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ΠΡΟΣΟΧΗ!
•
Η
συσκευή
αυτή
δεν
προορίζεται
για
χρήση
από
άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί οδηγίες
ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους,
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, υπό επίβλεψη ή αν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της
συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
• Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από την συσκευή σε
περίπτωση που δεν επιβλέπονται συνεχώς.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο. πρέπει να αντικατασταθεί από το
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για να μην είναι άκυρη η εγγύηση της
συσκευής.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής, όπως
χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ανάβει και σβήνει τακτικά διότι μπορεί
να επηρεαστεί το ηλεκτρονικό κύκλωμα και να μη λειτουργεί σωστά.

• Οι σωλήνες εισαγωγής και εξαγωγής που συνοδεύουν τη συσκευή πρέπει να
χρησιμοποιηθούν και να μην επαναχρησιμοποιηθούν τα παλιά σετ σωλήνων.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στον χρήστη, την ιδιοκτησία άλλων ή και
τρίτους, βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας.
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Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς και διαρροής
ρεύματος

1. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε πρίζα
220V-240V, πάνω από 10 A με γείωση.
2. Κατά την τοποθέτηση και το τράβηγμα
του
καλωδίου
τροφοδοσίας
χρησιμοποιήστε το βύσμα. Μην τραβάτε
από το καλώδιο τροφοδοσίας. Όταν το
καλώδιο τροφοδοσίας είναι βρώμικο,
παρακαλούμε σκουπίστε με στεγνό πανί.
3. Μην τραβάτε την πρίζα με υγρά χέρια.
4. Αφαιρέστε την πρίζα όταν η συσκευή
δεν
βρίσκεται
σε
λειτουργία,
επισκευάζεται ή καθαρίζεται.

1. Μην αφήνετε το πλυντήριο κοντά σε
φωτιά ή αναμμένα τσιγάρα, κεριά και
άλλα
εύφλεκτα
υλικά.
2. Μην βρέχετε με νερό τον πίνακα
ελέγχου
του
πλυντηρίου.
3. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο
ρούχων
σε
εξωτερικό
χώρο.
4. Ρυθμίστε την αντλία αποστράγγισης
και βεβαιωθείτε ότι το αποχετευτικό
δίκτυο δεν εμποδίζεται.

Ο κίνδυνος υψηλής θερμοκρασίας

Ο κίνδυνος ατυχήματος

1.Όταν πλένετε σε υψηλή θερμοκρασία, η
γυάλινη πόρτα θα θερμαίνεται. Μην
αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα, ειδικά τα
παιδιά.
2.Κατά το άνοιγμα της πόρτας μετά από
πλύση
σε
υψηλή
θερμοκρασία,
περιμένετε να πέσει η θερμοκρασία σε
ασφαλές επίπεδο και η πόρτα
ξεκλειδώνεται αυτόματα.

1. Παρακαλούμε απομακρύνετε το
κουτί μετά από την αφαίρεση της
συσκευής, μην αφήνετε τα παιδιά να
αγγίζουν.
2. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να
ανεβαίνουν
στο
πλυντήριο.
3. Κλείνετε την πόρτα του πλυντηρίου
ρούχων μετά τη χρήση για την
ασφάλεια των παιδιών.

Ο κίνδυνος τραυματισμού

Ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα
υφάσματα

1. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα
πάνω
στο
πλυντήριο.
2. Εάν θέλετε να μετακινήσετε το
πλυντήριο
ζητήστε
βοήθεια.
3. Η επισκευή της συσκευής θα γίνεται
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της
Serviceworld.
Ο κίνδυνος έκρηξης

1.Μην πλένετε υφάσματα όπως τα
αδιάβροχα, προϊόντα με φτερά,
υπνόσακους.
2. Πλύνετε τα υφάσματα που μπορούν
να πλυθούν, αν έχετε οποιαδήποτε
αμφιβολία, ακολουθήστε τις οδηγίες.
Ο κίνδυνος διαρροής
Όταν αφαιρείτε την πρίζα, η πόρτα της
συσκευής μπορεί να ανοίξει ακόμα και
αν υπάρχει νερό μέσα. Επομένως, πριν
ανοίξετε την πόρτα θα πρέπει να
ελέγξετε την στάθμη του νερού.

1. Μην πλένετε τα πανιά που
χρωματίζονται με κηροζίνη, βενζίνη,
διαλυτικά, εύφλεκτα αγαθά.
2. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε
περίπτωση διαρροής αερίου.
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΡΩΝ
Συνοδευτικά
Οδηγίες χρήσης

Σωλήνας παροχής νερού

Κλειδί

0
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Εισαγωγή νερού
Συρτάρι
απορρυπαντικού

Πίνακας ελέγχου

Καλώδιο
ρεύματος

Πόρτα
Σώμα πλυντηρίου
Κάδος πλυσίματος
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια

Αυτή η εικόνα είναι μόνο για επεξήγηση, για λεπτομέρειες παρακαλούμε να ελέγξετε τη συσκευή σας.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία των χώρων όπου είναι τοποθετημένη η
συσκευή είναι πάνω από 0 °C.
•
Τοποθετήστε σωστά το πλυντήριο σύμφωνα με τα πρότυπα και τους
κανονισμούς διαχείρισης.
•
Κρατήστε τη βάση του πλυντηρίου αερισμένη όταν τοποθετηθεί σε έδαφος με
χαλί.
•
Παρακαλείστε να δίνετε προσοχή στην ύπαρξη εντόμων και τρωκτικών
καθώς οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την ύπαρξη τους δεν καλύπτεται
από την εγγύηση.
Μπουλόνια μεταφοράς
Οι συσκευές εγκαθίστανται με μπουλόνια μεταφοράς ώστε να αποφευχθεί η
ζημιά κατά την μεταφορά.
Αποσυναρμολογήστε το μπουλόνι μεταφοράς
1. Για να αποφύγετε την εσωτερική ζημιά κατά τη μεταφορά, έχουν
τοποθετηθεί 4 μπουλόνια. Πριν χρησιμοποιήσετε τη ροδέλα,
αποσυναρμολογήστε το μπουλόνι (βλ. Διάγραμμα 1)
• Εάν δεν αποσυναρμολογηθούν τα μπουλόνια θα προκληθούν βίαιοι
κραδασμοί, θόρυβος και σπάσιμο του κάδου.
2. Χρησιμοποιήστε το κλειδί που βρίσκεται μέσα στο κουτί μεταφοράς της
συσκευής για να ξεβιδώσετε τα 4 μπουλόνια. (βλ. διάγραμμα 2)
3. Βγάλτε ελαφρά το καουτσούκ του μπουλονιού και στη συνέχεια τραβήξτε
έξω τα μπουλόνια, κρατήστε τα μπουλόνια και το κλειδί για μελλοντική χρήση
(βλ. διάγραμμα 3)
• Τα μπουλόνια πρέπει να τοποθετηθούν ξανά, εφόσον πρέπει να μεταφερθεί
το πλυντήριο.
4. Χρησιμοποιήστε τις συνημμένες τάπες για να ασφαλίσετε τις οπές των
βιδών. (βλ. διάγραμμα 4)
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
1.Η κλίση θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1 μοίρα.
Ηλεκτρική παροχή
2. Η απόσταση της συσκευής από την πρίζα πρέπει να είναι μικρότερη από 1,5 μέτρα.
3. Μη χρησιμοποιείτε πάρα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
1.
Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τον τοίχο, την πόρτα και το έδαφος στο σημείο
που θα τοποθετηθεί η συσκευή.
2.
Τοποθετήστε την συσκευή σε σκληρό και σταθερό έδαφος.
3.
Μην βάζετε βρώμικα ρούχα ή άλλα αντικείμενα στο πάνω και εμπρόσθιο μέρος
του πλυντηρίου, διαφορετικά ενδέχεται να επηρεάσετε την κανονική λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑ
1.Μην πειράζετε την πλακέτα του πλυντηρίου.
2. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους
εξειδικευμένους τεχνικούς της Serviceworld για να το επισκευάσουν.
3. Μετά το τέλος λειτουργίας της συσκευής αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και
κλείστε την παροχή νερού.
4. Συνδέστε την συσκευή σε γειωμένη πρίζα για λόγους ασφαλείας.
5. Τοποθετήστε την συσκευή σε θέση που είναι εύκολα προσβάσιμη η πρίζα.
•
Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με την Serviceworld ώστε να φροντίσουν
για την επισκευή της. Μη εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί μπορεί να προκαλέσουν βλάβες
στην συσκευή.
•
Μην τοποθετείτε την συσκευή σε μέρη όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
είναι κάτω από 0 ° C. Οι σωλήνες και τα ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής θα υποστούν
βλάβες.
•
Αν μετακινήσετε την συσκευή σε μέρος όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
είναι κάτω από 0 ° C τοποθετήστε την συσκευή σε μέρος με θερμοκρασία δωματίου
πριν την θέσετε σε λειτουργία.

5

ΓΕΙΩΣΗ
•
Μια συσκευή πλύσης πρέπει να διαθέτει γείωση. Εάν συμβεί κάποιο πρόβλημα,
η συσκευή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή είναι
εξοπλισμένη με ένα καλώδιο (συμπεριλαμβανομένου ενός καλωδίου και ενός
γειωμένου βύσματος). Το γειωμένο φις πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη πρίζα.
Εάν θέλετε να μάθετε εάν η συσκευή σας είναι σωστά γειωμένη, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την Serviceworld. Εάν το βύσμα δεν μπορεί να ταιριάξει με την πρίζα
μην δοκιμάσετε να αλλάξετε το φις μόνοι σας.
•
Αν η συσκευή σας εκλύει καπνό ή ασυνήθιστη μυρωδιά επικοινωνήστε με την
Serviceworld.
Η συσκευή πλύσης θα πρέπει να συνδεθεί με την είσοδο νερού. Για την σύνδεση
χρησιμοποιείστε τους σωλήνες παροχής που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, οι δοκιμές ψεκασμού νερού
πραγματοποιούνται πριν το πλυντήριο βγει από το εργοστάσιο, έτσι ενδέχεται να
υπάρχει μικρή ποσότητα νερού στο εσωτερικό του, στο πλαίσιο της πόρτας του
πλυντηρίου , κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό.

