Εγχειρίδιο
Χρήσης

Πλυντήριο
ρούχων

MFW12 CEZHS

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή μας
Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη νέα σας συσκευή και ευελπιστούμε ότι θα σκεφτείτε πάλι την
εταιρεία μας όταν αγοράζετε οικιακές συσκευές.
Σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο και να το φυλάξετε για όσο χρησιμοποιείτε τη συσκευή ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό. Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να παραδίδεται σε κάθε μελλοντικό κάτοχο της συσκευής.

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα:
Σημαντικές πληροφορίες που αναφέρονται στην προσωπική σας ασφάλεια και πληροφορίες για το πώς να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.
Γενικές πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές
Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Περιεχόμενα
Φροντίδα και τρόπος καθαρισμού - - - - - -16

Πληροφορίες για την ασφάλεια - - - - - - - - - -3
Περιγραφή της συσκευής - - - - - - - - - - - - - -5
Συρτάρι απορρυπαντικού - - - - - - - - - - - - - -5

Τι θα κάνετε εάν - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Τεχνικά χαρακτηριστικά - - - - - - - - - - - - - 21

Πίνακας ελέγχου και λειτουργίες - - - - - - - - -6

Τιμές κατανάλωσης - - - - - - - - - - - - - - - - 21

Οθόνη ενδείξεων - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8
Πίνακας προγραμμάτων - - - - - - - - - - - - - -10
Συμβουλές πλύσεων - - - - - - - - - - - - - - - -11

Οδηγίες εγκατάστασης- - - - - - - - - - - - - - - 22
Ενδιαφέρον για το περιβάλλον - - - - - - - - 25

Πριν από την πρώτη χρήση - - - - - - - - - - -13
Ακολουθία λειτουργίας - - - - - - - - - - - - - - -14
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Πληροφορίες για την ασφάλεια
Με σκοπό τη δική σας ασφάλεια και για να διασφαλιστεί
η σωστή χρήση, πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά
αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των
υποδείξεων και των προειδοποιήσεων που αναφέρονται
σε αυτό. Για να αποφευχθούν περιττά λάθη και
ατυχήματα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα
άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι εξοικειωμένα
με τη λειτουργία της και τους κανόνες για την ασφαλή
χρήση της. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι
θα βρίσκονται μαζί με τη συσκευή σε περίπτωση που
αυτή μεταφερθεί ή πουληθεί, έτσι ώστε όποιος την
χρησιμοποιήσει να μπορεί να ενημερωθεί για τη χρήση
της και την ασφάλεια.

Γενική ασφάλεια
● Είναι επικίνδυνη η αλλαγή των προδιαγραφών ή η
προσπάθεια τροποποίησης του προϊόντος με οποιονδήποτε
τρόπο.
● Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων πλύσης που απαιτούν
υψηλές θερμοκρασίες το τζάμι της πόρτας μπορεί να καίει.
Μην αγγίζετε το τζάμι!
● Βεβαιωθείτε ότι μικρά κατοικίδια δεν έχουν μπει μέσα στον
κάδο. Για να το αποφύγετε αυτό, ελέγξτε τον κάδο πριν από
τη χρήση.
● Αντικείμενα όπως κέρματα, παραμάνες, καρφίτσες, βίδες,
πέτρες ή οποιοδήποτε άλλο σκληρό, αιχμηρό υλικό μπορεί
να προκαλέσουν εκτεταμένη ζημιά και δεν πρέπει να
τοποθετούνται μέσα στη συσκευή.
● Χρησιμοποιείτε μόνο τις προτεινόμενες ποσότητες
μαλακτικού και απορρυπαντικού. Τα υφάσματα μπορεί να
καταστραφούν εάν χρησιμοποιήσετε υπερβολική ποσότητα.
Ανατρέξτε στις υποδείξεις του κατασκευαστή σχετικά με την
ποσότητα.
● Όταν πλένετε μικρά τεμάχια όπως κάλτσες, κορδόνια, ζώνες
κτλ., να τα τοποθετείτε μέσα στους ειδικούς σάκους
πλυσίματος ή μέσα σε μια μαξιλαροθήκη γιατί είναι πιθανόν
να γλιστρήσουν ανάμεσα στον κάδο και το εσωτερικό
τύμπανο.
● Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να πλύνετε ρούχα με
μπανέλες, υφάσματα χωρίς στρίφωμα ή φθαρμένα
υφάσματα.
● Για να μην καταστρέψετε τη συσκευή και να μην τραυματιστείτε, ΜΗΝ κρατιέστε από την πόρτα της συσκευής και μη
στηρίζεστε επάνω σε αυτήν.

● Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή τις συσκευασίες του απορρυπαντικού, του λευκαντικού ή του
μαλακτικού των ρούχων. Μπορεί να καταστρέψουν
το φινίρισμα ή τα πλήκτρα ελέγχου.
● Να βγάζετε πάντα το καλώδιο της συσκευής από την
πρίζα και να κλείνετε την παροχή του νερού μετά τη
χρήση, τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της
συσκευής.
● Αυτή η συσκευή παρέχεται με λαμπτήρα φωτισμού
του κάδου. Είναι κλάσης 1 και συμφωνεί με τα
πρότυπα IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001.
Εάν πρέπει να αντικατασταθεί ο λαμπτήρας, αυτό
πρέπει να γίνει από το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.
● Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να
επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Οι επισκευές
που γίνονται από μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμούς ή σοβαρές
δυσλειτουργίες. Απευθυνθείτε στο τοπικό Κέντρο
Τεχνικής Εξυπηρέτησης. Να ζητάτε πάντα γνήσια
ανταλλακτικά.
Εγκατάσταση
● Η συσκευή αυτή είναι βαριά. Απαιτείται προσοχή
κατά τη μετακίνησή της.
● Αφού ξεπακετάρετε τη συσκευή, ελέγξτε την για να
βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κατεστραμμένη. Εάν υπάρχει
αμφιβολία, μην τη χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε
στο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.
● Πριν από τη χρήση πρέπει να αφαιρεθούν όλες οι
βίδες στήριξης και η συσκευασία. Εάν αυτό δεν
τηρηθεί, μπορεί να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο
προϊόν και στον περιβάλλοντα χώρο. Ανατρέξτε στο
αντίστοιχο τμήμα του εγχειριδίου χρήσης.
● Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι
αυτή δεν πατά επάνω στο σωλήνα παροχής και
αποχέτευσης του νερού και ότι το καπάκι δεν πιέζει το
καλώδιο της ηλεκτρικής τροφοδοσίας επάνω στον
τοίχο.
● Εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί επάνω σε δάπεδο
καλυμμένο με μοκέτα/χαλί, ρυθμίστε τα ποδαράκια
έτσι ώστε η κυκλοφορία του αέρα να γίνεται
ελεύθερα.
● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού από τους
σωλήνες και τις ενώσεις τους μετά την εγκατάσταση.
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● Εάν το μηχάνημα έχει εγκατασταθεί σε περιοχή
υποκείμενη σε παγετό, διαβάστε το κεφάλαιο
«κίνδυνοι λόγω παγετού».
● Οποιαδήποτε υδραυλική εργασία που απαιτείται
για την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να
εκτελείται από υδραυλικό ή το αρμόδιο άτομο.
● Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται
για την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να
εκτελείται από ηλεκτρολόγο ή το αρμόδιο άτομο.

Χρήση
● Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διαφορετικούς
σκοπούς.
● Χρησιμοποιείται μόνο για υφάσματα που
πλένονται στο πλυντήριο. Ακολουθήστε τις
οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες των
ρούχων.
● Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Διαβάστε τον
«Πίνακα Προγραμμάτων».
● Πριν από την πλύση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι
τσέπες είναι άδειες και ότι τα κουμπιά και τα
φερμουάρ είναι στερεωμένα. Αποφύγετε το
πλύσιμο κουρελιασμένων ή σχισμένων ρούχων
και καθαρίστε τις κηλίδες από μπογιά, μελάνι,
σκουριά και γράσο πριν από την πλύση.
Οι στηθόδεσμοι ΔΕΝ πρέπει να πλένονται στο
πλυντήριο.
● Ρούχα τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με πτητικά
προϊόντα του πετρελαίου δεν πρέπει να πλένονται
στο πλυντήριο. Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί
πτητικά υγρά για τον καθαρισμό των ρούχων,
βεβαιωθείτε ότι το υγρό έχει αφαιρεθεί από το
ρούχο πριν το τοποθετήσετε μέσα στο πλυντήριο.
● Ποτέ να μην τραβάτε το καλώδιο ηλεκτρικής
τροφοδοσίας για να βγάλετε το βύσμα από την
πρίζα του ρεύματος να κρατάτε πάντα το βύσμα.
● Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το
καλώδιο τροφοδοσίας του ρεύματος, ο πίνακας
ελέγχου, το καπάκι ή η βάση έχουν καταστραφεί
με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόσβαση στο
εσωτερικό της συσκευής.
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Ασφάλεια παιδιών
● Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών)
περιορισμένης σωματικής ή νοητικής ικανότητας,
στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και
γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό
την επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες
οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
● Επιβλέπετε πάντα τα μικρά παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
● Τα στοιχεία της συσκευασίας (π.χ. πλαστικές
μεμβράνες, πολυστερήνη) μπορεί να γίνουν
επικίνδυνα για τα παιδιά υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας! Κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά.
● Όλα τα απορρυπαντικά πρέπει να φυλάσσονται
σε ασφαλή μέρη, όπου δεν έχουν πρόσβαση τα
παιδιά.

