyklu

3 Wskaźnik cyklu (Uwaga nr 2)

4 Wskaźnik napełnienia/podgrzania (Uwaga nr 1)

5 Przycisk wyboru programu

6 Przycisk jednostek temperatury

7 Wskaźnik programu

8 Wskaźnik temperatury mycia

9 Wskaźnik temperatury spłukiwania

10 Wskaźnik jednostek temperatury

11 Wskaźnik błędu

12 Wskaźnik uzupełnienia soli (Uwaga nr 3)

13 Wskaźnik mycia

14 Wskaźnik spłukiwania

Uwagi:
1. Wskaźnik napełnienia/podgrzania:

MIGAJĄCY NA ŻÓŁTO - zmywarka nie 
jest gotowa (zbiornik wody myjącej nie 
jest pełny / zbiornik wody płuczącej nie 
jest pełny / zbiornik wody myjącej jest 
nadal podgrzewany / zbiornik wody 
płuczącej jest nadal podgrzewany).

ZIELONY - zmywarka jest gotowa / w 
trybie czuwania (zbiornik wody myjącej 
jest pełny / zbiornik wody płuczącej jest 
pełny).

Należy pamiętać, że cały czas 
zastosowanie  mają blokady 
całkowitego napełnienia zbiorników d. 
Blokady temperatury pracy mogą być 
zmieniane w zależności od potrzeb 
( 5.6).

ZIELONY plus NIEBIESKI wskaźnik cyklu -
zmywarka rozpocznie wybrany cykl 
mycia.

2. Wskaźniki cyklu:

ZIELONY i NIEBIESKI - trwa cykl mycia.

NIEBIESKI plus MIGAJĄCY NA ŻÓŁTO 
wskaźnik napełnienia/podgrzania - cykl 
mycia został wybrany, ale nie został 
rozpoczęty.

MIGAJĄCY NIEBIESKI - zmywarka 
odprowadza wodę (tylko dla zmywarek 
z pompą odpływową).

CZERWONY - wskazuje, że zmywarka 
znajduje się w trybie uruchamiania.

CZERWONY przy wyłączonej zmywarce -
wystąpił poważny błąd.

3. Zamontowane jedynie w zmywarkach 
posiadających zmiękczacz wody.

X XXX XXX XX

Podstawowa funkcja urządzenia:
G = zmywarka do szkła
D = zmywarka do naczyń

Rozmiar kosza:
G350 = 350mm x 350mm
G400 / D400 = 400mm x 400mm
G500 / D500 = 500mm x 500mm

Oznaczenie typu:

:
DUO = Premium

Opcja zmiękczacza wody
WS = Zainstalowana opcja zmiękczacza wody
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3. Rozpakowanie zmywarki 
Po rozpakowaniu zmywarki należy sprawdzić ją pod kątem 
uszkodzeń powstałych podczas transportu. Nigdy nie należy 
montować i używać uszkodzonej zmywarki. Jeśli zmywarka jest 
uszkodzona należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

Należy upewnić się, że przyłącza wody i zasilania elektrycznego 
zmywarki są zgodne ze specyfikacjami podanymi w niniejszej 
Instrukcji . 

Przed ustawieniem zmywarki należy usunąć wszelkie zewnętrzne 
opakowania i folię ochronną.

Należy wyjąć wszelkie akcesoria dostarczone wewnątrz zmywarki 
i ostrożnie je odpakować.

Należy zapewnić utylizację wszystkich materiałów 
opakowaniowych zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

3.1 Dostarczone akcesoria

Zmywarka jest dostarczana wraz z następującymi akcesoriami 
(Uwaga nr 1):

Kosz 
otwarty
x2 
Zmywarka 
do szkła
x1 
Zmywarka 
do naczyń

Kosz na 
talerze
x1 Sama 
zmywarka do 
naczyń

Kosz na 
sztućce 
x1 Sama 
zmywarka 
do naczyń

Filtry 
główne
x1 Filtr lewy
x1 Filtr prawy 
(Uwaga nr 2)

Filtry 
dodatkowe
x2 (Uwaga 
nr 3)

Korek 
spustowy 
x1 (Uwaga nr 
4)

Obciążniki 
butelek 
x2

Wąż wlotu 
wody
x1

Uchwyt na 
wąż 
odpływowy
x1

Lej 
zmiękczacza 
wody
x1 (Uwaga nr 
5)

2kg 
torebka 
soli
x1 (Uwaga 
nr 5)

Skrócona 
instrukcja 
obsługi
x1

Instrukcja 
obsługi

Przewodnik 
po dobrych 
praktykach

Uwagi:

1. Zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy, rzeczywiście 
dostarczone części mogą się różnić.

2. W zależności od rodzaju odpływu.

3. Dla zmywarek z odpływem grawitacyjnym x1.

4. Tylko dla zmywarek z odpływem grawitacyjnym.

5. Zamontowany jedynie w zmywarkach posiadających 
zmiękczacz wody.
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4. Instalacja 

Ostrzeżenie!

Instalator oraz użytkownik są odpowiedzialni za 
zapewnienie, że  zmywarka została 
zainstalowana i jest obsługiwana zgodnie z 
niniejszą Instrukcją oraz lokalnymi i krajowymi 
przepisami.

4.1 Rekomendowane narzędzia ręczne

Do zainstalowania zmywarki potrzebne są następujące narzędzia 
ręczne:

 Poziomica

 Klucz 8 mm

 Multimetr / woltomierz

 Izolowany śrubokręt Pozi nr 2

 Wiertarka z 8mm wiertłem

4.2 Miejsce instalacji zmywarki

Zmywarkę należy montować na płaskiej, stabilnej powierzchni, 
która jest w stanie utrzymać całkowity ciężar napełnionej 
zmywarki i wytrzymać wibracje związane z regularnym 
użytkowaniem.

Należy upewnić się, że z boku zmywarki znajduje się co najmniej 
10 mm wolnej przestrzeni, a u góry zmywarki co najmniej 20 mm 
( 4.3).

Po ustawieniu zmywarki w pozycji końcowej należy ją 
wypoziomować za pomocą regulowanych nóżek tak, aby 
zapewnić stabilność zmywarki, równomierne rozłożenie jej 
ciężaru i wykluczyć możliwość jej przechylenia o więcej niż 2 
stopnie w dowolnym kierunku.

Zmywarkę należy umieścić w miejscu umożliwiającym 
zamontowanie przyłączy elektrycznych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych ( 4.3).

Podczas ustawiania zmywarki należy zwrócić uwagę, aby wloty 
wody, wężyki tłoczące chemię i węże odprowadzające wodę nie 
zostały zagięte lub zgniecione. Należy również zwrócić uwagę na 
to, aby zmywarka nie opierała się na żadnym z węży / przewodów 
zasilających.

4.3 Wymagania dotyczące miejsca

Ogólne wymiary zmywarki i wymagane odstępy

(Wymiary mm) G350 D400 
/ 

G400

D400 
DUO / 
G400 
DUO

D500 
/ 

G500

D500 
DUO / 
G500 
DUO

Zmywarka 
gastronomiczna

A = szerokość 410 450 470 550 570

B = głębokość 517 517 517 605 608

C = wysokość 
(min)

644 760 760 830 830

Wnęka

D = szerokość 430 470 490 570 590

E = głębokość 537 537 557 625 645

F = wysokość 664 780 790 850 860

20mm 10mm
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Waga
(kg)

G350 D400 / 
G400

D400 
DUO/ 
G400 
DUO

D500 / 
G500

D500 
DUO/ 
G500 
DUO

Pusta 32 32 40.3 44 54,7

Całkowicie 
załadowana

43,5 43,5 46,8 65,5 75,2

Zasilanie elektryczne

Połączenia elektryczne MUSZĄ zostać wykonane zgodnie z 
lokalnymi przepisami. Firma Classeq zaleca zastosowanie się co 
najmniej do poniższego:

 Podłączać wszystkie zmywarki za pomocą wyłącznika 
różnicowoprądowego (RCD) lub urządzenia ochrony 
ziemnozwarciowej.

 W przypadku instalacji stałej, zgodnie z zasadami 
wykonywania instalacji, musi być wbudowany element 
rozłączający, z odstępami pomiędzy wszystkimi 
biegunami powyżej 3 mm.

 Podłączyć do przewodu wyrównawczego, zacisk 
przyłączeniowy znajduje się z tyłu zmywarki, jest to 
dodatek do uziemionego zasilania elektrycznego.

 Przed podłączeniem zmywarki należy upewnić się, że 
napięcie i bezpiecznik zasilania są zgodne z tabliczką 
znamionową.

Instalacja elektryczna G350 D400 / 
G400

D500 / 
G500

Zasilanie 1 220-240V 
(jednofazowe) 
13A

2,85 
kW

2,85 kW

Zasilanie 2 380-415V 
(trójfazowe) 13A

6,25 kW 6,58 kW

Zasilanie 3 220-240V 
(jednofazowe) 
30A

6,25 kW 6,58 kW

Zasilanie 4 220-240V 
(jednofazowe)12A

2,58 kW

Gniazdo zasilające (mm) G350 D400 / 
G400

D500 / 
G500

Maksymalne 
położenie 
gniazda 
zasilania 
elektrycznego 
(mm)

W = 
szerokość

950 950 700

H = 
wysokość 
(maks.)

1450 1500 1550

Wlot wody

G350 D400 / 
G400

D500 / 
G500

Zakres temperatur 4 - 55°C

Ciśnienie 0 - 2 bary Wymagana pompa 
wspomagająca

2 - 4 bary Brak modyfikacji

4 bary + Wymagany zawór 
redukcyjny

Przepływ bez 
zmiękczacza

11 l/min

ze 
zmiękczaczem

- 4 l/min

Przyłącze wody G¾” (¾” BSP)

Maksymalne 
położenie 
przyłącza wody 
(mm)

W = szerokość 700 650 600

H = wysokość 700 700 650

B

F

E

D

A

C

H

W

H

W
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Zawór odpływowy

Wymiary odpływu (mm) G350 D400 / 
G400

D500 / 
G500

Średnica rury stojakowej 
odpływu

35

W = maksymalna 
odległość od zmywarki

750 750 400

H = Wysokość rury 
spustowej (odpływ 
grawitacyjny)

0 - 40

Wysokość rury 
spustowej (pompa 
odpływowa)

0 - 420 0 - 390 0 - 600

4.4 Przyłącze elektryczne

4.4.1 Podłączenie kabla sieciowego

Przed podłączeniem 
zmywarki należy 
upewnić się, że 
dostępne napięcie w 
gniazdku 
elektrycznym i 
bezpiecznik zasilania 
są zgodne z wartościami znamionowymi zmywarki. Znamionowe 
parametry elektryczne zmywarki znajdują się na tabliczce 
znamionowej.

