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SAFETY INSTRUCTIONS EN
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 
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 
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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 
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.
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 laceration) 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) and with the Waste 
Electrical and Electronic Equipment regulations 
2013 (as amended). 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.
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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 καλα-
θιού όταν είναι τραβηγμένο προς τα έξω. Μην ακουμπάτε 
αντικείμενα στην πόρτα, μην κάθεστε και μην στηρίζεστε 
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 
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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 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 
εξειδικευμένο τεχνικό. Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο. 
Μη βυθίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις στο νερό. 
Το καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστές 
επιφάνειες.
ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ ΚΑΊ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το τρο-
φοδοτικό πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντή-
ρησης. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, 
χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια (κίνδυνος σχισί-
ματος) και παπούτσια ασφαλείας (κίνδυνος για μώλω-
πες), φροντίστε ο χειρισμός να γίνεται από δύο άτομα 

(μειώστε το φορτίο), ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξοπλι-
σμό καθαρισμού με ατμό (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Οι 
επισκευές από μη επαγγελματίες 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 προκλήθηκε από επισκευ-
ές ή συντήρηση που έγιναν από μη επαγγελματίες δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση, οι όροι της οποίας περι-
γράφονται 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 
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση 
και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, 
επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία 
συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου 
αγοράσατε αυτό το προϊόν. Αυτή η συσκευή επισημαίνεται 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ, Απόβλητα 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και 
με τους κανονισμούς 2013 για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (όπως τροποποιήθηκε). 
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, 
θα βοηθήσετε στην αποτροπή των πιθανά βλαβερών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.  
Το   σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στα συνοδευτικά 
έγγραφα υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα, αλλά πρέπει να παραδίδεται 
στο κατάλληλο 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 
ξέπλυμα στο χέρι των επιτραπέζιων ειδών πριν από την 
τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων οδηγεί σε αυξημένη 
κατανάλωση νερού και ενέργειας και δεν συνιστάται. Όταν 
το οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, η κατανάλωση ενέργειας 
και νερού κατά το πλύσιμο των επιτραπέζιων σκευών σε 
ένα πλυντήριο πιάτων είναι συνήθως μικρότερη από το 
πλύσιμο στο χέρι.  
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IL EST IMPORTANT DE LIRE ET OBSERVER
Avant d’utiliser l’appareil, lire attentivement les 
consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour 
consultation ultérieure. 
Le présent manuel et l’appareil en question contiennent 
des consignes de sécurité importantes qui doivent 
être lues et observées en tout temps. Le fabricant 
décline toute responsabilité si vous ne respectez pas 
ces consignes de sécurité, et en cas de mauvaise 
utilisation ou d’un mauvais réglage des commandes.

 Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être 
tenus à l’écart de l’appareil. Les jeunes enfants (3-8 
ans) doivent être tenus à l’écart de l’appareil sauf 
s’ils se trouvent sous surveillance constante. Les 
enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes 
présentant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou ne possédant ni l’expérience 
ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet 
appareil sous la surveillance ou les instructions d’une 
personne responsable leur ayant expliqué l’utilisation 
de l’appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers 
potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni 
procéder à l’entretien de l’appareil sans surveillance.
UTILISATION AUTORISÉE

 ATTENTION : Cet appareil n’est pas conçu pour 
être utilisé avec un dispositif de mise en marche 
externe comme une minuterie ou un système de 
contrôle à distance. 

 L’appareil a été conçu pour un usage domestique 
et peut aussi être utilisé : cuisines pour le personnel 
dans les magasins, bureaux et autres environnements 
de travail ; dans les fermes; par les clients dans les 
hôtels, motels, chambres d’hôtes, et autres résidences 
similaires. 

 Le nombre maximum de places est indiqué sur la 
fiche produit. 

 La porte ne doit pas être laissée en position ou-
verte - risque de chute.Lorsqu’elle est ouverte, la porte 
de l’appareil ne peut porter que le panier à vaisselle 
(chargé de vaisselle). N’appuyez pas d’objet sur la 
porte, ne vous asseyez pas et ne montez pas dessus. 