Περιγραφή της συσκευής
1

Συρτάρι απορρυπαντικού

2

Πίνακας ελέγχου

3

Λαμπτήρας φωτισμού

4

Λαβή ανοίγματος πόρτας

5

Ρυθμιζόμενα ποδαράκια

1

2

3
4

Λαμπτήρας φωτισμού

Ο λαμπτήρας ανάβει όταν η ανοίγει πόρτα της
συσκευής και παραμένει αναμμένος για 4 λεπτά ή
μέχρι να κλείσει η πόρτα.
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Συρτάρι απορρυπαντικού
«Απορρυπαντικό πλύσης»: Θήκη για την κύρια πλύση.
«Υγρό λευκαντικό»
προϊόν.
«Μαλακτικό ρούχων»
των ρούχων.

: Θήκη για το λευκαντικό
: Θήκη για το μαλακτικό
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Πίνακας ελέγχου
Πληροφορίες
Στη συνέχεια, ο επιλογέας των προγραμμάτων, η οθόνη, τα διάφορα πλήκτρα και το φως της πόρτας θα
αναφέρονται στο εγχειρίδιο με τους αντίστοιχους αριθμούς που φαίνονται σε αυτήν την εικόνα.

Επιλογέας προγράμμα- Ο επιλογέας του προγράμματος σάς επιτρέπει να επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης.

1 τος και Λυχνίες ένδειξης
προγράμματος
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Πλήκτρο θερμοκρασίας

Μπορείτε να τον περιστρέψετε είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα. (Ανατρέξτε στον
«Πίνακα προγραμμάτων» για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα
πλύσης).
Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού ανάλογα με το είδος του
υφάσματος, την αντοχή των χρωμάτων και το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα. (Για περισσότερες
λεπτομέρειες ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Υποδείξεις πλυσίματος»).
= Κρύα πλύση.
Σημείωση: Επιλέξετε τη θερμοκρασία του νερού σύμφωνα με το είδος του υφάσματος, την
αντοχή του χρώματος και το βαθμό του λερώματος. Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα,
ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα του ρούχου και χρησιμοποιήστε την
υψηλότερη θερμοκρασία νερού που είναι κατάλληλη για το ύφασμα.
Πιέστε αυτό το πλήκτρο επαναλαμβανόμενα:
● για να αλλάξετε την ταχύτητα του στυψίματος, εάν θέλετε τα πλυμένα ρούχα να
στυφτούν σε μία ταχύτητα διαφορετική από αυτήν που προτείνεται αυτόματα από
τη συσκευή ή
● για να επιλέξετε την επιλογή ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ή ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ.
Ανάβει η αντίστοιχη λυχνία ένδειξης.
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Πλήκτρο ταχύτητας
στυψίματος

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ: Κάνοντας αυτή την επιλογή το νερό του
τελευταίου ξεβγάλματος δεν αδειάζει για να μην τσαλακωθούν τα ρούχα.
Όταν το πρόγραμμα τελειώσει, η πόρτα κλειδώνει για να σας υπενθυμίσει ότι πρέπει
να αδειάσετε το νερό. Για να αδειάσετε το νερό, διαβάστε το κεφάλαιο «Όταν
τελειώσει το πρόγραμμα».
ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ: Αυτή η επιλογή καταργεί όλες τις φάσεις στυψίματος και σε
ορισμένα προγράμματα αυξάνει τον αριθμό των ξεβγαλμάτων.
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Πλήκτρο επιλογών

Πλήκτρο επιλογής

Πλήκτρο βαθμού
λερώματος

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να κάνετε μια από τις παρακάτω επιλογές:
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ: Με αυτήν την επιλογή θα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
όταν ρυθμίζετε ένα πρόγραμμα πλύσης, σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής,
όταν εμφανίζονται προβλήματα στη λειτουργία και στο τέλος του προγράμματος.
Η ένταση του σήματος ρυθμίζεται σε τρία επίπεδα ή μπορεί να καταργηθεί.
Επιλέξτε το επίπεδο της έντασης του ήχου που θέλετε ή κλείστε τον τελείως
πιέζοντας το πλήκτρο 5
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ: Με αυτήν την επιλογή τα ρούχα πλένονται και
στύβονται απαλά για να μην τσαλακωθούν. Με αυτόν τον τρόπο το σιδέρωμα
των ρούχων γίνεται πιο εύκολο. Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει σε ορισμένα
προγράμματα κάποια πρόσθετα ξεβγάλματα.
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑ: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για εξοικονόμηση
νερού. Ωστόσο, για τα άτομα με πολύ ευαίσθητο δέρμα (αλλεργικά στα
απορρυπαντικά), το ξέβγαλμα των ρούχων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας
επιπλέον ποσότητα νερού.
ECO: Επιλογή για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης.
Μόνο για βαμβακερά και συνθετικά ρούχα που είναι ελαφρώς ή μέτρια
λερωμένα σε θερμοκρασία 40°C ή υψηλότερη. Ο χρόνος της πλύσης θα
παραταθεί και η θερμοκρασία της πλύσης θα μειωθεί.

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να διαγράψετε τις
επιλογές που έγιναν με το πλήκτρο 4.
Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε ή να διαγράψετε έναν από
τους παρακάτω βαθμούς λερώματος:
ΓΡΗΓΟΡΟ: Κάνοντας αυτήν την επιλογή μειώνεται η διάρκεια της πλύσης.
Στην οθόνη εμφανίζεται ο μειωμένος χρόνος πλύσης. Χρησιμοποιείται
μόνο για ελαφρώς λερωμένα ρούχα. Σας προτείνουμε να μειώσετε το φορτίο
των ρούχων (για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στον «Πίνακα
προγραμμάτων).
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ: Επιλέγοντας αυτό το πλήκτρο μειώνεται
η διάρκεια της πλύσης. Χρησιμοποιείται μόνο για μέτρια λερωμένα ρούχα.
ΔΥΣΚΟΛΟ/ΕΝΤΑΤΙΚΟ: Με αυτήν την επιλογή αυξάνεται η διάρκεια
της πλύσης.
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Πλήκτρο
ακύρωσης/μηδενισμού

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να σταματήσετε το πρόγραμμα πλύσης.

8

Πλήκτρο
έναρξης/παύσης

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε, να σταματήσετε ή να
ενεργοποιήσετε ξανά το πρόγραμμα πλύσης.
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ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ:
● Λυχνία αναμμένη: η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει.
● Λυχνία αναβοσβήνει: η κλειδαριά της πόρτας απελευθερώνεται.
Η λειτουργία της συσκευής πιθανώς διακόπηκε.
● Λυχνία σβηστή: η πόρτα μπορεί να ανοίξει.
Σημείωση:

Λυχνία ένδειξης
κλειδώματος πόρτας
9
Μην πιέσετε την πόρτα να ανοίξει όταν η λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
και Λυχνίες ένδειξης είναι αναμμένη.
φάσης προγράμματος Οι ενδεικτικές λυχνίες που ακολουθούν δείχνουν τη φάση της πλύσης στην
οποία βρίσκεται η συσκευή:

ΠΛΥΣΗ: Ανάβει κατά τη διάρκεια της φάσης πλυσίματος.
ΞΕΒΓΑΛΜΑ: Ανάβει όταν το πλυντήριο ξεβγάζει.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΥΨΙΜΟ: Ανάβει όταν το πλυντήριο στύβει.
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Πλήκτρο
καθυστέρησης
εκκίνησης

11 Οθόνη ενδείξεων
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Με αυτό το πλήκτρο, η έναρξη του προγράμματος πλύσης μπορεί να
καθυστερήσει για 30-60-90 λεπτά, 2 ώρες και στη συνέχεια κατά 1 ώρα
μέχρι 14 ώρες το μέγιστο.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
● Η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος: Αφού επιλέξετε ένα
πρόγραμμα η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος εμφανίζεται επάνω
στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο χρόνος που απομένει
ενημερώνεται κάθε λεπτό.
● Καθυστερημένη εκκίνηση: Η επιλογή της Καθυστερημένης εκκίνησης
εμφανίζεται επάνω στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια
εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος που είχε επιλεγεί προηγουμένως.
Ο χρόνος της καθυστέρησης μειώνεται κατά μία μονάδα κάθε μια ώρα
(από την 14η έως την 9η) και στη συνέχεια, όταν έχουν απομείνει 9 ώρες,
κάθε λεπτό.
● Μήνυμα «PAU» (ΠΑΥΣΗ): Εμφανίζεται επάνω στην οθόνη, εναλλάξ με
το χρόνο που απομένει, όταν ο κύκλος διακόπτεται.
● Μήνυμα «LOC» (ΚΛΕΙΔΩΜΑ): Εμφανίζεται επάνω στην οθόνη, εναλλάξ
με τον εκτιμώμενο χρόνο του κύκλου, όταν κλειδώνετε τα πλήκτρα.
● Εάν προσπαθήσετε να εκκινήσετε το πρόγραμμα και η πόρτα είναι ανοικτή,
στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «DR» (ΠΟΡΤΑ).
● Μήνυμα «PF» (ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ): Εμφανίζεται στην οθόνη εναλλάξ
με το Μήνυμα «PAU» για να δηλώσει ότι εντοπίστηκε διακοπή της
τροφοδοσίας του ρεύματος και ότι η συσκευή δεν λειτουργεί. Πιέστε
το πλήκτρο 8 για να ενεργοποιήσετε ξανά το πρόγραμμα πλύσης.

