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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
JE DŮLEŽITÉ JE ČÍST A POROZUMĚT JIM
Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní 
pokyny. Uschovejte si jej pro pozdější použití. 
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou 
uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si 
musíte přečíst a za všech okolností dodržovat. Výrobce 
nepřijímá žádnou odpovědnost za problémy vyplývající 
z nedodržování těchto pokynů, z nevhodného použití 
spotřebiče či nesprávného nastavení ovládacích prvků.

 Velmi malé děti (0−3 roky) je třeba držet v bezpečné 
vzdálenosti od spotřebiče. Nejsou-li malé děti (3−8 let) 
pod dohledem, je třeba je držet v bezpečné vzdálenosti 
od spotřebiče. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, 
smyslovým či duševním postižením nebo bez 
patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič 
používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud 
obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče 
a pokud rozumějí rizikům, která s používáním 
spotřebiče souvisejí. Děti si se spotřebičem nesmějí 
hrát. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly 
čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
POVOLENÉ POUŽITÍ

 UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen 
k ovládání pomocí externího zařízení, jako je např. 
časovač, nebo samostatného systému dálkového 
ovládání. 

 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti 
a podobným způsobem, například: v kuchyňských 
koutech pro zaměstnance v obchodech, kancelářích 
a na jiných pracovištích; na farmách; k použití klienty 
hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovací zařízení. 

 Maximální počet sad je zobrazen na výrobním štítku. 
 Dvířka nesmí být ponechána v otevřené poloze – 

riziko vylomení. Otevřená dvířka unesou pouze vysu-
nutý koš s nádobím. Nepokládejte na ně žádné před-
měty, nesedejte na ně ani na ně nestoupejte. 

 VAROVÁNÍ: Mycí prostředky do myčky jsou 
silně zásadité. Jejich polknutí může být zdraví velmi 
nebezpečné. Předcházejte kontaktu s pokožkou 
a očima a nedovolte dětem přibližovat se k myčce, 
jsou-li dveře otevřené. Zkontrolujte, zda je zásobník 
čisticího prostředku po dokončení každého mycího 
programu prázdný. 

 VAROVÁNÍ: Nože a další ostré nástroje je třeba do 
koše na příbory vkládat špičkou dolů nebo je pokládat 
vodorovně – riziko pořezání. Tento spotřebič není 
určen pro profesionální použití. Nepoužívejte spotřebič 
ve venkovním prostředí. Neukládejte výbušné nebo 
hořlavé látky (např. nádoby s benzínem nebo aerosolové 
spreje) uvnitř spotřebiče nebo v jeho blízkosti – riziko 
požáru. Spotřebič lze používat pouze k mytí domácího 
nádobí v souladu s pokyny v tomto návodu k použití. 
Voda ve spotřebiči není pitná. Používejte výhradně čisticí 
prostředek a leštidlo určené pro automatické myčky 
nádobí. Po přidání změkčovače vody (soli) okamžitě 
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spusťte jeden mycí cyklus s prázdnou myčkou, abyste 
zabránili poškození vnitřních součástí myčky korozí. 
Čisticí prostředek, leštidlo a sůl ukládejte mimo dosah 
dětí. Před prováděním oprav a údržby uzavřete přívod 
vody a odpojte spotřebič od zdroje napájení. Spotřebič 
odpojte také v případě jakékoli poruchy.
INSTALACE

 Stěhování a instalaci spotřebiče musejí provádět 
minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění. Při rozbalování 
a instalaci používejte ochranné rukavice – nebezpečí 
pořezání. Myčku připojte k přívodu vody výhradně 
pomocí nové soupravy hadic. Stará souprava hadic není 
určena k opětovnému použití. Všechny hadice musí být 
bezpečně připojeny k přívodu vody tak, aby nedošlo 
při provozu zařízení k jejich odpojení. Dodržujte platné 
předpisy vydané místním vodohospodářským orgánem. 
Tlak přiváděné vody činí 0,05–1,0 MPa. Spotřebič musí 
být postaven u zdi nebo zabudován do nábytku, aby byl 
omezen přístup k jeho zadní straně. U myček vybavených 
ventilačními otvory v podstavci je třeba dbát na to, aby 
tyto otvory nebyly zakryty kobercem. 

 Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud 
nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět 
kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte 
žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno 
v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby se přibližovaly 
k místu instalace. Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že 
během přepravy nedošlo k jeho poškození. V případě 
problémů se obraťte na svého prodejce nebo na nejbližší 
servisní středisko. Po instalaci musí být obalový materiál 
(plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah 
dětí – nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je 
nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě – nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem. Během instalace se ujistěte, 
že zařízení nemůže poškodit napájecí kabel – nebezpečí 
požáru a úrazu elektrickým proudem. Spotřebič 
spouštějte až poté, co byla instalace dokončena. 
Pokud myčku umisťujete na konec řady a spotřebič je 
z boku přístupný, je třeba zakrýt oblast pantů, a předejít 
tak nebezpečí skřípnutí. Teplota přiváděné vody závisí 
na konkrétním modelu myčky. Je-li přívodní hadice 
označena „25°C max“, pak je maximální povolená 
teplota vody 25 °C. Pro všechny ostatní modely platí, 
že maximální teplota je 60 °C. Je-li spotřebič vybaven 
systémem bezpečnostního uzavření přívodu vody, hadice 
nepřeřezávejte ani neponořujte plastovou chráničku 
hadice do vody. Jsou-li hadice příliš krátké, obraťte se na 
specializovaného prodejce. Přesvědčte se, že přívodní 
ani odtoková hadice nejsou ohnuté ani zaškrcené. 
Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou přívodní 
a vypouštěcí hadice dokonale vodotěsné. Dbejte na to, 
aby všechny čtyři nohy spotřebiče byly stabilní a stály 
na podlaze, byly nastaveny požadovaným způsobem 
a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je myčka dokonale 
vodorovná.
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VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTROINSTALACE
Typový štítek je umístěný na dvířkách myčky a je 
viditelný při jejich otevření. 

 V souladu s národními bezpečnostními normami 
týkajícími se elektrických zařízení musí být možné 
odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky, 
pokud je zástrčka přístupná, nebo prostřednictvím 
vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou. 

 Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo 
sdružené zásuvky. Po skončení instalace nesmí 
být elektrické komponenty pro uživatele volně 
přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří 
nebo naboso. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je 
poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud 
správně nefunguje nebo byl poškozen či spadl.

 Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický 
ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo 
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by 
mohlo dojít k úrazu – riziko úrazu elektrickým proudem. 
Není-li osazená zástrčka vhodná pro vaši zásuvku, 
kontaktujte specialistu. Netahejte za napájecí kabel 
spotřebiče. Napájecí síťový kabel ani zástrčku 
neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat 
žádné horké plochy.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 VAROVÁNÍ: Než zahájíte jakoukoli údržbovou 
činnost, ujistěte se, že je spotřebič vypnutý 
a odpojený od zdroje napájení – riziko úrazu 
elektrickým proudem. Spotřebič nikdy nečistěte 
parním čisticím zařízením.

