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PL   WAŻNE WSKAZÓWKI  

               BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem urządzenia należy przeczytać 

uważnie instrukcję, ponieważ zawiera ona 
ważne informacje na temat bezpiecznej 
instalacji, użytkowania i konserwacji. Zachować 
niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu w 
celu przyszłej konsultacji. W przypadku 
sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia 
urządzenia należy się upewnić, że instrukcja 
została przekazana wraz z urządzeniem.
Ostrożnie usunąć wszystkie materiały 
opakowaniowe i upewnić się, że nie zostały 
one uszkodzone podczas transportu. W razie 
uszkodzenia, skontaktować się ze sprzedawcą i 
nie rozpoczynać czynności montażowych. 

Podczas użycia zmywarki, stosować 
poniższe środki ostrożności:
•	 Stosować	 urządzenie	 do	mycia	 naczyń	

zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji.
•	 Urządzenie	może	być	używane	przez	dzieci	

powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi 
zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub 
psychicznymi lub brakiem doświadczenia i 
wiedzy, jeśli osoby te są nadzorowane, uzyskały 
instrukcje na temat bezpiecznego użycia 
urządzenia i mają świadomość istniejącego 
zagrożenia. Nie zezwalać dzieciom na zabawę 
urządzeniem.

•	 Czyszczenie	i	konserwacja	nie	powinny	być	
przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

•	 Nie	 instalować	urządzenia	na	 zewnątrz,	
nawet w zadaszonym miejscu. Wystawienie 
urządzenia na działanie deszczu i burz jest 
bardzo niebezpieczne.

•	 Nie	przechowywać	łatwopalnych	materiałów	
w pobliżu urządzenia.

•	 Woda	w	urządzeniu	nie	jest	zdatna	do	picia.
•	 Nie	używać	 rozpuszczalników	wewnątrz	

urządzenia: ryzyko wybuchu!

•	 Nie	pozostawiać	drzwi	w	pozycji	otwartej,	
ponieważ może to wywołać ryzyko uwięzienia.

•	 Nie	 stawiać	przedmiotów	na	otwartych	
drzwiczkach; nie siadać, ani nie stawać na 
drzwiczkach, ponieważ może to doprowadzić 
do przechylenia urządzenia.

•	 Otwarte	 drzwiczki	 urządzenia	 mogą	
udźwignąć wyłącznie masę załadowanego 
kosza, gdy jest on wysunięty.

•	 Po	 zakończeniu	 każdego	 cyklu	 i	 przed	
rozpoczęciem czyszczenia w celu konserwacji, 
jak	 również	 w	 razie	 usterki	 podczas	
funkcjonowania należy odłączyć przyłącze 
wody i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

•	 Naprawy	 i	 zmiany	 techniczne	 muszą	
być w ykony wane w yłącznie  pr zez 
wykwalifikowanego technika.

•	 Podczas	odłączania	urządzenia	należy	zawsze	
ciągnąć za wtyczkę znajdującą się w gniazdku. 
Nie ciągnąć za kabel.
•	 W	celu	uniknięcia	niebezpieczeństwa	
pocięcia, podczas montażu urządzenia 

należy stosować odpowiednie rękawice. 
•	 Podczas	użytkowania	należy	w	odpowiedni	
sposób	zabezpieczyć	dostęp	do	tylnej	ściany,	
dosuwając urządzenie do ściany lub płyty 
meblowej.

•	 Przechowywać	materiał	opakowaniowy	poza	
zasięgiem dzieci, nie zezwalać na zabawę 
materiałem opakowaniowym.

•	 Nie	 zezwalać	 dzieciom	 na	 zabawę	
urządzeniem.

•	 Przechowywać	środek	myjący,	dodatek	do	
płukania	i	sól	poza	zasięgiem	dzieci.

•	 Urządzenie	jest	przeznaczone	wyłącznie	do	
użytku domowego. 

•	 N ie 	 uruchamiać	 urządzenia 	 przed	
zakończeniem	procesu	instalacji.	 

INSTRUKCJE W ZAKRESIE UZIEMIENIA
•	 Należy	zapewnić	uziemienie urządzenia. W 

razie niewłaściwego funkcjonowania lub 
zwarcia w obwodzie elektrycznym, uziemienie 

LEGENDA	SYMBOLI/LEGENDA	SIMBOLI/LÉGENDE	DES	SYMBOLES
Ostrzeżenie/Attenzione/Avertissement

	Uziemienie/Messa	a	Terra/Mise	à	la	terre

	Ryzyko	porażenia	elektrycznego/Rischio	elettrico/Risque	d’électrocution

	Odpady/Smaltimento/Déchet

		Ochrona	środowiska/Rispettare	l’ambiente/Protection	de	l’environnement

	Recykling/Riciclare/Recyclage
 
	Użycie	rękawic/Usare	i	guanti/Utiliser	des	gants.
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ogranicza ryzyko porażenia prądem przy 
użyciu przewodu odprowadzającego prąd 
elektryczny.	Urządzenie	jest	wyposażone	w	
kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką 
uziemiającą.

•	 Należy	umieścić	wtyczkę	w	odpowiednim	
gnieździe, zainstalowanym i uziemionym 
zgodnie miejscowymi przepisami.

•	 Nie	 stosować	przedłużaczy,	przejściówek	
i	 rozgałęźników	 w	 celu	 podłączenia	
urządzenia do gniazda.
•	 Niewłaściwe	 podłączenie	 przewodu	
urządzenia - uziemienia może wywołać 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

•	 W	 razie	wątpliwości	na	 temat	uziemienia	
urządzenia należy się skontaktować z 
wykwalifikowanym elektrykiem lub 
przedstawicielem serwisu. Nie dokonywać 
modyfikacji wtyczki dostarczonej z urządzeniem, 
jeśli nie pasuje ona do gniazda. Należy się 
zwrócić	do	wykwalifikowanego elektryka w celu 
instalacji odpowiedniego gniazda. 

WŁAŚCIWE UŻYCIE
•	 Podczas	instalacji należy zapewnić dostęp do 
wyłącznika	urządzenia	(główny	wyłącznik).	

•	 Podczas	wkładania	naczyń	do	mycia:
1 -	Umieścić	ostre	przedmioty	w	taki	sposób,	by	

nie uszkodziły one uszczelki na drzwiczkach;
2 - OSTRZEŻENIE:	Noże	 i	ostro	zakończone	

przedmioty należy ładować do kosza na 
sztućce	z	końcówkami/ostrzami	zwróconymi	
w	dół	 lub	układać	 je	w	pozycji	poziomej	z	
ostro	zakończonym	końcem	znajdującym	się	
z dala od przedniej części urządzenia.

•	 Stosować	wyłącznie	środki	myjące	i	dodatki	
do płukania przeznaczone do zmywarek 
automatycznych.

•	 OSTRZEŻENIE:	 Niektóre	 środki	myjące	
do zmywarek są silnie alkaliczne. W 
przypadku połknięcia, mogą być one 
bardzo	niebezpieczne.	Unikać	 kontaktu	
ze	skórą	 i	oczami	 i	nie	zezwalać	dzieciom	
na przebywanie w pobliżu zmywarki, gdy 
jest	ona	otwarta.	Po	zakończeniu	każdego	
mycia należy sprawdzić, czy pojemnik na 
środek myjący jest pusty.

•	W	razie	uszkodzenia	przewodu	zasilania,	
w celu uniknięcia zagrożenia, powinien on 
zostać wymieniony przez producenta, jego 
serwisanta lub inną osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje.

•	 Podczas	 insta lacji ,  nie dopuścić do 
nadmiernego zagięcia lub spłaszczenia 
kabla	zasilającego.	Nie	naruszać	elementów	
sterujących.

	•Należy	postępować	zgodnie	z	lokalnymi		
 przepisami, dzięki czemu opakowania 

będą mogły być ponownie wykorzystane.
•	 Stosować	zmywarkę	wyłącznie	zgodnie	z	

zamierzonym przeznaczeniem.
•	 Należy	podłączyć	urządzenie	do	przyłączy	

wodociągowych przy użyciu kompletu 
węży. Nie należy ponownie używać starego 
kompletu węży.

•	 Maksymalna	 liczba	miejsc	 na	 naczynia	
została przedstawiona na karcie produktu. 

   OCHRONA ŚRODOWISKA
•	 Niniejsze	urządzenie	zostało	wykonane	z	

materiału nadającego się do recyklingu i 
ponownego użycia. Złomowanie urządzenia 
powinno być przeprowadzone zgodnie 
z miejscowymi przepisami w zakresie 
składowania	odpadów.	Przed	złomowaniem	
należy odciąć kabel zasilający,  aby 
uniemożliwić ponowne użycie urządzenia.

•	 W	celu	uzyskania	bardziej	 szczegółowych	
informacji  na temat postępowania 
z produktem i recyklingu należy się 
skontaktować z miejscowymi władzami 
zajmującymi	 się	 selektywną	 zbiórką	
odpadów	 lub	 z	 punktem	 sprzedaży,	w	
którym	zostało	zakupione	urządzenie.

SKŁADOWANIE LUB OPAKOWANIE
• 	 Opakowanie	 może	 być	 poddane	
recyklingowi w 100%, jak potwierdza 

symbol recyklingu. Nie należy wyrzucać do 
środowiska części opakowania, ale należy 
je składować zgodnie z przepisami 
wydanymi przez miejscowe władze.
		•	 Dyrektywa	europejska	2012/19/WE	w	
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
oraz	elektronicznego	(WEEE)	przewiduje,	

że domowe urządzenia elektryczne nie 
mogą podlegać zwykłemu cyklowi utylizacji 
stałych	 odpadów	 miejskich.	 Zużyte	
urządzenia powinny być zebrane oddzielnie 
w	celu	optymalizacji	kosztów	ponownego	
wykorzystania	 i	 recyklingu	 surowców,	 z	
których	 zbudowane	 jest	 urządzenie,	
zapobiegając jednocześnie r yz yku 
zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia 
życia	publicznego.	Symbol	przekreślonego	
pojemnika na odpady oznaczony na 
wszystkich produktach przypomina 
właścicielowi o obowiązku w zakresie 
oddzielnej	 zbiórki	 odpadów.	W	 celu	
uzyskania dodatkowych informacji na 
temat prawidłowego usuwania zużytego 
sprzętu domowego, użytkownicy mogą się 
zwrócić	do	właściwych	służb	miejskich	lub	
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IT  ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
          IMPORTANTI

Prima dell’uso leggere le istruzioni con 
attenzione: contengono informazioni importanti 
sulla sicurezza di installazione, uso e 
manutenzione. Tenere il presente manuale in 
un luogo sicuro, per farvi riferimento in futuro. 
Se l’elettrodomestico viene venduto, ceduto 
o spostato, fare in modo che sia sempre 
accompagnato dal relativo manuale.
Estrarre completamente l’elettrodomestico 
dall’imballaggio e verificare che non abbia 
riportato danni durante il trasporto. In caso di 
danni, contattare il rivenditore e non procedere 
all’installazione. 

Durante l’utilizzo della lavastoviglie rispettare 
le seguenti precauzioni:
•  L’elettrodomestico deve essere utilizzato 

per il lavaggio delle stoviglie domestiche nel 
rispetto delle istruzioni del presente manuale.

• Questo elettrodomestico può essere utilizzato 
da bambini di almeno 8 anni d’età e da 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali 
o mentali, oppure sprovviste di esperienza e 
conoscenze, purché vengano loro fornite 
supervisione o istruzioni su come utilizzarlo in 
modo sicuro e purché ne abbiano compreso i 
potenziali pericoli. Non lasciare che i bambini 
giochino con l’elettrodomestico.

• Le operazioni di pulizia e di manutenzione 
dell’utente non devono essere eseguite da 
bambini senza supervisione.

• L’elettrodomestico non deve essere installato 
all’aperto, neppure in zone coperte. È 
estremamente pericoloso lasciare la 
lavastoviglie esposta a pioggia e intemperie.

• Non depositare materiali infiammabili accanto 
all’elettrodomestico.

• L’acqua contenuta nell’elettrodomestico non 
è potabile.

• Non util izzare solventi all ’ interno 
dell’elettrodomestico: rischio di esplosione!

• Lo sportello non deve essere lasciato aperto 
per non rischiare di inciamparci.

• Non appoggiare oggetti sullo sportello 
aperto e non sedersi né mettersi in piedi sullo 
sportello, per non rischiare di farlo cadere in 
avanti.

• Lo sportello aperto può sostenere soltanto il 
peso del cestello carico, una volta estratto.

• Chiudere il rubinetto dell’acqua ed estrarre 
il tappo dalla presa elettrica alla fine di ogni 
ciclo e prima di pulire l’elettrodomestico per la 
manutenzione. Scollegare l’elettrodomestico 
anche in caso di cattivo funzionamento.

• Le riparazioni e le modifiche tecniche devono 

essere eseguite esclusivamente da un 
tecnico qualificato.

• Quando si scollega l’elettrodomestico, estrarre 
sempre la spina dalla presa dell’alimentazione 
senza tirare il cavo.

• Per evitare rischi di lesioni, servirsi di 
guanti specifici durante l’assemblaggio 

dell’elettrodomestico. 
• Durante l’uso limitare l’accesso al lato 

posteriore per quanto possibile, ad esempio 
avvicinando l’elettrodomestico alla parete o 
a un mobile.

• Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla 
portata dei bambini: questi materiali non 
vanno utilizzati per giocarci.

• Non lasciare che i bambini giochino con 
l’elettrodomestico.

• Tenere in deposito detersivo, brillantante e 
sale in un luogo che non sia alla portata dei 
bambini.

• L’elettrodomestico è stato pensato unicamente 
per un uso in ambito domestico. 

• Non mettere in funzione l’elettrodomestico fino 
al completamento dell’installazione.

 ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA
• Questo elettrodomestico deve essere 

collegato all’impianto di terra. In caso di 
cattivo funzionamento o guasto, la messa 
a terra ridurrà il rischio di scossa elettrica 
fornendo una via di minore resistenza della 
corrente elettrica. L’elettrodomestico è dotato 
di un cavo di alimentazione provvisto di 
conduttore di terra e di spina di terra.

• La spina deve essere collegata ad una 
presa adeguata, installata e messa a terra 
nel rispetto di tutte le normative e disposizioni 
locali.

• Non servirsi di prolunghe, adattatori e spine 
adattatrici per collegare l’elettrodomestico alla 
presa elettrica.
• Un collegamento errato del conduttore di 
terra può comportare il pericolo di scossa 
elettrica.

• Rivolgersi a un elettricista qualificato o a un 
addetto all’assistenza in caso di dubbio sulla 
corretta messa a terra dell’elettrodomestico. 
Non modificare la spina fornita con 
l’elettrodomestico nel caso in cui non sia 
adatta alla presa. Far installare una presa 
adeguata da un elettricista qualificato. 

USO CORRETTO
• Una volta effettuata l’installazione, lasciare 

spazio sufficiente perché sia possibile 
scollegare l’elettrodomestico (spina 
principale). 

do	skupujących	go	sprzedawców.
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• Nel caricare le stoviglie da lavare:
1 - Posizionare gli oggetti affilati in modo tale 

che non danneggino la guarnizione dello 
sportello.

2 - ATTENZIONE: I coltelli e gli altri utensili affilati 
vanno inseriti nel cestello delle posate con la 
punta/lama verso il basso oppure sistemati 
in posizione orizzontale con l’estremità 
affilata rivolta lontano dal lato anteriore 
dell’elettrodomestico.

• Utilizzare solo detersivo e brillantante destinati 
a lavastoviglie automatiche.

• ATTENZIONE: Alcuni detersivi per 
lavastoviglie sono fortemente alcalini e 
possono essere estremamente pericolosi, 
se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle 
e gli occhi. Tenere i bambini lontani dalla 
lavastoviglie quando lo sportello è aperto. 
Controllare che lo scomparto del detersivo 
sia vuoto al termine del ciclo di lavaggio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione sia 
danneggiato, farlo sostituire dal fabbricante, 
da un addetto all’assistenza o da un tecnico 
qualificato per evitare pericoli.

• Durante l’installazione il cavo di alimentazione 
non deve essere sottoposto a piegature o 
compressioni eccessive o pericolose. Non 
manomettere i comandi.
 • Per smaltire i materiali di imballaggio, 
rispettare le disposizioni in vigore a livello 

locale sul riutilizzo degli imballi.
• Utilizzare la lavastoviglie solo per la funzione 

alla quale è destinata.
• L’elettrodomestico deve essere collegato 

alla rete idrica utilizzando tubi nuovi. Non 
riutilizzare tubi vecchi.

• Il numero massimo di coperti che possono 
essere lavati è riportato nella scheda prodotto. 

  RISPETTARE L’AMBIENTE
• Questo elettrodomestico è composto 

da materiali riciclabili e riutilizzabili. La 
rottamazione deve avvenire nel rispetto delle 
disposizioni locali in materia di smaltimento dei 
rifiuti. Prima della rottamazione, verificare che il 
cavo d’alimentazione sia stato tagliato in modo 
da impedire il riutilizzo dell’elettrodomestico.

