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Αγαπητέ καταναλωτή, 

Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες 
λειτουργίας  και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις  
προειδοποιήσεις ασφάλειας που περιέχονται στις 
πρώτες σελίδες.  Κρατήστε το εγχειρίδιο αυτό  για 
�ελλοντική αναφορά  και  παραδώστε το σε τυχόν 
�ελλοντικούς ιδιοκτήτες .

Φθορές κατά τη �εταφορά

 Όταν βγάλετε την συσκευή από την συσκευασία, 
ελέγξτε αν έχει κάποια ζη�ιά. Αν έχει, �ην την 
χρησι�οποιήσετε και επικοινωνήστε �ε το κέντρο 
του σέρβις.

Τα ακόλουθα σύ�βολα θα σας καθοδηγήσουν κατά την ανάγνωση του εγχειριδίου αυτού.

Το προειδοποιητικό τρίγωνο και /ή οι λέξεις κλειδιά (Προειδοποιήσεις!, Προσοχή!) τονίζουν 
ση�αντικές πληροφορίες σχετικά �ε την ασφάλεια σας ή  τη σωστή χρήση της συσκευής.

Πληροφορίες που έχουν αυτό το σύ�βολο παρέχουν επιπρόσθετες οδηγίες και πρακτικές συ�βουλές  
για σωστή χρήση της συσκευής.

Συ�βουλές και πληροφορίες  σχετικά �ε την οικονο�ική και οικολογική χρήση της συσκευής

Η συ�βολή �ας στην προστασία του περιβάλλοντος:
Χρησι�οποιού�ε ανακυκλω�ένο χαρτί
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 Προειδοποιήσεις

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις παρέχονται για 
το συ�φέρον της γενικής ασφάλειας. Θα πρέπει 
να τις διαβάσετε πριν να εγκατασταθεί ή 
χρησι�οποιηθεί η συσκευή. 

Εγκατάσταση

• Πριν χρησι�οποιήσετε την συσκευή πρέπει 
να αφαιρέσετε όλες τις βίδες �εταφοράς 
και συσκευασίας. Σοβαρές ζη�ιές �πορεί να 
προκληθούν αν δεν αφαιρεθούν ή δεν 
αφαιρεθούν τελείως. Αναφερθείτε στην σχετική 
παράγραφο στο βιβλίο των οδηγιών.

• Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες που 
απαιτούνται για την εγκατάσταση αυτής της 
συσκευής θα πρέπει να εκτελεσθούν από έναν 
εξειδικευ�ένο ηλεκτρολόγο ή αρ�όδιο άτο�ο.

• Όλες οι απαιτού�ενες υδραυλικές εργασίες 
για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα 
πρέπει να εκτελεσθούν από έναν εξειδικευ�ένο 
υδραυλικό ή αρ�όδιο άτο�ο.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατά στο 
καλώδιο ηλεκτρικού ρεύ�ατος.

• Εάν η συσκευή τοποθετηθεί σε δάπεδο �ε 
χαλί, παρακαλώ ρυθ�ίστε τα ποδαράκια της για 
να διασφαλίσετε την ελεύθερη κυκλοφορία του 
αέρα.

Χρήση

• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή 
χρήση. 7εν πρέπει να χρησι�οποιείται για 
διαφορετικό σκοπό από αυτό που έχει 
σχεδιαστεί.

• Να πλένετε �όνο υφάσ�ατα που προορίζονται 
για πλύσι�ο στο πλυντήριο. Σε περίπτωση 
α�φιβολίας, ακολουθείστε τις οδηγίες που θα 
βρείτε στην ετικέτα του ίδιου του ρούχου.

• Ποτέ �ην υπερφορτώνετε την συσκευή. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσεως. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες.  
Σκληρά, αιχ�ηρά αντικεί�ενα όπως νο�ίσ�ατα, 
παρα�άνες,  καρφιά, βίδες ή πέτρες �πορεί να 
προκαλέσουν εκτετα�ένη ζη�ία

• Μην πλένετε στο πλυντήριο υφάσ�ατα που 
έχουν ποτισθεί �ε προϊόντα πετρελαίου.  Εάν 
έχουν χρησι�οποιηθεί πτητικά υγρά καθαρισ�ού, 
βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί πλήρως από το 
ύφασ�α πριν να το βάλετε στην συσκευή.