Σύνδεση εισόδου νερού
• Η πίεση του νερού παροχής πρέπει να είναι μεταξύ 30 kPa και 1000 kPa.
• Μην τρίβετε το σπείρωμα όταν συνδέετε τους σωλήνες εισόδου με βαλβίδες.
• Εγκαταστήστε μειωτή πίεσης αν η πίεση του νερού ξεπεράσει 1OOOkPa.

Παρέχονται δύο λαστιχάκια στις υποδοχές και των δύο
άκρων του σωλήνα για την αποφυγή διαρροής νερού.
• Ενεργοποιήστε τη βρύση και ελέγξτε εάν οι σύνδεσμοι
διαρρέουν.
• Ελέγχετε τακτικά τους σωλήνες. Παρακαλούμε να τους
αλλάξετε
αν
είναι
απαραίτητο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΡΥΣΗ
1.
Ελέγξτε τα ελαστικά μέρη και στις δύο μεριές του σωλήνα. Τοποθετήστε τα
λαστιχάκια στις δύο μεριές του σωλήνα για να αποφύγετε τη διαρροή.
Σφραγίδα ελαστικού

Σωλήνα νερού
(Για την είσοδο νερού στο
πλυντήριο)

2. Συνδέστε την τροφοδοσία νερού στις βρύσες νερού με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε
με μια πένσα. Τέλος, συνδέστε το μπλε σωλήνα στη βρύση νερού.

Προειδοποίηση
Μην σφίξετε υπερβολικά γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.
3. Αφού συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής στη βρύση, ανοίξτε τις βρύσες στο
νερό για να αφαιρέσετε ξένες ουσίες (π.χ.βρωμιά) σε ένα κουβά και ελέγξτε τη
θερμοκρασία του νερού.

4. Συνδέστε το σωλήνα στην παροχή νερού με το χέρι και σφίξτε με πένσα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην πιέζετε υπερβολικά τους εύκαμπτους σωλήνες. Το σφίξιμο μπορεί να προκαλέσει
7

ζημιά στις βαλβίδες.

5. Ελέγξτε για διαρροές ανοίγοντας τη βρύση. Σε περίπτωση διαρροής νερού, ελέγξτε
ξανά τα βήματα 1 έως 4.
• Το πλυντήριο αυτό είναι σχεδιασμένο για τοποθέτηση και χρήση σε οικία. Μην το
εγκαταστήσετε σε πλοίο, φορτηγό ή αεροπλάνο.
• Απενεργοποιήστε τη βαλβίδα ασφαλείας εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα. (π.χ. διακοπές)
• Αφαιρέστε την πρίζα και ακυρώστε τη λειτουργία κλειδώματος της πόρτας ώστε να
αποφύγετε ατυχήματα με παιδιά.
• Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη, αφρός) θα μπορούσαν να βλάψουν την
ασφάλεια του παιδιού και να προκαλέσουν ασφυξία! Προσοχή: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΥΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
•
Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης με συρματάκι.
•
Για την αποφυγή διαρροής προς το έδαφος, τοποθετήστε σωστά τη σωλήνα
αποχέτευσης.
•
Για να αποφύγετε το σιφόνι, το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να
είναι μεταξύ (0,85m-1,25m). Επιπλέον, το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης δεν πρέπει
να τοποθετείται στο νερό.
•
Εάν ο σωλήνας αποχέτευσης είναι πολύ μακρύς, μην τον πιέζετε ώστε να
εισέλθει στο πλυντήριο γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά και μη
φυσιολογικό θόρυβο.
(Ελέγξτε το σχέδιο παρακάτω)

Οδηγίες για την εγκατάσταση του σωλήνα.

Οριζόντια ρύθμιση
• Για να αποφύγετε το θόρυβο και τις δονήσεις
τοποθετήστε το πλυντήριο στην γωνία του δωματίου κατά
προτίμηση.
• Εάν το έδαφος δεν είναι επίπεδο κάντε τις απαραίτητες
προσαρμογές.
Μην χρησιμοποιείτε ξύλινους τάκους για να στερεώσετε το
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πλυντήριο. Πρέπει να πατάει σταθερά στο έδαφος.
• Προσαρμόστε τα ποδαράκια στήριξης.
Για να ευθυγραμμιστούν. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε
πλατφόρμα υψηλότερα από το έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος
πτώσης.

• Ο διαγώνιος έλεγχος
Εφαρμόζοντας δύναμη προς τα κάτω στη διαγώνιο του
πλυντηρίου, το πλυντήριο δεν πρέπει να μετακινείται. (Πρέπει
να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία και για την άλλη διαγώνιο.
Αν το πλυντήριο μετακινείται πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το
ρυθμιζόμενο πόδι.)

Μέθοδοι κλειδώματος/ξεκλειδώματος πόρτας

Κλείδωμα πόρτας
Μετά την λειτουργία η πόρτα κλειδώνει αυτόματα και ανάβει η ένδειξη ‘’DOOR
LOCK’’ στην οθόνη.

Αφαιρώντας το κλείδωμα πόρτας
Όταν είναι αναμμένη η ένδειξη "DOOR LOCK" πιέστε "Start / Pause". Το πλυντήριο
σταματάει να λειτουργεί και περίπου 2 λεπτά μετά, το κλείδωμα της πόρτας θα
αφαιρεθεί αυτόματα
-Σε περίπτωση που ξεχειλίσει αφρός όταν ανοίξετε την πόρτα κατά τη
λειτουργία, μαζέψτε τον με μια πετσέτα.
-Αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, η πόρτα δεν μπορεί να ανοιχτεί κατά
την λειτουργία.
-Εάν η στάθμη νερού είναι πολύ υψηλή, η πόρτα δεν μπορεί να ανοιχτεί κατά
τη λειτουργία.
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ΧΡΗΣΗ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Απορρυπαντικά σε μορφή σκόνης
• Παρακαλούμε διαλύστε το απορρυπαντικό
(π.χ. κομμάτια σαπουνιού) πριν το
τοποθετήσετε στη θήκη απορρυπαντικού.
Υγρό απορρυπαντικό, λευκαντικό
• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με λιγότερο
αφρό.
• Χρησιμοποιήστε νερό για να αραιώσετε το
συμπυκνωμένο απορρυπαντικό πριν το
τοποθετήσετε στη θήκη απορρυπαντικού.
Μαλακτικό
Τοποθετήστε το μαλακτικό πριν ξεκινήσετε την πλύση και αυτό θα διαχυθεί στον κάδο
του πλυντηρίου στο τέλος της πλύσης.
Όταν χρησιμοποιείτε μαλακτικό συμπυκνωμένου τύπου αραιώστε το με νερό.
Μην υπερβαίνετε την ένδειξη MAX.

•
•

Χρησιμοποιήστε συσκευασμένο απορρυπαντικό.
Μη χρησιμοποιείτε πολύ απορρυπαντικό, το οποίο θα προκαλέσει υπερβολικό
αφρό και θα επηρεάσει την ποιότητα του πλυσίματος ή θα προκαλέσει δυσλειτουργία.
•
Επιλέξτε το απορρυπαντικό ανάλογα με το χρώμα, το είδος των ρούχων, την
θερμοκρασία και τον βαθμό ρύπανσης.
•
Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό για να προστατεύετε το
περιβάλλον.
Οι συστάσεις σχετικά με τη χρήση απορρυπαντικών στις εύθραυστες θερμοκρασίες
• Όταν πλένετε πολύ λερωμένα λευκά, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε βαμβακερά
προγράμματα 60 °C ή παραπάνω και κανονική σκόνη πλυσίματος (βαριά χρήση) που
περιέχει λευκαντικές ουσίες που σε μεσαίες / υψηλές θερμοκρασίες παρέχουν
εξαιρετικά αποτελέσματα.
• Για πλύσεις μεταξύ 40 ° C και 60 ° C ο τύπος απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται
πρέπει να είναι κατάλληλος για τον τύπο του υφάσματος και το επίπεδο ρύπανσης.
Οι κανονικές σκόνες είναι κατάλληλες για "λευκά" ή χρωματιστά υφάσματα με υψηλό
βαθμό ρύπανσης, ενώ τα υγρά απορρυπαντικά ή τα "προστατευτικά χρώματα" είναι
κατάλληλα για χρωματιστά υφάσματα με ελαφρά επίπεδα λεκέδων.
• Για πλύσιμο σε θερμοκρασία κάτω των 40 ° C συνιστούμε τη χρήση υγρών
απορρυπαντικών ή απορρυπαντικών ειδικά επισημασμένων ως κατάλληλων για πλύση
σε χαμηλή θερμοκρασία.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.
Πλήκτρο ON/Off
Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.
Όταν ολοκληρωθεί η πλύση πιέστε το πλήκτρο Power για να
τερματίσετε την λειτουργία του.
2.
Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης
Αναφέρεται στον χρόνο που έχει ρυθμιστεί για να ξεκινήσει.
3.
Πλήκτρο στροφών
Επιλέξτε την ταχύτητα ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των ρούχων.
Κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετικό εύρος επιλογής ταχύτητας στιψίματος.
4.
Πλήκτρο θερμοκρασίας
Επιλέξτε τον βαθμό θερμοκρασίας ανάλογα με το είδος των ρούχων και τον
βαθμό ρύπανσης. Κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετικό εύρος επιλογής
θερμοκρασίας.
5.
Πλήκτρο Έναρξη/Παύση
-Πιέστε το Start για να ξεκινήσει
-Πιέστε το Pause για να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία, πιέστε ξανά για
να συνεχίσει.
6.
Πλήκτρο προγραμμάτων
Επιλέξτε ανάλογα με το είδος των ρούχων και του βαθμού ρύπανσης.
7. Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου Tub clean
Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία καθαρισμού υπολειμμάτων,
αποστείρωσης-απολύμανσης. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Στροφών και
Χρονοκαθυστέρησης για τουλάχιστον 3’’ για να ξεκινήσει.
8. Κλείδωμα πλήκτρων Child Lock
Πιέστε το για να διασφαλίσετε ότι δεν θα πατηθεί κάποιο πλήκτρο από παιδιά.
Κατά την λειτουργία αυτή κανένα πλήκτρο δεν μπορεί να πατηθεί εκτός από
το Power. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων θερμοκρασίας και ταχύτητας για 3
περίπου δευτερόλεπτα για να εν/απενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη
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συγκεκριμένη λειτουργία.