• Per avere informazioni più dettagliate su 
come gestire e riciclare questo prodotto, 
contattare le autorità locali addette alla 
raccolta differenziata dei rifiuti oppure il 
rivenditore dell’elettrodomestico.

SMALTIMENTO DELL’IMBALLAGGIO
 • L’imballaggio può essere riciclato al 100%, 
come conferma il simbolo relativo al 

riciclaggio. Non disperdere nell’ambiente le 
varie parti dell’imballaggio, ma smaltirle nel 
rispetto delle disposizioni delle autorità locali.
  • La Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) prevede lo smaltimento degli 

elettrodomestici al di fuori del normale ciclo 
dei rifiuti solidi urbani. Gli elettrodomestici 
esausti vanno raccolti in modo separato per 
ottimizzare il costo del riutilizzo e del riciclo 
dei materiali contenuti, oltre che per prevenire 
danni potenziali all’ambiente e alla salute 
pubblica. Il simbolo del bidone della 
spazzatura barrato affisso su tutti i prodotti 
serve a ricordare ai proprietari che hanno 
l’obbligo di effettuare la raccolta differenziata. 
Per avere ulteriori informazioni su come 
smaltire gli elettrodomestici in modo corretto, 
i proprietari possono contattare le autorità 
pubbliche pertinenti o il rivenditore locale 
dell’elettrodomestico. 

FR   INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 
        IMPORTANTES

Lire attentivement les consignes avant 
toute utilisation. Elles contiennent des 
informations importantes pour une installation, 
une utilisation et un entretien en toute sécurité. 
Conserver ce manuel en lieu sûr pour une 
consultation future. Si l’appareil est vendu, 
donné ou déplacé, le manuel devra 
l’accompagner.
Déballer complètement l’appareil et vérifiez 
si le transport ne l’a pas endommagé. Le 
cas échéant, contacter le revendeur et 
interrompre l’installation. 

Pour utiliser le lave-vaisselle, suivre les 
précautions suivantes :
• L’appareil doit être utilisé pour le lavage 

de la vaisselle domestique conformément 
aux consignes figurant dans ce manuel.

• L’appareil peut être utilisé par des enfants de 
plus de 8 ans et des personnes présentant 
des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales limitées, voire dépourvues 
de l’expérience et des connaissances 
nécessaires, sous surveillance et après 
avoir reçu les instructions nécessaires 
quant à l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité. Une compréhension des risques 
est également nécessaire. Les enfants ne 
sont pas autorisés à jouer avec l’appareil.
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• Les enfants ne sont pas autorisés à 
nettoyer ni effectuer l’entretien de l’appareil 
sans surveillance.

• Ne pas installer l’appareil à l’extérieur, 
même dans un endroit protégé. Il est 
extrêmement dangereux de l’exposer à la 
pluie et aux orages.

• Ne pas conserver de matériaux 
inflammables à proximité de l’appareil.

• L’eau dans l’appareil n’est pas potable.
• Ne pas utiliser de solvants dans l’appareil : 

risque d’explosion !
• Ne pas laisser la porte ouverte, car elle 

présente un danger de trébuchement.
• Ne rien poser sur la porte ouverte. Ne 

pas s’asseoir ni monter sur la porte car la 
machine pourrait basculer.

• Ouverte, la porte de la machine ne peut 
supporter que le poids du tiroir rempli.

• Le robinet d’alimentation en eau doit 
être fermé et la fiche enlevée de la prise 
électrique au terme de chaque cycle et 
avant le nettoyage de l’appareil en vue des 
travaux d’entretien. Débrancher également 
en cas de dysfonctionnement.

• Seul un technicien qualifié est apte à 
effectuer les réparations et les modifications 
techniques.

• Pour débrancher l’appareil, toujours 
extraire la fiche de la prise principale. Ne 
pas tirer sur le câble.

• Pour éviter tout risque de coupure, 
l’utilisation de gants spéciaux est 

nécessaire pour l’assemblage de l’appareil. 
• Pendant l’utilisation, l’accès à la paroi 

arrière doit être limité de façon durable, 
en rapprochant par exemple la machine 
du mur ou d’un meuble.

• Conserver les matériaux d’emballage hors 
de portée des enfants. Les emballages ne 
sont pas des jouets.

• Les enfants ne sont pas autorisés à jouer 
avec l’appareil.

• Ranger les produits de nettoyage, de 
rinçage et le sel hors de portée des enfants.

• La machine est conçue pour un usage 
domestique exclusivement. 

• L’appareil ne peut pas être utilisé avant que 
l’installation ait été menée à terme.

 CONSIGNES DE MISE À LA TERRE
• Cet appareil doit être mis à la terre. 

En cas de dysfonctionnement ou de 
panne, une prise de terre réduit le risque 
d’électrocution en permettant au courant 
électrique de suivre un chemin de moindre 
résistance. Cet appareil est doté d’un 

cordon comportant un conducteur de terre 
et d’une fiche de mise à la terre.

• La fiche doit être branchée sur une prise 
de courant compatible, installée et mise 
à la terre conformément aux codes et 
règlementations en vigueur dans le pays.

• Éviter les allonges et les adaptateurs pour 
relier la machine à la prise.
• Un mauvais branchement du 
conducteur de terre de l’appareil peut 
entraîner un risque d’électrocution.

• En cas de doute, consulter un électricien 
qualifié ou un préposé du service pour 
s’assurer que l’appareil est correctement 
mis à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie 
avec l’appareil si elle n’est pas compatible 
avec la prise de courant. Demander à un 
électricien qualifié d’installer une prise 
adaptée. 

UTILISATION APPROPRIÉE
• L’accès à la prise principale doit être 

assuré au terme de l’installation afin de 
pouvoir débrancher la machine le cas 
échéant. 

• Pour charger l’appareil:
1 - Placer les objets coupants de sorte à ne 

pas endommager le joint de la porte.
2 - AVERTISSEMENT: Les couteaux 

et les autres utensiles présentant des 
pointes coupantes doivent être placés 
dans le panier à couverts. Les pointes 
et lames doivent être orientées vers le 
bas ou placées à l’horizontale. La partie 
coupante doit être tournée vers l’arrière 
de la machine.

• Utiliser uniquement des produits de 
lavage et de rinçage pour lave-vaisselle 
automatique.

• AVERTISSEMENT: Certains produits 
de lavage pour lave-vaisselle sont très 
alcalins. Ils peuvent s’avérer extrêmement 
dangereux en cas d’ingestion. Éviter tout 
contact avec la peau et les yeux et tenir 
les enfants à l’écart de l’appareil lorsque 
la porte est ouverte. Vérifier que le bac de 
produit de lavage est vide une fois le cycle 
de lavage achevé.
• Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son agent d’entretien ou une 
personne aux qualifications identiques 
pour éviter tout danger.

• Pendant l’installation, l’alimentation 
électrique ne doit pas subir des 
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PL  Serwis Techniczny
Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego:
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie 

(patrz Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania).
• Ponownie uruchomić program, aby przekonać się, czy usterka 

nie ustąpiła.
• W przeciwnym wypadku skontaktować się z autoryzowanym 

Serwisem Technicznym. 

Zwracać się wyłącznie do autoryzowanych techników.
Podać:
• rodzaj nieprawidłowości;
• model urządzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej
na urządzeniu (patrz Opis urządzenia).

IT  Assistenza
Prima di contattare l’Assistenza:
• Verificare se l’anomalia può essere risolta da soli (vedi Anomalie 

e Rimedi).
• Riavviare il programma per controllare se l’inconveniente è stato 

ovviato.
• In caso negativo, contattare il Servizio Assistenza Tecnica 

Autorizzato.

Non ricorrere mai a tecnici non autorizzati.

Comunicare:
• il tipo di anomalia;
• il modello della macchina (Mod.);
• il numero di serie (S/N).
Queste informazioni si trovano sulla targhetta caratteristiche posta 
sull’apparecchio (vedi Descrizione dell’apparecchio).

déformations ou un aplatissement 
excessifs ou dangereux. Ne pas altérer 
les commandes.

 • Pour  é l iminer  les matér iaux 
d’emballage, respecter la législation 

locale en termes de recyclage.
• Utiliser l’appareil uniquement pour l’usage 

auquel il est destiné.
• La machine doit être reliée à une alimentation 

d’eau à l’aide de tuyaux neufs. Les tuyaux 
usagés doivent être évités.

• Le nombre maximal de couverts pour 
lequel la machine est prévue figure dans 
la fiche produit. 

  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
• La machine a été fabriquée à partir de 

matériaux recyclables ou réutilisables. 
La mise au rebut doit être réalisée 
conformément à la législation locale en la 
matière. Avant la mise au rebut, veillez à 
couper le cordon d’alimentation pour éviter 
toute réutilisation de l’appareil.

• Pour de plus amples informations sur la 
prise en charge et le recyclage de ce 
produit, contactez les autorités locales 
compétentes en termes de tri sélectif ou 
votre revendeur.

  MISE AU REBUT DE L’EMBALLAGE
• L’emballage peut être intégralement 

recyclé, comme l’indique le symbole 
Recyclable. Les différentes parties de 
l’emballage ne doivent pas être dispersées 
dans la nature, mais mise au rebut 
conformément à la législation locale.
  • La Directive européenne 2012/19/EU 
relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) 

stipule que les appareils domestiques 
doivent faire l’objet d’une collecte séparée 
de celle des déchets domestiques. Les 
appareils en fin de vie doivent être collectés 
séparément afin d’optimiser le coût de 
réutilisation et de recyclage des matériaux 
composant la machine tout en évitant les 
effets néfastes pour l’atmosphère et la 
santé publique. Le symbole représentant 
une poubelle sur roues barrée d’une croix 
rappelle aux utilisateurs leurs obligations 
en termes de tri sélectif. Pour plus 
d’informations quant à la mise au rebut 
correcte des appareils domestiques, les 
propriétaires sont invités à prendre contact 
avec les autorités publiques compétentes 
ou leur revendeur.

FR  Service
Avant d’appeler le service d’assistance technique:
• Vérifier s’il est possible de résoudre l’anomalie soi-même (voir 

Anomalies et remèdes).
• Faire repartir le programme pour s’assurer que l’inconvénient 

a été résolu.
• Si ce n’est pas le cas, contacter un Service d’Assistance 

Technique agréé.

Ne jamais faire appel à des techniciens non agréés.

Communiquer:
• le type d’anomalie;
• le modèle de l’appareil (Mod.);
• le numéro de série (S/N).
Ces informations figurent sur la plaque signalétique apposée sur 
l’appareil (voir Description de l’appareil).
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Karta produktu

Marka WHIRLPOOL
Nazwa modelu ADG 351
Pojemność znamionowa, wyrażona liczbą standardowych kompletów naczyń (1) 10
Klasa efektywności energetycznej, skla od A+++ (niskie zużycie) do D (wysokie zużycie) A+
Zużycie energii w kWh rocznie (2) 237
Zużycie energii w standardowym cyklu zmywania w kWh 0.83
Zużycie energii w trybie wyłączenia W 0.5
Zużycie energii w  trybie czuwania W 5.0
Roczne zużycie wody w litrach rocznie (3) 2800
Klasa efektywności suszenia, skla od G (minimalna efektywność) do A (maksymalna efektywność) A
Czas programu dla standardowego cyklu zmywania w minutach 180
Czas trwania trybu czuwania w minutach 12
Poziom emitowanego hałasu w dB(A) re1 pW 49
Model do zabudowy Tak

Uwagi
1) Informacja, że cykl jest odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz że jest najbardziej efektywnym 
programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej; Standardowy cykl zmywania odpowiada 
cyklowi Eco.

2) Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania, przy użyciu zimnej wody, oraz w trybie niskiego zużycia energii. Rzeczywiste 
zużycie energii zależy od sposobu użycia urządzenia.

3) Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użycia urządzenia.

PL  Karta produktu

Scheda prodotto

Marchio WHIRLPOOL
Modello ADG 351
Capacità nominale in numero di coperti standard (1) 10
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi) A+
Consumo energetico annuo in kWh (2) 237
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh 0.83
Consumo di potenza nel modo spento in W 0.5
Consumo di potenza nel modo lasciato acceso in W 5.0
Consumo di acqua annuo in litri (3) 2800
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima) A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard in minuti 180
Durata del modo lasciato acceso in minuti 12
Rumore in dB(A) re 1 pW 49
Prodotto da incasso Si
NOTE
1) L’informazione sull’etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per 
lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia 
ed acqua. Il ciclo standard corrisponde al ciclo ECO.
2) Consumo di energia basato su 280 cicli annui standard con acqua caricata fredda e sui consumi in modo di spento o di lasciato 
acceso dopo la fine ciclo. Il consumo effettivo dipende da come viene usato l’elettrodomestico.

3) Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.

IT  Scheda prodotto
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Fiche de produit
Marque WHIRLPOOL
Modèle ADG 351
Capacité nominale dans un environnement standard (1) 10
Classe énergétique sur une échelle de A+++ (faible consommation) à D (consommation élevée) A+
Consommation d''énergie par année en kWh (2) 237
Consommation d''énergie du cycle de lavage standard en kWh 0.83
Consommation d''energie en mode "off" en W 0.5
Consommation d''energie en mode "on" en W 5.0
Consommation d''eau par an en litres (3) 2800
Classe d’efficacité du séchage sur une échelle de G (efficacité minimum) à A (efficacité maximum) A
Durée du programme pour un cycle de lavage standard en minutes 180
Durée du mode "on" en minutes 12
Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW 49
Encastrable Oui

NOTES
1) Les informations sur l’étiquette et sur la fiche se rapportent au cycle de lavage standard. Ce programme convient pour laver 
une vaisselle normalement sale, et il s’agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d’eau et 
d’énergie. Le cycle de lavage standard correspond au cycle éco.
2) Sur la base de 280 cycles de lavage standard avec une alimentation en eau froide et une consommation en modes à faible 
puissance. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil

3) Sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de 
l’appareil.

FR  Fiche de produit
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Instalacja

W przypadku przenoszenia należy trzymać urządzenie w 
pozycji pionowej; w razie konieczności przechylić je do tyłu.

Połączenia hydrauliczne
Przystosowanie instalacji hydraulicznej powinno być 
dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Wąż doprowadzający i odprowadzający wodę można skiero-
wać na prawo lub na lewo, aby umożliwić optymalną instalację. 
Przewody rurowe nie mogą być zagięte ani przygniecione 
przez zmywarkę.

Podłączenie węża doprowadzającego wodę
• Do zaworu wody z gwintem 3/4” GAS  zimnej lub ciepłej 

(max. 60°C).
• Odkręcić wodę i pozwolić płynąć aż stanie się przejrzysta. 
• Przykręcić dobrze wąż doprowadzający wodę i odkręcić 

kurek.

Jeśli wąż doprowadzający okaże się za krótki, zwrócić się 
do specjalistycznego sklepu lub wykwalifikowanego technika 
(zob. Serwis).

Ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie wartości 
podanych w tabeli danych technicznych, w przeciwnym 
przypadku zmywarka może pracować nieprawidłowo.

Należy zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie tworzyły 
się zgięcia ani zwężenia.

Podłączenie węża odprowadzającego wodę
Podłączyć przewód odprowadzający do przewodu 
kanalizacyjnego o średnicy minimum 2 cm. (A)
Złącze przewodu odprowadzającego musi znajdować się na 
wysokości od 40 do 80 cm od podłogi lub podłoża, na którym 
umieszczono zmywarkę.

Przed podłączeniem przewodu odprowadzającego wodę do 
syfonu zlewozmywaka, należy usunąć plastikową zatyczkę 
(B).

Zabezpieczenie przed zalaniem
Aby zagwarantować, że nie dojdzie do zalania, zmywarka:
- posiada system przerywający dopływ wody w przypadku 
wystąpienia anomalii lub wydostawania się wody ze środka.
Niektóre modele są wyposażone także w dodatkowe 
urządzenie zabezpieczające New Acqua Stop, które 
gwarantuje ochronę przed zalaniem również w przypadku 
pęknięcia przewodu doprowadzającego wodę.

UWAGA: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE!

Węża doprowadzającego wodę nie można w żadnym wypadku 
przecinać, gdyż zawiera części pod napięciem.

Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy się upewnić, czy:
• gniazdko ma uziemienie   i jest zgodne z obowiązującymi 

przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej 

mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej 
umieszczonej na drzwiach wewnętrznych 

 (zob. Opis zmywarki);
• napięcie zasilania zawiera się w przedziale wartości 

podanych na tabliczce znamionowej umieszczonej na 
drzwiach wewnętrznych;

• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W 
przeciwnym wypadku zwrócić się do wykwalifikowanego 
technika o wymianę wtyczki (zob. Serwis); nie używać 
przedłużaczy ani rozgałęziaczy.

Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilana 
elektrycznego oraz gniazdko elektryczne powinny być łatwo 
dostępne.

Przewód nie powinien być powyginany ani przygnieciony.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać 
wymieniony przez producenta lub jego serwis techniczny, aby 
uniknąć wszelkiego ryzyka. (zob. Serwis)

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w 
przypadku nieprzestrzegania tych zasad. 

