CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IL EST IMPORTANT DE LIRE ET OBSERVER
Avant d’utiliser l’appareil, lire attentivement les
consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour
consultation ultérieure.
Le présent manuel et l’appareil en question
contiennent des consignes de sécurité importantes
qui doivent être lues et observées en tout temps.
Le fabricant décline toute responsabilité si vous ne
respectez pas ces consignes de sécurité, et en cas
de mauvaise utilisation ou d’un mauvais réglage des
commandes.
Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être
tenus à l’écart de l’appareil. Les jeunes enfants (3-8
ans) doivent être tenus à l’écart de l’appareil sauf s’ils
se trouvent sous surveillance constante. Les enfants
âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes
présentant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ou ne possédant ni l’expérience
ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet
appareil sous la surveillance ou les instructions
d’une personne responsable leur ayant expliqué
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité, ainsi que
les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Les enfants ne doivent pas
nettoyer, ni procéder à l’entretien de l’appareil sans
surveillance.
UTILISATION AUTORISÉE
ATTENTION : Cet appareil n’est pas conçu pour
être utilisé avec un dispositif de mise en marche
externe comme une minuterie ou un système de
contrôle à distance.
L’appareil a été conçu pour un usage
domestique et peut aussi être utilisé : cuisines pour
le personnel dans les magasins, bureaux et autres
environnements de travail ; dans les fermes; par les
clients dans les hôtels, motels, chambres d’hôtes, et
autres résidences similaires.
Le nombre maximum de places est indiqué sur
la fiche produit.
La porte ne doit pas être laissée en position ouverte - risque de chute.Lorsqu’elle est ouverte, la
porte de l’appareil ne peut porter que le panier à
vaisselle (chargé de vaisselle). N’appuyez pas d’objet sur la porte, ne vous asseyez pas et ne montez
pas dessus.
AVERTISSEMENT : Les détergents pour lavevaisselle 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. Assurezvous que le distributeur de détergent est vide à la fin
de chaque cycle de lavage.
AVERTISSEMENT : Les couteaux et autres
ustensiles avec des extrémités pointues doivent être
placés dans le panier avec la pointe vers le bas ou
être placés à l’horizontale - risque de coupures.
Cet appareil n’est pas conçu pour une utilisation
professionnelle. Ne pas utiliser l’appareil à
l’extérieur. Ne pas stocker de substances explosives
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ou inflammables (par ex. essence ou bidons
aérosols) à l’intérieur ou près de l’appareil - risque
d’incendie.L’appareil doit uniquement être utilisé
pour laver la vaisselle domestique en suivant les
instructions du présent manuel.L’eau contenue dans
l’appareil n’est pas potable. Utilisez uniquement
des détergents et des produits de rinçage conçus
pour un lave-vaisselle automatique. Lorsque vous
ajoutez du sel à l’adoucisseur, faites tourner un
cycle immédiatement pour éviter des dommages
dus à la corrosion aux pièces internes. Conservez
le détergent, le liquide de rinçage, et le sel hors de
portée des enfants. Coupez l’alimentation en eau
et débranchez ou déconnectez l’alimentation avant
l’entretien et la maintenance.Débranchez l’appareil
en cas de dysfonctionnement.
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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, adressezvous 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

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 conformité
avec la réglementation des autorités locales régissant la
mise au rebut de déchets.

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.
Ne procédez à aucune réparation ni à aucun
remplacement de pièce sur l’appareil autres
que ceux spécifiquement indiqués dans le guide
d’utilisation. Faites appel uniquement au service
après-vente agréé. Une réparation autonome ou
non-professionnelle peut provoquer un incident
dangereux provoquant des menaces pour la vie ou
la santé et/ou des dommages significatifs aux biens.

dans un lave-vaisselle domestique consomme
habituellement moins d’énergie et d’eau en phase
d’utilisation que le lavage à la main lorsque le lavevaisselle domestique est utilisé conformément aux
instructions du fabricant.