W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z 
dystrybutorem, wykwalifikowanym elektrykiem lub firmą Classeq .

Zasilanie elektryczne musi być wyposażone w urządzenie 
rozłączające (wyłącznik automatyczny / bezpiecznik) zgodne z 
lokalnymi i krajowymi przepisami.

Zmywarka musi być podłączona bezpośrednio do sieci 
elektrycznej za pomocą dostarczonego kabla elektrycznego. NIE 
NALEŻY stosować przedłużacza(-y) elektrycznego(-ych) do 
zasilania zmywarki.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Wszelkie prace elektryczne muszą być 
wykonane zgodnie z lokalnymi i krajowymi 
przepisami oraz przez wykwalifikowanego 
elektryka.

4.4.2 Specyfikacja połączenia elektrycznego

W zależności od specyfikacji zmywarki może być ona dostarczana 
z zalewaną (nierozbieralną) wtyczką zasilania sieciowego lub bez.

W przypadku stałego podłączenia zmywarki do gniazdka 
sieciowego przed przystąpieniem do wykonania połączenia 
należy przy użyciu multimetru lub woltomierza upewnić się, że 
punkt podłączenia został odizolowany elektrycznie.  

4.4.3 Specyfikacja przewodu elektrycznego

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony lub uległ zniszczeniu, 
MUSI on zostać wymieniony na kabel lub  zespół przewodów 
dostarczony przez firmę Classeq, jej serwisantów lub 
odpowiednio wykwalifikowane osoby tak, aby uniknąć zagrożeń 
oraz spełnić niżej podane minimalne wymagania.  

Dane 
znamionowe 
zmywarki
(Wolt / Faza / 
Ampery)

Rozmiar 
kabla

Temperatura 
znamionowa

Długość 
kabla

Zgodne 
z

220-240V / 
1N~/30A

3G 4.0

60°C min. 3m H07RN -f

380-415V / 
3N~/12A

5G 2.5

380-415V / 
3N~/16A

5G 2.5

380-415V / 
3N~/22A

5G 4.0

Znamionowe parametry elektryczne zmywarki znajdują się na 
tabliczce znamionowej ( 2.3).

4.4.4 Połączenie wyrównawcze 

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ze względów bezpieczeństwa, zmywarka MUSI 
być przymocowana do przylegającego do niej 
metalowego elementu lub uziemiona tak, aby 
miała ten sam potencjał (tj. napięcie).

W przypadku wątpliwości należy się skontaktować z 
dystrybutorem, firmą Classeq lub wykwalifikowanym elektrykiem.

Zacisk połączenia 
wyrównawczego 
znajduje się z tyłu 
zmywarki i jest 
wyposażony w 
nakrętkę M5. Do 
podłączenia zacisku 
przewodu łączącego 
w tym miejscu należy 
użyć klucza 8 mm i upewnić się, że nakrętka jest prawidłowo 
dokręcona.

4.5 Doprowadzenie i podłączenie zasilania w wodę

4.5.1 Ograniczenia dotyczące doprowadzenia wody

Na wyniki zmywania w komercyjnych zmywarkach 
gastronomicznych mogą mieć wpływ warunki zewnętrzne, takie 
jak temperatura, ciśnienie, twardość wody doprowadzanej i 
dobór środków chemicznych.

Temperatura wody zasilającej:

 co najmniej 4°C

H

W
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 maksymalnie 55°C

Ciśnienie dynamiczne wody zasilającej:

Ciśnienie dynamiczne wody zasilającej pozwoli na określenie, czy 
istnieje konieczność zainstalowania dodatkowego urządzenia w 
systemie wodociągowym, zgodnie z poniższym:

Zmierzone ciśnienie wody Konsekwencje

0 do 2 barów (0 do 200 
kPa)

W celu zwiększenia ciśnienia wody 
zasilającej zmywarkę należy 
zainstalować zewnętrzną pompę 
wspomagającą płukanie.

2 do 4 barów (200 do 400 
kPa)

Nie ma potrzeby wprowadzania 
zmian - zmywarkę można 
zainstalować z bezpośrednim 
podłączeniem węża do istniejącej 
sieci wodociągowej.

>4 barów (400 kPa)

W celu zmniejszenia ciśnienia wody 
zasilającej zmywarkę, należy 
zainstalować zawór redukujący 
ciśnienie - maksymalne 
do puszczalne ciśnienie wynosi 4 
bary.

Minimalny przepływ wody zasilającej:

 Bez zmiękczacza wody: 11 l/min.

 Ze zmiękczaczem wody: 4 l/min.

Twardość wody:

Uwaga

Uszkodzenia zmywarki spowodowane 
kamieniem NIE są objęte gwarancją producenta 
( 12).

W celu zapewnienia długiej żywotności zmywarki jak i uzyskania 
niezmiennie dobrych wyników zmywania, do mycia w zmywarce 
należy stosować miękką wodę, czyli wodę o niskim stężeniu 
jonów, w szczególności jonów wapnia i magnezu. Istnieją trzy 
sposoby, aby to osiągnąć:

 Woda zasilająca musi być naturalnie miękka,

 Zmywarka jest przeznaczona do wyposażenia w wewnętrzny 
zmiękczacz wody (modele D400DUOWS oraz D500DUOWS),

 Woda jest doprowadzana do zmywarki z odpowiedniego 
zewnętrznego zmiękczacza wody.

4.5.2 Objaśnienia dotyczące twardości wody

Woda staje się twarda, ponieważ  w drodze do konsumenta 
przenikając przez skały rozpuszcza i wchłania minerały.

Problem objawia się w dwóch postaciach:

1. Kiedy twarda woda jest podgrzewana, składniki chemiczne 
wytrącają się z roztworu i pojawiają się w formie cząsteczek 
stałych (kamień wapienny), które są następnie 
rozprowadzane po całej zmywarce. Proces formowania się 
tych cząsteczek zachodzi najszybciej w najgorętszej części 
zmywarki - zazwyczaj w elemencie płuczącym i zbiorniku 
wody płuczącej. Dlatego właśnie zbiornik wody płuczącej jest 
najlepszym miejscem do oceny, czy w zmywarce powstaje 
kamień.

2. Większość komercyjnych środków myjących działa znacznie 
mniej wydajnie w twardej wodzie, co często objawia się 

niedomywaniem naczyń, nieusuwaniem plam taninowych 
lub osadem na wyrobach szklanych. Tanina pojawia się na 
powierzchni napojów w przypadku twardej wody, a 
następnie przywiera do powierzchni filiżanki lub spodka. W 
przypadku miękkiej wody jest inaczej.

Niektóre rodzaje twardej wody nie powodują wytrącania się 
kamienia po podgrzaniu, 
nadal jednak zmniejszają 
wydajność środków 
myjących, jak wspomniano 
powyżej. Jest to znane jako 
twardość stała. Twardość 
przemijająca występuje 
wtedy, gdy można ją w dużej 
mierze usunąć przez 
przekształcenie w kamień podczas gotowania.

Jeśli kamień powstaje wewnątrz zmywarki, powoduje to szereg 
problemów 
konserwacyjnych, na 
przykład:

 Osadzanie się kamienia 
na elementach 
grzejnych powoduje, że 
zaczynają się one 
wolniej nagrzewać i 
ostatecznie ulegają 
uszkodzeniu.

 Zatkanie dysz 
spłukujących, skutkujące niedomywaniem naczyń.

 Zużycie tulei w elemencie centrującym objawiające się 
niedomywaniem naczyń oraz ewentualnym cofaniem się 
wody myjącej do systemu spłukiwania.

 Zatkanie miejsca wlewu środka nabłyszczającego w bojlerze.

 Białe zacieki na szklankach, naczyniach i sztućcach.

 Naczynia lub kubki mogą wydawać się brudne nawet po 
myciu. Szczególnie filiżanki do kawy lub herbaty.

 Przebarwienia wnętrza zmywarki, utrudniające czyszczenie.

 Zatkanie węży spowodowane osadzaniem się kamienia 
zmniejszającego ich prześwit.

W przypadku zauważenia osadów kamienia należy usunąć je za 
pomocą komercjalnych środków chemicznych. Podczas 
stosowania takich środków należy postępować ostrożnie i 
przestrzegać instrukcji podanych na produkcie. 

Każdorazowo należy przestrzegać wskazówek dotyczących 
usuwania kamienia zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 

Usunięcie kamienia ze zbiornika z wodą płuczącą jest trudne i do 
wykonania tej czynności może być potrzebny serwisant.

Informacji na temat tego, czy woda w danym obszarze jest 
twarda czy miękka można zasięgnąć w lokalnych zakładach 
wodociągowych.

Twardość wody można również określić samodzielnie za pomocą 
prostego zestawu do badania twardości wody.