Οδηγίες λειτουργίας και προγραμμάτων
Διαδικασία για καθημερινά ρούχα
1. Προετοιμασία πλύσης
• Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.
• Τραβήξτε έξω τη σαπουνοθήκη, προσθέστε απορρυπαντικό και κλείστε.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εισαγωγής είναι συνδεδεμένοι και η παροχή νερού
ανοικτή.
2. Πιέστε το κουμπί On / Off
3. Τα προγράμματα μπορούν να επιλεγούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
• Βαμβάκερά- Μικτά - Συνθετικά - Μωρουδιακά-Γρήγορο 15 '- Ξεβγάλματα +
Στίψιμο – Στίψιμο – Παπλώματα – Μάλλινα/Ευαίσθητα – Εσώρουχα – Αθλητικά –
ECO
4. Πιέστε το πλήκτρο Start / Pause για να ξεκινήσει η πλύση.
5. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.
•Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη END και ηχητική ειδοποίηση.
•Ανοίξτε
την
πόρτα
για
να
βγάλετε
τα
ρούχα.
• Αποσυνδέστε και κλείστε την συσκευή.

Χρήση προσαρμοσμένου προγράμματος
Χρησιμοποιήστε το όταν χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, τους χρόνους
ξεβγάλματος και τις στροφές.
1. Προετοιμαστείτε για να πλύνετε
•Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.
•Τραβήξτε τη σαπουνοθήκη, προσθέστε απορρυπαντικό και κλείστε.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εισαγωγής είναι συνδεδεμένοι και η παροχή
νερού ανοικτή.
2. Πιέστε το κουμπί On / Off
3. Τα προγράμματα μπορούν να επιλεγούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως
παραπάνω.
4.Πιέστε τα πλήκτρα Θερμοκρασίας/Στροφών/Χρονοκαθυστέρησης για να ρυθμίσετε
τη θερμοκρασία του νερού, την ταχύτητα στροφών και των ορισμό του χρόνου έναρξης.
5. Πιέστε το κουμπί Έναρξη / Παύση για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.
6. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.
•Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη END και ηχητική ειδοποίηση.
•Ανοίξτε την πόρτα για να βγάλετε τα ρούχα.
• Αποσυνδέστε και κλείστε την συσκευή.

Πρόγραμμα για μάλλινα/ευαίσθητα ρούχα
Αυτή η λειτουργία έχει οριστεί για μάλλινα και ρούχα με ίνες. Παρακαλούμε ελέγξτε το
εικονίδιο πλυσίματος στα ρούχα πριν τα πλύνετε.
1. Προετοιμασία πλύσης
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• Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.
• Τραβήξτε τη σαπουνοθήκη, προσθέστε απορρυπαντικό και κλείστε.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εισαγωγής είναι συνδεδεμένοι και η παροχή νερού
ανοικτή.
2. Πιέστε το κουμπί On/Off, συνδέστε την παροχή ρεύματος.
3. Περιστρέψτε το διακόπτη προγραμμάτων και επιλέξτε τα Μάλλινα / Ευαίσθητα
ρούχα
• Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία και ταχύτητα στροφών σύμφωνα με τις
απαιτήσεις.
4.
Πιέστε
το
κουμπί
Έναρξη/Παύσηκαι
αρχίστε
να
πλένετε.
5. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.
• Η χωρητικότητα πλύσης πρέπει να είναι μικρότερη από 2 kg.
• Όταν τελειώσετε όλα τα προγράμματα, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα ρούχα για
να αποτρέψετε την φθορά τους.
• Για να αποφευχθεί η ζημιά των ρούχων, η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι
κάτω από 40 ° C.
• Διαχωρίστε λευκά ή φωτεινά χρώματα από σκουρόχρωμα ρούχα.
• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ειδικά για μάλλινα ρούχα για να αποφύγετε την
φθορά τους.

Πρόγραμμα ECO
Χρησιμοποιείται για ρούχα ελαφρώς λερωμένα για εξοικονόμηση χρόνου και
ενέργειας.
1. Προετοιμασία πλύσης
• Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.
• Τραβήξτε τη σαπουνοθήκη, προσθέστε απορρυπαντικό και κλείστε.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εισαγωγής είναι συνδεδεμένοι και η παροχή νερού
ανοικτή.
2.Πιέστε
το
κουμπί
On/Off,
συνδέστε
την
παροχή
ρεύματος.
3. Περιστρέψτε το διακόπτη προγραμμάτων και επιλέξτε τα Μάλλινα / Ευαίσθητα
ρούχα
• Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία και ταχύτητα στροφών σύμφωνα με τις
απαιτήσεις.
4.
Πιέστε
το
κουμπί
Έναρξη/Παύσηκαι
αρχίστε
να
πλένετε.
5. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.
Όταν η συσκευή λειτουργεί, αν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμισή της, πιέστε το
κουμπί Έναρξη / Παύση για να σταματήσετε προσωρινά την τρέχουσα επιλογή και
στη συνέχεια επιλέξτε το πρόγραμμα που χρειάζεστε.
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Πρόγραμμα Μωρουδιακά
Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και βοηθάει στην απολύμανση.
1. Προετοιμασία πλύσης
• Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.
• Τραβήξτε τη σαπουνοθήκη, προσθέστε απορρυπαντικό και κλείστε.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εισαγωγής είναι συνδεδεμένοι και η παροχή νερού
ανοικτή.
2.Πιέστε
το
κουμπί
On/Off,
συνδέστε
την
παροχή
ρεύματος.
3. Περιστρέψτε το διακόπτη προγραμμάτων και επιλέξτε το πρόγραμμα Μωρουδιακά.
• Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία και ταχύτητα στροφών σύμφωνα με τις
απαιτήσεις.
4.
Πιέστε
το
κουμπί
Έναρξη/Παύσηκαι
αρχίστε
να
πλένετε.
5. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.

Πρόγραμμα Στύψιμο
1. Προετοιμασία πλύσης
• Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.
2. Πιέστε το κουμπί On / Off, συνδέστε την παροχή ρεύματος.
3. Περιστρέψτε το διακόπτη προγραμμάτων και επιλέξτε το πρόγραμμα "Στίψιμο"
• Η προεπιλεγμένη ταχύτητα είναι 800 στροφές/λεπτό, πατώντας το κουμπί
Στροφών μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα.
4. Πιέστε το κουμπί Έναρξη / Παύση.
• Ξεκινάει να αποστραγγίζεται το νερό και ύστερα το στίψιμο.
5. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.
• Πριν το στίψιμο βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κλειδιά ή
άλλα ξένα σώματα μέσα στο πλυντήριο για την αποφυγή φθοράς.
• Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στυψίματος, η πραγματική ταχύτητα
στυψίματος ενδέχεται να είναι διαφορετική από την ταχύτητα του προγράμματος,
η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή ρυθμίζει την ταχύτητα ανάλογα με το
ζύγισμα μεταξύ των ρούχων.
• Κατά τη διάρκεια του στυψίματος μπορεί να υπάρχει ρυθμικός θόρυβος, ο οποίος
είναι φυσιολογικός και δεν αφορά σφάλμα της συσκευής.
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Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου Tub Clean
1. Προετοιμασία πλύσης
• Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.
• Τραβήξτε τη σαπουνοθήκη, προσθέστε υγρό λευκαντικό και κλείστε.
• Μην προσθέσετε απορρυπαντικό γιατί την αποφυγή μεγάλης ποσότητας αφρού.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εισαγωγής είναι συνδεδεμένοι και η παροχή νερού
ανοικτή.
2.Πιέστε το κουμπί On/Off, συνδέστε την παροχή ρεύματος.
3. Πιέστε το πλήκτρο Στροφών σε συνδυασμό με το πλήκτρο Χρονοκαθυστέρησης για
περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα ώστε να επιλεγεί το πρόγραμμα Tub Clean.
4. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση και αρχίστε να πλένετε.
• Το πρόγραμμα μπαίνει σε λειτουργία αφού κλείσει η πόρτα.
5. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.
• Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στεγνώστε το εσωτερικό του πλυντηρίου
προσεκτικά ώστε να αποφύγετε την παραμόρφωση της πόρτας.
• Αν βρίσκονται παιδιά στο σπίτι μην αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου ανοιχτή
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πρόγραμμα Child Lock
•Αποτρέπει την χρήση της συσκευής από τα παιδιά.
• Ενεργοποίηση: όταν η συσκευή λειτουργεί, πιέστε τα πλήκτρα Στροφών και
Θερμοκρασίας για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα. Το απενεργοποιείτε πατώντας
τα πάλι για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα και διακόπτεται η λειτουργία του.
• Μετά την ενεργοποίηση του Child Lock κανένα πλήκτρο δεν λειτουργεί εκτός από το
Power. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφού ολοκληρωθεί
η διαδικασία πλύσης, πιέστε το πλήκτρο Power ώστε να τερματίσετε την λειτουργία της
συσκευής. Ωστόσο, όταν ενεργοποιήσετε ξανά την συσκευή η λειτουργία υφίσταται
ακόμα. Για να την απενεργοποιήσετε, κατά την διάρκεια λειτουργίας της πρέπει να
πιέσετε τα πλήκτρα Στροφών και Θερμοκρασίας για περισσότερο από τρία
δευτερόλεπτα.
• Αν θέλετε να αλλάξετε πρόγραμμα πλύσης ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Child Lock πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε και μετά να επιλέξετε νέο
πρόγραμμα. Αν θέλετε να αλλάξετε θερμοκρασία ή ταχύτητα, απενεργοποιήστε πρώτα
την λειτουργία Child Lock και ύστερα πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για να αλλάξετε
την θερμοκρασία ή και την ταχύτητα.
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Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Πλύσης
Πρόγραμ
μα

Θερμοκρ
.

