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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

IMPORTANT: TREBUIE CITITE ȘI 
RESPECTATE 
Înainte de a utiliza aparatul, citiți 
cu atenție aceste instrucțiuni 
privind siguranța. 
Păstrați-le la îndemână pentru a 
le consulta și pe viitor.  
Aceste instrucțiuni și aparatul în 
sine furnizează avertismente 
importante privind siguranța, care 
trebuie respectate întotdeauna. 
Producătorul nu își asumă nicio 
răspundere pentru nerespectarea 
acestor instrucțiuni de siguranță, 
pentru utilizarea necorespunză- 
toare a aparatului sau pentru 
setarea incorectă a butoanelor de 
comandă.  

AVERTISMENTE PRIVIND 
SIGURANȚA 
Copiii foarte mici (0-3 ani) și mici 
(3-8 ani) nu trebuie lăsați să se 
apropie de aparat, cu excepția 
cazurilor în care sunt 
supravegheați în permanență. 
Copiii cu vârsta de peste 8 ani și 
persoanele cu capacități fizice, 
senzoriale sau mintale reduse sau 
fără experiență și cunoștințe pot 
folosi acest aparat doar dacă sunt 
supravegheate sau au fost 
instruite cu privire la utilizarea în 
siguranță și înțeleg pericolele 
implicite.  

UTILIZARE PERMISĂ. ATENȚIE: 
Aparatul nu trebuie pus  
în funcțiune prin intermediul 
unui temporizator extern sau 
sistem separat cu telecomandă. 
Aparatul este destinat exclusiv 
uzului casnic, nu profesional. A 
nu se utiliza aparatul la exterior. 

Nu depozitați substanțe 
explozive sau inflamabile, 
precum doze de aerosoli, nu 
așezați și nu utilizați benzină sau 
alte materiale inflamabile în 
interiorul sau lângă aparat: dacă 
aparatul este pornit din greșeală, 
poate izbucni un incendiu.  
Acest aparat este destinat 
utilizării în locuințe sau spații 
similare, precum: 

• bucătării destinate
personalului din magazine,
birouri și alte spații de lucru;

• ferme;
• de către clienți în hoteluri,

moteluri și alte spații
rezidențiale;

• unități care oferă cazare și mic
dejun.

Aparatul trebuie utilizat exclusiv 
la spălarea veselei, în 
conformitate cu instrucțiunile din 
acest manual.  Robinetul de apă 
trebuie închis și cablul de 
alimentare scos din priză la 
sfârșitul fiecărui ciclu și înainte de 
efectuarea operațiunilor de 
curățare sau întreținere.  
De asemenea, în cazul unei 
defecțiuni, deconectați aparatul. 

Lucrările de instalare și         
reparațiile trebuie efectuate de 
tehnician calificat, în conformitate 
cu instrucțiunile producătorului și 
reglementările locale privind 
siguranța în vigoare. Nu reparați și 
nu înlocuiți piese ale aparatului, cu  
excepția celor special menționate în
manualul utilizatorului.  
Copiii nu trebuie lăsați să efectueze 
operațiuni de instalare.  Țineți 
copiii la distanță pe durata 
instalării. Nu lăsați la îndemâna 
copiilor materialele ambalajului 
(pungi de plastic, bucăți de 
polistiren etc.), pe durata și după 
instalare.  
După despachetarea aparatului, 
asigurați-vă că nu a suferit 
deteriorări pe durata transportului. 
În cazul unor probleme, contactați 
distribuitorul sau cel mai apropiat 
Centru de Service post-vânzare.  
Aparatul trebuie deconectat de la 
sursa de alimentare înainte de 
efectuarea unei operațiuni de 
instalare.  
Pe durata instalării, asigurați-vă că 
aparatul nu deteriorează cablul de 
alimentare.  
Porniți aparatul numai la finalizarea 
instalării.  
Racordarea la sursa de alimentare 
cu apă trebuie efectuată de un 
tehnician calificat, în conformitate 
cu instrucțiunile producătorilor și 
reglementările locale privind 
siguranța în vigoare.  