Ustawienia zmiękczacza wody:

Zmiękczacz wody musi być ustawiony tak, aby zmiękczał wodę w 
zależności od jej twardości, zgodnie z poniższą tabelą:
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Ustawienia 
zmiękczacza 

wody

Twardość Objętość 
wody 
(litry)

Liczba 
cykli

°dH °e/°clark °fh ppm

h00 ----Zmiękczacz wody 
wyłączony ----

--------- ---------

h01 1 1,3 1,8 18 48,1 16

h02 2 2,5 3,6 36 45,7 15

h03 3 3,8 5,4 54 43,4 14

h04 4 5,0 7,2 71 41,2 14

h05 5 6,3 9,0 89 39,0 13

h06 6 7,5 10,7 107 36,9 12

h07 7 8,8 12,5 125 34,9 12

h08 8 10,0 14,3 143 32,9 11

h09 9 11,3 16,1 161 31,0 10

h10 10 12,5 17,9 179 29,2 10

h11 11 13,8 19,7 196 27,4 9

h12 12 15,0 21,5 214 25,7 9

h13 13 16,3 23,3 232 24,1 8

h14 14 17,5 25,1 250 22,5 7

h15 15 18,8 26,9 268 21,0 7

h16 16 20,0 28,6 286 19,5 7

h17 17 21,3 30,4 303 18,2 6

h18 18 22,5 32,2 321 16,9 6

h19 19 23,8 34,0 339 15,9 5

h20 20 25,0 35,8 357 14,4 5

h21 21 26,3 37,6 375 13,3 4

h22 22 27,5 39,4 393 12,3 4

h23 23 28,8 41,2 411 11,3 4

h24 24 30,0 43,0 428 10,4 3

h25 25 31,3 44,8 446 9,6 3

h26 26 32,5 46,5 464 8,8 3

h27 27 33,8 48,3 482 8,1 3

h28 28 35,0 50,1 500 7,4 2

h29 29 36,3 51,9 518 6,8 2

h30 30 37,5 53,7 536 6,3 2

4.5.3 Podłączenie węża doprowadzającego wodę

Firma Classeq zaleca zainstalowanie zaworu odcinającego w 
przewodzie podłączonym do sieci wodociągowej w pobliżu 
zmywarki, tak aby był on łatwo dostępny.

Zmywarka jest dostarczana z nowym wężem doprowadzającym 
wodę posiadającym certyfikat WRAS, wymagającym gwintu 
zewnętrznego G¾" (¾" BSP) przy wylocie wody z sieci 
wodociągowej.

Ostrzeżenie!

Zmywarkę należy podłączać do sieci 
wodociągowej wyłącznie za pomocą węża 
dostarczonego wraz ze zmywarką. NIE MOŻNA
stosować przewodów doprowadzających wodę, 
które są stare, wadliwe lub uszkodzone.

Podłączyć 90-stopniowe złącze kątowe węża doprowadzającego 
wodę do wlotu z tyłu zmywarki oraz złącze proste do sieci 
wodociągowej.

 Należy upewnić się, że złącza są wyposażone w gumowe 
uszczelki,

 Złącza dokręcać wyłącznie ręcznie,

 Przed użyciem zmywarki należy upewnić się, że 
wszystkie połączenia są wodoszczelne.

4.6 Odprowadzanie i przyłącze ścieków

4.6.1 Rodzaj instalacji odprowadzania ścieków

System odprowadzania ścieków w zmywarce będzie się różnił w 
zależności od wariantu. Rodzaj odpływu można zidentyfikować 
sprawdzając, czy w zmywarce znajduje się korek spustowy, jak 
pokazano na rysunku, umieszczony w zbiorniku ściekowym.

Zmywarki z korkiem spustowym posiadają odpływ grawitacyjny, a 
zmywarki bez korka spustowego  - pompy odpływowe. 

4.6.2 Przyłącze do odprowadzania ścieków

Zmywarki z odpływem grawitacyjnym:

Jeśli zmywarka wyposażona jest w korek spustowy zamontowany 
w zbiorniku ściekowym, wąż będzie odpowiedni dla instalacji 
Ø40mm lub króćca o średnicy większej niż Ø20mm.

Wąż odpływowy do tego typu zmywarki musi być poprowadzony 
poniżej podstawy zmywarki.
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Zmywarki z pompą odpływową:

W przypadku zmywarki z pompą odpływową otwór wylotowy 
węża odprowadzającego ścieki  można przyciąć tak, aby pasował 
do różnych rozmiarów rur / króćców.

Instalacja kanalizacyjna dla tego typu zmywarki może być 
umieszczona maksymalnie na niżej podanych wysokościach 
liczonych od podstawy zmywarki:

Rozmiar zmywarki Maksymalna wysokość 
podnoszenia ścieków (mm)

G350 420

(D400/G400) 540

(D500/G500) 600

Zamontować wąż odpływowy zmywarki do istniejącej instalacji 
kanalizacyjnej. Należy upewnić się, że wąż odpływowy nie jest 
zagięty. Należy upewnić się, że wąż odpływowy został 
zamontowany w taki sposób, aby nie wypadał z istniejącego 
orurowania instalacji kanalizacyjnej podczas pracy zmywarki.

Ścieki ze zmywarki należy odprowadzać 
do kanalizacji sanitarnej, tzn. odpływów z 
umywalek i WC. Ścieki ze zmywarki nie 
mogą być odprowadzane do kanalizacji 
deszczowej.

W instalacji ściekowej należy zastosować 
zabezpieczenie przed cofaniem się ścieków, zgodnie z lokalnymi i 
krajowymi przepisami.

Należy się upewnić, że żadna część węża odpływowego zmywarki 
nie znajduje się wyżej niż oznaczenie z tyłu zmywarki (pokazane 
na rysunku), po jej zamontowaniu na odpowiednim miejscu.

Jeżeli zmywarka jest podłączona do rury stojakowej odpływu, 
należy użyć uchwytu na wąż odpływowy w celu ułatwienia 
instalacji węża.

4.7 Podłączanie butelek z środkiem chemicznym

Ostrzeżenie!

Podczas używania środków chemicznych należy 
stosować odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej, na przykład rękawice i okulary, 
oraz przestrzegać wszelkich wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa i zalecanych dawek 
dozowania podanych na opakowaniu.

Uwaga

W zmywarce należy używać jedynie 
komercyjnych środków myjących i 
nabłyszczających .

Butelki z środkami chemicznymi powinny być umieszczone w 
bezpiecznym, stabilnym i łatwo dostępnym miejscu w pobliżu 
zmywarki w celu sprawdzenia poziomu w butelkach i ich wymiany 
w razie potrzeby.

Do każdej z pomp środków chemicznych wewnątrz zmywarki 
podłączone są zwoje wężyków PVC.

Wężyki te są wyprowadzone z tyłu zmywarki i powinny być 
poprowadzone do miejsc, w których znajdują się butelki z 
środkami chemicznymi. Wężyki muszą być wystarczająco długie, 
aby umożliwić przestawianie butelek bez ryzyka ich przewrócenia 
się. Zbyt długie wężyki mogą zostać skrócone.

Kolor wężyków Środek chemiczny

NIEBIESKI Środek nabłyszczający

PRZEŹROCZYSTY Środek myjący

540mm - 600cm

Min 120mm

Min 300mm
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4.7.1 Przygotowanie butelek

1. Odkręcić i zdjąć zakrętki butelek z środkiem 
chemicznym,

2. Używając wiertarki i wiertła 8 mm, ostrożnie wywiercić 
otwór w środku zakrętki,

3. Wprowadzić wężyk przez otwór,

4. Założyć obciążnik butelki na wężyk, a następnie 
przymocować koniec wężyka do filtra,

5. Wsunąć filtr i obciążnik butelki do butelki i zakręcić 
zakrętkę.
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5. Uruchomienie 
5.1 Interfejs uruchomienia

Poz. Opis

1 Przycisk wyjścia

2 Przycisk ENTER

3 Wskaźniki cyklu

4 Wskaźnik napełnienia/podgrzania

5 Przycisk strzałki w górę

6 Przycisk strzałki w dół

7 Wyświetlacz

5.2 Tryb uruchomienia

Przy zmywarce podłączonej do zasilania, ale wyłączonej na 
panelu sterowania, nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przez 3 
sekundy przyciski wyjścia (1) i przycisk Enter (2).

Wyświetlacz (7) podświetli się i wyświetli się na nim pierwsza 
pozycję menu, a wskaźnik cyklu (3) zaświeci się na czerwono.

Jeśli przez pewien czas nie zostaną naciśnięte żadne przyciski, 
zmywarka anuluje tryb uruchamiania i powróci do stanu 
wyłączenia.

Poniżej znajduje się pełna lista menu:

Wyświetlacz Opis

** Ustawienia środka nabłyszczającego (np. 
0,5ml/l)

Napełnianie środkiem nabłyszczającym

** Ustawienia środka myjącego (np. 30 = 3,0ml/l)

Napełnianie środkiem myjącym

** Ustawienia zmiękczacza wody (jeśli jest 
zamontowany)

** Podane liczby odnoszą się do ustawienia dozowania środków 
chemicznych i twardości wody. Na przykład, domyślnym ustawieniem 
dla środka nabłyszczającego jest 1ml środka chemicznego na 1 litr 

wody, będzie on wyświetlany jako „r05”. Domyślne ustawienie dla 
środka myjącego wynosi 3ml środka chemicznego na 1 litr wody, 
będzie ono wyświetlane jako „d30”.

5.3 Ustawianie dozowania środka chemicznego

W momencie dostawy zmywarka będzie ustawio na domyślną 
nastawę dozowania środków chemicznych. Jednak ze względu na 
dostępność na rynku wielu różnych substancji chemicznych, z 
różnymi wymaganiami dotyczącymi stężenia, dozowanie można 
regulować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Informacje na temat wymagań dotyczących stężenia środka 
nabłyszczającego i myjącego podanych w mililitrach na litr wody 
(ml/l) można znaleźć na butelce z środkiem chemicznym lub u 
dostawcy danego środka.

Wejść w tryb uruchamiania - nacisnąć i przytrzymać jednocześnie 
przez 3 sekundy przycisk wyjścia (1) i przycisk Enter (2) ( 5.2).

Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół ( 5 i 6) przewinąć do 
menu ustawień środka nabłyszczającego (r**), nacisnąć Enter (2). 
Wyświetlacz zamiga.

Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół ( 5 i 6) przewinąć do 
wymaganego ustawienia ml/l i nacisnąć Enter (2).

Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół ( 5 i 6) przewinąć do 
menu ustawień środka myjącego (d**), nacisnąć Enter (2). 
Wyświetlacz zamiga.

Zmywarki Podblatowe Classeq - Instrukcja Obsługi



Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół ( 5 i 6) przewinąć do 
wymaganego ustawienia ml/l i nacisnąć Enter (2).

Naciskać przycisk wyjścia (1), aż zmywarka wyjdzie z trybu 
uruchamiania i powróci do stanu wyłączenia.