Ustawienie i wypoziomowanie
1. Postawić zmywarkę na równym i twardym podłożu. 
Skompensować nierówności odkręcając lub dokręcając 
przednie nóżki, aż urządzenie znajdzie się w pozycji poziomej. 
Dokładne wypoziomowanie zapewnia stabilność i zapobiega 
drganiom i hałasom.

2. Po zamontowaniu zmywarki otworzyć drzwiczki i przykleić 
przezroczysty pasek samoprzylepny pod blatem drewnianym 
w celu jego ochrony przed ewentualnymi skroplinami.

3. Ustawić zmywarkę, przysuwając jej boki lub tył do 
sąsiadujących mebli lub do ściany. Urządzenie można również 
wbudować pod blatem kuchennym (zob. Karta montażu).

4. Aby wyregulować wysokość tylnej nóżki, należy przekręcić 
sześciokątną tuleję w kolorze czerwonym, znajdującą się w 
dolnej, przedniej, środkowej części zmywarki za pomocą 
klucza sześciokątnego 8 mm, obracając ją w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wysokość, a w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją 
zmniejszyć. (patrz ulotka z instrukcjami dotyczącymi zabudowy 
załączona do dokumentacji)

MIN 40 cm

MAX 80 cm
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Maszyna jest wyposażona w systemy akustyczne/tonowe, 
które informują o wykonanym poleceniu: włączeniu, końcu 
cyklu, itd. 

Symbole/lampki kontrolne/diody świetlne obecne na panelu 
sterowniczym/wyświetlaczu mogą posiadać różne kolory, 
świecić światłem pulsującym lub stałym. 

Wyświetlacz wyświetla użyteczne informacje odnoszące 
się do rodzaju ustawionego cyklu, fazy mycia/suszenia, 
pozostałego czasu, temperatury, itd.

Dane tecniczne

Wymiary
szerokość 44,5 cm.
wysokość 82 cm.
głębokość 55 cm.

Pojemność 10 nakryć standardowych
Ciśnienie wody 
zasilania

0,05 ÷ 1 MPa  (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi

Napięcie zasilania 
elektrycznego

Patrz tabliczka danych 
technicznych

Całkowita moc 
pochłaniania

Patrz tabliczka danych 
technicznych

Bezpiecznik topikowy Patrz tabliczka danych 
technicznych
Niniejsze urządzenie zostało 
wyprodukowane zgodnie z 
natępującymi dyrektywami 
unijnymi: 
-93/68/EEC (CE Marking)
-2006/95/EC  (Low Voltage)
-2004/108/EC (Electromagnetic 
Compatibility) 
-2009/125/EC (Comm. Reg. 
1016/2010) (Ecodesign)
-2010/30/EC (Energy Labelling)
-2011/65/EC (RoHS)
-2012/19/CE (WEEE)

Przed pierwszym użyciem
Po zainstalowaniu, należy zdjąć elementy ochronne z koszy 
oraz gumki przytrzymujące kosz górny (jeśli je zastosowano).

Ustawienia zmiękczacza wody
Przed włączeniem pierwszego mycia, należy ustawić sto-
pień twardości wody w sieci wodociągowej. (zob. rozdział 
Płyn nabłyszczający i sól ochronna).
Pierwsze napełnienia zbiornika zmiękczacza należy wyko-
nać przy użyciu wody, a następnie wsypać około 1 kg soli; 
przelanie się wody jest normalnym zjawiskiem.
Natychmiast po napełnieniu zbiornika należy włączyć cykl 
mycia.
Stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek.
Po wsypaniu soli kontrolka BRAK SOLI zgaśnie.

Nienapełnienie pojemnika soli może doprowadzić do 
uszkodzenia zmiękczacza wody i elementu grzewczego.
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Widok ogólny

Opis urządzenia

Panel sterowania

przycisk wyboru Programu

przycisk i 
kontrolka ON-

OFF/Reset

kontrolka Braku Soli

kontrolka Braku Środka 
Nabłyszczającego

1. Kosz górny
2. Spryskiwacz górny
3. Półeczki 
4. Regulacja wysokości kosza
5. Kosz dolny
6. Spryskiwacz dolny
7. Kosz na sztućce
8. Filtr zmywania
9. Pojemnik na sól 
10. Pojemniki na środek myjący i nabłyszczający
11. Tabliczka znamionowa
12. Panel sterowania

Wskaźnik świetlny numeru 
programu i pozostałego czasu

kontrolka Start z Opóźnieniem

kontrolka Opcji Połowy Wsadu

przycisk Startu 
z Opóźnieniem

przycisk Opcji Połowy Wsadu

przycisk i kontrolka
Opcji Pastylki Wielofunkcyjne (Tab)
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Sól regenerująca i 
środek nabłyszczający

Stosować wyłącznie produkty przeznaczone do zmywarek. 
Nie stosować soli jadalnej lub przemysłowej.
(Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.)

W przypadku stosowania produktu wielofunkcyjnego, zaleca 
się mimo to dodanie soli, zwłaszcza gdy woda jest twarda lub 
bardzo twarda. (Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na 
opakowaniu). 

Gdy nie dodaje się ani soli, ani środka nabłyszczającego, 
jest rzeczą normalną, że kontrolki BRAKU SOLI oraz BRAKU 
ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO pozostają przez cały czas 
włączone.

Wsypywanie soli ochronnej
Stosowanie soli pozwala uniknąć osadzania się KAMIENIA na 
naczyniach i elementach funkcjonalnych zmywarki. 
• To ważne, aby zbiornik sali nie był nigdy pusty.
• To ważne, aby ustawić stopień twardości wody.
Pojemnik na sól znajduje się w dolnej części zmywarki  (zob. Opis) 
i należy go napełnić:
• gdy na panelu zaświeci się kontrolka BRAKU SOLI;
• zob. autonomię w tabeli twardości wody.

1. Wyjąć kosz dolny i odkręcić korek pojemnika, 
obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.
2. Tylko przy pierwszym użyciu: napełnić 
pojemnik solą po samą krawędź.
3. Ustawić lejek (zob. rysunek) i napełnić zbiornik 
solą po samą krawędź (około 1 kg); przelanie się 

niewielkiej ilości wody jest normalnym zjawiskiem.
4. Wyjąć lejek, usunąć resztki soli z krawędzi pojemnika; opłukać 
korek pod bieżącą wodą i zakręcić.
Zaleca się wykonywanie tych czynności przy każdym uzupełnianiu 
soli. 
Dokładnie zamknąć korek, tak aby podczas zmywania środek myjący 
nie dostał się do zbiornika (mogłoby to nieodwracalnie uszkodzić 
odwapniacz).

Gdy dodanie soli jest konieczne, zaleca się wykonanie tej 
czynności przed włączeniem zmywania. 

Ustawianie twardości wody
Aby odwapniacz działał  prawidłowo, konieczne jest 
przeprowadzenie regulacji na podstawie stopnia twardości wody 
dostępnej w mieszkaniu. Dane te można uzyskać w administracji 
wodociągu. Ustawiona wartość odpowiada średniemu stopniu 
twardości. 
• Włączyć zmywarkę przyciskiem ON/OFF 

• Wyłączyć przyciskiem ON/OFF 

• Przytrzymać wciśnięty przycisk P przez 5 sekund, do chwili, gdy 
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

• Włączyć przyciskiem ON/OFF 

• Miga numer aktualnie ustawionego poziomu oraz kontrolka soli.

• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać żądany stopień twardości (zob. 
tabela twardości).

• Wyłączyć przyciskiem ON/OFF 

• Ustawianie zakończone!

W przypadku stosowania pastylek wielofunkcyjnych, należy 
napełnić pojemnik także solą. 

(°dH = twardość w stopniach niemieckich - °fH = twardość w 
stopniach francuskich - mmol/l = milimol/litr)

Wlewanie płynu nabłyszczającego
Środek nabłyszczający ułatwia suszenie naczyń. Pojemnik na 
płyn nabłyszczający należy napełnić:
• gdy na panelu zaświeci się kontrolka BRAKU ŚRODKA 

NABŁYSZCZAJĄCEGO
• gdy wskaźnik optyczny znajdujący się na drzwiczkach 

pojemnika„E”, zmienia kolor z ciemnego na przezroczysty.
1. Otworzyć pojemnik, przekręcając 
korek „G” w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara.
2. Wlać płyn nabłyszczający, tak 
aby nie dopuścić do jego przelania. 
Jeśli do tego dojdzie, natychmiast 
wytrzeć suchą ściereczką.
3. Zakręcić z powrotem korek.

Nie należy NIGDY wlewać środka nabłyszczającego 
bezpośrednio do wnętrza komory zmywania.

Regulacja ilości środka nabłyszczającego
Gdy wyniki suszenia nie są zadowalające, można wyregulować 
ilość środka nabłyszczającego. Obrócić regulator „F”. W 
zależności od modelu zmywarki, możliwe jest ustawienie 
maksymalnie 4 poziomów. Ustawiona wartość odpowiada 
poziomowi średniemu. 
•  jeśli na naczyniach widoczne są niebieskawe zacieki, należy 

ustawić niższe numery (1-2).
•  jeśli na naczyniach widoczne są krople wody lub osadza się 

kamień, należy ustawić wyższe numery (3-4).

Tabela twardości wody
Autonomia średnia 
pojemnik soli przy 1 
myciu dziennie

poziom °dH °fH mmol/l miesiące
1 0 - 6 0 - 10 0 - 1 7 miesięcy
2 6 - 11 11 - 20 1,1 - 2 5 miesięcy
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3 3 miesiące
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 miesiące
5 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9 2-3 tygodnie

Od 0°f do 10°f  zaleca się nie stosować soli. 
Przy ustawieniu 5 czas potrzebny na zużycie soli może się wydłużyć. 
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Ładowanie koszy 

Zalecenia 
Przed napełnieniem koszy, usunąć z naczyń resztki żywności i 
opróżnić szklanki oraz kieliszki z pozostałych w nich płynów. Nie 
jest konieczne płukanie naczyń pod bieżącą wodą.
Umieścić naczynia w sposób taki, by były one unieruchomione 
i się nie przewracały; pojemniki powinny być ułożone w sposób 
taki, by otwór znalazł się na dole, a części wklęsłe lub wypukłe 
w pozycji pochylonej, umożliwiając dopływ wody do wszystkich 
powierzchni oraz jej swobodny odpływ.
Upewnić się, że pokrywki, uchwyty, patelnie i tace nie utrudniają 
obrotów spryskiwaczy. Umieścić małe przedmioty w koszyku na 
sztućce.
Plastikowe naczynia i patelnie z tworzywa zapobiegającego 
przywieraniu mają skłonność do większego zatrzymywania kropli 
wody i, w związku z tym, stopień ich osuszenia będzie niższy od 
stopnia osuszenia naczyń ceramicznych lub stalowych.
Jeżeli jest to możliwe, lekkie przedmioty (jak plastikowe pojemniki) 
powinny być ułożone w koszu górnym w sposób uniemożliwiający 
ich przemieszczanie.  
Po napełnieniu zmywarki należy sprawdzić, czy spryskiwacze 
obracają się swobodnie.

Kosz dolny
W koszu dolnym można umieszczać garnki, pokrywki, talerze, 
salaterki, sztućce, itp. Duże talerze i pokrywki najlepiej umieścić 
w bocznych częściach kosza.

Zaleca się ułożenie bardzo brudnych naczyń w koszu dolnym, 
ponieważ w tej części zmywarki strumień wody jest mocniejszy i 
umożliwia osiągnięcie lepszych wyników mycia.

Koszyk na sztućce
- Wyposażony jest w przesuwne pałeczki, które umożliwiają 
optymalne ułożenie sztućców.  Kosz nieskładany może być umi-
eszczony wyłącznie w przedniej części dolnego kosza. 

Kosz górny
Załadować delikatne i lekkie naczynia: kieliszki, filiżanki, talerzyki, 
niskie salaterki.

Półeczki o różnym stopniu nachylenia
W celu jak najlepszego rozmieszczenia naczyń w koszyku 
możliwe jest ustawienie półeczek na trzech różnych wysokościach 

Kie l iszk i  można ustawiać w 
b e z p i e c z n y  s p o s ó b  d z i ę k i 
półeczkom, wsuwając nóżkę 
kieliszka w odpowiednie otwory. 
W celu optymalizacji suszenia, 
należy ustawić półeczki z jak 
największym nachyleniem. Aby 
zmienić nachylenie, należy unieść 
półeczkę, przesunąć ją lekko i 
ustawić w żądanym położeniu.
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Regulowanie wysokości górnego kosza
Aby ułatwić ładowanie naczyń, można umieścić kosz górny w 
położeniu wysokim lub niskim.
Zaleca się niezmienianie wysokości kosza na naczynia po 
naładowaniu.

Nie należy NIGDY podnosić ani opuszczać kosza tylko z 
jednej strony.

Jeśli kosz posiada Lift-Up (patrz rysunek), unieść kosz chwytając 
jego boczne części i przesunąć go w górę. W celu powrotu do 
pozycji dolnej, nacisnąć dźwignie (A) w bocznych częściach kosza 
i przesunąć kosz w dół.

Naczynia nieodpowiednie
• Sztućce i naczynia drewniane.
• Delikatne, dekorowane kieliszki, naczynia rzemieślnicze i 

antykwaryczne. Ich dekoracje nie są odporne.
• Części z syntetycznych tworzyw nieodporne na działanie 

wysokich temperatur.
• Naczynia z miedzi i cyny.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub 

atramentem.
Dekoracje na szkle, elementy aluminiowe i srebrne podczas mycia 
mogą zmienić kolor i się odbarwić. W wyniku wielokrotnego mycia 
również niektóre rodzaje szkła (np. przedmioty z kryształu) mogą 
stać się matowe. 

Uszkodzenia szkła i naczyń
Przyczyny:
• Typ szkła i proces produkcji szkła.
• Skład chemiczny środka myjącego.
• Temperatura wody programu płukania.
Rada:
• Używać wyłącznie kieliszków i porcelany gwarantowanych 

przez producenta jako odpowiednie do mycia w zmywarkach.
• Stosować delikatne środki myjące do naczyń.
• Jak najszybciej wyjąć kieliszki i sztućce ze zmywarki po 

zakończeniu programu.
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Środek myjący i 
obsługa zmywarki
Napełnianie dozownika detergentu
Dobry rezultat mycia zależy również od właściwego 
dozowania środka myjącego, jego nadmierna ilość nie 
zwiększa skuteczności mycia, powoduje natomiast 
zanieczyszczenie środowiska.

Dozowanie można dostosować do stopnia zabrudzenia 
naczyń.
Zazwyczaj w przypadku normalnych zabrudzeń stosuje się 
około 25 g (detergentu w proszku) lub 25 ml (detergentu w 
płynie). W przypadku użycia pastylek, wystarczające jest 
użycie jednej sztuki.

Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio 
spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka 
myjącego. 

Dla uzyskania odpowiednich wyników zmywania należy 
również przestrzegać wskazówek zamieszczonych na 
opakowaniach detergentów.

W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z 
producentami detergentów.

O t w o r z y ć  p o j e m n i k  n a 
detergent przy użyciu przycisku 
D; przystąpić do dozowania 
detergentu zgodnie z tabelą 
programów:
•  w proszku lub w płynie: 
pojemniczek A (detergent do 
mycia) i B (detergent do mycia 
wstępnego) 
•   tabletki :  gdy program 
wymaga 1 tabletki, należy 

włożyć ją do pojemniczka A i zamknąć pokrywę C; gdy wymaga 
2 tabletek, drugą tabletkę umieścić na dnie komory.
Usunąć resztki detergentu z brzegów pojemnika i zamknąć 
pokrywę C tak, aby się zatrzasnęła. 
Otwarcie pojemnika na środek myjący następuje w sposób 
automatyczny w odpowiednim momencie, w zależności od 
programu.

W razie stosowania różnych rodzajów środków myjących, zaleca 
się użycie opcji TAB, która odpowiednio dostosuje program myjący 
w sposób taki, by umożliwić jak najlepsze wyniki mycia i suszenia. 

Stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do 
zmywarek.

NIE UŻYWAĆ środków do mycia ręcznego.

Nadmiar środka myjącego może być powodem pozostania 
piany po zakończeniu cyklu. 

Najwyższą skuteczność zmywania i suszenia uzyskuje się 
tylko przy równoczesnym zastosowaniu detergentu, środka 
nabłyszczającego i soli regenerującej.

Zaleca się stosowanie detergentów niezawierających 
fosforanów i chloru, gdyż są one najbardziej wskazane 
ze względów ochrony środowiska.

Uruchomienie zmywarki

1. Otworzyć drzwi i nacisnąć przycisk ON-OFF.
2. Wprowadzić detergent. (zob. Napełnianie dozownika 
detergentu).
3. Włożyć naczynia do koszy (zob. Ładowanie koszy).
4. Wybrać program w zależności od rodzaju naczyń i od stopnia 
ich zabrudzenia (zob. tabela programów) naciskając przycisk P.
5. Wybrać opcje zmywania. (zob. Progr. specjalne i Opcje).
6. Uruchomić cykl zamykając drzwi.
7. O zakończeniu programu informują sygnały dźwiękowe i 
miganie numeru programu na wyświetlaczu. Otworzyć drzwi, 
wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON-OFF.
8. Odczekać kilka minut przed wyjęciem naczyń, aby się nie 
oparzyć. Wyładować kosze, zaczynając od dolnego.

