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Τάση / συχνότητα λειτουργίας:
(V/Hz) (220-240) V~/50Hz;
Συνολική ένταση ρεύματος (A): 10
Πίεση νερού (mpa)
Μέγιστη: 1 Mpa / Ελάχιστη : 0,1 Mpa
Συνολική ισχύς (W) : 2200
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου (Πλύσιμο)
(kg) : 9
-Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες σωματικές,ή πνευματικές ικανότητες,
ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,
εκτός αν τα άτομα αυτά έχουν δεχθεί επίβλεψη ή
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
-Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου ρεύματος,
καλέστε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
σέρβις για να το αντικαταστήσει.
-Όταν πραγματοποιείτε τις συνδέσεις εισροής
νερού στη συσκευή, χρησιμοποιήστε μόνο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
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το νέο εύκαμπτο σωλήνα νερού που συνοδεύει τη
συσκευή σας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ παλιούς,
χρησιμοποιημένους ή κατεστραμμένους σωλήνες
νερού.
-Η συσκευή προορίζεται για χρήση από παιδιά
πάνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα
με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τα άτομα
αυτά έχουν δεχθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη
χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με
τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν
πρέπει να γίνει από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ)

• Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης.
• Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί για οικιακή
χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, θα
ακυρωθεί η εγγύηση της συσκευής.
• Κρατάτε τα κατοικίδια μακριά από τη συσκευή
• Ελέγξτε τη συσκευασία της συσκευής σας πριν την
εγκατάσταση, και την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής
μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Μη χρησιμοποιήσετε
οποιαδήποτε συσκευή παρουσιάζει ζημιά ή είναι
ανοιγμένη η συσκευασία της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ)

• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο για ρούχα τα οποία
ο κατασκευαστής τους έχει καθορίσει ότι μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο.
• Πριν την πρώτη χρήση του πλυντηρίου, αφαιρέστε
από την πίσω πλευρά της συσκευής τις 4 βίδες ασφαλούς μεταφοράς και τους λαστιχένιους αποστάτες. Αν
δεν αφαιρεθούν οι βίδες, μπορεί να προκληθούν έντονοι κραδασμοί, θόρυβος και βλάβη του προϊόντος (και
ακύρωση της εγγύησης).
• Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από οποιοδήποτε είδους εξωτερικούς παράγοντες (παρασιτοκτόνα, φωτιά κλπ.).
• Μην πετάξετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις
για μελλοντική αναφορά. Εσείς ή κάποιος άλλος μπορεί να
τις χρειαστεί στο μέλλον.
Σημείωση: Οι προδιαγραφές της συσκευής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν που έχετε προμηθευτεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

• Η απαραίτητη θερμοκρασία περιβάλλοντος για την ιδανική
λειτουργία της συσκευής είναι 15-25°.
• Οι εύκαμπτοι σωλήνες μπορεί να σχιστούν και να σκάσουν αν παγώσουν. Σε περιοχές όπου η θερμοκρασία είναι
κάτω από το μηδέν, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της
ηλεκτρονικής πλακέτας.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα που θα τοποθετήσετε μέσα στη
συσκευή δεν περιέχουν μέσα στις τσέπες του ξένα σώματα
(καρφιά, βελόνες, κέρματα, αναπτήρες, σπίρτα, συνδετήρες κλπ.). Αυτά τα ξένα σώματα μπορούν να προξενήσουν
ζημιά στη συσκευή.
• Συνιστάται τον πρώτο κύκλο πλυσίματος να τον
πραγματοποιήσετε στο πρόγραμμα 90˚ Βαμβακερά
και χωρίς ρούχα, προσθέτοντας τη ½ ποσότητα
απορρυπαντικού στο 2ο διαμέρισμα του συρταριού
απορρυπαντικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

• Επειδή το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό μπορεί να δημιουργήσει κατάλοιπα αν παραμείνει εκτεθειμένο στον αέρα
για μεγάλο χρονικό διάστημα, να τοποθετείτε το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό στο συρτάρι απορρυπαντικού κατά
την έναρξη κάθε πλυσίματος.
• Συνιστάται να αποσυνδέετε τη συσκευή σας από την
πρίζα και να κλείνετε το διακόπτη εισόδου νερού αν δεν
πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Επίσης, αφήνοντας την πόρτα της συσκευής σας ανοικτή
θα αποτρέψετε το σχηματισμό δυσοσμίας λόγω υγρασίας.
• Μια μικρή ποσότητα νερού μπορεί να έχει παραμείνει στο
πλυντήριό σας μετά τις δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας.
Αυτό δεν θα προξενήσει ζημιά στη συσκευή σας.
• Να θυμάστε ότι τα υλικά συσκευασίας της συσκευής σας
μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά. Φυλάξτε τα υλικά
συσκευασίας σε μέρος όπου δεν μπορούν να τα φθάσουν
τα παιδιά ή πετάξτε τα με κατάλληλο τρόπο.
• Διατηρείτε μακριά από παιδιά και μωρά τα μικρά εξαρτήματα που βρίσκονται μαζί με τα έντυπα της συσκευής σας.
• Να χρησιμοποιείτε τα προγράμματα πρόπλυσης μόνο για
πολύ λερωμένα ρούχα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

• Ποτέ μην ανοίγετε τη θήκη του απορρυπαντικού ενώ το πλυντήριο βρίσκεται
σε λειτουργία.
• Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε
πρώτα τη συσκευή από το ρεύμα και
στη συνέχεια κλείστε τη βρύση παροχής νερού. Μην επιχειρείτε προσωπικά
την επισκευή, πάντοτε να επικοινωνείτε
με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για
συμβουλή.
• Η ποσότητα ρούχων που τοποθετείτε
μέσα στο πλυντήριο ρούχων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα
που υποδεικνύεται.
• Ποτέ μην εξαναγκάζετε το άνοιγμα της
πόρτας ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε
λειτουργία.
• Το πλύσιμο ρούχων που έχουν λερωθεί με αλεύρι μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στο πλυντήριο. Μην πλένετε
ρούχα με λεπτή σκόνη στο πλυντήριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

• Να τηρείτε τις συμβουλές του κατασκευαστή των
ρούχων σχετικά με το απορρυπαντικό/μαλακτικό
του υφάσματος σε ότι αφορά τη χρήση μαλακτικού
ή παρόμοιων προϊόντων στο πλυντήριο.
• Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε μέρος όπου η
πόρτα του μπορεί να ανοίξει πλήρως. (Μην το
εγκαταστήσετε σε μέρη όπου η πόρτα του δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως.)
• Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε θέσεις με καλό αερισμό όπου η κυκλοφορία του αέρα είναι συνεχής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Πρέπει να διαβάσετε αυτές τις προειδοποιήσεις. Έτσι μπορείτε να προστατεύετε τον
εαυτό σας και τους αγαπημένους σας από
θανατηφόρο τραυματισμό και κίνδυνο.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ!
Μην αγγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και το νερό που εξέρχεται καθώς η συσκευή
μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά
τη λειτουργία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΟΓΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ!
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή επέκταση καλωδίου.
• Μη συνδέετε στην πρίζα φθαρμένα ή
σκισμένα καλώδια.
• Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο κατά την
αποσύνδεση – πάντοτε να πιάνετε το
ίδιο το βύσμα.
• Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα
από την πρίζα με βρεγμένα χέρια για
την αποφυγή ηλεκτροπληξίας!
• Ποτέ μην αγγίζετε το πλυντήριο με
βρεγμένα χέρια ή πόδια.
• Καλέστε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για αντικατάσταση
σε περίπτωση δυσλειτουργίας του καλωδίου τροφοδοσίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Κίνδυνος πλημμύρας!
• Ελέγχετε αν το νερό εξέρχεται γρήγορα πριν τοποθετήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στο
νεροχύτη.
• Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτραπεί η
μετατόπιση του εύκαμπτου σωλήνα.
• Η αναπήδηση του εύκαμπτου σωλήνα που δεν
έχει τοποθετηθεί κατάλληλα μπορεί να τον μετατοπίσει. Φροντίστε ώστε το πώμα του νεροχύτη να μη
φράσσει την τρύπα του νεροχύτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
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Κίνδυνος φωτιάς!
• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα υγρά κοντά στο πλυντήριο.
• Το περιεχόμενο των προϊόντων αφαίρεσης χρωμάτων
μπορεί να προκαλέσει διάβρωση. Για το λόγο αυτό, ποτέ
μη χρησιμοποιήσετε μέσα στη συσκευή σας υλικά
αφαίρεσης χρωμάτων.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν διαλύτη (όπως βενζίνη) στο πλυντήριο.
• Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες των
ρούχων (καρφιά, συνδετήρες, αναπτήρα, σπίρτα
κ.τ.λ.) κατά την τοποθέτησή τους στο πλυντήριο.
Ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος φωτιάς
και έκρηξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
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Κίνδυνος πτώσης και τραυματισμού!
• Μη σκαρφαλώνετε στο πλυντήριο. Η άνω επιφάνεια του πλυντηρίου μπορεί να σπάσει και να τραυματιστείτε.
• Τακτοποιήστε τον εύκαμπτο σωλήνα, το
καλώδιο και τη συσκευασία του πλυντηρίου κατά
την τοποθέτηση. Είναι πιθανό να σκοντάψετε και να
πέσετε.
• Μη γυρίσετε τη συσκευή σας ανάποδα ή στο πλάι.
• Μη σηκώνετε το πλυντήριο κρατώντας το από
αφαιρούμενα τμήματα (συρτάρι απορρυπαντικού,
πόρτα). Τα τμήματα αυτά μπορεί να σπάσουν και να
προκαλέσουν τον τραυματισμό σας.
• Υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε και να τραυματιστείτε σε περίπτωση ακατάλληλης τοποθέτησης
υλικών όπως εύκαμπτοι σωλήνες και καλώδια μετά
την τοποθέτηση του πλυντηρίου.					
		
Το πλυντήριο πρέπει να μεταφέρεται από
2 ή περισσότερα άτομα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
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Ασφάλεια παιδιών!
• Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στο
πλυντήριο. Τα παιδιά μπορεί να κλειδωθούν μέσα
στο πλυντήριο και να επέλθει κίνδυνος θανάτου.
• Το γυαλί και η επιφάνεια της πόρτας μπορεί
να θερμανθούν πολύ κατά τη λειτουργία του
πλυντηρίου. Κατά συνέπεια, το δέρμα των
παιδιών μπορεί να υποστεί ιδιαίτερη ζημιά
από την επαφή με το πλυντήριο.
• Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
• Μπορεί να επέλθει δηλητηρίαση αν καταναλωθεί
απορρυπαντικό ή υλικά συντήρησης και μπορεί να
προκληθεί ερεθισμός στα μάτια ή το δέρμα αν έρθουν σε επαφή με τα υλικά αυτά. Φυλάσσετε τα υλικά
καθαρισμού μακριά από παιδιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αφαίρεση υλικών συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας προστατεύουν το πλυντήριο από οποιαδήποτε φθορά μπορεί να προκληθεί
κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον καθώς είναι ανακυκλώσιμα.
Η ανακύκλωση των υλικών συντελεί τόσο στην
εξοικονόμηση πρώτων υλών όσο και στη μείωση
της παραγωγής αποβλήτων.
Απόρριψη του παλιού πλυντηρίου
Οι παλιές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να περιέχουν εξαρτήματα που
μπορούν να περισυλλεχθούν.
Έτσι, ποτέ μην πετάτε τις παλιές συσκευές
που δε χρησιμοποιείτε πλέον στα σκουπίδια.
Βεβαιωθείτε πως τα εξαρτήματα των παλιών ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών συσκευών θα επαναχρησιμοποιηθούν μεταφέροντάς τα στα κέντρα περισυλλογής που προβλέπονται από τις σχετικές αρχές.
Βεβαιωθείτε πως οι παλιές συσκευές φυλάσσονται σε κατάλληλο μέρος για την ασφάλεια
των παιδιών ώσπου να απομακρυνθούν από
το σπίτι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
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Ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για να πετύχετε
την καλύτερη απόδοση του πλυντηρίου:
• Η ποσότητα ρούχων που τοποθετείτε μέσα στο
πλυντήριο ρούχων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τη
μέγιστη ποσότητα που υποδεικνύεται.
Με αυτό τον τρόπο, το πλυντήριο θα λειτουργεί με
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
.
• Αν δε χρησιμοποιείτε το χαρακτηριστικό πρόπλυσης
για ρούχα που είναι ελαφρώς έως μέτρια βρόμικα,
εξοικονομείτε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

1-Πάνω πλαίσιο
2-Συρτάρι απορρυπαντικού
3-Κουμπί προγράμματος
4-Υψηλής ανάλυσης
οθόνη LCD		

5-Πλήκτρα αφής

6-Πόρτα

7-Κάλυμμα φίλτρου
αντλίας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Βίδα ασφάλειας για τη
μεταφορά
Βαλβίδα εισαγωγής νερού
Εύκαμπτος σωλήνας
αποχέτευσης
Καλώδιο τροφοδοσίας

Βίδα ασφάλειας για τη
μεταφορά

Βίδα ασφάλειας για τη
μεταφορά

Βίδα ασφάλειας για τη
μεταφορά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση / συχνότητα
λειτουργίας (V/Hz)

(220-240) V~/50 Hz

Συνολικό ρεύμα (A)

10

Πίεση νερού (Mpa)

Μέγιστη: 1 Mpa
Ελάχιστη: 0,1 Mpa

Συνολική ισχύς (W)

2200

Μέγιστη χωρητικότητα
στεγνών ρούχων (κ.)