5.4 Napełnianie pomp środka chemicznego

Zanim zmywarka będzie mogła być użyta, należy wypełnić wężyki 
tłoczące chemię środkiem chemicznym, w tym celu należy 
postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, w celu 
napełnienia pomp tłoczących chemię.

Wejść w tryb uruchamiania - nacisnąć i przytrzymać jednocześnie 
przez 3 sekundy przycisk wyjścia (1) i przycisk Enter (2) ( 5.2).

Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół ( 5 i 6) przewinąć do 
menu ustawień napełniania środkiem nabłyszczającym (rP0), 
nacisnąć Enter (2).

Wyświetlacz zacznie migać i zmieni się na 1.

W ten sposób pompa środka nabłyszczającego zostanie 
uruchomiona i będzie pracować maksymalnie przez 12 minut, 
wprowadzając środek chemiczny do zmywarki. Gdy środek 
chemiczny dotrze do tylnej części zmywarki (środek chemiczny 
jest widoczny przez rurkę), należy ponownie nacisnąć Enter (2), 
aby zatrzymać pompę.

Wyświetlacz przestanie migać i zmieni się na rP0.

Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół ( 5 i 6) przewinąć do 
menu ustawień napełniania środkiem myjącym (dP0) i nacisnąć 
Enter ( 2).

Wyświetlacz zacznie migać i zmieni się na 1.

W ten sposób pompa środka myjącego zostanie uruchomiona i 
będzie pracować maksymalnie przez 2 minuty, wprowadzając 
środek chemiczny do zmywarki. Gdy środek chemiczny dotrze do 
tylnej części zmywarki (środek chemiczny jest widoczny przez 
rurkę), należy ponownie nacisnąć Enter (2), aby zatrzymać 
pompę.

Wyświetlacz przestanie migać i zmieni się na dP0.

Naciskać przycisk wyjścia (1), aż zmywarka wyjdzie z trybu 
uruchamiania i powróci do stanu wyłączenia.

5.5 Wbudowany zmiękczacz wody (jeśli został 
zamontowany)

5.5.1 Uruchomienie urządzenia do zmiękczania wody

W celu uruchomienia urządzenia do zmiękczania wody należy 
postępować według poniższych instrukcji:

1. Otworzyć drzwiczki zmywarki.

2. Wyjąć prawą prowadnicę kosza.

3. Odkręcić i zdjąć zakrętkę pojemnika na sól znajdującego 
się w prawym tylnym rogu komory myjącej.

4. Napełnić pojemnik świeżą wodą.

5. Używając dostarczonego lejka zmiękczacza wody, 
napełnić zbiornik granulowaną solą (około 1,5 kg).

6. Usunąć nadmiar lub rozsypaną sól z komory myjącej i 
otworu pojemnika.

7. Założyć zakrętkę pojemnika na sól i upewnić się, że jest 
ona założona płasko i dobrze dokręcona.

8. Nie należy dokręcać zakrętki pojemnika na sól zbyt 
mocno.
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Uwaga

NIE NALEŻY używać zmywarki, gdy pojemnik na 
sól jest pusty, ponieważ spowoduje to osadzanie 
się kamienia. Obecność kamienia w zmywarce
skutkuje unieważnieniem gwarancji.

Uwaga

NIE NALEŻY dodawać żadnych środków 
chemicznych, takich jak środki myjące i 
nabłyszczające do pojemnika na sól. Spowoduje 
to uszkodzenie zmywarki  

Uwaga

Należy stosować jedynie sól w granulkach 
(maks. wielkość ziarna 5 –7 mm). Sól w postaci 
tabletek nie jest odpowiednia.

Uwaga

Jeśli zakrętka pojemnika na sól nie zostanie 
odpowiednio dokręcona, istnieje ryzyko 
przedostania się wody i/lub środków 
chemicznych do wewnątrz lub na zewnątrz 
powodując uszkodzenie zmywarki .

5.5.2 Ustawianie zmiękczacza

Sprawdzić twardość wody zasilającej (°d). Twardość wody można 
określić samodzielnie korzystając z prostego zestawu do badania 
twardości wody lub można uzyskać te informacje od lokalnego 
przedsiębiorstwa wodociągowego. Po uzyskaniu tych danych 
należy wykonać następujące czynności.  

W tabeli ustawień zmiękczacza wody sprawdzić ustawienia 
wymagane dla danego poziomu twardości wody.

Wejść w tryb uruchamiania - nacisnąć i przytrzymać jednocześnie 
przez 3 sekundy przycisk wyjścia (1) i przycisk Enter (2) ( 5.2).

Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół ( 5 i 6) przewinąć do 
menu twardości wody (h**) i nacisnąć Enter (2).

Wyświetlacz zamiga.

Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół ( 5 i 6) przewinąć do 
wymaganego ustawienia i nacisnąć Enter (2).

Naciskać przycisk wyjścia (1), aż zmywarka wyjdzie z trybu 
uruchamiania i powróci do stanu wyłączenia.

5.6 Temperatura zbiornika z wodą do mycia i 
płukania

Temperatury zbiornika z wodą do mycia i płukania (bojler) zostały 
fabrycznie ustawione na temperatury zadane. Temperatury te 
zazwyczaj nie wymagają regulacji przez użytkownika.
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6. Obsługa 
Przed uruchomieniem zmywarki należy upewnić się, że została 
ona podłączona do sieci elektrycznej i wodociągowej.

Należy upewnić się, że dzieci przebywające w pobliżu nie bawią 
się zmywarką ani jej nie obsługują.

6.1 Interfejs użytkownika

Poz. Opis

1 Przycisk włączania/wyłączania

2 Przycisk cyklu

3 Wskaźnik cyklu ( Uwaga nr 2 )

4 Wskaźnik napełnienia/podgrzania ( Uwaga nr 1)

5 Przycisk wyboru programu

6 Przycisk jednostek temperatury

7 Wskaźnik programu

8 Wskaźnik temperatury mycia

9 Wskaźnik temperatury spłukiwania

10 Wskaźnik jednostki temperatury

11 Wskaźnik mycia

12 Wskaźnik spłukiwania

13 Wskaźnik poziomu soli

(Uwaga nr 3)

Uwagi:
1. Wskaźnik napełnienia/podgrzania:

MIGAJĄCY NA ŻÓŁTO -zmywarka nie 
jest gotowa (zbiornik wody myjącej nie 
jest pełny / zbiornik wody płuczącej nie 
jest pełny / zbiornik wody myjącej jest 
nadal podgrzewany / zbiornik wody 
płuczącej jest nadal podgrzewany).

ZIELONY - zmywarka jest gotowa / w 
trybie czuwania (zbiornik wody myjącej 
jest pełny / zbiornik wody płuczącej jest 
pełny). 

Należy pamiętać, że cały czas 
zastosowanie  mają blokady całkowitego 
napełnienia zbiorników d. Blokady 
temperatury pracy mogą być z mieniane 
w zależności od potrzeb ( 5.6).

ZIELONY plus NIEBIESKI wskaźnik cyklu -
zmywarka rozpocznie wybrany cykl 
mycia.

2. Wskaźniki cyklu:

ZIELONY i NIEBIESKI wskaźnik cyklu 
wskazują na  trwający cykl mycia.

NIEBIESKI plus MIGAJĄCY NA ŻÓŁTO 
wskaźnik napełnienia/podgrzania - cykl 
mycia został wybrany, ale nie został 
rozpoczęty.

MIGAJĄCY NIEBIESKI -zmywarka 
odprowadza wodę (tylko dla zmywarek 
z pompą odpływową).

CZERWONY -wskazuje, że zmywarka 
znajduje się w trybie uruchamiania.

CZERWONY przy wyłączonej zmywarce -
wystąpił poważny błąd.

3. Zamontowane jedynie w zmywarkach posiadających 
zmiękczacz wody.

6.2 Włączanie zmywarki

Aby włączyć zmywarkę, należy upewnić się, że drzwiczki są 
zamknięte i włączyć przycisk wł./wył. (1) na panelu sterowania. 
Wyświetlacz się zaświeci a zmywarka zacznie się napełniać, pod 
warunkiem, że drzwiczki pozostaną zamknięte.

6.3 Zmywarka jest gotowa do pracy

Zmywarka posiada funkcję napełniania pulsacyjnego, co oznacza, 
że napełni zbiornik wody płuczącej, podgrzeje go do zadanej 
temperatury, a następnie przekaże tę wodę do zbiornika wody 
myjącej. Podczas fazy napełniania wskaźnik 
napełnienia/podgrzania (4) będzie migać na żółto.

Po napełnieniu zbiornika wody płuczącej wskaźnik 
napełnienia/podgrzania zaświeci się na zielono, wskazując, że 
zmywarka jest gotowa do rozpoczęcia cyklu.
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Czas potrzebny do napełnienia i podgrzania zmywarki zależy od 
jej mocy znamionowej, podanej na tabliczce znamionowej ( 2.3), 
oraz temperatury wody doprowadzanej. Poniżej znajduje się 
przewodnik dotyczący czasów napełniania i podgrzewania dla 
temperatury wody doprowadzanej wynoszącej 16°C.

Dane znamionowe Czas

220-240V / 1N~ / 13A 50 min

220-240V / 1N~ / 28A 25 min

380-415V / 3N~ / 11A 25 min

6.4 Temperatury mycia i płukania

Temperatura wyświetlana (8 i 9) na zmywarce może być podana 
w °C lub °F (10). Przełączanie pomiędzy tymi jednostkami odbywa 
się za pomocą przycisku jednostek temperatury (6).

Temperatury nominalne ustawione fabrycznie:

Zmywarka do 
naczyń

Zmywarka do szkła

Mycie 55°C 55°C

Płukanie 82°C 70°C

6.5 Wybór programu mycia

Zmywarka posiada wiele czasów trwania programów; są one 
wstępnie ustawione, aby zapewnić możliwie najlepsze rezultaty. 
Aby wybrać program należy nacisnąć przycisk wyboru programu 
(5) do momentu wyświetlenia żądanego wyboru na wskaźniku 
programu ( 7). 

Przy każdym włączeniu zmywarki ( 6.2) ustawiony zostaje 
program „normalny”.