W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w 
pewnych sytuacjach NIEUŻYWANE urządzenie wyłącza się 
automatycznie.

Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio 
spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka 
myjącego. 

Zmiana rozpoczętego programu
Jeśli wybrano nieprawidłowy program, można go zmienić, pod 
warunkiem, że dopiero się rozpoczął: otworzyć drzwi, uważając 
na wydobywającą się parę, przycisnąć na dłużej przycisk ON/OFF, 
urządzenie wyłączy się. Ponownie włączyć urządzenie za pomocą 
przycisku ON/OFF i wybrać nowy program oraz ewentualne opcje; 
uruchomić go zamykając drzwi. 

Wkładanie kolejnych naczyń
Nie wyłączając urządzenia otworzyć drzwi, uważając na parę 
wydobywającą się ze zmywarki, i włożyć naczynia. Zamknąć 
drzwi: cykl zostanie wznowiony.

Niezamierzone przerwanie pracy urządzenia
Jeśli podczas zmywania drzwiczki zostaną otwarte lub wystąpi 
przerwa w dopływie prądu, program zostanie przerwany. Po 
zamknięciu drzwi lub wznowieniu dostawy prądu nastąpi jego 
ponowne uruchomienie w miejscu, w którym został przerwany.
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Programy

Dane programów są mierzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z europejską normą EN 50242.
W zależności od poszczególnych warunków użytkowania, czas trwania oraz dane programów mogą się zmieniać.

Program Suszenie Opcje
Czas trwania 

programu 
godziny:min.

Zużycie wody 
(l/cykl)

Zużycie energii 
(KWh/cykl)

1. Eco Tak Opóźnienie startu – 
Połowa wsadu - Tab 03:00 10 0,83

2. Intensywny Tak Opóźnienie startu – 
Połowa wsadu - Tab 02:30 14 1,3

3. 1 Hour/
1 godzina Nie Opóźnienie startu – 

Połowa wsadu - Tab 01:00 10,5 0,95

4. Delikatne Tak Opóźnienie startu – 
Połowa wsadu - Tab 01:40 10 0,95

5. Szybki 
(Rapid)

Nie Opóźnienie startu – Tab 00:25 8,5 0,5

6. Namaczanie Nie Opóźnienie startu -
Połowa wsadu 00:10 4,0 0,01

Wskazówki dotyczące wyboru programów i dozowania detergentu
1. Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy, najbardziej wydajny pod względem zużycia energii i wody. 
4 g/ml** + 21 g/ml  – 1 Tab (**Ilość środka zmywającego w zmywaniu wstępnym)

2. Program zalecany do bardzo zabrudzonych naczyń, zwłaszcza patelni i garnków (nie należy go stosować do delikatnych naczyń) 
25 g/ml – 1 Tab  

3. Do lekko zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia podstawowego. (Idealny do 4 nakryć) 25 g/ml – 1 Tab

4. Cykl do delikatnych naczyń, bardziej wrażliwych na wysokie temperatury, jak na przykład szklanki i kubki. 25 g/ml – 1 Tab  

5. Szybki cykl do lekko zabrudzonych naczyń, bez przyschniętej żywności. (idealny do 2 nakryć) 21 g/ml – 1 Tab  

6. Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia. Bez detergentu  

Zużycie w trybie stand-by: Zużycie w trybie left-on: 5 W - zużycie w trybie off: 0,5 W
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Uwagi: 
Osiągnięcie optymalnych poziomów wydajności podczas 
stosowania cyklu o nazwie „1 Hour/Szybki” (Rapid) jest możliwe 
przestrzegając zaleceń dotyczących mycia określonej liczby 
naczyń.

W celu ograniczenia zużycia energii, należy uruchamiać zmy-
warkę wyłącznie wtedy, gdy jest ona pełna.  

Uwaga dla laboratoriów badawczych: w celu uzyskania 
informacji na temat warunków testowych zgodnych z normami 
EN, należy przesłać zapytanie na adres: contact@whirlpool.com

Programy 
specjalne i opcje

Opcje zmywania 
Jeśli dana opcja nie jest kompatybilna z wybranym 
programem (zob. tabela programów), odpowiednia dioda 
miga szybko 3 razy i rozlegają się sygnały dźwiękowe.

Opóźniony start
Możliwe jest opóźnienie uruchomienia programu w 
przedziale od 1 do 12 godzin:

1. Nacisnąć przycisk START Z OPÓŹNIENIEM: na wyświetlaczu 
zapali się odpowiedni symbol; każde kolejne naciśnięcie powoduje 
wydłużenie czasu (1h, 2h, itd. do maksymalnie 12h), po jakim 
rozpocznie się wybrany program.
2. Wybrać program i zamknąć drzwi: rozpocznie się odliczanie 
wstecz;
3. Po upływie ustawionego czasu lampka kontrolna gaśnie i 
program jest uruchamiany.
W celu zmiany opóźnienia i wyboru krótszego czasu, należy 
nacisnąć przycisk START Z OPÓŹNIENIEM. Aby anulować 
opóźnienie, należy naciskać przycisk aż do momentu wyłączenia 
się lampki kontrolnej wybranego opóźnienia. Program uruchamia 
się po zamknięciu drzwi.

Nie można nastawić Opóźnienia startu po rozpoczęciu 
cyklu.

Opcji Połowa wsadu
Jeśli naczyń jest niewiele, można napełnić kosz 
częściowo, oszczędzając wodę, energię i środek 

myjący. 
Należy wybrać program, nacisnąć przycisk POŁOWA WSADU: 
zaświeci się kontrolka. 
Ponowne naciśnięcie przycisku POŁOWA WSADU spowoduje 
wyłączenie opcji.
Można zmniejszyć o połowę ilość środka myjącego.

Opcji Tabletki wielofunkcyjne (Tab)
Opcja ta pozwala uzyskać optymalne wyniki zmywania 
i suszenia.

W przypadku stosowania tabletek wielofunkcyjnych nacisnąć 
przycisk TABLETKI WIELOFUNKCYJNE, kontrolka zaświeci się; 
kolejne naciśnięcie przycisku wyłącza opcję.

Włączenie opcji "Pastylki wielofunkcyjne” powoduje 
wydłużenie czasu trwania programu.
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Wyłączanie wody i prądu elektrycznego
• Zakręcać zawór wody po każdym zmywaniu, aby uniknąć 

niebezpieczeństwa wycieków. 

• Wyjmować wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem 
do czyszczenia urządzenia oraz podczas czynności 
konserwacyjnych.

Czyszczenie zmywarki
• Obudowa zewnętrzna i panel sterowania mogą być czyszczone 

miękką ściereczką zwilżoną wodą. Nie należy stosować 
rozpuszczalników ani środków ściernych.

• Ewentualne plamy w komorze wewnętrznej można czyścić 
przy pomocy szmatki zmoczonej w roztworze wody i niewielkiej 
ilości octu.

Unikanie powstawania brzydkich zapachów
• Pozostawiać drzwi zmywarki zawsze przymknięte, aby uniknąć 

osadzania się wilgoci.

• Regularnie czyścić obwodowe uszczelki drzwi oraz pojemniki 
na środek myjący przy pomocy wilgotnej gąbki. Pozwoli to 
uniknąć osadzania się resztek żywności, które są główną 
przyczyną powstawania przykrych zapachów.

Czyszczenie spryskiwaczy
Może się zdarzyć, że resztki żywności pozostaną na 
spryskiwaczach, zatykając otwory, przez które wydostaje się 
woda: od czasu do czasu dobrze jest je sprawdzać i czyścić przy 
pomocy niemetalowej szczoteczki.
Obydwa spryskiwacze są demontowalne.

Aby zdemontować górny spryskiwacz, 
należy odkręcić plastikowy pierścień, 
obracając go w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara. Górny 
zraszacz należy zamontować z 
otworami skierowanymi do góry.

Dolny zraszacz wyc iąga s ię 

pociągając go w kierunku do góry.

Czyszczenie filtra dopływu wody
Jeśli rury sieci wodociągowej są nowe lub nie były używane przez 
dłuższy czas, przed podłączeniem zmywarki należy odkręcić wodę 
i odczekać, aż będzie ona przejrzysta i wolna od zanieczyszczeń. 
Ostrożność ta zapobiega zbieraniu się nieczystości w punkcie, w 
którym zmywarka pobiera wodę i w następstwie tego, uszkodzeniu 
zmywarki.

Od czasu do czasu czyścić filtr dopływu wody znajdujący się 
na wyjściu zaworu. 
- Zamknąć zawór wody.
- Po zamknięciu zaworu należy odkręcić końcówkę przewodu 
doprowadzającego wodę do zmywarki, wyjąć filtr i delikatnie umyć 
go pod bieżącą wodą.
- Następnie ponownie włożyć filtr i zakręcić przewód.

Czyszczenie filtrów
Zespół filtrujący składa się z trzech filtrów, które oczyszczają 
wodę wykorzystywaną do mycia z resztek żywności i ponownie 
wprowadzają ją do obiegu:  w celu zapewnienia dobrych 
rezultatów mycia konieczne jest ich czyszczenie.

Czyścić filtry regularnie.

Nie należy używać zmywarki bez filtrów lub z odłączonym 
filtrem.
• Po kilku zmywaniach sprawdzić zespół filtrujący i, w razie 
konieczności, dokładnie go wyczyścić pod bieżącą wodą, 
wykorzystując w tym celu niemetalową szczoteczkę, zgodnie z 
poniższymi instrukcjami:  
1. obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
filtr cylindryczny C i wyjąć go (rys. 1).
2. Wyjąć obsadę filtra B lekko naciskając na boczne skrzydełka 
(Rys. 2);
3. Wysunąć płytę filtra ze stali nierdzewnej A. (rys. 3).
4. Skontrolować studzienkę i usunąć ewentualne resztki potraw. 
NIGDY NIE USUWAC ochrony pompy mycia (szczegół w kolorze 
czarnym) (rys.4).

Po wyczyszczeniu filtrów należy ponownie zamontować zespół 
filtrujący i prawidłowo go umiejscowić; ma to zasadnicze 
znaczenie dla prawidłowego działania zmywarki.

W przypadku dłuższej nieobecności 
• Odłączyć połączenia elektryczne i zamknąć zawór wody.

• Pozostawić drzwi uchylone.

•  Po powrocie wykonać jedno zmywanie bez wsadu.

Konserwacja i 
obsługa
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Jeśli w pracy urządzenia pojawiają się anomalie w pracy, należy skontrolować następujące punkty przed zwróceniem się do Obsługi 
technicznej (patrz Obsługa techniczna).  Niektóre z usterek są sygnalizowane za pomocą lampek zapalających się na panelu sterowania. 
Przed wezwaniem pomocy technicznej należy zanotować, które z lampek świecą.

Nieprawidłowe działanie i 
możliwe środki zaradcze

Usterki: Możliwe przyczyny / Rozwiązanie:
Zmywarka nie rozpoczyna pracy 
lub nie odpowiada na polecenia

• Kurek dopływu wody nie jest otwarty.
• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF, uruchomić je ponownie po upływie 

jednej minuty i ponownie ustawić program. 
• Wtyczka nie jest dobrze włożona do gniazdka lub zmienić gniazdko.
• Drzwi zmywarki nie są dobrze zamknięte. 

Drzwi się nie zamykają • Upewnić się, że kosze są wsunięte do końca.
• Zaskoczył zamek drzwi; popchnąć energicznie drzwi, aż do usłyszenia dźwięku „clack”.

Zmywarka nie odprowadza wody. • Program zmywania jeszcze się nie skończył.
• Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (zob. Instalacja).
• Odpływ zlewozmywaka jest zatkany.
• Filtr jest zapchany resztkami jedzenia. 
• Sprawdzić wysokość przewodu odprowadzającego.

Zmywarka jest głośna. • Naczynia uderzają o siebie lub o spryskiwacze. Ustawić prawidłowo naczynia i upewnić 
się, że spryskiwacze swobodnie się obracają.

• Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania w 
zmywarce. (zob. Środek myjący i obsługa zmywarki). Nie wyjmować ręcznie naczyń.

Na naczyniach i szklankach 
osadza się kamień lub tworzy się 
białawy nalot.

• Brak soli regenerującej.
• Ustawienie twardości wody nie jest odpowiednie: zwiększyć wartości. (zob. Sól 

regeneracyjna i środek nabłyszczający).
• Korek zbiornika soli i środka nabłyszczającego nie jest dobrze zamknięty.
• Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca.

Na naczyniach i szklankach 
tworzą się zacieki lub 
niebieskawe smugi.

• Dozowana ilość środka nabłyszczającego jest zbyt duża.

Naczynia nie są całkiem suche. • Wybrany został program bez suszenia.
• Środek nabłyszczający skończył się. (zob. Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający).
• Regulacja środka nabłyszczającego jest niewłaściwa. 
• Naczynia są wykonane z nieprzywierającego tworzywa lub z plastiku; obecność kropli 

wody jest normalnym zjawiskiem.
Naczynia nie są czyste. • Naczynia nie są właściwie. ułożone.

• Spryskiwacze nie mogą się swobodnie obracać, są zablokowane przez naczynia.
• Program zmywania jest zbyt delikatny (zob. Programy).
• Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania w 

zmywarce. (zob. Środek myjący i obsługa zmywarki). 
• Korek płynu nabłyszczającego nie został odpowiednio zakręcony. 
• Filtr jest brudny lub zapchany (zob. Konserwacja i utrzymanie).
• Brak soli regeneracyjnej (zob. Środek nabłyszczający i sól).
• Upewnić się, że wysokość naczyń jest kompatybilna z wysokością kosza. 
• Otwory spryskiwaczy są zatkane. (zob. Konserwacja i utrzymanie).

Zmywarka nie pobiera wody 

jest zablokowana a kontrolki migają

• Brak wody w sieci wodociągowej lub zamknięty zawór wody.
• Przewód doprowadzający wodę jest zgięty (zob. Instalacja).
• Filtry są zatkane: należy je wyczyścić. (zob. Konserwacja i utrzymanie).
• Odpływ jest zatkany: należy go wyczyścić.
• Po przeprowadzeniu kontroli i czyszczenia, należy wyłączyć i włączyć zmywarkę i 

uruchomić nowy cykl zmywania.
• Jeśli usterka nie znika, należy zamknąć zawór wody, wyjąć wtyczkę z gniazdka i 

skontaktować się z serwisem.
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In caso di trasloco tenere l’apparecchio in posizione 
verticale; se fosse necessario, inclinarlo sul lato posteriore.

Collegamenti idraulici
L’adattamento degli impianti idraulici per l’installazione 

deve essere eseguito solo  da personale qualificato.

I tubi di carico e di scarico dell’acqua possono essere orientati 
verso destra o sinistra per consentire la migliore installazione.  
I tubi non devono essere piegati o schiacciati dalla lavasto-
viglie.

Collegamento del tubo di carico dell’acqua
•	 Ad	una	presa	d’acqua	da	3/4”	gas	fredda	o	calda	(max.	

60°C).
•		 Far	scorrere	l’acqua	finché	non	diventi	limpida.	
•	 Avvitare	bene	il	tubo	di	carico	ed	aprire	il	rubinetto.

Se la lunghezza del tubo di carico non è sufficiente, 
rivolgersi a un negozio specializzato o ad un tecnico 
autorizzato (vedi	Assistenza).

La pressione dell’acqua deve essere compresa nei valori 
riportati dalla tabella Dati tecnici, diversamente la lavastoviglie 
potrebbe non funzionare correttamente.

Fare	 attenzione	che	nel	 tubo	non	 si	 formino	pieghe	o	
strozzature.

Collegamento del tubo di scarico dell’acqua
Collegare il tubo di scarico a una conduttura di scarico con 
diametro	minimo	di	2	cm.	(A)
L’attacco del tubo di scarico deve essere ad un’altezza 
compresa	 tra	 40	 e	 80	 cm.	 dal	 pavimento	 o	 dal	 piano	
d’appoggio della lavastoviglie.

Prima di collegare il tubo di scarico dell’acqua al sifone del 
lavandino,	rimuovere	il	tappo	di	plastica	(B).

Sicurezza antiallagamento
Per garantire che non si generino allagamenti, la lavastoviglie:
- è dotata di un sistema che interrompe l’ingresso dell’acqua 
nel caso di anomalie o di perdite dall’interno. 
Alcuni	 modelli	 sono	 dotati	 anche	 di	 un	 dispositivo	
supplementare di sicurezza New Acqua Stop, che garantisce 
l’antiallagamento anche in caso di rottura del tubo di 
alimentazione.

ATTENZIONE: TENSIONE PERICOLOSA!

Il tubo di carico dell’acqua, non deve in nessun caso, essere 
tagliato in quanto contiene parti sotto tensione. 

Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina nella presa della corrente, accertarsi 
che:
•	 la	presa	abbia la messa a terra  e sia a norma di 

legge;
•	 la	 presa	 sia	 in	 grado	di	 sopportare	 il	 carico	massimo	

di potenza della macchina, indicato nella targhetta 
caratteristiche sulla controporta 

 (vedi	capitolo	Descrizione	della	lavastoviglie);
•	 la	tensione	di	alimentazione	sia	compresa	nei	valori	indicati	

nella targhetta caratteristiche sulla controporta;
•	 la	presa	sia	compatibile	con	la	spina	dell’apparecchio.	In	

caso contrario richiedere la sostituzione della spina a un 
tecnico autorizzato (vedi	Assistenza); non usare prolunghe 
o prese multiple.

