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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μην χρησιµοποιείτε πολύπριζα ή επεκτάσεις καλωδίων
Μην τοποθετείτε φθαρµένα ή καµένα καλώδια στην πρίζα
Αν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
εξειδικευµένο τεχνικό
Μην αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το
ίδιο το καλώδιο
Μην τοποθετείτε το φις στην πρίζα µε βρεγµένα χέρια
Μην αγγίζετε την συσκευή µε βρεγµένα χέρια ή πόδια
Μην ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικών όταν η συσκευή λειτουργεί
Μην επιχειρείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής όταν αυτή
λειτουργεί
Μην αγγίζετε τον σωλήνα αποχέτευσης όταν λειτουργεί η συσκευή,
καθώς µπορεί να σας προκαλέσει εγκαύµατα
Σε περίπτωση βλάβης, αποµακρύνετε την συσκευή από την πρίζα και
κλείστε την παροχή νερού.
Τα υλικά συσκευασίας µπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για τα
παιδιά σας.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε την συσκευή
Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από ενήλικες και
σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Τυχόν επαγγελµατική
της χρήση αναιρεί την ισχύ της εγγύησης

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
•
•
•

Για να αποφύγετε στέγνωµα του απορρυπαντικού ή του µαλακτικού
µέσα στο συρτάρι των απορρυπαντικών, τοποθετήστε το
απορρυπαντικό αµέσως πριν την πλύση
Χρησιµοποιείτε το πρόγραµµα πρόπλυσης µόνο για πολύ βρώµικα
ρούχα
Μην υπερβαίνετε το µέγιστο βάρος φόρτωσης.
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•
•

Αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε την συσκευή για µεγάλο
χρονικό διάστηµα, αποµακρύνετέ την από την πρίζα και αφήστε την
πόρτα ανοικτή.
Μια µικρή ποσότητα νερού µπορεί να παραµείνει µέσα στην συσκευή.
Αυτό δεν επηρεάζει την συσκευή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις επόµενες
οδηγίες.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙ∆ΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
•

•
•
•
•
•
•
•

Πριν την λειτουργία της συσκευής θα πρέπει να αφαιρεθούν οι βίδες
µεταφοράς που βρίσκονται στο πίσω µέρος της συσκευής
Ξεβιδώστε τις βίδες περιστρέφοντας τις προς τα αριστερά µε ένα
κατάλληλο κατσαβίδι (εικόνα 1)
Αφαιρέστε τις βίδες (εικόνα 2)
Τα πλαστικά µέρη που βρίσκονται στο εσωτερικό τµήµα της
συσκευής θα πέσουν κάτω από την συσκευή.
Ανασηκώστε ελαφρά την συσκευή για να τα µαζέψετε.
Αν δεν έχουν πέσει όλα τα πλαστικά µέρη, ανοίξτε την συσκευή και
κινήστε τον κάδο µέχρι να πέσουν.
Κλείστε τις οπές των βιδών µεταφοράς µε τις πλαστικές τάπες που
παρέχονται στην σακούλα εξαρτηµάτων (εικόνα 3)
Φυλάξτε τις βίδες για µελλοντική µετακίνηση της συσκευής.

ΕΙΚΟΝΑ-2
ΕΙΚΟΝΑ-1

ΕΙΚΟΝΑ-3

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟ∆ΙΩΝ
•

•

Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω σε χαλιά ή παρόµοιες
επιφάνειες.
Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια
προκειµένου να λειτουργεί αθόρυβα και χωρίς κραδασµούς.
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•
•
•
•
•

Για να οριζοντιώσετε την συσκευή, χρησιµοποιήσετε τα ποδαράκια
Αρχικά ξεσφίξετε τον πλαστικό δακτύλιο ρύθµισης
Ρυθµίστε το πόδι περιστρέφοντάς το
Αφού ολοκληρώσετε την ρύθµιση, σφίξτε ξανά τον δακτύλιο.
Σε καµία περίπτωση µην τοποθετείτε χαρτόνια, ξύλα ή άλλα
αντικείµενα για να οριζοντιώσετε την συσκευή..

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
•
•

•

Η συσκευή λειτουργεί µε 220-240V και 50Hz.
Ένα ειδικό γειωµένο βύσµα έχει προσαρµοστεί στο καλώδιο της
συσκευής. Το βύσµα θα πρέπει να συνδεθεί σε γειωµένη πρίζα 10
ampere. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τέτοια πρίζα, καλέστε έναν
εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο.
Η εταιρία µας δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµιές που θα
προκληθούν από χρήση της συσκευής χωρίς γείωση

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
• Η συσκευή έχει µόνο µια εισαγωγή νερού (κρύο νερό).
• Για την αποφυγή διαρροών από τα σηµεία σύνδεσης, στην
συσκευασία του σωλήνα περιέχεται µια ειδική βαλβίδα. (Τοποθετήστε
αυτή την βαλβίδα στο άκρο του σωλήνα παροχής νερού.)
• Συνδέστε τον σωλήνα µε το στόµιο στην βαλβίδα εισαγωγής νερού
και το άλλο άκρο στην βρύση σας. Για πιο ασφαλή σύνδεση, καλέστε
έναν υδραυλικό.
• Πίεση νερού 1-10 bars θα έχει ως αποτέλεσµα την πιο
αποτελεσµατική λειτουργία της συσκευής (πίεση 1 bar σηµαίνει ροή 8
λίτρων νερού ή περισσότερο σε ένα λεπτό).
• Μετά την ολοκλήρωση των συνδέσεων, ελέγξτε τα σηµεία σύνδεσης
για τυχόν διαρροές.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εισαγωγής νερού δεν είναι τσακισµένοι ή
τρύπιοι.
• Συνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού σε µια παροχή νερού 3”/4.
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Είσοδος κρύου νερού
Cold water inlet

