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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНО Е ДА ГИ ПРОЧЕТЕТЕ И ДА ГИ СПАЗВАТЕ
Преди използването на уреда прочетете инструк-
циите за безопасност. Запазете ги за бъдещи 
справки. 
В тези инструкции и на самия уред са представени 
важни предупреждения за безопасността, които 
трябва да се прочетат и да се съблюдават винаги. 
Производителят отказва всякаква отговорност при 
неспазване на тези указания за безопасността, 
във връзка с неподходяща употреба на уреда или 
неправилна настройка на органите за управление.

 Много малки деца (0-3 год.) трябва да стоят 
далеч от уреда. Малките деца (3-8 години) трябва 
да стоят далеч от уреда, освен ако не са под 
постоянен надзор от възрастен. Този уред може да 
се използва от деца на 8 години и по-големи, както 
и от лица с ограничени физически, сетивни или 
умствени възможности или с недостатъчен опит и 
познания само ако са под надзор или са им дадени 
инструкции за употребата на уреда по безопасен 
начин и разбират възможните опасности. Децата 
не трябва да си играят с уреда. Почистването и 
поддръжката от потребителя не трябва да се 
извършва от деца без надзор.
ПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

 ВНИМАНИЕ: уредът не е предназначен за 
управление с външен таймер или отделна система 
с дистанционно управление. 

 Този уред е предназначен за употреба в домашни 
условия и подобни приложения като: кухни за 
служители в магазини, офиси и други работни среди; 
в стопанства; от клиенти в хотели, мотели, хостели  
и други места за настаняване. 

 Максималният брой комплекти е посочен в 
продуктовия лист. 

 Вратичката не бива да се оставя отворена - 
опасност от откачване. Отворената вратичка на 
уреда може да издържи само товара на изваде-
ната кошница, включително съдовете. Не използ-
вайте вратичката като опора и не сядайте, нито 
стъпвайте върху нея. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Миялните препарати 
за съдомиялни машини са силно алкални. Те 
могат да са изключително опасни при поглъщане. 
Избягвайте контакт с кожата и очите и дръжте 
децата далеч от съдомиялната машина, когато 
вратичката е отворена. Проверявайте дали 
отделението за препарат е празно след 
завършване на програмата за миене. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножовете и другите 
прибори с остри върхове трябва да се поставят в 
кошницата с върховете надолу или да се поставят 
в хоризонтална позиция - опасност от порязвания.
  Този уред не е предназначен за професионална 
употреба. Не използвайте уреда на открито. Не 
съхранявайте избухливи или запалими вещества 
(напр. бензин или аерозоли) във или в близост до 
уреда - опасност от пожар. Уредът трябва да се 
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използва само за миене на домакински съдове 
в съответствие с инструкциите, дадени в това 
ръководство. Водата в съдомиялната машина не 
е питейна вода. Използвайте само препарат за 
миене и добавки за изплакване, предназначени 
за автоматична съдомиялна машина. Когато 
добавяте сол в омекотителя за вода, стартирайте 
незабавно цикъл, за да избегнете повреда 
на вътрешните части, причинена от корозия. 
Съхранявайте миялния препарат, изплакващия 
препарат и солта на място, недостъпно за деца. 
Преди обслужване или поддръжка на уреда спрете 
подаването на вода към него и го изключете от 
електрическата мрежа. Изключвайте уреда също 
в случай на каквато и да било неизправност.
МОНТАЖ

 Боравенето и монтажът на уреда трябва да се 
извършват от две или повече лица – съществува 
опасност от наранявания. Използвайте предпазни 
ръкавици за разопаковането и монтажа на уреда 
– съществува опасност от порязвания. Свържете 
съдомиялната машина към водоподаването, като 
използвате само нови комплекти маркучи. Старите 
комплекти маркучи не бива да се използват 
повторно. Всички маркучи трябва да бъдат здраво 
фиксиране за избягване на разхлабването им по 
време на работа. Спазвайте нормите, издадени от 
местната водоснабдителна компания. Налягане 
на водата 0,05 - 1,0 MPa. Уредът трябва да се 
постави срещу стена или да бъде вграден в 
някаква конструкция, за да се ограничи достъпът 
откъм задната му страна. За съдомиялни с 
вентилационни отвори в основата, тези отвори не 
трябва да се запушват от килим. 

