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HEALTH & SAFETY AND INSTALLATION GUIDE

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 a water 
softener (salt), run one cycle immediately with the 

machine empty, 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 
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.
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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 - risk of electrical shock. Never use 
steam cleaning equipment.

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: it is the standard cleaning cycle, it is suitable to 
clean normally soiled tableware and that it is the most 
efficient programme in terms of its combined energy 
and water consumption for that type of tableware.  

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 

إلى األجزاء  للمستخدم إمكانية الوصول  المهايئات. يجب أال يتسنى 
الكهربائية بعد 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 تالًفا، 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 أن الجهاز متوقف ومفصول عن مصدر الكهرباء قبل 
القيام بأي أعمال صيانة - خطر الصعق الكهربائي. ال تستخدم أبدا أجهزة 

التنظيف بالبخار.

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، األجهزة الكهربائية واإللكترونية القديمة 
)WEEE(. 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
البرنامج االقتصادي ECO: يمثل دورة التنظيف القياسية، وهو مناسب 

لتنظيف األواني عادية االتساخ وهو البرنامج األكثر فعالية فيما يتعلق 
بإجمالي استهالك الطاقة والماء لهذا النوع من األواني.  
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ن 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.
الستخدام المسموح به

 تنبيه: الجهاز غير مخصص لالستخدام عن طريق جهاز تشغيل 
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 مزيل عسر الماء )الملح(، قم بعمل دورة غسل على الفور والغسالة 
فارغة لتجنب إلحاق أضرار الصدأ إلى األجزاء الداخلية. 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 05.0 - 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. 
 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 
التغليف  التركيب، يجب تخزين مخلفات  البيع. بعد االنتهاء من أعمال 
)البالستيك وقطع الستايروفوم إلخ( بعيدا عن متناول األطفال - خطر 

االختناق. يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل إجراء أية 
التركيب، تحقق  أثناء  التعرض لصدمة كهربائية.  أعمال تركيب - خطر 

من عدم تلف كابل الكهرباء الخاص بالجهاز - خطر الحريق أو 
التعرض لصدمة كهربائية. ال تقم بتفعيل الجهاز إال بعد اكتمال 

التركيب. 
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 

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

بالموزع المحلي. تأكد أن خراطيم السحب  الكافي فعليك االتصال 
والتصريف 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 

التام لغسالة األطباق باستخدام  حسب الحاجة، وتحقق من االستواء 
ميزان ماء.

AR ة، االستخدام والعنمالصحة والسالایة و التركیب لدلي
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