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ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

IMPORTANTE: DA LEGGERE E RISPETTARE
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti 
norme di sicurezza. Conservarle per eventuali consul-
tazioni successive. 
Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da 
importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e 
rispettare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi 
responsabilità che derivi dalla mancata osservanza 
delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri 
dell'apparecchio o da errate impostazioni dei comandi.

 Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni lontani 
dall'apparecchio. Senza la sorveglianza costante 
di un adulto, tenere l'apparecchio fuori dalla portata 
dei bambini di età inferiore a 8 anni. L'uso di questo 
apparecchio da parte di bambini di età superiore 
agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o di persone sprovviste di 
esperienza e conoscenze adeguate è consentito solo 
con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone siano 
state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano 
consapevoli dei rischi. Vietare ai bambini di giocare 
con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione 
ordinaria non devono essere effettuate da bambini 
senza la supervisione di un adulto.
USO CONSENTITO

 ATTENZIONE: l’apparecchio non è destinato ad 
essere messo in funzione mediante un dispositivo 
di commutazione esterno, ad esempio un 
temporizzatore, o attraverso un sistema di comando 
a distanza separato. 

 L’apparecchio è destinato all’utilizzo domestico 
e ad analoghe applicazioni quali: aree di cucina per 
il personale di negozi, uffici e altri contesti lavorativi; 
agriturismi; camere di hotel, motel, bed & breakfast e 
altri ambienti residenziali. 

 Il numero massimo di coperti è indicato nella 
scheda del prodotto. 

 La porta non deve essere lasciata aperta, perché 
in questa posizione può creare un pericolo di inciam-
po. La porta aperta può sostenere solo il carico del 
cestello estratto, stoviglie comprese. Non utilizzare la 
porta come base di appoggio e non sedersi né salire 
sulla stessa. 

 ATTENZIONE: I detersivi per lavastoviglie sono 
fortemente alcalini. In caso di ingestione possono 
essere estremamente pericolosi. Evitare il contatto 
con la pelle e gli occhi e tenere i bambini lontani dalla 
lavastoviglie quando la porta è aperta. Al termine 
del ciclo di lavaggio, controllare che la vaschetta del 
detersivo sia vuota. 

 ATTENZIONE: Coltelli e altri utensili appuntiti 
devono essere caricati nel cestello con la punta 
verso il basso, o devono essere disposti in posizione 
orizzontale per evitare il rischio di tagli.
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 Questo apparecchio non è adatto per l’uso 

professionale. Non utilizzare l’apparecchio all’aperto. 
Non conservare sostanze esplosive oppure 
infiammabili (ad es. taniche di benzina o bombolette 
spray) all’interno o in prossimità dell’apparecchio, 
per evitare il pericolo di incendi. L’apparecchio 
deve essere usato solo per il lavaggio di stoviglie in 
ambienti domestici secondo le istruzioni del presente 
manuale. L’acqua nella lavastoviglie non è potabile. 
Usare solo detersivi e additivi indicati per lavastoviglie 
automatiche. Quando si aggiunge sale all’addolcitore 
d’acqua, eseguire subito un ciclo per evitare danni ai 
componenti interni dovuti a corrosione. Conservare il 
detersivo, il brillantante e il sale rigenerante fuori dalla 
portata dei bambini. Prima di eseguire gli interventi 
di assistenza e manutenzione, chiudere il rubinetto 
dell’acqua e staccare l’apparecchio dalla rete elettrica. 
L’apparecchio deve essere scollegato dalla rete 
elettrica anche in caso di malfunzionamento.
INSTALLAZIONE

 Per evitare il rischio di lesioni personali, le 
operazioni di movimentazione e installazione 
dell’apparecchio devono essere eseguite da almeno 
due persone. Per le operazioni di disimballaggio 
e installazione utilizzare i guanti protettivi per non 
procurarsi tagli. Per collegare la lavastoviglie alla rete 
dell’acqua, usare solo tubi nuovi. I tubi vecchi non 
devono essere riutilizzati. Tutti i tubi devono essere 
collegati saldamente per evitare che si scolleghino 
durante il funzionamento. È necessario adempiere 
alle normative dell’ente erogatore dell’acqua potabile 
locale. Pressione di alimentazione dell’acqua: 0,05 - 1,0 
MPa. L’apparecchio deve essere installato contro una 
parete o all’interno di un mobile per limitare l’accesso 
al suo lato posteriore. Per le lavastoviglie dotate di 
aperture di ventilazione nella base, si raccomanda di 
non ostruire le aperture con un tappeto. 

