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SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVED
Before using the appliance, read these safety  
instructions. Keep them nearby for future reference. 
These instructions and the appliance itself provide 
important safety warnings, to be observed at all times. 
The manufacturer declines any liability for failure to 
observe these safety instructions, for inappropriate 
use of the appliance or incorrect setting of controls. 

Very young children (0-3 years) should be kept 
away from the appliance. Young children (3-8 years) 
should be kept away from the appliance unless 
continuously supervised. Children from 8 years 
old and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge can use this appliance only if they are 
supervised or have been given instructions on safe 
use and understand the hazards involved. Children 
must not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance must not be carried out by children 
without supervision.
PERMITTED USE

CAUTION: the appliance is not intended to be 
operated by means of an external switching device, 
such as a timer, or separate remote controlled system. 

This appliance is intended to be used in household 
and similar applications such as: staff kitchen areas 
in shops, offices and other working environments; 
farm houses; by clients in hotels, motels, bed  
& breakfast and other residential environments. 

The maximum number of place settings is shown 
in the product sheet. 

The door should not be left in the open position 
- risk of tripping. The open appliance door can only 
support the weight of the loaded rack when pulled out. 
Do not rest objects on the door or sit or stand on it. 

WARNING: Dishwasher detergents are strongly 
alkaline. They can be extremely dangerous if 
swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and 
keep children away from the dishwasher when the 
door is open. Check that the detergent receptacle is 
empty after completion of the wash cycle. 

WARNING: Knives and other utensils with sharp 
points must be loaded in the basket with their points 
down or placed in a horizontal position - risk of cuts. 

This appliance is not for professional use. Do not 
use the appliance outdoors. Do not store explosive 
or flammable substances (e.g. gasoline or aerosol 
cans) inside or near the appliance - risk of fire. The 
appliance must be used only to wash domestic dishes 
in accordance with the instructions in this manual. 
The water in the appliance is not potable. Use 
only detergent and rinse additives designed for an 
automatic dishwasher. When adding salt to the water 
softener, run one cycle immediately to avoid corrosion 
damage to internal parts. Store the detergent, rinse 
aid and salt out of reach of children. Shut off the 
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water supply and unplug or disconnect the power 
before servicing and maintenance. Disconnect the 
appliance in the event of any malfunction.
INSTALLATION

The appliance must be handled and installed by 
two or more persons - risk of injury. Use protective 
gloves to unpack and install - risk of cuts. Connect 
the dishwasher to the water mains using only new 
hose sets. The old hose sets should not be reused. 
All hoses must be securely clamped to prevent them 
coming loose during operation. All local waterboard 
regulations must be complied with. Water supply 
pressure 0.05 - 1.0 MPa. The appliance must be 
placed against the wall or built into furniture to limit 
the access to its rearside. For dishwashers having 
ventilation openings in the base, the openings must 
not be obstructed by a carpet. 

Installation, including water supply (if any) and 
electrical connections, and repairs must be carried 
out by a qualified technician. Do not repair or replace 
any part of the appliance unless specifically stated 
in the user manual. Keep children away from the 
installation site. After unpacking the appliance, make 
sure that it has not been damaged during transport. 
In the event of problems, contact the dealer or 
your nearest After-sales Service. Once installed, 
packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must 
be stored out of reach of children - risk of suffocation. 
The appliance must be disconnected from the power 
supply before any installation operation - risk of 
electrical shock. During installation, make sure the 
appliance does not damage the power cable - risk of 
fire or electrical shock. Only activate the appliance 
when the installation has been completed. 
If installing the dishwasher at the end of a row of 
units making the side panel accessible, the hinge 
area must be covered to avoid risk of injury. The 
inlet water temperature depends on the dishwasher 
model. If the installed inlet hose is marked „25°C 
Max”, the maximum allowed water temperature is 
25°C. For all other models the maximum allowed 
water temperature is 60°C. Do not cut hoses and, in 
the case of appliances fitted with a waterstop system, 
do not immerse the plastic casing containing the inlet 
hose in water. If hoses are not long enough, contact 
your local dealer. Make sure the inlet and drain hoses 
are kink-free and are not crushed. Before using the 
appliance for the first time, check the water inlet and 
drain hose for leaks. Make sure that the four feet are 
stable and resting on the floor, adjusting them as 
required, and check that the dishwasher is perfectly 
levelled using a spirit level.
ELECTRICAL WARNINGS
The rating plate is on the edge of the dishwasher 
door (visible when the door is open). 