9

Ταχύτητα περιστροφής
(στρ. / λεπ.)

100

Αριθμός προγραμμάτων

15

Διαστάσεις
(Ύψος x Πλάτος x Βάθος) (χιλ.)

845 x 597 x 582
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

Πριν λειτουργήσετε το πλυντήριο ρούχων, αφαιρέστε
τις 4 βίδες μεταφοράς και
τους ελαστικούς αποστάτες
από την πλάτη του πλυντηρίου. Αν δεν αφαιρεθούν οι
βίδες, μπορεί να προκληθούν ισχυροί κραδασμοί, θόρυβος και δυσλειτουργία του
πλυντηρίου, (με συνέπεια
την ακύρωση της εγγύησης).

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει
να χαλαρώσετε τις βίδες
ασφάλειας για τη μεταφορά
περιστρέφοντάς τις
αντίστροφα από τους δείκτες
του ρολογιού
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο κλειδί.

X4

X4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

Οι βίδες μεταφοράς θα πρέπει να αφαιρεθούν τραβώντας προς τα έξω.
Προσαρμόστε τις πλαστικές
τάπες των βιδών μεταφοράς
που παρέχονται στη σακούλα
εξαρτημάτων στις θέσεις από
τις οποίες αφαιρέθηκαν οι
βίδες μεταφοράς.
Οι βίδες μεταφοράς ασφάλειας θα πρέπει να αποθηκευτούν για χρήση σε περίπτωση μεταφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει οπωσδήποτε να
αφαιρέσετε τις βίδες
μεταφοράς από το
πλυντήριο πριν από
την πρώτη του χρήση.
Οι βλάβες που προκύπτουν στο πλυντήριο λόγω λειτουργίας
του με τις βίδες μεταφοράς στη θέση τους
δεν καλύπτονται από
την εγγύηση.
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X4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ)

Προσαρμογή ρυθμιζόμενων στηριγμάτων
• Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε χαλί ή σε δάπεδο που αποτρέπει
τον αερισμό της βάσης του.
• Για να εξασφαλίσετε αθόρυβη λειτουργία του πλυντηρίου χωρίς
κραδασμούς, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μη ολισθηρό και στερεό
δάπεδο.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισοστάθμιση του πλυντηρίου μέσω
των στηριγμάτων.
• Χαλαρώστε το πλαστικό παξιμάδι προσαρμογής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ)

• Προσαρμόστε τα στηρίγματα προς τα πάνω και προς τα
κάτω περιστρέφοντάς τα.
• Αφού πετύχετε την ισοστάθμιση, σφίξτε το πλαστικό παξιμάδι προς τα πάνω ξανά.

X4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ)

• Ποτέ μην τοποθετείτε χαρτόνια, ξύλα ή παρόμοια υλικά
κάτω από το πλυντήριο για να αντισταθμίσετε τις στρεβλώσεις του δαπέδου.
• Κατά τον καθαρισμό του δαπέδου, όπου είναι τοποθετημένο το πλυντήριο, προσέχετε να μην επηρεάσετε την
ισοστάθμιση των στηριγμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)
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• Το πλυντήριο έχει ρυθμιστεί σε 220-240 V και 50 Hz.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας του πλυντηρίου διαθέτει ειδικό βύσμα με γείωση. Το βύσμα αυτό θα πρέπει πάντοτε
να τοποθετείται σε γειωμένη πρίζα των 10 amp. Η τιμή
του ρεύματος της ασφάλειας θα πρέπει να είναι 10 amp.
Η τιμή του του ρεύματος της ασφάλειας στη γραμμή τροφοδοσίας
όπου συνδέεται το βύσμα θα πρέπει επίσης να είναι 10 amp. Αν δε
διατίθεται πρίζα και ασφάλεια με αυτές τις απαιτήσεις, ζητήστε από
έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας τα παρέχει.
• Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από χρήση
χωρίς γείωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία του πλυντηρίου υπό
χαμηλή τάση θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του
πλυντηρίου και θα περιορίσει την απόδοσή
του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ)
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• Για να εξαλείψετε τη διαρροή νερού στα σημεία επαφής, παρέχονται 1 ή 2 παξιμάδια στο πακέτο του εύκαμπτου σωλήνα (ισχύει για πλυντήρια με διπλή παροχή
νερού).
Προσαρμόστε τα παξιμάδια αυτά στα άκρα των νέων
εύκαμπτων σωλήνων παροχής νερού από την πλευρά
της βρύσης.
• Εγκαταστήστε τους νέους εύκαμπτους σωλήνες
παροχής νερού σε διακόπτη παροχής με σπείρωμα ¾˝.
• Συνδέστε το λευκό γωνιακό άκρο των εύκαμπτων σωλήνων παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού
με το λευκό φίλτρο στην πλάτη του πλυντηρίου και το
κόκκινο γωνιακό άκρο στη βαλβίδα με το κόκκινο φίλτρο
(ισχύει για πλυντήρια με διπλή εισαγωγή νερού).
Σφίξτε τα πλαστικά τμήματα των συνδέσμων με το χέρι
σας.
Αν δεν είστε βέβαιοι, φροντίστε να πραγματοποιηθούν οι
εργασίες σύνδεσης από εξειδικευμένο υδραυλικό.
• Η ροή του νερού με πίεση 0,1-1 Mpa θα επιτρέπει στο
πλυντήριο να λειτουργεί πιο αποδοτικά.) (Πίεση 0,1 Mpa
σημαίνει πως περισσότερα από 8 λίτρα νερού ρέουν
μέσα από πλήρως ανοικτή βρύση ανά λεπτό.)
• Εξασφαλίστε πως στα σημεία επαφής δεν υπάρχει
διαρροή ανοίγοντας εντελώς τη βρύση αφού ολοκληρώσετε τις συνδέσεις.

3/4ίν.

10 χιλ.

• Το πλυντήριο μπορεί να διαθέτει είτε απλή παροχή
(κρύο) ή διπλή παροχή νερού (κρύο/ζεστό) ανάλογα με
τις προδιαγραφές του.
Ο εύκαμπτος σωλήνας με το λευκό καπάκι θα πρέπει να
συνδεθεί με την παροχή κρύου νερού και ο εύκαμπτος
σωλήνας με το κόκκινο καπάκι με την παροχή ζεστού
νερού (ισχύει για πλυντήρια με διπλή παροχή νερού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ)

• Βεβαιωθείτε πως οι νέοι εύκαμπτοι σωλήνες εισαγωγής νερού δεν
είναι λυγισμένοι, δε συνθλίβονται και δε μεταβάλλεται η διάστασή
τους.
• Αν το πλυντήριο δε διαθέτει διπλή εισαγωγή θερμού νερού, η θερμοκρασία τις εισαγωγής θερμού νερού θα πρέπει να φτάνει το πολύ
στους 70°C.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο τους νέους εύκαμπτους σωλήνες που παρέχονται με το πλυντήριο κατά τη σύνδεση της εισαγωγής νερού
στο πλυντήριο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παλιούς, χρησιμοποιημένους ή φθαρμένους σωλήνες εισαγωγής νερού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
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• Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εξαγωγής νερού
μπορεί να τοποθετηθεί σε ειδική διάταξη συνδεδεμένη
απευθείας σε οπή αποχέτευσης ή στην σύνδεση εξόδου
του νιπτήρα.
• Ποτέ μην επιχειρείτε να επεκτείνετε το σωλήνα
αποχέτευσης με συνδέσμους.
• Μην βάζετε το σωλήνα αποχέτευσης του πλυντηρίου σε δοχείο, κουβά ή νεροχύτη.
• Βεβαιωθείτε πως ο σωλήνας αποχέτευσης
νερού δεν, τσαλακώνεται, συνθλίβεται ή επεκτείνεται,
Σημειώστε:
• Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού θα πρέπει
να στερεώνεται σε ύψος τουλάχιστον 60 εκ., έως
100 εκ. από το έδαφος.

~ 145 εκ.

~ 95 εκ.

~ 140 εκ.
~ 95 εκ.

~ 150 εκ.

0 - μεγ. 100 εκ.

~ 95 εκ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1

2

3 4
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5

1-Συρτάρι απορρυπαντικού

2 - Περιστροφικό κουμπί Προγράμματος / Κουμπί ενεργοποίησης-απενεργοποίησης:
Με χρήση του περιστροφικού κουμπιού προγράμματος, μπορείτε να επιλέξετε
πρόγραμμα πλυσίματος για τα ρούχα σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα
γυρίζοντας το περιστροφικό κουμπί προγράμματος σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Βεβαιωθείτε ότι το περιστροφικό κουμπί προγράμματος είναι ακριβώς στο πρόγραμμα που θέλετε να επιλέξετε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
3- Οθόνη πληροφοριών: Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να
δείτε τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων πλυσίματος που
επιλέξατε και επίσης να πάρετε πληροφορίες για την κατάσταση της συσκευής.
4- Κουμπιά ρύθμισης και πρόσθετων λειτουργιών: Τα κουμπιά της συσκευής σας είναι τύπου αφής. Για να κάνετε μια
επιλογή μπορείτε απλά να αγγίξετε το κουμπί.

5-Κουμπί Έναρξης/Παύσης: Με αυτό το κουμπί μπορείτε να θέσε
τε τη συσκευή σας σε λειτουργία ή σε κατάσταση αναμονής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ)
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Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την
πλάκα καθορισμού υγρού όταν θέλετε
να πλύνετε ρούχα με υγρό
απορρυπαντικό. Μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τα υγρά απορρυπαντικά σε όλα τα προγράμματα
χωρίς πρόπλυση. Τοποθετήστε το
εξάρτημα υγρού απορρυπαντικού
(που βρίσκεται μέσα στο πλυντήριο)
στη δεύτερη θήκη του συρταριού
απορρυπαντικού (*) και ορίστε την
ποσότητα απορρυπαντικού. (Χρησιμοποιήστε την ποσότητα υγρού
απορρυπαντικού που συστήνεται
από τους κατασκευαστές των υγρών
απορρυπαντικών).
Μην υπερβαίνετε το επίπεδο MAX,
να το χρησιμοποιείτε μόνο για υγρό
απορρυπαντικό, μη χρησιμοποιείτε
το εξάρτημα για απορρυπαντικό σε
σκόνη, αλλά να το αφαιρείτε.)
Εξάρτημα υγρού απορρυπαντικού (*)
Θήκη απορρυπαντικού κύριας πλύσης
Θήκη
μαλακτικού
Θήκη απορρυπαντικού πρόπλυσης
Επίπεδα στάθμης απορρυπαντικού σκόνης
Μεζούρα
απορρυπαντικού
σκόνης (*)

(*) Οι μηχανολογικές προδιαγραφές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με
το προϊόν αγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ)

34

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Θήκη απορρυπαντικού κύριας
πλύσης:
Σε αυτή τη θήκη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο υλικά όπως απορρυπαντικό
(υγρό ή σκόνη), αποσκληρυντικό και παρόμοια.
Μπορείτε να βρείτε το εξάρτημα υγρού απορρυπαντικού
μέσα στο πλυντήριο κατά την πρώτη εγκατάσταση. (*)
Θήκη μαλακτικού, απορρυπαντικού
υφασμάτων:
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μαλακτικό για τα ρούχα (κατά προτίμηση στην ποσότητα και στον τύπο
που συστήνει ο κατασκευαστής του μαλακτικού). Ορισμένες φορές τα μαλακτικά που χρησιμοποιείτε για τα ρούχα
μπορεί να αφήνουν υπολείμματα στη θήκη. Ο λόγος είναι
ότι το μαλακτικό είναι παχύρρευστο. Για να αποφύγετε
αυτή την κατάσταση, συστήνεται η χρήση πιο ρευστών
υγρών μαλακτικών ή η αραίωση του μαλακτικού πριν
από τη χρήση του.
Θήκη απορρυπαντικού πρόπλυσης:
Η θήκη αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο όταν επιλεχθεί η λειτουργία πρόπλυσης.
Η λειτουργία πρόπλυσης συστήνεται για πολύ βρόμικα ρούχα.
(*) Οι μηχανολογικές προδιαγραφές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το
προϊόν αγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

• Με το περιστροφικό κουμπί προγράμματος μπορείτε να
επιλέξετε το πρόγραμμα με το οποίο θα πλύνετε τα ρούχα
σας.
• Μπορείτε να επιλέξετε πρόγραμμα περιστρέφοντας το
περιστροφικό κουμπί προγράμματος στη μία ή στην άλλη
κατεύθυνση.
• Βεβαιωθείτε ότι το περιστροφικό κουμπί προγράμματος
είναι ακριβώς στο πρόγραμμα που θέλετε να επιλέξετε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑ)
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Για να κάνετε τις πρώτες ρυθμίσεις της συσκευής σας:
• Συνδέστε τη συσκευή σας στο ρεύμα.
• Ανοίξτε το διακόπτη παροχής νερού.