Ad	 apparecchio	 installato,	 il	 cavo	 di	 alimentazione	
elettrica e la presa della corrente devono essere facilmente 
raggiungibili.

Il cavo non deve subire piegature o compressioni.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere 
sostituito	 dal	 costruttore	 o	dal	 suo	Servizio	 di	Assistenza	
Tecnica, in modo da prevenire ogni rischio. (Vedi	Assistenza)

L’Azienda	declina	 ogni	 responsabilità	 qualora	 queste	
norme non vengano rispettate. 

Posizionamento e livellamento
1. Posizionare la lavastoviglie su un pavimento piano e rigido. 
Compensare	 le	 irregolarità	 svitando	 o	 avvitando	 i	 piedini	
anteriori	finché	l’apparecchio	non	sia	orizzontale.	Un	accurato	
livellamento	dà	stabilità	ed	evita	vibrazioni	e	rumori.

2. Prima di aver incassato la lavastoviglie incollare la striscia 
adesiva trasparente sotto al ripiano in legno per proteggerlo 
dall’ eventuale condensa.

3.	Sistemare	 la	 lavastoviglie	 facendo	aderire	 i	 fianchi	 o	 lo	
schienale ai mobili adiacenti o alla parete. L’apparecchio può 
anche essere incassato sotto a un piano di lavoro continuo (vedi	
foglio di Montaggio).

4.	Per	 regolare	 l’altezza	del	piedino	posteriore,	 agire	 sulla	
boccola esagonale di colore rosso presente nella parte 
inferiore, frontale, centrale della lavastoviglie, con una chiave a 
bocca	esagonale	apertura	8	mm.,	girando	in	senso	orario	per	
aumentare l’altezza e in senso antiorario per diminuirla. (vedere	
foglio istruzioni incasso allegato alla documentazione)

Installazione

MIN 40 cm

MAX 80 cm

IT
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Avvertenze per il primo lavaggio
Dopo l’installazione, rimuovere i tamponi posizionati sui cesti e 
gli elastici di trattenimento sul cesto superiore	(dove	presenti).

Impostazioni addolcitore acqua
Prima di avviare il primo lavaggio, impostare il livello di du-
rezza dell’acqua di rete. (vedi	capitolo	Brillantante	e	sale	rige-
nerante)
Il primo caricamento del serbatoio dell’addolcitore deve avve-
nire con acqua, poi introdurre circa 1 Kg. di sale; è normale 
che l’acqua fuoriesca.
Far	partire	un	ciclo	di	lavaggio	subito	dopo.
Usare	solo	sale	specifico	per	lavastoviglie.

Dopo	il	caricamento	la	spia	MANCANZA	SALE	si	spegne.

Il mancato riempimento del contenitore del sale, può 
provocare il danneggiamento del dolcificatore dell’acqua e 
dell’elemento riscaldante.

Dati Tecnici

Dimensioni
Larghezza cm. 44,5
Altezza cm. 82
Profondità cm. 55

Capacità 10 coperti standard
Pressione acqua 
alimentazione

0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi

Tensione di 
alimentazione vedi targhetta caratteristiche

Potenza totale 
assorbita vedi targhetta caratteristiche

Fusibile vedi targhetta caratteristiche

Questa apparecchiatura è 
conforme alle seguenti 
Direttive Comunitarie: 
-93/68/EEC (CE Marking)
-2006/95/EC (Bassa Tensione) 
-2004/108/EC (Compatibilità 
Elettromagnetica) 
-2009/125/EC (Comm. Reg. 
1016/2010) (Ecodesign)
-2010/30/EC (Energy Labelling)
-2011/65/EC (RoHS)
-2012/19/EU (RAEE) 

La macchina, è dotata di segnali acustici/toni che avvisano 
dell’avvenuto comando: accensione, fine ciclo ecc.. 

I simboli/spie/led luminosi presenti sul pannello comandi/
display, possono variare di colore, pulsare o essere a luce 
fissa. 

Il display, visualizza informazioni utili relative al tipo di ciclo 
impostato, alla fase di lavaggio/asciugatura, al tempo residuo, 
alla temperatura ecc... ecc...

IT
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Descrizione
dell’apparecchio

Pannello comandi

Vista d’insieme

1. Cestello superiore
2. Irroratore superiore
3. Ribaltine 
4. Regolatore altezza cestello 
5. Cestello inferiore
6. Irroratore inferiore
7. Cestello posate
8.	 Filtro	lavaggio
9. Serbatoio sale 
10.	 Vaschette	detersivo	e	serbatoio	brillantante
11. Targhetta caratteristiche
12.      Pannello comandi

IT

spia Opzione Partenza Ritardata

spia Opzione Mezzo Carico

spia Mancanza Sale

spia Mancanza Brillantante

tasto e spia
On-Off/Reset

tasto Opzione Mezzo Carico

tasto Opzione 
Partenza Ritardatatasto Selezione Programma 

tasto e spia Opzione Pastiglia 
Multifunzione (Tab)

indicatore numero 
programma e tempo residuo
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IT Tabella Durezze Acqua
Autonomia media
contenitore sale con 1 
lavaggio al giorno

livello °dH °fH mmol/l mesi
1 0 - 6 0 - 10 0 - 1 7 mesi
2 6 - 11 11 - 20 1,1 - 2 5 mesi
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3 3 mesi
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 mesi
5 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9 2/3 settimane

Da 0°f a 10°f  si consiglia di non utilizzare sale.  Con imposta-
zione 5 la durata può prolungarsi. 

Usare solo prodotti specifici per lavastoviglie. Non usare 
sale alimentare o industriale.
(Seguire	le	indicazioni	riportate	sulla	confezione).

Se si usa un prodotto multifunzione, si consiglia comunque 
di aggiungere il sale, specie se l’acqua è dura o molto dura. 
(Seguire	le	indicazioni	riportate	sulla	confezione).	

Non aggiungendo né sale né brillantante è normale che le 
spie MANCANZA SALE e MANCANZA BRILLANTANTE 
rimangano accese.

Caricare il sale rigenerante
L’utilizzo	del	sale	evita	la	formazione	di	CALCARE	sulle	stoviglie	e	
su componenti funzionali della lavastoviglie. 
•		E’	importante	che	il	serbatoio	del	sale	non	sia	mai	vuoto.
•	E’	importante	effettuare	l’impostazione	della	durezza	dell’acqua.
Il  serbatoio del sale è posto nella parte inferiore della lavastoviglie 
(vedi	Descrizione) e va riempito:
•	quando	sul	pannello/display	si	accende	la	spia	MANCANZA	SALE;
•	vedi	autonomia	in	tabella	durezza	acqua.

1.	Estrarre	il	cesto	inferiore	e	svitare	il	tappo	del	
serbatoio in senso antiorario.
2. Solo per il primo utilizzo: riempire il serbatoio 
di acqua fino al bordo.
3.	Posizionare	l’imbuto	(vedi	figura) e riempire 
il	serbatoio	di	sale	fino	al	bordo	(circa	1	kg);	è	
normale che trabocchi un po’ d’acqua.

4.	 Togliere	 l’imbuto,	 eliminare	 i	 residui	 di	 sale	 dall’imbocco;	
sciacquare il tappo sotto l’acqua corrente prima di avvitarlo.
E’	consigliabile	effettuare	questa	operazione	ad	ogni	caricamento	
del sale. 
Chiudere	bene	il	tappo,	affinché	nel	serbatoio	non	entri	detersivo	
durante	 il	 lavaggio	 (potrebbe	danneggiarsi	 irrimediabilmente	 il	
dolcificatore).

Quando è necessario caricare il sale, si consiglia di effettuare 
l’operazione prima dell’avvio del lavaggio. 

Impostazione durezza dell’acqua
Per ottenere un perfetto funzionamento dell’addolcitore anticalcare, 
è indispensabile effettuare una regolazione in funzione della 
durezza dell’acqua dell’appartamento. il dato è reperibile presso 
l’Ente	erogatore	acqua	potabile.	Il	valore	impostato	è	pari	ad	una	
durezza media. 
•	Accendere	la	lavastoviglie	da	tasto	ON/OFF 

•	Spegnere	da	tasto	ON/OFF 

•	Tenere	premuto	il	tasto	P	5	secondi,	fino	a	quando	si	sentirà	un	
beep.

•	Accendere	da	tasto	ON/OFF	

•	Lampeggia	il	numero	del	livello	di	selezione	corrente	e	la	spia	sale.

•	Premere	il		tasto	P per selezionare il livello di durezza desiderato 
(vedi	tabella	durezza).

•	Spegnere	da	tasto	ON/OFF	

•	Impostazione	completata!

(°dH	=	durezza	in	gradi	tedeschi	-	°fH	=	durezza	in	gradi	francesi	
-	mmol/l	=	millimol/litro)

Caricare il brillantante
Il	brillantante	facilita	l’ASCIUGATURA	delle	stoviglie.	Il	serbatoio	del	
brillantante va riempito:
•	 quando	sul	pannello/display	si	accende	 la	spia	MANCANZA	

BRILLANTANTE
•	 quando	 l’indicatore	 ottico	 presente	 sullo	 sportellino	 del	

contenitore “E”, passa da scuro a trasparente.
1.	Aprire	il	serbatoio	ruotando	il	tappo	
“G” in senso antiorario.
2.	Versare	il	brillantante	evitando	che	
fuoriesca. Se accade, pulire subito 
con un panno asciutto.
3.	Riavvitare	il	tappo.
Non versare MAI il brillantante 
direttamente all’interno della 

vasca.

Regolare la dose di brillantante
Se non si è soddisfatti del risultato dell’asciugatura, è possibile 
regolare	 la	 dose	 di	 brillantante.	Girare	 il	 regolatore	 “F”. Si 
possono	impostare	fino	ad	un	max.	di	4	livelli	in	base	al	modello	di	
lavastoviglie. Il valore impostato è pari ad un livello medio. 
•		 se	sulle	stoviglie	ci	sono	striature bluastre, impostare verso i 

numeri	bassi	(1-2).
•		 se	sulle	stoviglie		ci	sono	gocce	d’acqua	o	macchie	di	calcare	

impostare		verso	i	numeri	alti	(3-4).

Sale rigenerante e 
Brillantante



25

IT

Caricare i cesti

Suggerimenti 
Prima di caricare i cesti, eliminare dalle stoviglie i residui di 
cibo e vuotare bicchieri e i contenitori dei liquidi rimasti. Non è 
necessario un risciacquo preventivo sotto acqua corrente.
Sistemare le stoviglie in modo che siano ben ferme e non  si 
ribaltino, i contenitori siano disposti con l’apertura rivolta in 
basso e le parti concave o convesse in posizione obliqua, per 
permettere all’acqua di raggiungere tutte le superfici e di defluire.
Fate	 attenzione	 che	 coperchi,	manici,	 padelle	 e	 vassoi	 non	
impediscano la rotazione degli irroratori. Disporre gli oggetti 
piccoli nel cestino delle posate.
Le stoviglie in plastica e le padelle in antiaderente, tendono 
a trattenere maggiormente le gocce d’ acqua e quindi il loro 
grado	di	asciugatura	risulterà	inferiore	a	quello	delle	stoviglie	in	
ceramica o acciaio.
Gli	oggetti	leggeri	(come	i	recipienti	in	plastica)	devono	essere	
preferibilmente posizionati sul cesto superiore e disposti in modo 
da non potersi muovere.
Dopo aver caricato, assicurarsi che gli irroratori ruotino 
liberamente.

Cesto inferiore
Il cesto inferiore può contenere pentole, coperchi, piatti, 
insalatiere, posate ecc... Piatti e coperchi grandi vanno sistemati 
di preferenza ai lati del cesto.

E’	 consigliabile	 disporre	 le	 stoviglie	molto	 sporche	 nel	 cesto	
inferiore poichè in questo settore i getti d’acqua sono più energici 
e permettono di ottenere migliori prestazioni di lavaggio. 

Cestino delle posate
Il cestino delle posate è munito di griglie superiori per una migliore 
disposizione delle stesse. Deve essere posizionato solo nella 
parte anteriore del cesto inferiore.

Cesto superiore
Caricare stoviglie delicate e leggere: bicchieri, tazze, piattini, 
insalatiere basse. 

Ribaltine a posizione variabile
Le ribaltine laterali sono posizionabili su tre altezze differenti per 
ottimizzare la disposizione delle stoviglie nello spazio del cesto.

I calici possono essere posizionati 
stabilmente sulle ribaltine inserendo 
lo stelo del bicchiere nelle apposite 
asole. 
Per ottimizzare l’asciugatura, 
posizionare le r ibalt ine con 
l’inclinazione maggiore. Per variare 
l’inclinazione, sollevare la ribaltina, 
farla scorrere leggermente e 
posizionarla come desiderata.
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Regolare l’altezza del cesto superiore
Il cesto superiore è regolabile in altezza: in posizione alta quando 
nel cesto inferiore si vogliono sistemare stoviglie ingombranti; 
in posizione bassa, in modo da sfruttare gli spazi delle ribaltine 
creando più spazio verso l’alto.

Si consiglia vivamente di non regolare in nessun caso la 
posizione in altezza a cestello carico.

Non sollevare o abbassare MAI il cesto su un solo lato.

Se il cesto è dotato di Lift-Up	(vedi		figura), sollevare il  cesto 
afferrandolo ai lati e muovere verso l’alto. Per tornare nella 
posizione	 bassa,	 premere	 le	 leve	 (A) ai lati del cesto ed 
accompagnare la discesa verso il basso.

Stoviglie non idonee
•	 Posate	e	stoviglie	di	legno.
•	 Bicchieri	decorati	delicati,	stoviglie	di	artigianato	artistico	e	di	

antiquariato. Le loro decorazioni non sono resistenti.
•	 Parti	in	materiale	sintetico	non	resistenti	alla	temperatura.
•	 Stoviglie	di	rame	e	stagno.
•	 Stoviglie	 sporche	 di	 cenere,	 cera,	 grasso	 lubrificante	 o	

inchiostro.
Le decorazioni su vetro, i pezzi di alluminio e argento durante il 
lavaggio possono tendere a cambiare colore ed a sbiancarsi. 
Anche	alcuni	tipi	di	vetro	(per	es.	oggetti	di	cristallo)	dopo	molti	
lavaggi possono diventare opachi. 

Danni al vetro ed alle stoviglie
Cause:
•		Tipo	di	vetro	e	procedimento	di	produzione	del	vetro.
•		Composizione	chimica	del	detersivo.
•		Temperatura	dell’acqua	del	programma	di	risciacquo.
Consiglio:
•		Utilizzare	solo	bicchieri	e	porcellana	garantiti	dal	produttore	
come resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
•		Usare	detersivo	delicato	per	stoviglie.
•	 	Estrarre	bicchieri	 e	posate	dalla	 lavastoviglie	al	più	presto	
possibile dopo la fine del programma.
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Detersivo e uso 
della lavastoviglie

Caricare il detersivo
Il buon risultato del lavaggio dipende anche dal corretto 
dosaggio del detersivo, eccedendo non si lava in modo 
più efficace e si inquina l’ambiente.

A seconda del grado di sporco, il dosaggio può essere 
adattato al singolo caso con un detersivo in polvere o 
liquido.
Solitamente per uno sporco normale, utilizzare circa  25 
gr. (detersivo in polvere), o 25ml (detersivo liquido). Se 
si impiegano le pastiglie ne basta una.

Se le stoviglie sono poco sporche o sono state    sciacquate 
precedentemente sotto l’acqua, ridurre sensibilmente la 
dose del detersivo. 

Per un buon risultato di lavaggio osservare anche le 
istruzioni riportate sulle confezioni del detersivo.

In caso di ulteriori domande consigliamo di rivolgersi agli 
uffici di consulenza dei produttori di detersivi. 

Aprire	 il	contenitore	del	detersivo	azionando	 il	pulsante	D;	
dosare il detersivo consultando la tabella dei programmi:

•		in	polvere	o	liquido:	vaschette	
A	 (detersivo	per	 lavaggio)	 	 e	B	
(detersivo	per	prelavaggio)	
•		pastiglie:	quando	il	programma	
ne richiede 1, metterla nella 
vaschetta	A	e	chiudere	il	coperchio	
C; quando ne richiede 2, mettere 
la seconda sul fondo della vasca.

3.	Eliminare	i	residui	di	detersivo	dai	bordi	della	vaschetta	e	
chiudere il coperchio C fino allo scatto. 
Il contenitore detersivo si apre automaticamente in funzione 
del programma, al momento opportuno.

Se vengono utilizzati detersivi combinati, è consigliato 
utilizzare	 l’opzione	 TAB,	 che	 adegua	 il	 programma	 di	
lavaggio, in modo da raggiungere sempre il migliore risultato 
di lavaggio e di asciugatura possibile.

Utilizzare solo detersivo per lavastoviglie.