It must be possible to disconnect the appliance 
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from the power supply by unplugging it if plug 
is accessible, or by a multi-pole switch installed 
upstream of the socket and the appliance must be 
earthed, in conformity with national electrical safety 
standards. 

Do not use extension leads, multiple sockets or 
adapters. The electrical components must not be 
accessible to the user after installation. Do not use 
the appliance when you are wet or barefoot. Do not 
operate this appliance if it has a damaged power 
cable or plug, if it is not working properly, or if it has 
been damaged or dropped.

If the supply cord is damaged, it must be replaced 
with an identical one by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons in order to avoid 
a hazard - risk of electrical shock. 
If the fitted plug is not suitable for your socket outlet, 
contact a qualified technician. Do not pull the power 
supply cable. Do not immerse the mains cord or plug 
in water. Keep the cord away from hot surfaces.
ELECTRICAL CONNECTION FOR GREAT 
BRITAIN AND IRELAND ONLY
Fuse replacement.
If the mains lead of this appliance is fi tted with a BS 
1363A 13amp fused plug, to change a fuse in this 
type of plug use an A.S.T.A. approved fuse to BS1362 

type and proceed as follows:

1. Remove the fuse cover (A) 
and fuse (B).

2. Fit replacement 13A fuse into 
fuse cover.

3. Refi t both into plug.

Important:
The fuse cover must be refi tted when changing a 
fuse and if the fuse cover is lost the plug must not be 
used until a correct replacement is fi tted.
Correct replacement are identifi ed by the colour 
insert or the colour embossed in words on the base 
of the plug. Replacement fuse covers are available 
from your local electrical store.
For the Republic of Ireland only
The information given in respect of Great Britain will 
frequently apply, but a third type of plug and socket 
is also used, the 2-pin, side earth type.
Socket outlet / plug (valid for both countries) 
If the fi tted plug is not suitable for your socket 
outlet, please contact After-sales Service for further 
instruction. Please do not attempt to change plug 
yourself. This procedure needs to be carried out 
by a qualifi ed technician in compliance with the 
manufactures instructions and current standard 
safety regulations.

CLEANING AND MAINTENANCE
 WARNING: Ensure that the appliance is switched 
off and disconnected from the power supply before 
performing any maintenance operation. To avoid risk 
of personal injury use protective gloves (risk of lac-
eration) and safety shoes (risk of contusion); be sure 
to handle by two persons (reduce load); never use 
steam cleaning equipment (risk of electric shock). 
Non-professional repairs not authorized by the 
manufacturer could result in a risk to health and 
safety, for which the manufacturer cannot be held 
liable. Any defect or damage caused from non-
professional repairs or maintenance will not be 
covered by the guarantee, the terms of which are 
outlined in the document delivered with the unit.
DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS
The packaging material is 100% recyclable and 
is marked with the recycle symbol    . The various 
parts of the packaging must therefore be disposed of 
responsibly and in full compliance with local authority 
regulations governing waste disposal. 
DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES
This appliance is manufactured with recyclable 
or reusable materials. Dispose of it in accordance 
with local waste disposal regulations. For further 
information on the treatment, recovery and recycling 
of household electrical appliances, contact your local 
authority, the collection service for household waste 
or the store where you purchased the appliance. This 
appliance is marked in compliance with European 
Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE). By ensuring this product is 
disposed of correctly, you will help prevent negative 
consequences for the environment and human health.  
The         symbol on the product or on the accompanying 
documentation indicates that it should not be 
treated as domestic waste but must be taken to 
an appropriate collection center for the recycling of 
electrical and electronic equipment. 
ENERGY SAVING TIPS
ECO program is suitable to clean normally soiled 
tableware, that for this use, it is the most efficient 
program in terms of its combined energy and water 
consumption, and that it is used to assess compliance 
with the EU Ecodesign legislation.
Loading the household dishwasher up to the capacity 
indicated by the manufacturer will contribute to 
energy and water savings. The manual pre-rinsing 
of tableware items leads to increased water and 
energy consumption and is not recommended. 
Washing tableware in a household dishwasher 
usually consumes less energy and water in the use 
phase than hand dishwashing when the household 
dishwasher is used according to the manufacturer’s 
instructions.