 Монтажът, включително подаването на вода 
(ако има) и електрическото свързване и ремонт 
трябва да се извършват от квалифициран 
техник. Не поправяйте и не подменяйте части 
от уреда, ако това не е изрично посочено в 
ръководството на потребителя. Пазете децата 
далеч от мястото, където се извършва монтажът. 
След като разопаковате уреда, проверете дали 
не е повреден по време на транспортирането. В 
случай на проблеми, свържете се с дистрибутора 
или най-близкия отдел за следпродажбено 
обслужване. След като уредът бъде монтиран, 
отпадъците от опаковката (пластмаса, стиропор 
и др.) трябва да стоят далеч от обсега на деца 
- има опасност от задушаване. Уредът трябва 
да е изключен от електрическата мрежа преди 
извършване на каквито и да било монтажни 
дейности - има опасност от електрически удар. 
По време на монтажа се уверете, че уредът не 
поврежда захранващия кабел - има опасност от 
електрически удар. Активирайте уреда едва след 
завършване на монтажа. 
Ако съдомиялната се монтира в края на 
редица други уреди и до нея има достъп откъм 
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страничната й стена, зоната на пантите трябва 
да се облицова странично за избягване на 
опасност от наранявания. Температурата на 
подаваната вода зависи от модела съдомиялна 
машина. Ако поставеният маркуч за подаване има 
маркировка „25°C Max“, максималната позволена 
температура на водата е 25°C. За всички други 
модели максималната позволена температура 
на водата е 60°C. Не режете маркучите, а в 
случай на уред със система за задържане на 
водата, не потапяйте във водата пластмасовата 
кутия за свързване към водопроводната мрежа. 
Ако дължината на маркучите не е достатъчна, 
свържете се с местния доставчик. Уверете се, че 
маркучите за подаване и изпускане на вода не са 
прегънати или запушени. При първото включване 
в действие проверете херметичността на тръбата 
за подаване и източване на водата. Уверете се, че 
и четирите крачета са стабилни и се опират плътно 
на пода и ако е необходимо, ги регулирайте, след 
което с помощта на нивелир проверете дали 
съдомиялната е нивелирана безупречно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО 
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
Табелката с данни е поставена на ръба на 
вратичката на съдомиялната (вижда се, когато 
вратичката е отворена). 

 Трябва да е възможно уредът да се изключи 
от захранването чрез изваждане на щепсела, ако 
е достъпен, или чрез достъпен многополюсен 
превключвател, монтиран след контакта, както и 
уредът да е заземен в съответствие с националните 
стандарти за електрическа безопасност. 

 Не използвайте удължители, разклонители 
или адаптери. След приключване на монтирането 
електрическите компоненти вече не трябва да са 
достъпни за потребителя. Не използвайте уреда, 
ако сте с мокри или боси крака. Не използвайте 
този уред, ако захранващият му кабел или щепсел 
е повреден, ако не работи правилно или ако е бил 
повреден или изпускан.

 Ако захранващият кабел е повреден, той трябва 
да се смени от производителя, негов сервизен агент 
или лице с аналогична квалификация, за да се 
избегне опасна ситуация, например електрически 
удар. 
Ако поставеният щепсел не е подходящ за 
Вашия контакт, свържете се с квалифициран 
електротехник. Не дърпайте захранващия кабел. 
Не потапяйте захранващия кабел или щепсел във 
вода. Пазете кабела далеч от горещи повърхности.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди извършване на 
каквато и да било дейност по поддръжката на 
уреда, се уверете, че той е изключен и не е свързан 
към захранването - опасност от електрически 
удар. Никога не използвайте уреди за почистване 
с пара.