6.5.1 Programy zmywarki do naczyń:

Wyświetlacz Opis Przybliżony czas 
(minuty)

Delikatny 2

Standard 
[standardowy]

3

Intensywny 5

6.5.2 Programy zmywarki do szkła:

Wyświetlacz Opis Przybliżony czas 
(minuty)

Delikatny 1,5

Standard 
[standardowy]

2

W zmywarce znajduje się blokada termiczna, która zapewnia, że 
płukanie odbywa się w odpowiedniej temperaturze. Powoduje to 
wydłużenie cyklu mycia, jeśli bojler wody płuczącej nie osiągnie 
wymaganej temperatury w podanym powyżej czasie cyklu.

6.6 Ładowanie kosza zmywarki do naczyń

DOTYCZY WYŁĄCZNIE zmywarek do naczyń

6.6.1 Czy są odpowiednie?

Przed włożeniem jakiegokolwiek przedmiotu do zmywarki do 
naczyń należy sprawdzić, czy nadaje się on do mycia w zmywarce.

 Garnki i patelnie wykonane z aluminium lub stali 
nierdzewnej zazwyczaj można bezpiecznie umieścić w 
zmywarce, ale każdorazowo należy sprawdzić, czy na 
ich spodzie znajduje się oznaczenie, że można je myć w 
zmywarce. Jeśli nie jest to oczywiste, należy to 
sprawdzić na stronie internetowej producenta lub na 
etykiecie,

 Patelnie nieprzywierające - wielu producentów twierdzi, 
że można je myć w zmywarce, jednak każdorazowo 
należy sprawdzić, czy na spodzie patelni znajduje się 
oznaczenie na to wskazujące. Jeśli nie jest to oczywiste, 
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należy to sprawdzić na stronie internetowej producenta 
lub na etykiecie,

 Przedmioty wykonane z mosiądzu, brązu, drewna lub 
porcelany z ozdobami z płatków złota nie nadają się do 
mycia w zmywarce. Przedmioty te należy myć ręcznie,

 Duże noże kuchenne myte w zmywarce mogą z czasem 
ulec zniszczeniu. Przedmioty te należy myć ręcznie.

6.6.2 Przygotowanie

Duże kawałki resztek jedzenia należy zeskrobać z talerzy / misek / 
patelni.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy wstępnie 
wypłukać wszystkie zabrudzone naczynia przed włożeniem ich do 
zmywarki. Należy to zrobić w czystej, gorącej wodzie lub wodzie z 
dodatkiem środka myjącego do zmywarek do naczyń. Nie 
stosować środków do mycia ręcznego, ponieważ może to 
spowodować powstawanie piany po włożeniu naczyń do 
zmywarki.

6.6.3 Sztućce

Noże, widelce i łyżki należy umieścić w koszu na sztućce. Widelce i 
łyżki należy umieścić rączką skierowaną w dół. Noże należy 
umieścić rączką skierowaną do góry, aby zapobiec skaleczeniom 
podczas opróżniania zmywarki/kosza. Nie należy przepełniać 
kosza. Nie należy sortować sztućców, tzn. wypełniać jednej 
komory kosza samymi łyżkami, ponieważ mogą się one stykać a 
przez to nie domyć.

6.6.4 Naczynia stołowe

Dopasować podpórki kosza na talerze do rozmiaru talerza / 
miski. Ułożyć talerze / miski tak, aby woda mogła po nich 
swobodnie spływać. Duże półmiski należy umieszczać górną 
powierzchnią skierowaną do dołu kosza.

6.6.5 Przybory kuchenne

Długie przybory/sztućce, takie jak chochle, długie noże itp. muszą 
być umieszczone poziomo na dnie kosza otwartego. Pozwoli to 
uniknąć kolizji z ramionami myjącymi / płuczącymi.

6.6.6 Garnki i patelnie

Garnki i patelnie powinny być umieszczane w otwartym koszu w 
pozycji do góry dnem. Nie należy układać naczyń jedno na 
drugim.

6.7 Ładowanie kosza zmywarki do szkła

DOTYCZY WYŁĄCZNIE zmywarek do szkła

Przedmioty szklane należy umieścić w otwartym koszu w pozycji 
do góry dnem.

Każdorazowo należy się starać całkowicie wypełniać kosz - aby 
zapobiec uderzaniu przedmiotów szklanych o siebie w trakcie 
mycia.

W przypadku wysokich przedmiotów szklanych należy za każdym 
razem dokładnie sprawdzić, czy zmieszczą się one w koszu 
otwartym zmywarki do szkła w pozycji pionowej.

6.8 Rozpoczęcie cyklu

Każdorazowo należy usunąć pozostałości jedzenia / resztki ze 
wszystkich naczyń / szkła przeznaczonego do zmywania.NIE 
NALEŻY używać zmywarki jako urządzenia do usuwania 
odpadów.

Aby rozpocząć cykl należy postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami.

Otworzyć drzwiczki. Załadować kosz do pełna, 
upewniając się, że dolne i 
górne ramiona mogą się 
swobodnie obracać.

Zamknąć drzwiczki. 

Wcisnąć przycisk cyklu (2). Cykl 
rozpocznie się po tym, jak 
zmywarka napełni się 
odpowiednią ilością wody. Cykl 
rozpocznie się po zakończeniu 
podgrzewania i napełniania. 
Podczas trwania cyklu
wskaźnik cyklu (3) będzie 
świecić się na niebiesko.

NIE WOLNO otwierać drzwiczek podczas trwania cyklu.

Jeśli przycisk cyklu zostanie wciśnięty zanim zmywarka osiągnie 
wymagane poziomy wody i temperatury, wskaźnik cyklu (3) 
zaświeci się na niebiesko, sygnalizując, że cykl został wybrany, 
wskaźnik napełnienia/podgrzania (4) będzie migał na żółto, a 
zmywarka uruchomi się automatycznie, gdy wymagania zostaną 
spełnione.

1. Po zakończeniu cyklu wskaźnik cyklu ( 3) gaśnie. Otworzyć 
drzwiczki i wyjąć kosz.

2. Ponownie załadować zmywarkę i jeśli istnieje taka potrzeba 
powtórzyć powyższe czynności.

Naczynia znajdujące się w koszu mogą być mokre i wyschną w 
krótkim czasie dzięki parowaniu.

Ostrzeżenie!

Naczynia wyciągane ze zmywarki mogą być 
gorące. 
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6.9 Spuszczanie wody ze zmywarki

Uwaga

Bardzo ważne jest, aby spuszczać wodę ze 
zmywarki pod koniec każdego dnia roboczego.

Podczas normalnej pracy zmywarka odprowadza nadmiar wody.

Aby całkowicie spuścić wodę ze zmywarki należy postępować 
zgodnie z poniższymi instrukcjami.

6.9.1 Spuszczanie wody ze zmywarki z odpływem 
grawitacyjnym

1. Otworzyć drzwiczki 
zmywarki.

2. Zlokalizować, odkręcić i 
zdjąć korek spustowy.

6.9.2 Spuszczanie wody ze zmywarki z pompą odpływową

Otworzyć drzwiczki zmywarki.

Wcisnąć przycisk wł./wył. (1), 
aby wyłączyć zmywarkę.

Wcisnąć przycisk cyklu (2).
Wskaźnik cyklu (3) zacznie 
migać na niebiesko.

Zmywarka opróżni zbiornik na 
wodę myjącą.

Zmywarka wykona proces 
automatycznego płukania.

Gdy wskaźnik cyklu (3) zgaśnie, 
oznacza to zakończenie cyklu 
spuszczania wody ze zmywarki.

Uwagi:

1. Firma Classeq zaleca, aby po opróżnieniu zmywarki 
odłączyć ją od źródła prądu i zasilania a następnie 
wyczyścić( 7.2).

2. Ze względów higienicznych zaleca się, aby po 
spuszczeniu wody i wyczyszczeniu zmywarki 
pozostawić otwarte drzwiczki, co ułatwi naturalne 
osuszenie komory mycia.

6.10 Awaria zmywarki

W przypadku awarii zmywarki:

 Wyłączyć zmywarkę za pomocą przycisku wł./wył.,

 Odłączyć zasilanie elektryczne zmywarki,

 Zamknąć źródło wody,

 Wezwać serwis.
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7. Konserwacja i 
serwisowanie 

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Podczas czyszczenia, wykonywania prac 
serwisowych lub wymiany części, zmywarka
MUSI zostać odłączona od zasilania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Podczas obsługi zmywarki należy upewnić się, że 
nie jest ona zanurzona ani nie stoi w wodzie.

Uwaga

NIE NALEŻY spryskiwać części wewnętrznej i 
zewnętrznej zmywarki ani obszaru przyległego 
(płyty, podstawa) przy użyciu strumienia wody, 
myjki parowej lub wysokociśnieniowego 
urządzenia myjącego.

Uwaga

Należy upewnić się, że waga przedmiotów 
umieszczonych na otwartych drzwiach zmywarki
nie przekracza 20kg.

7.1 Przed czyszczeniem

Należy upewnić się, że woda została odprowadzona ze 
zmywarki( 6.9).

Przed rozpoczęciem czyszczenia zmywarki należy ją odłączyć od 
zasilania elektrycznego.

Ostrzeżenie!

NIE NALEŻY używać środków myjących 
zawierających CHLOR, ŚRODKI WYBIELAJĄCE lub 
PODCHLORYN.

Ostrzeżenie!

Przed rozpoczęciem czyszczenia komory myjącej 
upewnić się, że wszelkie ostre elementy, takie 
jak potłuczone szkło lub inne, mogące 
powodować urazy, zostały ostrożnie usunięte.

Uwaga

NIE NALEŻY używać WEŁNY STALOWEJ, 
SZCZOTEK DRUCIANYCH ani innych materiałów 
ściernych.

7.2 Codzienne czyszczenie

Zaleca się codzienne czyszczenie zmywarki w celu utrzymania 
właściwych warunków higienicznych w jej wnętrzu.

7.2.1 Czyszczenie wnętrza zmywarki

Wnętrze zmywarki należy czyścić po każdym serwisowaniu, po 
odprowadzeniu wody ze zmywarki.