B A
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ELΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ, ΔΊΑΒΑΣΤΕ ΚΑΊ ΤΗΡΕΊΤΕ
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια 
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες 
για μελλοντική αναφορά. 
Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή περιλαμβάνουν 
σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, 
τις οποίες πρέπει να διαβάζετε και να τηρείτε σε κάθε 
περίπτωση. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη για βλάβη που οφείλεται σε μη τήρηση αυτών των 
οδηγιών για την ασφάλεια, λόγω ακατάλληλης χρήσης 
της συσκευής ή λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.

 Κρατήστε τα μικρά παιδιά (0-3 ετών) μακριά από η 
συσκευή.  Κρατήστε τα μικρά παιδιά (3-8 ετών) μακριά από 
η συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται διαρκώς. Η συσκευή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και 
άνω ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης 
της συσκευής, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση 
ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της 
συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. 
Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει 
να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
ΕΠΊΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση 
σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό 
σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου. 

 Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση καθώς 
και για παρόμοιες χρήσεις όπως: Κουζίνες χώρων εργασίας 
σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας 
Αγροκτήματα από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, bed  
& breakfast και άλλους χώρους κατοικίας. 

 Ο μέγιστος αριθμός ρυθμίσεων θέσης αναγράφεται 
στο φύλλο του προϊόντος. 

 Η πόρτα δεν πρέπει να παραμένει σε ανοιχτή θέση - 
κίνδυνος να σκοντάψετε. Η ανοιχτή πόρτα της συσκευής 
μπορεί να στηρίξει μόνο το βάρος του φορτωμένου κα-
λαθιού όταν είναι τραβηγμένο προς τα έξω. Μην ακου-
μπάτε αντικείμενα στην πόρτα, μην κάθεστε και μην στη-
ρίζεστε επάνω της. 

 ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου 
πιάτων είναι εξαιρετικά αλκαλικά. Μπορεί να είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνα εάν καταποθούν. Αποφεύγετε την 
επαφή με το δέρμα και τα μάτια και φυλάξτε τα παιδιά 
μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι 
ανοιχτή. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης, 
βεβαιωθείτε ότι το δοχείο απορρυπαντικού είναι άδειο. 

 ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: Τα μαχαίρια και άλλα εργαλείων 
με αιχμηρά άκρα πρέπει να τοποθετούνται στο καλαθάκι 
με τις μύτες προς τα κάτω ή να τοποθετούνται σε 
οριζόντια θέση - κίνδυνος να κοπείτε.

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική 
χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό 
χώρο. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ή άλλες εύφλεκτες 
ουσίες (π.χ. πετρέλαιο ή κουτάκια αερολύματος) μέσα 