Ξεβγάλ
ματα

Στροφές

Χρόν
ος (‘)

Μεγ.
φορτί
ο

Τύπος ρούχων

Βαμβακε
ρά

Κρύο νερό
(40°C,20°C,
60°C, 90°C)
20°C(κρύο
νερό,
40°C,60°C)
20°C(κρύο
νερό, 40°C)

2

800(0,400,600,
1000)

88

8 κιλά

Βαμβακερά
ρούχα

2

800(0,400,100
0,1200)

69

≤2κιλά

Βαμβακερά
ρούχα

2

800(0,400,100
0)

83

≤4κιλά

Βαμβακερά,
συνθετικά ρούχα

Εσώρουχ
α

40°C(κρύο
νερό, 20°C)

2

800(0,400,100
0)

76

≤3κιλά

Βαμβακερά,
συνθετικά ρούχα

Μάλλινα

Κρύο νερό
(40°C,20°C)

2

800(0,400)

57

≤2κιλά

Πάπλωμ
α

60°C(κρύο
νερό,
20°C,40°C,
90°C)
Κρύο νερό
(20°C,40°C)

2

1000(0,400,80
0,1200)

125

1
τεμάχιο

Ευαίσθητα
υφάσματα
για
πλύσιμο στο χέρι
και
μάλλινα
υφάσματα
Κλινοσκεπάσματα
/κουρτίνες

2

800(0,400,100
0)

73

≤4κιλά

Βαμβακερά,
συνθετικά ρούχα

40°C(κρύο
νερό,
20°C,40°C,
90°C)
60°C(40°C,
90°C)

2

1000(0,400,80
0)

67

≤3κιλά

Συνθετικά ρούχα

3

800(0,400,100
0)

130

≤3κιλά

Γρήγορο
15’

Κρύο νερό
(20°C,40°C)

2

800(0,400,100
0)

15

≤2κιλά

Ξέβγαλμ
α+
Στύψιμο
Στύψιμο

-

2

800(0,400,100
0,1200)

38

8 κιλά

Μωρουδιακά
ρούχα
που
χρειάζονται
αποστείρωση
Όχι πολύ βρώμικα
ρούχα
που
χρησιμοποιούντα
ι συχνά.
Βαμβακερά,
συνθετικά ρούχα

-

-

800(0,400,100
0,1200)

15

8 κιλά

ECO
Αθλητικά

Ανάμεικτ
α
Συνθετικ
ά
Μωρουδ
ιακά

Βαμβακερά,
συνθετικά ρούχα

Σημείωση: Το πρόγραμμα “Βαμβακερά” είναι το πιο συνηθισμένο πρόγραμμα για βαμβακερά. Η
ενεργειακή κλάση είναι A+++. Ενεργειακό πρόγραμμα δοκιμών: 60°C/40°C, Ταχύτητα:1200.Τα
υπόλοιπα σαν προεπιλογή.

Το πρόγραμμα Βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό
βαμβακερών ρούχων και είναι από τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα από
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άποψη κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η πραγματική θερμοκρασία του νερού
μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη θερμοκρασία κύκλου πλύσης.
Παρατηρήσεις:
1. Ο χρόνος θα αλλάξει ανάλογα με την πίεση του νερού, το είδος των υφασμάτων και
την θερμοκρασία νερού.
2. Ενδέχεται ο χρόνος πλύσης να είναι διαφορετικός από τον αναγραφόμενο στην
οθόνη.
3. Αν η ταχύτητα πλυσίματος είναι πολύ χαμηλή ενδέχεται το αποτέλεσμα της πλύσης να
μην είναι καλό. Σε αυτή την περίπτωση εισάγετε περισσότερο χρόνο ξεπλύματος.
4. Όταν αλλάξετε χειροκίνητα τα χαρακτηριστικά κάποιου προγράμματος, ο χρόνος πλύσης
θα αυξηθεί αυτόματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Κάνοντας συντήρηση στην συσκευή σας παρατείνετε τον κύκλο ζωής της.
• Πριν την συντήρηση αφαιρέστε την συσκευή από την πρίζα.

Κύριο σώμα συσκευής
Αφού το πλύνετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί. Αν είναι πολύ
βρώμικο χρησιμοποιείστε το κατάλληλο απορρυπαντικό.
-Μην το βρέχετε απευθείας.
-Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, αλκοολούχα διαλύματα για να
καθαρίσετε το σώμα της συσκευής.
Λάστιχο πλυντηρίου
Αφού το καθαρίσετε, αφαιρέστε χνούδια, γλίτσα και τυχόν ξένα
σώματα που μπορεί να υπάρχουν.
Καθαρισμός δοχείο απορρυπαντικού
Το δοχείο απορρυπαντικού πρέπει να καθαρίζεται συχνά. Αφαιρέστε
το ώστε να το πλύνετε με καθαρό νερό και ύστερα τοποθετήστε το
στην θέση του.
Καθαρισμός σωλήνα εισαγωγής (συνίσταται μια φορά/εξάμηνο)
-Αν έχει συσσωρευθεί βρωμιά θα επηρεάσει την ταχύτητα του
νερού.
1. Αφαιρέσετε τον μαλακό σωλήνα από την παροχή.
2. Χρησιμοποιήστε το κλειδί σύμφωνα με το βέλος στην εικόνα.
3. Καθαρίστε το σύνδεσμο με νερό.
5. Τοποθετήστε ξανά στην θέση του τον σωλήνα εισαγωγής.
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Καθαρισμός της βαλβίδας εισαγωγής νερού
(συνίσταται μια φορά/εξάμηνο)
1.
Αφαιρέστε τον μαλακό σωλήνα από την πίσω μεριά της
συσκευής.
2.
Αφαιρέστε το φίλτρο από την βαλβίδα νερού.
3.
Καθαρίστε το φίλτρο με μια οδοντόβουρτσα.
4.
Εγκαταστήστε τον μαλακό σωλήνα ξανά.

Όταν το πλυντήριο είναι παγωμένο
1.Ξεβιδώστε το σωλήνα εισαγωγής με μια θερμή πετσέτα.
2.Βγάλτε το σωλήνα εισαγωγής και τοποθετήστε τον σε νερό θερμοκρασίας 50° C .
3. Ρίξτε στον κάδο περίπου 2-3 λίτρα νερού θερμοκρασίας 50° C.
4. Συνδέστε τον σωλήνα εισαγωγής και ξεκινήστε το πλυντήριο.

Καθαρισμός του φίλτρου αντλίας (συνίσταται μία φορά / μήνα)
1. Πιέστε το σφιγκτήρα στην αντλία μετά την απενεργοποίηση και ανοίξτε το καπάκι του
φίλτρου αντλίας νερού. (Προσοχή: εάν υπάρχει ζεστό νερό μέσα, περιμένετε μέχρι να
κρυώσει προτού προχωρήσετε).
2. Ξεβιδώστε το φίλτρο προς την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού.
3. Πλύνετε το φίλτρο.
4. Εισάγετε το φίλτρο στην αντλία άμεσα, σφίξτε το δεξιόστροφα και σφίξτε το καπάκι.
Προσοχή: α. Σφίξτε καλά το φίλτρο για να αποφύγετε τη διαρροή.
β. Μην καθαρίζετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Καθαρισμός κάδου (συνίσταται μία φορά / μήνα)
Αφού χρησιμοποιήσετε την συσκευή για κάποιο χρονικό διάστημα, ίσως υπάρχει κάποια
βρωμιά στον κάδο του πλυντηρίου. Μπορείτε να καθαρίσετε το εσωτερικό και το
εξωτερικό του τυμπάνου χρησιμοποιώντας τη διαδικασία καθαρισμού κάδου Tub Clean.
Προσοχή: Μην βάζετε υφάσματα και απορρυπαντικά όταν καθαρίζετε το τύμπανο.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Λειτουργία

Child lock

Σύστημα
ασφαλείας

Επανεκκίνηση
σε διακοπή
ρεύματος
Κλείδωμα
πόρτας

Καθαρισμός
κάδου

Περιγραφή

Κατάσταση

Για να αποφευχθούν ατυχήματα με παιδιά.

Ρύθμιση

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας πιέστε TEMP και SPEED
για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
Αν μείνουν νερά στην βάση του πλυντηρίου τότε δουλεύει
το σύστημα ασφαλείας αποστράγγισης νερών.