Firma Classeq zaleca wykonanie co najmniej poniższych 
czynności:

 Zdjąć i wyczyścić górne i 
dolne ramiona
natryskowe i myjące,

 Wyjąć i wyczyścić filtry 
główne,

 Wyjąć i wyczyścić filtry 
dodatkowe,

 Oczyścić wnętrze 
zbiornika wody myjącej 
gąbką i/lub szczotką do 
wszystkich otworów i 
wylotów,

 Oczyścić zawias 
drzwiczek,

 Za pomocą małej szczotki 
do butelek, a następnie 
spryskiwacza z dyszą, 
wyczyścić kulkę w syfonie 
(dotyczy wyłącznie 
zmywarek z pompą 
odpływową),

 W razie potrzeby należy 
nałożyć smar spożywczy 
na zatrzask kulkowy 
drzwi.

Przed włączeniem zmywarki należy upewnić się, że wszystkie 
ramiona i filtry zostały ponownie zamontowane.
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7.2.2 Czyszczenie części zewnętrznych

Przetrzeć zewnętrzne części zmywarki wilgotną (NIE MOKRĄ) 
gąbką.

Po wyschnięciu oczyścić środkiem czyszczącym do STALI 
NIERDZEWNEJ.

7.3 Osadzanie się kamienia

Aby uzyskać najlepsze rezultaty i uniknąć osadzania się kamienia 
należy upewnić się, że do zmywarki doprowadzana jest miękka 
woda.

Jeżeli zmywarka jest podłączona do zewnętrznego zmiękczacza 
wody, należy upewnić się, że jest on rutynowo regenerowany 
zgodnie z instrukcją producenta.

Jeżeli zmywarka posiada wbudowany zmiękczacz wody, należy 
upewnić się, że poziom soli jest utrzymywany zgodnie z instrukcją 
obsługi.

Jeśli do zmywarki doprowadzana jest twarda woda bez 
odpowiedniego jej uzdatniania, na wewnętrznych mechanizmach 
i przewodach z wodą może zacząć osadzać się kamień, co będzie 
skutkować niedomywaniem naczyń i ewentualnym uszkodzeniem 
zmywarki. Więcej informacji na temat twardej wody można 
znaleźć w rozdziale „Doprowadzenie i podłączenie zasilania w 
wodę” ( 4.5).

Uwaga

Uszkodzenia zmywarki spowodowane 
kamieniem NIE są objęte gwarancją producenta 
( 12).

7.4 Rutynowa konserwacja

7.4.1 Sól zmiękczająca wodę (jeśli występuje)

Gdy poziom soli w pojemniku na sól obniży się, na wyświetlaczu 
zaświeci się wskaźnik uzupełniania soli. 

Należy jak najszybciej uzupełnić sól, aby zapobiec osadzaniu się 
kamienia w urządzeniu. Przy napełnianiu pojemnika na sól należy 
postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Otworzyć drzwiczki zmywarki.

2. Wyjąć prawą prowadnicę kosza.

3. Odkręcić i zdjąć zakrętkę pojemnik a na sól znajdującego 
się w prawym tylnym rogu komory myjącej.

4. Za pomocą dostarczonego lejka do wsypywania soli, 
napełnić pojemnik solą granulowaną.

5. Usunąć nadmiar lub rozsypaną sól z komory myjącej i 
otworu pojemnika.

6. Założyć zakrętkę pojemnika na sól i upewnić się, że jest 
ona założona płasko i dobrze dokręcona.

7. Nie należy dokręcać zakrętki pojemnika na sól zbyt 
mocno.

8. Spuścić wodę ze zmywarki, a następnie napełnić 
ponownie, w celu usunięcia pozostałości soli po 
napełnieniu pojemnika na sól.

Uwaga: Wskaźnik napełnienia pojemnika na sól może świecić 
się nadal przez maksymalnie trzy pełne cykle mycia po 
napełnieniu/uzupełnieniu soli w pojemniku na sól.

 
Uwaga

NIE NALEŻY używać zmywarki, gdy pojemnik na 
sól jest pusty, ponieważ spowoduje to osadzanie 
się kamienia. Obecność kamienia w zmywarce
skutkuje unieważnieniem gwarancji.

 
Uwaga

NIE NALEŻY dodawać żadnych środków 
chemicznych, takich jak środki myjące i 
nabłyszczające do pojemnika na sól. Spowoduje 
to uszkodzenie zmywarki .

 
Uwaga

Należy stosować jedynie sól w granulkach 
(maks. wielkość ziarna 5 –7mm)

T=ã ã F

. Sól w postaci 
tabletek nie jest odpowiednia.

 
Uwaga

Jeśli zakrętka pojemnika na sól nie zostanie 
odpowiednio dokręcona, istnieje ryzyko 
przedostania się wody i/lub środków 
chemicznych do wewnątrz lub na zewnątrz 
urządzenia powodując uszkodzenie zmywarki .

7.5 Usuwanie kamienia

Zbiornik wody myjącej zmywarki można odkamienić samodzielnie 
postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami; aby odkamienić 
bojler wody płuczącej, należy skontaktować się z serwisantem lub 
firmą Classeq .

Ostrzeżenie!

Podczas używania środków chemicznych należy 
stosować odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej, na przykład rękawice i okulary, 
oraz przestrzegać wszelkich wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa i zalecanych dawek 
dozowania podanych na opakowaniu.
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Uwaga!

Nie należy pozostawiać w zmywarce środków 
chemicznych do usuwania osadu na dłużej niż 2 
godziny.

Aby usunąć kamień ze zbiornika na wodę płuczącą należy 
wykonać następujące czynności:

1. Wyjąć wężyki tłoczące chemię z butelek z środkiem 
chemicznym i umieścić ich końce w pojemniku z wodą.

2. Za pomocą menu uruchamiania zalać pompę środka 
nabłyszczającego i środka myjącego, aby napełnić 
zmywarkę wodą.

3. Napełnić i spuścić wodę ze zmywarki, aby usunąć 
wszelkie pozostałości środków chemicznych.

4. Ponownie napełnić zmywarkę wodą.

5. Podczas odkamieniania zbiornika wody myjącej należy 
postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na 
opakowaniu środków chemicznych.

6. Po zakończeniu procesu odkamieniania należy 
odprowadzić całą wodę ze zmywarki.

7. Napełnić i spuścić wodę ze zmywarki co najmniej 3 razy, 
aby usunąć wszelkie pozostałości środków 
chemicznych.

8. Umieścić ponownie wężyki tłoczące chemię w butelkach 
i zalać pompy ( 5.4). 

9. Nie należy dokręcać zakrętki pojemnika na sól zbyt 
mocno.
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8. Rozwiązywanie 
problemów 

W przypadku spostrzeżenia, że zmywarka nie pracuje zgodnie z 
oczekiwaniami lub gdy przełączy się ona w tryb awaryjny 
(wskaźnik cyklu świeci się na czerwono), przed wezwaniem 
serwisu należy zresetować zmywarkę naciskając przycisk wł./wył., 
a następnie zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi 
rozwiązywania problemów. Numer pomocy technicznej można 
znaleźć w części „Przydatne dane kontaktowe” (Zobacz ostatnią 
stronę).

Uwaga : W przypadku wezwania serwisu w ramach gwarancji i 
stwierdzenia, że usterka (usterki) wynika z 
nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej 
instrukcji, zostanie naliczona opłata według aktualnych
stawek.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie / co 
należy sprawdzić

Zmywarka się nie 
napełnia.

Zmywarka nadal 
podgrzewa wodę w 
bojlerze wody 
płuczącej, co 
wskazuje wskaźnik 
napełnienia/
podgrzania 
migający na żółto.

Zaczekać na 
zakończenie fazy 
nagrzewania.

Zmywarka się nie 
napełnia, a 
wskaźnik 
napełnienia/
podgrzania miga
na żółto przez
więcej niż 30 minut.

E12

E13

Występuje problem 
z doprowadzeniem 
wody.

Należy upewnić się, 
że wąż 
doprowadzający 
wodę jest 
podłączony do 
zmywarki i nie jest 
on przygnieciony 
ani zagięty.

Należy upewnić się, 
że dopływ wody 
został podłączony.

Należy sprawdzić, 
czy dopływ wody 
do danego obiektu 
nie został 
odłączony.

Zmywarka nie jest 
włączona.

Nacisnąć przycisk 
wł./wył.

Drzwiczki nie 
zostały poprawnie 
zamknięte.

Zamknąć drzwiczki.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie / co 
należy sprawdzić

Zmywarka się nie 
włącza.

Występuje problem 
z zasilaniem.

Należy upewnić się, 
że zmywarka jest 
podłączona do 
sieci.

Sprawdzić, czy 
gniazdo zasilające 
zostało włączone.

W przypadku 
zmywarki 13A 
należy sprawdzić i 
wymienić 
bezpiecznik we 
wtyczce, 
upewniając się, że 
stosowana jest 
odpowiednia 
wartość 
znamionowa.

Dla wszystkich 
wartości
znamionowych 
zmywarki należy 
sprawdzić i 
zresetować 
wyłącznik 
automatyczny na 
lokalnej tablicy 
bezpieczników.

Jeśli bezpiecznik lub 
wyłącznik nadal się 
wyzwala, należy 
wezwać serwis.

Zmywarka wolno 
się napełnia.  

E13

Występuje problem 
z doprowadzeniem 
wody.

Należy upewnić się, 
że dopływ wody 
został całkowicie 
otworzony.

Należy upewnić się, 
że wąż 
doprowadzający 
wodę nie jest 
przygnieciony ani 
zagięty.

Należy sprawdzić, 
czy dopływ wody 
do danego obiektu 
nie został 
odłączony.

Należy sprawdzić, 
czy ciśnien ie wody 
w danym obiekcie 
jest odpowiednie 
( 4.5.1).
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie / co 
należy sprawdzić

Zmywarka się 
przepełnia (zbyt 
duża ilość wody w 
zbiorniku wody 
myjącej - widoczna 
przy otwartych 
drzwiczkach lub 
wylewająca się 
woda w przypadku 
otworzenia 
drzwiczek).

E16

Występuje problem 
z systemem 
odpływowym.