 AVERTISSEMENT : Les détergents pour lave-
vaisselle sont très alcalins. Ils peuvent être très 
dangereux en cas d’absorption. Évitez tout contact 
avec la peau et les yeux, et éloignez les enfants du 
lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte. Assurez-
vous que le distributeur de détergent est vide à la fin 
de chaque cycle de lavage. 

 AVERTISSEMENT : Les couteaux et autres 
ustensiles avec des extrémités pointues doivent être 
placés dans le panier avec la pointe vers le bas ou 
être placés à l’horizontale - risque de coupures.

 Cet appareil n’est pas conçu pour une utilisation 
professionnelle. Ne pas utiliser l’appareil à 

FR
l’extérieur. Ne pas stocker de substances explosives 
ou inflammables (par ex. essence ou bidons 
aérosols) à l’intérieur ou près de l’appareil - risque 
d’incendie.L’appareil doit uniquement être utilisé pour 
laver la vaisselle domestique en suivant les instructions 
du présent manuel.L’eau contenue dans l’appareil 
n’est pas potable. Utilisez uniquement des détergents 
et des produits de rinçage conçus pour un lave-
vaisselle automatique. Lorsque vous ajoutez du sel à 
l’adoucisseur, faites tourner un cycle immédiatement 
pour éviter des dommages dus à la corrosion aux 
pièces internes. Conservez le détergent, le liquide de 
rinçage, et le sel hors de portée des enfants. Coupez 
l’alimentation en eau et débranchez ou déconnectez 
l’alimentation avant l’entretien et la maintenance.
Débranchez l’appareil en cas de dysfonctionnement.
INSTALLATION

Appareil doit être manipulé et installé par au 
moins deux personnes - vous pourriez vous blesser. 
Utilisez des gants de protection pour le déballage 
et l’installation de l’appareil - vous risquez de vous 
couper. Brancher le lave-vaisselle au réseau d’eau 
en utilisant uniquement de nouveaux kits de tuyaux. 
Les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés. Un 
collier doit être fermement fixé sur tous les tuyaux 
afin que ces derniers ne se desserrent pas lors du 
fonctionnement de l’appareil. Respectez les normes 
en vigueur de la société locale de distribution d’eau. 
Pression d’alimentation en eau : 0,05 - 1,0 MPa. 
L’appareil doit être placé contre le mur ou intégré 
dans un meuble afin de limiter l’accès à sa partie 
arrière.Pour les lave-vaisselles avec des ouvertures à 
la base pour la ventilation, les ouvertures ne doivent 
pas être bloquées par un tapis. 

 L’installation, incluant l’alimentation en eau (selon 
le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les 
réparations, doivent être exécutées par un technicien 
qualifié. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun 
remplacement de pièce sur l’appareil autres que ceux 
spécifiquement indiqués dans le guide d’utilisation. 
Gardez les enfants à l’écart du site d’installation. 
Après avoir déballé l’appareil, assurez-vous qu’il n’a 
pas été endommagé pendant le transport. En cas 
de problème, contactez le détaillant ou le Service 
Après-vente le plus proche. Une fois installé, gardez 
le matériel d’emballage (sacs en plastique, parties 
en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants 
- ils pourraient s’étouffer. Débranchez l’appareil de 
l’alimentation électrique avant de l’installer - vous 
pourriez vous électrocuter. Lors de l’installation, 
assurez-vous que l’appareil n’endommage pas le 
câble d’alimentation - vous pourriez vous électrocuter 
ou déclencher un incendie. Branchez l’appareil 
uniquement lorsque l’installation est terminée. 
Si l’appareil est installé à l’extrémité d’une rangée 
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d’unités et que sa paroi latérale est exposée, protégez 
les charnières pour éviter qu’elle ne soit endommagée. 
La température d’entrée d’eau dépend du modèle du 
lave-vaisselle. Si le tuyau d’alimentation indique « 
max 25°C », la température maximum de l’eau ne doit 
pas dépasser 25°C. Pour tous les autres modèles, la 
température de l’eau permise est de 60°C. Ne coupez 
pas les flexibles et, en présence d’un appareil avec 
système de coupure de l’arrivée d’eau, ne plongez 
pas dans l’eau le boîtier en plastique de raccordement 
au réseau hydrique. Si les tuyaux sont trop courts, 
adressez-vous à votre revendeur. Assurez-vous que 
les tuyaux d’alimentation et de vidange ne sont ni pliés 
ni tordus. Avant toute utilisation, vérifiez l’étanchéité 
des tuyaux d’ alimentation et de vidange de l’eau. 
Assurez-vous que les quatre supports sont stables 
et reposent sur le sol, en les ajustant au besoin, et 
assurez-vous que l’appareil est parfaitement de 
niveau en utilisant un niveau à bulle.
AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES
La plaque signalétique se trouve sur le rebord avant 
du four (visible lorsque la porte est ouverte).