Πίνακας προγραμμάτων
Προγράμματα πλύσης / Κατάλληλη θερμοκρασία /
Ταχύτητα στυψίματος /Περιγραφή κύκλου / Βάρος φορτίου
/ Τύπος ρούχων
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ/ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
90° - 60° - 40°C
Ταχύτητα στυψίματος: 1100-900-400
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα – Στύψιμο μεγάλης διάρκειας
Μέγιστο φορτίο: 12 κιλά, *Μειωμένο φορτίο: 5 κιλά
Λευκά και χρωματιστά που δεν ξεβάφουν: π.χ. σεντόνια,
τραπεζομάντηλα, πετσέτες, πουκάμισα, μπλούζες, εσώρουχα.

ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ/ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
30° - Κρύο
Ταχύτητα στυψίματος: 1100-900-400
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα – Στύψιμο μεγάλης διάρκειας
Μέγιστο φορτίο: 12 κιλά, *Μειωμένο φορτίο: 5 κιλά
Χρωματιστά που ξεβάφουν: για παράδειγμα εσώρουχα,
πουκάμισα, μπλούζες.
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
60° - 40° - 30° - Κρύο
Ταχύτητα στυψίματος: 900-400
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα – Στύψιμο μικρής διάρκειας
Μέγιστο φορτίο: 5 κιλά, *Μειωμένο φορτίο: 2,5 κιλά
Συνθετικά ή ανάμικτα υφάσματα: πουκάμισα, μπλούζες,
εσώρουχα, ανάμικτα υφάσματα.

Διαθέσιμες
επιλογές

Θήκη
απορρυπαντικού

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
Απορρυπαντικό
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
πλύσης
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
ECO/ΓΡΗΓΟΡΟ*/
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ-ΕΝΤΑΤΙΚΟ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
Απορρυπαντικό
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
πλύσης
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
ΓΡΗΓΟΡΟ*/
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ-ΕΝΤΑΤΙΚΟ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
Απορρυπαντικό
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
πλύσης
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
ECO (ΜΟΝΟ 60°-40°)
ΓΡΗΓΟΡΟ*/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
40° - 30° - Κρύο
Απορρυπαντικό
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
Ταχύτητα στυψίματος: 900-400
πλύσης
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΞΕΒΓΑΛΜΑ
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα – Στύψιμο μικρής διάρκειας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
Μέγιστο φορτίο: 4 κιλά
Ευαίσθητα υφάσματα: ακρυλικά, βισκόζη, πολυεστερικά, κουρτίνες. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ

Πίνακας προγραμμάτων
Προγράμματα πλύσης / Κατάλληλη θερμοκρασία /
Ταχύτητα στυψίματος /Περιγραφή κύκλου / Βάρος φορτίου /
Τύπος ρούχων
ΜΑΛΛΙΝΑ
/ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
40° - 30° - Κρύο
Ταχύτητα στυψίματος: 900-400
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα – Στύψιμο μικρής διάρκειας
Μέγιστο φορτίο: 3 κιλά
Πρόγραμμα πλυσίματος για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο
καθώς και για μάλλινα υφάσματα που πλένονται
στο χέρι και ευαίσθητα υφάσματα που φέρουν
την ένδειξη «πλύσιμο στο χέρι»

Διαθέσιμες
επιλογές

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Θήκη
απορρυπαντικού

Απορρυπαντικό
πλύσης

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ/ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
40° - 30° - Κρύο
Ταχύτητα στυψίματος: 400
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα – Στύψιμο μικρής διάρκειας
Μέγιστο φορτίο: 4 κιλά
Σύντομος κύκλος για κουβέρτες ή παπλώματα.

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΑ - ΣΤΥΨΙΜΟ
Ταχύτητα στυψίματος: 1100-900-400
Ξεβγάλματα – Στύψιμο μεγάλης διάρκειας
Μέγιστο φορτίο: 12 κιλά
Με αυτό το ξεχωριστό πρόγραμμα είναι δυνατό το ξέβγαλμα και
το στύψιμο των βαμβακερών που έχουν πλυθεί στο χέρι.
Το πλυντήριο εκτελεί 3 ξεβγάλματα, μετά τα οποία ακολουθεί
το τελικό στύψιμο στη μέγιστη ταχύτητα. Η ταχύτητα
του στυψίματος μπορεί να μειωθεί πιέζοντας το πλήκτρο 2.

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΥΨΙΜΟ
Ταχύτητα στυψίματος: 1100-900-400
Στύψιμο μεγάλης διάρκειας
Μέγιστο φορτίο: 12 κιλά
Ξεχωριστό στύψιμο για ρούχα που πλύθηκαν στο χέρι ή στο τέλος
ενός προγράμματος που σταματά ενώ υπάρχει νερό μέσα στον κάδο
(επιλογή ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ ή ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ)
Ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος είναι δυνατόν να μειώσετε
την ταχύτητα του στυψίματος πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο.
* Εάν επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα μαζί με την επιλογή ΧΩΡΙΣ
ΣΤYΨΙΜΟ το πλυντήριο εκτελεί μόνο τη ΦΑΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ.

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ*
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Απορρυπαντικό
πλύσης

Συμβουλές πλύσεων
Ταξινόμηση των ρούχων

Μέγιστο φορτίο

Ακολουθήστε τα σύμβολα του τρόπου πλυσίματος
που υπάρχουν επάνω στις ετικέτες των ρούχων
και τις οδηγίες του κατασκευαστή για το πλύσιμο.
Χωρίστε τα ρούχα ως εξής: λευκά, χρωματιστά,
συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα.

Το προτεινόμενο βάρος του φορτίου αναφέρεται
στον «Πίνακα των προγραμμάτων».
Γενικοί κανόνες:
Βαμβακερά, λινά: κάδος γεμάτος αλλά όχι
παραγεμισμένος
Συνθετικά: γέμισμα κάδου όχι περισσότερο από το μισό
Ευαίσθητα υφάσματα και μάλλινα: γέμισμα κάδου όχι
περισσότερο από το ένα τρίτο.
Πλένοντας με το μέγιστο φορτίο γίνεται εξοικονόμηση
νερού και ενέργειας.
Για τα πολύ λερωμένα ρούχα μειώστε το βάρος
του φορτίου.

Θερμοκρασίες
90°

για μέτρια λερωμένα λευκά
βαμβακερά και λινά υφάσματα (π.χ.
πετσέτες , τραπεζομάντηλα, σεντόνια...)

60°

για μέτρια λερωμένα, χρωματιστά λινά,
βαμβακερά ή συνθετικά υφάσματα που
δεν ξεβάφουν (π.χ. πουκάμισα,
νυχτικά, πυτζάμες....) και για ελαφρώς
λερωμένα λευκά βαμβακερά
(π.χ. εσώρουχα).

για ευαίσθητα υφάσματα (π.χ.
δαντελωτές κουρτίνες), ανάμικτα
υφάσματα συμπεριλαμβανομένων
Κρύο -30°-40°
των συνθετικών και μάλλινα που φέρουν
στην ετικέτα την ένδειξη «νέο αγνό μαλλί,
πλένεται στο πλυντήριο, δεν μαζεύει».

Πριν βάλετε τα ρούχα στο πλυντήριο
Ποτέ να μην πλένετε τα λευκά μαζί με τα χρωματιστά.
Τα λευκά μπορεί να χάσουν τη «λευκότητά» τους
κατά το πλύσιμο.
Τα καινούργια χρωματιστά ρούχα μπορεί να βγάλουν
χρώμα στο πρώτο πλύσιμο• θα πρέπει να πλένονται
ξεχωριστά την πρώτη φορά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξεχασμένα
μεταλλικά αντικείμενα μέσα στα ρούχα
(π.χ. τσιμπιδάκια, παραμάνες, καρφίτσες).
Κουμπώστε τις μαξιλαροθήκες, κλείστε
τα φερμουάρ, τις κόπιτσες και τις σούστες.
Δέστε τις ζώνες ή τις μακριές κορδέλες.
Αφαιρέστε τους επίμονους λεκέδες πριν από το
πλύσιμο. Τρίψτε τις λερωμένες περιοχές με ένα
ειδικό απορρυπαντικό ή μια κρέμα καθαρισμού.
Μεταχειριστείτε τις κουρτίνες με ιδιαίτερη προσοχή.
Αφαιρέστε τα γαντζάκια ή συγκεντρώστε τα μέσα
σε μια θήκη ή ένα δίχτυ.