• Μετά τη εισαγωγή όπου εμφανίζεται το λογότυπο, η συσκευή θα μεταβεί
αυτόματα στο μενού ρύθμισης ώρας για την επιλογή της ώρας.

EC

TIME

kg.6
88kg.
kg 6.6kg.
kg.

ρύθμιση ώρας ημέρας

HAFIZA
HAFIZA

• Η συσκευή σας θα ζητήσει την επιβεβαίωσή σας για τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας. Πηγαίνετε στο μενού ρύθμισης αγγίζοντας το κουμπί με το σύμβολο
ση.

. Το κουμπί με το σύμβολο

σας επιτρέπει έξοδο χωρίς ρύθμι-

Σημείωση: Πρέπει να ρυθμίσετε σωστά την τρέχουσα ώρα. Αν δεν το κάνετε,
θα επηρεαστεί η απόδοση άλλων λειτουργιών που εξαρτώνται από την ώρα.
Σημείωση: Οι απομνημονευμένες πληροφορίες ώρας θα μηδενιστούν αν
κρατήσετε τη συσκευή σας αποσυνδεδεμένη από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερο από 15 μέρες. Σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή σας
θα σας ξαναζητήσει να ρυθμίσετε την ώρα όταν την ενεργοποιήσετε πάλι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑ)
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• Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ωρών και λεπτών αγγίζοντας τα κουμπιά με
.
τα σύμβολα

EC

TIME

kg.6
88kg.
kg 6.6kg.
kg.

HAFIZA
HAFIZA

1

2

• Αφού ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα, επιβεβαιώστε την αγγίζοντας το κουμπί
.
με το σύμβολο
EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

HAFIZA

• Η συσκευή σας θα μεταβεί αυτόματα στην κύρια οθόνη του προγράμματος
που έχετε επιλέξει. Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής αγγίζοντας
το κουμπί με σύμβολο

σε αυτήν την οθόνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ)

EC

TIME

38

kg.6 .6
88 kg.
6 kg.
kg
kg.

HAFIZA
HAFIZA

• Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα με τα κουμπιά κατεύθυνσης
.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

Ελληνικά

HAFIZA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ)

EC

TIME
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kg.6 6 kg.
8 kg.

Ελληνικά

HAFIZA

• Αγγίξτε το κουμπί

για να αποθηκεύσετε τη γλώσσα που επιλέξατε.

• Στην οθόνη θα εμφανιστεί το ερώτημα αν εγκρίνετε την επιλογή.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

Change
to
αλλαγή σε 'Ελληνικά' ?

HAFIZA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ)
• Αγγίξτε το κουμπί
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για να εγκρίνετε την αλλαγή γλώσσας.

• Αν πιστεύετε ότι επιλέξατε λάθος γλώσσα, αγγίξτε το κουμπί
άλλη γλώσσα.

και επιλέξτε

• Όταν επιβεβαιώσετε την αλλαγή γλώσσας, η γλώσσα που επιλέξατε θα ενεργοποιηθεί.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

Ελληνικά

HAFIZA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ)

• Πηγαίνετε στο μενού ρύθμισης ώρας
το κουμπί με σύμβολο
.
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της συσκευής πιέζοντας δύο φορές

• Το κόστος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να διαφέρει με την
ώρα της ημέρας, ανάλογα με τα τιμολόγια της εκάστοτε εταιρείας ηλεκτρισμού.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτά τα διαστήματα από τη δική σας εταιρεία
ηλεκτρισμού και να ρυθμίσετε τις δικές σας ώρες οικονομικής λειτουργίας,
ώστε η συσκευή σας να λειτουργεί στις ώρες που έχετε ορίσει.
Σημείωση: Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε
μετρητή με λειτουργία έξυπνου μετρητή ώστε να είναι σε θέση να παρέχεται
αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας.
• Αγγίξτε το κουμπί με σύμβολο

για να κάνετε αυτή τη ρύθμιση.

• Αν θέλετε να το κάνετε αυτό αργότερα, αγγίξτε το κουμπί με σύμβολο

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

HAFIZA

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ)

9 κιλά
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6

• Μπορείτε να ρυθμίσετε το Οικ. Χρονικό διάστημα αγγίζοντας τα κουμπιά με
. Βλ. σελ. 61 για ενεργοποίηση της πρόσθετης λειτουργίας Οικ.
σύμβολα
Χρονικού διαστήματος.

9 κιλά
κιλά

• Επιβεβαιώστε την επιλογή σας αγγίζοντας το κουμπί συμβόλου

6

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
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• Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συσκευή σας αγγίζοντας τα
κουμπιά συμβόλων
.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

HAFIZA

Το σύμβολο
υποδηλώνει ότι είναι ενεργοποιημένος ο ήχος
προειδοποίησης της συσκευής σας.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

HAFIZA

Το σύμβολο
υποδηλώνει ότι είναι απενεργοποιημένος ο ήχος
προειδοποίησης της συσκευής σας.
• Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής σας αγγίζοντας τα κουμπιά
συμβόλου
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΟΘΟΝΗΣ

/

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ)

• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής σας αγγίζοντας τα κουμπιά

EC

TIME

των συμβόλων

.
kg.6 6 kg.
8 kg.

HAFIZA

• Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης της συσκευής σας αγγίζοντας τα κουμπιά συμβόλου
.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης της συσκευής σας αγγίζοντας τα κουμπιά συμβόλων
.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

HAFIZA
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
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• Μπορείτε να επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αγγίζοντας το κουμπί συμβόλου
.
Αν θέλετε επαναφορά της συσκευής σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις:
• Αγγίξτε το κουμπί συμβόλου

EC

.

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

εργοστασιακές ρυθμίσεις

HAFIZA

• Στην οθόνη θα εμφανιστεί το ερώτημα αν εγκρίνετε την επιλογή.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

επαναφορά σε εργοστασιακές

HAFIZA

• Στην οθόνη θα εμφανιστεί το ερώτημα αν εγκρίνετε την επιλογή.
• Αν θέλετε να ακυρώσετε την επιλογή, αγγίξτε το κουμπί με σύμβολο
.
• Μπορείτε να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη αγγίζοντας το κουμπί

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
(ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΡΟΥΧΩΝ)
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• Τα ρούχα έχουν ετικέτες προϊόντος που προσδιορίζουν τις
προδιαγραφές τους. Πλένετε ή στεγνώνετε τα ρούχα σύμφωνα
με τις προδιαγραφές στην ετικέτα προϊόντος.

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

• Διαχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τους τύπους τους (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα κ.τ.λ.), τη θερμοκρασία
(κρύο, 30°, 40°, 60°, 90°) και το πόσο βρόμικα είναι (ελαφρώς
λερωμένα, λερωμένα, πολύ λερωμένα).
• Ποτέ μην πλένετε τα χρωματιστά και τα λευκά ρούχα μαζί.
• Πλένετε τα χρωματιστά ρούχα ξεχωριστά κατά την πρώτη τους πλύση
καθώς μπορεί να ξεβάψουν.
• Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα στα
ρούχα ή στις τσέπες. Αν υπάρχουν, αφαιρέστε τα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προβλήματα
που θα προκύψουν σε περίπτωση εισόδου
ξένων υλικών μέσα στη συσκευή δεν
καλύπτονται από την εγγύηση.
• Κλείνετε τα φερμουάρ στα ρούχα.
• Αφαιρείτε τα μεταλλικά ή πλαστικά άγκιστρα από τούλια ή
κουρτίνες ή τοποθετείστε τις μέσα σε δίκτυ ή τσάντα πλύσης
και σφραγίστε την.
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

• Αναποδογυρίστε υφάσματα όπως παντελόνια, πλεκτά, κοντομάνικα και φόρμες.
• Πλένετε κάλτσες, μαντήλια και άλλα παρόμοια μικρά άπλυτα
μέσα σε δίκτυ πλύσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
(ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΡΟΥΧΩΝ)

Επιτρέπεται
λευκαντικό

Όχι
λευκαντικό

Κανονική
πλύση

Μέγιστη θερμοκρασία σιδερώματος
150°C

Μέγιστη θερμοκρασία σιδερώματος
200°C

Όχι σιδέρωμα

Επιτρέπεται στεγνό καθάρισμα

Όχι στεγνό
καθάρισμα

Απλώστε οριζόντια

Κρεμάστε ενώ
είναι βρεγμένο

Στεγνώστε κρεμώντας όρθιο

Δεν επιτρέπεται
στέγνωμα σε
στεγνωτήριο

F

P

A

Επιτρέπεται στεγνό
καθάρισμα με βενζίνη, καθαρό οινόπνευμα και R113

Υπερχλωροαιθυλένιο R11, R13,
Πετρέλαιο

R11, R113, Βενζίνη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
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Η μέγιστη ποσότητα φορτίου της συσκευής μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το
πρόγραμμα που επιλέγετε. Μην υπερβείτε τη μέγιστη ποσότητα στεγνών
ρούχων που αναφέρεται στον πίνακα προγραμμάτων για τα προγράμματα πλυσίματος.

• Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

• Ελέγξτε το εσωτερικό του τυμπάνου της
συσκευής. Μπορεί να έχουν μείνει μέσα ρούχα
από προηγούμενες πλύσεις. Αν ναι, αδειάστε τη
συσκευή σας πριν επιλέξετε πρόγραμμα.

• Κατανείμετε τα ρούχα μέσα στη συσκευή. Διπλώστε αντικείμενα όπως
παπλώματα και κουβέρτες που θα τοποθετήσετε μέσα στη συσκευή σας όπως
φαίνεται παρακάτω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
• Τοποθετήστε τα ρούχα χωρισμένα μεταξύ τους.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο ανάμεσα στο κάλυμμα και
στο λάστιχο στεγανοποίησης όταν κλείνετε την πόρτα της συσκευής σας.
• Επίσης βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής έχει κλείσει τελείως.
• Αν δεν έχει κλείσει τελείως η πόρτα, δεν θα ξεκινήσει η διαδικασία πλυσίματος.

click
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ (ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ)
Η ποσότητα απορρυπαντικού που πρέπει να προσθέσετε στη συσκευή σας
καθορίζεται από τα εξής κριτήρια:
• Η χρήση του απορρυπαντικού θα βασίζεται στο βαθμό λεκέδων των
ρούχων σας. Για τα λιγότερο λερωμένα ρούχα μην επιλέγετε πρόπλυση και
προσθέστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στο 2ο διαμέρισμα του συρταριού απορρυπαντικού.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Πρόπλυση για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πρόπλυση, τοποθετήστε
στο διαμέρισμα αριθμός 1 το 1/4 του απορρυπαντικού που θα τοποθετούσατε
κανονικά στο συρτάρι απορρυπαντικού, και τοποθετήστε τα υπόλοιπα 3/4 στο
διαμέρισμα αριθμός 2.
• Στη συσκευή σας να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που έχουν παραχθεί
μόνο για αυτόματα πλυντήρια ρούχων. Ακολουθείτε πιστά τις συμβουλές των
κατασκευαστών απορρυπαντικών κατά τον καθορισμό της ποσότητας απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε με τα ρούχα σας.
• Όσο μεγαλύτερη είναι η σκληρότητα του νερού τόσο περισσότερο απορρυπαντικό πρέπει να χρησιμοποιήσετε.
• Η ποσότητα απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσετε θα αυξάνεται με την
ποσότητα των ρούχων.
• Τοποθετήστε το μαλακτικό στο διαμέρισμα μαλακτικού του συρταριού απορρυπαντικού. Μην υπερβείτε το επίπεδο MAX. Διαφορετικά, το μαλακτικό θα
διαρρεύσει μέσα στο νερό πλυσίματος.
• Τα μαλακτικά μεγάλης πυκνότητας χρειάζεται να αραιώνονται ως ένα βαθμό
πριν προστεθούν στο συρτάρι. Ο λόγος είναι ότι το συμπυκνωμένο μαλακτικό
θα φράξει το σιφώνιο και θα εμποδίσει τη ροή του μαλακτικού.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υγρά απορρυπαντικά σε όλα τα προγράμματα χωρίς πρόπλυση. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε τη συσκευή υγρού
απορρυπαντικού στο πλυντήριο, στο δεύτερο διαμέρισμα του συρταριού
απορρυπαντικού και προσθέστε το υγρό απορρυπαντικό χωρίς να υπερβείτε
τη μέγιστη στάθμη και την ποσότητα απορρυπαντικού που συνιστά ο κατασκευαστής.
(Δείτε τη σελίδα 33 σχετικά με τη θέση τη συσκευής υγρού απορρυπαντικού
μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού).
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ΡΟΥΧΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ)

• Συνδέστε τη συσκευή σας
στο ρεύμα.
• Ανοίξτε το διακόπτη
παροχής νερού.
• Ανοίξτε την πόρτα της
συσκευής.

• Κατανείμετε τα ρούχα μέσα στη συσκευή.
• Πιέστε την πόρτα της συσκευής σας για να την
κλείσετε, έως ότου ακούσετε τον ήχο ασφάλισης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

• Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
• Χρησιμοποιώντας το κουμπί προγράμματος, επιλέξτε το πρόγραμμα πλυσίματος που επιθυμείτε.