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je 
označen recyklačním znakem . Jednotlivé části 
obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně 
podle platných místních předpisů týkajících se 
nakládání s odpady.  
LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných 
nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte 
jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. 
Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci 
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, 
ve středisku pro sběr domácího odpadu nebo 
v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. Tento 
spotřebič je označen v souladu s evropskou 
směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním 
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit 
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.  
Symbol   na výrobku nebo doprovodné dokumentaci 
udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu 
s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat 
do příslušného sběrného střediska k recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. 
RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE
ECO: je to standardní mycí cyklus, který je vhodný 
k mytí normálně znečištěného nádobí, a jedná se 
o nejúčinnější program z hlediska kombinované 
spotřeby elektřiny a vody pro tento typ nádobí.  

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.

FR
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 ouverte 
- risque de chute.Lorsqu’elle est ouverte, la porte de l’ap-
pareil 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 
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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 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, effectuez un cycle immédiatement avec la machine 
vide, pour éviter tout dommage dû à la corrosion aux 
parties 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 
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’adaptateurs. Une fois l’installation terminée, 
l’utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux 
composantes électriques. 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 correctement, 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 l’entretien - vous 
pourriez vous électrocuter. N’utilisez jamais un 
appareil de nettoyage à la vapeur.
MISE AU REBUT DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE
Les matériaux d’emballage sont entièrement recyclables 
comme l’indique le symbole de recyclage  .
Les différentes parties de l’emballage doivent donc 
être jetées de manière responsable et en totale 
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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 certifié 
conforme à la Directive européenne 2012/19/UE 
relative aux déchets d’équipements électriques 

et électroniques (DEEE). 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
ECO :C’est le cycle de lavage standard, il est 
adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale 
et c’est le programme le plus efficace en termes de 
consommation d’énergie et d’eau combinée pour ce 
type de vaisselle.

SIGURNOSNE UPUTE

OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE
Prije upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne  
upute. Sačuvajte ih za buduće potrebe. 
Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna sigurnosna 
upozorenja kojih se morate stalno pridržavati. 
Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju 
nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladno 
korištenje ili za pogrešno podešavanje komandi.

 Vrlo maloj djeci (0 – 3 godina) ne dopuštajte 
pristup uređaju. Maloj djeci (3 – 8 godina) ne 
dopuštajte pristup uređaju ako nisu pod nadzorom. 
Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, 
osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez 
dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo 
ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom 
rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne 
opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca 
ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
DOZVOLJENI RASPON UPOTREBE

 PAŽNJA: uređaj nije namijenjen radu pomoću 
vanjskog uređaja za uključivanje kao što je mjerač 
vremena ili odvojeni sustav daljinskog upravljanja. 

 Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u kućanstvima 
i na sličnim mjestima, kao što su: kuhinje za osoblje 
u trgovinama, uredi i druge objekti u kojima se 
radi; seoske kuće; za goste u hotelima, motelima  
ili sličnim smještajnim jedinicama. 

 Maksimalan broj postavki mjesta prikazan je u 
obrascu proizvoda. 

 Vrata se ne smiju ostavljati u otvorenom položaju: 
opasnost od zapinjanja. Otvorena vrata uređaja mogu 
podnijeti samo težinu napunjene izvučene košare. Na 
otvorena vrata nemojte stavljati druge predmete, ne-
mojte sjedati na vrata ili stajati na njima. 

 UPOZORENJE : Deterdženti za pranje suđa 
jako su lužnati. Mogu biti iznimno opasni u slučaju 
gutanja. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima i ne 
dozvoljavajte djeci da se približavaju perilici posuđa 
kada su vrata otvorena. Nakon svakog ciklusa pranja 

HR
provjerite je li pretinac za deterdžent prazan. 

 UPOZORENJE : Noževi i ostali pribor sa šiljatim 
vrhom moraju se košaru staviti s oštricom okrenutom 
prema dolje ili u vodoravnom položaju: opasnost od 
porezotina.

 Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu 
upotrebu. Nemojte koristiti ovaj uređaj na otvorenom 
prostoru. Nemojte odlagati eksplozivne ili zapaljive 
tvari (npr. benzin ili limenke raspršivača) u uređaj 
ili njegovu blizinu: opasnost od požara. Uređaj 
se mora upotrebljavati samo za pranje posuđa u 
domaćinstvu u skladu s uputama u ovom priručniku. 
Voda u uređaju nije pitka. Upotrebljavajte isključivo 
deterdžente i dodatke za ispiranje namijenjene za 
automatsku perilicu posuđa. Prilikom dodavanja 
omekšivača vode (sol), jedan ciklus pokrenite odmah 
nakon pražnjenja stroja kako bi se na unutarnjim 
dijelovima izbjegla opasnost od korozije. Deterdžent, 
sredstvo za ispiranje i sol čuvajte izvan dohvata 
djece. Isključite dovod vode ili isključite napajanje 
prije obavljanja servisiranja i održavanja. Uređaj 
odspojite u slučaju pojave kvara.
POSTAVLJANJE

 Pri postavljanju uređajem moraju rukovati dvije 
ili više osoba: opasnost od ozljeda. Za raspakiranje 
i postavljanje uređaja upotrijebite zaštitne rukavice: 
opasnost od porezotina. Spojite perilicu posuđa na 
dovod vode pomoću novog kompleta crijeva. Stari 
kompleti crijeva ne smiju se ponovno upotrebljavati. 
Sva crijeva moraju biti dobro stegnuta obujmicama kako 
se ne bi oslobodila tijekom rada. Treba se pridržavati 
propisa lokalne vodovodne tvrtke. Tlak vode 0,05 – 1,0 
MPa. uređaj se mora postaviti uza zid ili u ugradbeni 
ormarić kako bi se ograničio pristup stražnjem dijelu. 
Na perilicama posuđa koje na postolju imaju otvore za 
ventilaciju. otvori se ne smiju prekriti tepihom. 