Βάρος φορτίου ρούχων
Τα βάρη που ακολουθούν είναι ενδεικτικά:
μπουρνούζι
1200 g
πετσέτα φαγητού
100 g
παπλωματοθήκη
700 g
στεντόνι
500 g
μαξιλαροθήκη
200 g
τραπεζομάντηλο
250 g
200 g
πετσέτα προσώπου
100 g
σουπλά τσαγιού
200 g
νυχτικό
100 g
γυναικείο εσώρουχο
600 g
αντρικό πουκάμισο εργασίας
200 g
αντρικό πουκάμισο
500 g
αντρικές πυτζάμες
100 g
μπλούζα
100 g
αντρικό εσώρουχο

Αφαίρεση λεκέδων

Οι επίμονοι λεκέδες μπορεί να μην καθαρίσουν μόνο
με νερό και απορρυπαντικό. Προτείνεται να τους
αντιμετωπίζετε πριν το πλύσιμο.
Αίμα: στους φρέσκους λεκέδες ρίξτε κρύο νερό.
Για τους ξεραμένους λεκέδες από αίμα, αφήστε
το ρούχο να μουλιάσει όλη τη νύχτα μέσα στο νερό
μαζί με ένα ειδικό απορρυπαντικό και τρίψτε με
σαπούνι και νερό.
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Λαδομπογιά: υγράνετε με διαλυτικό λεκέδων (π.χ.
βενζίνη), και ταμπονάρετέ το αφού τοποθετήσετε το
ρούχο σε ένα μαλακό πανί. Επαναλάβετε αν
χρειαστεί.
Λεκέδες από ξεραμένο γράσο: βρέξτε με νέφτι, απλώστε
το ρούχο επάνω σε μία μαλακή επιφάνεια και σκουπίστε
το λεκέ με τα δάκτυλα και ένα βαμβακερό πανί.
Σκουριά: οξαλικό οξύ διαλυμένο σε ζεστό νερό ή
προϊόν που αφαιρεί τη σκουριά το οποίο χρησιμοποιείται κρύο. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους
λεκέδες από σκουριά οι οποίοι δεν είναι πρόσφατοι
γιατί η δομή της κυτταρίνης έχει ήδη καταστραφεί και το
ύφασμα τείνει να τρυπήσει.
Λεκέδες από μούχλα: χρησιμοποιήστε λευκαντικό και
ξεπλύνετε καλά (μόνο για λευκά και χρωματιστά που
δεν ξεβάφουν).
Γρασίδι: σαπουνίστε ελαφρώς και χρησιμοποιήστε
λευκαντικό (μόνο για λευκά και χρωματιστά που δεν
ξεβάφουν).
Μελάνι από στυλό και κόλλα: βρέξτε με ασετόν (*),
απλώστε το ρούχο επάνω σε ένα μαλακό πανί και
ταμπονάρετε το λεκέ.
Κραγιόν: βρέξτε με ασετόν όπως αναφέρθηκε
παραπάνω και στη συνέχεια καθαρίστε τους λεκέδες
με ξυλόπνευμα. Αφαιρέστε με λευκαντικό τα στίγματα
που έχουν παραμείνει στα λευκά υφάσματα.
Κόκκινο κρασί: μουσκέψτε σε νερό και απορρυπαντικό, ξεπλύνετε, χρησιμοποιήστε οξικό ή κιτρικό οξύ και
στη συνέχεια ξεπλύνετε ξανά. Αφαιρέστε με λευκαντικό
τα στίγματα που παρέμειναν.
Μελάνι: ανάλογα με τον τύπο του μελανιού, μουσκέψτε
το ύφασμα πρώτα με ασετόν (*) και στη συνέχεια με
οξικό οξύ αφαιρέστε με λευκαντικό τα υπολείμματα
επάνω στα λευκά υφάσματα και ξεβγάλτε καλά.
Πίσσα: πρώτα χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αφαίρεσης
λεκέδων, ξυλόπνευμα ή βενζίνη και στη συνέχεια τρίψτε
με κρέμα καθαρισμού.
(*) μη χρησιμοποιείτε ασετόν στο τεχνητό μετάξι.

Απορρυπαντικά και πρόσθετα

Τα καλά αποτελέσματα του πλυσίματος εξαρτώνται
από την επιλογή του απορρυπαντικού και τη χρήση της
σωστής ποσότητας έτσι ώστε να αποφευχθεί η
σπατάλη και να προστατευθεί το περιβάλλον. Αν και
βιοδιασπώμενα, τα απορρυπαντικά περιέχουν ουσίες
οι οποίες, σε μεγάλες ποσότητες, μπορούν να
διαταράξουν την ευαίσθητη ισορροπία της φύσης.
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Η επιλογή του απορρυπαντικού θα εξαρτηθεί από
τον τύπο του υφάσματος (ευαίσθητα, μάλλινα,
βαμβακερά κτλ.), το χρώμα, τη θερμοκρασία του
πλυσίματος και το βαθμό του λερώματος.
Σε αυτή τη συσκευή μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα
τα κοινώς διαθέσιμα απορρυπαντικά πλυντηρίου:
● απορρυπαντικά σε σκόνη για όλους τους τύπους
των υφασμάτων,
● απορρυπαντικά σε σκόνη για τα ευαίσθητα
υφάσματα (60°C μέγιστο) και τα μάλλινα,
● υγρά απορρυπαντικά, κατά προτίμηση για
προγράμματα πλύσης σε χαμηλές θερμοκρασίες
(60°C μέγιστο), για όλους τους τύπους των
υφασμάτων ή ειδικά μόνο για τα μάλλινα.
Το απορρυπαντικό και τα οποιαδήποτε πρόσθετα
πρέπει να τοποθετούνται μέσα στις αντίστοιχες θήκες
του συρταριού πριν την έναρξη του προγράμματος
πλύσης.
Ρίξτε το υγρό απορρυπαντικό μέσα στο συρτάρι , στη
θήκη «Απορρυπαντικό πλύσης», αμέσως πριν την
έναρξη του προγράμματος. Το μαλακτικό των ρούχων
πρέπει να τοποθετείται μέσα στη θήκη με το σύμβολο
(«Μαλακτικό ρούχων») πριν την έναρξη του
προγράμματος πλύσης.
Μην υπερβαίνετε την ένδειξη «MAX» που υπάρχει
στο συρτάρι του απορρυπαντικού. Η υπερπλήρωση μπορεί να προκαλέσει την πρόωρη διάθεση του
μαλακτικού με αποτέλεσμα τα ρούχα να βγουν με
στίγματα.
Μη ρίχνετε το μαλακτικό κατευθείαν επάνω στα
ρούχα που βρίσκονται μέσα στον κάδο.
Το λευκαντικό (χλωρίνη) μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο για τα λευκά βαμβακερά και λινά υφάσματα.
Ρίξτε το μέσα στη θήκη με το σύμβολο
(«Υγρό
λευκαντικό»). Μην υπερβαίνετε την ένδειξη «MAX»
που υπάρχει στο συρτάρι του απορρυπαντικού.
Η υπερπλήρωση μπορεί να προκαλέσει την πρόωρη
διάθεση του λευκαντικού με αποτέλεσμα να
καταστραφούν τα ρούχα.
Μη ρίχνετε αδιάλυτη χλωρίνη κατευθείαν επάνω στα
ρούχα ή μέσα στον κάδο. Μπορεί να καταστραφούν
τα υφάσματα.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του
προϊόντος σχετικά με την ποσότητα που θα
χρησιμοποιήσετε.

Ποσότητα του απορρυπαντικού
που θα χρησιμοποιηθεί
Ο τύπος και η ποσότητα του απορρυπαντικού
θα εξαρτηθεί από τον τύπο του υφάσματος,
το βάρος του φορτίου των ρούχων, το βαθμό
λερώματος των ρούχων και τη σκληρότητα
του νερού που χρησιμοποιείται. Η σκληρότητα
του νερού διαβαθμίζεται με τους επονομαζόμενους
«βαθμούς» σκληρότητας. Μπορείτε να πάρετε
πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού
της περιοχής σας από την αντίστοιχη εταιρεία
ύδρευσης ή από τις τοπικές αρχές. Ακολουθήστε
τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος
σχετικά με την ποσότητα που θα χρησιμοποιήσετε.

Βαθμοί σκληρότητας του νερού

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος
σχετικά με την ποσότητα που θα χρησιμοποιήσετε.
Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό εάν:
● πλένετε λίγα ρούχα,
● τα ρούχα είναι ελαφρώς λερωμένα,
● σχηματίζεται μεγάλη ποσότητα αφρού κατά τη διάρκεια
του πλυσίματος.
Επίπεδο
1
2

Βαθμοί
Χαρακτηριστικά Γερμανικοί Γαλλικοί
°dH
°T.H.
μαλακό
0-7
0-15
μέτριο

8-14

16-25

3

σκληρό

15-21

26-37

4

πολύ σκληρό

> 21

> 37

Πριν από την πρώτη χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές και υδραυλικές
συνδέσεις συμφωνούν με τις οδηγίες εγκατάστασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από τον κάδο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Σας προτείνουμε να ενεργοποιήσετε τον κύκλο
πλυσίματος για βαμβακερά στους 90°C, χωρίς να
βάλετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο, έτσι ώστε να
αφαιρεθούν όλα τα εργοστασιακά υπολείμματα
από τον κάδο και το τύμπανο. Τοποθετήστε ½
μεζούρα απορρυπαντικού μέσα στο συρτάρι του
απορρυπαντικού και ενεργοποιήστε το πρόγραμμα.