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
•

•
•
•

Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εισαγωγής νερού δεν είναι τσακισµένοι ή
διπλωµένοι
Ο σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψους
τουλάχιστον 60 εκατοστών και το πολύ 100 εκατοστών από το
δάπεδο.
Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να τοποθετηθεί άµεσα
στην αποχέτευση ή µε την χρήση ειδικής συσκευής στην αποχέτευση
του νιπτήρα.
Μην επεκτείνετε τον σωλήνα αποχέτευσης προσθέτοντας επιπλέον
σωλήνες.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
PW58/PW55
Μέγ. χωρητικότητα σε στεγνά ρούχα (κιλά)

5

Συνιστώµενο βάρος (κιλά)

4,5

Ύψος (cm)

85

Πλάτος (cm)
Βάθος (cm)

59,6
51
500

Μέγιστος κύκλος στυψίµατος (στρ/λεπτό)

(*) Ο µέγιστος κύκλος στυψίµατος εξαρτάται από το µοντέλο που έχετε
επιλέξει
1

3

2

4
5

6

7

1- Επιφάνεια εργασίας
2- Συρτάρι απορρυπαντικών
3- Πίνακας ελέγχου
4- Πόρτα

5- Λαβή
6- Κάλυµµα φίλτρου
7- Προστατευτικό κάλυµµα
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
PW58

1

2

3

7

4

5

8

1- Συρτάρι απορρυπαντικών
2- Ένδειξη Start/pause
3- Ενδείξεις λειτουργίας
4- ∆ιακόπτης ρύθµισης θερµοκρασίας
5- Ένδειξη ετοιµότητας προγράµµατος
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9
6- Επιλογέας προγράµµατος
7- Πλήκτρο Start/pause
8-Πλήκτρα λειτουργίας
9-Ένδειξη ολοκλήρωσης πλύσης

PW55

1

2

3

6

7

4

5

8
5- Επιλογέας προγράµµατος
6- Πλήκτρο Start/pause
7-Πλήκτρα λειτουργίας
8-Ένδειξη ολοκλήρωσης πλύσης

1- Συρτάρι απορρυπαντικών
2- Ένδειξη Start/pause
3- Ενδείξεις λειτουργίας
4- Ένδειξη ετοιµότητας προγράµµατος
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ΠΛΗΚΤΡΟ START/PAUSE
Χρησιµοποιείται για την εκκίνηση ή την διακοπή ενός επιλεγµένου
προγράµµατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πριν επιλέξετε ένα πρόγραµµα ή αλλάξετε ένα πρόγραµµα, θα
πρέπει να θέσετε το πλήκτρο στην θέση O (off).

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όταν πιέσετε το πλήκτρο start/pause ή κάποιο από τα πλήκτρα
λειτουργίας, η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη ανάβει. Η ένδειξη σβήνει
όταν από-επιλέξετε την λειτουργία ή όταν η λειτουργία
ολοκληρωθεί.
Οι ενδείξεις λειτουργίας χρησιµοποιούνται και από το σύστηµα ανίχνευσης
βλαβών που περιγράφεται στο κεφάλαιο 9.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
No spin
Αυτό το πρόγραµµα συνιστάται για ευαίσθητα ρούχα που δεν
χρειάζονται στύψιµο. Πιέζοντας το πλήκτρο µπορείτε να
ακυρώσετε το στύψιµο που περιλαµβάνεται σε ένα πρόγραµµα.

Easy ironing
Με αυτήν την λειτουργία µειώνεται το τσαλάκωµα των ρούχων
κατά την πλύση.

Cold wash
Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο, τα ρούχα πλένονται µε κρύο νερό.
Χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα για να πλύνετε ελαφρά λερωµένα
ρούχα και να εξοικονοµήσετε ενέργεια και νερό.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι λειτουργίες ποικίλουν ανάλογα µε το µοντέλο που έχετε
επιλέξει. Αν ξεχάσετε να επιλέξετε µια επιπλέον λειτουργία κατά
την εκκίνηση της πλύσης, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο αν η
ένδειξη είναι αναµµένη. Αν η ένδειξη δεν είναι αναµµένη, η
λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Με το πλήκτρο ρύθµισης θερµοκρασίας µπορείτε να ρυθµίσετε την
θερµοκρασία του νερού πλύσης µεταξύ O (κρύο νερό) και 90 ˚C. Όταν
επιλέγετε τη θερµοκρασία πλυσίµατος, θα πρέπει να προσέχετε τα διεθνή
σύµβολα πλύσης πάνω στις ετικέτες των ρούχων.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με αυτό το πλήκτρο µπορείτε να επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα πλύσης.
Μπορείτε να στρέψετε το πλήκτρο και προς τις δύο κατευθύνσεις. Θα πρέπει
να θέσετε το πλήκτρο ακριβώς στο σηµείο, το οποίο αντιστοιχεί στο
επιθυµητό πρόγραµµα. Αν θέσετε το πλήκτρο στην θέση O (off) κατά την
διάρκεια ενός κύκλου πλύσης, το πρόγραµµα δεν θα ολοκληρωθεί.
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1- Βαµβακερά 90°C
2- Βαµβακερά 60°C µε πρόπλυση
3- Βαµβακερά 60°C
4- Βαµβακερά 40°C
5- Οικονοµικό πρόγραµµα
6- Γρήγορο πρόγραµµα
7- Βαµβακερά, κρύο νερό
8- Συνθετικά 60°C
9- Συνθετικά 40°C
10- Συνθετικά, κρύο νερό
11- Ευαίσθητα 30°C
12- Μάλλινα 30°C
13- Ξέβγαλµα
14- Στύψιµο
15- Αποστράγγιση
0- Απενεργοποίηση

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5: ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ
•
•

Τοποθετήστε την συσκευή στην πρίζα
Ανοίξτε την παροχή νερού.