Не поправяйте и не подменяйте части от уреда, 
ако това не е изрично посочено в ръководството 
на потребителя. Използвайте само упълномощен 
отдел за следпродажбено обслужване. 
Самостоятелно извършен ремонт или ремонт, 
неизвършен от професионалист, може да доведе 
до опасен инцидент, който да застраши живота или 
здравето на хората и/или да повреди имущество.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Опаковъчният материал е 100% годен за 
рециклиране и е маркиран съ с символа за 
рециклиране . Различните части от опаковката 
трябва да бъдат изхвърлени по отговорен начин 
и в пълно съответствие с местните закони за 
изхвърлянето на отпадъци. 
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ
Този уред е произведен с материали, годни за ре-
циклиране или за повторно използване. При из-
хвърлянето му спазвайте местните разпоредби за 
изхвърляне на отпадъци. За допълнителна инфор-
мация относно третирането, оползотворяването и 
рециклирането на домакински електроуреди се 
обърнете към компетентните местни органи, служ-
бата за битови отпадъци или магазина, от където 
сте закупили уреда. Този уред е маркиран в съответ-
ствие с Европейската директива 2012/19/ЕС относ-
но отпадъци от електрическо и електронно оборуд-
ване (WEEE). Като се погрижите продуктът да бъде 
изхвърлен по правилен начин, Вие ще помогнете 
за предотвратяване на възможните негативни по-
следствия за околната среда и здравето на хората.  
Символът  върху уреда или придружаващата го 
документация показва, че този уред не трябва да 
се третира като битов отпадък, а да бъде преда-
ден в съответния събирателен пункт, предназна-
чен за рециклиране на електрическа и електронна 
апаратура. 
СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ
Програмата ECO е подходяща за почистване на 
нормално замърсена домакинска посуда, като 
използвана по този начин, програмата е най-
ефективна по отношение на комбинираното 
потребление на енергия и вода и отговаря на 
законодателството на ЕС по отношение на 
екологичния дизайн.
Зареждането на домашната съдомиялна машина 
до капацитета, посочен от производителя, 
ще спомогне да спестите енергия и вода. 
Предварителното изплакване на посудата на ръка 
води до увеличено потребление на вода и енергия, 
затова не е препоръчително. Когато домашната 
съдомиялна машина се използва съгласно 
инструкциите на производителя, измиването на 
посуда в съдомиялна обикновено консумира по-
малко енергия и вода в сравнение с миенето на 
ръка. 
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia na-
leży uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpie-
czeństwa. Przechowywać w podręcznym miejscu w 
celu korzystania w przyszłości.
Zawierają one ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać 
i które należy ściśle przestrzegać. Producent nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku 
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa, 
nieodpowiedniego wykorzystywania urządzenia lub 
nieprawidłowych ustawień elementów sterowania.

 Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w 
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) ) nie powinny 
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru. 
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej 
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej 
oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i 
wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie 
pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach 
dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i 
pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z 
obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się tym 
urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić 
ani konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE

 UWAGA: To urządzenie nie jest przeznaczone 
do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego 
programatora czasowego (np. minutnika), lub 
odrębnego systemu zdalnego sterowania. 

 To urządzenie jest przeznaczone do użytku 
w gospodarstwach domowych i podobnych, takich jak: 
kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych 
środowiskach roboczych; budynki gospodarcze; 
pokoje hotelowe, motelowe (do użytku gości)  
i inne pomieszczenia mieszkalne. 

 Maksymalną liczbę nakryć podano w karcie 
produktu. 

 Nie należy zostawiać otwartych drzwiczek – ry-
zyko potknięcia. Otwarte drzwi urządzenia mogą 
utrzymać wyłącznie ciężar wysuniętego kosza wraz z 
naczyniami. Nie należy opierać się o drzwiczki urzą-
dzenia, siadać na nich ani na nie wchodzić, jak rów-
nież opierać o nie innych przedmiotów. 

 OSTRZEŻENIE : Detergenty używane w 
zmywarkach są środkami silnie zasadowymi. Mogą 
spowodować znaczne zagrożenie dla zdrowia i 
życia w przypadku ich połknięcia. Unikać kontaktu 
ze skórą i oczami, i uważać, aby dzieci pozostawały 
z dala od zmywarki, gdy jej drzwiczki są otwarte. 
Po zakończeniu każdego cyklu zmywania należy 
sprawdzić, czy dozownik detergentu jest pusty. 