 Il doit être possible de déconnecter l’appareil 
de l’alimentation électrique en le débranchant si la 
prise est accessible u au moyen d’un interrupteur 
multipolaire accessible installé en amont de la prise 
conformément aux normes de sécurité nationale. 

 N’utilisez pas de rallonge, de multiprise, ou d’adap-
tateurs. Une fois l’installation terminée, l’utilisateur 
ne doit plus pouvoir accéder aux composantes élec-
triques. N’utilisez pas l’appareil si vous êtes mouillé 
ou si vous êtes pieds nus. N’utilisez pas cet appareil 
si le câble d’alimentation ou la prise de courant sont 
endommagés, si l’appareil ne fonctionne pas correc-
tement, ou s’il a été endommagé ou échappé.

 Si le câble d’alimentation est endommagé, 
remplacez-le avec un câble identique par le fabricant 
ou un de ces techniciens autorisée, ou un technicien 
qualifié pour éviter les dangers d’électrocution. 
Si la fiche installée n’est pas adaptée pour votre prise, 
contactez un technicien qualifié. Ne tirez pas sur le 
câble d’alimentation. Ne plongez jamais le cordon 
d’alimentation ou la prise dans l’eau. Éloignez le 
cordon des surfaces chaudes.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

 AVERTISSEMENT : Assurez- vous que l’appareil 
est éteint et débranché du réseau électrique avant 
d’effectuer une quelconque opération d’entretien. 
Pour éviter tout risque de lésion personnelle, utilisez 
des gants de protection (risque de lacération) et 
des chaussures de sécurité (risque de contusion) 
; assurez-vous de manipuler l’appareil avec deux 
personnes (pour réduire la charge) ; n’utilisez jamais 
d’équipement de nettoyage à vapeur (risque de choc 
électrique). Des réparations non-professionnelles 
non autorisées par le fabricant pourraient donner 

lieu à un risque pour la santé et la sécurité, dont le 
fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Tout 
défaut ou dommage causé par des réparations non-
professionnelles ou un entretien ne sera pas couvert 
par la garantie, dont les termes sont soulignés dans le 
document fourni avec l’unité.
MISE AU REBUT DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE
Les matériaux d’emballage sont entièrement recy-
clables comme l’indique le symbole de recyclage  .
Les différentes parties de l’emballage doivent donc être 
jetées de manière responsable et en totale conformité 
avec la réglementation des autorités locales régissant 
la mise au rebut de déchets.  
MISE AU REBUT DES APPAREILS  
ÉLECTROMÉNAGERS
Cet appareil est fabriqué avec des matériaux 
recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au 
rebut en vous conformant à la réglementation locale 
en matière d’élimination des déchets. Pour toute 
information supplémentaire sur le traitement et le 
recyclage des appareils électroménagers, contactez 
le service local compétent, le service de collecte des 
déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté 
l’appareil. Cet appareil est marqué comme étant 
conforme à la Directive européenne 2012/19/EU, aux 
réglementations relatives aux Déchets d’équipement 
électrique et électronique (DEEE) et relatives aux 
Déchets d’équipement électrique et électronique 
de 2013 (tels qu’amendés). En vous assurant que 
l’appareil est mis au rebut correctement, vous 
pouvez aider à éviter d’éventuelles conséquences 
négatives sur l’environnement et la santé humaine.  
Le    symbole sur le produit ou sur la documentation 
qui l’accompagne indique qu’il ne doit pas être traité 
comme un déchet domestique, mais doit être remis à 
un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des 
appareils électriques et électroniques. 
CONSEILS RELATIFS À L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Le programme Eco est adapté pour nettoyer la 
vaisselle normalement sale, et pour cette utilisation, 
c’est le programme le plus efficace en termes d’énergie 
combinée et de consommation d’eau, et il est utilisé 
pour évaluer la conformité à la législation européenne 
en matière d’éco-conception.
Le chargement du lave-vaisselle domestique jusqu’à 
la capacité indiquée par le fabricant contribuera à 
économiser de l’énergie et de l’eau. Le prérinçage 
manuel des éléments de vaisselle provoque une 
augmentation de la consommation d’eau et d’énergie 
et n’est pas recommandé. Le lavage de la vaisselle 
dans un lave-vaisselle domestique consomme 
habituellement moins d’énergie et d’eau en phase 
d’utilisation que le lavage à la main lorsque le lave-
vaisselle domestique est utilisé conformément aux 
instructions du fabricant.
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安全指引