Πρώτος κύκλος πλύσης
Μπορεί να υπάρχει µια µικρή ποσότητα νερού στην συσκευή σας λόγω των
ελέγχων που διεξάγονται στο εργοστάσιο. Συµβουλεύουµε να κάνετε τον
πρώτο κύκλο πλύσης στους 900C χωρίς να βάλετε ρούχα αφού προσθέσετε
µισή δόση απορρυπαντικού στην θήκη ΙΙ του συρταριού απορρυπαντικών.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ
∆ιαχωρισµός των ρούχων
•

•
•
•

Χωρίστε τα ρούχα που είναι για πλύσιµο σύµφωνα µε το είδος του
υφάσµατος (µάλλινα, συνθετικά, ευαίσθητα, βαµβακερά κτλ), τον
βαθµό λερώµατος και τη σταθερότητα των χρωµάτων.
Πλένετε χωριστά τα άσπρα από τα χρωµατιστά ρούχα.
Βγάλετε από τις τσέπες αντικείµενα, νοµίσµατα, χαρτιά, χρήµατα και
οτιδήποτε θα µπορούσε να καταλήξει στην αντλία και να τη βουλώσει
όπως καρφίτσες και αγκράφες.
Βγάλετε τα κουµπιά που είναι έτοιµα να ξεκολλήσουν και κλείστε τα
φερµουάρ.
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•
•

Γυρίστε τα πουκάµισα, έτσι θα καθαρίσουν καλύτερα
Πλένετε τα µικρά σε µέγεθος ρούχα, όπως για παράδειγµα κάλτσες
και µαντήλια µέσα σε µια µαξιλαροθήκη

Πλύση µέχρι 90
°C

Πλύση µέχρι 60
°C

Πλύση µέχρι 30
°C

∆εν πλένεται στο
πλυντήριο

Τοποθέτηση των ρούχων στο πλυντήριο

•
•
•
•
•

Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής
Τοποθετήστε τα ρούχα µέσα στον κάδο
Τοποθετήστε τα ρούχα ένα – ένα
Κλείστε την πόρτα αφού βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο
ρούχο
Αν η πόρτα δεν κλείσει καλά, η συσκευή δεν µπορεί να τεθεί σε
λειτουργία.

Τοποθέτηση απορρυπαντικού
Η ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτάται από τα ακόλουθα κριτήρια:
• Η κατανάλωση του απορρυπαντικού εξαρτάται από τον βαθµό
λερώµατος των ρούχων. Για λίγο λερωµένα ρούχα δεν χρειάζεται να
διεξάγετε πρόπλυση και µπορείτε να τοποθετήσετε µια µικρή
ποσότητα απορρυπαντικού στην θέση 2 του συρταριού
• Για πολύ λερωµένα ρούχα, επιλέξτε ένα πρόγραµµα µε πρόπλυση
και τοποθετήστε το ¼ της ποσότητας του απορρυπαντικού στην θέση
1 του συρταριού και την υπόλοιπη ποσότητα στην θέση 2
• Χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων. Η
συνιστώµενη δοσολογία αναγράφεται στην συσκευασία.
• Όσο αυξάνεται η σκληρότητα του νερού, τόσο αυξάνεται και η
ποσότητα απορρυπαντικού που καταναλώνεται.
• Όσο αυξάνεται η ποσότητα των ρούχων, τόσο αυξάνεται και η
ποσότητα απορρυπαντικού που καταναλώνεται.
• Τοποθετήστε το µαλακτικό στο τµήµα µαλακτικού. Μην υπερβαίνετε
την ένδειξη MAX γιατί αλλιώς το µαλακτικό θα περάσει στον κάδο
µέσω του σιφωνίου.
• Τα πυκνά µαλακτικά θα πρέπει να διαλύονται µε νερό πριν
τοποθετηθούν στο συρτάρι έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται
αποφράξεις.
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•

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε υγρά απορρυπαντικά σε όλα τα
προγράµµατα χωρίς πρόπλυση. Για να χρησιµοποιήσετε υγρό
απορρυπαντικό, τοποθετήστε το στην θέση 2 του συρταριού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Επιλογή προγράµµατος και χαρακτηριστικά
Επιλέξτε το πρόγραµµα και τις επιπλέον λειτουργίες που ταιριάζουν στα
ρούχα σας σύµφωνα µε τον Πίνακα 1..
Start/Pause
Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ένα επιλεγµένο
πρόγραµµα ή να το διακόψετε
Εκκίνηση προγράµµατος
• Θέστε τον επιλογέα στο επιθυµητό πρόγραµµα
• Η ένδειξη ετοιµότητας προγράµµατος ανάβει
• Αν επιθυµείτε, µπορείτε να επιλέξετε επιπλέον λειτουργίες
• Εκκινήστε το πρόγραµµα πιέζοντας το πλήκτρο Start/Pause.
Αλλαγή προγράµµατος
Αν επιλέξετε ένα πρόγραµµα και δεν επιθυµείτε την συνέχεια του:
• Πιέστε το πλήκτρο start/pause.
• Θέστε τον επιλογέα προγράµµατος στην θέση O (off).
• Επιλέξτε το επιθυµητό πρόγραµµα (βλέπε πίνακα 1)
• Η ένδειξη ετοιµότητας προγράµµατος ανάβει
• Εκκινήστε το πρόγραµµα πιέζοντας το πλήκτρο Start/Pause
Ακύρωση προγράµµατος
Αν επιθυµείτε να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα:
• Πιέστε το πλήκτρο start/pause.
• Θέστε τον επιλογέα προγράµµατος στην θέση O (off)
• Θέστε τον επιλογέα προγράµµατος στην θέση “Draining” ή
“Spinning”.
• Η ένδειξη ετοιµότητας προγράµµατος ανάβει
• Εκκινήστε το πρόγραµµα πιέζοντας το πλήκτρο Start/Pause.
Ολοκλήρωση προγράµµατος
• Το πλυντήριο θα τεθεί αυτόµατα εκτός λειτουργίας όταν ολοκληρωθεί
το επιλεγµένο πρόγραµµα
• Η ένδειξη ολοκλήρωσης προγράµµατος ανάβει.
• Θέστε τον επιλογέα προγράµµατος στην θέση O (off).
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•
•
•
•