 Le operazioni di installazione, compresi gli 
eventuali allacci alla rete idrica e i collegamenti elettrici, 
e gli interventi di riparazione devono essere eseguiti 
da personale qualificato. Non riparare né sostituire 
alcuna parte dell’apparecchio a meno che ciò non sia 
espressamente indicato nel manuale d’uso. Tenere 
i bambini a distanza dal luogo dell’installazione. 
Dopo aver disimballato l’apparecchio, controllare che 
l’apparecchio non sia stato danneggiato durante il 
trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore 
o il Servizio Assistenza. A installazione completata, 
conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, 
polistirolo, ecc.) fuori della portata dei bambini per 
evitare il rischio di soffocamento. Per evitare rischi di 
scosse elettriche, prima di procedere all’installazione 
scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica. Durante 
l’installazione, accertarsi che l’apparecchio non possa 
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danneggiare il cavo di alimentazione e causare così 
rischi di scosse elettriche. Attivare l’apparecchio solo 
dopo avere completato la procedura di installazione. 
Se la lavastoviglie viene installata come modulo 
terminale lasciando accessibile il pannello laterale, la 
zona delle cerniere deve essere rivestita per evitare il 
rischio di lesioni. La temperatura dell’acqua di carico 
dipende dal modello di lavastoviglie. Se il tubo di 
carico installato presenta la marcatura “25°C max”, la 
temperatura dell’acqua massima consentita è di 25°C. 
Per tutti gli altri modelli, la temperatura dell’acqua 
massima consentita è di 60°C. Non tagliare i tubi e 
in presenza di un apparecchio dotato del sistema di 
arresto dell’acqua non immergere in acqua la scatola 
di plastica del tubo di allacciamento. Se i flessibili 
non sono sufficientemente lunghi, rivolgersi a un 
rivenditore specializzato locale. Assicurarsi che i tubi di 
alimentazione e scarico acqua non presentino pieghe 
o strozzature. Verificare la tenuta del tubo di carico 
e di scarico prima della prima messa in funzione. 
Controllare che i quattro piedini siano bene in appoggio 
e stabili sul pavimento, se necessario regolarli, e 
controllare che la lavastoviglie sia perfettamente in 
piano usando una livella a bolla d’aria.
AVVERTENZE ELETTRICHE
La targhetta matricola si trova sulla porta della 
lavastoviglie (visibile a porta aperta). 

 Deve essere possibile scollegare l’apparecchio 
dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa 
è accessibile, o tramite un interruttore multipolare 
installato a monte della presa, mentre il collegamento 
a terra dell’apparecchio deve essere conforme alle 
norme di sicurezza elettrica nazionali. 

 Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple 
o adattatori. Una volta terminata l’installazione, 
i componenti elettrici non dovranno più essere 
accessibili. Non utilizzare l’apparecchio quando 
si è bagnati oppure a piedi nudi. Non accendere 
l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina 
sono danneggiati, se si osservano anomalie di 
funzionamento o se l’apparecchio è caduto o è stato 
danneggiato.

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
deve essere sostituito con uno dello stesso tipo dal 
produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da 
un tecnico qualificato per evitare situazioni di pericolo 
o rischi di scosse elettriche. 
Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla propria 
presa, contattare un tecnico qualificato. Evitare di 
tirare il cavo di alimentazione. Non immergere il cavo 
di alimentazione o la spina nell’acqua. Tenere il cavo 
di alimentazione lontano dalle superfici calde.
PULIZIA E MANUTENZIONE

 ATTENZIONE: Per evitare il rischio di folgorazione, 
prima di qualsiasi intervento di manutenzione 
accertarsi che l’apparecchio sia spento e scollegato 

dall’alimentazione elettrica. Non usare in nessun caso 
pulitrici a getto di vapore.
Non riparare né sostituire alcuna parte dell’apparecchio 
a meno che ciò non sia espressamente indicato nel 
manuale d’uso. Rivolgersi solo ai Servizi Assistenza 
Tecnica autorizzati. Una riparazione non professionale 
può causare incidenti pericolosi, che possono mettere 
a rischio la salute o la vita delle persone e/o provocare 
considerevoli danni materiali.
SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO
Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è 
contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Le varie 
parti dell’imballaggio devono pertanto essere smaltite 
responsabilmente e in stretta osservanza delle norme 
stabilite dalle autorità locali.  
SMALTIMENTO ELETTRODOMESTICI
Questo prodotto è stato fabbricato con materiale 
riciclabile o riutilizzabile. Smaltire il prodotto 
rispettando le normative locali in materia. Per ulteriori 
informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio 
degli elettrodomestici, contattare l’ufficio locale 
competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o 
il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. 
Questo apparecchio è contrassegnato in conformità 
alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in 
modo corretto, l’utente contribuisce a prevenire le 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute.  
Il   simbolo sul prodotto o sulla documentazione di 
accompagnamento indica che questo apparecchio 
non deve essere smaltito come rifiuto domestico, 
bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al 
ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Il programma Eco è indicato per le stoviglie 
mediamente sporche; è il programma più efficiente 
in termini di consumo combinato di acqua ed energia 
per questo tipo di stoviglie e viene usato per valutare 
la conformità dell’apparecchio alla legislazione UE in 
materia di progettazione ecocompatibile.
Caricando la lavastoviglie fino alla capacità indicata 
dal produttore si contribuirà a ridurre i consumi d’acqua 
e di energia. Il pre-risciacquo manuale delle stoviglie 
comporta un maggiore consumo di acqua ed energia e 
non è consigliato. Se la lavastoviglie domestica viene 
usata secondo le istruzioni del produttore, il lavaggio 
a macchina delle stoviglie comporta normalmente 
un minore consumo di energia e acqua rispetto al 
lavaggio a mano. 
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

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

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

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

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

 Maksymalną liczbę nakryć podano w karcie 
produktu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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