• Το όνομα και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος θα εμφανιστούν στην
οθόνη.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

βαμβακερά

HAFIZA

• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία (
ντας το κουμπί συμβόλου .

, 20°, 30°, 40°, 60°, 90°) πιέζο-

• Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα στυψίματος (
1200, 1400) αγγίζοντας το κουμπί συμβόλου .

, 400, 600, 800, 1000,
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Το πλυντήριο διαθέτει πρόσθετες λειτουργίες για αφαίρεση 22 διαφορετικών
τύπων
λεκέδων.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις βοηθητικές λειτουργίες σύμφωνα με τους τύπους
λεκέδων στα ρούχα σας.
Προειδοποίηση: Για να λειτουργεί σωστά η βοηθητική λειτουργία επιλογής τύπου λεκέδων,
θα πρέπει να μην αφήνετε τους λεκέδες να στεγνώνουν και να κολλάνε πάνω στα ρούχα σας.
Αφαιρείτε τα στερεά υλικά εκ των προτέρων.
Προειδοποίηση: Πριν αρχίσετε το πλύσιμο των φρέσκων λεκέδων στα ρούχα σας, πιέστε μία
φορά ένα πανί πάνω στο λεκέ. Μην τρίψετε το λεκέ!
Το πλυντήριο ρούχων ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία πλυσίματος, την κίνηση περιστροφής
του τυμπάνου και τον αριθμό και τη διάρκεια των ξεβγαλμάτων, σύμφωνα με τον επιλεγμένο
τύπο λεκέ.
Για παράδειγμα, οι μέθοδοι αφαίρεσης λεκέδων του πλυντηρίου σας έχουν ως εξής:
Λεκές από αίμα: Η βοηθητική λειτουργία για λεκέδες από αίμα σε συνδυασμό με το επιλεγμένο
πρόγραμμα πλυσίματος θα μουλιάσει σε κρύο νερό τα ρούχα με τους λεκέδες αίματος πριν το
κύριο πρόγραμμα και θα δράσει για τον καθαρισμό των λεκιασμένων επιφανειών, και μετά θα
αρχίσει το πρόγραμμα πλυσίματος που επιλέξατε.
Λεκές από αυγό: Το πλυντήριο θα μαλακώσει τους λεκέδες από αυγό σε χλιαρό νερό για
ορισμένη ώρα για να καθαρίσει τους λεκέδες, και κατόπιν το συνδυασμένο πρόγραμμα
πλυσίματος θα συνεχίσει, για να ολοκληρωθεί ο κύκλος πλυσίματος.
Οι δυνατότητες επιλογής τύπου λεκέ στο πλυντήριό σας αναφέρονται παρακάτω.
Για άλλες επιλογές λεκέδων, διατίθενται παρόμοιες λύσεις αφαίρεσης λεκέδων.
Για να ενεργοποιηθεί η επιλογή τύπου λεκέ, αγγίξτε το κουμπί συμβόλου
λεκέ στην οθόνη του πλυντηρίου σας. (Εικόνα 1)
Επιλέξτε τον τύπο λεκέ αγγίζοντας τα κουμπιά με σύμβολα βέλους

επιλογής τύπου

. (Εικόνα 2)

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, ενεργοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα πλυσίματος
αφαίρεσης λεκέδων που επιλέξατε αγγίζοντας το κουμπί συμβόλου
στην οθόνη. (Εικόνα 2)

Εικόνα 1
EC

Εικόνα 2

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.
9 κιλά 6 κιλά

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.
9 κιλά 6 κιλά

2

3

βαμβακερά

HAFIZA

HAFIZA
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Εικόνα 4

Εικόνα 3
EC
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TIME

EC

kg.6 6 kg.
8 kg.
9 κιλά

2

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

6 κιλά

9 κιλά

2

βαμβακερά

6 κιλά

Επιλογή λεκέ

HAFIZA

HAFIZA

Στην οθόνη θα δείτε το σύμβολο για τον τύπο λεκέδων που επιλέξατε. (Εικόνα 3)
Αν θέλετε να ακυρώσετε την επιλογή τύπου λεκέδων, μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί συμβόλου
επιλογής λεκέδων. Στην οθόνη θα εμφανιστεί για μικρό χρονικό διάστημα το προειδοποιητικό μήνυμα
ότι η επιλογή ακυρώθηκε. "Επιλογή λεκέ"
Αν θέλετε να επιλέξετε πάλι τη λειτουργία αφαίρεσης λεκέδων, εκτελέστε πάλι τους χειρισμούς που
φαίνονται στην εικόνα 1 και στην εικόνα 2.
Σημείωση: Αν στο τέλος του πλυσίματος δεν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα με τον επιλεγμένο
τύπο λεκέδων, μπορεί να έχετε επιλέξει λάθος τύπο. Για να αφαιρέσετε το λεκέ, επαναλάβετε το
πλύσιμο με τη σωστή επιλογή τύπου λεκέ.
Εξηγήσεις συμβόλων επιλογής λεκέδων

Πίνακας εξηγήσεων συμβόλων επιλογής λεκέδων
1-

αίμα

8-

καφές

15-

λεκέδες μανικιών

λάδι

2-

λάσπη

9-

κόκκινο κρασί

16-

3-

κάλτσες

10-

ντομάτα

17-

σάλτσα

4-

φαγητό μωρού

11-

τσάι

18-

σοκολάτα

φρούτα

19-

αποσμητικό

20-

κραγιον

5-

ιδρώτας

12-

6-

αυγό

13-

147-

γρασίδι

λεκέδες γιακάδων 21-

μέικ απ

παγωτό
22-

ανάμικτα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΚΕ

Βαμβακερά
Βαμβακερά οικολ.
*Βαμβακερά 60 e
*Βαμβακερά 40 e
Οικ. 20°
Συνθετικά
*Κουρτίνες
Μάλλινα
*Μεταξωτά
Πάπλωμα
Πρόσθετα
*Ξέβγαλμα
*Στύψιμο
*Αποστράγγιση
*Καθαρισμός τυμπάνου
Αντιαλλεργικό πρόγραμμα
Γρήγορο 12'
Καθημερινά 60° 60’
Αθλητικά

E
E
E
E
SY
E
E
SY
SY
E
SY
SY
SY
SY
SY
E
SY
E
E

Μπλούζες/Πουκάμισα

E

Νυκτερινή πλύση

E

E: Επιλέξιμο SY: Καμία επιλογή
Υποπρογράμματα

*:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ
- ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΘΜΟΥ ΛΕΚΕΔΩΝ
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για
το πλύσιμο ανάλογα με το πόσο λερωμένα
είναι τα ρούχα σας, ώστε να πλυθούν σε
λιγότερο ή περισσότερο χρόνο, σε χαμηλότερη
ή υψηλότερη θερμοκρασία. Σε ορισμένα
προγράμματα ο βαθμός λεκέδων ρυθμίζεται
αυτόματα.
Μπορείτε να κάνετε αλλαγές όπως επιθυμείτε.

EC
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TIME

kg.6 66kg.
89 kg.
κιλά
κιλά

3

βαμβακεBomuld
βαμβακερά
ρά

HAFIZA

Σημείωση: Εάν δεν υπάρξει καμία αλλαγή όταν αγγίξετε το κουμπί βαθμού λεκέδων

, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει

Λίγο λερωμένα (χωρίς πρόπλυση)
Κανονικά λερωμένα (χρησιμοποιήστε πρόπλυση αν χρειάζεται.)
Πολύ λερωμένα (χρησιμοποιήστε πρόπλυση αν χρειάζεται.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Βαμβακερά
Βαμβακερά οικολ.
*Βαμβακερά 60 e
*Βαμβακερά 40 e
Οικ. 20°
Συνθετικά
*Κουρτίνες
Μάλλινα
*Μεταξωτά
Πάπλωμα
Πρόσθετα
*Ξέβγαλμα
*Στύψιμο
*Αποστράγγιση
*Καθαρισμός τυμπάνου
Αντιαλλεργικό πρόγραμμα
Γρήγορο 12'
Καθημερινά 60°60’

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΛΕΡΩΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

E
E
E
E
SY
E
E
E
E
E
SY
SY
SY
SY
SY
E

Λερωμένα
Λερωμένα
Λερωμένα
Λερωμένα
Ελαφρά λερωμένα
Λερωμένα
Λερωμένα
Λερωμένα
Λερωμένα
Λερωμένα
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Λερωμένα

SY
E

Ελαφρά λερωμένα
Λερωμένα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Πολύ λερωμένα
Πολύ λερωμένα
Πολύ λερωμένα
Πολύ λερωμένα
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Πολύ λερωμένα
Πολύ λερωμένα
Πολύ λερωμένα
Πολύ λερωμένα
Πολύ λερωμένα
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ελαφρά λερωμένα
Ελαφρά λερωμένα
Ελαφρά λερωμένα
Ελαφρά λερωμένα
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Ελαφρά λερωμένα
Ελαφρά λερωμένα
Ελαφρά λερωμένα
Ελαφρά λερωμένα
Ελαφρά λερωμένα
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Ελαφρά λερωμένα

Αθλητικά

E

Λερωμένα

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Ελαφρά λερωμένα
Πολύ λερωμένα

Μπλούζες/Πουκάμισα

E

Λερωμένα

Πολύ λερωμένα

Ελαφρά λερωμένα

Νυκτερινή πλύση

E

Λερωμένα

Πολύ λερωμένα

Ελαφρά λερωμένα

E: Επιλέξιμο SY: Καμία επιλογή

* : Υποπρογράμματα

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)

Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα, μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε μια
βοηθητική λειτουργία.
• Πατήστε το κουμπί της βοηθητικής λειτουργίας που θα θέλατε να επιλέξετε.
Οι πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες λόγω του
προγράμματος που επιλέξατε ή της ποσότητας ρούχων που τοποθετήσατε στη
συσκευή.
Ο λόγος της μη διαθεσιμότητας:
-Δεν είναι συμβατή με βοηθητική λειτουργία που ήδη επιλέξατε.
- Αν μια βοηθητική λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν θέλετε να την επιλέξετε
ενώ λειτουργεί το πλυντήριο: η φάση πλυσίματος είναι τέτοια ώστε η πρόσθετη
λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.
• Μπορείτε να δείτε τον πίνακα προγραμμάτων στις σελίδες 81-91 για τις
πρόσθετες λειτουργίες που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα.

EC

TIME

kg. 66kg.
kg.6
89kg.
kg.

μέγ.120 λεπτ.

HAFIZA

• Αγγίξτε το κουμπί συμβόλου
λειτουργίας.

για να μεταβείτε στην ένδειξη βοηθητικής
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Με αυτή τη βοηθητική λειτουργία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τα πολύ
λερωμένα ρούχα σας έναν κύκλο πρόπλυσης. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη
λειτουργία, θα πρέπει να προσθέσετε απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης του συρταριού απορρυπαντικών.
• Αγγίξτε το κουμπί συμβόλου
για να ενεργοποιήσετε την πρόσθετη
λειτουργία πρόπλυσης Σημείωση: Αν δεν εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο
όταν θέλετε να επιλέξετε την πρόσθετη λειτουργία πρόπλυσης, αυτό
σημαίνει ότι το πρόγραμμα πλυσίματος που επιλέξατε δεν χρησιμοποιεί αυτή
τη λειτουργία.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

πρόπλυση

HAFIZA
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Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να κάνετε ένα επιπλέον ξέβγαλμα ή ξεβγάλματα στα ρούχα σας. Η συσκευή παρέχει 3 διαφορετικές επιλογές ξεβγάλματος
για αυτή την πρόσθετη λειτουργία.
: Ένα επιπλέον ξέβγαλμα γίνεται στο τέλος του πλυσίματος.
: Δύο επιπλέον ξεβγάλματα γίνονται στο τέλος του πλυσίματος.
: Τρία επιπλέον ξεβγάλματα γίνονται στο τέλος του πλυσίματος.
* Αν θέλετε να κάνετε περισσότερα από ένα ξεβγάλματα, αγγίξτε το πλήκτρο
συμβόλου
μέχρι να δείτε τον αριθμό ξεβγαλμάτων που επιθυμείτε
Σημείωση: Αν δεν εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο
όταν θέλετε να
επιλέξετε τη βοηθητική λειτουργία πρόσθετου ξεβγάλματος, αυτό σημαίνει ότι
το πρόγραμμα πλυσίματος που επιλέξατε δεν χρησιμοποιεί αυτή τη λειτουργία.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

επιλέξτε γλώσσα

HAFIZA
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- ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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Με αυτή τη βοηθητική λειτουργία μπορείτε να έχετε έναν πρόσθετο κύκλο
ξεβγάλματος των ρούχων σας. Η συσκευή σας θα εκτελέσει όλες τις φάσεις
ξεβγάλματος με καυτό νερό (συνιστάται για ρούχα που θα φορεθούν σε ευαίσθητο δέρμα, ρούχα μωρών και εσώρουχα)
* Για να ενεργοποιήσετε την πρόσθετη Αντιαλλεργική λειτουργία, αγγίξτε το
πλήκτρο συμβόλου
μέχρι να δείτε στην οθόνη το σύμβολο
.
Σημείωση: Αν δεν εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο
ση της πρόσθετης αντιαλλεργικής λειτουργίας,

όταν θέλετε χρή-

αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα πλυσίματος που επιλέξατε δεν χρησιμοποιεί
αυτή τη λειτουργία.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

αντιαλλεργικό

HAFIZA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ
- ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
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Με αυτή τη βοηθητική λειτουργία μπορείτε να επιτύχετε τα ρούχα σας να βγαίνουν
λιγότερο τσαλακωμένα αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πλυσίματος.
* Αγγίξτε το κουμπί συμβόλου
τουργία εύκολο σιδέρωμα.