Για να ενεργοποιήσετε (απενεργοποιήσετε) αυτήν
την επιλογή πιέστε ταυτόχρονα, για 6 δευτερόλεπτα
περίπου, τα πλήκτρα 4 και 5 μέχρι να εμφανιστεί
το μήνυμα «LOC» επάνω στην οθόνη.
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ορίσετε
αυτήν την επιλογή:
● πριν πιέσετε το πλήκτρο 8:
θα είναι αδύνατον να ξεκινήσει το μηχάνημα.
● αφού πιέσετε το πλήκτρο 8:
θα είναι αδύνατον να ορίσετε κάποιο άλλο
πρόγραμμα ή επιλογή.
Πριν ορίσετε κάποιο άλλο πρόγραμμα, θα είναι
απαραίτητο να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
Αυτή η διάταξη σας επιτρέπει να αφήσετε το
πλυντήριο να λειτουργεί χωρίς την επίβλεψή σας,
αποφεύγοντας τον κίνδυνο να ενεργοποιήσουν
τα παιδιά τη συσκευή κατά λάθος ή να αλλάξουν
το τρέχον πρόγραμμα.
Αυτή η λειτουργία παραμένει ενεργή ακόμα
και όταν η συσκευή δε λειτουργεί.
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Ακολουθία λειτουργίας
1. Χωρίστε τα ρούχα που μπορούν να πλυθούν μαζί
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το «Υποδείξεις
πλυσίματος».
2. Κάντε την απαραίτητη προεργασία για τους
λεκέδες και τα πολύ λερωμένα ρούχα
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το «Συμβουλές
πλύσεων».
3. Βάλτε τα ρούχα στο
πλυντήριο
Ανοίξτε την πόρτα
τραβώντας προσεκτικά
τη λαβή της πόρτας προς
τα έξω. Βάλτε τα ρούχα
μέσα στον κάδο, ένα
τεμάχιο τη φορά,
τινάζοντάς τα όσο το δυνατόν περισσότερο.
Κλείστε την πόρτα μαλακά. Για περισσότερες
λεπτομέρειες δείτε το «Συμβουλές πλύσεων».
4. Μετρήστε το απορρυπαντικό, και ενδεχομένως
το υγρό λευκαντικό και το μαλακτικό, και ρίξτε το
μέσα στην αντίστοιχη θήκη του συρταριού

Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι μέχρι να
σταματήσει.
Μετρήστε την ποσότητα του απορρυπαντικού
που απαιτείται και ρίξτε το μέσα στη θήκη
«Απορρυπαντικό πλύσης». Το απορρυπαντικό
φεύγει από τη θήκη στην έναρξη του κύκλου
πλύσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό απορρυπαντικό.
Σημείωση: Το υγρό απορρυπαντικό θα πέσει μέσα
στον κάδο την ώρα που το ρίχνετε.
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Εάν απαιτείται, ρίξτε το μαλακτικό μέσα στη θήκη με το
σήμα και το λευκαντικό μέσα στη θήκη με το σήμα .
(η ποσότητα που χρησιμοποιείται δεν πρέπει να υπερβαίνει
την ένδειξη «MAX» που υπάρχει μέσα στο συρτάρι). Γεμίστε
μέχρι τη γραμμή της ελάχιστης πλήρωσης (MIN.) για λίγα
ρούχα. Γεμίστε μέχρι τη γραμμή της μέγιστης πλήρωσης
(MAX.) για πολλά ρούχα. Μην υπερβαίνετε τη γραμμή της
μέγιστης πλήρωσης. Κλείστε το συρτάρι μαλακά. Για
περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το «Συμβουλές πλύσεων».
5. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης
χρησιμοποιώντας τον επιλογέα προγράμματος (1)
Μπορείτε να τον περιστρέψετε είτε δεξιόστροφα
είτε αριστερόστροφα. Η αντίστοιχη λυχνία ένδειξης
ανάβει. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος
του κύκλου πλύσης. Αυτόματα θα εμφανιστούν στην
οθόνη η κατάλληλη θερμοκρασία πλύσης και
ξεβγάλματος, η ταχύτητα του τελικού στυψίματος, οι
επιλογές και ο βαθμός λερώματος για κάθε κύκλο
πλύσης. Δείτε τον «Πίνακα προγραμμάτων» για
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα
μεταξύ των προγραμμάτων πλύσης και των
θερμοκρασιών, των ταχυτήτων του στυψίματος,
των επιλογών και των βαθμών λερώματος.
6. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του
προγράμματος πλύσης πιέζοντας τα πλήκτρα
2, 3, 4 και 6
Εάν η θερμοκρασία, η ταχύτητα του στυψίματος
ή ο βαθμός λερώματος είναι τα κατάλληλα για το επιλεγμένο
πρόγραμμα, θα ανάψει η αντίστοιχη λυχνία ένδειξης.
Πιέζοντας το πλήκτρο 4, είναι δυνατόν να επιλέξετε
περισσότερες από μία διαθέσιμες επιλογές. Εάν η λυχνία
ένδειξης αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι η
επιλογή είναι η κατάλληλη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα
και στη συνέχεια μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο 5 για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η λυχνία ένδειξης θα ανάψει.

Σημείωση: Με σκοπό να προστατέψουμε τα ρούχα
σας, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ρυθμίσεις ή οι
επιλογές σε κάθε πρόγραμμα. Εάν μία ρύθμιση ή
επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, δεν θα ανάψει η
αντίστοιχη λυχνία ένδειξης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η λυχνία ένδειξης για το ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ θα
ανάψει και η λυχνία ένδειξης της φάσης του τρέχοντος
προγράμματος θα παραμείνει αναμμένη για να δείξει
ότι η συσκευή άρχισε να λειτουργεί και ότι η πόρτα
είναι κλειδωμένη. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει με
την πόρτα ανοικτή. Η λυχνία ένδειξης της φάσης του
προγράμματος θα αναβοσβήσει, θα ακουστεί το
ηχητικό σήμα και θα εμφανιστεί το μήνυμα «DR» για
να σας υπενθυμίσει ότι πρέπει να κλείσετε την πόρτα.

Στο μέλλον θα γίνεται υπενθύμιση των ρυθμίσεων
που έγιναν σε ένα πρόγραμμα κάθε φορά που θα
επιλέγετε ένα πρόγραμμα. Για την επαναφορά στις 9. Αλλαγή μιας επιλογής του τρέχοντος προγράμματος
εργοστασιακές ρυθμίσεις, πιέστε ταυτόχρονα τα
πλήκτρα 8 και 5 μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Είναι δυνατόν να αλλάξετε κάποιες από τις επιλογές
πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Πριν κάνετε
οποιαδήποτε αλλαγή, πρέπει να σταματήσετε τη
7. Επιλέξτε την καθυστέρηση της εκκίνησης
λειτουργία της συσκευής πιέζοντας το πλήκτρο 8.
πιέζοντας το πλήκτρο 10
Για να συνεχιστεί το πρόγραμμα, πιέστε ξανά το
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την
πλήκτρο 8. Μπορείτε να αλλάξετε το ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
απαιτούμενη καθυστέρηση. Ο επιλεγμένος χρόνος
της καθυστέρησης θα εμφανιστεί επάνω στην οθόνη οποιαδήποτε στιγμή.
για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα
10. Ακύρωση ή αλλαγή του τρέχοντος προγράμματος
εμφανιστεί ξανά η διάρκεια του προγράμματος.
Πιέστε το πλήκτρο 7 για να ακυρώσετε το πρόγραμμα
Πρέπει να κάνετε αυτήν την επιλογή αφού ορίσετε
που εκτελείται. Η συσκευή τώρα είναι σβηστή. Για να
το πρόγραμμα και πριν πιέσετε το
την ενεργοποιήσετε ξανά, απλά πιέσετε ένα οποιοδήπλήκτρο 8.
ποτε πλήκτρο ή γυρίστε τον επιλογέα των προγραμμάΜπορείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε το χρόνο της των. Στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί το
καθυστέρησης, πριν πιέσετε το πλήκτρο 8. Εάν ήδη τελευταίο επιλεγμένο πρόγραμμα. Τώρα μπορείτε να
το έχετε πατήσει και θέλετε να ακυρώσετε ή να
επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα. Το νερό που βρίσκεται
αλλάξετε το χρόνο καθυστέρησης, ακολουθήστε τα
μέσα στον κάδο δεν θα αδειάσει. Δεν είναι δυνατόν να
παρακάτω:
αλλάξετε το τρέχον πρόγραμμα χωρίς πρώτα να το
• θέστε τη συσκευή σε ΠΑΥΣΗ πιέζοντας το πλήκτρο 8
ακυρώσετε και στη συνέχεια να ορίσετε ένα
• πιέστε το πλήκτρο 10 μέχρι να εμφανιστεί στην
καινούργιο.
οθόνη το σύμβολο ή ο επιθυμητός χρόνος της
11. Διακοπή ενός προγράμματος και άνοιγμα της
καθυστέρησης.
πόρτας αφού το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει
• πιέστε ξανά το πλήκτρο 8 για να ξεκινήσει το
Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα ρούχο που ξεχάσατε να
πρόγραμμα.
βάλετε μέσα στον κάδο, σταματήστε πρώτα τη
λειτουργία του πλυντηρίου πιέζοντας το πλήκτρο 8.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Στην οθόνη θα εμφανίζεται το μήνυμα «PAU» εναλλάξ
• Η πόρτα θα είναι κλειδωμένη σε όλη τη διάρκεια
με τον εκτιμώμενο χρόνο του προγράμματος.
του χρόνου καθυστέρησης. Εάν θέλετε να ανοίξετε
Εάν η λυχνία ένδειξης του ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
την πόρτα, πρέπει πρώτα να θέσετε τη συσκευή σε ΠΟΡΤΑΣ αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά από μερικά
ΠΑΥΣΗ πιέζοντας το πλήκτρο 8 και στη συνέχεια
λεπτά σταματήσει, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Αφού κλείσετε την
Εάν δεν σταματήσει αυτό σημαίνει ότι το πλυντήριο
πόρτα, πιέστε ξανά το πλήκτρο 8.
ζεσταίνει ήδη και το επίπεδο του νερού βρίσκεται
επάνω από τη βάση της πόρτας. Σε αυτές τις
8. Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το
περιπτώσεις η πόρτα δεν ανοίγει. Εάν δεν μπορείτε να
πλήκτρο 8
ανοίξετε την πόρτα αλλά πρέπει να την ανοίξετε,
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσει το
σβήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο 7.
επιλεγμένο πρόγραμμα.
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Στην περίπτωση που η στάθμη του νερού είναι
υψηλή και η θερμοκρασία του μεγάλη, πρέπει
πρώτα να αδειάσετε το νερό και στη συνέχεια να
ανοίξετε την πόρτα (διαβάστε το «Όταν τελειώσει το
πρόγραμμα»). Εάν το πλυντήριο στύβει, αφού
διακόψετε τη λειτουργία του, μπορείτε να ανοίξετε
την πόρτα μετά από μερικά λεπτά. Αφού κλείσετε
την πόρτα, είναι απαραίτητο να επιλέξετε ξανά το
πρόγραμμα και να πιέσετε το πλήκτρο 8.
12. Λήξη του προγράμματος
Η συσκευή σταματά αυτόματα. Η οθόνη και όλες οι
λυχνίες ένδειξης σβήνουν. Ο λαμπτήρας του κάδου
ανάβει και η πόρτα μπορεί να ανοίξει. Στο τέλος του
προγράμματος με την επιλογή ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ, η πόρτα παραμένει κλειδωμένη
για να σας δείξει ότι υπάρχει νερό μέσα στον κάδο.
Για να αδειάσετε το νερό ακολουθήσετε τις
παρακάτω οδηγίες:
• γυρίστε τον επιλογέα των προγραμμάτων στο
πρόγραμμα ΜΟΝΟ ΣΤΥΨΙΜΟ
• εάν χρειάζεται, μειώστε την ταχύτητα στυψίματος
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο 2
• πιέστε το πλήκτρο 8