Κατάσταση

Κατάσταση

Όταν ενεργοποιηθεί ξανά η συσκευή, μετά την διακοπή
λειτουργίας της, ο χρόνος θα συνεχίσει από το σημείο
που έμεινε.

Κατάσταση

Αφού επιλέξετε την λειτουργία η πόρτα κλειδώνει
αυτόματα μετά από 2 λεπτά μετά την τελευταία
ενέργεια.

Κατάσταση

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του κάδου.

Ρύθμιση

Πιέστε SPEED και DELAY για περισσότερο από 3
δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία
Tub Clean.

Πιέστε το πλήκτρο για να διαλέξετε την ώρα
πλυσίματος. Το περιθώριο που έχετε είναι 24 ώρες,
κάτι
που εμφανίζεται και στην οθόνη. Η μία ώρα
Χρονοκαθυστέ
Κατάσταση αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο. Αν το πιέσετε για κάποια
δευτερόλεπτα ο χρόνος εμφανίζεται κυκλικά.
ρηση

Σημείωση: πριν από το πλύσιμο
1. Οδηγός πλύσης ρούχων
• Ελέγξτε την ταυτότητα του οδηγού πλύσης ρούχων, η οποία δείχνει την υφή των
υφασμάτων και τη μέθοδο πλυσίματος.

2. Διαχωρισμός ρούχων
• Παρακαλούμε πλύνετε υφάσματα της ίδιας υφής σε κάθε πλύση. Ρούχα διαφορετικής
υφής, διαφορετικού χρώματος πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους (λευκά-χρωματιστά)
για να μην υπάρχουν αλλοιώσεις. Μην πλένετε καθαρά με πολύ λερωμένα ρούχα μαζί.
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3. Σημειώσεις

• Όταν βάζετε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί, τοποθετήστε τα μεγάλα πρώτα, τα οποία
πρέπει να είναι λιγότερα από το μισό των συνολικών ενδυμάτων. Μην πλένετε ένα ρούχο
γιατί μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ζυγίσματος του κάδου. Προσθέστε ένα ή δύο
παρόμοια ρούχα.
• Μικρά ρούχα όπως κάλτσες και μαντίλια πρέπει να τοποθετούνται σε σάκους με πλέγμα
για να πλυθούν. Πριν πλύνετε το σουτιέν με μπανέλες, παρακαλούμε να τις αφαιρέσετε.
Εάν δεν είναι εύκολο να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε να το βάλετε σε τσάντες με πλέγμα
για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει.
• Ελέγξτε όλες τις τσέπες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα τους. Φουρκέτες,
στυλό, νομίσματα και κλειδιά θα βλάψουν το πλυντήριο και τα ρούχα σας.
• Όλα τα ρούχα με φερμουάρ θα πρέπει να είναι κουμπωμένα, ώστε να διαβεβαιώσετε ότι
άλλα ρούχα δεν θα καταστραφούν από αυτά.
• Χρησιμοποιήστε πρώτα το νερό με λίγο απορρυπαντικό για να πλύνετε και τα μέρη με
πολλούς λεκέδες, όπως κολάρα και μανσέτες.
• Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον κάδο του πλυντηρίου πριν το πλύσιμο.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει κάποιο πανί στο λάστιχο της πόρτας, για να αποφύγετε
τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί.
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
-Η πόρτα δεν ανοίγει.
•
Κάποιο πρόγραμμα είναι σε λειτουργία.
•
Υπάρχουν ρούχα μεταξύ της πόρτας και του σημείου όπου
σφραγίζει η πόρτα.
•

-Υπάρχει μια οσμή.
Ενδέχεται να είναι μυρωδιά πλαστικού από κάποια μέρη της συσκευής.

-Υπάρχει πολύ λίγο νερό κατά την διάρκεια της πλύσης και του ξεβγάλματος.
•
Η συσκευή χρειάζεται μικρή ποσότητα νερού για να λειτουργήσει.

-Δεν κυκλοφορεί νερό.
•
Είναι η βρύση ανοιχτή;
•
Είναι παγωμένος ο σωλήνας απ’ όπου περνάει το νερό;
•
Είναι μπλοκαρισμένα τα φίλτρα;
-Το νερό κυκλοφορεί στο μισό σύστημα.
•
νερό.

Αν το επίπεδο νερού μειώνεται η συσκευή θα παρέχει αυτόματα περισσότερο

-Το νερό διαφεύγει κατά την διάρκεια της πλύσης.
•

Δείτε μήπως έχετε προσθέσει μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού.

-Ο χρόνος που μένει αλλάζει.
•
Αν τα ρούχα είναι μακριά από το κέντρο του κάδου κατά την διάρκεια του
στυψίματος, ο χρόνος αναπροσαρμόζεται για να διορθωθεί η απόκλιση.
-Υπάρχει θόρυβος κατά την διάρκεια του στυψίματος.
•

Ελέγξτε αν η παροχή ρεύματος αγγίζει το περίβλημα.

•

Έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια μεταφοράς;

•

Υπάρχουν αντικείμενα μέσα στον κάδο όπως νομίσματα κλπ;

-Η συσκευή δεν λειτουργεί μετά από διακοπή ρεύματος.

•

Η συσκευή παύει να λειτουργεί μετά από διακοπή ρεύματος. Όταν το ρεύμα
επανέλθει και πάλι η συσκευή δεν λειτουργεί. Πιέστε το πλήκτρο Power και επιλέξτε ξανά
το πρόγραμμα που χρειάζεστε.
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Επίλυση σφαλμάτων
Πρόβλημα

Το πλυντήριο δεν ξεκινάει.

Η οθόνη έχει την ένδειξη UE.

Σημεία που πρέπει να ελέγξετε

Επίλυση

-Ελέγξτε αν έχετε πατήσει το πλήκτρο Power
ή το πλήκτρο Start/Pause.
-Είναι η πρίζα βγαλμένη;
-Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
-Ελέγξτε αν έχει διαρροή το προστατευτικό.

Πιέστε το πλήκτρο Power ή το
πλήκτρο Start/Pause.
Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα.
Περιμένετε.
Ανοίξτε το προστατευτικό.

-Ελέγξτε μήπως έχει αποσυναρμολογηθεί η
βίδα μεταφοράς.
-Είναι τοποθετημένη η συσκευή σταθερά;
-Είναι τα ρούχα πολύ λίγα η πολύ ελαφριά;
-Είναι οι κλειδαριές στο κάτω μέρος των
ποδιών σφιγμένες;

-Αποσυναρμολογήστε την βίδα
μεταφοράς.
-Τοποθετήστε την συσκευή σε
στέρεο έδαφος.
-Προσθέστε περισσότερα ρούχα.
-Ρυθμίστε τα ποδαράκια.

-Ελέγξτε αν είναι κλειστή η βρύση.
-Ανοίξτε την στρόφιγγα.
-Ελέγξτε αν έχει διακοπεί η παροχή νερού
-Περιμένετε.
ή αν η πίεση του νερού είναι πολύ
χαμηλή.
-Χρησιμοποιείστε ζεστό νερό για να
Η οθόνη έχει την ένδειξη ΙE.
-Είναι παγωμένοι οι σωλήνες;
ξεπαγώσετε τους σωλήνες.
-Είναι μπλοκαρισμένα τα φίλτρα;
-Αφαιρέσετε τα φίλτρα και
καθαρίστε τα.
-Είναι οι εξωτερικοί σωλήνες
-Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένοι
μέχρι 1 μέτρο ψηλά.
τοποθετημένοι πολύ ψηλά;
ζεστό νερό για να
-Είναι οι εξωτερικοί σωλήνες παγωμένοι; -Χρησιμοποιείστε
ξεπαγώσετε τους σωλήνες.
-Αφαιρέσετε
τα
ξένα
σώματα από
-Είναι οι εξωτερικοί σωλήνες
τους σωλήνες.
Η οθόνη έχει την ένδειξη ΟE."
μπλοκαρισμένοι;
-Αφαιρέσετε τα ξένα σώματα από το
δοχείο αποστράγγισης/
-Είναι τα δοχείο αποστράγγισης
μπλοκαρισμένο;
Η οθόνη υπόδειξης
προβλημάτων για την πόρτα
δείχνει την ένδειξη DE.

Η οθόνη έχει την ένδειξη ΕΕ.

H οθόνη έχει την ένδειξη EE.

Η οθόνη έχει την ένδειξη LE ή CE
όταν ο κάδος δεν
περιστρέφεται.

Μεγάλη ποσότητα αφρού

•Ελέγξτε μήπως ξεκινήσατε την πλύση
χωρίς να κλείσετε την πόρτα καλά.

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά
κλεισμένη.

Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και καλέστε την Serviceworld.

Κλείστε την παροχή νερού και καλέστε την Serviceworld.
Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα, κλείστε την παροχή και καλέστε την
Serviceworld.
•Προσθέσατε μεγάλη ποσότητα
απορρυπαντικού;
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Προσθέστε την απαιτούμενη
ποσότητα απορρυπαντικου.