重要事項：請閱讀並遵循
使用洗碗碟機前請先細閱產品安全指引。請妥善保存
此產品安全指引及使用說明作將來參考。本手冊和洗
碗碟機本身提供重要的安全警告，請按需要隨時讀取
及查察。不當的使用及不當的操作可能會導致的風
險，製造商將不負任何責任。
  除非得到持續監視，否則幼兒(0-3歲)和兒童(3-8
歲)應遠離洗碗碟機。洗碗碟機可由8歲以上之兒童及
身體，感官或精神障礙或經驗知識不足的人士操作，
前提是此等人士已接受洗碗碟機的安全指導及指引，
且瞭解使用洗碗碟機的相關危險。兒童不可胡亂玩弄
洗碗碟機。未經指導，兒童不可進行洗碗碟機的清潔
及保養工作。

允許使用
 注意：此洗碗碟機不能透過外部控制器進行操作

（例如計時器，或獨立的遙控裝置）。 
 此洗碗碟機設計只適用於家居或下列之類似環

境：如一般商店、辦公室及其它工作環境的職員專用
廚房；農莊；供入住酒店、汽車旅館及其它住宅式旅
店之顧客使用；提供簡單住宿及早餐服務之旅舍。 

 此洗碗碟機最多可放置的標準餐具數目已經列明
於產品說明書上。 

 洗碗碟機機門不應保持常開狀態，以防有傾倒風
險。洗碗碟機機門只能承托拉出已負載的餐具層架時
的重量。不要擺放任何物件、坐或站立於洗碗碟機機
門上。

 警告：洗碗碟機清潔劑帶有強烈鹼性。若吞下，
可造成嚴重危險。應避免清潔劑接觸皮膚及眼睛，並
令兒童遠離已打開機門的洗碗碟機。清洗程序完結
後，應清空清潔劑儲存器。 

 警告：刀及其它帶有鋒利邊緣的器皿及餐具必須
刀尖朝下水平放置於餐具層架，避免割傷風險。

 此洗碗碟機並非用作專業用途。請勿於室外使用
此產品。洗碗碟機內及洗碗碟機旁邊切勿擺放具爆炸
性或易燃的物件(例如燃油或壓縮噴霧罐)，避免起火
風險。此洗碗碟機只適用於按照此產品說明書指引下
清洗家居碗碟。洗碗碟機內的水不能飲用。請只使用
專為洗碗碟機而設的洗碗碟機專用清潔劑及吹乾劑。
當加入洗碗碟機專用軟水劑後，立即於無負載的情
況下運行一次清洗程序，可避免因腐蝕而損壞內部機
件。請把洗碗碟機專用清潔劑、吹乾劑及軟水劑存放
於兒童不能觸及的地方。
於檢查及維修洗碗碟機前，請先關閉供水水喉，並切
斷電源。當遇到機件故障，亦應立即切斷洗碗碟機的
供水及供電。

安裝
 此洗碗碟機建議由兩個或更多的人進行安裝處

理，避免受傷風險。使用防護手套來執行所有拆封和
安裝操作，避免割傷風險。必須使用新水喉管將洗碗
碟機連接至主水管。不能重用舊的水喉管。洗碗碟機
運行過程中必須確保所有水喉安全裝上，防止鬆脫。