 Postavljanje, uključujući dovod vode (ako je uređaj 
opremljen) i električne priključke te popravke smije 
obavljati samo kvalificirani tehničar. Nemojte popravljati 
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ni zamjenjivati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije 
izričito navedeno u priručniku za upotrebu. Djeci ne 
dozvoljavajte približavanje mjestu postavljanja. Nakon 
uklanjanja ambalaže s proizvoda, provjerite da tijekom 
transporta nije došlo do oštećenja. U slučaju problema, 
kontaktirajte distributera ili najbliži servis. Nakon 
postavljanja otpadni materijal pakiranja (plastiku, 
dijelove od stiropora itd.) odložite van dohvata djece: 
opasnost od gušenja. Uređaj se prije postavljanja mora 
isključiti iz napajanja: opasnost od strujnog udara. 
Pazite da za vrijeme postavljanja uređaj ne oštetiti 
električni kabel: opasnost od požara ili strujnog udara. 
Uređaj uključite tek kada završi postupak postavljanja. 
Ako uređaj postavljate na kraju niza jedinica 
omogućujući pristup bočnoj ploči, potrebno je pokriti 
područje šarki kako biste uklonili opasnost od ozljeda. 
Temperatura ulazne vode ovisi o modelu perilice 
posuđa. Ako se na postavljenom crijevu nalazi oznaka 
“Maks. 25 °C”, maksimalna dozvoljena temperatura 
vode je 25 °C. Za sve ostale modele maksimalna 
dozvoljena temperatura vode je 60 °C. Crijeva 
ne režite i na uređajima opremljenima sustavom 
protiv izlijevanja vode ne uranjajte plastično kućište 
dovodnog crijeva u vodu. Ako crijeva nisu dovoljno 
duga, obratite se lokalnom prodavaču. Provjerite da na 
dovodnim i odvodnim crijevima nema pregiba i da nisu 
prikliještena. Prije prve upotrebe uređaja provjerite da 
nema curenja na dovodnom i odvodnom crijevu vode. 
Prilikom postavljanja uređaja provjerite jesu li sve četiri 
nožice stabilne te da stoje na podu, podešavajući ih 
ako je potrebno, a zatim pomoću libele provjerite je li 
perilica posuđa savršeno poravnata.
ELEKTRIČNA UPOZORENJA
Nazivna pločica nalazi se na rubu vrata perilice posuđa 
(vidi se kad su vrata otvorena). 

 Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja 
iz struje uklanjanjem priključka ako je on dostupan 
ili to učiniti pomoću dostupne sklopke s više polova 
instalirane uz utičnicu u skladu s pravilima ožičenja 
i uređaj mora biti uzemljen u skladu s nacionalnim 
sigurnosnim standardima za električnu struju. 

 Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke 
utičnice ili višestruke utikače. Nakon postavljanja 
električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku. 
Uređaj ne upotrebljavajte kada ste mokri ili bosi. Uređaj 

ne upotrebljavate ako su njegov dovodni kabel ili utikač 
oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je oštećen ili je 
pao na tlo.

 Ako je kabel za napajanje oštećen, istim ga mora 
zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili osobe slične 
kvalifikacije kako biste izbjegli opasnosti: opasnost od 
strujnog udara. 
Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, kontaktirajte 
kvalificiranog tehničara. Ne povlačite kabel za 
napajanje. Ne uranjajte električni kabel ili utikač u vodu. 
Držite kabel za napajanje dalje od vrućih površina.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

 UPOZORENJE : Provjerite je li uređaj isključen 
ili odspojen iz napajanja prije obavljanja bilo kojeg 
zahvata održavanja: – opasnost od strujnog udara. 
Nikada ne upotrebljavajte uređaje za čišćenje parom
ODLAGANJE AMBALAŽNIH MATERIJALA
Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i 
označen je simbolom recikliranja . Različiti dijelovi 
ambalaže moraju se stoga odgovorno odlagati i u 
skladu s propisima lokalnih vlasti o odlaganju otpada
ODLAGANJE KUĆANSKIH UREĐAJA
Ovaj uređaj proizveden je od materijala koje se može 
reciklirati ili ponovno iskoristiti. Zbrinite ga sukladno 
lokalnim pravilnicima o zbrinjavanju otpada. Radi 
podrobnijih informacija o postupanju, oporabi i 
recikliranju električnih kućanskih aparata, obratite 
se nadležnom mjesnom uredu, službi za skupljanje 
komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste uređaj 
kupili. Ovaj uređaj je označen sukladno europskoj 
direktivi 2012/19/EU o električnom i elektroničkom 
otpadu (WEEE). Osigurate li ispravno odlaganje 
tog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju mogućih 
negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.  
Simbol  na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji 
označava da se s njim ne smije postupati kao 
s kućnim otpadom, nego ga treba odnijeti na 
odgovarajuće sakupljalište za recikliranje električnog 
i elektroničkog otpada. 
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
ECO (EKO): To je standardni ciklus čišćenja, 
pogodan za čišćenje normalno prljavog posuđa i 
najučinkovitiji je program po pitanju kombinirane 
potrošnje energije i vode za takvu vrstu posuđa.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ALÁBBI  
UTASÍTÁSOKAT
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi bizton-
sági útmutatót. Őrizze meg a későbbi felhasználás ér-
dekében. 
Minden esetben tartsa be a kézikönyvben és a készüléken 
található fontos biztonsági figyelmeztetéseket. A gyártó 
nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások figyelmen 
kívül hagyásából, a készülék nem rendeltetésszerű 
használatából vagy a készülék kezelőszerveinek 

HU
helytelen beállításaiból eredő károkért.

 Kisgyermekeket (0–3 év között) ne engedjen 
a készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között) 
kizárólag felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék 
közelében. Felügyelet mellett vagy a biztonságos 
használatra vonatkozó tájékoztatást követően és a 
fennálló kockázatok megértése után használhatják a 
készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint 
testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve 
tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő 



6

személyek. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak 
a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett 
végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

 FIGYELEM! Kialakításából adódóan a készülék 
működtetése nem lehetséges külső időzítő szerkezettel 
vagy külön távirányítóval. 

 A készülék háztartási használatra, illetve hasonló 
felhasználási célra készült, például: üzletekben, 
irodákban lévő és egyéb munkahelyi konyhákban; 
tanyán; szállodák, motelek, reggelit és szobát kínáló és 
egyéb szálláshelyek vendégei számára. 

 A maximális terítékszám a terméklapon található. 
 A becsípődés veszélyének elkerülése érdekében az 

ajtót ne hagyja nyitva. A nyitott ajtó csak az edényekkel 
teli, kihúzott kosár súlyát bírja el. Ne helyezzen tárgya-
kat az ajtóra, és ne üljön vagy álljon rá. 

 VIGYÁZAT! A mosogatógépben használt 
mosogatószerek erősen lúgos hatásúak. Lenyelve 
rendkívül károsak lehetnek az egészségre. Ügyeljen arra, 
hogy ne kerüljenek szembe és bőrre, valamint tartsa távol 
a gyermekeket a mosogatógéptől, amikor annak ajtaja 
nyitva van. A mosogatási ciklus lejártakor ellenőrizze, 
hogy a mosogatószer-adagoló rekesz üres-e. 

 VIGYÁZAT! A késeket és egyéb éles eszközöket 
hegyükkel lefelé rakja a kosárba, vagy vízszintesen 
helyezze a készülékbe, nehogy megvágja magát. 