Χαρακτηριστικά
Μοντέλο

PWM 858

Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης

8 Kg

Ονομαστική χωρητικότητα
στυψίματος

8 Kg

Ονομαστική τάση

220-240 V/50Hz

Ονομαστική ισχύς πλύσης

320 W

Ονομαστική ισχύς στυψίματος

520 W

Κατανάλωση σε σβηστή λειτουργία

0,4 W

Κατανάλωση σε λειτουργία
αναμονής

0,44 W

Ονομαστική ισχύς θέρμανσης

2000 W

Μέγιστη ισχύς

22000 W

Κατανάλωση νερού *

1200 L/έτος

Ενεργειακη κατανάλωση*

250 kWh/έτος

Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος

12000 στροφές ανά λεπτό

Κλάση απόδοσης στυψίματος

Β

Θόρυβος πλύσης

60dB(A)

Θόρυβος στυψίματος

72 dB(A)

Κλάση αδιαβροχοποίησης

IPX4

Πίεση νερού

0,03-1Mpa

Εξωτερικές διαστάσεις

59,5Χ57,5Χ85

*Βασισμένη σε 220 κύκλους πλύσης βαμβακερών στους 60 και 40 °C. H
πραγματική κατανάλωση μεταβάλλεται ανάλογα με τη χρήση
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Προδιαγραφές κατανάλωσης προγραμμάτων

Βασικό
Πρόγραμμ
α

Φορτίο

Ενεργ.
Καταν.

Καταν.
Νερού

Διάρκεια
προγραμματος

Βαμβακε
ρά 60 C

8 Kg

1,05
kwh

53L

248’

Βαμβακε
ρά 60 C

4 Kg

1,01
kwh

48L

248’

Βαμβακε
ρά 40 C

4 Kg

0,98
kwh

48L

238’

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σωστή απόρριψη του προϊόντος
Αυτή η επισήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αποβάλλεται με άλλα
οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την
ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την
συσκευή υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών
πόρων. Για να επιστρέψετε την συσκευή σας επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον
οποίο αγοράστηκε το προϊόν καθώς μπορεί να επιστρέψει αυτό το προϊόν για
περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

24

WARNING
• This appliance is not intended for use by persons
(including children)with reduced physical, sensory or mental
capabilities,or lack of experience and knowledge, unless they
hare been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety,
• Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
• The appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children without supervision.
• Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.
• lf the supply cord is damaged. it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
• CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting
of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through
an external switching device such as a timer, or connected to a
circuit that is regularly switched on and off by the utility.
• The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and
that old hose-sets should not be reused.

2

Safety Notifications (Please Must Follow)
•In order to prevent the harm or damage to the user or the person and
property of others, please make sure to follow the safety issues.

( WARNINGS ]
•The risk of electric shock.
1.Please use 220V-240V, above 1OA
with ground wire dedicated socket.
2.When inserting and pulling out the
power cord please use the plug, please.
Don't use the damaged power cord.
When the power cord pin is dirty please
wipe clean with dry cloth in time.
3. Do not use the wet hand to insert or
pull out the plug.
4.Please pull out the plug when finishing,
repairing or cleaning.

•The danger of fire and current leakage
1. Do not allow the washing machine
close to the fire, or lighted cigarettes,
candles and volatile materials.
2. Please do not sprinkle the water on
the control panel of washing machine.
3. Please do not put the washing
machine in the place of wet and outside
place.
4. Please fix the drain pump and
make sure the sewer unobstructed.

•The danger of high temperature
1.When washing in high temperature,
the door glass will be heating. Please do
not touch the door glass, especially
Children.
2.When opening the door after high
temperature washing, please wait for the
temperature cooled down to a safe level
and the door will unlocked automatically.

•The danger of getting hurt

•The danger of injury
1.Do not put any heavy things on
the top of the washing machine.
2.lf you want to move the machine,
please remember ask for help.
3.Please do not ask unprofessional
people to repair the machine.

•The danger of damage the cloths
1.Please do not wash the cloths which
is waterproof, like Raincoat, feather
products, sleeping bags

•The danger of explosion
1.Please do not washing the cloths which
stained with kerosene, gasoline, thinner,
inflammable goods.
2.Please do not washing when gas leakage.

•When pull out the plug, the lock can be
unlock even if there is lot of water inside.
So please check the water level inside

1.Please handle the carton box after
removing, don't let the children touch or
eat.
2.Do not allow the children to operate or
climb up to the washing machine.
3. Please close the door after use to
avoid the children enter into the drum.

2.Please wash the cloths which can be
washed, if you have any doubt, please
following the instructions.

before unlock the door in order to avoid
the unnecessary loss.
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Part name
Attachment specification
lnstruction

water supply hose

wrench

0
Part name
lnlet valve
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and spi

tum

Installation instruction
•Make sure the temperature of the places where the washer is installed
or placed above 0°C or put it outside.
•Place the washer correctly according to management standards and
regulations.
•Keep the base of washer ventilated when it is placed on the ground
with carpet.
•There are too much pests in villages. Please keep the surroundings
clean because any damages caused by cockroaches or other pests
don't belong to warranty.
•The household washing machine isn't intended to be built-in.

Transport bolt
Washers are installed with transport bolt to prevent internal damage
intransit.

Dismantle the transport bolt
1. ln order to prevent internal damage in transit, 4 bolts are installed.
Before using the washer, dismantle the bolt.(see chart 1 )
•lf the bolts are not dismantled, violent vibration, noise and trouble
will be caused.
2. Use the attached wrench to loosen the 4 bolts. (see chart 2)
3.Twist the bolt rubber slightly and then pull out the bolts, keep the
bolts and wrench as standby.(see chart 3)
•The bolts should be remounted no matter when to transport the washer.
4.Use attached stopples to seal the screw holes. (see chart 4)

-----( )'--,
Notice :
please don't
dismantle the
drainpipe fixed
device.
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Requires for positions
Horizontal adjustment:
•The slant angle should be less than 1 degree.
Power outlet
•The distance between any side of washer and
power outlet should be within 1.5 meters.
•Don't use too many electrical appliances
in one outlet.
Environment cleaning
•lt's necessary to clean the wall, door and ground.
• install the washer on a hard and steady ground with floor drain rather
than soft blanket or wooden floor.
•Don't put dirty clothes or some other goods on a washer's head cover,
otherwise it may impact the normal operation.
,,t,. Notice

Power connection
1.
Don't use the wiring board or something like that.
2.
lf the power lines are damaged, please contact professionals to
repair. 3.After the use of washer, pull the plug and turn the tap off.
4.Connect the washer with grounded outlet to correspond to the wiring
principles.
5. Place the washer in which is easy to connect the outlet.
•Contact the maintenance center and ask professionals to repair the
washer. Laypeople may cause damages and troubles on the washer.
•Don't put the washer in the place where the temperature is below zero.
The pipes will be frozen and break. Moreover, the temperature below
zero will damage the programming controller.
•lf move the washer in an environment whose temperature is below
zero, please keep the washer at room temperature for a few hours
before starting it.

Grounding introduction
•A washer must have the grounding devices. lf a trouble happens, the
device can reduce the risk of electrical shock. The device is equipped
with a cable (including a wire and a grounded plug). The grounded plug
must be inserted in an appropriate outlet. lf you want to know if the
washer is grounded correctly, please contact with professional
maintenance staff. lf the plug can't match with the outlet, please don't
change the plug by yourself.
•Once your washer smokes or emits an odor, please cur the power and
contact with professional maintenance staff.
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Washers should be connected with water inlet. Please use
attached new plumbing rather than the old.
In order to ensure the quality, water injection tests are carried out
before the washer l
eaves factory, so there may be water inside the
intemal tub, door seals and door panel, which are normal.

Water inlet connection
1.
The pressure of supply water should be
between 30kPa and 1000kPa.
2.
Don't abrade the screw thread when
connect the inlet pipes with valves.
3.
Please install dropping equipment if the
pressure of supply water surpasses 1OOOkPa.
•Two seals are supplied in the connectors of
both ends
of the pipe to prevent water leaking.
•Turn on the tap and check if the connectors leak.
- -•Check the pipes regularly. Please change them if necessary.
•Make sure the pipes don't be damaged or twine with each other.

The connection of inlet pipes and taps

1

Check the rubber seals on both sides oft he hose.
Insert a rubber seal into the threaded fittings on
each hose to prevent leaking.

'

2

Connect the water supply h01188 to the water faucets tightly
by hand and then tighten another 213 turn with pliers.
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Connect the blue hose to water faucet.

Rubber seal

Water hose
(To water inlet on the washing machine)

A WARNING
• Do not overtighten. Damage to the coupling can
result

3 After connecting inlet hose to water faucets, turn onthe• water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand or sawdust) in
the water lines. Let water drain into a bucket and check the water temperature.
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Connect lhe hose to the water inlet tightly by hand and than tighten another 2/3 turn wllh pillers.
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Check for leaks by tuming on the faucets. If water leaks, check steps 1to 4 again.

• Such washing machine is designed for home appliances, please
do not install it on ship, traveling truck or plane.
• Please turn off the stopcock if long time out of use.
( e.g vacation)
• Please remove plug and cancel door lock function to avoid child
locking himself/herself inside.
• Packing materials(e.g film, foam) could harm child's safety and
cause asphyxia! Attention: MAKE ALL PACKING MATERIEALS
OUT OF CHILD REACH.
lnstall drain-pipe

• Please fix the drain-pipe by a lifting rope.
• For the sake of lightening damage of leak towards ground, please
place the drain-pipe correctly.
•I
n order to avoid siphon ,the height of drain-pipe should between
(0.85m-1.25m),moreover, the terminal of drain-pipe should not be placed in
water.
f the drain-pipe is too long, please do not force to insert it into
I
•
washing machine, which would cause abnormal noise.
(Please check sketch map next page)

a::::;1

theinstruction of ins
tallation of pipe

Horizontal Adjustment

• To avoid noise and vibrate by adjusting washing machine level.
place it at the room corner preferably.
• lf ground not level, please adjust alignment
i.:_.pins.( Do not put wood pieces or
"f\
_'
something like), please make sure four
1
------..: .
alignment pins touch ground t1ghtly,and
machine level completely.