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
AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES
vous avez acheté l’appareil. Cet appareil est certifié
La plaque signalétique se trouve sur le rebord avant conforme à la Directive européenne 2012/19/UE
du four (visible lorsque la porte est ouverte).
relative aux déchets d’équipements électriques
Il doit être possible de déconnecter l’appareil et électroniques (DEEE). En vous assurant que
de l’alimentation électrique en le débranchant si la l’appareil est mis au rebut correctement, vous
prise est accessible u au moyen d’un interrupteur pouvez aider à éviter d’éventuelles conséquences
multipolaire accessible installé en amont de la prise négatives sur l’environnement et la santé humaine.
conformément aux normes de sécurité nationale.
Le symbole sur le produit ou sur la documentation
N’utilisez pas de rallonge, de multiprise, ou qui l’accompagne indique qu’il ne doit pas être traité
d’adaptateurs. Une fois l’installation terminée, comme un déchet domestique, mais doit être remis
l’utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage
composantes électriques. N’utilisez pas l’appareil des appareils électriques et électroniques.
si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. CONSEILS RELATIFS À L’ÉCONOMIE D’ÉNERN’utilisez pas cet appareil si le câble d’alimentation GIE
ou la prise de courant sont endommagés, si Le programme Eco est adapté pour nettoyer la
l’appareil ne fonctionne pas correctement, ou s’il a vaisselle normalement sale, et pour cette utilisation,
été endommagé ou échappé.
c’est le programme le plus efficace en termes
Si le câble d’alimentation est endommagé, d’énergie combinée et de consommation d’eau, et il
remplacez-le avec un câble identique par le fabricant est utilisé pour évaluer la conformité à la législation
ou un de ces techniciens autorisée, ou un technicien européenne en matière d’éco-conception.
qualifié pour éviter les dangers d’électrocution.
Le chargement du lave-vaisselle domestique jusqu’à
Si la fiche installée n’est pas adaptée pour votre prise, la capacité indiquée par le fabricant contribuera à
contactez un technicien qualifié. Ne tirez pas sur le économiser de l’énergie et de l’eau. Le prérinçage
câble d’alimentation. Ne plongez jamais le cordon manuel des éléments de vaisselle provoque une
d’alimentation ou la prise dans l’eau. Éloignez le augmentation de la consommation d’eau et d’énergie
cordon des surfaces chaudes.
et n’est pas recommandé. Le lavage de la vaisselle
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia należy
uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa. 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.
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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
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
być solidnie przymocowane, aby nie obluzowały
UWAGA: To urządzenie nie jest przeznaczone się podczas pracy zmywarki. Należy przestrzegać
do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego obowiązujących lokalnych przepisów przedsiębiorstwa
programatora czasowego (np. minutnika), lub wodociągowego. Ciśnienie doprowadzenia wody: 0,05
odrębnego systemu zdalnego sterowania.
- 1,0 MPa. Urządzenie należy umieścić pod ścianą lub
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w zabudowie meblowej, ograniczając dostęp do jego
w gospodarstwach domowych i podobnych, takich jak: tylnej części. Jeśli zmywarka ma otwory wentylacyjne
kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych w podstawie, to otwory te nie mogą być zasłonięte
środowiskach roboczych; budynki gospodarcze; dywanem.
pokoje hotelowe, motelowe (do użytku gości)
Instalacja, w tym podłączenie do instalacji wodnej
i inne pomieszczenia mieszkalne.
(jeśli występuje) i zasilania oraz wszelkie naprawy
Maksymalną liczbę nakryć podano w karcie muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego
produktu.
technika. Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej
Nie należy zostawiać otwartych drzwiczek – ryzyko części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone
potknięcia. Otwarte drzwi urządzenia mogą utrzymać w instrukcji obsługi. Nie należy pozwalać dzieciom
wyłącznie ciężar wysuniętego kosza wraz z naczynia- zbliżać się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu
mi. Nie należy opierać się o drzwiczki urządzenia, sia- urządzenia należy sprawdzić, czy nie uległo ono
dać na nich ani na nie wchodzić, jak również opierać o uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku
nie innych przedmiotów.
problemów należy skontaktować się z najbliższym
OSTRZEŻENIE : Detergenty używane w serwisem technicznym. Po wykonaniu instalacji należy
zmywarkach są środkami silnie zasadowymi. Mogą przechowywać odpady z opakowania (plastik, elementy
spowodować znaczne zagrożenie dla zdrowia i życia styropianowe, itd.) poza zasięgiem dzieci – ryzyko
w przypadku ich połknięcia. Unikać kontaktu ze skórą uduszenia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
i oczami, i uważać, aby dzieci pozostawały z dala od czynności montażowych urządzenie należy odłączyć
zmywarki, gdy jej drzwiczki są otwarte. Po zakończeniu od zasilania elektrycznego – ryzyko porażenia prądem.
każdego cyklu zmywania należy sprawdzić, czy Podczas instalacji upewnić się, czy urządzenie nie
dozownik detergentu jest pusty.
spowoduje uszkodzenia przewodu zasilającego –
OSTRZEŻENIE : Noże i inne akcesoria o ostrych ryzyko porażenia. Urządzenie można włączyć dopiero
czubkach i krawędziach należy wkładać do kosza po zakończeniu procedury instalacji.
ostrzami skierowanymi w dół lub układać je poziomo. W przypadku instalacji urządzenia na końcu szeregu
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań urządzeń, gdy odsłonięta jest jego boczna ściana, aby
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na uniknąć ryzyka obrażeń ciała, należy zakryć od tej strony
zewnątrz. Wewnątrz urządzenia ani w jego sąsiedztwie obszar zawiasów. Temperatura dopływającej wody
nie należy przechowywać substancji wybuchowych ani zależy od modelu zmywarki. Jeśli na zainstalowanym
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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.

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.

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.

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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