NON UTILIZZARE detersivi per lavaggio a mano.

Un utilizzo eccessivo di detersivo può lasciare residui di 
schiuma a fine ciclo. 

Le migliori prestazioni di lavaggio ed asciugatura, si 
ottengono solo con l’utilizzo combinato di detersivo, 
brillantante liquido e sale rigenerante.

Si consiglia di usare detersivi senza fosfati e senza 
cloro che sono i più indicati per la tutela dell’ambiente.

Avviare la lavastoviglie

1.	Aprire	la	porta	e	premere	il	tasto	ON-OFF.
2. Dosare il detersivo. (vedi	caricare	il	detersivo).
3.	Caricare	i	cesti	(vedi	Caricare	i	cesti).
4.	Selezionare	il	programma	in	base	alle	stoviglie	e	al	loro	grado	
di sporco (vedi	tabella	dei	programmi) premendo il tasto P.
5. Selezionare le opzioni di lavaggio (vedi	 Progr.	 speciali	 ed	
Opzioni).
6.	Avviare	chiudendo	la	porta.
7. La fine del programma è segnalata da segnali acustici e 
lampeggia	il	numero	del	programma	sul	display.	Aprire	la	porta,	
spegnere	l’apparecchio	premendo	il	tasto	ON-OFF.
8.	Aspettare	alcuni	minuti	prima	di	togliere	le	stoviglie,	per	evitare	
di scottarsi. Scaricare i cestelli iniziando da quello inferiore.

Per ridurre il consumo di energia elettrica, in alcune 
condizioni di NON utilizzo prolungato, la macchina si spegne 
automaticamente.

Se le stoviglie sono poco sporche o sono state sciacquate
precedentemente sotto l’acqua, ridurre sensibilmente la dose
del detersivo. 

Modificare un programma in corso
Se si è selezionato un programma sbagliato è possibile 
modificarlo,	 purché	 appena	 iniziato:	 aprire	 la	 porta	 facendo	
attenzione alla fuoriuscita di vapore, con una pressione 
prolungata	premere	il		tasto	ON/OFF,		la	macchina	si	spegne.	
Riaccendere	la	macchina	con	il	tasto	ON/OFF		e	selezionare	il	
nuovo programma e le eventuali opzioni; avviare chiudendo la 
porta. 

Aggiungere altre stoviglie
Senza spegnere la macchina, aprire la porta facendo attenzione 
alla fuoriuscita di vapore e inserire le stoviglie. Chiudere la porta: 
il ciclo riprende.

Interruzioni accidentali
Se durante il lavaggio si apre la porta o si verifica un’interruzione 
di corrente, il programma si interrompe. Riprende dal punto in 
cui si era interrotto quando si chiude la porta o torna la luce.
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Programmi

I	dati	dei	programmi	sono	misurati	in	condizioni	di	laboratorio	secondo	Norma	europea	EN	50242.
A seconda delle diverse condizioni di utilizzo, la durata e i dati dei programmi possono variare.

Programma Asciugatura Opzioni
Durata dei
programmi 

ore:min.

Consumo
acqua (l/ciclo)

Consumo 
energia

(KWh/ciclo)

1. Eco Si Partenza Ritardata – Tab – 
Mezzo Carico 03:00 10 0,83

2. Intensivo Si Partenza Ritardata – Tab  - 
Mezzo Carico 02:30 14 1,3

3. 1 Ora 
(1 Hour) No Partenza Ritardata – Tab  - 

Mezzo Carico 01:00 10,5 0,95

4. Fragile Si
Partenza Ritardata – Tab – 

Mezzo Carico 01:40 10 0,95

5. Rapido No Partenza Ritardata – Tab 00:25 8,5 0,5

6. Ammollo No Partenza Ritardata – 
Mezzo Carico 00:10 4,0 0,01

Indicazioni per la scelta dei programmi e dosaggio del detersivo
1. Stoviglie normalmente sporche. Programma standard: il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed energia. 
4	gr/ml**	+	21	gr/ml		(**Quantità	di	detersivo	del	prelavaggio)	

2. Programma	consigliato	per	stoviglie	molto	sporche,	adatto	in	particolare	a	pentole	e	padelle	(da	non	utilizzare	con	i	pezzi	delicati). 
25	gr/ml	–	1	Tab	

3. Per	stoviglie	poco	sporche	che	necessitano	di	un’asciugatura	generale	in	tempi	rapidi.	(Ideale	per	4	coperti)	25	gr/ml	–	1	Tab

4. Ciclo per i pezzi delicati, maggiormente sensibili alle alte temperature, quali tazze e bicchieri.	25	gr/ml	–	1	Tab

5. Ciclo rapido da utilizzare per stoviglie poco sporche senza residui di cibo secchi.	(ideale	per	2	coperti)	21	gr/ml	–	1	Tab

6. Per stoviglie da lavare in un momento successivo.	No	detersivo

Consumi	di	stand-by:	Consumo	di	left-on	mode:	5	W	-	consumo	di	off	mode:	0,5	W.
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Programmi speciali 
ed Opzioni

Opzione Pastiglia Multifunzione (Tab)
Con questa opzione viene ottimizzato il risultato di 

lavaggio ed asciugatura.
Quando si usano le pastiglie multifunzione  premere il tasto 
PASTIGLIA	MULTIFUNZIONE,	la	relativa	spia	si	illumina.		

L’opzione “Pastiglia Multifunzione”, comporta 
l’allungamento del programma.

Note: 
le	migliori	prestazioni	dei	programmi	“1	Ora”	e	“Rapido”,	si	
ottengono  preferibilmente rispettando il  numero di coperti 
specificati.

Per consumare di meno usa la lavastoviglie a pieno carico.

Nota per i laboratori di Prove: per informazioni sulle condizioni 
della	 prova	 comparativa	 EN,	 farne	 richiesta	 all’indirizzo:	
contact@whirlpool.com

Opzioni di lavaggio
Se un’opzione non è compatibile con il programma 
selezionato, (vedi tabella programmi)  il led relativo lampeggia 
velocemente 3 volte e si sentono dei segnali acustici.

Opzione Partenza Ritardata
È possibile posticipare da  1 a 12 ore l’avvio del 
programma:

1.	 Premere	 il	 tasto	 PARTENZA	 RITARDATA:	 il	 display	
visualizza il relativo simbolo; a ogni succesiva pressione viene 
incrementato	il	tempo	(1h,	2h,	ecc.	fino	ad	un	max.	di	12h)		
dalla partenza del programma selezionato.
2. Selezionare il programma e chiudere la porta: inizia il conto 
alla rovescia;
3.	A	tempo	scaduto,	la	spia	si	spegne	e	il	programma	si	avvia.
Per modificare il ritardo e selezionare un tempo inferiore 
premere	 il	 tasto	 PARTENZA	RITARDATA.	 Per	 annullarlo	
premere	il	tasto	in	successione	finché	non	si	spegne	la	spia	
del ritardo selezionato. Il programma si avvia alla chiusura 
della porta. 

Non è possibile impostare la Partenza Ritardata a ciclo 
avviato.

Opzione Mezzo Carico
Se le stoviglie sono poche, si può effettuare il mezzo 

carico risparmiando acqua, energia e detersivo. Selezionare 
il	programma,	premere	il	 tasto	MEZZO	CARICO:	 la	spia	si	
illumina. 
Un’ulteriore	pressione	del	 tasto	MEZZO	CARICO	deseleziona	
l’opzione.

Ricordarsi di dimezzare la quantità di detersivo.
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Manutenzione e cura

Escludere acqua e corrente elettrica
•	 Chiudere	il	rubinetto	dell’acqua	dopo	ogni	 lavaggio	per	

eliminare il pericolo di perdite.

•	 Staccare	la	spina	dalla	presa	di	corrente	quando	si	pulisce	
la macchina e durante i lavori di manutenzione.

Pulire la lavastoviglie
•	 La	superficie	esterna	e	 il	pannello	di	controllo	possono	

essere puliti con un panno inumidito con acqua non 
abrasivo.	Non	usare	solventi	

 o abrasivi.

•	 La	vasca	interna	può	essere	pulita	da	eventuali	macchie	
con un panno imbevuto di acqua e poco aceto.

Evitare i cattivi odori
•	 Lasciare	sempre	socchiusa	la	porta	per	evitare	il	ristagno	
di	umidità.

•	 Pulire	regolarmente	le	guarnizioni	perimetrali	di	tenuta	della	
porta e delle vaschette detersivo con una spugnetta umida. 
Si eviteranno così ristagni di cibo, principali responsabili 
del cattivo odore.

Pulire gli irroratori
Può succedere che residui di cibo si attacchino agli irroratori 
e ostruiscano i fori da cui esce l’acqua: di tanto in tanto è 
bene controllarli e pulirli con uno spazzolino non metallico.
I due irroratori, sono entrambi smontabili.

Pe r  smon ta re  l ’ i r r o ra to re 
superiore, occorre svitare girando 
in senso antiorario  la ghiera di 
plastica.L’irroratore superiore, 
va rimontato con la parte con il 
maggior numero di fori rivolta 
verso l’alto.

L’irroratore inferiore si smonta  
tirandolo verso l’alto.

Pulizia del filtro entrata acqua
Se i tubi dell’acqua sono nuovi o sono rimasti per lungo tempo 
inattivi, prima di fare l’allacciamento, far scorrere l’acqua fino 
a	che	diventi	limpida	e	sia	priva	di	impurità.	Senza	questa	
precauzione, c’è il rischio  che il punto dove entra l’acqua si 
intasi, danneggiando la lavastoviglie.

Periodicamente, pulire il filtro entrata acqua posizionato 
all’uscita del rubinetto. 
- Chiudere il rubinetto dell’acqua.
-	Svitare	l’estremità	del	tubo	di	carico	acqua,	togliere	il	filtro	e	
pulirlo delicatamente sotto un getto di acqua corrente.
- Inserire nuovamente il filtro e avvitare il tubo.

Pulire i filtri
Il gruppo filtrante è formato da tre filtri che puliscono l’acqua 
di lavaggio dai residui di cibo e la rimettono in circolo: per 
avere buoni risultati di lavaggio è necessario pulirli.

Pulire	i	filtri	con	regolarità.

La lavastoviglie non deve essere usata senza filtri o con 
filtro sganciato. 

•	Dopo	alcuni	 lavaggi,	 controllare	 il	 gruppo	 filtrante	 e	 se	
necessario pulirlo accuratamente sotto acqua corrente, 
aiutandosi con uno spazzolino non metallico, seguendo le 
istruzioni sotto riportate: 
1. ruotare in senso antiorario il filtro cilindrico C ed estrarlo 
(fig.	1).
2.	Estrarre	il	bicchiere	filtro	B	facendo	una	leggera	pressione	
sulle	alette	laterali		(Fig.	2);
3.	Sfilare	il	piatto	filtro	inox	A.	(fig.	3).
4. Ispezionare il pozzetto ed eliminare eventuali residui di 
cibo. NON RIMUOVERE MAI la protezione della pompa di 
lavaggio	(particolare	di	colore	nero)	(fig.4).

Dopo la pulizia dei filtri, rimontare il gruppo filtrante e 
ricollocarlo correttamente nella sua sede; è fondamentale 
per un buon funzionamento della lavastoviglie.

Se ci si assenta per lunghi periodi 
•	 Staccare	 i	 collegamenti	 elettrici	 e	 chiudere	 il	 rubinetto	

dell’acqua.

•	 Lasciare	socchiusa	la	porta.

•		Al	rientro,	fare	un	lavaggio	a	vuoto.	
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Anomalie e rimedi

Può	accadere	che	l’apparecchio	non	funzioni.		Prima	di	telefonare	all’Assistenza	controllare	che	non	si	tratti	di	un	problema	
facilmente risolvibile aiutandosi con il seguente elenco.

Anomalie: Possibili cause / Soluzione:
La lavastoviglie non parte o 
non risponde ai comandi

• Spegnere la macchina con il tasto ON/OFF, riaccendere dopo un minuto circa e reimpostare 
il programma. 

• La spina non è ben inserita nella presa di corrente.
• La porta della lavastoviglie non è ben chiusa. 

La porta non si chiude • Verifica che i cesti siano inseriti fino in fondo.
• La serratura è scattata; spingere energicamente la porta fino a sentire il “clack”.

La lavastoviglie non scarica 
acqua.

• Il programma di lavaggio non è ancora terminato.
• Il tubo di scarico dell’acqua è piegato (vedi Installazione).
• Lo scarico del lavello è ostruito.
• Il filtro è intasato da residui di cibo.

La lavastoviglie fa rumore. • Le stoviglie sbattono tra loro o contro gli irroratori. Posizionare le stoviglie
   correttamente
•  Eccessiva presenza di  schiuma: il detersivo non è dosato adeguatamente o non è
   idoneo al lavaggio in lavastoviglie. (vedi Avvio e utilizzo). Non prelavare a mano le 

stoviglie.
Su stoviglie e bicchieri ci sono 
depositi calcarei o una patina 
biancastra.

• Manca il sale rigenerante.
• La regolazione della durezza dell’acqua non è adeguata; aumentare i valori. (vedi
  Brillantante e sale).
• Il tappo del serbatoio del sale non è chiuso bene.
• Il brillantante è esaurito o il dosaggio è insufficiente.

Su stoviglie e bicchieri ci sono 
striature o sfumature bluastre. • Il dosaggio del brillantante è eccessivo.

Le stoviglie sono poco asciutte. • È stato selezionato un programma senza asciugatura.
• Il brillantante è esaurito. (vedi Brillantante e sale).
• La regolazione del brillantante non è adeguata. 
• Le stoviglie sono in materiale antiaderente o in plastica; è normale la presenza di gocce 

d’acqua.
Le stoviglie non sono pulite. • Le stoviglie non sono sistemate correttamente.

• Gli irroratori non sono liberi di ruotare, bloccati da stoviglie.
• Il programma di lavaggio è troppo blando (vedi Programmi).
•  Eccessiva presenza di  schiuma: il detersivo non è dosato adeguatamente o non
   è idoneo al lavaggio in lavastoviglie. (vedi Avvio e utilizzo). 
•  Il tappo del brillantante non è stato chiuso correttamente. 
•  Il filtro è sporco o intasato (vedi Manutenzione e cura).
•  Manca il sale rigenerante (vedi Brillantante e sale).

La lavastoviglie non carica 
acqua

è bloccata con spie 
lampeggiant i

• Manca l’acqua nella rete idrica o il rubinetto è chiuso.
• Il tubo di carico dell’acqua è piegato (vedi Installazione). Riprogrammare la macchina e 

riavviare. 
 •  I filtri sono intasati; è necessario pulirli. 
 •  Lo scarico è intasato; è necessario pulirlo.
 • Dopo aver effettuato le operazioni di verifica e pulizia, spegnere ed accendere la lavastovi- 
    glie e far  ripartire un nuovo ciclo di lavaggio.
 • Se il probblema persiste, chiudere il rubinetto dell’acqua, staccare la spina e contattare il  
    centro  assistenza.
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Installation

En cas de déménagement, transporter l’appareil 
verticalement; si besoin est, l’incliner sur le dos.

Raccordements hydrauliques

L’adaptation des installations de plomberie de 
l’installation doit être effectuée par du personnel qualifié

Les tuyaux d’amenée et d’évacuation de l’eau peuvent être 
orientés vers la droite ou vers la gauche pour simplifier 
l’installation. 
Attention à ce que les tuyaux d’arrivée et d’évacuation ne 
soient pas pliés ou écrasés par le lave-vaisselle.

Raccord du tuyau d’amenée de l’eau
•	 A	une	prise	d'eau	filetée	3/4”	gaz	froide	ou	chaude	(max.	

60°C).
•	 Faire	couler	l'eau	jusqu'à	ce	qu'elle	soit	limpide.	
•	 Bien	visser	le	tuyau	d'évacuation	et	ouvrir	le	robinet.

Si la longueur du tuyau d’amenée ne suffit pas, s’adresser 
à un magasin spécialisé ou à un technicien agréé (voir	
Service).

La pression de l’eau doit être comprise entre les valeurs 
citées dans le tableau des Caractéristiques techniques, 
autrement le lave-vaisselle risque de ne pas fonctionner 
correctement.

Faire	attention	à	ce	qu'il	n'y	ait	ni	pliures	ni	étranglements	
au niveau du tuyau.

Raccordement du tuyau d’évacuation de 
l’eau
Raccorder le tuyau d’évacuation à une conduite d’évacuation 
ayant	au	moins	2	cm	de	diamètre.	(A)
Le	raccord	du	tuyau	d’évacuation	doit	être	placé	entre	40	et	
80 cm au-dessus du sol ou du plan d’appui du lave-vaisselle.

Avant de raccorder le tuyau d’évacuation de l’eau au siphon 
de	l’évier,	retirer	le	bouchon	en	plastique	(B).

Sécurité anti-fuite
Pour éviter tout risque d’inondation, le lave-vaisselle :
- est équipé d’un dispositif qui coupe l’arrivée de l’eau en 
cas d’anomalie ou de fuite à l’intérieur de l’appareil. 
Quelques modèles sont aussi équipés d’un dispositif de 
sécurité supplémentaire New Acqua Stop, qui garantit 
contre tout risque d’inondation même en cas de rupture du 
tuyau d’amenée de l’eau.