CH
必須遵循本地水公司的法規連接水喉管。供水壓介乎
0.05至1.0MPa之間。洗碗碟機必須靠牆放置或內置
於廚櫃內，以確保機件背部不會被觸碰。於底部備有
通風口的洗碗碟機，必須確保地毯沒有阻擋或覆蓋通
風口。 

 安裝，包括供水(如有)及電線接駁，必須由合資
格的技術人員按照製造商的說明和本地標準安全法規
進行維修。除非在用戶手冊特別聲明，切勿維修或更
換任何洗碗碟機的部件。兒童應遠離洗碗碟機安裝地
點。拆開洗碗碟機後，確認它沒有在運輸過程中損
壞。在出現問題時，請聯絡經銷商或售後服務中心。
當完成安裝後，包裝材料(如塑膠，發泡膠件等)，應
置於幼童 無法取得的地方，避免意外的風險。此洗
碗碟機進行安裝前，必先斷開它的電源連接避免觸電
危險。進行安裝時，確保洗碗碟機電源線沒有損壞，
避免火災或觸電危險。只有當安裝步驟完成後才可啟
動洗碗碟機。 
若洗碗碟機被安裝在廚櫃末端，令側面板外露，必須
遮蓋鉸鏈位置，避免受傷風險。進水溫度視乎洗碗碟
機型號而定。入水喉上標注「最高25°C」，則表示
最高進水溫度是25°C，其他沒有標示的型號，最高
進水溫度是60°C。請勿修剪水喉。若洗碗碟機備有
防溢系統，請勿把入水喉的塑膠包裝浸入水中。若喉
管不夠長，請聯絡本地經銷商。請確保入水喉及出水
喉沒有出現打結及被擠壓的情況。於首次使用洗碗碟
機前，請檢查入水喉及出水喉有沒有漏水。確保洗碗
碟機的四隻腳穩固坐落在地面上，如有需要，可作調
整，並檢查洗碗碟機是否完全處於水平位置(利用水
平尺量度)。

電氣警告
銘牌位於洗碗碟機機門的邊緣(當洗碗碟機機門打開
時就能看見)。

 插座必須能夠拔掉，以切斷電源，或安裝設有開
關鍵的插座及按照本地的電器安全標準法連接地線。 

 請勿使用接駁電線或萬能插座，安裝後電線部份
不可被使用者易於接觸。手濕或赤腳時請勿使用本產
品。若本產品的電源線或插頭有損壞，不能正常運
作，或受損，請勿操作。

 如果電源線損壞，必須根據相同產品更換電源
線。電源線只能由製造商指定的技術人員更換以避免
觸電的危險。若洗碗碟機所配置的插頭與插座不相
配，請聯絡合資格技術人員。切勿拉扯電源線。請不
要將電源線及插頭浸於水中。應保持電源線遠離高溫
的表面。

清潔和保養
 警告：進行任何維修或清潔操作之前，請先關閉

及拔下電源插頭，避免觸電風險。切勿使用蒸氣清洗
本產品。除非用戶手冊中有特別說明，否則請勿修理
或更換設備的任何部分。僅使用授權的售後服務。自
我或非專業維修可能會導致危險事故，從而導致生命
或健康威脅和/或重大財產損失。
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處理包裝物料
包裝材料完全可回收，並設有可回收標誌   ：包裝
的各個部分必須根據當前本地廢品處理法規進行處
理。

廢棄家用電器
必須根據當前本地廢品處理法規進行處理。有關處
理、修復和回收本產品的詳細資訊，請聯繫售後服
務中心、家庭廢品處理服務中心或您購買本產品的
商店。本洗碗碟機依照有關廢棄電器和電子設備
(WEEE)的歐盟標準2012/19/EU標示。確保以正確的
方式廢棄本產品，可避免因不當的廢棄處理方式而對
環境和人體健康造成潛在的負面影響。這符號  表
示此機器不能作為家庭廢品處理。應將它交給回收電
器和電子設備的適用收集點。