• Τοποθετήστε �ικροαντικεί�ενα όπως κάλτσες, 
ζώνες κ.τ.λ σε �ια �αξιλαροθήκη για να 
αποφευχθεί η ε�πλοκή τους στον κάδο και στον 
σωλήνα.

• Χρησι�οποιείστε �όνο τις συστηθείσες 
ποσότητες �αλακτικού ρούχων. Η υπερβολική 
δόση �αλακτικού �πορεί να βλάψει τα ρούχα. 

• Αφήστε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς 
�ισάνοιχτη όταν δεν χρησι�οποιείτε το 
πλυντήριο. Αυτό βοηθάει στο να  διατηρηθεί 
η στεγανότητα της πόρτας και αποτρέπει το 
σχη�ατισ�ό �υρωδιάς �ούχλας. 

• Πριν να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής 
βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει αδειάσει . Στην 
αντίθετη περίπτωση αδειάστε το νερό σύ�φωνα 
�ε τις οδηγίες που βρίσκονται σ’ αυτό το 
εγχειρίδιο. 

• Μετά την χρήση πάντα να βγάζετε την συσκευή 
από το καλώδιο και να κλείνετε την παροχή 
νερού.

Γενική ασφάλεια

• Η επισκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται 
από εξουσιοδοτη�ένο Κέντρο Σέρβις. Επισκευές 
που γίνονται από �η εξειδικευ�ένα άτο�α �πορεί 
να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη συσκευή 
ή τραυ�ατισ�ό.  Επικοινωνήστε �ε το Κέντρο 
Επισκευών της περιοχής σας.  

• Ποτέ �ην τραβάτε από το καλώδιο για να 
βγάλετε τη συσκευή από τη την πρίζα. 

• Κατά τη διάρκεια του πλυσί�ατος το σε υψηλές 
θερ�οκρασίες το γυαλί της πόρτας ζεσταίνεται. 
Μην το ακου�πάτε!
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Ασφάλεια για τα παιδιά

• Τα παιδιά συνήθως δεν γνωρίζουν πόσο 
επικίνδυνες �πορούν να γίνουν οι ηλεκτρικές 
συσκευές. Όταν το πλυντήριο είναι σε 
λειτουργία, �ην αφήνετε τα παιδιά να το 
πλησιάσουν �ε σκοπό να παίξουν. 

• Τα υλικά συσκευασίας (πχ. Πλαστική �ε�βράνη, 
πολυστυρόλιο) �πορεί να αποδειχθούν 
επικίνδυνα για τα παιδιά και να προκαλέσουν 
έως και ασφυξία. Φυλάξτε τα σε ση�είο που δεν 
�πορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.

• Κρατήστε όλα τα απορρυπαντικά σε ασφαλές 
ση�είο, �ακριά από τα παιδιά.

• Ελέγξτε αν �ικρά παιδιά ή κατοικίδια ζώα έχουν 
�πει �έσα στον κάδο.

• Αν θέλετε να πετάξετε το πλυντήριο, κόψτε 
το καλώδιο τροφοδοσίας και καταστρέψτε το 
�άνταλο  της πόρτας, ώστε να �ην υπάρχει 
περίπτωση να παγιδευτούν �ικρά παιδιά �έσα 
στο πλυντήριο.

 Απόρριψη

Συ�βουλές για την προστασία του 
περιβάλλοντος

Υλικά Συσκευασίας

Τα υλικά που είναι �αρκαρισ�ένα �ε το σύ�βολο 
 είναι ανακυκλώσι�α. 

>PE<=Πολυαιθυλένιο

>PS<=Πολυστυρένιο

>PP<=Πολυπροπυλένιο

Για να �πορέσετε να τα ανακυκλώσετε πρέπει 
να τα τοποθετήσετε στα κατάλληλα �έρη που 
συλλέγονται.