 OSTRZEŻENIE : Noże i inne akcesoria o ostrych 
czubkach i krawędziach należy wkładać do kosza 
ostrzami skierowanymi w dół lub układać je poziomo.

 Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań 
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać 
na zewnątrz. Wewnątrz urządzenia ani w jego 
sąsiedztwie nie należy przechowywać substancji 
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wybuchowych ani łatwopalnych (np. benzyny, 
pojemników aerozolowych) – ryzyko pożaru. 
Urządzenie należy używać wyłącznie do mycia naczyń 
na potrzeby gospodarstwa domowego, zgodnie z 
instrukcjami podanymi w niniejszym podręczniku. 
Woda wewnątrz urządzenia jest niezdatna do picia. 
Stosować tylko te detergenty i środki nabłyszczające, 
które są przeznaczone do stosowania w zmywarkach 
automatycznych. Po dodaniu soli do zmiękczacza 
wody, należy natychmiast przeprowadzić cykl 
zmywania, aby uniknąć korozji części wewnętrznych. 
Detergent, płyn nabłyszczający oraz sól regenerującą 
należy przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci. Przed przystąpieniem do czynności 
serwisowych lub konserwacyjnych, należy odciąć 
dopływ wody i odłączyć urządzenie od sieci zasilania. 
Podobnie należy postąpić w przypadku jakiejkolwiek 
awarii.
INSTALACJA URZĄDZENIA

 Urządzenie musi być przytrzymywane oraz 
montowane przez co najmniej dwie osoby – ryzyko 
obrażeń. Przy rozpakowywaniu i instalacji należy 
używać rękawic ochronnych – ryzyko skaleczenia. 
Podłączyć zmywarkę do instalacji wodnej, stosując 
wyłącznie nowe zestawy węży. Nie należy używać 
starych zestawów węży. Wszystkie węże muszą 
być solidnie przymocowane, aby nie obluzowały 
się podczas pracy zmywarki. Należy przestrzegać 
obowiązujących lokalnych przepisów przedsiębiorstwa 
wodociągowego. Ciśnienie doprowadzenia wody: 0,05 
- 1,0 MPa. Urządzenie należy umieścić pod ścianą lub 
w zabudowie meblowej, ograniczając dostęp do jego 
tylnej części. Jeśli zmywarka ma otwory wentylacyjne 
w podstawie, to otwory te nie mogą być zasłonięte 
dywanem. 

 Instalacja, w tym podłączenie do instalacji wodnej 
(jeśli występuje) i zasilania oraz wszelkie naprawy 
muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego 
technika. Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej 
części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone 
w instrukcji obsługi. Nie należy pozwalać dzieciom 
zbliżać się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu 
urządzenia należy sprawdzić, czy nie uległo ono 
uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku 
problemów należy skontaktować się z najbliższym 
serwisem technicznym. Po wykonaniu instalacji 
należy przechowywać odpady z opakowania (plastik, 
elementy styropianowe, itd.) poza zasięgiem dzieci 
– ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do 
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie 
należy odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko 
porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić się, 
czy urządzenie nie spowoduje uszkodzenia przewodu 
zasilającego – ryzyko porażenia. Urządzenie można 
włączyć dopiero po zakończeniu procedury instalacji. 
W przypadku instalacji urządzenia na końcu 
szeregu urządzeń, gdy odsłonięta jest jego boczna 
ściana, aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała, należy 
zakryć od tej strony obszar zawiasów. Temperatura 
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dopływającej wody zależy od modelu zmywarki. Jeśli 
na zainstalowanym wężu znajduje się oznaczenie 
„25°C maks.”, dozwolona temperatura wody wynosi 
25°C. Dla wszystkich innych modeli maksymalna, 
dozwolona temperatura wody wynosi 60°C. Nie 
obcinać węży. Jeżeli urządzenie posiada system 
Waterstop, nie wolno zanurzać w wodzie plastikowej 
obudowy zaworu na wężu dopływowym. Jeśli węże 
nie są wystarczająco długie, należy zwrócić się do 
sprzedawcy. Upewnić się, czy wąż dopływowy i 
wąż spustowy nie są zagięte ani ściśnięte. Przed 
pierwszym użyciem sprawdzić szczelność przewodu 
do doprowadzania i odprowadzania wody. Podczas 
instalacji należy upewnić się, że urządzenie spoczywa 
stabilnie na podłodze, na wszystkich czterech nóżkach 
i sprawdzić za pomocą poziomicy, czy jest dokładnie 
wypoziomowane.
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA  
ELEKTRYCZNEGO
Tabliczka znamionowa znajduje się na krawędzi 
drzwiczek kuchenki (widoczna przy otwartych 
drzwiczkach). 

 Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia 
od źródła zasilania poprzez wyjęcie wtyczki (jeśli 
wtyczka jest dostępna), lub za pomocą przełącznika 
wielobiegunowego, zainstalowanego w przewodzie 
do gniazda zasilania. Urządzenie musi być również 
uziemione zgodnie z obowiązującymi normami 
krajowymi. 

 Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani 
przejściówek. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie 
powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych 
urządzenia. Nie należy obsługiwać urządzenia boso 
lub gdy jest się mokrym. Nie uruchamiać urządzenia, 
jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie 
działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź 
upuszczone.

 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 
ze względów bezpieczeństwa jego wymianę na 
identyczny należy zlecić przedstawicielowi producenta, 
serwisowi technicznemu lub innej wykwalifikowanej 
osobie – ryzyko porażenia prądem. 
W przypadku urządzeń wyposażonych we wtyczkę, 
która nie pasuje do danego gniazdka, skontaktować 
się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu. Nie 
ciągnąć za przewód zasilania. Nie zanurzać przewodu 
zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający 
należy trzymać z dala od nagrzanych powierzchni.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

 OSTRZEŻENIE : Przed przystąpieniem do 
czynności konserwacyjnych należy sprawdzić, czy 
urządzenie zostało wyłączone i odłączone od źródła 
zasilania – ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie 
stosować urządzeń czyszczących parą.

Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części 
urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone 
w instrukcji obsługi. Należy korzystać z 
autoryzowanego zakładu serwisowego. Naprawy 
własne lub nieprofesjonalne mogą być przyczyną 
niebezpiecznych wypadków stanowiących zagrożenie 
dla życia lub zdrowia oraz mogących spowodować 
poważne uszkodzenie mienia.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% 
nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem . 
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części 
opakowania, przestrzegając lokalnych przepisów 
dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD  
Urządzenie zostało wykonane z materiałów 
nadających się do recyklingu. Urządzenie należy 
utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami 
dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania 
oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować 
się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem 
skupu złomu AGD lub sklepem, w którym zakupiono 
urządzenie. To urządzenie zostało oznaczone 
jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/
WE (WEEE) o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym. Właściwa utylizacja urządzenia 
pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym 
skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.  
Symbol  na urządzeniu lub w dołączonej do niego 
dokumentacji oznacza, że urządzenia nie wolno 
traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy 
je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją  
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA 
ENERGII
Program Eco jest przeznaczony do mycia naczyń o 
zwykłym stopniu zabrudzenia; dla tego zastosowania 
jest to najbardziej wydajny program pod względem 
zużycia energii elektrycznej i wody oraz w takim 
zastosowaniu program ten uzyskał certyfikat 
zgodności z dyrektywą unijną Ecodesign.
Ładowanie zmywarki domowej w stopniu zalecanym 
przez producenta przyczyni się do oszczędności 
energii elektrycznej i wody. Ręczne spłukiwanie 
naczyń przyczynia się do większego zużycia wody 
i energii elektrycznej i nie jest zalecane. Zmywanie 
naczyń przy użyciu domowej zmywarki zazwyczaj 
pochłania mniej energii elektrycznej i wody niż ręczne 
zmywanie, jeśli zmywarka użytkowana jest zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

400011486216
07/2020 dp - Xerox Fabriano