 A készüléket nem nagyüzemi használatra tervezték. 
Ne használja a készüléket kültéren. Ne tegyen a 
készülékbe vagy annak közelébe robbanásveszélyes 
vagy gyúlékony anyagokat (pl. benzint vagy aeroszolos 
flakont), mert ezek tüzet okozhatnak. A készülék kizárólag 
edények mosogatására szolgál, ami során követni kell az 
ebben az útmutatóban leírtakat. A készülékben található 
víz nem ivóvíz. Kizárólag automata mosogatógépekhez 
való mosogatószert és adalékanyagot használjon. 
Vízlágyító (só) használata esetén azonnal futtasson le 
egy ciklust üres mosogatógéppel a belső alkatrészek 
korróziójának megelőzése érdekében. A mosogatószert, 
az öblítőt és a regenerálósót gyermekektől elzárva 
tárolja. Javítások és karbantartás végzése előtt zárja el 
a vízellátást, és válassza le a készüléket az elektromos 
hálózatról. Rendellenesség esetén csatlakoztassa le a 
készüléket az elektromos hálózatról.
ÜZEMBE HELYEZÉS

 A készülék mozgatását és üzembe helyezését 
a sérülések elkerülése érdekében két vagy több 
személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a készülék 
kicsomagolása és üzembe helyezése során, 
nehogy megvágja magát. A mosogatógépet csak új 
tömlőkészlettel csatlakoztassa a vízvezeték-hálózathoz. 
Régi tömlőkészlet nem használható fel. Minden csövet 
biztonságosan rögzíteni kell, megelőzve a működés 
közbeni kilazulást. A helyi vízművek valamennyi 
előírását be kell tartani. A belépő víz nyomása 0,05–1,0 
MPa.  A készüléket a falhoz kell helyezni vagy be kell 
építeni úgy, hogy a hátoldala ne legyen hozzáférhető. Az 

alsó szellőzőnyílásokkal rendelkező mosogatógépeknél 
ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne takarja el szőnyeg. 

 A készülék üzembe helyezését és javítását, a 
vízbekötést (ha van) és az elektromos csatlakoztatást 
is beleértve, kizárólag képzett szakember végezheti. 
Ne javítsa és ne cserélje ki a készülék semmilyen 
alkatrészét, hacsak az adott művelet nem szerepel 
kifejezetten a felhasználói kézikönyvben. Ne engedje 
a gyermekeket abba a helyiségbe, ahol az üzembe 
helyezést végzi. A kicsomagolás után ellenőrizze, 
hogy a készülék sérült-e a szállítás során. Probléma 
esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a 
legközelebbi vevőszolgálattal. Üzembe helyezés után 
a csomagolóanyagokat (műanyag, habszivacs stb.) 
az esetleges fulladásveszély miatt olyan helyen tárolja, 
vagy úgy dobja ki, hogy a gyermekek ne férhessenek 
hozzá. Az áramütés elkerülése érdekében az üzembe 
helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati 
csatlakozóját. Az áramütés elkerülése érdekében az 
üzembe helyezés során győződjön meg arról, hogy 
a készülék miatt nem sérül-e a hálózati tápkábel. 
A készüléket csak a megfelelő üzembe helyezést 
követően kapcsolja be. 
Ha a mosogatógép a sor végén kap helyet úgy, hogy az 
oldalfala szabadon marad, akkor a sérülés veszélyének 
elkerülése érdekében a forgópántos részt burkolattal 
kell ellátni. A belépő víz hőmérséklete a mosogatógép 
típusától függ. Ha a beszerelt vízbevezető tömlőn a 
„25 °C max.” jelzés látható, a megengedett maximális 
vízhőmérséklet 25 °C. Egyéb típusoknál a megengedett 
maximális vízhőmérséklet 60 °C. Ne vágja el a hajlékony 
tömlőket és – vízstop rendszerű készülék esetén – ne 
engedje bele a vízbe a vízhálózatba való bekötéshez 
szükséges műanyag dobozt. Ha a csövek nem elég 
hosszúak, forduljon a hivatalos márkakereskedőhöz. 
A vízbevezető és elvezető tömlőket meghajlítás-, 
illetve törésmentesen kell lefektetni. Az első üzembe 
helyezésnél ellenőrizze a vízbevezető és a vízelvezető 
tömlő szigetelését. Ügyeljen arra, hogy mind a négy 
láb stabilan álljon a padlón, és szükség esetén állítsa 
be azokat. Vízmérték segítségével ellenőrizze, hogy a 
mosogatógép tökéletesen vízszintesen áll-e.
AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSSAL KAP-
CSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
Az adattábla a mosogatógép ajtajának szegélyén van 
(akkor látható, amikor az ajtó nyitva van). 

 Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani 
az elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával 
vagy az aljzat és a készülék közé szerelt, többpólusú 
megszakítóval, illetve kötelező a készüléket a biztonsági 
előírásoknak megfelelően földelni. 

 Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert. 
Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek 
hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára. 
Ne használja a készüléket mezítláb, és ne nyúljon hozzá 
nedves kézzel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel 
vagy a csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék nem 
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működik megfelelően, megsérült vagy leejtették.
 Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés 

kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval, annak 
szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan képzett 
szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre kicseréltetni. 
Ha a készülékre szerelt csatlakozó nem megfelelő 
a hálózati aljzathoz, kérje szakképzett villanyszerelő 
segítségét. Ne húzza meg a tápkábelt. A hálózati 
tápkábelt, illetve a villásdugót soha ne mártsa vízbe. A 
hálózati tápkábelt ne helyezze meleg felületek közelébe.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

 VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében 
bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet előtt 
győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta 
és kihúzta a konnektorból. Soha ne használjon 
gőznyomással működő tisztítókészüléket.
A CSOMAGOLÓANYAGOK ÁRTALMATLANÍTÁSA
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, 
és el van látva az újrahasznosítás jelével . A 
csomagolás egyes részeinek hulladékkezelését 
felelősségteljesen, a hulladékok ártalmatlanítására 
vonatkozó helyi rendelkezések szerint kell elvégezni.  

A HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT  
TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE
Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható 
anyagok felhasználásával készült. Leselejtezéskor a 
helyi hulladékelhelyezési szabályokkal összhangban 
járjon el. Az elektromos háztartási készülékek kezelésére, 
hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további 
információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a 
háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy 
az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta. Ez a készülék az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló 2012/19/EU irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik. 
A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével 
Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi 
egészséggel kapcsolatos negatív következményeket.  
A  terméken vagy a kísérő dokumentumokon található 
jel azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási 
hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikai 
készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni. 
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK
ECO: Ez a standard mosogatási ciklus, átlagosan 
szennyezett edények tisztítására alkalmas, és 
ez a leghatékonyabb program az energia- és 
vízfogyasztást tekintve az ilyen edényekhez. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI A VŽDY DODRŽIAVAJTE
Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnost-
né pokyny. Uchovajte ich poruke pre budúce použitie. 
Tento návod i samotný spotrebič vám poskytnú 
dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré musíte vždy 
dodržiavať. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť 
za nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov, 
neprimerané používanie spotrebiča alebo nesprávne 
nastavenie ovládacích prvkov.