Η πόρτα µπορεί να ανοίξει περίπου 2 λεπτά µετά την ολοκλήρωση
του προγράµµατος. Τραβήξτε τον µοχλό προς τα έξω για να ανοίξετε
την πόρτα
Αφού αφαιρέσετε τα ρούχα, αφήστε την πόρτα ανοικτή για να
στεγνώσει ο κάδος.
Αποµακρύνετε την συσκευή από το ρεύµα
Κλείστε την παροχή νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, ο κύκλος πλύσης θα συνεχιστεί από το
σηµείο στο οποίο διεκόπη. Αυτό δεν προκαλεί προβλήµατα στην συσκευή
σας

Προστασία παιδιών
Με αυτήν την λειτουργία µπορείτε να αποκλείσετε την αλλαγή των ρυθµίσεων
πλύσης ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε την
λειτουργία πιέστε το πλήκτρο start/pause για περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η συσκευή θα απενεργοποιήσει τον επιλογέα ταχύτητας στυψίµατος
και τα πλήκτρα επιλογής λειτουργιών αν ενεργοποιήσετε
την λειτουργία προστασίας παιδιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
•
•

Αποµακρύνετε την συσκευή από το ρεύµα
Κλείστε την παροχή νερού.

ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ
Στα άκρα των σωλήνων εισαγωγής νερού υπάρχουν φίλτρα που εµποδίζουν
την εισαγωγή βρωµιάς και ξένων σωµάτων στην συσκευή. Αν η συσκευή δεν
µπορεί να λάβει επαρκές νερό, αυτά τα φίλτρα πρέπει να καθαριστούν.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΡΤΑΡΙ
ΑΠΟΡΡΥΠ.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΕΓ. ΒΑΡΟΣ ΣΤΕΓΝΩΝ
ΡΟΥΧΩΝ (kg)
PW58/PW55

ΤΥΠΟΣ ΡΟΥΧΩΝ

1-COTTON 90˚

2

5

Λερωµένα βαµβακερά και
λινά

2-COTTON 60˚
(PREWASH)

1+2

5

Πολύ λερωµένα βαµβακερά,
λινά και χρωµατιστά
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3-COTTON 60˚

2

5

4-COTTON 40˚

2

5

Λερωµένα βαµβακερά, λινά
και χρωµατιστά
Ελαφρά λερωµένα λινά.
βαµβακερά και χρωµατιστά

5-ECO
WASH

2

5

Λερωµένα βαµβακερά, λινά
και χρωµατιστά

6-QUICK WASH

2

2,5

Ελαφρά λερωµένα λινά ,
βαµβακερά και χρωµατιστά

7-COTTON
COLD

2

5

Ελαφρά λερωµένα λινά ,
βαµβακερά και χρωµατιστά.
Πλύση µε κρύο νερό.

8-SYNTHETIC 60˚

2

3

9-SYNTHETIC 40˚

2

10-SYNTHETIC
COLD

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Εσώρουχα,
σεντόνια,
τραπεζοµάντιλα,
µπλούζες,
πουκάµισα, πετσέτες

Λερωµένα συνθετικά

Νάιλον κάλτσες,
µπλούζες

3

Ελαφρά λερωµένα
συνθετικά

Νάιλον κάλτσες,
µπλούζες

2

3

Ελαφρώς λερωµένα
συνθετικά.
Πλύση µε κρύο νερό.

Νάιλον κάλτσες,
µπλούζες

11-DELICATE 30˚

2

2

12-WOOL 30˚

2

2

ΠΙΝΑΚΑΣ-1

Ελαφρώς λερωµένα
βαµβακερά, συνθετικά,
χρωµατιστά ή ευαίσθητα
ρούχα
Λερωµένα µάλλινα για
πλύσιµο στο χέρι.

Μεταξωτά,
πουκάµισα,
µπλούζες,
πολυεστερικά, µεικτά
Όλα τα µάλλινα

13-RINSING

ΜΕΓ. ΒΑΡΟΣ ΣΤΕΓΝΩΝ
ΡΟΥΧΩΝ (kg)
ΤΥΠΟΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
PW58/PW55
Επιπλέον ξέβγαλµα των ρούχων µετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα µε όλους τους
τύπους ρούχων.

14-SPINNING

Επιπλέον στύψιµο των ρούχων µετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα µε όλους τους
τύπους ρούχων.