:.<./::.· ·. :·p
-'" ,- -,
1
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• Adjust alignment pins
After adjusting alignment pins.
• The diagonal check
Applying force downward on the diagonal of the
washing machine, washing machine should not
shake. (both diagonal need to check, if the
washing machine shake, must readjust
adjustable foot.)

Methods of Door Lock and Remove
DOOR LOCK
• After operating, the door will be locked automatically and
“DOOR LOCK” l ligh/picture on the panel is lighting.
Remove Door Lock
• When "DOOR LOCK" light/picture is lighting, press "Start/Pause" ,
WASHI NG/DEWATERING drum stop operating. Please wait for about
2 minutes, door lock will be removed automatically.
• Unplug directly and wait for about 2 minutes ,door lock will be
removed automatically.
• Foam overflowing if open the door during operating, please
catch foam with towel.
• lf temperature is too high, the door can not be opened during operating.
• lf water level is too high, the door can not be open during operating.
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The Usage Method of the Detergent Box
Synthetic Detergent
Powder
•Please dissolve detergent

(e.g soap pieces)before
putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach.
•Please use detergent with
less foam.
•Please use two time& water
to dilute the concentrated
type detergent before putting
into detergent box.

Softener

®

•Please put softener before washi
ng,
which will pour into drum
automatically when last potch
happening.
•When using concentrated type
softener, please dilute it with
appropr1ate water.
•Do not exceed MAX mark.

Use special detergent.
• Do not use too much detergent which will cause
•

too much foam and affect washing quality or will
cause malfunction.
• 5elect detergent according to cloths variety, color,
water temperature and contamination level.
• Please use moderate detergent to get washing
effect and protect environment.

The Recommendations on detergent use at the various temperatures

• When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs
of 60°C or above and a normal washing powder(heavy duty) that contains
bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.
• For washes between 40°C and 60°( ,the type of detergent used needs
to be appropriate for the type of fabric and level of soiling.
Normal powders are suitable for "white• or color fast fabrics with high
soiling, while liquid detergents or "color protecting poeders are suitable
for colored fabrics with light levels of soiling.
• For washing at temperature below 40°C we recommend the use of liquid
detergents or detergents specifically labeled as suitable for low
temperature washing.
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Functlon lntroductlon of Operating Panel

1. On/Off Button
• Turn on or turn off power.
• When procedure finish, press Power to cut off power.
2. Delay Button
• Delay Time
• Delay time refers to the period from appoint to start.
3. Speed Button
• Select the Speed according to the capacity and variety of cloths.
• Different procedure, different speed select range, but the speed of
drum clearance no choice.
4. Temp. Button
• Select water temperature according to the variety and contamination
degree.
• Different procedure, different water temperature range, some no
choice.
5. Start/Pause Button
• Press it to start operating
• Press it to pause during operation, press again to continue.
6. Program Button
• Select program according to variety and contamination of cloths.
7. Tub Clean
• For the sake of clearing the scouring remained, and completing
sterilization & disinfection
• Press Speed + Delay for more than 3 seconds to start tub clean program.
8. Child-Lock Button
• Press it to guard against child operating.
• Child-Lock operating, other buttons unavailable except Power.
• Press Temp.+ Speed for more than 3 second to ON/OFF Child-Lock function.
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The introduction of function and program
Usage of routine clothes
1.Preparations
•Open the door put clothes in and closes the door.
•Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
•Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.
2.Press the On/Off button
3.The programs can be selected according to requirements.
•Cotton-Mix--Synthetic--Baby Care-Quick 15'—Rinse + Spin---Spin
--Duvet--Wool/Hand Wash---Underwear--Sports Wear--ECO
4.Press Start/Pause button and begin to wash
5.When all operations finished, the buzzer emits a noise.
•Screen shows END, and buzzer rings.
•Open the door to get cloths out.
•Unplug and turn off the stopcock.
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The usage of self-compiled program
Use this when need to set up the temperature, times of rinse and the
revolution of spin.
1.Prepare to wash
• Open the door, put clothes in and close the door.
• Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
• Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.
2.Press the On/Off button
3.The programs can be selected according to requirements.
4.Press Temp./Speed/Delay to setup water
temperature, dewatering speed and appoint time.
5. Press the Start/Pause button to start washing.
6. When all operations finished, the buzzer emits a noise.
• Screen shows END and buzzer rings.
• Get cloths out .
• Unplug and turn off the stopcock.

The introduction of Wool/Hand wash program
This function is set for woolen and fibrous clothes. Please confirm the
washing icon in clothes before washing them.
1.Preparation for washing
•Open the door, put clothes in and closes the door.
•Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
•Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.
2.Press the On/Off button, connect the power.
3.Rotate the program button and choose the 'Wool/Hand wash"
•Please choose appropriate temperature and rotate speed according
to requirements.
4.Press the Start/Pause button and begin to wash.
5. When all operations finished, the buzzer emits a noise.
• Washing capacity should be less than 2 kg.
• When finish all programs, please take out all clothes quickly to
prevent them from distorting.
• The washing can't be ordered.
• In order to prevent clothes from damaging, the water
temperature should be lass than 40°C.
• Please separate white or bright color clothes from dark clothes.
• Use the detergent specially for woolen clothes to prevent damaging them.

The introduction of ECO Wash program
Wash the clothes lightly polluted can save time and energy.
1.Preparation for washing
•Open the door, put clothes in and closes the door.
•Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
•Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.
2. Press the On/Off button, connect the power.
3. Rotate the program button and choose the "ECO Wash"
•Please choose appropriate temperature and rotate speed according
to requirements.
4. Press the Star/Pause button and begin to wash.
5. When all operations finished, the buzzer emits a noise.
When the washer is working, if you want to change its setting, please press
the Start/Pause button to stop running temporarily and then choose the
program you need.
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The introduction of Baby Care program
This function can use high temperature to sterilize and remove the
mites.
1.preparation for washing
•Open the door, put clothes in and closes the door.
• Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
•Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.
2.Press the On/Off button, connect the power.
3. Rotate the program button and choose the "Baby Care•
• Please choose appropriate temperature and speed according
to requirements.
4. Press the Start/Pause button and begin to wash.
5.When all operations finished, the buzzer emits a noise.

The introduction of Spin program
1. preparation for washing
•Open the door, put clothes in and closes the door.
2. Press the On/Off button, connect the power.
3. Rotate the program button and choose the "Spin"
•The default speed is 800r/m, pressing •speed" button
can adjust the speed.
4.
Press the Start/Pause button
•Begin to drain away water and spin.
5.
When all operations finished, the buzzer emits a noise.
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The introduction of Tub Clean function
1.Preparation for washing
•Please make sure nothing in the tub before cleaning.
•Open the distribution box, add the liquid bleach in the main box.
•Don't add detergent or laundry detergent to prevent causing too much
foam.
•Close the distribution box.
•Please make sure the inlet pipes connected well and the tap turned on.
2.Press the On/Off button, connect the power.
3.Press the "Speed" and “Delay” for more than three seconds at the
same time, which can choose the tub cleaning program.
4.
Press the Start/Pause button.
•The programs begin to operate aft.er the door locked.
5.When all operations finished, the buzzer emits a noise.
•After finish the program, dry the inside part of the machine to
prevent the door from distorting.
•lf there are children at home, please don't open the door for too
15

The introduction of Child Lock function
• Prevent children from using the washer.
• Set the solving method: when the washer is operating, press the
"Temp.& Speed" for more than three seconds and the
child-lock works; then pressing "Temp & Speed• for more
than three seconds or pulling the plug can relieve child-lock.
• When the washer is operating, after setting the child-lock, all buttons
cannot work except the power button; once the child-lock is set, when
the washer finishes all programs, press the power button to cut the
power and the child-lock can't relieve by itself, when the washer
operates again, press "Temp. & Speed" for more than three seconds
to relieve the child-lock.
• When the child-lock is working, if you want to change the washing
program, please relieve child-lock first and restart the machine to
choose new washing program; if you want to change the temperature
or the speed, please relieve child-lock first, then press the Start/Pause
button, and change the temperature and speed at last.

The introduction of washing programs
Model No. PWM858

BOO(OAOOJ

57

:S2kg

used for del cate textile
with hand-wash" and
wool fabrics

2

BOO(OMX),1000)

83

:S4kg

used for sport suit
noted with "hand-wash"

2

BOO(OAOO,1000)

73

:S4kg

2

BDO(OMX),1000,1200)

69

:S2kg

general cotton fabrics

3

800(0,400,1000)

130

:S3kg

infant clothes needing
degerming and mltes

2

800(0,400,1000)

15

s2kg

not too dirty and
frequently used clothes

2

800(0,400,1000,1200)

38

rated

800(0,400,1000 , 1200)

15

rated

Wool/Hand
Cold water 40'C, 20'C,60
wash

2

Sports
wear

20'C(cold water ,40'C)

Mix wash

Cold water{20'C,40'()

Eco wash

20'C(cold water,

'C, 90'C)

40'C6

Baby Care 60'C{40'C,96'C)
Quick 15'

Cold water{20'C,40'()

Rinse & spin
Spin

cotton fabrics/
cellulose compound

cotton fabrics/

cellul
ose compound

cotton

n

C8 U 088

Underwear

40'Clcold water , 20'()

2

800(0,400,1000)

78

s3kg

Duvet

60oold water,20'C,
40 96'C)
40'C(cold water,

2

1000(0,400,800,
1200)

125

one
piece

bed sheet/curtain

2

1000(0,4D0,800)

67

:S3kg

cellulose compound

Synthetic

20'C,60'C.)