Należy 
odprowadzić wodę 
ze zmywarki ( 6.9). 
Jeśli woda nie 
zostanie 
odprowadzona ze 
zmywarki, należy ją 
wyłączyć i 
sprawdzić system 
odpływowy.

Występuje problem 
z systemem 
sterowania 
zmywarki.

Wezwać serwis.

Zmywarka 
przepełnia się (tylko 
dla zmywarek 
posiadających 
pompę 
odpływową).

E16

Awaria pompy 
odpływowej.

Należy 
odprowadzić wodę 
ze zmywarki ( 6.9). 
Jeśli woda nie 
zostanie 
odprowadzona ze 
zmywarki, należy ją 
wyłączyć i wezwać 
serwis.

Zmywarka się nie 
nagrzewa.

Zmywarka nie jest 
włączona.

Sprawdzić, czy 
wskaźniki i 
wyświetlacz na 
panelu sterowania 
są podświetlone.

Nacisnąć przycisk 
wł./wył.

Zmywarka nie 
napełnia się wodą.

Należy upewnić się, 
że dopływ wody 
został całkowicie 
otworzony.

Należy upewnić się, 
że wąż 
doprowadzający 
wodę nie jest 
przygnieciony ani 
zagięty.

Należy sprawdzić, 
czy dopływ wody 
do danego obiektu 
nie został 
odłączony.

Należy sprawdzić, 
czy ciśnienie wody 
w danym obiekcie 
jest odpowiednie 
( 4.5.1).

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie / co 
należy sprawdzić

Zmywarka ciągle 
znajduje się w cyklu 
napełniania / 
nagrzewania.

Sprawdzić, czy 
wskaźnik 
napełnienia / 
podgrzania świeci 
się na żółto.

Zapewnić 
zmywarce 
odpowiednią ilość 
czasu na 
napełnienie i 
podgrzanie ( 6.3).

Nadmiar piany w 
zbiorniku wody 
myjącej.

Niewłaściwy typ 
środków myjących 
i/lub 
nabłyszczających.

Sprawdzić, czy 
zastosowano 
komercyjne środki 
myjące/
nabłyszczające do  
mycia naczyń w 
zmywarkach. 
Zawsze stosować 
środki chemiczne o 
odpowiedniej 
klasie.

Zbyt duża ilość 
środka myjącego 
i/lub 
nabłyszczającego.

Sprawdzić / 
dostosować
dozowanie 
środków myjących i 
nabłyszczających.

Zbiornik wody 
myjącej nie jest w 
pełni podgrzany.

Sprawdzić 
temperaturę 
zbiornika wody 
myjącej na 
wyświetlaczu 
panelu sterowania.

Niewłaściwy 
sposób mycia 
wstępnego

Nie wykonywać 
mycia wstępnego 
przy użyciu 
środków myjących 
na bazie mydła.

Cykl nie rozpoczyna 
się.

(Zmywarka posiada 
blokadę termiczną, 
która opóźni 
rozpoczęcie cyklu 
mycia do momentu 

Zmywarka nie jest 
włączona.

Sprawdzić, czy 
wskaźniki i 
wyświetlacz na 
panelu sterowania 
są podświetlone.

Nacisnąć przycisk 
wł./wył.
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie / co 
należy sprawdzić

spełnienia 
wszystkich 
kryteriów 
rozpoczęcia cyklu. 
Gdy kryteria 
zostaną spełnione, 
wskaźnik 
podgrzania 
zaświeci się na 
zielono i cykl 
powinien się 
rozpocząć. Jeśli tak 
nie jest, przed 
wezwaniem 
serwisu należy 
sprawdzić poniższe 
pozycje.)

Zmywarka ciągle 
znajduje się w cyklu 
napełniania / 
nagrzewania.

Sprawdzić, czy 
wskaźnik 
napełnienia / 
podgrzania świeci 
się na żółto.

Zapewnić 
zmywarce 
odpowiednią ilość 
czasu na 
napełnienie i 
podgrzanie ( 6.3).

Zbiornik wody 
myjącej nie został 
napełniony.

Należy upewnić się, 
że dopływ wody 
został całkowicie 
otworzony.

Należy upewnić się, 
że wąż 
doprowadzający 
wodę nie jest 
przygnieciony ani 
zagięty.

Należy sprawdzić, 
czy dopływ wody 
do danego obiektu 
nie został 
odłączony.

Należy sprawdzić, 
czy ciśnienie wody 
w danym obiekcie 
jest odpowiednie 
( 4.5.1).

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie / co 
należy sprawdzić

Czas trwania cyklu 
jest długi.

Woda płucząca nie 
jest wystarczająco 
gorąca.

Zmywarka posiada 
blokadę termiczną, 
aby zapewnić, że 
płukanie odbywa 
się zgodnie z 
brytyjskimi 
wymogami ochrony 
środowiska. 
Spowoduje to 
wydłużenie cyklu 
mycia, jeśli bojler 
wody płuczącej nie 
osiągnie 
wymaganej 
temperatury

Jeśli woda do 
płukania nie jest 
wystarczająco 
gorąca, wskaźnik 
napełnienia/
podgrzania będzie 
migał na żółto.

Sprawdzić 
temperaturę 
zbiornika wody 
płuczącej na 
wyświetlaczu 
panelu sterowania.

Zmywarka 
wykonuje pełen 
cykl, ale nie 
spłukuje.

Jeśli zmywarka
wykonuje pełen 
cykl, ale nie 
spłukuje, należy 
wezwać serwis w 
celu 
zidentyfikowania 
przyczyny 
źródłowej 
problemu.

Przepełnienie 
zbiornika komory 
myjącej.

E16

Zastosowano 
niewłaściwy korek 
spustowy.

Sprawdzić, czy 
korek spustowy jest 
odpowiedni dla 
danej zmywarki 
( 4.6).

Zatkane filtry 
główne / 
dodatkowe

Sprawdzić filtry 
główne / 
dodatkowe - jeśli są 
zatkane, wyjąć je i 
dokładnie 
wyczyścić.
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie / co 
należy sprawdzić

Występuje problem 
z systemem 
odpływowym.

Sprawdzić czy wąż 
odpływowy nie jest 
zagięty lub zatkany.

Sprawdzić czy 
obszar odpływu nie 
jest zatkany.

Jeżeli zbiornik 
komory myjącej 
nadal jest 
przepełniony, 
odłączyć ją od 
zasilania i wezwać 
serwis.

Zmywarka nie 
domywa naczyń.

Woda dostarczana 
do zmywarki jest 
zbyt twarda.

Sprawdzić działanie 
zmiękczacza wody 
(wewnętrznego lub 
zewnętrznego), jeśli 
taki został 
zamontowany.

Jeśli zastosowano 
zewnętrzny 
zmiękczacz , 
zregenerować go.

Jeśli zastosowano 
wewnętrzny 
zmiękczacz wody, 
sprawdzić / 
napełnić pojemnik 
na sól.

Występuje problem 
z systemem 
dozującym środki 
myjące i 
nabłyszczające.

Sprawdzić poziom 
środka myjącego i 
nabłyszczającego w 
butelkach.

Upewnić się, że 
obciążniki do 
butelki oraz wężyka 
znajdują się w 
odpowiedniej 
pozycji.

Sprawdzić czy 
ustawienia 
dozowania są 
poprawne.( 5.3).

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie / co 
należy sprawdzić

Zmywarka nie 
została poprawnie 
wyczyszczona.

Upewnić się, że 
zmywarka jest 
czyszczona 
regularnie.( 7.2).

Sprawdzić drzwiczki 
zmywarki i ich 
zawiasy pod kątem 
występowania 
beżowych lub 
czarnych złogów 
wskazujących na 
obecność grzybów.

Sprawdzić uszczelki  
i w razie potrzeby 
dokonać ich 
renowacji.

Zmywarka nie 
odprowadza wody.

Zastosowano 
niewłaściwy korek 
spustowy.

Sprawdzić, czy 
korek spustowy jest 
odpowiedni dla 
danej zmywarki 
( 4.6).

Zatkane filtry 
główne / 
dodatkowe

Sprawdzić filtry 
główne / 
dodatkowe - jeśli są 
zatkane, wyjąć je i 
dokładnie 
wyczyścić.

Występuje problem 
z systemem 
odpływowym.

Sprawdzić czy wąż 
odpływowy nie jest 
zagięty lub zatkany.

Sprawdzić czy 
obszar odpływu nie 
jest zatkany.

Zastosować 
odpowiednią 
procedurę 
odprowadzania 
wody dla tego typu 
zmywarki.( 6.9).

Kulka w syfonie jest 
zabrudzona / 
zablokowana 
(dotyczy wyłącznie 
zmywarek z pompą 
odpływową).

Zdjąć pokrywę 
syfonu znajdującą 
się wewnątrz 
zmywarki, 
delikatnie wyczyścić 
kulkę małą szczotką 
do butelek (włożyć i 
poruszać szczotką), 
a następnie 
opłukać ją za 
pomocą 
spryskiwacza z 
dyszą.

Zmywarka nie 
wyłącza się po 
naciśnięciu 
przycisku wł./wył.

Występuje problem 
z systemem 
sterowania / 
układem 
elektrycznym 
zmywarki.

Odłączyć zasilanie 
elektryczne 
zmywarki oraz 
dopływ wody i 
wezwać serwis.
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9. Wycofanie z eksploatacji 
Jeśli z jakiegoś powodu zajdzie potrzeba demontażu bądź 
wycofania zmywarki z eksploatacji, należy postępować zgodnie z 
lokalnymi i krajowymi przepisami prawa. 

Firma Classeq zaleca stosowanie procedur opisanych poniżej.

9.1 Przepłukać dozowniki środków chemicznych

Przed usunięciem jakichkolwiek substancji chemicznych należy 
zapoznać się ze wszystkimi zwrotami bezpieczeństwa w zakresie 
postępowania w przypadku rozlania znajdującymi się na 
butelkach z chemikaliami.

Ostrzeżenie!

Podczas używania środków chemicznych należy 
stosować odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej, na przykład rękawice i okulary, 
oraz przestrzegać wszelkich wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa i zalecanych dawek 
dozowania podanych na opakowaniu.