15-DRAINING

Αποστράγγιση του νερού µετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης. Τα ρούχα δεν στύβονται σε αυτό το πρόγραµµα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΡΤΑΡΙ
ΑΠΟΡΡΥΠ.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ-1 ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µαλακτικό µε όλα τα προγράµµατα εκτός από τα προγράµµατα επιπλέον ξεβγάλµατος και στυψίµατος. Για την
δοσολογία του µαλακτικού, συµβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τοποθετήστε το µαλακτικό στην θέση µε την ένδειξη
στο συρτάρι
απορρυπαντικών.
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•
•
•

Αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού
Αφαιρέστε τα φίλτρα των βαλβίδων µε µια πένσα και καθαρίστε τα µε
ένα βουρτσάκι και νερό.
Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα, τοποθετήστε τα πάλι στην θέση τους.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ
Το σύστηµα φίλτρου αντλίας παρατείνει την διάρκεια ζωής της αντλίας, η
οποία χρησιµοποιείται για την αποστράγγιση των ακάθαρτων υδάτων. Το
φίλτρο εµποδίζει τα υπολείµµατα να εισέλθουν στην βαλβίδα. Συνιστάται ο
καθαρισµός αυτού του φίλτρου κάθε 2 – 3 µήνες. Για να καθαρίσετε το φίλτρο:
•
•
•
•
•
•
•

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα σπρώχνοντας το προς τα
πάνω και τραβώντας το προς τα έξω
Πριν ανοίξετε το κάλυµµα του φίλτρου, τοποθετήστε ένα δοχείο
µπροστά από αυτό για να συλλέξετε τυχόν υγρά.
Αφαιρέσετε το κάλυµµα του φίλτρου στρέφοντάς το προς τα
αριστερά.
Αφαιρέστε τυχόν υπολείµµατα από το φίλτρο
Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα του φίλτρου στρέφοντάς το προς τα
δεξιά
Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό κάλυµµα.
Μην ξεχνάτε πως αν δεν τοποθετήσετε το φίλτρο σωστά, θα υπάρξει
διαρροή.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος εγκαύµατος!
Το νερό µέσα στην αντλία µπορεί να είναι καυτό. Περιµένετε να κρυώσει.

DETERGENT DRAWER
ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
Τα απορρυπαντικά µπορεί να επικαθίσουν στο συρτάρι απορρυπαντικών µε
τον καιρό. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να καθαρίζετε το συρτάρι κατά
καιρούς. Για να αφαιρέσετε το συρτάρι:
• Τραβήξτε το συρτάρι εντελώς προς τα έξω (εικόνα 1)
• Ανασηκώστε το συρτάρι και τραβήξτε το µέχρι να βγει (εικόνα 2)
• Πλύνετε το µε άφθονο νερό και ένα βουρτσάκι
• Αφαιρέστε τυχόν υπολείµµατα απορρυπαντικού
• Αφήστε το συρτάρι να στεγνώσει και τοποθετήστε το πάλι στην θέση
του.

EIKONA-1

EIKONA-2
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ΣΙΦΟΝΙ
Αφαιρέστε το συρτάρι απορρυπαντικών και κατόπιν αφαιρέστε το σιφόνι και
αποµακρύνετε τυχόν υπολείµµατα µαλακτικού. Τοποθετήστε ξανά το σιφόνι
και το συρτάρι στην θέση τους.

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΣΥΡΤ/
Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της υποδοχής µε χλιαρό νερό και ένα
ήπιο καθαριστικό. Ξεβγάλετε µε καθαρό νερό και στεγνώστε µε µαλακό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αν το πλυντήριο βρίσκεται σε χώρο που η θερµοκρασία µπορεί να πέσει
κάτω από τους 0 °C, εφαρµόστε τα ακόλουθα όταν δεν το χρησιµοποιείτε:
• Τοποθετήστε την συσκευή στην πρίζα
• Κλείστε την παροχή νερού και αφαιρέστε τους σωλήνες εισαγωγής
νερού
• Τοποθετήστε τα άκρα των σωλήνων σε ένα δοχείο στο έδαφος
• Θέστε τον επιλογέα προγράµµατος στην θέση “Draining”.
• Η ένδειξη ετοιµότητας προγράµµατος ανάβει
• Εκκινήστε το πρόγραµµα πιέζοντας το πλήκτρο Start/Pause
• Αποµακρύνετε την συσκευή από την πρίζα µετά την ολοκλήρωση του
προγράµµατος
Με αυτόν τον τρόπο, τυχόν υπολείµµατα νερού µέσα στην συσκευή θα βγουν.
Όταν χρησιµοποιήσετε ξανά την συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία
περιβάλλοντος είναι πάνω από τους 0 °C.