ή κοντά στη συσκευή - κίνδυνος πυρκαγιάς. Η συσκευή 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το πλύσιμο οικιακών 
σκευών σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο. 
Το νερό στη συσκευή δεν είναι πόσιμο. Χρησιμοποιείτε 
μόνο απορρυπαντικό και πρόσθετα ξεπλύματος που 
έχουν σχεδιαστεί γι ένα αυτόματο πλυντήριο πιάτων. 
Όταν προσθέτετε αλάτι στο δοχείο άλατος, κάντε αμέσως 
έναν κύκλο για να αποφύγετε τη βλάβη λόγω διάβρωσης 
στα εσωτερικά μέρη. Αποθηκεύστε το απορρυπαντικό, το 
λαμπρυντικό και το αλάτι μακριά από τα παιδιά. Κλείστε 
την παροχή νερού και αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν 
κάνετε σέρβις και συντήρηση. Αποσυνδέστε επίσης τη 
συσκευή και σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει 
να γίνονται από δύο ή περισσότερα άτομα - κίνδυνος 
τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας για να 
αφαιρέσετε τη συσκευασία και να κάνετε την εγκατάσταση 
- κίνδυνος κοψίματος. Συνδέστε το πλυντήριο πιάτων στην 
παροχή νερού χρησιμοποιώντας μόνο καινούργιο σετ 
εύκαμπτων σωλήνων. Τα παλιά σετ σωλήνων δεν πρέπει 
να επαναχρησιμοποιούνται. Όλοι οι σωλήνες πρέπει 
να σφιχτούν σωστά ώστε να μην αποσυνδεθούν κατά 
τη λειτουργία. Απαιτείται τήρηση των κανονισμών που 
καθορίζονται από τον εταιρία ύδρευσης. Πίεση παροχής 
νερού: 0,05 - 1,0 MPa. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί 
κόντρα στον τοίχο ή εντοιχισμένη σε έπιπλο προκειμένου 
να περιοριστεί πρόσβαση στην πίσω πλευρά. Για 
πλυντήρια πιάτων με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, τα 
ανοίγματα δεν πρέπει να εμφράζονται από το χαλί. 

 Η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
νερού (εάν υπάρχει) και των ηλεκτρικών συνδέσεων και 
των επισκευών, πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο 
τεχνικό. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα 
εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο 
εγχειρίδιο χρήσης. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το 
χώρο εγκατάστασης. Μετά από την αποσυσκευασία 
της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά 
σε αυτήν κατά τη μεταφορά. Εάν παρουσιαστεί κάποιο 
πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με 
το πλησιέστερο Kέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Μετά 
την εγκατάσταση, τα υλικά συσκευασίας (πλαστικά, 
φελιζόλ, κ.λπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από 
τα παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας. Η συσκευή πρέπει να 
αποσυνδέεται από την τροφοδοσία πριν από κάθε 
εργασία εγκατάστασης - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν 
προκαλεί φθορά στο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
- κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή 
μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 
Εάν το πλυντήριο πάτων τοποθετείται στο τέλος 
μιας σειράς από συσκευές και συνεπώς υπάρχει 
πρόσβαση στην πλαϊνή επιφάνεια, η περιοχή των 
μεντεσέδων πρέπει να καλυφθεί για την αποτροπή 
τυχόν τραυματισμού. Η θερμοκρασία του νερού εισόδου 
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εξαρτάται από το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων. Αν 
ο εγκατεστημένος σωλήνας εισόδου φέρει την ένδειξη  
«25 °C max», η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία είναι 
25 °C. Για όλα τα άλλα μοντέλα η μέγιστη επιτρεπόμενη 
θερμοκρασία είναι 60 °C. Μην κόβετε τους σωλήνες και, 
σε περίπτωση συσκευών με σύστημα διακοπής νερού, 
μη βυθίζετε στο νερό το πλαστικό κουτί του σωλήνα 
εισόδου. Αν το μήκος των σωλήνων δεν επαρκεί, 
απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία. Βεβαιωθείτε ότι 
οι σωλήνες παροχής και αποχέτευσης του νερού δεν 
είναι τσακισμένοι ή βουλωμένοι.Πριν από την πρώτη 
χρήση, ελέγξτε τη στεγανότητα των σωλήνων παροχής 
και αποχέτευσης. Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια 
είναι σταθερά και στηρίζονται στο δάπεδο. Ρυθμίστε τα 
όπως απαιτείται και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται 
σε απόλυτα οριζόντια θέση (χρησιμοποιήστε αλφάδι).
ΗΛΕΚΤΡΊΚΕΣ ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ
Η πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών βρίσκεται 
στη γωνία της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων (φαίνεται 
με την πόρτα ανοιχτή). 

 Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής 
από την ηλεκτρική τροφοδοσία με αφαίρεση του φις εάν 
η πρίζα είναι προσβάσιμη ή με χρήση του πολυπολικού 
διακόπτη που έχει εγκατασταθεί πριν από την πρίζα και 
η συσκευή πρέπει να διαθέτει γείωση με βάση τα εθνικά 
πρότυπα ασφαλείας. 

 Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα ή 
αντάπτορες. Μετά την εγκατάσταση, δεν πρέπει να 
είναι δυνατή η πρόσβαση του χρήστη στα ηλεκτρικά 
εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε 
βρεγμένος ή με γυμνά πόδια. Μη χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις, 
εάν δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή εάν έχει 
υποστεί άλλη ζημιά.

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, 
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, 
τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή άλλα 
καταρτισμένα άτομα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
κίνδυνοι - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
Για συσκευές με εντοιχισμένη πρίζα, αν το βύσμα δεν είναι 
κατάλληλο για την πρίζα, επικοινωνήστε με έναν εξειδι-
κευμένο τεχνικό. Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο. Μη 
βυθίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις στο νερό. Το καλώ-
διο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ ΚΑΊ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το τροφο-
δοτικό πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. 
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, χρησιμοποι-
ήστε προστατευτικά γάντια (κίνδυνος σχισίματος) και πα-
πούτσια ασφαλείας (κίνδυνος για μώλωπες), φροντίστε ο 
χειρισμός να γίνεται από δύο άτομα (μειώστε το φορτίο), 
ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό 

(κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Οι επισκευές από μη επαγ-
γελματίες που δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε κίνδυνο για την υγεία και την 
ασφάλεια, για τα οποία ο κατασκευαστής δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνος. Τυχόν ελάττωμα ή ζημιά που προ-
κλήθηκε από επισκευές ή συντήρηση που έγιναν από μη 
επαγγελματίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση, οι όροι 
της οποίας περιγράφονται στο έγγραφο που παραδίδεται 
με τη μονάδα.
ΑΠΟΡΡΊΨΗ ΤΩΝ ΥΛΊΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και 
φέρουν το σύμβολο της ανακύκλωσης . Τα διάφορα 
μέρη της συσκευασίας πρέπει συνεπώς να απορρίπτονται 
με υπευθυνότητα και σε πλήρη συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς της τοπικής δημοτικής αρχής όσον αφορά 
τη διάθεση αποβλήτων.
ΑΠΟΡΡΊΨΗ ΗΛΕΚΤΡΊΚΩΝ ΟΊΚΊΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  
Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή 
επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των τοπικών αρχών. Για περαιτέρω πληροφο-
ρίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανα-
κύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνή-
στε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής 
οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε 
αυτό το προϊόν. Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα Από-
βλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊό-
ντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή των πιθανά βλαβερών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.  
Το  σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έγγρα-
φα υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
οικιακό απόρριμμα, αλλά πρέπει να παραδίδεται στο κα-
τάλληλο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΊΑ ΕΞΟΊΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ
Το οικονομικό πρόγραμμα ECO είναι κατάλληλο για τον 
καθαρισμό κανονικά λερωμένων σκευών, το οποίο είναι 
για το σκοπό αυτό το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως 
προς τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού 
και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.
Η φόρτωση του οικιακού πλυντηρίου πιάτων μέχρι την 
προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή χωρητικότητα θα 
συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Το ξέ-
πλυμα στο χέρι των επιτραπέζιων ειδών πριν από την 
τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων οδηγεί σε αυξημέ-
νη κατανάλωση νερού και ενέργειας και δεν συνιστάται. 
Όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, η κατανάλωση 
ενέργειας και νερού κατά το πλύσιμο των επιτραπέζιων 
σκευών σε ένα πλυντήριο πιάτων είναι συνήθως μικρό-
τερη από το πλύσιμο στο χέρι.  
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