節約能源貼士
省電洗，這是標準清洗程序，適用於清洗一般骯髒的
餐具，這亦是在能源消耗和耗水量方面，綜合消耗的
結果來看，效率最高的清洗程序。根據製造商指定的
容量指引去擺放碗碟到洗碗碟機中，有助於節省能源
和水。手動對餐具進行預沖洗會導致水和能源消耗增
加，因此不建議使用。在根據製造商指引使用洗碗碟
機的情況下，使用家用洗碗碟機比手洗碗碟，通常消
耗更少的能量和水。
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تكهين مواد التغليف
مواد التغليف قابلة إلعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة 
التدوير  . لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة 

مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية بخصوص التخلص 
من النفايات.  

تكهين األجهزة المنزلية
هذا الجهاز ُمصنَّع من مواد قابلة إلعادة التدوير أو قابلة إلعادة االستخدام. 
تخلص منه وفقا للوائح المحلية الخاصة بالتخلص من المخلفات. لمزيد من 

المعلومات حول المعالجة واالسترداد وإعادة التدوير لألجهزة الكهربائية 
المنزلية، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة جمع النفايات المنزلية 
أو المتجر الذي اشتريت منه الجهاز. هذا الجهاز مميز حسب المواصفة 
األوروبية EU/19/2012، واألجهزة الكهربائية واإللكترونية القديمة 

)WEEE( ومع تشريعات األجهزة الكهربائية واإللكترونية القديمة 
2013 )وتعديالتها(. من خالل التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة 
 الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية على البيئة وصحة اإلنسان. 

 يشير الرمز الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج 
إلى أنه ال ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، 

ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع مالئم إلعادة تدوير األجهزة الكهربية 
واإللكترونية. 

نصائح توفير الطاقة
برنامج ECO مناسب لتنظيف أدوات المائدة المتسخة بدرجة عادية، 

ولهذا العرض، يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج فيما يتعلق باستهالك 
الطاقة والماء، حيث يستخدم لتقييم التوافق مع التصميم الصديق للبيئة من 

لوائح االتحاد األوروبي.
سيساهم تحميل غسالة األطباق المنزلية حتى السعة االستيعابية المحددة من 

قبل الجهة الصانعة في توفير الطاقة والماء. قد يؤدي الشطف األولي 
اليدوي ألواني المائدة في زيادة استهالك الماء والطاقة وغير موصى 

بذلك. يستهلك عادة غسيل أواني المائدة في غسالة األطباق المنزلية طاقة 
أقل وماء في مرحلة االستخدام عن غسيل األواني اليدوي عندما تستخدم 

غسالة األطباق وفقًا لتعليمات الجهة الصانعة.



11

من المهم قراءتها وااللتزام بها
اقرأ تعليمات السالمة هذه قبل استخدام الجهاز. واحتفظ بها في مكان قريب 

للرجوع إليها مستقبالً. 
تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسالمة يجب 

مراعاتها في جميع األوقات. ال تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية ناجمة 
عن عدم مراعاة تعليمات السالمة، استخدام الجهاز بطريقة غير سليمة، 

وضبط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.
 يجب إبعاد األطفال الصغار في عمر )0-3 سنوات( عن الجهاز. 

يجب إبقاء األطفال )3-8 سنوات( بعيدا عن الجهاز إال في حالة اإلشراف 
المستمر عليهم. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال بدءا من عمر 

8 سنوات فأكثر واألشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو 
الحسية أو العقلية أو األشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، 

شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة 
واستيعابهم لألخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب أال يعبث األطفال بهذا 

الجهاز. يحظر على األطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.
االستخدام المسموح به

خارجي مثل مؤقت خارجي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل. 
 هذا الجهاز مخصص لالستخدام في األغراض المنزلية وما شابهها 

مثل: منطقة المطبخ في المحالت والمكاتب وبيئات العمل األخرى، البيوت 
 الريفية، ومن قبل نزالء الفنادق والموتيالت والنزل بنظام المبيت 

واإلفطار والبيئات األخرى ذات الطابع السكني. 
 أقصى عدد لإلعدادات المكانية موضح في نشرة المنتج. 