Πλυντήριο

Για την παλιά σας συσκευή χρησι�οποιήστε 
εγκεκρι�ένους χώρους απόρριψης. Βοηθήστε  να 
διατηρηθεί η πόλη σας καθαρή. 

Για να εξοικονο�ήσετε νερό και ενέργεια και να 
βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος, 
σας προτείνου�ε να ακολουθήσετε στις παρακάτω 
συ�βουλές :

• Τα ελαφρά λερω�ένα ρούχα �πορούν να 
πλυθούν χωρίς πρόπλυση εξοικονο�ώντας έτσι 
απορρυπαντικό, νερό και χρόνο 
(προστατεύοντας επίσης και το περιβάλλον). 

• Το πλυντήριο λειτουργεί πιο οικονο�ικά εάν είναι 
εντελώς γε�άτο.

• Με επαρκή προ-αντι�ετώπιση, οι λεκέδες και 
η ελαφριά βρω�ιά �πορεί να αφαιρεθεί. Τότε 
τα ρούχα �πορούν να πλυθούν σε χα�ηλότερη 
θερ�οκρασία.

• Βάλτε την ποσότητα του απορρυπαντικού που 
αντιστοιχεί: στην σκληρότητα του νερού, στον 
βαθ�ό βρω�ιάς στα ρούχα και στην ποσότητα 
των ρούχων που θα πλυθούν.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

7ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ύψος 85 εκ

 Πλάτος 60 εκ 

 Βάθος 60 εκ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ Βα�βακερά 5 κιλά

 Συνθετικά 2 κιλά

 Ευαίσθητα 2 κιλά

 Μάλλινα 1 κιλό

ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΣΤΥΨΙΜΟ  600 στρ.  �έγιστο

ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  220-230 V / 50 Hz

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛXΣΗ ΙΣΧΥΟΣ  2100W

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   10 A

ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ελάχιστο   5 Ν/cm2 

 �έγιστο 80 Ν/cm2

Η συσκευή αυτή είναι σύ�φωνη τις ακόλουθες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης :

73/23 EEC της 19/02/73 περί Χα�ηλής Τάσης

89/336 EEC της 03/03/89 περί Ηλεκτρο�αγνητικής Συ�βατότητας
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Εγκατάσταση
Αποσυσκευασία
Πριν θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία, 
αφαιρέστε από τη συσκευή σας τους �ηχανισ�ούς 
προστασίας που έχουν τοποθετηθεί για τη 
�εταφορά. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Σας συ�βουλεύου�ε να φυλάξετε όλους τους 
�ηχανισ�ούς ασφαλείας: θα πρέπει να 
τοποθετηθούν ξανά στη συσκευή σε περίπτωση 
�ελλοντικής �ετακίνησής της 

1.  Ξεβιδώστε και   
 αφαιρέστε τις 3 βίδες 
 της πίσω πλευράς 
 �ε ένα κατσαβίδι.

2. Ακου�πήστε τη   
 συσκευή στην πίσω 
 πλευρά της και   
 τοποθετήστε   
 ανά�εσα στο   
 πάτω�α και το  
 πλυντήριο �ία από τις 
 σφήνες από αφρολέξ.
 Προσοχή να �ην   
 συνθλίψετε τους   
 σωλήνες.

3.  Βγάλτε �ε προσοχή 
 το νάιλον σακουλάκι 
 αριστερά (1)   
 τραβώντας το προς 
 το κέντρο της   
 συσκευής. Βγάλτε �ε 
 τον ίδιο τρόπο το 
 σακουλάκι δεξιά (2).

4.   Επαναφέρετε τη συσκευή σε όρθια θέση και 
αφαιρέστε τους τρεις πλαστικούς πείρους. 

5.  Βουλώστε τις τρύπες που έχουν παρα�είνει 
ανοιχτές �ε τη βοήθεια των 3 πλαστικών πω�άτων 
που περιέχονται στο φάκελο �ε τις οδηγίες 
χρήσης.