1. Wyjąć wężyki tłoczące chemię z butelek z środkiem 
myjącym i nabłyszczającym.

2. Umieść końcówki wężyków w pojemniku z wodą.

3. Za pomocą menu uruchamiania zalać pompę środka 
nabłyszczającego i środka myjącego, aby całkowicie 
napełnić zmywarkę wodą.

4. Napełnić i spuścić wodę ze zmywarki, aby usunąć 
wszelkie pozostałości środków chemicznych.

5. Upewnić się, że butelki są zamknięte, aby zapobiec 
rozlaniu.

9.2 Spuścić wodę ze zmywarki

6. Należy się upewnić, że woda została całkowicie 
odprowadzona ze zmywarki ( 6.9).

7. Wyjąć wąż odpływowy z rury stojakowej odpływu; 
zetrzeć wszelkie rozlane płyny przed przejściem do 
kolejnego etapu.

9.3 Odłączyć zmywarkę

8. Odłączyć zmywarkę od zasilania przy gniazdku / 
zasilaniu sieciowym / skrzynce przyłączeniowej.

Przy odłączaniu zmywarki od sieci:

 W przypadku zmywarek z wtyczką, zawsze ciągnąć za 
wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za sam kabel.

 Zmywarki podłączone na stałe (tzn. bez wtyczki), muszą 
zostać odłączone zgodnie z lokalnymi oraz krajowymi 
przepisami prawa. Firma Classeq zaleca zlecenie tej 
czynności wykwalifikowanemu elektrykowi.

9. Po odłączeniu od zasilania, odłączyć przewód 
wyrównawczy od zacisku znajdującego się z tyłu 
zmywarki.

10. Wyłączyć dopływ wody do zmywarki i odłączyć wąż 
doprowadzający wodę od głównego źródła wody, 
wytrzeć wycieki.

9.4 Opróżnić zbiornik płuczący / bojler

11. Odłączyć dolny przedni panel od zmywarki używając 
3mm klucza imbusowego .

12. Zlokalizować wąż opróżniający bojler. Upewnić się, że 
wąż wystaje z przodu zmywarki.

13. Pod wężem umieścić pojemnik mogący pomieścić 
osiem litrów wody.

Ostrzeżenie!

Jeśli woda jest odprowadzana ze zmywarki
bezpośrednio po jej użyciu, woda wypływająca z 
„Węża opróżniającego bojler” może mieć 
temperaturę sięgającą 95°C. 

14. Poluzować ślimakową opaskę zaciskową i wyjąć korek 
spustowy upewniając się, że woda spływa do 
pojemnika. Po całkowitym opróżnieniu, ponownie 
zamontować korek spustowy i zacisnąć ślimakową 
opaskę zaciskową.

15. Założyć panel przedni, upewniając się, że wszystkie 
przewody oraz węże są przymocowane do zmywarki, 
aby zapobiec potknięciu się. Zmywarka jest gotowa do 
demontażu.

RECYKLING: W przypadku recyklingu lub 
utylizacji zmywarki, należy upewnić się, że jest to 
przeprowadzane zgodnie z lokalnymi i 
krajowymi przepisami.
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10. Specyfikacje zmywarki 

Numer modelu G350 D400 D400DUO D500D D500DUO

A. Szerokość (mm) 410 450 470 550 570

B. Głębokość - zamknięte drzwiczki (mm) 517 517 517 605 608

C. Wysokość (mm) min/maks 664/674 760/790 760/790 830/870 830/860

D. Głębokość - otwarte drzwiczki (mm) 810 865 868 987 987

E. Wysokość do otwartych drzwiczek (mm) 272 338 338 375 375

Numer modelu G350 D400 D500 D400DUO D400DUOWS D500DUO D500DUOWS

Przyłącze wodne G¾” (¾”BSP) G¾” (¾”BSP) G¾” (¾”BSP) G¾” (¾”BSP) G¾” (¾”BSP) G¾” (¾”BSP) G¾” (¾”BSP)

Ciśnienie wody -
min. (bary) 2,0 2,0 2,0 0,5 2 0,5 2

Natężenie 
przepływu wody -
min (l/min)

11 11 11 11 4 11 4

Temperatura wody 
- min./maks. (°C)

4/55 4/55 4/55 4/55 4/55 4/55 4/55

Wysokość odpływu -
grawitacyjnego 
(mm)

40 40 40 40 40 40 40

Wysokość odpływu -
wspomaganego 
pompą (mm)

420 540 600 540 540 600 600

Rozmiar odpływu 
(mm)

Ø40 Ø40 Ø40 Ø40 Ø40 Ø40 Ø40

Prąd - standard (A) 13 
(jednofazowy)

13 
(jednofazowy)

13 
(jednofazowy)

13 
(jednofazowy)

13 
(jednofazowy)

30 
(jednofazowy)

30 
(jednofazowy)

Napięcie - standard 
(V)

220-240
/1N~
/50Hz

220-240
/1N~
/50Hz

220-240
/1N~
/50Hz

220-240
/1N~
/50Hz

220-240
/1N~
/50Hz

220-240
/1N~
/50Hz

220-240
/1N~
/50Hz

B

D

E

A

C
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Numer modelu G350 D400 D500 D400DUO D400DUOWS D500DUO D500DUOWS

Pobór prądu -
standard (kW)

2,85 2,85 6,58 2,85 2,85 6,58 6,58

Prąd - opcja 1 (A)
-

13 
(trójfazowy)

13 
(trójfazowy)

13 
(trójfazowy)

13 
(trójfazowy)

13 
(trójfazowy)

13 
(trójfazowy)

Napięcie - opcja 1 
(V) -

380-415
/3N~
/50Hz

380-415
/3N~

/ 50Hz

380-415
/3N~
/50Hz

380-415
/3N~
/50Hz

380-415
/3N~
/50Hz

380-415
/3N~
/50Hz

Zużycie energii -
opcja 1 (kW)

- 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58

Prąd - opcja 2 (A)
-

30 
(trójfazowy)

12 
(trójfazowy)

30 
(trójfazowy)

30 
(trójfazowy)

12 
(trójfazowy)

12 
(trójfazowy)

Napięcie - opcja 2 
(V) -

220-240
/1N~
/50Hz

220-240
/1N~
/50Hz

220-240
/1N~
/50Hz

220-240
/1N~
/50Hz

220-240
/1N~
/50Hz

220-240
/1N~
/50Hz

Zużycie energii -
opcja 2 (kW)

- 6,58 2,58 6,58 6,58 2,58 2,58

Moc elementu 
zbiornika wody 
myjącej (kW)

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Moc elementu 
zbiornika wody 
płuczącej (kW)

2,60 2,60 6,00 2,60 2,60 6,00 6,00

Pojemność 
zbiornika wody 
myjącej (litry)

5,75 9,77 14,33 9,77 9,77 14,33 14,33

Pojemność 
zbiornika wody 
płuczącej (litry)

6,5 6,5 7,5 6,5 6,5 7,5 7,5

Zużycie wody 
płuczącej przy 3 
barach (l/cykl)

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Temperatura 
zbiornika wody 
myjącej (°C)

55 55 55 55 55 55 55

Temperatura 
zbiornika wody 
płuczącej (°C)

70 82 82 82 82 82 82

Poziom hałasu (dB) <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70

Ciężar - pusta 
zmywarka (kg) 32 32 44 40,3 40,3 54,7 54,7

Ciężar - z pełnym 
załadunkiem (kg)

43,5 43,5 64,5 46,8 46,8 75,2 75,2

Ciężar - w 
opakowaniu (kg)

43,2 43,2 57,6 49,8 51,9 66,6 68,7

10.1 Wymagania dotyczące zatwierdzeń krajowych

10.1.1 Znak Wodny

 Ten produkt jest zgodny z WMTS -101

 Numer certyfikatu WM -021982.

10.1.2 Instalacja

 Instalację należy przeprowadzić zgodnie z 
AS/NZS3500.1

 Instalacja powinna obejmować dostarczony izolator 
przepływów zwrotnych (zawór zwrotny dwupłytowy).
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11. Zamawianie akcesoriów i 
materiałów 
eksploatacyjnych 

Akcesoria i materiały eksploatacyjne można zamówić 
za pośrednictwem adresu mailowego zamowienia@classeq.pl.

Zmywarki Podblatowe Classeq - Instrukcja Obsługi



12. Gwarancja na części i 
robociznę 

Classeq Polska Sp. z o.o.

Warunki gwarancji na części i robociznę

Wyjątki

Wszelkie usterki i stany spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem, w tym (ale nie wyłącznie):

 Nieprawidłowa instalacja.

 Brak stwierdzenia usterki.

 Problemy z zasilaniem lub instalacją np. wodno -
kanalizacyjną.

 Nieprzestrzeganie Instrukcji Obsługi.

 Użycie niewłaściwych środków chemicznych, lub w 
niepoprawnym stężeniu.

 Uszkodzenie bądź zatkanie pompy odpływowej przez 
ciała obce.

 Uszkodzenia pomp myjących na skutek przedostania 
się ciał obcych do systemu myjącego.

 Użycie niezmiękczonej (twardej) wody.  Użycie 
wadliwego zmiękczacza wody lub niepoprawna 
regeneracja zmiękczacza wody.

 Zbyt duży nacisk przy użytkowaniu, np. przełączników 
itp.

 Koszt wymiany jakiegokolwiek przedmiotu uznanego za 
zaginiony lub zgubiony. 

 Użycie niekompatybilnych środków czyszczących.

 Nieprawidłowy montaż po czyszczeniu.

 Uszkodzenia zmywarki spowodowane przez osoby 
trzecie.
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Przydatne kontakty
Classeq Polska Sp. z o.o.

Classeq biuro
ul. Trakt Brzeski 62B,
05-077 Warszawa

Zamówienia

tel: +48 22 813 03 25
email: zamowienia@classeq.pl

Serwis

tel: +48 515 999 019
email: serwis@classeq.pl

Marketing

tel: +48 512 452 251
email: marketing@classeq.pl

tel: +48 22 760 05 15
email: magazyn@classeq.pl

Rental

tel: +48 22 813 03 25
email: biuro@classeq.pl

Classeq magazyn
ul. Żurawia 11, Stefanówka
05-462 Wiązowna