 ينبغي عدم ترك الباب في الوضع المفتوح - خطر التعثر. باب الجهاز 
المفتوح ال يستطيع أن يتحمل سوى وزن الشبكة المحملة باألطباق عند سحبها 

للخارج. ال تضع األشياء فوق الباب وال تجلس أو تقف عليه. 
 تحذير: منظفات غساالت األطباق شديدة القلوية. وهي تشكل خطورة 
كبيرة في حالة ابتالعها. تجنب مالمسة الجلد والعينين، أبعد األطفال عن 
غسالة األطباق طالما كان بابها مفتوحا. تأكد من فراغ درج المنظف بعد 

انتهاء دورة الغسيل. 
 تحذير: يجب وضع السكاكين واألواني ذات المواضع الحادة في 
السلة، بحيث تتجه تلك المواضع ألسفل أو توضع بشكل أفقي - خطر 

اإلصابة بجروح قطعية.
 هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام المهني. ال تستخدم الجهاز في 

الهواء الطلق. ال تقم بتخزين أية مواد قابلة لالنفجار أو االشتعال )مثل 
عبوات الجازولين أو األيروسول - خطر اندالع حريق. ينبغي استخدام هذا 
الجهاز لغسل األواني المنزلية فقط وفقا للتعليمات المذكورة في هذا الدليل. 

الماء الموجود في الجهاز غير صالح للشرب. اقتصر على استخدام 
المنظف وإضافات الشطف المصممة لغسالة األطباق األوتوماتيكية. عند 

إضافة الملح إلى مزيل عسر الماء، قم بتشغيل دورة واحدة على الفور 
لتجنب إلحاق الضرر باألجزاء الداخلية وتآكلها.. قم بتخزين المنظف 

ومساعد الشطف والملح بعيدا عن متناول األطفال. أغلق مصدر اإلمداد 
بالماء وانزع القابس الكهربائي أو افصل الكهرباء قبل إجراء الخدمة أو 

الصيانة. قم بفصل الجهاز أيضا في حالة وجود أية أعطال.
التركيب

 يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين أو أكثر - خطر 
اإلصابة. استخدم قفازات إلخراج الجهاز من العبوة ولتركيبه - خطر 
اإلصابة بجروح قطعية. يجب توصيل غسالة األطباق بمصدر الماء 

باستخدام أطقم خراطيم جديدة. ال يجوز إعادة استخدام أطقم الخراطيم 
تثبيت الخراطيم جيدا حتى ال تتعرض لالنفكاك  القديمة. يجب إحكام 

المياه المحلي. يبلغ  التوافق مع كافة لوائح مرفق  التشغيل. يجب  أثناء 
أقصى ضغط إلمداد الماء 50.0 - 0.1 ميجاباسكال. يجب وضع 

الجهاز على الحائط أو بداخل قطعة أثاث لتحديد الوصول إلى الجانب 
المزودة بفتحات تهوية في  بالنسبة لموديالت غسالة األطباق  له.  الخلفي 

القاعدة يجب عدم إعاقة الفتحات عن طريق السجاد. 

ARتعليمات السالمة

 يجب إجراء عمليات التركيب بما فيها اإلمداد بالماء )إذا كان 
موجودا( والتوصيالت الكهربائية واإلصالح بواسطة فني مؤهل. ال تقم 
بإصالح أو تغيير أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص دليل المستخدم 

على ذلك بشكل محدد. أبعد األطفال عن موقع التركيب. بعد إخراج 
الجهاز من عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. وفي حالة وجود 

مشكالت، اتصل بالموزع أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. بعد 
)البالستيك  التغليف  التركيب، يجب تخزين مخلفات  أعمال  االنتهاء من 

وقطع الستايروفوم إلخ( بعيدا عن متناول األطفال - خطر االختناق. 
يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل إجراء أية أعمال تركيب 

- خطر التعرض لصدمة كهربائية. أثناء التركيب، تحقق من عدم تلف 
كابل الكهرباء الخاص بالجهاز - خطر الحريق أو التعرض لصدمة 

التركيب.  كهربائية. ال تقم بتفعيل الجهاز إال بعد اكتمال 
في حالة تركيب غسالة األطباق في نهاية صف من الوحدات بحيث 