 Veľmi malé deti (0–3 rokov) nepúšťajte k spotrebiču. 
Malé deti (3–8 rokov) nepúšťajte k spotrebiču bez 
dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
senzorickými a mentálnymi schopnosťami alebo 
s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento 
spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali 
pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným 
spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa 
so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú 
údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
POVOLENÉ POUŽÍVANIE

 UPOZORNENIE: spotrebič nie je určený na ovládanie 
externým vypínačom, ako je časovač alebo samostatný 
systém diaľkového ovládania. 

 Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti 
alebo na podobné účely ako napr. v oblastiach kuchyniek 
pre personál v dielňach, kanceláriách a iných pracovných 
prostrediach; na farmách pre hostí v hoteloch, moteloch 
alebo iných ubytovacích zariadeniach. 

 Maximálny počet obedových súprav je uvedený na 
karte údajov výrobku. 

SK

 Dvierka by nemali zostať otvorené – riziko potknutia. 
Otvorené dvierka spotrebiča môžu udržať iba hmotnosť 
vybratého koša spolu s riadom. Na otvorené dvierka nič 
neodkladajte, nesadajte si na ne ani na ne nestúpajte. 

 UPOZORNENIE: Umývacie prostriedky sú silne 
alkalické. Pri prehltnutí môžu byť mimoriadne nebezpečné. 
Vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou a očami a nepúšťajte 
deti do blízkosti umývačky, keď sú dvierka otvorené. Po 
ukončení každého umývacieho cyklu skontrolujte, či je 
dávkovač umývacieho prostriedku prázdny. 

 UPOZORNENIE: Nože a iné príbory s ostrými hrotmi 
treba ukladať do košíka hrotmi nadol alebo ich uložiť 
vodorovne – riziko porezania.

 Tento spotrebič nie je určený na profesionálne 
používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku. Neskladujte 
v spotrebiči alebo blízko neho výbušné či horľavé látky 
(napr. benzín alebo aerosolové nádoby) – nebezpečenstvo 
požiaru. Spotrebič sa smie používať iba na umývanie 
domáceho riadu v súlade s pokynmi v tomto návode. 
Voda v spotrebiči nie je pitná. Používajte iba umývacie 
prostriedky a leštidlá určené do automatických umývačiek. 
Pri pridávaní zmäkčovadla (soľ) ihneď spustite jeden 
cyklus s prázdnou umývačkou, aby nedošlo k poškodeniu 
vnútorných častí koróziou. Umývacie prostriedky, leštiace 
prostriedky a soľ skladujte mimo dosahu detí. Pred 
vykonávaním servisných prác alebo údržby zatvorte 
prívod vody a vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky 
alebo odpojte od zdroja napájania. Odpojte spotrebič aj 
v prípade akejkoľvek poruchy.
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INŠTALÁCIA
 So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať 

ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri 
vybaľovaní a inštalovaní používajte ochranné rukavice 
– riziko porezania. Pripojte umývačku k vodovodu iba 
pomocou novej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc 
už nepoužívajte. Všetky hadice musia byť bezpečne 
pripojené, aby sa zabránilo ich uvoľneniu počas 
prevádzky. Postupujte podľa všetkých noriem miestnej 
vodohospodárskej správy. Tlak prívodu vody 0,05 – 
1,0 MPa. Spotrebič musí stáť pri stene alebo musí byť 
zabudovaný do nábytku, aby bol obmedzený prístup 
k jeho zadnej stene. Ak sú vetracie otvory umývačky 
v spodnej časti, nesmú byť zakryté kobercom. 

 Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je) 
a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí 
vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte 
ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie 
je uvedené v návode na používanie. Nepúšťajte 
deti k miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa 
uistite, že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade 
problémov sa obráťte na predajcu alebo prevádzku 
autorizovaného servisu. Po inštalácii treba odpad 
z balenia (plasty, kusy polystyrénu a pod.) uložiť 
mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia. Pred 
vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič 
odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo 
zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte 
pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací 
kábel – riziko vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým 
prúdom. Spotrebič zapnite, až keď je inštalácia úplne 
dokončená. 
V prípade, že umývačku inštalujete na koniec 
kuchynskej linky tak, že jeho bočná strana je voľne 
dostupná, nezabudnite zakryť oblasť závesov dverí, 
aby nedošlo k zraneniu. Teplota privádzanej vody 
závisí od modelu umývačky. Ak je na inštalovanej 
prívodnej hadici uvedené „25 °C max“, maximálna 
povolená teplota vody je 25 °C. Pre všetky ostatné 
modely je maximálna povolená teplota vody 60 °C. 
Hadice neskracujte a v prípade spotrebiča vybaveného 
systémom proti vytopeniu neponárajte plastové puzdro 
prívodnej hadice do vody. Ak hadice nie sú dostatočne 
dlhé, obráťte sa na miestneho predajcu. Presvedčte 
sa, že prívodná a odtoková hadica nie je zalomená, 
alebo že na nej nie sú slučky. Skontrolujte tesnosť 
prívodnej a odtokovej hadice ešte pred uvedením do 
prevádzky. Dbajte, aby všetky štyri nožičky stabilne 
stáli na dlážke, podľa potreby ich nastavte a pomocou 
vodováhy skontrolujte, či spotrebič stojí v rovine.
UPOZORNENIA PRE PRÁCU S ELEKTRINOU
Typový štítok je umiestnený na okraji dvierok umývačky 
(viditeľný pri otvorených dvierkach). 

 Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď 
vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná, alebo 
prostredníctvom viacpólového prepínača nainštalovaného 
pred zásuvkou a spotrebič musí byť uzemnený v súlade 
s národnými bezpečnostnými normami pre elektrotechniku. 

 Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky či 
adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické 
časti prístupné používateľom. Nepoužívajte spotrebič, ak 
ste mokrí alebo bosí. Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak 
je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak nepracuje 
správne, ak je poškodený alebo ak spadol.

 Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí 
ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo 
podobne kvalifikovaná osoba za totožný, aby sa predišlo 
nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom. 
Ak sa elektrická zástrčka nehodí do vašej zásuvky, obráťte 
sa na kvalifikovaného technika. Za prívodný elektrický 
kábel neťahajte. Prívodný elektrický kábel ani elektrickú 
zástrčku neponárajte do vody. Nedovoľte, aby sa prívodný 
elektrický kábel dostal do blízkosti horúcich povrchov.
ČISTENIE A ÚDRŽBA

 UPOZORNENIE: Pred vykonávaním údržby 
dbajte, aby bol spotrebič vypnutý alebo odpojený 
od elektrického napájania – nebezpečenstvo 
zásahu elektrickým prúdom. Nikdy nepoužívajte 
čistiace zariadenie využívajúce paru.
LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Všetky obalové materiály sa môžu recyklovať na 100 
%, ako to potvrdzuje symbol recyklácie . Rôzne 
časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade 
s platnými predpismi miestnych orgánov, ktorými sa 
riadi likvidácia odpadov.  
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných 
a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho 
v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. 
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove 
a recyklácii domácich spotrebičov dostanete na 
príslušnom miestnom úrade, v zberných strediskách 
alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič 
je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/
ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ). Zabezpečením správnej likvidácie výrobku 
pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.  
Symbol na spotrebiči alebo na sprievodných 
dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa 
nesmie zaobchádzať ako s domácim odpadom, ale je 
potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické 
a elektronické zariadenia. 
RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE
ECO: je to štandardný umývací cyklus vhodný 
na umývanie bežne znečisteného riadu a je to 
najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie 
a vody pre tento typ riadu.  
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VARNOSTNA NAVODILA

POMEMBNE INFORMACIJE, KI JIH MORATE 
PREBRATI IN UPOŠTEVATI
Pred uporabo aparata preberite ta varnostna  
navodila. Navodila hranite na dosegu roke za priho-
dnjo uporabo. 
V navodilih za uporabo in na aparatu so pomembna 
varnostna navodila, ki jih mora uporabnik prebrati 
in vedno upoštevati. Proizvajalec ne prevzema 
odgovornosti v primeru neupoštevanja varnostnih 
navodil, nepravilne uporabe aparata ali napačne 
nastavitve upravljalnih elementov.

 Zelo majhni otroci (0–3 let) naj se ne približujejo 
aparatu. Majhni otroci (3–8 let) ne smejo biti v bližini 
aparata brez stalnega nadzora. Otroci, stari 8 let 
ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali 
razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo 
izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, če so 
pod nadzorom oz. če so bili poučeni o varni uporabi 
aparata in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci 
se z aparatom ne smejo igrati. Otroci brez nadzora 
ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.
DOVOLJENA UPORABA

 POZOR: aparat ni namenjen za upravljanje z zunanjimi 
upravljalnimi napravami, kot sta časovnik ali ločen daljinski 
upravljalnik. 

 Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in 
temu podobnim načinom uporabe, kot so: kuhinje 
za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih 
okoljih, kmetije, za goste v hotelih, motelih, gostiščih,  
ki ponujajo nočitev z zajtrkom, in prebivalce drugih 
stanovanjskih okolij. 

 Največje število pogrinjkov je navedeno v opisu 
izdelka. 

 Vrat ne pustite odprtih – nevarnost spotikanja. Odprta 
vrata lahko prenašajo le težo izvlečene košare skupaj s 
posodo. Na vrata ne postavljajte predmetov, nanje ne se-
dajte ali stopajte. 

 OPOZORILO: pomivalna sredstva so zelo bazična, 
zato so lahko v primeru zaužitja izjemno nevarna. 
Preprečite stik z očmi in kožo. Ko so vrata aparata odprta, 
otroci ne smejo biti v bližini pomivalnega stroja. Po 
končanem pomivanju preverite, ali je prekat za pomivalno 
sredstvo prazen. 

 OPOZORILO: nože in druge pripomočke z ostrimi 
konicami v košarico naložite s konicami navzdol ali pa jih v 
aparat zložite v vodoravnem položaju – nevarnost ureznin. 

 Aparat ni namenjen profesionalni uporabi. Aparata ne 
uporabljajte na prostem.  V aparatu ali v njegovi bližini ne 
shranjujte eksplozivnih ali vnetljivih snovi (npr. bencina ali 
pločevink z razpršili) – nevarnost požara. Stroj je dovoljeno 
uporabljati le za pomivanje posode v gospodinjstvu 
skladno z navodili v tem priročniku. Voda v napravi ni 
pitna. Uporabljate samo pomivalna sredstva in sredstva 
za lesk, ki so zasnovana za samodejne pomivalne stroje. 
Ko dodate mehčalec vode (sol), s praznim aparatom 

SL
nemudoma zaženite program, da preprečite korozijo 
notranjih delov. Pomivalno sredstvo, tekočino za lesk 
in sol hranite izven dosega otrok. Pred servisnimi in 
vzdrževalnimi deli prekinite dotok vode in aparat izključite 
iz električnega omrežja. Vtič iz vtičnice izvlecite tudi, če 
pride do napake v delovanju aparata.
NAMESTITEV

 Za premikanje in namestitev aparata sta 
potrebni najmanj dve osebi – nevarnost poškodb. 
Za odstranjevanje embalaže in namestitev aparata 
uporabite zaščitne rokavice – nevarnost ureznin. 
Pomivalni stroj na vodovodno omrežje priključite z 
novim kompletom cevi. Ponovna uporaba starih cevi 
ni dovoljena. Vse cevi morajo biti varno pritrjene, da 
se med delovanjem ne odklopijo. Upoštevati morate 
vse krajevne vodovodne predpise. Tlak dovodne 
vode 0,05–1,0 MPa.  Aparat namestite ob steno 
ali v pohištvo, da preprečite dostop do njegovega 
zadnjega dela. Pazite, da pri pomivalnih strojih s 
prezračevalnimi odprtinami v spodnji plošči teh ne 
zakrijete s preprogo. 

 Namestitev aparata, vključno z dovodom vode 
(če je ta prisoten) in električnimi priključki, ter 
popravila smejo izvajati samo usposobljeni tehniki. 
Ne popravljajte ali zamenjajte delov aparata, razen 
če to ni izrecno navedeno v navodilih za uporabo. 
Otroci se mestu namestitve ne smejo približevati. 
Ko aparat odstranite iz embalaže, se prepričajte, da 
med prevozom ni bil poškodovan. Ob težavah se 
obrnite na prodajalca ali na najbližjo servisno službo. 
Ko je aparat nameščen, ostanke embalaže (plastika, 
deli iz stiropora itd.) shranite izven dosega otrok 
– nevarnost zadušitve. Preden aparat namestite, 
ga odklopite z električnega omrežja – nevarnost 
električnega udara. Med namestitvijo pazite, da 
aparat ne poškoduje napajalnega kabla – nevarnost 
požara ali električnega udara. Aparat vključite šele, 
ko je namestitev končana. 
Če pomivalni stroj nameščate na konec vrste enot, 
tako da je stranska plošča dostopna, morate tečaje 
pokriti, da preprečite nevarnost stiska. Temperatura 
dovodne vode je odvisna od modela pomivalnega 
stroja. Če je na dovodni cevi oznaka „maks. 25 °C“, 
je najvišja dovoljena temperature vode 25 °C. Za vse 
druge modele znaša najvišja dovoljena temperatura 
vode 60 °C. Cevi ni dovoljeno rezati. Pri aparatih, 
ki so opremljeni s sistemom za zaustavljanje vode, 
plastičnega ohišja, v katerem je dovodna cev, ne 
potopite v vodo. Če so cevi prekratke, se obrnite na 
dobavitelja. Prepričajte se, da dovodna in odtočna 
cev nista upognjeni ali stisnjeni. Pred prvo uporabo 
aparata preverite, ali dovodna in odtočna cev 
morebiti puščata. Vse štiri noge morajo trdno stati na 
tleh; po potrebi jih lahko prilagodite. Z vodno tehtnico 
preverite, ali je pomivalni stroj popolnoma uravnan.
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OPOZORILA GLEDE ELEKTRIČNEGA TOKA
Tablica s serijsko številko je nameščena na robu vrat 
pomivalnega stroja in je vidna, ko so vrata odprta. 