Υδραυλική σύνδεση

Θα πρέπει να υπάρχει βρύση �ε ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ 
κοντά στο πλυντήριο,  �ε έναν βιδωτό σωλήνα 
σύνδεσης δια�έτρου 3/4  αερίου για την 
παροχή νερού, έναν νεροχύτη, �ια λεκάνη ή ένα 
εντοιχισ�ένο αποχετευτικό σύστη�α.

Προηγου�ένως ελέγξτε αν:

-  δεν πρόκειται για παροχή ζεστού νερού.

-  το τρεχού�ενο νερό είναι καθαρό. Αν όχι, 
αφήστε να τρέξει αρκετή ποσότητα νερού 
για να παρασύρει ό,τι υπολεί��ατα έχουν 
συγκεντρωθεί στους σωλήνες.

Ζητήστε από έναν υδραυλικό να ελέγξει το �όνι�ο 
εντοιχισ�ένο αποχετευτικό σύστη�α.

Α) Τοποθετήστε το 
λαστιχένιο  σύνδεσ�ο, 
που ε�περιέχεται στη 
συσκευασία �έσα σε �ια 
πλαστική σακούλα (Α), 
στην άκρη του σωλήνα 
εισαγωγής και βιδώστε 
τον προσεκτικά στη 
βρύση, προσέχοντας να 
�ην καταστρέψετε τα 
πάσα και στερεώστε το 
γερά το περικόχλιο από 
πάνω για να �ην υπάρξει 
διαρροή.

Β)  Αν χρειαστεί, στρίψτε 
καταλλήλως τον σωλήνα, 
ξεβιδώνοντας το 
περικόχλιο στο πίσω 
�έρος της συσκευής

C) Τώρα σφίξτε ξανά το 
περικόχλιο για να �ην 
υπάρξουν διαρροές. 
(Ανοίξτε τη βρύση και 
βεβαιωθείτε ότι δεν στάζει 
και ξανακλείστε την.)

D) Τοποθετήστε τον 
σωλήνα εξαγωγής σε �ια 
λεκάνη ή ένα νεροχύτη, 
�ε τη βοήθεια του κυρτού 
τ�ή�ατος που θα βρείτε 
ξεχωριστά. Το κυρτό 
τ�ή�α πρέπει να εισαχθεί 
στο στό�ιο του σωλήνα 

για να ασφαλίσει το υποστήριγ�α. Το τ�ή�α αυτό 
επιτρέπει στο σωλήνα να στερεώνεται στον τοίχο 
�έσο ενός ανοίγ�ατος στο πάνω �έρος, κι έτσι ο 
σωλήνας δεν κινείται και αποφεύγεται ενδεχό�ενη 
πτώση του.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόσταση από το δάπεδο 
ως το υψηλότερο τ�ή�α του σωλήνα θα πρέπει 
να είναι �εταξύ 60 και 90 εκ. (Είναι προτι�ότερο 
να είναι �εταξύ 60 και 70 εκ.). Ο σωλήνας δεν 
θα πρέπει να κά�πτεται ή να συστρέφεται προς 
αποφυγήν υπερφόρτωσης. Αν είναι αναπόφευκτη 
η προέκταση του σωλήνα εξαγωγής, τότε αυτή 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,5 �έτρο και θα 
πρέπει να έχει την ίδια διά�ετρο �ε τον αρχικό 

σωλήνα.
Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν είναι πολύ 
τεντω�ένοι.

Οριζοντίωση
Οριζοντιώστε τη συσκευή χαλαρώνοντας ή 
σφίγγοντας τα υποστηρίγ�ατα. Μόλις έρθει 
στη σωστή θέση, στερεώστε τα υποστηρίγ�ατα 
σφίγγοντας το περικόχλιο πάνω στη βάση του 
κιβωτίου. Η ακριβής οριζοντίωση προφυλάσσει 
από κραδασ�ούς, θόρυβο και �ετακίνηση της 
συσκευής κατά τη λειτουργία.

Οι κραδασ�οί ως ένα βαθ�ό είναι αναπόφευκτοι, 
ειδικά αν το δάπεδο είναι ξύλινο. Τα ξύλινα 
δάπεδα είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα στους 
κραδασ�ούς. Για οδηγίες, συ�βουλευθείτε τον 
κατασκευαστή. Αν είναι δυνατόν, πάντα να 
τοποθετείτε τη συσκευή σε στέρεο δάπεδο.

Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν συνδέσετε την συσκευή βεβαιωθείτε ότι:

1. Η διάφορες τι�ές ισχύος της εγκατάστασής σας 
είναι ίδιες �ε αυτές που αναφέρονται στην ετικέτα 
�ε τις χαρακτηριστικές τι�ές της συσκευής σας 
(η ετικέτα είναι κολλη�ένη στο πίσω �έρος της 
συσκευής).

2. Το �έτρο, οι ασφάλειες, η καλωδίωση 
και η υποδοχή του ρευ�ατοδότη �πορούν να 
αντέξουν τη �έγιστη ισχύ που απαιτείται, η οποία 
αναφέρεται στην ετικέτα �ε τις χαρακτηριστικές 
τι�ές.

3. Η βάση της υποδοχής του ρευ�ατοδότη 
και ο ρευ�ατολήπτης πρέπει να εφαρ�όζουν 
χωρίς αναγωγική παρε�βολή, πολλαπλές εξόδους 
ή προσαρ�ογείς (αντάπτορες). Αν χρειαστεί, 
αντικαταστήστε την υποδοχή του ρευ�ατοδότη �ε 
�ια άλλη, πιο κατάλληλη.

Οι ισχύοντες κανόνες ηλεκτρικής ασφάλειας 
απαιτούν   κατάλληλη γείωση. 

Ο ρευ�ατολήπτης της συσκευής είναι 
εφοδιασ�ένος �ε τον �ηχανισ�ό 
αυτό.Βεβαιωθείτε ότι και η υποδοχή του 
ρευ�ατοδότη σας είναι επίσης εφοδιασ�ένη �ε 
την κατάλληλη γείωση.

Ο κατασκευαστής αρνείται κάθε ευθύνη σε 
περίπτωση ατυχή�ατος ή επεισοδίου, εάν δεν 
έχουν ληφθεί αυτά τα �έτρα ασφαλείας
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Το καινούργιο σας πλυντήριο

Το νέο σας πλυντήριο καλύπτει όλες τις �οντέρνες απαιτήσεις για αποτελεσ�ατική αντι�ετώπιση της 
πλύσης, �ε χα�ηλή  κατανάλωση νερού, ενέργειας και απορρυπαντικού. 

• Ο διακόπτης επιλογής Θερ�οκρασίας επιτρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη θερ�οκρασία για την πλύση 
σας.

Περιγραφή της συσκευής

1 Συρτάρι απορρυπαντικού

2 Πίνακας προγρα��άτων

3 Πίνακας ελέγχου

4 Χερούλι πόρτας

5 Φίλτρο

6 Ρυθ�ιζό�ενα ποδαράκια

Συρτάρι απορρυπαντικού

Πρόπλυση

Κυρίως Πλύση

Μαλακτικό
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Χρήση

Πίνακας ελέγχου

1.  Πίνακας προγρα��άτων

Σας βοηθάει να επιλέξετε το πιο κατάλληλο 
πρόγρα��α πλύσης

2.   Πλήκτρο ακύρωσης 
ξεβγάλ�ατος 

(Για εύκολο σιδέρω�α. Αν χρησι�οποιήσετε αυτό 
το πλήκτρο θα είναι πιο εύκολο στη συνέχεια το 
σιδέρω�α των ρούχων).

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, το νερό θα παρα�είνει 
στον κάδο στο τέλος του κύκλου πλύσης. Πιέστε 
ξανά το πλήκτρο για να αδειάσετε το νερό και να 
βγάλετε τα ρούχα.

3.  Πλύκτρο ακύρωσης στυψί�ατος 

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, πριν ξεκινήσουν 
τα “εντατικά” προγρά��ατα, όλα τα στυψί�ατα 
παραλείπονται. Τα άλλα βή�ατα του 
προγρά��ατος θα παρα�είνουν τα ίδια.