για να ενεργοποιήσετε την πρόσθετη λει-

Σημείωση: Αν δεν εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο
επιλέξετε την πρόσθετη λειτουργία εύκολο σιδέρωμα,

όταν θέλετε να

αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα πλυσίματος που επιλέξατε δεν χρησιμοποιεί
αυτή τη λειτουργία.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

εύκολο σιδέρωμα

HAFIZA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

• Για να λειτουργεί αποδοτικά αυτή η λειτουργία, πρέπει να πραγματοποιήσετε
τη ρύθμιση χρόνου οικ. χρόνου στο τμήμα ρυθμίσεων. (βλ. σελίδα 41)
• Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Οικ. Χρόνος, αγγίξτε το κουμπί
συμβόλου
.
• Θα δείτε στην οθόνη ότι έχει ενεργοποιηθεί το σύμβολο

EC

TIME

.

kg.6 6 kg.
8 kg.

βαμβακερά

HAFIZA
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
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• Η λειτουργία Οικ. χρόνος θα εμφανίζεται συνεχώς στην οθόνη μέχρι να απενεργοποιηθεί. Για απενεργοποίηση, πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο πρόσθετης
λειτουργίας Οικ. χρόνος.		

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

βαμβακερά

HAFIZA

• Αν θέλετε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα ενώ είναι ενεργή η λειτουργία Οικ.
Χρόνος, αγγίξτε το κουμπί συμβόλου
. Η έναρξη του προγράμματος θα
καθυστερήσει αυτόματα ώστε το πρόγραμμα να εκτελεστεί στο οικονομικό
χρονικό διάστημα. Η "ώρα έναρξης" και η διάρκεια του προγράμματος θα
εμφανιστεί στην οθόνη με συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

ώρα έναρξης

HAFIZA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
• Αν δεν θέλετε να εκτελέσετε το πρόγραμμα που επιλέξατε ανάμεσα στις ώρες
χρόνου οικονομίας, αγγίξτε πάλι το κουμπί
. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το
μήνυμα "Οικ. χρόνος ακυρώθηκε".

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

χρόνος οικ. Ακυρώθηκε

HAFIZA

• Η συσκευή σας θα επιστρέψει σε 3 δευτερόλεπτα στην κύρια οθόνη του
προγράμματος που έχετε επιλέξει. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, εκτελέστε
το πρόγραμμα που επιλέξατε αγγίζοντας το κουμπί ǲȞĮȡȟȘȢȆĮȪıȘȢ.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

βαμβακερά

HAFIZA
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΩΡΑΣ ΛΗΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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• Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη πλυσίματος στη
συσκευή σας από 10 λεπτά μέχρι 23 ώρες και 50 λεπτά ή μπορείτε να ρυθμίσετε
το πλύσιμο να τελειώσει μια συγκεκριμένη ώρα.
• Για να ενεργοποιήσετε αυτή την πρόσθετη λειτουργία, αγγίξτε το κουμπί συμβόλου

.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

εύκολο σιδέρωμα

HAFIZA

• Η τρέχουσα ώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη για μικρό χρονικό διάστημα.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

ώρα ημέρας

HAFIZA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΩΡΑΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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• Το παράθυρο που δείχνει την τρέχουσα ώρα θα επιστρέψει αυτόματα στην
οθόνη που δείχνει το χρόνο καθυστέρησης / την ώρα λήξης του προγράμματος.
• Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά συμβόλων
για να καθυστερήσετε την ώρα πλυσίματος ή να ρυθμίσετε το πλύσιμο να
τελειώσει ορισμένη ώρα.

EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

καθυστέρηση

τέλος

HAFIZA

Σημείωση: Για τη σωστή χρήση αυτής της λειτουργίας, πρέπει να έχει γίνει η
ρύθμιση τρέχουσας ώρας στη συσκευή σας. Αν δεν έχετε ρυθμίσει την τρέχουσα ώρα, ανατρέξτε στη σελίδα 36.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΚΟΥΜΠΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

Με αυτή τη λειτουργία της συσκευής σας, μπορείτε γρήγορα και μόνο με το
άγγιγμα ενός κουμπιού, να αποθηκεύσετε σε 2 διαφορετικές θέσεις στη μνήμη
ρυθμίσεις προγράμματος πλυσίματος που είχατε χρησιμοποιήσει πριν. Έτσι,
μπορείτε να πλένετε τα ρούχα σας χωρίς να χρειαστεί να ξανακάνετε αυτές τις
ρυθμίσεις. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη
και αγγίξτε το κουμπί καταγραφής στη μνήμη.

EC

TIME

κιλά
κιλά
kg.6 66kg.
89 kg.

βαμβακερά

HAFIZA
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΚΟΥΜΠΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)
• Όταν αγγίξετε το κουμπί της μνήμης, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ερώτηση
"Αποθήκευση στη μνήμη;".
• Αν επιθυμείτε να κάνετε πάλι αλλαγές στα προγράμματα πλυσίματος πριν
την καταγραφή, μπορείτε να επιστρέψετε στο μενού προγράμματος αγγίζοντας
το κουμπί συμβόλου Χ.

EC

TIME

kg.6 66kg.
89 kg.
κιλά
κιλά

αποθήκευση στη μνήμη

1

2
HAFIZA

• Αφού κάνετε τις αλλαγές που θέλετε, μπορείτε να αγγίξετε πάλι το κουμπί
μνήμης.

EC

TIME

kg.6 66kg.
8
kg.
9 κιλά
κιλά

Bomuld
βαμβακερά

HAFIZA
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΚΟΥΜΠΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)
• Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ερώτηση "Αποθήκευση στη μνήμη;".

EC

TIME

kg.6 66kg.
89 kg.
κιλά
κιλά

αποθήκευση στη μνήμη

1

2
HAFIZA

• Μπορείτε να ολοκληρώσετε την καταγραφή αγγίζοντας τα κουμπιά επιλογής
μνήμης, 1 (Μνήμη 1) ή 2 (Μνήμη 2)

EC

TIME

kg.6 6 kg.
kg.
98κιλά
κιλά

αποθηκεύτηκε στη μνήμη 1

1

2
HAFIZA

• Όταν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή, θα εμφανιστεί μια οθόνη όπως φαίνεται
παραπάνω και η συσκευή σας θα επιστρέψει αυτόματα στην κύρια οθόνη του
προγράμματος πλυσίματος για το οποίο έχετε κάνει τις ρυθμίσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΚΟΥΜΠΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

• Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα σας πιέζοντας το πλήκτρο έναρξης/ αναμονής
ή να επιλέξετε άλλα προγράμματα.

EC

TIME

kg.6 66kg.
89 kg.
κιλά
κιλά

βαμβακερά

HAFIZA

• Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα που έχετε καταγράψει,
μπορείτε να γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί προγράμματος όπως δείχνει η
παρακάτω εικόνα και να κάνετε την επιλογή σας από τις θέσεις μνήμης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΚΟΥΜΠΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

• Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που έχετε καταγράψει στη μνήμη: μεταβείτε στο πρόγραμμα 1 (Μνήμη 1) ή 2 (Μνήμη 2) ή όταν είστε σε οποιοδήποτε
πρόγραμμα, ρυθμίστε το συνδυασμό προγράμματος που επιθυμείτε και πιέστε
το κουμπί μνήμης (MEMORY).

EC

TIME

kg.6 66kg.
89 kg.
κιλά
κιλά

βαμβακερά

HAFIZA

• Θα σας ζητηθεί να κάνετε την καταγραφή αγγίζοντας το κουμπί επιλογής
μνήμης 1 (Μνήμη 1) ή 2 (Μνήμη 2).

EC

TIME

kg.6 66kg.
89 kg.
κιλά
κιλά

αποθήκευση στη μνήμη

1

2
HAFIZA

70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΚΟΥΜΠΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)
• Αν στο 1 (Μνήμη 1), 2 (Μνήμη 2) δεν είχατε απομνημονεύσει πρόγραμμα
πριν, θα εμφανιστεί μια οθόνη σαν την παρακάτω.
• Ολοκληρώστε την επιλογή χρησιμοποιώντας το κουμπί μνήμης που επιθυμείτε.

EC

TIME

κιλά
κιλά
kg.6 66kg.
89 kg.

αποθηκεύτηκε στη μνήμη 2

1

2
HAFIZA

• Αν πρόκειται να κάνετε την καταγραφή πάνω σε πρόγραμμα που είχατε
απομνημονεύσει πριν, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αλλάξετε την προηγούμενη
εγγραφή σας ή όχι.
• Για να αποδεχθείτε, αγγίξτε το κουμπί συμβόλου
.

EC

TIME

kg.6 66 kg.
kg.
98 κιλά
κιλά

αντικατάσταση στη μνήμη 1 ?

HAFIZA
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΚΟΥΜΠΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

• Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια άλλη εικόνα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή
σας. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας αγγίζοντας το κουμπί
.

EC

TIME

98 κιλά
κιλά
kg.6 6 kg.
kg.

αντικατάσταση στη μνήμη 1

HAFIZA
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ
- ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
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• Μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα που επιλέξατε αγγίζοντας το κουμπί
Έναρξης/ΠΑΥΣΗΣ.
.
• Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα που είχατε επιλέξει. Σε όλον τον κύκλο πλυσίματος θα εμφανίζονται οι οθόνες φάσεων
πλυσίματος, όπως φαίνονται στα παραδείγματα παρακάτω.

αρχίζει...

πλένει

• Πρόγραμμα
πλυσίματος
έτοιμο
πλένει
• Πρόγραμμα
πλυσίματος
ενεργό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ
- ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ

πλένει

ξέβγαλμα

στύψιμο

τέλος

τέλος
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• Φάση
πλυσίματος.

• Φάση
ξεβγάλματος.

• Φάση
στυψίματος.

• Τέλος
προγράμματος.

• Τέλος
προγράμματος
Ξεκλείδωμα Πόρτας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΟΥΧΩΝ / ΑΚΥΡΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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• Μπορείτε να σταματήσετε προσωρινά ή να ξεκινήσετε πάλι το πρόγραμμα
που επιλέξατε χρησιμοποιώντας το κουμπί
. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να προσθέσετε ρούχα στη συσκευή σας.
* Για το σκοπό αυτό, αγγίξτε το κουμπί συμβόλου
.

• Το πλύσιμο σταμάτησε.

σε παύση

• Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο
πόρτα της συσκευής για να προσθέσετε ρούχα.
• Αν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο
κης ρούχων στη συσκευή σας.

, μπορείτε να ανοίξετε την

, έχει περάσει η φάση προσθή-

Αν θέλετε να ακυρώσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη:
- Γυρίστε το κουμπί προγράμματος στη θέση STOP (Διακοπή).
- Το πλυντήριο θα σταματήσει τη διαδικασία πλυσίματος και το πρόγραμμα θα
ακυρωθεί.
- Για να αδειάσετε το νερό που υπάρχει στη συσκευή, θέστε το περιστροφικό
κουμπί προγράμματος σε οποιοδήποτε πρόγραμμα.
- Το πλυντήριο θα εκτελέσει την απαραίτητη διαδικασία εξαγωγής του νερού
και τότε ακυρώστε το πρόγραμμα.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι τη συσκευή σας επιλέγοντας ένα νέο
πρόγραμμα.
• Μπορείτε να ανατρέξετε στον πίνακα προγραμμάτων στη σελ. (81) για τα
χαρακτηριστικά των προγραμμάτων.
EC

TIME

kg.6 6 kg.
8 kg.

βαμβακερά

HAFIZA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΤΕΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Η συσκευή σας θα σταματήσει μόνη της μόλις ολοκληρωθεί το επιλεγμένο πρόγραμμα.

τέλος

- Στην οθόνη
εμφανίζεται η
ένδειξη "END"
(Τέλος).

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής και να αφαιρέσετε τα ρούχα.
- Αφού αφαιρέσετε τα ρούχα, αφήστε την πόρτα της συσκευής σας ανοικτή για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.
- Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί προγράμματος στη θέση STOP (Διακοπή).
- Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την πρίζα.
- Κλείστε το διακόπτη παροχής νερού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
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Για την αποφυγή της αλλοίωσης της ροής του προγράμματος ĮʌȩĲȠ
πάτημα κουμπιών ή γύρισμα του περιστροφικού κουμπιού
προγράμματος κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, υπάρχει διαθέσιμο το
κλείδωμα προστασίας.
Το κλείδωμα προστασίας ενεργοποιείται αν πατηθούν ταυτόχρονα για
περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα και τα δύο κουμπιά δίπλα στο σύμβολο
Μετά την ενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων θα εμφανιστεί το
προειδοποιητικό κείμενο που ακολουθεί.