• στο τέλος του προγράμματος, η οθόνη και όλες οι
λυχνίες ένδειξης θα σβήσουν και θα είναι δυνατόν να
ανοίξετε την πόρτα, ή
• γυρίστε τον επιλογέα του προγράμματος στο
πρόγραμμα ΜΟΝΟ ΣΤΥΨΙΜΟ, επιλέξτε το ΧΩΡΙΣ
ΣΤΥΨΙΜΟ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 8: το
νερό αδειάζει χωρίς στύψιμο.
Βγάλτε τα ρούχα από τον κάδο και βεβαιωθείτε ότι ο
κάδος είναι άδειος. Εάν δεν θέλετε να βάλετε άλλο
πλυντήριο, κλείστε το σωλήνα του νερού.
ΜΗΝ αφήνετε την πόρτα ανοικτή. Μια ανοικτή πόρτα
μπορεί να προκαλέσει τα παιδιά να κρεμαστούν
επάνω σε αυτήν ή να μπουν μέσα στον κάδο.

Σημείωση
Εάν δεν υπάρχουν μικρά παιδιά, αφήστε την πόρτα
ανοικτή για να εμποδίσετε τη δημιουργία μούχλας ή
δυσάρεστων οσμών.

Φροντίδα και τρόπος καθαρισμού
Αφαίρεση καθαλατώσεων

Το νερό που χρησιμοποιούμε περιέχει συνήθως
ασβέστιο. Για το λόγο αυτό είναι καλό περιοδικά να
βάζετε στο πλυντήριο ένα αποσκληρυντικό νερού.
Χρησιμοποιήστε το αποσκληρυντικό σε μία
ξεχωριστή πλύση χωρίς ρούχα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. Αυτό θα
βοηθήσει στην αποφυγή σχηματισμού καθαλατώσεων.

Πλύση συντήρησης

Χρησιμοποιώντας πλύσεις σε χαμηλή θερμοκρασία
είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ιζήματα μέσα στον
κάδο.
Σας προτείνουμε να ενεργοποιείτε την πλύση
συντήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
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Για να ενεργοποιήσετε την πλύση συντήρησης
προσθέστε ½ φλιτζάνι λευκαντικού στη θήκη του
απορρυπαντικού που υπάρχει στο συρτάρι και
γεμίστε τη θήκη του λευκαντικού μέχρι τη γραμμή της
μέγιστης πλήρωσης (Max) στη συνέχεια θέστε το
πλυντήριο σε λειτουργία χωρίς ρούχα, επιλέγοντας το
πρόγραμμα για τα βαμβακερά στους 90°C.

IMPORTANT!
Πριν καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής, βγάλτε
το καλώδιο από την πρίζα του ρεύματος έτσι ώστε να
μην υπάρχει κίνδυνος για ηλεκτροπληξία.

Άλλος τρόπος καθαρισμού του εσωτερικού

• Σκουπίστε και στεγνώστε το άνοιγμα της πόρτας, το
λάστιχο και το τζάμι της πόρτας. Αυτές οι περιοχές
πρέπει να είναι πάντα καθαρές για να διασφαλίζεται η
στεγανότητα στο νερό.
• Όταν έχουν πλυθεί πάρα πολύ λερωμένα ρούχα, μπορεί
να παραμείνουν υπολείμματα βρωμιάς μέσα στον κάδο.
Αφαιρέστε τα σκουπίζοντας τον κάδο με ένα ήπιο
καθαριστικό για οικιακή χρήση. Ξεπλύνετε καλά με νερό.
• Περιοδικά, σκουπίστε και στεγνώστε τις πτυχές στη
βάση του λάστιχου της πόρτας για να αφαιρέσετε τα
χνούδια και άλλα υπολείμματα.
• Τα πλαστικά πτερύγια του κάδου μπορεί να λερωθούν
από τις βαφές των υφασμάτων. Καθαρίστε τα με ένα
ήπιο καθαριστικό για οικιακή χρήση. Με αυτόν τον
τρόπο εμποδίζετε τη βαφή να μεταφερθεί στα επόμενα
πλυσίματα.

Καθαρισμός συρταριού απορρυπαντικού

Η θήκη για τη σκόνη του απορρυπαντικού και τα
πρόσθετα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:
• Αφαιρέστε το συρτάρι τραβώντας το προς τα έξω μέχρι
να σταματήσει. (Εικόνα 1)
• Βάλτε το χέρι σας μέσα στο συρτάρι μέχρι να φτάσετε
στην πίσω αριστερή γωνία και πιέστε σταθερά προς τα
κάτω την ασφάλεια συγκράτησης (πίσω αριστερό τμήμα
του συρταριού). Τραβήξτε έξω το συρτάρι. (Εικόνα 2).
(Μπορείτε να δείτε την ασφάλεια συγκράτησης μόνο
αφού έχετε τραβήξει προς τα έξω το συρτάρι).

Εικόνα 2
Εικόνα 1

• Αφαιρέστε το ένθετο από τη θήκη του λευκαντικού και του
μαλακτικού. (Εικόνα 3)
• Ξεπλύνετε το συρτάρι και τα ένθετα με ζεστό νερό της
βρύσης για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα της σκόνης του
απορρυπαντικού και των υγρών. Η συγκέντρωση μεγάλης
ποσότητας υπολειμμάτων μαλακτικού μπορεί να σημαίνει
ότι δεν γίνεται κατάλληλη διάλυση του μαλακτικού ή ότι
πρέπει να καθαρίζετε τη θήκη πιο συχνά.

Εικόνα 3

Εικόνα 4

• Χρησιμοποιήστε ένα μικρό βουρτσάκι για να
καθαρίσετε την εσοχή ανοίγματος του συρταριού.
Αφαιρέστε τα υπολείμματα από τα άνω και κάτω μέρη
της εσοχής. (Εικόνα 4)
• Τοποθετήστε ξανά το ένθετο πιέζοντας το "X" για να
κλειδώσει στη θέση του.

Εξωτερικός καθαρισμός

Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής μόνο με
σαπούνι και νερό• στη συνέχεια σκουπίστε και
στεγνώστε την προσεκτικά.

Καθαρισμός φίλτρου του σωλήνα εισαγωγής
νερού

Εάν το νερό που χρησιμοποιείτε είναι πολύ σκληρό ή
περιέχει ίχνη από ιζήματα ασβεστίου, το φίλτρο του
σωλήνα εισαγωγής νερού
μπορεί να φράξει. Επομένως,
είναι καλό να το καθαρίζετε
τακτικά. Κλείστε τη βρύση
του νερού. Ξεβιδώστε το
σωλήνα παροχής νερού.
Καθαρίστε το φίλτρο
χρησιμοποιώντας μια βούρτσα
με σκληρή τρίχα. Σφίξτε το σωλήνα εισαγωγής νερού.

Κίνδυνοι λόγω παγετού

Εάν η συσκευή εκτίθεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των
0°C, πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες προφυλάξεις.
• Βγάλτε το βύσμα του καλωδίου από την πρίζα του
ρεύματος
• Κλείστε τη βρύση του νερού.
• Ξεβιδώστε το σωλήνα εισαγωγής νερού.
• Τοποθετήστε το τέλος του σωλήνα εισαγωγής νερού
μέσα σε μια λεκάνη που είναι τοποθετημένη στο δάπεδο
και αφήστε το νερό να αδειάσει.
• Βιδώστε ξανά στη θέση του το σωλήνα εισαγωγής νερού.
• Εάν θέλετε να λειτουργήσετε ξανά τη συσκευή,
βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του δωματίου είναι
μεγαλύτερη από 0°C.
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Τι να κάνετε εάν…
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Μπορείτε να λύσετε εύκολα συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία οφείλονται στην έλλειψη απλής συντήρησης
ή σε αμέλεια, χωρίς να πρέπει να καλέσετε τον τεχνικό. Πριν απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης, εκτελέστε τους ελέγχους που αναφέρονται στη συνέχεια.
Κατά τη διάρκεια του χειρισμού της συσκευής είναι πιθανόν να ακουστούν κάποια ηχητικά σήματα που
δηλώνουν ότι η συσκευή δεν λειτουργεί.
Αφού λύσετε το πρόβλημα, πιέστε το πλήκτρο 8 για να ενεργοποιήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν μετά από
τους ελέγχους το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.
Δυσλειτουργία

Η συσκευή δεν ξεκινάει:

Πιθανή αιτία / Λύση
Η πόρτα δεν έχει κλείσει. (Μήνυμα «DR»)
• Κλείστε καλά την πόρτα.
Το βύσμα του καλωδίου δεν έχει εισαχθεί σωστά μέσα στην
πρίζα του ρεύματος.
• Εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα του ρεύματος.
Δεν υπάρχει ρεύμα στην πρίζα.
• Ελέγξτε την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού.
Κάηκε η κύρια ασφάλεια.
• Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Το πλήκτρο 8 δεν απελευθερώθηκε.
• Πατήστε το πλήκτρο 8.
Έχει ενεργοποιηθεί το ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ.
• Απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.
Έχει επιλεγεί το πλήκτρο 10.
• Εάν τα ρούχα πρέπει να πλυθούν αμέσως, ακυρώστε την
καθυστέρηση της εκκίνησης

Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό:

Η βρύση του νερού είναι κλειστή.
• Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
Ο σωλήνας εισαγωγής νερού πιέζεται ή έχει μπερδευτεί.
• Ελέγξτε την ένωση του σωλήνα εισαγωγής νερού.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά. (Μήνυμα «DR»)
• Κλείστε καλά την πόρτα.