ATTENTION : TENSION DANGEREUSE !

Il ne faut en aucun cas couper le tuyau d’amenée de l’eau 
car il contient des parties sous tension.

Raccordement électrique
Avant	de	brancher	la	fiche	dans	la	prise	de	courant,	s'assurer	
que :
•	 la	prise	est bien reliée à la terre  et est conforme aux 

réglementations en vigueur ;
•	 la	prise	est	bien	apte	à	supporter	la	puissance	maximale	

de la machine reportée sur la plaquette signalétique fixée 
à la contre-porte 

 (voir	chapitre	Description	du	lave-vaisselle)	;
•	 la	 tension	 d’alimentation	 est	 bien	 comprise	 entre	 les	

valeurs figurant sur la plaque signalétique de la contre-
porte ;

•	 la	prise	est	bien	compatible	avec	la	fiche	de	l’appareil.	
Autrement, faire remplacer la fiche par un technicien 
agréé (voir	 Service); n’utiliser ni rallonges ni prises 
multiples.

Après installation de l’appareil, le cordon d’alimentation 
électrique et la prise de courant doivent être facilement 
accessibles.

Le câble ne doit être ni plié ni trop écrasé.

Afin d’éviter tout danger, faire changer le cordon 
d’alimentation abîmé, par le fabricant ou par son service 
après-vente. (Voir	Service)

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-
respect des normes énumérées ci-dessus. 

Mise en place et mise à niveau
1. Installer le lave-vaisselle sur un sol plat et rigide. 
Compenser les irrégularités en vissant ou en dévissant les 
pieds	avant	jusqu'à	ce	que	l'horizontalité	de	l’appareil	soit	
parfaite.	 Une	 bonne	 horizontalité	 garantit	 la	 stabilité	 de	
l’appareil et supprime tout risque de bruits et de vibrations.

2.	Avant	d'encastrer	le	lave-vaisselle,	coller	le	ruban	adhésif	
transparent sous le plan en bois pour le protéger contre le 
risque de formation de condensation.

3.	Installer	le	lave-vaisselle	de	manière	à	ce	que	les	côtés	et	
la	paroi	arrière	touchent	aux	meubles	adjacents	ou	au	mur.	
L’appareil peut être encastré sous un plan de travail continu 
(voir	feuille	de	montage).

4.	Pour	régler	la	hauteur	du	pied	arrière,	agir	sur	la	douille	
rouge à six pans située dans la partie avant du lave-
vaisselle, en bas et au milieu, à l’aide d’une clé mâle à six 
pans, ouverture 8 mm. Tourner dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour augmenter la hauteur et dans le sens 
inverse pour la diminuer. (voir	feuille	d’instructions	jointe	à	
la documentation)

MIN 40 cm

MAX 80 cm
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Caractéristiques techniques

Dimensions
largeur 44,5 cm
hauteur 82 cm
profondeur 55 cm

Capacité 10 couverts standard
Pression eau 
d’alimentation

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi

Tension 
d’alimentation Voir étiquette des caractéristiques

Puissance totale 
absorbée Voir étiquette des caractéristiques

Fusible Voir étiquette des caractéristiques

Cet appareil est conforme aux 
Directives Communautaires suivantes: 
- 93/68/EEC (CE)
- 2006/95/EC (Basse Tension) 
- 2004/108/EC (Compatibilité 
Electromagnétique) 
- 2009/125/EC (Comm. Reg. 
1016/2010) (Ecodesign)
- 2010/30/EC (Etiquetage)
- 2011/65/EC (RoHS)
- 2012/19/EU (DEEE)

Cet électroménager dispose de signaux sonores/bips qui 
signalent que la commande a été activée: allumage, fin de 
cycle etc.. 

Tous les symboles/voyants/led lumineux du bandeau de 
commande/afficheur peuvent avoir des couleurs différentes, 
flasher ou être en fixe.

Affichage d'informations utiles concernant le type de cycle 
sélectionné, la phase de lavage/séchage, le temps résiduel, 
la température etc.... etc...

Conseils pour le premier lavage
Après	l'installation,	retirer	les	cales	placées	sous	les	paniers	
ainsi que les élastiques de fixation du panier supérieur	(si	
prévus).

Réglages de l'adoucisseur d'eau
Avant de lancer le premier lavage, sélectionner le ni-
veau de dureté de	l'eau	du	réseau.	(voir	chapitre	Produit	
de rinçage et sel régénérant))
Lors	 de	 son	 premier	 chargement,	 il	 faut	 d'abord	 remplir	
l'adoucisseur	d'eau	puis	 introduire	environ	1	kg	de	sel.	 Il	
est	normal	que	de	l'eau	déborde..
Faire	démarrer	un	cycle	de	lavage	tout	de	suite	après.
N’utiliser que du sel spécial lave-vaisselle.

Après	remplissage	du	réservoir,	le	voyant	SEL	s'éteint.

L'absence	 de	 remplissage	 du	 réservoir	 à	 sel	 peut	
endommager l’adoucisseur d’eau et l’élément chauffant.
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Description de l’appareil

1. Panier supérieur
2.	 Bras	de	lavage	supérieur
3. Clayettes rabattables 
4. Réglage hauteur du panier
5. Panier inférieur
6.	 Bras	de	lavage	inférieur
7. Panier à couverts
8.	 Filtre	lavage
9. Réservoir à sel
10.	 Bacs	produit	de	lavage	et	réservoir	à		 	
 produit de rinçage
11. Plaque signalétique
12. Tableau de bord

Tableau de bord

touche Sélection 
Programme

touche Option Départ Différé

touche Option Demi-Charge

touche et voyant Option 
Pastille multifonction (Tab)

voyant Option Départ Différé

voyant Manque de Sel

voyant Manque de 
Produit de Rinçage

voyant Option Demi-Charge

indicateur Numéro 
du Programme et 
du Temps Restant

touche et voyant
ON/OFF/Reset
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Sel régénérant et 
Produit de rinçage

N’utiliser que des produits de lavage spéciaux lave-vaisselle. 
N’utilisez pas de sel alimentaire ou industriel.
(Se	conformer	aux	instructions	reportées	sur	l’emballage).	

En cas d’utilisation d’un produit multifonction, nous 
conseillons malgré tout d’ajouter du sel, surtout en cas d’eau 
dure ou très dure. (Se	conformer	aux	instructions	reportées	sur	
l’emballage). 

Faute d’ajouter du sel ou du produit de rinçage, il est normal 
que les voyants SEL  et PRODUIT DE RINCAGE restent allumés.

Charger le sel régénérant
L'utilisation	de	sel	évite	la	formation	de	CALCAIRE	sur	la	vaisselle	et	
sur les composants fonctionnels du lave-vaisselle. 
•	Il	est	important	que	le	réservoir	à	sel	ne	soit	jamais	vide.
•	Il	est	important	de	procéder	au	réglage	de	la	dureté	de	l'eau.
Le réservoir à sel qui se trouve dans la partie inférieure du lave-
vaisselle (voir	Description)  doit être rempli:
•	quand	le	voyant	SEL	du	bandeau	s’allume;
•	voir	autonomie	dans	le	tableau	de	dureté	de	l'eau.

1. Sortir le panier inférieur et dévisser le 
couvercle du réservoir dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.
2. Lors de la première mise en service : remplir 
le réservoir d’eau à ras bord.
3.	Utiliser	l’entonnoir	(voir	figure) pour remplir le 

réservoir	de	sel	jusqu’au	bord	(1	kg	environ);	il	est	tout	à	fait	normal	
que	de	l'eau	déborde.
4.	Enlever	l’entonnoir,	éliminer	les	résidus	de	sel	sur	le	filetage.	Avant	
de revisser le couvercle, il faut le rincer à l’eau courante.
Nous conseillons d’effectuer cette opération à chaque chargement 
de sel. 
Fermer	soigneusement	le	couvercle	pour	éviter	que	du	produit	de	
lavage	pénètre	à	 l’intérieur	du	 réservoir	pendant	 le	 lavage	(cela	
pourrait	endommager	irrémédiablement	l'adoucisseur).

En	cas	de	 rajout	de	sel,	nous	conseillons	d'effectuer	cette	
opération avant de démarrer le lavage. 

Réglage dureté de l’eau
Pour obtenir un fonctionnement parfait de l’adoucisseur anti-
calcaire, il faut absolument procéder à un réglage selon la dureté 
de l’eau de l’appartement. Se renseigner auprès de l’organisme 
distributeur de l’eau. La valeur sélectionnée correspond à une 
dureté moyenne. 
•	Appuyer	sur	 la	 touche	ON/OFF	pour	mettre	 le	 lave-vaisselle	
sous tension 

•	Appuyer	sur	la	touche	ON/OFF	pour	éteindre 

•	Garder	la	touche	P	enfoncée	pendant	5	secondes,	jusqu’au	bip.

•	Appuyer	sur	la	touche	ON/OFF	pour	allumer	

•	Le	numéro	du	niveau	de	sélection	courant	et	 le	 voyant	 sel	
clignotent.

•	Appuyer	sur	la	touche	P pour sélectionner le niveau de dureté 
(voir	tableau	dureté).

•	Appuyer	sur	la	touche	ON/OFF	pour	éteindre	

•	Réglage	effectué	!

Charger le produit de rinçage
Le	produit	de	rinçage	aide	au	SÉCHAGE	de	la	vaisselle.	Il	faut	
remplir le réservoir à produit de rinçage :
•	 quand	 le	 voyant	 PRODUIT	DE	RINÇAGE	 s'allume	 sur	 le	

bandeau/écran.
•	 quand	l'indicateur	optique	situé	sur	le	couvercle	du	réservoir	

« E », passe de foncé à transparent.
1.	Ouvrir	 le	 réservoir	 en	 tournant	
le couvercle « G » dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.
2.	 Verser	 le	 produit	 de	 rinçage	
sans le faire déborder. Si cela se 
produit,	 nettoyer	 aussitôt	 avec	un	
chiffon sec.
3.	Revisser	le	couvercle.

Ne JAMAIS verser le liquide de rinçage directement à 
l'intérieur de la cuve.

Régler la dose de produit de rinçage
Si le résultat du séchage n’est pas satisfaisant, le dosage du 
produit de rinçage peut être réglé. Tourner le dispositif de 
réglage « F ».	 Possibilité	 de	 sélectionner	 jusqu'à	 4	 niveaux	
maximum selon le modèle de lave-vaisselle. La valeur 
sélectionnée correspond à un niveau moyen. 
•	 si	la	vaisselle	présente	des	traces bleuâtres, régler sur des 

chiffres	plus	bas	(1-2).
•	 s’il	y	a	des	gouttes	d’eau	ou	des	taches	de	calcaire	sur	la	

vaisselle,	régler	sur	des	chiffres	plus	élevés	(3-4).

Tableau de dureté de l’eau
Autonomie moyenne 
réservoir à sel avec 1 
lavage par jour

niveau °dH °fH mmol/l mois
1 0 - 6 0 - 10 0 - 1 7 mois
2 6 - 11 11 - 20 1,1 - 2 5 mois
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3 3 mois
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 mois
5 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9 2/3 semaines

De 0°f à 10°f nous vous conseillons de ne pas utiliser de sel. 
La sélection 5 peut prolonger la durée. 

(°dH	=	dureté	en	degrés	allemands	-	°fH	=	dureté	en	degrés	
français	-	mmol/l	=	millimol/litre)
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Charger les paniers

Conseils 
Avant de charger les paniers, débarrasser la vaisselle des 
déchets plus importants et vider les verres et autres récipients. 
Pas besoin de rincer préalablement à l'eau courante.
Ranger la vaisselle de manière à ce qu’elle ne bouge pas 
pour éviter tout risque de renversement, ranger les saladiers 
et les casseroles ouverture tournée vers le bas et les parties 
concaves	ou	convexes	en	position	oblique	pour	permettre	à	l'eau	
d'atteindre	toutes	les	surfaces	et	de	s'écouler	complètement.
Veiller	à	ce	que	les	couvercles,	manches,	poêles	et	plateaux	
ne gênent pas la rotation des bras de lavage. Placer les petits 
objets	dans	le	panier	à	couverts.
La vaisselle en plastique et les poêles anti-adhésives ont 
tendance	à	retenir	les	gouttes	d'eau	et	leur	degré	de	séchage	
sera par conséquent inférieur à celui de la vaisselle en 
céramique ou en acier.
Les	objets	légers	(tels	que	les	récipients	en	plastique)	doivent	
être rangés, de préférence. dans le panier supérieur et placés 
de	manière	à	ce	qu'ils	ne	risquent	pas	de	se	déplacer.
Après avoir chargé le lave-vaisselle, s’assurer que les bras de 
lavage tournent librement.

Panier inférieur
Le panier inférieur peut contenir des casseroles, des couvercles, 
des assiettes, des saladiers, des couverts etc. Les assiettes et 
les couvercles de grandes dimensions doivent être rangés, de 
préférence,	sur	les	côtés	du	panier.

Il est conseillé de ranger la vaisselle très sale dans le panier 
inférieur	car	dans	cette	partie	du	lave-vaisselle,	les	jets	d’eau	
sont plus énergiques et permettent d’obtenir de meilleures 
performances de lavage.
Le panier inférieur est pourvus de secteurs rabattables qui 
peuvent être placés à la verticale pour ranger des assiettes 
ou	à	l’horizontale	(abaissés)	pour	y	mettre	plus	facilement	des	
casseroles et des saladiers. 

Clayettes rabattables à emplacement variable
Les clayettes latérales peuvent être placées à trois hauteurs 
différentes afin d’optimiser la disposition de la vaisselle dans 
le panier.

Les verres à pied peuvent être placés 
en position stable sur les clayettes 
rabattables en insérant leurs pieds 
dans les fentes prévues à cet effet. 
Pour optimiser le séchage, choisir la 
plus forte inclinaison des clayettes 
rabattables. Pour modifier l’inclinaison 
de la clayette rabattable, la soulever et 
la faire glisser légèrement avant de la 
placer comme voulu.

Panier à couverts
Le panier à couverts est  équipé de grilles supérieures 
permettant de mieux ranger les couverts. Le panier à couverts 
non séparable doit être placé obligatoirement dans la partie 
avant du panier inférieur. 

Panier supérieur
Réservé au chargement de la vaisselle fragile et légère : verres, 
tasses, soucoupes, saladiers bas. 
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Régler la hauteur du panier supérieur
Le panier supérieur est réglable en hauteur : en position 
haute, il permet de ranger de la vaisselle encombrante dans 
le panier inférieur ; en position basse, il permet d’exploiter 
au mieux l’espace des clayettes rabattables en créant plus 
de place de rangement vers le haut.

Il est fortement recommandé de ne jamais régler la hauteur 
du tiroir lorsque celui-ci est chargé.

Ne JAMAIS soulever ou abaisser le panier d’un seul côté.

Si le panier est équipé de Lift-Up	(voir	figure), soulever le panier 
en	le	saisissant	par	les	côtés	et	le	déplacer	vers	le	haut.	Pour	
revenir	à	la	position	basse,	appuyer	sur	les	leviers	(A) sur les 
côtés	du	panier	et	l'aider	à	descendre	vers	le	bas.

Vaisselle non appropriée
•	 Couverts	et	vaisselle	en	bois.
•	 Verres	décorés	et	fragiles,	vaisselle	artisanale	artistique	ou	

ancienne. Leurs décors ne sont pas résistants.
•	 Parties	 en	 matière	 synthétique	 ne	 résistant	 pas	 à	 la	

température.
•	 Vaisselle	en	cuivre	ou	en	étain.
•	 Vaisselle	sale	de	cendre,	cire,	graisse	lubrifiante	ou	encre.
Les décors sur verre, les pièces en aluminium ou argent risquent 
de changer de couleur et de blanchir en cours de lavage. 
Certains	 types	de	 verre	 (les	 objets	 en	 cristal	 par	 exemple)	
deviennent opaques après de nombreux lavages. 

Endommagement du verre et de la vaisselle
Causes :
•	 Type	de	verre	et	procédé	de	fabrication	du	verre.
•	 Composition	chimique	du	produit	de	lavage.
•	 Température	de	l'eau	du	programme	de	rinçage.
Conseils :
•	 N'utiliser	que	des	verres	et	de	la	porcelaine	garantis	par	le	

fabricant comme résistants au lavage en lave-vaisselle.
•	 Utiliser	un	produit	de	lavage	délicat	pour	vaisselle.
•	 Sortir	 les	 verres	 et	 les	 couverts	 du	 lave-vaisselle	 le	 plus	

rapidement possible après la fin du programme.
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Un bon résultat de lavage dépend aussi d’un bon dosage 
du produit de lavage. Un excès de produit de lavage ne lave 
pas mieux et pollue l’environnement.

Le dosage peut être adapté selon le degré de salissure.
En cas de vaisselle normalement sale, utiliser environ 25 g 
(produit de lavage en poudre) ou 25ml (produit liquide). En 
cas d’utilisation de tablettes, une seule suffit.

En cas de vaisselle peu sale ou précédemment rincée à l’eau, 
réduire considérablement la quantité de produit de lavage. 