EC

TIME

kg.6 66kg.
8
kg.
9 κιλά
κιλά

Κλείδωμα
ενεργοποιημένο
Key lock activated

HAFIZA

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΚΛΕΙΔΩΜΑ
ΠΛΗΚΤΡΩΝ
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Αν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί ενώ είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα προστασίας, θα εμφανιστεί το κείμενο που ακολουθεί.

EC

TIME

kg.6 66kg.
8
kg.
9 κιλά
κιλά

Press 3 seconds
to 3unlock
πιέστε για
δευτ

HAFIZA

Αν το κλείδωμα προστασίας ενεργοποιηθεί κατά τη λειτουργία οποιουδήποτε προγράμματος και το
περιστροφικό κουμπί προγράμματος γυριστεί στη θέση STOP (Διακοπή) και επιλεγεί κάποιο άλλο
πρόγραμμα, το πρόγραμμα που είχε επιλεγεί προηγουμένως θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε.
Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα προστασίας, πρέπει να πιέσετε για περισσότερο από 3
δευτερόλεπτα τα κουμπιά
. Μετά την απενεργοποίηση του κλειδώματος προστασίας θα εμφανι στεί το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα.

EC

TIME

kg.6 66kg.
89 kg.
κιλά
κιλά

Key
lock disengaged
Κλείδωμα
απενεργοποιήθηκε

HAFIZA

Σημείωση: Το κλείδωμα προστασίας δεν μπορεί να κλειδώσει το κάλυμμα αντλίας και το συρτάρι
απορρυπαντικού του πλυντηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΙΣΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Η συσκευή σας διαθέτει σύστημα ανίχνευσης μισού φορτίου.
Σε περίπτωση που τοποθετήσετε περίπου μισή ποσότητα
ρούχων από τη μέγιστη ποσότητα φορτίου της συσκευής
σας ή λιγότερη, η συσκευή σας θα εξοικονομήσει χρόνο
πλυσίματος, κατανάλωση νερού και ενέργεια σε ορισμένα
προγράμματα. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία μισού φορτίου, η συσκευή μπορεί να ολοκληρώσει το επιλεγμένο πρόγραμμα σε συντομότερο χρόνο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-” ”

Μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων

9,0

Διαμέρισμα απορρυπαντικού

2

Διάρκεια προγράμματος (λεπτά)

190

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Πολύ λερωμένα, βαμβακερά και λινά υφάσματα.
(εσώρουχα, σεντόνια, τραπεζομάντηλα,
(πετσέτες έως 4,5 κιλά), παπλωματοθήκη κλπ.)

ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
e
Θερμοκρασία πλυσίματος
* 60°e - 60°- 40°e - 40°- 30°- ” ”
(°C)
Μέγιστη ποσότητα στεγνών
8,0
ρούχων (κιλά)
Διαμέρισμα απορρυπαντικού

2

Διάρκεια προγράμματος (λεπτά)

240

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Λερωμένα, βαμβακερά και λινά υφάσματα.
(εσώρουχα, σεντόνια, τραπεζομάντηλα,
(πετσέτες έως 4,5 κιλά), παπλωματοθήκη κλπ.)

* 60°e - 40°e Προγράμματα δήλωσης ενεργειακής
σήμανσης.
(*Με έντονο μαύρο σημειώνονται οι εργοστασιακές προρρυθμίσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΟΙΚ. 20°
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*20°-” ”

Μέγιστη ποσότητα στεγνών 4,5
ρούχων (κιλά)
Διαμέρισμα απορρυπαντι2
κού
Διάρκεια προγράμματος
(λεπτά)		
Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

103
Λίγο λερωμένα, με ιδρώτα, βαμβακερά
και λινά υφάσματα. (Εσώρουχα,
σεντόνια, τραπεζομάντηλα, (πετσέτες
έως 2 κιλά), καλύμματα κρεβατιών κλπ.)

(*Με έντονο μαύρο σημειώνονται οι εργοστασιακές προρρυθμίσεις)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

82

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
Θερμοκρασία πλυσίματος
*40°-30°-” ”
(°C)
Μέγιστη ποσότητα στεγνών
3,5
ρούχων (κιλά)
Διαμέρισμα απορρυπαντικού

2

Διάρκεια προγράμματος
(λεπτά)

89

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Πολύ λερωμένα ή ανάμικτα με συνθετικά υφάσματα. (κάλτσες,
πουκάμισα, μπλούζες, παντελόνια
με συνθετικές ίνες κλπ.)

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
Θερμοκρασία πλυσίματος *40°-30°-” ”
(°C)
Μέγιστη ποσότητα στεγνών
2,5
ρούχων (κιλά)
Διαμέρισμα απορρυπαντικού

1&2

Διάρκεια προγράμματος
(λεπτά)

131

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Πλένετε τις κουρτίνες σας μόνο με
αυτό το πρόγραμμα.

(

)

Τα προγράμματα Συνθετικά και Κουρτίνες διαθέτουν και δευτερεύουσες επιλογές δείτε το κεφάλαιο υποπρογράμματα για να κάνετε μια επιλογή.
(*Με έντονο μαύρο σημειώνονται οι εργοστασιακές προρρυθμίσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΡΟΥΧΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

83

ΜΑΛΛΙΝΑ
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*30°-” ”

ΜΑΛΛΙΝΑ

Μέγιστη ποσότητα στεγνών 2,5
ρούχων (κιλά)
Διαμέρισμα απορρυπαντι2
κού
Διάρκεια προγράμματος (λεπτά)

52

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Μάλλινα ρούχα με ετικέτες που
επιτρέπουν πλύσιμο σε πλυντήριο.

ΜΕΤΑΞΩΤΑ
Θερμοκρασία πλυσίματος
*30°-” ”
(°C)
Μέγιστη ποσότητα στεγνών
2,5
ρούχων (κιλά)
Διαμέρισμα απορρυπαντικού

2

Διάρκεια προγράμματος (λεπτά)

102

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

(

Ρούχα για τα οποία συνιστάται πλύσιμο στο χέρι ή ευαίσθητα ρούχα.

)

Τα προγράμματα Μάλλινα και Μεταξωτά διαθέτουν και δευτερεύουσες επιλογές δείτε το κεφάλαιο υποπρογράμματα για να κάνετε μια επιλογή.
(*Με έντονο μαύρο σημειώνονται οι εργοστασιακές προρρυθμίσεις)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΡΟΥΧΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

84

ΠΑΠΛΩΜΑ
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*40°- 30° ” ”

Μέγιστη ποσότητα στεγνών 2,5
ρούχων (κιλά)
Διαμέρισμα απορρυπαντι2
κού
Διάρκεια προγράμματος (λεπτά)

104

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλένετε
τα παπλώματά σας, αν έχουν σήμανση ότι
επιτρέπεται να πλένονται σε πλυντήριο.
(έως 2,5 κιλά)

(*Με έντονο μαύρο σημειώνονται οι εργοστασιακές προρρυθμίσεις)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΡΟΥΧΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΞΕΒΓΑΛΜΑ
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*“ ”

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Μέγιστη ποσότητα στεγνών
9,0
ρούχων (κιλά)
Διαμέρισμα απορρυπαντικού

2

Διάρκεια προγράμματος
(λεπτά)
Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

30
Αν θέλετε πρόσθετο ξέβγαλμα των ρούχων με
την ολοκλήρωση της διαδικασία πλυσίματος,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα για οποιοδήποτε είδος ρούχων.

ΣΤΥΨΙΜΟ
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*“ ”

Μέγιστη ποσότητα στεγνών
9,0
ρούχων (κιλά)
Διαμέρισμα απορρυπαντικού

Διάρκεια προγράμματος
(λεπτά)
Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

-

17
Αν θέλετε επιπλέον στύψιμο στα ρούχα
σας μετά την ολοκλήρωση του κύκλου
πλυσίματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτό το πρόγραμμα για οποιοδήποτε είδος
ρούχων.

(*Με έντονο μαύρο σημειώνονται οι εργοστασιακές προρρυθμίσεις)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΡΟΥΧΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*” ”

Μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων (κιλά)

9,0

Διαμέρισμα απορρυπαντικού

-

Διάρκεια προγράμματος
(λεπτά)

3

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Προκαλεί την αποστράγγιση του
νερού που βρίσκεται μέσα στη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*”80°”

Μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων (κιλά)

-

Διαμέρισμα απορρυπαντικού

-

Διάρκεια προγράμματος
(λεπτά)

89

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Είναι το πρόγραμμα καθαρισμού του
τυμπάνου πλυσίματος. Πρέπει να
χρησιμοποιηθεί χωρίς ρούχα.

(*Με έντονο μαύρο σημειώνονται οι εργοστασιακές προρρυθμίσεις)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.
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ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*60-50-40-30°-” ”

Μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων (κιλά)

4,5

Διαμέρισμα απορρυπαντικού

2

Διάρκεια προγράμματος
(λεπτά)

220

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Μωρουδιακά

ΓΡΗΓΟΡΟ 12 ΛΕΠΤΑ
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*30°-” ”

Μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων (κιλά)

2,0

Διαμέρισμα απορρυπαντικού

2

Διάρκεια προγράμματος
(λεπτά)

12

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Μπορείτε να πλύνετε τα ελαφρά λερωμένα σας βαμβακερά, χρωματιστά και λινά
υφάσματα μέσα σε 12 μόνο λεπτά.

Επειδή η περίοδος πλυσίματος αυτού του προγράμματος είναι σύντομη, χρειάζεται μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού σε σχέση με άλλα
προγράμματα. Ο χρόνος του προγράμματος θα αυξηθεί αν η συσκευή σας ανιχνεύσει ανισοκατανομή φόρτωσης των ρούχων.
Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου ρούχων σας αμέσως αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πλυσίματος.

(*Με έντονο μαύρο σημειώνονται οι εργοστασιακές προρρυθμίσεις)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΡΟΥΧΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 60° 60’
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*60°-50°-40°-30°-” ”

Μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων (κιλά)

4,0

Διαμέρισμα απορρυπαντικού

2

Διάρκεια προγράμματος
(λεπτά)

60

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Μπορείτε να πλύνετε τα λερωμένα
σας βαμβακερά, χρωματιστά και λινά
υφάσματα στους 40°C σε 40 λεπτά.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*30°-” ”

Μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων (κιλά)

3,5

Διαμέρισμα απορρυπαντικού

2

Διάρκεια προγράμματος
(λεπτά)

81

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Αθλητικά ρούχα.

(*Με έντονο μαύρο σημειώνονται οι εργοστασιακές προρρυθμίσεις)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΡΟΥΧΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΜΠΛΟΥΖΕΣ/ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*60-50-40-30°-” ”

Μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων (κιλά)

4,0

Διαμέρισμα απορρυπαντικού

2

Διάρκεια προγράμματος
(λεπτά)

111

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Λερωμένα, βαμβακερά, συνθετικά
πουκάμισα και μπλούζες μπορούν να
πλυθούν μαζί.

(*Με έντονο μαύρο σημειώνονται οι εργοστασιακές προρρυθμίσεις)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΛΥΣΗ
Θερμοκρασία πλυσίματος (°C)

*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-” ”

Μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων (κιλά)

9,0

Διαμέρισμα απορρυπαντικού

2

Διάρκεια προγράμματος (λεπτά)

180

Τύπος ρούχων /
Περιγραφές

Πολύ λερωμένα, βαμβακερά και λινά
υφάσματα.
(Εσώρουχα, λινά, τραπεζομάντηλα, (πετσέτες έως 4,5 κιλά), σεντόνια κλπ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα Νυκτερινή πλύση μπορεί να πλύνει τα ρούχα σας
αθόρυβα χωρίς φάση στυψίματος. Όταν το πλυντήριό σας πλησιάσει στο τέλος
του κύκλου πλυσίματος, μεταβαίνει σε κατάσταση νάρκης και μπορεί να κρατήσει
τα ρούχα σας για έως 10 ώρες χωρίς να αδειάσει το νερό. Αν η διάρκεια αναμονής
του προγράμματος περάσει τις 10 ώρες, το πλυντήριο θα αδειάσει αυτόματα
το νερό και θα κάνει στύψιμο. Από τη στιγμή που το πλυντήριό σας εισέλθει σε
αυτή τη λειτουργία αναμονής, μπορείτε να την ακυρώσετε και να συνεχίσετε τον
κύκλο πλυσίματος από το σημείο που σταμάτησε. Αυτό που πρέπει να κάνετε
είναι να αγγίξετε πάλι το κουμπί Έναρξης / Παύσης. (Στη λειτουργία νάρκης, ο
υπολειπόμενος χρόνος δεν υπολογίζεται στην οθόνη, ενώ ο υπολειπόμενος χρόνος
στην οθόνη είναι η διάρκεια μόνο των λειτουργιών άντλησης και στυψίματος.)