ΚΑ∆ΟΣ
Μην αφήνετε µεταλλικά αντικείµενα, όπως καρφίτσες ή νοµίσµατα µέσα στην
συσκευή, γιατί αυτό µπορεί να προκαλέσει σκουριά στον κάδο. Για να
καθαρίσετε τυχόν σκουριές, χρησιµοποιήστε ένα καθαριστικό χωρίς χλώριο
και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του. Μην χρησιµοποιείτε
σύρµατα κουζίνας ή άλλα αιχµηρά αντικείµενα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ
Αν προσέχετε την ποσότητα απορρυπαντικού που χρησιµοποιείτε, δεν θα
αντιµετωπίσετε προβλήµατα συσσώρευσης αλάτων. Ωστόσο, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τα αποσκληρυντικά που διατίθενται στο εµπόριο για την
προστασία της συσκευής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα αποσκληρυντικά προϊόντα περιέχουν οξέα, τα οποία µπορεί να
αλλοιώσουν το χρώµα των ρούχων σας και να βλάψουν την συσκευή.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Αλκοολούχα ποτά: Πλύνετε τον λεκέ µε κρύο νερό, περάστε τον
µε γλυκερίνη και νερό και ξεβγάλετε τον µε νερό και ξύδι
Βαφή παπουτσιών: Ξύστε ελαφρά τον λεκέ χωρίς να γδάρετε το
ύφασµα, τρίψτε τον µε απορρυπαντικό και ξεπλύνετε. Αν δεν βγει,
τρίψτε τον µε µια δόση καθαρό οινόπνευµα (96 βαθµών)
ανακατεµένο µε δύο δόσεις νερό και ξεβγάλετε µε χλιαρό νερό.
Τσάι και καφές: Τεντώστε το σηµείο του λεκέ πάνω σε ένα δοχείο
και ρίξτε νερό, τόσο ζεστό όσο επιτρέπει το ύφασµα. Αν ο τύπος
του υφάσµατος το επιτρέπει, χρησιµοποιήστε αλισίβα.
Σοκολάτα και κακάο: Αφήστε το ρούχο σε κρύο νερό και τρίψτε
το µε απορρυπαντικό ή σαπούνι. Κατόπιν πλύνετέ το στην
υψηλότερη θερµοκρασία που επιτρέπει το ύφασµα. Αν ο λεκές
επιµένει, χρησιµοποιήστε οξυγονούχο ύδωρ (σε αναλογία 3%).
Σάλτσα τοµάτας: Αφού ξύσετε τα στεγνά υπολείµµατα, αφήστε το
ρούχο σε κρύο νερό για περίπου 30 λεπτά και κατόπιν πλύνετε το
µε απορρυπαντικό.
Αυγό: Αφαιρέστε τα ξερά υπολείµµατα και ξεπλύνετε το ρούχο µε
ένα µαλακό πανί και κρύο νερό. Τρίξτε τον λεκέ µε
απορρυπαντικό.
Γράσο και λάδι: Σκουπίστε τυχόν υπολείµµατα. Τρίψτε τον λεκέ
µε απορρυπαντικό και κατόπιν πλύνετε το ρούχο µε χλιαρό νερό.
Μουστάρδα: Καθαρίστε τον λεκέ µε γλυκερίνη, τρίξτε µε
απορρυπαντικό και πλύνετε το ρούχο. Αν ο λεκές επιµένει,
χρησιµοποιήστε οινόπνευµα διαλυµένο σε νερό
Αίµα: Αφήστε το ρούχο σε κρύο νερό για 30 λεπτά. Αν ο λεκές
επιµένει, τοποθετήσετε το ρούχο σε ένα µείγµα νερού µε αµµωνία
(3 κουταλιές αµµωνίας σε 4 λίτρα νερού) για 30 λεπτά..
Κρέµα, παγωτό, γάλα: Τοποθετήστε τα ρούχα σε κρύο νερό και
τρίψτε τον λεκέ µε απορρυπαντικό. Αν ο τύπος του υφάσµατος το
επιτρέπει, χρησιµοποιήστε αλισίβα (όχι σε χρωµατιστά ρούχα)
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Λάσπη: Οι λεκέδες λάσπης θα πρέπει να καθαρίζονται το
συντοµότερο δυνατόν. Πλύνετε τον λεκέ µε απορρυπαντικό και αν
δεν φύγει καθαρίστε τον µε οξυγονούχο ύδωρ (σε αναλογία 3%).
Μελάνι: Κρατήστε το σηµείο µε τον λεκέ κάτω από τρεχούµενο
κρύο νερό µέχρι το νερό να φεύγει καθαρό. Κατόπιν τρίψτε τον
λεκέ µε νερό και χυµό λεµονιού και απορρυπαντικό, περιµένετε για
5 λεπτά και ξεβγάλετε..
Φρούτα: Τεντώστε το σηµείο του λεκέ πάνω σε ένα δοχείο και
ρίξτε κρύο νερό. Κατόπιν τοποθετήστε γλυκερίνη. Περιµένετε για 1
– 2 ώρες και ξεβγάλετε αφού πρώτα τρίψετε τον λεκέ µε µερικές
στάλες λευκό ξύδι..
Γρασίδι: Τρίψτε τον λεκέ µε απορρυπαντικό. Αν ο τύπος του
υφάσµατος το επιτρέπει, χρησιµοποιήσετε αλισίβα. Τρίψτε τα
µάλλινα µε οινόπνευµα (για να χρωµατιστά χρησιµοποιήστε 1
µέρος καθαρό οινόπνευµα και 2 µέρη νερό)..
Λαδοµπογιά: Καθαρίστε άµεσα τον λεκέ µε διαλυτικό και κατόπιν
πλύνετε το ρούχο µε απορρυπαντικό.
.
Κάρβουνο: Αν ο τύπος του υφάσµατος το επιτρέπει,
χρησιµοποιήσετε αλισίβα. Για τα µάλλινα, περάστε τον λεκέ µε
οξυγονούχο ύδωρ και σιδερώστε το σηµείο αφού τοποθετήσετε
ένα στεγνό πανί πάνω σε αυτό. Κατόπιν ξεβγάλετε καλά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευµένο προσωπικό. Αν η
συσκευή σας χρήζει επισκευής ή δεν µπορείτε να αντιµετωπίσετε κάποιο
πρόβληµα µε τις ακόλουθες οδηγίες, εφαρµόστε τα ακόλουθα βήµατα:
•
•
•

Αποµακρύνετε την συσκευή από την πρίζα
Κλείστε την παροχή νερού
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο τµήµα εξυπηρέτησης.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί

Το πλυντήριο δεν
γεµίζει

Το πλυντήριο δεν
αδειάζει

Κραδασµοί

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
∆εν είναι στην πρίζα
Η πρίζα είναι
ελαττωµατική
∆εν υπάρχει ρεύµα
Το πλήκτρο εκκίνησης
δεν έχει πιεστεί
Ο επιλογέας
προγράµµατος είναι
στην θέση Ο
Η πόρτα δεν έχει
κλείσει καλά
Η παροχή νερού είναι
κλειστή
Ο σωλήνας είναι
τσακισµένος
Ο σωλήνας έχει φράξει
Το φίλτρο βαλβίδας
έχει φράξει
Η πόρτα δεν έχει
κλείσει καλά
Ο σωλήνας είναι
τσακισµένος
Το φίλτρο αντλίας έχει
φράξει
Τα ρούχα δεν είναι ισοµοιρασµένα
Τα πόδια δεν έχουν
ρυθµιστεί
Οι βίδες µεταφοράς
δεν έχουν αφαιρεθεί

(*) Βλέπε παράγραφο Συντήρηση και καθαρισµός.
(**) Βλέπε παράγραφο Εγκατάσταση.
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ΛΥΣΗ
Τοποθετήστε το φις
στην πρίζα
Αντικαταστήστε την
πρίζα
Ελέγξτε την παροχή
Πιέστε το πλήκτρο
εκκίνησης
Επιλέξτε ένα
πρόγραµµα
Κλείστε την πόρτα
καλά
Ανοίξτε την παροχή
Ελέγξτε τον σωλήνα
Καθαρίστε τα φίλτρα
Καθαρίστε το φίλτρο
Κλείστε την πόρτα
καλά
Ελέγξτε τον σωλήνα
Καθαρίστε το φίλτρο (*)
Ανακατατάξτε τα
ρούχα.
Ρυθµίστε τα πόδια (**)
Αφαιρέστε τις βίδες (**)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Μικρή ποσότητα
ρούχων
Υπερβολική ποσότητα
ρούχων

Κραδασµοί
Η συσκευή ακουµπά
σε σταθερό αντικείµενο

Έχετε χρησιµοποιήσει
πολύ απορρυπαντικό
Υπερβολικός αφρός

Έχετε χρησιµοποιήσει
λάθος απορρυπαντικό

Το αποτέλεσµα της
πλύσης δεν είναι καλό

ΛΥΣΗ
Κανένα πρόβληµα για
την συσκευή
Μην υπερβαίνεται το
συνιστώµενο βάρος
ρούχων και
τοποθετήστε τα ρούχα
ένα - ένα
Μην αφήνετε το
πλυντήριο να ακουµπά
σε σταθερές επιφάνειες
Πιέστε το πλήκτρο
Start / Pause. Για να
διαλύσετε τον αφρό,
διαλύστε µια κουταλιά
µαλακτικό σε µισό
λίτρο νερό και
τοποθετήστε το στο
συρτάρι του
απορρυπαντικού.
Πιέστε ξανά το
πλήκτρο Start/Pause
µετά από 5-10 λεπτά.
Χρησιµοποιείτε
απορρυπαντικά µόνο
για πλυντήρια ρούχων

Τα ρούχα είναι πολύ
βρώµικα για το
επιλεγµένο πρόγραµµα

Επιλέξτε το κατάλληλο
πρόγραµµα (βλέπε
Πίνακα 1)

∆εν έχετε
χρησιµοποιήσει αρκετό
απορρυπαντικό

Χρησιµοποιήστε
µεγαλύτερη ποσότητα
απορρυπαντικού
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το αποτέλεσµα της
πλύσης δεν είναι καλό

Το νερό
αποστραγγίζεται µόλις
µπει στο πλυντήριο
Κατά την διάρκεια της
πλύσης δεν φαίνεται
νερό µέσα στον κάδο
Υπολείµµατα
απορρυπαντικού στα
ρούχα

Γκρίζοι λεκέδες

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Έχετε τοποθετήσει
µεγάλη ποσότητα
ρούχων
Το νερό είναι πολύ
σκληρό

Τα ρούχα δεν είναι ισοµοιρασµένα
Το άκρο του σωλήνα
αποστράγγισης είναι
πολύ χαµηλά
∆εν αποτελεί ένδειξη
κακής λειτουργίας. Το
νερό βρίσκεται στο
κάτω µέρος του κάδου
Μερικά απορρυπαντικά
δεν διαλύονται καλά
στο νερό και κολλούν
στα ρούχα
Υπολείµµατα από
λεκέδες λαδιού ή
γράσου

(**) Βλέπε παράγραφο Εγκατάσταση..
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ΛΥΣΗ
Μην υπερβαίνετε την
επιτρεπόµενη
ποσότητα ρούχων
Χρησιµοποιήστε
ποσότητα
απορρυπαντικού
σύµφωνα µε τις
οδηγίες του
κατασκευαστή του
Ανακατατάξτε τα
ρούχα.
Τοποθετήστε το
σωλήνα
αποστράγγισης σε
σωστό ύψος (**)
∆ιεξάγετε ένα
τουλάχιστον επιπλέον
ξέβγαλµα. Όταν
στεγνώσουν τα ρούχα,
βουρτσίστε τα
Στην επόµενη πλύση
χρησιµοποιήσετε την
µέγιστη επιτρεπτή
ποσότητα
απορρυπαντικού

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Τα ρούχα δεν
στύβονται ή η
διαδικασία στυψίµατος
αρχίζει µε
καθυστέρηση

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
∆εν αποτελεί
πρόβληµα. Ο έλεγχος
µη ισορροπηµένου
φορτίου µπορεί να
λειτουργήσει έτσι