Η συσκευή γεμίζει με νερό και
στη συνέχεια αδειάζει αμέσως:

Η άκρη του σωλήνα αποχέτευσης του νερού βρίσκεται
πολύ χαμηλά. • Ανατρέξτε στη σχετική παράγραφο στον
τομέα «αποχέτευση νερού».
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Δυσλειτουργία

Η συσκευή δεν αδειάζει
και/ή δεν στύβει:

Υπάρχει νερό στο δάπεδο:

Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα
πλύσης:

Η πόρτα δεν ανοίγει:

Πιθανή αιτία / Λύση
Ο σωλήνας αποχέτευσης του νερού πιέζεται ή έχει μπερδευτεί.
• Ελέγξτε την ένωση του σωλήνα αποχέτευσης του νερού.
Έχετε επιλέξει το ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ή το
πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ.
• Επιλέξτε το πρόγραμμα ΜΟΝΟ ΣΤΥΨΙΜΟ.
• Επιλέξτε μαζί το πρόγραμμα ΜΟΝΟ ΣΤΥΨΙΜΟ και την
επιλογή ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ (διαδικασία αποστράγγισης).
Τα ρούχα δεν έχουν κατανεμηθεί ομοιόμορφα μέσα στον
κάδο.
• Κάντε ανακατανομή των ρούχων.
Έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού ή
ένα μη κατάλληλο απορρυπαντικό (δημιουργεί πάρα πολύ αφρό).
• Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήστε
ένα άλλο.
Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές από τα εξαρτήματα του σωλήνα
εισαγωγής νερού. Δεν είναι πάντα εύκολο να το δείτε αυτό όταν το
νερό τρέχει μέσα στο σωλήνα προσπαθήστε να δείτε εάν είναι
υγρός.
• Ελέγξτε την ένωση του σωλήνα εισαγωγής νερού.
Ο σωλήνας εισαγωγής νερού έχει καταστραφεί.
• Αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο
Έχει χρησιμοποιηθεί πολύ λίγη ποσότητα απορρυπαντικού
ή ένα μη κατάλληλο απορρυπαντικό.
• Αυξήστε την ποσότητα του απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήστε
ένα άλλο.
Δεν έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για τους επίμονους
λεκέδες πριν από την πλύση.
• Χρησιμοποιήστε προϊόντα που υπάρχουν στο εμπόριο για να
καθαρίσετε τους επίμονους λεκέδες.
Δεν έχει γίνει επιλογή της σωστής θερμοκρασίας.
• Ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία.
Υπερβολικό φορτίο ρούχων.
• Τοποθετήστε λιγότερα ρούχα μέσα στον κάδο.
Το πρόγραμμα εκτελείται ακόμα.
• Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος πλυσίματος.
Η κλειδαριά της πόρτας δεν έχει απελευθερωθεί.
• Περιμένετε μέχρι να σβήσει η λυχνία ένδειξης του ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.
Υπάρχει νερό μέσα στον κάδο.
• Επιλέξτε το πρόγραμμα του στυψίματος για να αδειάσει το νερό.
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Δυσλειτουργία

Η συσκευή έχει κραδασμούς
ή κάνει θόρυβο:

Πιθανή αιτία / Λύση
Δεν έχουν αφαιρεθεί οι βίδες στήριξης και μεταφοράς.
• Ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση της συσκευής.
Δεν έχουν ρυθμιστεί τα ποδαράκια στήριξης.
• Ελέγξτε το αλφάδιασμα της συσκευής.
Τα ρούχα δεν έχουν κατανεμηθεί ομοιόμορφα μέσα στον
κάδο.
• Κάντε ανακατανομή των ρούχων με τα χέρια.
Μπορεί να υπάρχουν λίγα ρούχα μέσα στον κάδο.
• Τοποθετήστε περισσότερα ρούχα.

Το στύψιμο αργεί να ξεκινήσει
ή η συσκευή δεν στύβει:

Έχει επέμβει το σύστημα ισσορόπησης ρούχων επειδή αυτά δεν
έχουν κατανεμηθεί δεν έχουν κατανεμηθεί ομοιόμορφα μέσα στον
κάδο. Τα ρούχα ανακατανέμονται με την ανάποδη περιστροφή
του κάδου. Αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές μέχρι να
αποκατασταθεί η ισορροπία και να συνεχιστεί το στύψιμο. Εάν,
μετά από 20 λεπτά, τα ρούχα δεν έχουν ακόμα κατανεμηθεί
ομοιόμορφα μέσα στον κάδο, η συσκευή δεν θα εκτελέσει το
στύψιμο. Σε αυτήν την περίπτωση, ανακατανείμετε χειροκίνητα το
φορτίο των ρούχων και επιλέξτε το πρόγραμμα του στυψίματος.
• Κάντε ανακατανομή των ρούχων.

Δεν φαίνεται νερό μέσα στον κάδο:

Οι συσκευές που βασίζονται στη σύγχρονη τεχνολογία
λειτουργούν πολύ οικονομικά χρησιμοποιώντας λίγο νερό
χωρίς να επηρεάζουν την απόδοση.

Ο λαμπτήρας του κάδου δεν λειτουργεί:

Απευθυνθείτε στο τοπικό Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα
«PF»:

Πιθανώς είχε γίνει διακοπή του ρεύματος.
• Θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία πιέζοντας
το πλήκτρο 8.

Εάν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε ή να
επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το
κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Πριν τηλεφωνήσετε,
σημειώστε το μοντέλο, το σειριακό αριθμό
και την ημερομηνία αγοράς της συσκευής σας:
το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης θα σας ζητήσει
αυτές τις πληροφορίες.
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ΠANEΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛ.
εξουσιοδοτημένου Κέντρου
Τεχνικής Υποστήριξης 210-620.38.38

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ηλεκτρική σύνδεση

Πληροφορίες για την ηλεκτρική σύνδεση αναφέρονται
στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται
στην εσωτερική πλευρά της πόρτας της συσκευής

Πίεση παροχής νερού

Ελάχιστη

0,05 MPa

Μέγιστη

0,8 MPa

Μέγιστο φορτίο

Βαμβακερά

12 κιλά

Ταχύτητα στυψίματος

Μέγιστη

1100 σ.α.λ.

Τιμές κατανάλωσης
Γεμίζει μόνο με κρύο νερό
Κατανάλωση
ενέργειας
(σε kWh)

Βαμβακερά 90°C

98

3.8

Βαμβακερά 60° C

90

2.2

Βαμβακερά 60° + Eco (*)

89

1.9

Βαμβακερά 40°C

90

1.2

Συνθετικά 60°C

75

1.6

Συνθετικά 40°C

67

0.85

Ευαίσθητα 40°C

75

0.8

Μάλλινα 40°C

75

0.7

Διάρκεια
προγράμματος

Για τη διάρκεια των προγραμμάτων
ανατρέξτε στην οθόνη
του πίνακα ελέγχου

Κατανάλωση νερού
(σε λίτρα)

Πρόγραμμα

Πληροφορίες: Τα στοιχεία για την κατανάλωση που αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα είναι απολύτως

ενδεικτικά εφόσον μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα και τον τύπο των ρούχων που θα πλυθούν,
τη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
(8) Το “Βαμβακερά 60°+Eco” με φορτίο ρούχων στα 12 κιλά αποτελεί το πρόγραμμα αναφοράς για τα στοιχεία
που έχουν εισαχθεί στο ενεργειακό σήμα.

Διαστάσεις
(23¾”)
60.33

(27”)
68.58
(24”)
60.96

(2½”)
6.35

(6¾”)
17.15

(8½”)
21.59

(33½”)
85.09

BACK

SIDE

(2 5/8”)
6.67

(ίντσες)
εκ.

(22”)
55.88
(25 5/8”)
65.09

(35/8”)
9.21

(23”)
58.42

(28 1/4 ”)
71.76

(27”)
68.58

Οδηγίες εγκατάστασης
Αφαίρεση συσκευασίας

Πριν από τη χρήση της συσκευής πρέπει να
αφαιρεθούν όλες οι βίδες στήριξης και η συσκευασία.
Σας συμβουλεύουμε να φυλάξετε όλα τα στοιχεία της
συσκευασίας έτσι ώστε να μπορείτε να τα τοποθετήσετε στη συσκευή εάν θέλετε να τη μεταφέρετε ξανά.
1. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία ακουμπήστε
προσεκτικά τη συσκευή με την πλάτη στο δάπεδο.
Χρησιμοποιήστε ένα χαλάκι, μια κουβέρτα ή ένα
κομμάτι χαρτόνι για να προστατέψετε το δάπεδο.
2. Αφαιρέστε τη βάση πολυστερήνης από το κάτω
μέρος της συσκευής και το πώμα μεταφοράς.