 Prekinitev napajanja aparata mora biti mogoča 
z izklopom vtiča, če je ta na dosegu roke, ali z 
večpolnim stikalom, ki je nameščen v bližini vtičnice. 
Aparat mora biti ozemljen v skladu z nacionalnimi 
standardi glede električne varnosti. 

 Prepovedana je uporaba podaljškov, razdelilnih 
vtičnic in adapterjev. Uporabnik po namestitvi 
aparata ne sme imeti dostopa do električnih 
komponent. Aparata ne uporabljajte, ko ste mokri ali 
bosi. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan 
napajalni kabel ali vtič, če ne deluje pravilno oziroma 
če je bil poškodovan ali je padel.

 Za preprečevanje nevarnosti lahko poškodovan 
napajalni kabel z enakim kablom nadomesti le 
proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena 
oseba – nevarnost električnega udara. 
Če ima aparat vtič, ki ne ustreza vaši vtičnici, se obrnite 
na strokovno usposobljeno osebo. Napajalnega kabla 
ne vlecite. Električni kabel ali vtič ne sme priti v stik z 
vodo. Kabel ne sme biti blizu vročih površin.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

 OPOZORILO: pred popravili morate aparat 
izklopiti in izključiti iz električnega napajanja 
– nevarnost električnega šoka. Nikoli ne 
uporabljajte parnih čistilnikov.

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽNEGA MATERIALA
Embalažo je mogoče 100 % reciklirati in je označena 
s simbolom za recikliranje . Dele embalaže zato 
odvrzite odgovorno in v skladu s predpisi pristojnih 
krajevnih služb, ki urejajo odlaganje odpadkov.  
ODSTRANJEVANJE GOSPODINJSKIH APARATOV
Naprava je izdelana iz materialov, ki se lahko 
reciklirajo oz. ponovno uporabijo. Aparat odstranite 
v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Dodatne 
informacije o odstranjevanju in recikliranju električnih 
gospodinjskih aparatov lahko dobite na pristojnem 
občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, 
kjer ste aparat kupili. Aparat je označen v skladu z 
evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni 
in elektronski opremi (OEEO). Aparat odložite na 
predvidenih zbirnih mestih, saj lahko s tem preprečite 
škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi.  
Simbol  na izdelku ali priloženi dokumentaciji 
pomeni, da je aparat prepovedano odlagati med 
komunalne odpadke. Oddati ga je treba v zbirnem 
centru za recikliranje električne in elektronske 
opreme. 
NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
ECO: to je običajen program pomivanja, primeren za 
običajno umazan jedilni in namizni pribor. Prav tako 
je to najbolj učinkovit program glede skupne porabe 
elektrike in vode za tovrsten jedilni in namizni pribor.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

VAŽNO JE DA SE PROČITAJU I POŠTUJU
Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre upo-
trebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću upotrebu. 
U ovom uputstvu i na samom uređaju nalaze se važna 
upozorenja vezana za bezbednost kojih se treba stalno 
pridržavati. Proizvođač se odriče svake odgovornosti 
u slučaju nepoštovanja ovih bezbednosnih uputstava, 
nepravilnog korišćenja uređaja ili nepravilno podešenih 
kontrola.

 Malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od uređaja. 
Malu decu (3-8 godina) treba držati dalje od uređaja, 
osim ukoliko imaju konstantan nadzor. Deca starosti od 
8 godina i više i osobe sa umanjenim fizičkim, čulnim 
ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i 
znanja, mogu da koriste ovaj uređaj samo ako su pod 
nadzorom ili ako su im data uputstva za bezbedno 
korišćenje uređaja i ukoliko razumeju moguće rizike. 
Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje 
ne smeju vršiti deca bez nadzora.
DOZVOLJENA UPOTREBA

 OPREZ: uređaj nije predviđen da se njime upravlja 
spoljnim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer, ili 
odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje. 

 Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u 
domaćinstvu i takođe ima sličnu upotrebu u: kuhinjama 
za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim 

SR
radnim okruženjima; seoskim gazdinstvima; od strane 
gostiju hotela, motela, prenoćišta sa doručkom i drugih 
objekata za smeštaj gostiju. 

 Maksimalan broj kompleta posuđa je prikazan na 
tehničkom listu proizvoda. 

 Vrata ne treba ostavljati otvorena – možete da 
se sapletete. Otvorena vrata aparata mogu da izdrže 
samo težinu napunjene korpe kada je izvučena. Ne 
stavljajte predmete na vrata i ne treba da sedite niti 
stojite na njima. 

 UPOZORENJE: Deterdženti za korišćenje u 
mašini za pranje sudova su snažno alkalni. Ukoliko 
se progutaju, mogu biti izuzetno opasni. Izbegavajte 
kontakt sa kožom i očima i držite decu dalje od mašine 
za pranje sudova kada su vrata otvorena. Proverite da 
li je posuda za deterdžent prazna nakon što se završi 
ciklus pranja. 

 UPOZORENJE: Noževi i drugi pribor sa oštrim 
vrhovima se u korpu mora stavljati sa vrhovima 
okrenutim na dole ili se postavljati u horizontalni položaj 
– postoji rizik od posekotina.

 Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu 
upotrebu. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom. Ne 
čuvajte eksplozivne ili zapaljive materije (npr. benzin 
ili sprejeve) unutar ili blizu uređaja – postoji rizik od 
požara. Uređaj sme da se koristi isključivo za pranje 



11

keramičkog posuđa za domaćinstvo u skladu sa 
uputstvima u ovom priručniku. Voda u aparatu nije za 
piće. Koristite samo deterdžent i aditive za ispiranje 
za korišćenje u automatskoj mašini za pranje sudova. 
Prilikom dodavanja omekšivača vode (so), odmah 
pokrenite jedan ciklus pranja dok je mašina prazna 
kako bi ste izbegli oštećenja na unutrašnjim delovima 
nastala usled korozije. Deterdžent, sredstvo za 
ispiranje i so čuvajte van domašaja dece. Pre svakog 
servisiranja ili popravke prekinite dovod vode i isključite 
kabl za napajanje sa dovoda struje. Uređaj isključite i u 
slučaju bilo kakvog kvara.
POSTAVLJANJE

 Ovim uređajem moraju rukovati i montirati 
ga dve ili više osoba – postoji rizik od povrede. 
Prilikom raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne 
rukavice - rizik od posekotina. Mašinu za pranje 
sudova priključite na dovod vode koristeći isključivo 
nov komplet creva. Stare komplete creva ne treba 
ponovo koristiti. Sva creva treba da budu dobro 
pričvršćena kako se tokom rada ne bi olabavila. 
Obavezno se treba pridržavati svih propisa lokalnog 
vodovodnog preduzeća. Pritisak dovoda vode 0,05 
- 1,0 MPa. Uređaj treba postaviti pored zida ili ga 
ugraditi u kuhinjske elemente kako bi se ograničio 
pristup zadnjoj strani. Kod mašina za pranje sudova 
koje imaju otvore za ventilaciju na donjem delu, 
otvori ne smeju biti zatvoreni tepihom. 

 Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji) 
i električne priključke, kao i popravke mora da 
obavi kvalifikovani tehničar. Nemojte da popravljate 
delove uređaja ili da ih menjate ukoliko to nije 
izričito navedeno u uputstvu za upotrebu. Držite 
decu podalje od mesta ugradnje. Nakon vađenja 
uređaja iz pakovanja proverite da li je oštećen tokom 
transporta. U slučaju da ima nekih problema, obratite 
se svom prodavcu ili najbližoj Postprodajnoj službi. 
Nakon ugradnje, otpadna ambalaža (plastični delovi, 
delovi od stiropora itd.) se mora čuvati van domašaja 
dece - rizik od gušenja. Pre ugradnje, uređaj se 
mora isključiti sa strujnog napajanja – postoji rizik 
od strujnog udara. Pazite da uređaj ne ošteti kabl za 
napajanje tokom ugradnje – postoji rizik od požara 
ili strujnog udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je 
postupak montiranja završen. 
Ukoliko se mašina za pranje sudova postavlja na kraju 
elemenata tako da je njena bočna strana dostupna, 
mesto gde se nalaze šarke treba pokriti kako bi se 
sprečila opasnost od povrede. Ulazna temperatura 
vode zavisi od modela mašine za pranje sudova. 
Ako je montirano crevo za dovod vode označeno 
sa „25°C max”, maksimalna dozvoljena temperatura 
vode je 25°C. Za sve druge modele maksimalna 
dozvoljena temperatura vode je 60 °C. Nemojte da 
skraćujete creva i nemojte da stavljate plastično 
kućište u kome se nalazi dovodno crevo u vodu 
kod aparata opremljenih sistemom protivpoplavne 

zaštite. Ukoliko creva nisu dovoljna duga, obratite se 
lokalnom prodavcu. Obezbedite da dovodno 
i odvodno crevo ne budu uvrnuti ili prignječeni. Pre 
prve upotrebe uređaja proverite da li dovodno i 
odvodno crevo cure. Vodite računa da četiri nožice 
budu stabilne i čvrsto na podu, podešavajući ih po 
potrebi, i pomoću libele proverite da li je mašina za 
pranje sudova savršeno nivelisana.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
Pločica sa tehničkim podacima se nalazi na vratima 
mašine za sudove (vidljiva je kada su vrata otvorena). 

 Mora biti omogućeno isključivanje uređaja sa 
napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice, ukoliko joj 
se može pristupiti, ili putem dostupnog višepolnog 
prekidača postavljenog iznad utičnice, a uređaj mora 
biti uzemljen, u skladu sa nacionalnim bezbednosnim 
standardima. 

 Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice 
i adaptere. Električni delovi ne smeju da budu lako 
dostupni korisniku posle ugradnje. Ne koristite uređaj 
kada ste mokri ili bosi. Ne rukujte ovim uređajem ako 
mu je oštećen kabl za napajanje ili utikač, ako ne 
radi kako treba, ili ako je oštećen ili ste ga ispustili.

 Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno 
je da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana 
osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla 
opasnost – postoji rizik od električnog udara. 
Ukoliko postavljeni utikač ne odgovara vašoj utičnici, 
kontaktirajte kvalifikovanog tehničara. Nemojte vući 
kabl za napajanje. Nemojte da potapate mrežni kabl 
za napajanje ili utikač u vodu. Držite kabl dalje od 
vrelih površina.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

 UPOZORENJE: Pre obavljanja čišćenja 
ili održavanja, vodite računa da uređaj bude 
isključen i da ne bude priključen na strujno 
napajanje – postoji rizik od strujnog udara. Nikad 
nemojte koristiti opremu za čišćenje parom.
ODLAGANJE AMBALAŽE
Ambalažni materijal je moguće 100% reciklirati i 
označen je reciklažnim simbolom . Zato različite 
delove ambalaže treba odgovorno odložiti i u 
potpunosti u skladu sa propisima lokalnih vlasti o 
odlaganju otpada.  
ODLAGANJE KUĆNIH UREĐAJA
Ovaj aparat je proizveden od materijala koji se 
mogu reciklirati ili ponovo upotrebiti. Odložite 
ga u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju 
otpada. Za više informacija o tretmanu, ponovnom 
iskorišćavanju i reciklaži kućnih električnih uređaja 
obratite se nadležnom lokalnom organu vlasti, službi 
za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u 
kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen prema 
Evropskoj Direktivi o odlaganju električne i elektronske 
opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical and Electronic 
Equipment – WEEE). Ako pravilno odložite proizvod 
na otpad, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih 
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negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.  
Simbol  na proizvodu ili pratećim dokumentima 
ukazuje na to da sa njim ne treba postupati kao 
sa komunalnim otpadom, već ga treba predati 
odgovarajućem centru za sakupljanje i reciklažu 
električne i elektronske opreme. 

SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
ECO: radi se o standardnom ciklusu pranja; pogodan 
je za pranje umereno zaprljanog posuđa, a ujedno je 
najefikasniji program kada je u pitanju kombinovana 
potrošnja vode i energije za tu vrstu posuđa.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ
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.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 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. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 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. 

EL
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 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 γεμίζετε το δοχείο αφαλάτωσης νερού (αλάτι), 
ενεργοποιήστε έναν κύκλο αμέσως με τη συσκυεή άδεια 
για να αποφύγετε τη διάβρωση των εσωτερικών μερών. 
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 

ΟΔΗΓΌΣ ΥΓΕΊΑΣ, ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ, ΧΡΉΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
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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 
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).
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από οποιαδήποτε 
εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
είναι σβηστή και αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο 
τροφοδοσίας - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μη 
χρησιμοποιείτε ποτέ ατμοκαθαριστή.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
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.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 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 φέρει σήμανση σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά 
με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 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 ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ECO: είναι ο τυπικός κύκλος καθαρισμού για 
κανονικά λερωμένα σκεύη και είναι το πιο αποδοτικό 
πρόγραμμα ως προς τη συνδυασμένη κατανάλωση 
ενέργειας και νερού για το συγκεκριμένο τύπο 
σκευών. 
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