A nu se permite copiilor să se joace 
cu aparatul. 
Curățarea și întreținerea nu 
trebuie efectuate de către copii 
fără a fi supravegheați.  

INSTALARE 
Aparatul trebuie manipulat și 
instalat de către două sau mai 
multe persoane. Purtați mănuși de 
protecție. 

Toate furtunurile trebuie conectate 
strâns la sursa principală de apă și 
trebuie folosite furtunuri noi. 
Furtunurile vechi nu trebuie 
refolosite.   
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A se respecta toate 
regulamentele autorităților locale 
de distribuție a apei. Presiune de 
alimentare cu apă: 0,05 - 1,0 MPa. 
Temperatura apei de alimentare 
depinde de modelul mașinii de 
spălat vase. În cazul în care 
furtunul de alimentare are 
marcajul „25°C max”, temperatura 
maxim permisă a apei este de 25°
C . Pentru toate celelalte modele, 
temperatura maxim permisă a 
apei este de 60°C.  
Nu tăiați furtunurile și, în cazul în 
care aparatul este prevăzut cu un 
sistem de blocare a apei, nu 
introduceți cutia de plastic care 
conține furtunul de alimentare în 
apă. 
În cazul în care furtunurile nu sunt 
suficient de lungi, contactați 
distribuitorul local.  
Asigurați-vă că furtunurile de 
alimentare și evacuare nu se ating 
și nu se află sub presiunea altor 
corpuri. Înainte de prima utilizare 
a aparatului, verificați de scurgeri 
furtunurile de alimentare și 
evacuare. Pe durata utilizării, 
accesul la partea din spate trebuie 
să fie limitat pentru a permite 
lucrări de înlocuire, efectuate de 
către un tehnician calificat, în 
conformitate cu instrucțiunile 
producătorului și reglementările 
privind siguranța în vigoare.   
La instalarea aparatului, asigurați-
vă că cele patru piciorușe se află în 
poziție stabilă pe podea (dacă este 
necesar, reglați-le) și că sunt 
perfect orizontale, folosind o 
nivelă cu bulă de aer. 
În cazul în care aparatul este 
instalat la capătul mai multor 
unități, panoul lateral fiind 
accesibil, suprafața principală 
trebuie acoperită pentru a preveni 
pericolul contactului dur. În cazul 
mașinilor de spălat vase cu 
deschideri pentru aerisire în 
partea de jos, acestea nu trebuie 
blocate de covor.  

AVERTISMENTE PRIVIND 
COMPONENTELE ELECTRICE 
În vederea respectării 
regulamentelor privind siguranța 
la instalare în vigoare, este 
necesară utilizarea unui 
întrerupător omnipolar cu spațiu 
de contact de minim 3 mm și de 
împământarea aparatului.   
În cazul în care cablul de 
alimentare este deteriorat, 
înlocuiți cu unul identic. Cablul de 
alimentare trebuie să fie montat 
de un tehnician calificat, în 
conformitate cu instrucțiunile 
producătorului și reglementările 
privind siguranța în vigoare.  
Contactați un centru de service 
autorizat. În cazul în care ștecherul 
furnizat nu este compatibil cu priza 
dumneavoastră, contactați un 
tehnician calificat. Cablul de 
alimentare trebuie să fie suficient 
de lung pentru conectarea 
aparatului după instalare și 
conectarea la sursa principală de 
alimentare. Nu trageți de cablul de 
alimentare.  
Nu folosiți prelungitoare, ștechere 
multiple sau adaptoare. Nu puneți 
aparatul în funcțiune în cazul în 
care cablul principal sau priza de 
alimentare sunt deteriorate, sau 
dacă prezintă defecțiuni sau au 
fost scăpate pe jos. Păstrați cablul 
departe de suprafețele fierbinți. 

Componentele electrice 
nu trebuie să fie accesibile 
utilizatorului după instalare. Nu 
atingeți aparatul cu părți ude ale 
corpului și nu puneți în funcțiune 
fără încălțăminte în picioare.  