4.  Πλήκτρο ½ φορτίου πλύσης 

Πιέζοντας αυτό το διακόπτη πριν την εκκίνηση 
της πλύσης θα πραγ�ατοποιηθεί ένα ξέβγαλ�α 
λιγότερο κάτι που θα οδηγήσει στην εξοικονό�ηση 

ρεύ�ατος και νερού.

5.  Λυχνία εκκίνησης / Παύσης

Ανάβει όταν η συσκευή λειτουργεί 

6.  Bιακόπτης επιλογής 
θερ�οκρασίας 

Ο διακόπτης αυτός σας επιτρέπει να επιλέξετε τη 
θερ�οκρασία της πλύσης σύ�φωνα �ε το είδος 
των ρούχων που προορίζονται για πλύση.

Γυρίστε τον διακόπτη ώσπου η απαιτού�ενη 

θερ�οκρασία να συναντήσει τον δείκτη.

Στον πίνακα των προγρα��άτων θα βρείτε την πιο 
κατάλληλη θερ�οκρασία για κάθε είδος πλύσης.

Επιλέγοντας  όλα τα προγρά��ατα �πορούν να 
εκτελεσθούν �ε κρύο νερό. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
εξοικονο�είτε ηλεκτρικό ρεύ�α.

7.  Bιακόπτης επιλογής 
προγρά��ατος 

Για να επιλέξετε το απαιτού�ενο πρόγρα��α, 
γυρίστε τον διακόπτη �ε τη φορά των δεικτών 
του ρολογιού, ώσπου ο δείκτης στην κορυφή 
να συ�πέσει �ε τον αριθ�ό του απαιτού�ενου 
προγρά��ατος (ένδειξη αναφοράς στον πίνακα 
διακοπτών χειρισ�ού). Σε περίπτωση που 
προσπεράσετε τον αριθ�ό που θέλετε, ΠΟΤΕ ΜΗΝ 
ΓΥΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ 7ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ, 
απλά συνεχίστε να τον γυρίζετε κατά την αρχική 
φορά, ώσπου να συναντήσετε ξανά τον αριθ�ό 
που θέλετε.
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Συ�βουλές Πλύσης

Bιαλογή

Ακολουθήστε τα σύ�βολα πλυσί�ατος στις 
ετικέτες του κάθε ρούχου και τις οδηγίες πλύσης 
του κατασκευαστή.
Ταξινο�είστε την �πουγάδα σας ως εξής:
Λευκά, χρω�ατιστά, συνθετικά, ευαίσθητα, 
�άλλινα.

Θερ�οκρασίες

90°  για φυσιολογικά λερω�ένα λευκά 
βα�βακερά και λινά (π.χ. πετσετάκια, 
πετσέτες, τραπεζο�άντιλα, σεντόνια).

60°  για φυσιολογικά λερω�ένα, χρω�ατιστά 
ρούχα (π.χ. πουκά�ισα, πιτζά�ες) από 
λινό, βα�βάκι ή συνθετικά υφάσ�ατα 
και ελαφρώς λερω�ένα λευκά 
βα�βακερά  (π.χ. εσώρουχα).

 (Κρύο)  για ευαίσθητα υφάσ�ατα (π.χ. 
κουρτίνες)

30° - 40°  �ικτή �πουγάδα, που περιλα�βάνει 
συνθετικά υφάσ�ατα και �άλλινα που 
έχουν ετικέτα “αγνό �αλλί” , που 
πλένονται στο πλυντήριο.

Πριν βάλετε την �πουγάδα

Ποτέ �ην βάζετε λευκά και χρω�ατιστά �αζί. Τα 
λευκά �πορεί να χάσουν την “λευκάδα” τους.
Τα χρω�ατιστά �πορεί να ‘’βγάλουν χρώ�α’’ στο 
πρώτο πλύσι�ο για αυτό πάντα να τα πλένεται 
χωριστά την πρώτη φορά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν �είνει �εταλλικά 
αντικεί�ενα �έσα στην �πουγάδα (τσι�πιδάκια 
για τα �αλλιά, καρφίτσες, κτλ.).
Κου�πώστε τις �αξιλαροθήκες, κλείστε τα 
φερ�ουάρ, δέστε τις ζώνες.
Αφαιρέστε τους επί�ονους λεκέδες πριν την 
πλύση. Τρίψτε τις συγκεκρι�ένες λερω�ένες 
περιοχές �ε ειδικό απορρυπαντικό.
Λεπτές κουρτίνες �ε ειδική φροντίδα. Αφαιρέστε 
τα κρε�αστάρια ή δέστε τα σε �ια σακούλα.