Pour un bon résultat de lavage, suivre également les 
instructions reportées sur l’emballage.

Pour toute autre demande de renseignements, s’adresser 
aux fabricants de produits de lavage.

Ouvrir	le	distributeur	à	produit	
de lavage en actionnant le 
bouton D ;  pour doser le 
produit de lavage, consulter 
le tableau des programmes :
•		en	poudre	ou	liquide	:	bacs	
A	 (produit	 de	 lavage)	 et	B 
(produit	de	prélavage)	
• t a b l e t t e s : 	 q u a n d 	 l e	
programme en prévoit 1, 
placer cette dernière dans 

le bac A et fermer le couvercle C. S’il en prévoit 2, mettre la 
deuxième dans le fond de la cuve.
Eliminer les résidus de produit de lavage sur les bords du bac 
et fermer le couvercle C	jusqu’au	déclic.	
Le distributeur à produits de lavage s’ouvre automatiquement 
selon le programme, au moment voulu.

En	cas	d'utilisation	de	produits	de	 lavage	 tout	en	un,	utiliser	
l'option	TAB	qui	adapte	le	programme	de	lavage	de	manière	à	
toujours	obtenir	les	meilleurs	résultats	de	lavage	et	de	séchage	
possibles.

N’utiliser que du produit de lavage spécial lave-vaisselle.

NE PAS UTILISER de produits pour laver la vaisselle à la 
main.

Une utilisation excessive de produit de lavage peut laisser 
des résidus de mousse en fin de cycle. 

Pour obtenir des performances de lavage et de séchage 
optimales, il faut opter pour une utilisation combinée de 
produit de lavage, produit de rinçage et sel régénérant.

Il est conseillé d’utiliser des produits de lavage sans 
phosphates et sans chlore, plus indiqués pour la 
protection de l’environnement.

Mettre en marche le lave-vaisselle

1.	Ouvrir	la	porte	et	appuyer	sur	la	touche	ON-OFF.
2.	Doser	le	produit	de	lavage.	(voir	produit	de	lavage).
3.	Charger	les	paniers	(voir	Charger	les	paniers).
4.	Sélectionner	le	programme	selon	le	type	de	vaisselle	et	son	
degré de salissure (voir	tableau	des	programmes) appuyer sur 
la touche P.
5. Sélectionner les options de lavage. (voir	Progr.	spéciaux	et	
Options).
6.	Fermer	la	porte	pour	faire	démarrer	le	programme.
7. La fin du programme est signalée par des signaux acoustiques 
et	 le	numéro	du	programme	clignote	sur	 l’afficheur.	Ouvrir	 la	
porte,	appuyer	sur	la	touche	ON/OFF	pour	éteindre	l’appareil.
8. Attendre quelques minutes avant de sortir la vaisselle pour 
éviter	de	se	brûler.	Décharger	les	paniers	en	commençant	par	
celui du bas.

Pour réduire sa consommation d’énergie, la machine 
s’éteint automatiquement dans certaines conditions de non-
utilisation prolongée. 

En cas de vaisselle peu sale ou précédemment rincée à
l’eau, réduire considérablement la quantité de produit de lavage.

Modifier un programme en cours
En cas d’erreur de sélection d’un programme, il est possible 
de	le	modifier,	à	condition	qu’il	vienne	tout	juste	de	démarrer	
: ouvrir la porte en faisant attention à la vapeur chaude qui 
s’échappe,	appuyer	de	façon	prolongée	sur	la	touche	ON/OFF,	
l’appareil	s’éteint.	Rallumer	l’appareil	à	l’aide	de	la	touche	ON/
OFF	et	sélectionner	le	nouveau	programme	ainsi	que	les	options	
éventuelles, fermer la porte pour faire démarrer. 

Introduire de la vaisselle en cours de lavage
Sans éteindre l’appareil, ouvrir la porte en faisant attention à la 
vapeur	chaude	qui	s’échappe	et	introduire	la	vaisselle.	Fermer	
la porte: le cycle redémarre.

Interruptions accidentelles
En cas d’ouverture de la porte en cours de lavage ou de coupure 
de courant, le programme s’arrête. Il redémarre du point où il 
a été interrompu dès que le courant revient ou que la porte est 
refermée.

Produit de lavage et 
utilisation du lave-vaisselle
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Programmes

Les	données	des	programmes	sont	mesurées	dans	des	conditions	de	laboratoire	selon	la	norme	européenne	EN	50242.	
Selon les différentes conditions d’utilisation, la durée et les données des programmes peuvent être différentes. 

Programme Séchage Options
Durée du 

programme 
H:Min.

Consommation 
d’eau (litre/cycle)

Consomation 
d’énergie 

(KWh/cycle)

1. Eco Oui Départ différé - Demi-Charge - Tab 03:00 10 0,83

2. Intensif Oui Départ différé - Demi-Charge - Tab - 02:30 14 1,3

3. 1 Heure 

(1 Hour)
Non Départ différé - Demi-Charge - Tab 01:00 10,5 0,95

4. Fragile Oui Départ différé - Demi-Charge - Tab 01:40 10 0,95

5. Rapid Non Départ différé - Tab 00:25 8,5 0,5

6. Trempage Non Départ différé - Demi-Charge 00:10 4,0 0,01

Indications sur le choix des programmes et dosage du produit de lavage 
1. Vaisselle	normalement	sale.	Programme	standard,	le	plus	efficace	en	termes	de	consommation	combinée	d’eau	et	d’énergie.	4	
g/ml**+	21	g/ml	–	1	Tab	(**Quantité	de	produit	de	lavage	pour	le	prélavage)

2. Programme	recommandé	pour	la	vaisselle	très	sale,	en	particulier	les	poêles	et	les	casseroles	(ne	pas	utiliser	pour	les	articles	
délicats).	25	g/ml	–	1	Tab

3. Pour la vaisselle peu sale qui nécessite un séchage basique rapide.	(Idéal	pour	4	couverts)	25	g/ml	–	1	Tab	

4. Cycle destiné aux articles délicats, qui sont plus sensibles aux températures élevées tels que, par exemple, les verres et les 
tasses. 25	g/ml	–	1	Tab

5. Cycle rapide à utiliser pour la vaisselle peu sale ne présentant pas de résidus d’aliments séchés.	(idéal	pour	2	couverts)	
21	g/ml	–	1	Tab

6. Vaisselle	à	laver	plus	tard. Pas de produit de lavage

Consommations en stand-by: Consommation en left-on mode: 5,0 W - Consommation en off-mode: 0,5 W.
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Options de lavage
Si une option n’est pas compatible avec le programme 
sélectionné, (voir tableau programmes) la led correspondante 
clignote 3 fois de suite et des bips retentissent.

Option Tablette (Tab)
Cette option permet d’optimiser le résultat de lavage 
et de séchage.

En cas d’utilisation de tablette multifonction, appuyer sur la touche 
TABLETTE,	le	symbole	correspondant	s'allume.	Pour	désactiver	
cette option appuyer à nouveau sur la touche.

L’option «Tablette » prolonge la durée du programme.

Programmes spéciaux 
et Options

Remarque : 
pour obtenir des performances optimales avec les programmes 
"1 Heure et Rapid" il est conseillé de respecter le nombre de 
couverts indiqué.

Pour consommer moins, utiliser le lave-vaisselle à pleine charge.

Note pour les laboratoires d’essai : pour toutes informations 
sur les conditions d’essai comparatif EN, s’adresser à: contact@
whirlpool.com

Option Départ différé
Possibilité de différer le départ du programme de 1 à 
12 heures:

1.	Appuyer	sur	la	touche	DÉPART	DIFFÉRÉ	:	l’écran	affiche	le	
symbole correspondant ; toute pression successive fait augmenter 
le	délai	 (1h,	2h,	etc.	 jusqu’à	12h	maximum)	de	démarrage	du	
programme sélectionné.
2. Sélectionner le programme et fermer la porte : le compte à 
rebours commence;
3.	 A	 l’expiration	 du	 délai	 d’attente,	 le	 voyant	 s’éteint	 et	 le	
programme démarre.
Pour modifier le délai d’attente et sélectionner un temps inférieur 
appuyer	sur	la	touche	DEPART	DIFFÉRÉ.	Pour	l’annuler,	appuyer	
plusieurs	fois	de	suite	sur	la	touche	jusqu’à	ce	que	le	voyant	du	
délai d’attente sélectionné s’éteigne. Le programme démarre dès 
fermeture de la porte.

Aucune sélection de Départ différé n'est plus possible en 
cours de cycle.

Option Demi-charge 
Le programme demi-charge permet de laver une petite 

vaisselle et de faire des économies d’eau, d’électricité et de 
produit de lavage. Pour sélectionner le programme, appuyer 
sur	la	touche	DEMI-CHARGE	:	le	voyant	correspondant	s’allume.	
Une	autre	pression	 sur	 la	 touche	DEMI-CHARGE	permet	de	
désactiver l’option.

Ne pas oublier de réduire de moitié la quantité de produit 
de lavage.
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Entretien et soin

Coupure de l’arrivée d’eau et du courant
•	 Fermer	le	robinet	de	l'eau	après	chaque	lavage	pour	éviter	

tout risque de fuites.

•	 Débrancher	la	fiche	de	la	prise	de	courant	lors	du	nettoyage	
de l’appareil et pendant tous travaux d’entretien.

Nettoyer le lave-vaisselle
•	 Pour	 nettoyer	 l’extérieur	 et	 le	 bandeau	 de	 commande,	

utiliser un chiffon humide non abrasif. N’utiliser ni solvants 
ni détergents abrasifs.

•	 Pour	nettoyer	la	cuve	intérieure	et	enlever	toute	tache,	utiliser	
un chiffon imbibé d’eau additionnée d’un peu de vinaigre.

Eviter les mauvaises odeurs
•	 Laisser	 toujours	 la	 porte	 entrouverte	 pour	 éviter	 toute	

stagnation d’humidité.

•	 Nettoyer	régulièrement	les	joints	d’étanchéité	de	la	porte	et	
des	bacs	à	produits	de	lavage	avec	une	éponge	humide.	On	
évitera ainsi les incrustations de déchets d’aliment qui sont 
les principaux responsables de la formation de mauvaises 
odeurs.

Nettoyer les bras de lavage
Il peut arriver que des déchets restent collés aux bras de lavage 
et	bouchent	les	trous	de	sortie	de	l’eau	:	mieux	vaut	les	contrôler	
de temps en temps et les nettoyer avec une petite brosse non 
métallique.
Les deux bras de lavage sont tous deux démontables.

Pour démonter le bras supérieur, 
i l  faut dévisser sa bague en 
plastique en tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. 
Remonter le bras gicleur supérieur 
en veillant à ce que la face percée 
du plus grand nombre d’orifices 
soit bien orientée vers le haut.

Pour démonter le bras de lavage 
inférieur, pousser sur les languettes 
situées	 sur	 les	 côtés	 et	 tirer	 vers	
le haut.

Nettoyage du filtre d’entrée d’eau
Si les tuyaux de l’eau sont neufs ou s’ils sont restés longtemps 
inutilisés, avant d’effectuer le raccordement, faire couler l’eau 
jusqu’à	ce	qu’elle	devienne	limpide	et	dépourvue	d’impuretés.	
Faute	de	quoi,	un	engorgement	pourrait	se	produire	au	point	
d’arrivée de l’eau et endommager le lave-vaisselle .

Nettoyer, périodiquement le filtre d’entrée de l’eau situé à 
la sortie du robinet. 
-	Fermer	le	robinet	de	l’eau.
-	Dévisser	l’extrémité	du	tuyau	d’arrivée	de	l'eau,	retirer	le	filtre	
et le laver soigneusement à l’eau courante.
- Remettre le filtre en place et visser le tuyau.

Nettoyer les filtres
Les trois filtres qui composent le groupe filtrant débarrassent 
l’eau de lavage des résidus d’aliments avant de la remettre en 
circulation: pour obtenir de bons résultats de lavage, il faut les 
nettoyer.

Nettoyer les filtres régulièrement.

Ne pas utiliser le lave-vaisselle sans filtres ou avec filtre mal 
fixé.

•	Après	quelques	 lavages,	 contrôler	 le	 groupe	 filtrant	 et,	 si	
nécessaire, le laver soigneusement à l’eau courante avec une 
petite brosse non métallique en procédant comme suit : 
1. tourner le filtre cylindrique C dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre pour le sortir de son emplacement (fig.	1).
2. Exercer une légère pression sur les ailettes latérales du 
gobelet filtre B pour le faire sortir (Fig.	2)	;
3.	Dégager	le	filtre	inox	A. (fig.	3).
4. Examiner la cavité et éliminer tout résidu de nourriture. 
NE JAMAIS RETIRER la protection de la pompe de lavage 
(pièce	noire)	(fig.4).

Après avoir nettoyé les filtres, remettre soigneusement le groupe 
filtrant à sa place, cette opération est fondamentale pour un bon 
fonctionnement du lave-vaisselle.

En cas d’absence pendant de longues 
périodes 
•	 Débrancher	 les	 raccordements	 électriques	 et	 fermer	 le	

robinet de l’eau.

•	 Laisser	la	porte	entrouverte.

•		Au	retour,	effectuer	un	lavage	à	vide.
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Anomalies et remèdes

Si	l’appareil	présente	des	anomalies	de	fonctionnement,	procéder	aux	contrôles	suivants	avant	de	prendre	contact	
avec le service d’assistance technique.

Anomalies : Causes / Solutions possibles :
Le lave-vaisselle ne démarre 
pas ou n’obéit pas aux 
commandes

• Le robinet de l’eau n’est pas ouvert.
• Eteindre l’appareil à l'aide de la touche ON-OFF, rallumer au bout d’une minute environ et 

sélectionner à nouveau le programme. 
• La fiche n’est pas bien branchée dans la prise de courant ou il faut changer la prise de 

courant.
• La porte du lave-vaisselle n’est pas bien fermée. 

La porte ne ferme pas • S'assurer que les paniers sont bien poussés jusqu'au fond.
• La serrure est déclenchée ; pousser énergiquement sur la porte jusqu’au « clic ».

Le lave-vaisselle ne vidange 
pas.

• Le programme de lavage n'est pas encore terminé.
• Le tuyau de vidange de l’eau est plié (voir Installation).
• L’évacuation de l’évier est bouchée.
• Le filtre est bouché par des déchets de nourriture. 
• Contrôler la hauteur du tuyau d'évacuation.

Le lave-vaisselle est bruyant. • La vaisselle s’entrechoque ou butte contre les bras de lavage. Ranger la vaisselle 
correctement et s'assurer que les bras de lavage tournent librement.

• Excès de mousse : le produit de lavage n’est pas bien dosé ou n’est pas approprié. (voir 
Produit de lavage et utilisation du lave-vaisselle). Ne pas prélaver la vaisselle à la main.

La vaisselle et les verres 
présentent des dépôts de 
calcaire ou une couche 
blanchâtre.

• Absence de sel régénérant.
• Le réglage de la dureté de l'eau n'est pas adéquat ; il faut augmenter les valeurs. (voir Sel 

régénérant et Produit de rinçage).
• Le couvercle du réservoir à sel et à produit de rinçage n'est pas bien fermé.
• Il n’y a plus de produit de rinçage ou son dosage est insuffisant.

La vaisselle et les verres 
présentent des traces blanches 
ou des reflets bleuâtres.

• Le dosage du produit de rinçage est excessif.

La vaisselle n’est pas sèche. • ll y a eu sélection d’un programme sans séchage.
• Il n'y a plus de produit de rinçage. (voir Sel régénérant et Produit de rinçage).
• Le réglage du produit de rinçage n’est pas approprié. 
• La vaisselle est en matériau anti-adhésif ou en plastique ; la présence de gouttelettes d'eau 

est normale.
La vaisselle n’est pas propre. • La vaisselle n’est pas rangée correctement.

• Les bras de lavage ne tournent pas librement car ils sont gênés par la vaisselle.
• Le programme de lavage n’est pas assez puissant (voir Programmes).
• Excès de mousse : le produit de lavage n’est pas bien dosé ou n’est pas approprié. (voir 

Produit de lavage et utilisation du lave-vaisselle). 
• Le couvercle du réservoir à produit de rinçage n'est pas bien fermé. 
• Le filtre est sale ou bouché (voir Entretien et soin).
• Il manque du sel régénérant (voir Sel régénérant et produit de rinçage).
• S'assurer que la hauteur des assiettes est compatible avec le réglage du panier. 
• Les orifices des bras de lavage sont bouchés. (voir Entretien et soin).

Il n’y a pas d’arrivée d’eau

il est bloqué et ses voyants cli-
gnotent

• Il y a une coupure d'eau du réseau ou le robinet est fermé.
• Le tuyau d’arrivée de l’eau est plié (voir Installation).
• Les filtres sont bouchés ; il faut les nettoyer. (voir Entretien et soin).
• L'évacuation est bouchée ; il faut la nettoyer.
• Après avoir effectué les opérations de contrôle et de nettoyage, éteindre puis rallumer le 

lave-vaisselle et faire démarrer un nouveau cycle de lavage.
• Si le problème persiste, fermer le robinet de l'eau, débrancher la fiche de la prise de courant 

et contacter le centre d'assistance technique.
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