Note; "Cotton"i
is fo the standard cotton program.
The energy class ls A+. Energy test program: Cotton 60/40'C. Speed:1200; Other as the defaul
t

Standard Cotton at 60 •c and 40 •c are suitable to clean normally soilled cotton laundry and they
are the most efficient programs in terms of combined energy and water consumptions for washing
that type of cotton laundry; in addition, the actual water temperature may differ from the declared
cycle temperature.
Remarks:
1. The time consumption will be changed according to the water pressure. cloths variety. quanti1y.
water temperature.
2. The difference between displayed on screen and actual time consumption will happen.
3.lf speed is 100l
ower, poor washing effect will happen, please add more rinse time.
4. Different parameters, different models.
5. When self-designed defaul
t procedure is energy procedure, the washing time will be increased automatically.
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Maintenance
• Please maintenance washing machine to extend service life.
• Before maintenance, please unplug.

machi

The Clearance of Universal coupling ( Suggest: Once/ half year)
• lf waste accumulated, it will influence
water inlet speed.
1. Take off the soft pipe from
the universal coupling side.
2. Take off the screwing device according to the arrow
showed. 3.Wash the inside of the screwing device.
4.lnstall the cleaned crewing device with the inlet soft pipe.
The clearance of inlet water valve ( Suggest: Once/ half year)
1.Take off the soft pipe from washing machine side.
2.Take off the filter net from water valve.
3.Clean the filter net with tooth-brash.
4.lnstall the soft inlet pipe.
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Maintenance
When washing machine is frozen

1.Cover stopcock and the universal coupling with hat towel.
2.ake off the inlet pipe, and put it into 50 degree water.
3.Pour into the drum about 2-3L of 50 degree water.
4. Connect inlet pipe, turn on the stopcock and start the washing
machine, please check whether inlet and outlet is normal.
c. Pour inlo the drum
about 2-3L of 50
degree water.

The Clearance of dewatering-pump filter( Suggest: once/monthly)

1.Press fastener on the pump after dewtering and power off, open the
lid of water-pump filter.(Attention: if hot water inside, please go
ahead after it be cold.)
2. Take off the filter antianticlockwise. 3.Wash the filter.
4.Direct at pump and insert the filter, tighten it clockwise and tighten
the lid.
Attention: a. Please tighten the filter well to avoid leak.
b. Please do not clean during operation.
The Drum Clearance (Suggest once/monthly)

After using for a period, some dirt maybe exist. You can clean the
inside and outside of drum by operating the drum procedure.
Attention: please do not put cloths and detergent when clearing the
drum.
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Varieties of Functions
Function

Child lock

Description
Statement

In order to avoid child misplay

Setup to
remove

During Operation, press TEMP.+ SPEED for more than 3
seconds, please
unplug and or press TEMP.+ SPEED
to remove Chi d Lock

intellectual
lock-remove

Statement

When operation is over, if water insie i
s higher, t e drain water
pump is be on to drain to the open lock water level and stop.

Compensation
of power-off

Statement

When power is connected after power off, lhe time point will
continue from lhe previous stop timr point.

Door
seif-lock

Statement

After selecting r:,rocedure, the door locked automatically, 2
minutes alter operation over, l
ock removed.

Statement

To remove wasted and garm, pleasa sterilize to clean the
drum.

Setup
to remove

Press SPEED+DELAY for more than 3 seconds to select
tub clean.

Clearance
of the drum

Delay
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Statement

Press DELAY to select time of washing. Disp ay screen shows
24 hours
level,one hour/one level .press it for long time, time shows circular.

Notice before Washing
1.Washing guide identification
•
Please check cloths washing guide identification,which
shows cloths texture and washing method.
2.Classification washing
•
Please wash cloth of the same texture, different texture,
different water temperature, speed and washing procedure,
please split deep colored cloths from white cloths. Split dyed
cloths from cotton, otherwise the white cloths would be
discolored.lf possible, please do not washing high contaminated
cloths with clean ones together.

• The degree of pollution
(serious, moderate,
slight)

classify clothes and wash
according to the degree.
classify them and wash.

• color (white,light color, deep color)
• velveteen
(easy to fall off, easy to be adhered)

classify the white and the
deep color.

3.Notes
• When put big and small clothes together, put the big first and they
have to be less than half of total clothes. Please don't wash single
cloth because it may cause the trouble of imbalance.
Please add one or two similar clothes.
• Small clothes like silk stockings and handkerchiefs should be put
into mesh bags to wash. Before washing the bra with steel rings,
please take the rings off. lf it is inconvenient to do this, please put
them into mesh bags to prevent the bra slipping into the gap between
internal and extrnal tubs.
• Check all pockets and make sure nothing in them. Nails, hairpin,
match, pen, coin and key will damage your washer and clothes.
• Zip up all clothes, fix the button and hook and tie the loose belt,
make sure that other clothes cannot be damaged by them.
• Firstly use the water with a little detergent to wash the parts with too
many stains, such as collar and cuffs, which can make the clothes
cleaner.
• Check the door seals and make sure nothing an them.
• Make sure there is nothing in the tub before washing.
• To make sure there is cloth caught in the door sealing ring,in order to
avoid the cloths and door seal ring from damaging.
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Non-fault conditions
The door can't
open.

[

There is an odor.

There is too little
water when wash
and rinse.
No water
inflowing.

•The program is running.
•There are clothes between the door and
door seals.
•There may be a smell of rubber because
some components are made up of rubber.
• Roller washing machinejust needs a little
water when operating.

• ls the tap turned on?
• ls the inlet pipe frozen?
•Are the filters blocked?

Water inflows halfway. • lf the water level declines, the washer will
supply water automatically.
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Water outflows
when washing.

•Check if add the detergent with too much
bubbles.

Remaining time
changes

• lf clothes are oft center when spin,
spinning time will extend to correct the
deviation.

There is abnormal
noise when spin.

•Check if the power line touches with cabinet.
•Have the transport bolts been dismantled?
•Are there some hairpins or coins in the roller?

The washer can't
work after the
failure of electricity.

•The washer will stop working after the
failure of electricity. When the power is
restored, it still can't continue to work.
Please press the power button and
reset the program.

Troubleshooting guide
check polnts

Phenomenon

Washer can't start

Spinning screen
shows "UE"

Water inflow
screen shows "IE"

-Check if press the power button
or start/pause button
-Is the plug pulling out?
-Is there a power failure?
-Check if cut the leakage protector?
-Is check if disassemble the carriage bolt?
-Is the machine placed steadily?
-Are the clothes too small or light?
-Are the locknuts on under the feet
tightened up?
-Check if turn the tap oil?
-Is the water supply cut off or the water
pressure too low? .
-Are the water inlet pipes frozen?
-Are the filters blocked?

Water outflow
screen shows "OE"

-Are the
-Are the
-Are the
-Are the

Door trouble
screen shows "DE"

•Make sure if start the washer
without closing the door well.

No heating
screen shows “ HE"

outlet pipes placed too high?
outlet pipes frozen?
outlet pipes blocked?
floor drain blocked?

solutions
Press the power button or
start/pause button.
-Connect the plug.
-Please wait.
-Open the leakage protector.
Disassemble the carriage bolt
Place the machine on a steady ground.
Add more clothes.
Tighten up the locknuts.
Open the stopcock.
Please wait..
Use hot water to unfreeze the pipes.
Take out the filters and clean them.
Please put away the outlet pipes and
make sure the height is in 1M.
Use hot water to unfreezetlhe pipes.
Take out the foreign matter and dredge
the pipes.
Clean the floor drain.
Make sure the door truly closed

Please pull the plug and entrust the after-sales service

Continuous water
inflow screen
shows "FE"

Close the stopcock, pull the plug and ,entrust the after-sales service.

The screen shows
"LE" or "CE"
when wash tub
doesn't rotate.

Close the stopcock, pull the plug and ,entrust the after-sales service.

Too much foam

•Check if add too much detergent?
•Check if add too much detergent?

Add reasonable amount or detergent.
Use the detergent correctly.
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Specification
Model

PWM 858

Rated washing capacity

8 kg

Rated spinning capacity

8 kg

Rated voltage

220-240V-,50Hz

Rated washing power

320W

Rated spinning power

520W

Power consumption of off-mode

0,4W

Power consumption of left-on mode

0,44W

Rated heating power

200W

Maximum power

2200W

Water consumption (Based on 220 standard

12000 L/annum (Actual water consumption will depend on how the

washing cycles for cotton programs at 60°C and
40 °C at full and partial load)

appliance is used)

Energy consumption (Based on 220
standard washing cycles for cotton programs at
60°C and 40 °C at full and partial load)

250kWh/annum (Actual water consumption will depend on how the

Maximum spin speed

1200rmp

appliance is used)

Spin-dying efficiency class

B

Washing noise (Airborne acoustical noise

60 dB(A)

emission during washing phase for standard
60°C and 40 °C at full and partial capacity)

Spining noise (Airborne acoustical noise
emission during washing phase for standard
60°C and 40 °C at full and partial capacity)

72dB(A)

Waterproof class

IPX4

Water pressure

0,03-1 Mpa

Energy efficiency rate

A+++

EU Ecolabel award

N/A

External dimension

595*575*850

Standard Program Consumption specification
Standard
program

Load

Energy
consumption

Water
consumption

Cotton 60°C
Cotton 60°C
Cotton 40°C

8 kg
4kg
4kg

1,05kwh
1,01kwh
0,98kwh

53L
48L
48L

Remaining
moisture
content
52%
50%
50%

The household washing machine is equipped with a power manager system.
The duration of the left-on mode is: 10mins.

Program
duration
248min
248min
238min

Environmental Protection
Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be
disposed with other household wastes throughout the EU. To
prevent possible harm to the environment or human health
from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources. To return
your used device, please use the collection systems or contact
the retailer where the product was purchased.
They return and can take this product for environmental safe
recycling.

AUTHORISED AFTER SALES SERVICE
www.serviceworld.gr
ΤEL. 210-620.38.38
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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