UTILIZARE CORECTĂ 
Apa din mașina de spălat vase nu 
este potabilă.  
Numărul maxim de poziții este 
menționat în fișa produsului.  Ușa 
nu trebuie lăsată deschisă, pentru 
că poate prezenta risc de 
împiedicare. Ușa deschisă a 
mașinii de spălat vase poate 
susține numai greutatea 

suportului încărcat când este 
scos afară. Nu așezați obiecte pe 
ușă, nu vă sprijiniți și nu vă 
așezați pe ea.  Utilizați exclusiv 
detergenți și 
aditivi de curățare destinați unei 
mașini de spălat vase automate.  
AVERTISMENT: Detergenții 
pentru mașina de spălat de vase 
sunt foarte alcalini. În cazul 
înghițirii, pot fi extrem de 
periculoși. A se evita contactul 
cu pielea și ochii țineți la 
distanță copiii de mașina de 
spălat vase atunci când ușa este 
deschisă. Verificați dacă 
recipientul pentru detergent 
este gol după finalizarea ciclului 
de spălare. Nu depozitați 
detergentul, soluția de clătire și 
sodiul la îndemâna copiilor.  
AVERTISMENT: Cuțitele și 
celelalte instrumente ascuțite 
trebuie așezate în coș cu vârful 
în jos, sau în poziție orizontală. 
Robinetul de apă trebuie închis și 
cablul de alimentare scos din 
priză la sfârșitul fiecărui ciclu și 
înainte de efectuarea 
operațiunilor de curățare sau 
întreținere. 
De asemenea, deconectați 
mașina de spălat vase în cazul 
unei defecțiuni. 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 
Nu folosiți niciodată 
echipament de curățare cu 
aburi.  
Purtați mănuși de protecție 
pentru curățare și întreținere.  
Aparatul trebuie deconectat de 
la sursa de alimentare înainte de 
efectuarea unei operațiuni de 
întreținere. 
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PROTEJAREA MEDIULUI 

ELIMINAREA AMBALAJELOR 
Materialul pentru ambalaje este 
100% reciclabil și este marcat 
cu simbolul de reciclare: 

Diferitele părți ale ambalajului 
trebuie, așadar, eliminate cu 
responsabilitate și cu 
respectarea în întregime a 
reglementărilor autorităților 
locale de eliminare a deșeurilor. 

Acest aparat este fabricat din 
materiale reciclabile        

sau refolosibile. Eliminați în 
conformitate cu reglementările 
locale în vigoare privind 
deșeurile. Pentru mai multe 
informații privind tratarea, 
recuperarea și reciclarea 
aparatelor electrocasnice, 
contactați autoritatea locală 
competentă, serviciul de 
colectare pentru  deșeuri 
menajere sau magazinul de unde 
ați cumpărat aparatul.  Aparatul 
este marcat în conformitate cu 
Directiva Europeană 2012/19/UE 
privind deșeurile de 
echipamente electrice și 
electronice (DEEE). Asigurându-
vă că ați eliminat acest produs în 
mod corespunzător, veți 
contribui la evitarea 
potențialelor consecințe 
negative asupra  mediului și 

sănătății umane, cauzate, în caz 
contrar, de gestionarea 
necorespunzătoare a modului de 
eliminare a produsului. 

Simbolul de pe produs 

sau de pe documentația 
însoțitoare indică faptul că nu 
trebuie tratat ca deșeu menajer. 

CASAREA APARATELOR 
ELECTROCASNICE 
La casarea aparatului, tăiați 
cablul de alimentare și scoateți 
ușile și suporturile interioare 
(dacă există) pentru a-l face 
inutilizabil, astfel încât copiii să 
nu poată intra.  

Aparatul pentru casat trebuie 
transportat la un centru 
corespunzător de colectare 
pentru reciclarea echipamentelor 
electrice și electronice.  
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DECLARAȚIE DE 
CONFORMITATE

Acest aparat a fost proiectat, 
fabricat și distribuit în 
conformitate cu cerințele 
Directivelor Europene:
LVD 2014/35/UE, EMC 
2014/30/ UE și RoHS 2011/65/
UE.

Acest aparat a fost proiectat, 
fabricat și distribuit în 
conformitate cu Cerințele de 
proiectare ecologică și etichetare 
energetică ale Directivelor 
Europene: 2009/125/CC și 
2010/30/UE.
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