(*Με έντονο μαύρο σημειώνονται οι εργοστασιακές προρρυθμίσεις)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΡΟΥΧΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ)
Αν με το κουμπί προγράμματος επιλέξετε το πρόγραμμα
συνθετικά, θα δείτε δύο επιλογές υποπρογραμμάτων.
1-Συνθετικά
2-Κουρτίνες
• Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές
υποπρογραμμάτων πιέζοντας τα
.
κουμπιά συμβόλων

EC

TIME

kg.6 66kg.
8
kg.
9 κιλά
κιλά

HAFIZA

EC

TIME

kg.6 66kg.
8
kg.
9 κιλά
κιλά

HAFIZA
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ)

• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα που θέλετε να επιλέξετε αγγίζοντας το κουμπί συμβόλου
.

EC

TIME

kg.6 66kg.
89 kg.
κιλά
κιλά

HAFIZA

• Μετά την ενεργοποίηση της επιλογής, η ηλεκτρονική οθόνη θα επιστρέψει
αυτόματα στην κύρια οθόνη του προγράμματος που έχετε επιλέξει. Σε αυτή
την οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε άλλες λειτουργίες που θέλετε και να θέσετε
τη συσκευή σε λειτουργία πιέζοντας το κουμπί Έναρξης/Παύσης.

EC

TIME

kg.6 66 kg.
8 κιλά
kg.
9
κιλά

HAFIZA

92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ)

Αν με το περιστροφικό κουμπί προγράμματος επιλέξετε το πρόγραμμα
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ, θα δείτε δύο επιλογές
υποπρογραμμάτων.
1-Μάλλινα
2-Μεταξωτά
• Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές
υποπρογραμμάτων πιέζοντας τα
κουμπιά συμβόλων
.

EC

TIME

kg.6 66kg.
8
kg.
9 κιλά
κιλά

HAFIZA

EC

TIME

kg.6 66kg.
8
kg.
9 κιλά
κιλά

HAFIZA
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ)
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• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα που θέλετε να επιλέξετε
αγγίζοντας το κουμπί συμβόλου
.

EC

TIME

kg.6 66kg.
89 kg.
κιλά
κιλά

HAFIZA

• Μετά την ενεργοποίηση της επιλογής, η ηλεκτρονική οθόνη θα επιστρέψει
αυτόματα στην κύρια οθόνη του προγράμματος που έχετε επιλέξει. Σε αυτή
την οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε άλλες λειτουργίες που θέλετε και να θέσετε
τη συσκευή σε λειτουργία πιέζοντας το κουμπί Έναρξης/Παύσης.

EC

TIME

kg.6 66 kg.
8 κιλά
kg.
9
κιλά

HAFIZA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΞΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Αν με το περιστροφικό κουμπί προγράμματος επιλέξετε το πρόγραμμα
ΕΞΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, θα δείτε 4 επιλογές υποπρογραμμάτων.
1-Ξέβγαλμα
2-Στύψιμο
3-Αποστράγγιση
4-Καθαρισμός τυμπάνου
• Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές
υποπρογραμμάτων πιέζοντας τα
κουμπιά συμβόλων
.

EC

TIME

kg.6 66kg.
9 κιλά
κιλά
8
kg.

0:47
HAFIZA

EC

TIME

kg.6 66 kg.
kg.
98 κιλά
κιλά

0:17
HAFIZA
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΞΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

EC

TIME

9 κιλά
κιλά
kg.6 66kg.
8
kg.

0:03
HAFIZA

EC

TIME

kg.6 66 kg.
kg.
98 κιλά
κιλά

1:30
HAFIZA

• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα που θέλετε να επιλέξετε
αγγίζοντας το κουμπί συμβόλου
.
• Μετά την ενεργοποίηση της επιλογής, η ηλεκτρονική οθόνη θα επιστρέψει
αυτόματα στην κύρια οθόνη του προγράμματος που έχετε επιλέξει. Σε αυτή
την οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε άλλες λειτουργίες που θέλετε και να θέσετε
τη συσκευή σε λειτουργία πιέζοντας το κουμπί Έναρξης/Παύσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -9: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ)

Αποσυνδέστε το πλυντήριο από το
ρεύμα πριν αρχίσετε τη συντήρηση
και τον καθαρισμό του.

Κλείστε τη βρύση παροχής νερού
πριν αρχίσετε τη συντήρηση και τον
καθαρισμό του πλυντηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τμήματα του πλυντηρίου
μπορεί να υποστούν φθορά αν χρησιμοποιηθούν καθαριστικά με διαλυτικά μέσα.
Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά υλικά με
διαλυτικά μέσα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -9: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
(ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ)
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Το πλυντήριο διαθέτει φίλτρα για την αποφυγή της εισόδου ρύπων
και ξένων ουσιών από το νερό στο πλυντήριο, που βρίσκονται τόσο
στην πλευρά της βρύσης όσο και στα άκρα των βαλβίδων νερού στον
εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού του πλυντηρίου.
Αν δεν εισέρχεται στο πλυντήριο ικανοποιητική
ποσότητα νερού παρά το γεγονός ότι η βρύση είναι
ανοικτή, τα φίλτρα αυτά θα πρέπει να καθαριστούν.
(Συστήνεται να καθαρίζετε το φίλτρο αντλίας μία φορά
κάθε 2 μήνες.)
• Αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες εισαγωγής
νερού.
• Αφαιρέστε τα φίλτρα από τις βαλβίδες εισαγωγής
νερού χρησιμοποιώντας πένσα και στη συνέχεια
καθαρίστε τα με μια βούρτσα και νερό.
• Αφαιρέστε χειροκίνητα τα φίλτρα στην
πλευρά της βρύσης στους εύκαμπτους σωλήνες
εισαγωγής και καθαρίστε τα.
• Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα, μπορείτε να τα
τοποθετήσετε κατά την αντίστροφη διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φίλτρα των βαλβίδων εισαγωγής νερού μπορεί
να έχουν φράξει λόγω μη καθαρής βρύσης νερού
ή από έλλειψη συντήρησης ή λόγω σπασμένων
βαλβίδων, με αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή
νερού μέσα στο πλυντήριο.
Οι βλάβες που μπορεί να προκύψουν από αυτές τις αιτίες δεν περιλαμβάνονται στην κάλυψη της εγγύησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -9: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
(ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ)
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Διατίθεται ένα σύστημα φίλτρου που αποτρέπει την εισαγωγή κλωστών
που μένουν από τα ρούχα και μικρών υλικών στην αντλία κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας εκκένωσης του νερού που πραγματοποιείται από το πλυντήριο μετά την ολοκλήρωση της πλύσης, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής
της αντλίας. Συστήνεται να καθαρίζετε το φίλτρο αντλίας μία φορά κάθε 2
μήνες. Για να καθαρίσετε το φίλτρο αντλίας:
• Για να ανοίξετε το κάλυμμα της αντλίας, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη μεζούρα του απορρυπαντικού
σκόνης (*) ή την πλάκα στάθμης υγρού απορρυπαντικού που συνοδεύει το πλυντήριο.
• Προσαρμόστε το άκρο του πλαστικού τμήματος στο
κενό του καλύμματος της αντλίας και σπρώξτε προς
τα έξω. Έτσι θα ανοίξει το κάλυμμα.
• Πριν ανοίξετε το κάλυμμα του φίλτρου, τοποθετήστε
ένα δοχείο μπροστά από το κάλυμμα του φίλτρου για
να μην τρέξει το νερό που παραμένει μέσα στο πλυντήριο.
• Χαλαρώστε το κάλυμμα του φίλτρου αντίστροφα από
τους δείκτες του ρολογιού και στη συνέχεια αδειάστε
το νερό.
Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να αδειάσετε το δοχείο συλλογής νερού αρκετές φορές ανάλογα με την
ποσότητα του νερού που υπάρχει στο πλυντήριο.

(*) Οι μηχανολογικές προδιαγραφές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το
προϊόν αγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -9: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
(ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ)

• Καθαρίστε τα ξένα υλικά στο φίλτρο με μια βούρτσα.

• Αφού καθαρίστε το φίλτρο, προσαρμόστε το κάλυμμα
του φίλτρου και σφίξτε το περιστρέφοντας κατά τη φορά
των δεικτών του ρολογιού.

• Καθώς κλείνετε το κάλυμμα της αντλίας, βεβαιωθείτε
πως οι προεξοχές στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος αντιστοιχούν στις τρύπες στο εμπρόσθιο πλαίσιο.

• Μπορείτε να ξαναστερεώσετε το κάλυμμα της αντλίας
αντίστροφα από τη διαδικασία αφαίρεσής του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Καθώς το νερό μέσα στην αντλία μπορεί να είναι θερμό, περιμένετε ώσπου να κρυώσει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -9: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
(ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ)

Τα απορρυπαντικά μπορεί να αφήνουν υπολείμματα στο συρτάρι
απορρυπαντικού και στο περίβλημά του με την πάροδο του χρόνου.
Για να καθαρίσετε τα υπολείμματα που σχηματίζονται, αφαιρέστε
το συρτάρι απορρυπαντικού κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
Συστήνεται να καθαρίζετε το φίλτρο αντλίας κάθε 2 μήνες.
Για να βγάλετε το συρτάρι απορρυπαντικού:
• Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού ως το τέρμα.
• Συνεχίστε να τραβάτε πιέζοντας στην περιοχή του συρταριού απορρυπαντικού που υποδεικνύεται παρακάτω και εξακολουθήστε να τραβάτε
το συρτάρι απορρυπαντικού ώστε να βγει από τη θέση του.

• Πλύντε το χρησιμοποιώντας μια βούρτσα.
• Συλλέξτε τα υπολείμματα του περιβλήματος του συρταριού απορρυπαντικού προσέχοντας να μην πέσουν στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
• τοποθετήστε το συρτάρι απορρυπαντικού αφού το στεγνώσετε
με μια πετσέτα ή ένα καθαρό πανί.
• Μην πλένετε το συρτάρι απορρυπαντικού στο πλυντήριο πιάτων.
Εξάρτημα υγρού απορρυπαντικού (*)
Αφαιρέστε το εξάρτημα υγρού απορρυπαντικού για τον καθαρισμό και
τη συντήρησή του όπως φαίνεται στην εικόνα και καθαρίστε καλά τα
υπολείμματα απορρυπαντικού. Τοποθετήστε το εξάρτημα ξανά στη θέση
του. Βεβαιωθείτε πως δεν έχουν μείνει στο εσωτερικό του υπολείμματα.
(*) Οι μηχανολογικές προδιαγραφές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα
με το προϊόν αγοράς.
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Πώμα υπερχείλισης
Αποσυναρμολογήστε το συρτάρι απορρυπαντικού. Αφαιρέστε
το πώμα υπερχείλισης και καθαρίστε πλήρως τα υπολείμματα μαλακτικού. Τοποθετήστε το πώμα υπερχείλισης ξανά αφού το καθαρίσετε.
Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Σώμα
Καθαρίστε το εξωτερικό σώμα του πλυντηρίου με
ζεστό νερό και μη εύφλεκτο καθαριστικό μέσο που δεν
θα χαράξει το σώμα του πλυντηρίου. Αφού ξεπλύνετε με
λίγο νερό, στεγνώστε χρησιμοποιώντας ένα μαλακό
και στεγνό πανί.
Τύμπανο
Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά,
συνδετήρες, νομίσματα κ.τ.λ. μέσα στο πλυντήριο. Τα
αντικείμενα αυτά συντελούν στο σχηματισμό λεκέδων
σκουριάς στο τύμπανο. Για να καθαρίσετε τέτοιους
λεκέδες σκουριάς, χρησιμοποιήστε καθαριστικό μέσο
που δεν περιέχει χλωρίνη και ακολουθήστε τις οδηγίες
του κατασκευαστή του καθαριστικού μέσου. Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε συρματάκι κουζίνας ή παρόμοια σκληρά αντικείμενα για τον καθαρισμό λεκέδων σκουριάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -11: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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Όλες οι ενέργειες επιδιόρθωσης που απαιτούνται για το πλυντήριο θα πρέπει να εκτελούνται από το εξουσιοδοτημένο
σέρβις. Αν το πλυντήριο χρειάζεται επισκευή ή αν δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε τη βλάβη ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
•
•

Αποσυνδέστε το πλυντήριο από το ρεύμα.
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
ΒΛΑΒΗ

Το πλυντήριο δεν
ξεκινά.

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Δεν έχει συνδεθεί στο ρεύμα.
Καμμένη ασφάλεια.

Συνδέστε το.
Αντικαταστήστε τις ασφάλειες.

Διακοπή ρεύματος.

Ελέγξτε το γενικό διακόπτη.

Δεν έχει πατηθεί το
Πατήστε το κουμπί
κουμπί Έναρξη/παύση. Έναρξη/παύση
Ο στροφέας προγραμμάτων στη
θέση ‘stop’.

Γυρίστε το κουμπί
προγραμμάτων στην
επιθυμητή θέση.

Η πόρτα του πλυντηρίου
δεν έχει κλείσει εντελώς.

Κλείστε την πόρτα
του πλυντηρίου.

Η βρύση του νερού έχει κλείσει. Ανοίξτε τη βρύση.

Το πλυντήριο δεν
παίρνει νερό.

Ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής
νερού μπορεί να έχει στρίψει.

Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα
εισαγωγής νερού και ισιώστε τον.

Φραγμένος εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού.