لمنع خطر  المفصالت  الجانبي ظاهرا، يجب تغطية منطقة  اللوح  يكون 
تعرضها للكسر. تعتمد درجة حرارة الماء الداخل على موديل غسالة 

 C°25 « األطباق. إذا كان خرطوم السحب المركب يحمل العالمة
Max« »بحد أقصى 25°م«، فهذا يعني أن أقصى درجة حرارة 

25°م. بالنسبة لجميع الموديالت األخرى تبلغ أقصى  مسموح بها هي 
درجة حرارة للماء الداخل 60°م. ال تقم بقطع الخراطيم وفي حالة 

المحتوية  البالستيكية  العلبة  تغمر  الماء فال  لقطع  بنظام  المزودة  األجهزة 
على خرطوم السحب في الماء. إذا لم تكن الخراطيم بالطول الكافي 

تأكد أن خراطيم السحب والتصريف  المحلي.  بالموزع  فعليك االتصال 
ليست ملتوية أو بها شقوق. قبل استخدام الجهاز ألول مرة تأكد من عدم 

وجود تسرب في خرطوم السحب وخرطوم التصريف. تأكد من ثبات 
األرجل األربعة واستقرارها على األرضية، واضبطهم حسب الحاجة، 

وتحقق من االستواء التام لغسالة األطباق باستخدام ميزان ماء.
التحذيرات الكهربائية

توجد لوحة الصنع على حافة باب غسالة األطباق )يمكن رؤيتها عندما 
مفتوحا(.  الباب  يكون 

 يجب أن تتوفر إمكانية فصل الجهاز من مصدر الكهرباء من 
خالل نزع القابس إن أمكن الوصول إليه، أو باستخدام مفتاح متعدد 

األقطاب مركب عند المقبس ويجب أن يكون الجهاز مؤرضا، بالتوافق 
المحلية.  الكهربائية  األمان  مع مواصفات 

 ال تستخدم أسالك التمديد، أو المآخذ متعددة التوصيالت أو المهايئات. 
الكهربائية بعد  إلى األجزاء  للمستخدم إمكانية الوصول  يجب أال يتسنى 

التركيب. ال تستخدم الجهاز وأنت مبلل أو حاف القدمين. ال تقم بتشغيل 
هذا الجهاز إذا كان هناك تلف في كابل أو قابس الكهرباء، أو إذا لم يكن 

يعمل بشكل سليم، أو إذا كان تالفًا، أو إذا سقط على األرض.
 إذا لحق أي تلف بسلك التوصيل يجب استبداله بسلك مطابق له 
عن طريق الجهة الصانعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أي شخص 

مؤهل بنفس الدرجة وذلك لتجنب المخاطر - خطر الصعق الكهربائي. 
إذا كان القابس المزود غير مناسب للمقبس، اتصل بفني مؤهل. ال 
تسحب كابل اإلمداد بالكهرباء. ال تغمر كابل التغذية أو القابس في 

الماء. حافظ على السلك بعيًدا عن األسطح الساخنة.
التنظيف والصيانة

 تحذير: تأكد من غلق الجهاز وفصله من مصدر التيار قبل تنفيذ أي إجراء 
صيانة. لتجنب خطر إصابة األفراد استخدم قفازات واقية )خطر التعرض 

لجروح ممزقة( وأحذية أمان )خطر التعرض للكدمات(، تأكد من مناولة الوحدة 
بواسطة شخصين )لتقليل الحمل(، تجنب نهائيًا استخدام أجهزة التنظيف بالبخار 

)خطر الصعق الكهربائي(. قد تسبب اإلصالحات غير السليمة فنيا وغير 
المعتمدة بواسطة الجهة الصانعة خطر على الصحة والسالمة، وال تتحمل الجهة 

الصانعة مسؤولية ذلك. ال يسرى الضمان على أي عيوب أو تلفيات ناتجة عن 
الصيانة أو اإلصالحات غير السليمة فنيا، تم تحديد شروط الضمان في الوثيقة 

الواردة مع الوحدة. 



12

400011559498
07/2021 as - Xerox Fabriano