Βάση

Πώμα
μεταφοράς

3. Επαναφέρετε προσεκτικά τη συσκευή στην
κατακόρυφη θέση.
4. Με ένα γαλλικό κλειδί ξεβιδώστε και αφαιρέστε,
από το πίσω μέρος της συσκευής, τα παρακάτω:
- 4 βίδες μεταφοράς
- 4 αποστάτες
- 3 πλαστικούς σφιγκτήρες "P"
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Αφαιρέστε:
3 πλαστικούς
σφιγκτήρες "P"
4 βίδες
συσκευασίας,
4 αποστάτες

Μην αφαιρέσετε:
2 στηρίγματα
σωλήνων

5. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, το σωλήνα
αποστράγγισης/αποχέτευσης και το σωλήνα
εισαγωγής νερού από τα στηρίγματα που
βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.
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6. Βγάλτε τις 4 τάπες από το πακέτο των εγγράφων που
βρίσκεται μέσα στον κάδο και τοποθετήστε τις στις
τρύπες που άφησαν οι αποστάτες της συσκευασίας.

Είσοδος νερού
Μη χρησιμοποιείτε το σωλήνα από την παλιά σας
συσκευή για να συνδέσετε την παροχή του νερού.

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε ένα επίπεδο και
σκληρό δάπεδο. Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα
γύρω από τη συσκευή δεν εμποδίζεται από χαλιά,
μοκέτες κτλ. Ελέγξτε εάν η συσκευή ακουμπά στον τοίχο
ή σε άλλες μονάδες της κουζίνας. Ευθυγραμμίστε τη
συσκευή ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας τα ποδαράκια.
Μπορεί να είναι δύσκολο να ρυθμίσετε τα ποδαράκια
επειδή διαθέτουν ένα αυτασφαλιζόμενο παξιμάδι, αλλά
η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να ευθυγραμμιστεί και να
σταθεροποιηθεί. Οποιαδήποτε απαραίτητη ρύθμιση
μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα γαλλικό κλειδί.
Η σωστή ευθυγράμμιση εμποδίζει τους κραδασμούς, το
θόρυβο και τη μετατόπιση της συσκευής κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Ποτέ να μην τοποθετείτε κάτω
από τη συσκευή χαρτόνι, ξύλο ή παρόμοια υλικά με
σκοπό να αντισταθμίσετε την ανισότητα του δαπέδου.
Εάν είναι απαραίτητο
ελέγξτε τη ρύθμιση με
ένα αλφάδι.

Βάση τοποθέτησης

Η βάση τοποθέτησης που διατίθεται ξεχωριστά ως
αξεσουάρ των μοντέλων με αρ. APWD15W (Λευκό),
APWD15GB (Μπλε του πάγου), APWD15P
(Πλατινέ) και APWD15E (Μαύρο), η οποία έχει
σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το πλυντήριο ρούχων,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση της
συσκευής διευκολύνοντας τη χρήση της. Η μη
χρήση αξεσουάρ που έχουν πιστοποιηθεί από τον
κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό
τραυματισμό, καταστροφή της περιουσίας ή
καταστροφή της συσκευής. Η εγκατάσταση της
συσκευής επάνω στη βάση τοποθέτησης μπορεί να
αυξήσει τους κραδασμούς και το θόρυβο, ιδιαίτερα
κατά τη διάρκεια του στυψίματος. Πιέζοντας
ταυτόχρονα για μερικά δευτερόλεπτα τα πλήκτρα 2
και 3 είναι δυνατόν να μειωθούν οι κραδασμοί και ο
θόρυβος.

Προειδοποίηση!
Μην τοποθετείτε το σωλήνα εισαγωγής προς τα
κάτω. Γυρίστε γωνιακά το σωλήνα αριστερά ή
δεξιά ανάλογα με τη θέση της βρύσης του νερού.
1. Ρυθμίστε σωστά το σωλήνα λασκάροντας το
δακτυλιοειδές παξιμάδι. Αφού τοποθετήσετε το
σωλήνα εισαγωγής νερού, σφίξτε ξανά το
δακτυλιοειδές παξιμάδι για να εμποδίσετε
τη διαρροή του νερού.
2. Συνδέστε το σωλήνα
σε μία βρύση με
σπείρωμα 3/4".
Να χρησιμοποιείτε
πάντα το σωλήνα
που παρέχεται μαζί
με τη συσκευή.
Ο σωλήνας εισαγωγής δεν πρέπει να επιμηκύνεται.
Εάν είναι πολύ κοντός και δεν θέλετε να μετακινήσετε
τη βρύση, θα πρέπει να αγοράσετε έναν καινούριο,
μακρύτερο σωλήνα ειδικά σχεδιασμένο για αυτόν
τον τύπο χρήσης.

Αποχέτευση νερού

Η άκρη του σωλήνα αποχέτευσης του νερού
μπορεί να τοποθετηθεί με τρεις τρόπους:
Στερεωμένη επάνω στο
χείλος του νεροχύτη/
νιπτήρα χρησιμοποιώντας
τον πλαστικό οδηγό
στήριξης του σωλήνα που
παρέχεται μαζί με τη
συσκευή. Σε αυτήν την
περίπτωση, βεβαιωθείτε
ότι η άκρη δεν μπορεί να φύγει από τη θέση της
όταν η συσκευή αδειάζει.
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Για να γίνει αυτό δέστε την επάνω στη βρύση με
ένα σκοινί ή στερεώστε την στον τοίχο.

Σε μία διακλάδωση του σιφονιού του νιπτήρα/
νεροχύτη. Η διακλάδωση θα πρέπει να βρίσκεται
επάνω από το σιφόνι έτσι ώστε το σημείο που
λυγίζει ο σωλήνας να βρίσκεται τουλάχιστον 60 εκ.
επάνω από το έδαφος.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πληροφορίες για την ηλεκτρική σύνδεση αναφέρονται
στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών που
βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας της
συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού
σας μπορεί να αντέξει το μέγιστο απαιτούμενο
φορτίο, επίσης λάβετε υπόψη σας όλες τις άλλες
συσκευές που βρίσκονται σε λειτουργία.

Προειδοποίηση!
Συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη πρίζα
ρεύματος.
Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιαδήποτε
ευθύνη για ζημιά ή τραυματισμό λόγω της
απουσίας συμμόρφωσης με τις παραπάνω
οδηγίες προφύλαξης.
Εάν πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, αυτό πρέπει να γίνει
.
από το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.

Σημείωση
Βεβαιωθείτε ότι, μετά την εγκατάσταση, ο τεχνικός
Κατευθείαν μέσα σε έναν αγωγό αποχέτευσης
μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση στη συσκευή σε
σε ύψος όχι μικρότερο από 60 εκ. και όχι μεγαλύτερο
περίπτωση βλάβης.
από 90 εκ. Η άκρη του σωλήνα αποχέτευσης του νερού
πρέπει πάντα να αερίζεται, π.χ. η εσωτερική διάμετρος
του αγωγού της αποχέτευσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα της αποχέτευσης
του νερού.

Ο σωλήνας εισαγωγής του νερού δεν πρέπει να
είναι τσακισμένος .
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Ενδιαφέρον για το περιβάλλον
Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά που φέρουν το σήμα
είναι
ανακυκλώσιμα.
>PE<=πολυαιθυλένιο
>PS<=πολυστερήνη
>PP<=πολυπροπυλένιο
Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ανακυκλωθούν
τοποθετώντας τα στους κατάλληλους κάδους
περισυλλογής.

Παλιά συσκευή

Χρησιμοποιήστε τις εξουσιοδοτημένες περιοχές
περισυλλογής για την παλιά συσκευή σας.
Βοηθήστε να παραμείνει η πόλη σας καθαρή!
Το σύμβολο
στο προϊόν ή στη συσκευασία
του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να χειρίζεστε
αυτή τη συσκευή ως οικιακό απόρριμμα.
Αντιθέτως, πρέπει να την παραδίδετε στο
κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Διασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
απορρίπτεται με το σωστό τρόπο, θα βοηθήσετε
στην αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενων
αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία, τα οποία διαφορετικά θα
προκαλούνταν από το μη κατάλληλο χειρισμό
αποβλήτων του παρόντος προϊόντος. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές ή με
το κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το
προϊόν.

Οικολογικές προτάσεις

Για να κάνετε οικονομία στο νερό και στην
ενέργεια και για να προστατέψετε το περιβάλλον,
σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω
συμβουλές:
● Τα ρούχα που δεν είναι πολύ λερωμένα
μπορούν να πλυθούν χωρίς πρόπλυση κάνοντας
οικονομία στο απορρυπαντικό, στο νερό και στο
χρόνο (επίσης, προστατεύεται το περιβάλλον!).
● Η συσκευή λειτουργεί με μεγαλύτερη οικονομία
εάν είναι πλήρως φορτωμένη.
● Με την κατάλληλη προετοιμασία μπορούν να
αφαιρεθούν οι λεκέδες και η τοπική βρωμιά έτσι,
τα ρούχα μπορούν να πλυθούν σε χαμηλότερη
θερμοκρασία.
● Υπολογίστε τη δοσολογία του απορρυπαντικού
σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού, το βαθμό
λερώματος και την ποσότητα των ρούχων που θα
πλυθούν.
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