Καθαρίστε τα φίλτρα του εύκαμπτου
σωλήνα εισαγωγής νερού. (*)

Φραγμένο φίλτρο
βαλβίδας .

Καθαρίστε τα φίλτρα της
βαλβίδας. (*)

Η πόρτα του πλυντηρίου δεν έχει
κλείσει εντελώς.

Κλείστε την πόρτα
του πλυντηρίου.

(*) Ανατρέξτε στο κεφάλαιο σχετικά με τη συντήρηση και τον
καθαρισμό του πλυντηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -11: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΒΛΑΒΗ

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Εύκαμπτος σωλήνας
αποχέτευσης φραγμένος ή έχει στρίψει.

Το πλυντήριο δεν
αποχετεύει το
νερό.

Το πλυντήριο
δονείται.
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα
αποχέτευσης, στη συνέχεια είτε
καθαρίστε είτε ισιώστε τον.

Φραγμένο φίλτρο
αντλίας.

Καθαρίστε το φίλτρο
αντλίας. (*)

Ανομοιόμορφη διάταξη των ρούχων
μέσα στο πλυντήριο.

Κατανείμετε ομοιόμορφα τα ρούχα
μέσα στο πλυντήριο.

Τα στηρίγματα του
πλυντηρίου δεν έχουν
προσαρμοστεί.

Προσαρμόστε τα
στηρίγματα του
πλυντηρίου. (**)

Δεν έχουν αφαιρεθεί
τα
στηρίγματα ασφάλειας για τη μεταφορά.

Αφαιρέστε
τα στηρίγματα ασφάλειας του πλυντηρίου.
(**)

Λιγότερη ποσότητα ρούχων στη
συσκευή.

Αυτό δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία
του πλυντηρίου.

Το πλυντήριο έχει
υπερφορτωθεί με
ρούχα ή ανομοιόμορφη διάταξη των
ρούχων.

Μην τοποθετείτε
περισσότερα ρούχα
από τη συνιστώμενη
ποσότητα και κατανέμετε ομοιόμορφα
τα ρούχα μέσα στο
πλυντήριο.

Το πλυντήριο
είναι σε επαφή με
σκληρή επιφάνεια.

Αποφεύγετε την
επαφή του πλυντηρίου με σκληρές
επιφάνειες.

(*) Ανατρέξτε στο κεφάλαιο σχετικά με τη συντήρηση και τον
καθαρισμό του πλυντηρίου.
(**) Ανατρέξτε στο κεφάλαιο σχετικά με την εγκατάσταση του
πλυντηρίου.
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ΒΛΑΒΗ

Σχηματίζεται υπερβολικός αφρός στο συρτάρι
απορρυπαντικού.

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

Χρήση υπερβολικής ποσότητας
απορρυπαντικού.

Χρήση λάθος
απορρυπαντικού.

Μη ικανοποιητικό
αποτέλεσμα πλύσης.
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Πατήστε το κουμπί
Έναρξη/Παύση. Για να
μη σχηματιστεί αφρός,
αναμίξτε ένα κουτάλι
μαλακτικού με μισό λίτρο
νερό και χύστε το μείγμα
στο συρτάρι απορρυπαντικού. Μετά από 5-10
λεπτά, πατήστε το κουμπί
Έναρξη/Παύση ξανά.
Στην επόμενη λειτουργία
πλύσης, Προσαρμόστε
ανάλογα τη δόση απορρυπαντικού.
Χρησιμοποιείτε στο
πλυντήριο μόνο απορρυπαντικά που παράγονται για αυτόματα
πλυντήρια ρούχων.

Ο βαθμός λεκέδων
των ρούχων δεν αντιστοιχεί στο πρόγραμμα
που επιλέξατε.

Επιλέξτε κατάλληλο πρόγραμμα για το βαθμό
λεκέδων των ρούχων.
(Ανατρέξτε στον πίνακα
προγραμμάτων)

Χρήση ανεπαρκούς
ποσότητας απορρυπαντικού.

Προσαρμόστε την ποσότητα του απορρυπαντικού βάση της ποσότητας
και του βαθμού λεκέδων
των ρούχων.

Τοποθετήθηκαν στο
πλυντήριο περισσότερα ρούχα από τη
μέγιστη χωρητικότητα.

Φορτώστε το πλυντήριο
με ποσότητα ρούχων
που δεν υπερβαίνει τη
μέγιστη χωρητικότητα
ρούχων.
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ΒΛΑΒΗ

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σκληρό νερό.
( Μη καθαρό, νερό με
άλατα κ.τ.λ.)

Προσαρμόστε την ποσότητα απορρυπαντικού βάση
των οδηγιών του κατασκευαστή απορρυπαντικού.

Μη ομοιόμορφη κατανομή των ρούχων
μέσα στο πλυντήριο.

Κατανέμετε τα ρούχα
στο πλυντήριο σωστά
και ομοιόμορφα.

Μόλις το πλυντήριο
γεμίσει νερό, το νερό
αποχετεύεται.

Το άκρο του εύκαμπτου
σωλήνα αποχέτευσης
είναι πολύ χαμηλά για
το πλυντήριο.

Ρυθμίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης σε κατάλληλο
ύψος. (**)

Δε φαίνεται νερό στο
τύμπανο κατά τη διάρκεια της πλύσης.

Καμία βλάβη. Το
νερό βρίσκεται στα
μη ορατά τμήματα
του τυμπάνου.

Μη ικανοποιητικό
αποτέλεσμα πλύσης.

Τα ρούχα φέρουν
υπολείμματα απορρυπαντικού.

Εμφανίζονται γκρι
κηλίδες στα ρούχα.

Είναι πιθανό να παραμείνουν στα ρούχα
σας αδιάλυτα σωματίδια από ορισμένα
απορρυπαντικά ως
λευκές κηλίδες.

Η αιτία για τέτοιες
κηλίδες μπορεί να
είναι λάδι, κρέμα ή
αλοιφή.

Πραγματοποιήστε επιπλέον ξέβγαλμα ρυθμίζοντας το πλυντήριο στο
πρόγραμμα “Ξέβγαλμα”,
ή καθαρίστε τις κηλίδες
χρησιμοποιώντας μια
βούρτσα αφού στεγνώσουν τα ρούχα.
Εφαρμόστε τη μέγιστη
ποσότητα απορρυπαντικού
που υποδεικνύεται από τον
κατασκευαστή του απορρυπαντικού στην επόμενη
λειτουργία πλύσης.

(**) Ανατρέξτε στο κεφάλαιο σχετικά με την εγκατάσταση του
πλυντηρίου.
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ΒΛΑΒΗ

Η λειτουργία στυψίματος δεν πραγματοποιείται ή εκτελείται
καθυστερημένα.

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

Καμία βλάβη. Έχει
ενεργοποιηθεί το σύστημα ελέγχου
ĮȞȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘȢ
țĮĲĮȞȠȝȒȢ
ȡȠȣȤȦȞ
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Το σύστημα ελέγχου
ανομοιόμορφης
κατανομής ρούχων θα
προσπαθήσει να κατανείμει ομοιόμορφα τα
ρούχα.
Η λειτουργία στυψίματος θα αρχίσει μόλις
κατανεμηθούν ομοιόμορφα τα ρούχα. Την
επόμενη φορά τοποθετήστε τα ρούχα μέσα
στο πλυντήριο ομοιόμορφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με συστήματα που μπορούν να πάρουν
τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και να σας προειδοποιούν σε περίπτωση
βλάβης, επιτρέποντας συνεχή αυτοέλεγχο της συσκευής στη διάρκεια των
κύκλων πλυσίματος.

			

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Ελέγξτε την πόρτα

ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοικτή.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΚΑΝΕΤΕ

Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Αν η συσκευή εξακολουθεί να δίνει σφάλμα,
απενεργοποιήστε την, αποσυνδέστε την από την
πρίζα και απευθυνθείτε άμεσα στην πλησιέστερη
εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις.

108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

109

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Ελέγξτε την
είσοδο νερού.

			
ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Διακοπή νερού ή χαμηλή πίεση νερού δικτύου.

- Ίσως είναι κλειστός ο διακόπτης νερού. Ελέγξτε.
- Ίσως υπάρχει διακοπή νερού στο δίκτυο. Ελέγξτε.
- Αν δεν υπάρχει νερό, απενεργοποιήστε τη συσκευή
πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης που
είναι πάνω από το περιστροφικό κουμπί προγράμματος.
- Αν αποκατασταθεί η τροφοδοσία νερού, μπορείτε
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί
ενεργοποίησης / απενεργοποίησης που είναι πάνω από το
περιστροφικό κουμπί προγράμματος.
										
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
- Ίσως η πίεση νερού είναι χαμηλή.
										
ΚΑΝΕΤΕ
Ελέγξτε.
						
- Ίσως το λάστιχο εισόδου νερού έχει στρίψει.
Ελέγξτε.
- Ίσως το λάστιχο εισόδου νερού είναι φραγμένο.
(*) Βλ. σελ. 99.
- Καθαρίστε το λάστιχο εισόδου νερού και τα φίλτρα εισόδου
της αντλίας.(*)
Αν το πρόβλημα επιμένει, αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα, κλείστε το διακόπτη νερού σας και απευθυνθείτε στην
πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις.
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ΑΝΤΛΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Αποσυνδέστε
τη συσκευή από
την πρίζα

			
Η αντλία παρουσιάζει βλάβη ή το φίλτρο της αντλίας
ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ είναι φραγμένο ή υπάρχει βλάβη στην ηλεκτρική
σύνδεση της αντλίας.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΚΑΝΕΤΕ

Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας (**).
Αν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στην
πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις.

ΦΙΛΤΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Ελέγξτε το
φίλτρο.

										
Η αντλία παρουσιάζει βλάβη ή το φίλτρο της αντλίας
ΠΙΘΑΝΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
είναι φραγμένο ή υπάρχει βλάβη στην ηλεκτρική
										
σύνδεση της αντλίας.
					
(**) Βλ. σελ. 100

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΚΑΝΕΤΕ

- Ίσως είναι φραγμένο το φίλτρο της αντλίας.
- Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας. (**)
- Ίσως έχει φράξει ή στρίψει το λάστιχο
αποστράγγισης.
- Ελέγξτε το λάστιχο αποστράγγισης.
- Αν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στην
πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις.
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ
ΝΕΡΟΥ
Κλείστε το
διακόπτη
παροχής νερού.

			
ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η συσκευή σας έχει υπερβολική ποσότητα νερού.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΚΑΝΕΤΕ

Η συσκευή σας θα κάνει αποστράγγιση μόνη της.
Μετά τη φάση αποστράγγισης νερού,
απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και αποσυνδέστε
την από το ρεύμα. Κλείστε το διακόπτη παροχής
νερού και απευθυνθείτε στην πλησιέστερη
εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Τάση υψηλή

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

			 Τάση χαμηλή

Η τάση δικτύου είναι υψηλή ή χαμηλή.

Ίσως υπάρχει διακύμανση του ρεύματος που
τροφοδοτείται στη συσκευή σας,
ελέγξτε αν είναι γειωμένη η πρίζα στην οποία
έχετε συνδέσει τη συσκευή σας. Αναθέστε σε
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ηλεκτρολόγο τη μέτρηση τάσης της παροχής
ΚΑΝΕΤΕ
του σπιτιού σας. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα
στην παροχή ηλεκτρισμού σας, αποσυνδέστε τη
συσκευή σας και ενημερώστε την πλησιέστερη
										
εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μοντέλο
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Επωνυμία
Ενεργειακή κλάση

Κατανάλωση
ενέργειας
Θόρυβος κατά την
πλύση
Θόρυβος κατά το
στύψιμο
Κλάση απόδοσης
στυψίματος
Χωρητικότητα στεγνών
ρούχων
Ετήσια κατανάλωση νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η κατανάλωση ενέργειας και νερού μπορεί να ποικίλλει
βάση της πίεσης, της σκληρότητας και της θερμοκρασίας
του νερού, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της ποσότητας ρούχων, της επιλογής επιπρόσθετης λειτουργίας και
των διακυμάνσεων στην τάση. Η χρήση του πλυντηρίου με
τη συνιστώμενη χωρητικότητα ρούχων για το επιλεγμένο
πρόγραμμα, η πλύση των λιγότερο βρόμικων ρούχων ή των
καθημερινών ρούχων σε σύντομα προγράμματα, η πραγματοποίηση τακτικού καθαρισμού και συντήρησης, καθώς και
η χρήση του πλυντηρίου σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα
που καθορίζει ο πάροχος ηλεκτρισμού συντελεί στη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
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Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία
σημαίνει πως το προϊόν δε θα πρέπει να θεωρείται οικιακό απόρριμμα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται σε
κατάλληλα κέντρα συλλογής απορριμμάτων για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Θα συμβάλετε στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, που μπορεί να προκύψει λόγω εσφαλμένης διαδικασίας απόρριψης για το προϊόν με το να εξασφαλίσετε ότι το προϊόν αυτό θα καταστραφεί σωστά.
Η ανακύκλωση υλικών συντελεί στη συντήρηση των
φυσικών πόρων.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με τον
τοπικό δήμο, την υπηρεσία καταστροφής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
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