ΛΥΣΗ
Το σύστηµα ελέγχου
µη ισορροπηµένου
φορτίου θα
προσπαθήσει να
διανείµει τα ρούχα
οµοιόµορφα. Κατόπιν
θα διεξαχθεί ο κύκλος
στυψίµατος. Στις
επόµενες πλύσεις
τοποθετείτε τα ρούχα
ένα - ένα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
Η συσκευή είναι εξοπλισµένοι µε συστήµατα, τα οποία λαµβάνουν τα
απαραίτητα µέτρα και σας ενηµερώνουν σε περίπτωση αδυναµίας της
συσκευής να ελέγχεται σωστά κατά την διάρκεια του κύκλου πλύσης.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Err 01

ΕΝ∆ΕΙΞΗ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Η ένδειξη Start /
pause
αναβοσβήνει

ΠΙΘΑΝΗ
ΒΛΑΒΗ

Η πόρτα δεν έχει
κλείσει καλά
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κλείστε την πόστα
σωστά (να
ακουστεί ο
χαρακτηριστικός
ήχος) Αν το
πρόβληµα
επιµένει
απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο
τµήµα τεχνικής
υποστήριξης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΕΝ∆ΕΙΞΗ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΠΙΘΑΝΗ
ΒΛΑΒΗ

Err 02

Η ένδειξη
ετοιµότητας
προγράµµατος
αναβοσβήνει

Το επίπεδο του
νερού είναι κάτω
από τον
θερµαντήρα. Η
πίεση του νερού
µπορεί να είναι
χαµηλή

Err 03

Οι ενδείξεις start /
pause και
ετοιµότητας
προγράµµατος
αναβοσβήνουν

Η αντλία δεν
λειτουργεί ή το
φίλτρο της αντλίας
έχει φράξει

Err 04

Η ένδειξη
ολοκλήρωσης
προγράµµατος
αναβοσβήνει

Υπερβολική
ποσότητα νερού

(*) Βλέπε παράγραφο Συντήρηση και καθαρισµός
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ανοίξτε πλήρως
την παροχή. Αν το
πρόβληµα
συνεχίζεται η
λειτουργία της
συσκευής θα
διακοπεί αυτόµατα
µετά από λίγο.
Απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο
τµήµα τεχνικής
υποστήριξης
Καθαρίστε το
φίλτρο της
αντλίας. Αν το
πρόβληµα
επιµένει
απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο
τµήµα τεχνικής
υποστήριξης
Η συσκευή θα
αποστραγγίζει
αυτόµατα το νερό.
Μετά την
αποστράγγιση,
κλείστε την
παροχή και
απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο
τµήµα τεχνικής
υποστήριξης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΕΝ∆ΕΙΞΗ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΠΙΘΑΝΗ
ΒΛΑΒΗ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Err 05

Οι ενδείξεις start /
pause και
ολοκλήρωσης
προγράµµατος
αναβοσβήνουν

Ο θερµαντήρας
ήο
θερµοστάτης
έχουν βλάβη

Err 06

Οι ενδείξεις
ετοιµότητας και
ολοκλήρωσης
προγράµµατος
αναβοσβήνουν

Το µοτέρ έχει
βλάβη

Θέστε την συσκευή
εκτός λειτουργίας και
αποµακρύνετε την
από την πρίζα.
Απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο τµήµα
τεχνικής υποστήριξης
Θέστε την συσκευή
εκτός λειτουργίας και
αποµακρύνετε την
από την πρίζα.
Απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο τµήµα
τεχνικής υποστήριξης

Err 07

Οι ενδείξεις
start/pause ,
ετοιµότητας και
ολοκλήρωσης
προγράµµατος
αναβοσβήνουν

Σφάλµα
ρύθµισης.

Err 08

Οι ενδείξεις
start/pause ,
ετοιµότητας και
ολοκλήρωσης
προγράµµατος
αναβοσβήνουν

Σφάλµα
λειτουργίας

Err 09

Οι ενδείξεις
ετοιµότητας και
ολοκλήρωσης
προγράµµατος
παραµένουν
συνεχώς
αναµµένες

Η τάση του
δικτύου είναι
πολύ χαµηλή ή
πολύ υψηλή
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Θέστε την συσκευή
εκτός λειτουργίας και
αποµακρύνετε την
από την πρίζα.
Απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο τµήµα
τεχνικής
υποστήριξης.
Θέστε την συσκευή
εκτός λειτουργίας και
αποµακρύνετε την
από την πρίζα.
Απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο τµήµα
τεχνικής
υποστήριξης.
Αν η τάση του
δικτύου είναι λιγότερο
από 150 V ή
υψηλότερη από 260
V, η συσκευή τίθεται
εκτός λειτουργίας.
Όταν η τάση
επανέλθει, η συσκευή
θα τεθεί εκ νέου σε
λειτουργία

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10: ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΥΣΗΣ

Θερµοκρασία
πλύσης

Πλύσιµο στο
χέρι

Χλιαρό σίδερο

Μέτριο σίδερο

Καυτό σίδερο

Μην
σιδερώνετε

Μην στεγνώνετε
σε στεγνωτήριο

Κρέµασµα για
στέγνωµα

Άπλωµα χωρίς
στύψιµο

Άπλωµα σε
επιφάνεια

Όχι χλώριο

Μπορεί να
χρησ/θεί χλώριο

Αυτά τα σύµβολα αφορούν στο στεγνό καθάρισµα και
ενηµερώνουν τον καθαριστή για τον τύπο διαλυτικού
που θα χρησιµοποιήσει. Τα ρούχα που φέρουν αυτά
τα σύµβολα δεν πρέπει να πλένονται.
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