Μέγιστη φόρτωση

Οι συνιστώ�ενες ποσότητες αναγράφονται στο 
διάγρα��α του προγρά��ατος.
Γενικοί κανόνες:
Βα�βακερά, λινά: γε�ίστε τον κάδο αλλά να �ην 
είναι πολύ στρι�ωγ�ένα.
Συνθετικά : γε�ίστε τον κάδο όχι πάνω από το 
�ισό.
Ευαίσθητα  και �άλλινα: γε�ίστε τον κάδο όχι 
παραπάνω από το 1/3.
Πλένοντας �ε την �έγιστη ποσότητα  κάνει την πιο 
καλή χρήση ενέργεια και νερού.

Για πολύ λερω�ένα ρούχα, �ειώστε την ποσότητα.   

Βάρη των ρούχων

Τα αναφερό�ενα βάρη έχουν ενδεικτική αξία:

Μπουρνούζια 1.200 γρ

Πετσέτες φαγητού 100 γρ

Κάλυ��α παπλώ�ατος 700 γρ

Σεντόνια 500 γρ

Μαξιλαροθήκες 200 γρ

Τραπεζο�άντιλα 250 γρ 

Πετσέτες �πάνιου 200 γρ

Πετσετάκια 100 γρ

Νυχτικά 200 γρ

Γυναικεία σλιπ 100 γρ

Ανδρικές ποδιές εργασίας 600 γρ

Ανδρικά πουκά�ισα 200 γρ

Ανδρικές πιτζά�ες 500 γρ

Μπλούζες 100 γρ

Ανδρικά σλιπ 100 γρ

Αφαιρώντας τους λεκέδες  
Επί�ονοι λεκέδες �πορεί να �ην φύγουν �όνο 
�ε νερό και απορρυπαντικό. Για αυτό σας 
συ�βουλεύου�ε να τα τρίψετε πριν την πλύση.
Αί�α: τρίψτε τους φρέσκους λεκέδες �ε κρύο 
νερό. Για ξερα�ένους λεκέδες, βάλτε το ρούχο 
όλη την νύχτα σε νερό �ε ειδικό απορρυπαντικό 
και �ετά τρίψτε το �ε νερό και σαπούνι.
Λαδο�πογιά: ποτίστε το �ε καθαριστικό λεκέδων  
�ε βενζίνη, απλώστε το ρούχο σε ένα �αλακό πανί 
και τρίψτε τον λεκέ αρκετές φορές.
Λεκέδες από λίπος: ποτίστε το �ε ειδικό 
απορρυπαντικό, απλώστε το ρούχο σε �ια �αλακή 
επιφάνεια και τρίψτε �ε τα δάκτυλα και ένα 
βα�βακερό πανί.
Σκουριά: Οξαλικό άλας διαλυ�ένο σε ζεστό νερό ή  
αφαιρετικό σκουριάς σε κρύο. Προσέξτε �ε τους 
λεκέδες σκουριάς που δεν είναι πρόσφατοι γιατί 
η δο�ή της κυτταρίνης �πορεί να έχει ήδη πάθει 
ζη�ιά και το ύφασ�α τείνει να κάνει τρύπα.  
Μούχλα: τρίψτε �ε λευκαντικό, ξέπλυνε καλά 
(λευκά και ανεξίτηλα χρω�ατιστά �όνο).
Γράσο: βάλτε λίγο σαπούνι και τρίψτε �ε 
λευκαντικό  (λευκά και ανεξίτηλα χρω�ατιστά 
�όνο).
Στυλό και κόλλα: ποτίστε το �ε ασετόν (*), 
απλώστε το ρούχο σε ένα �αλακό πανί και τρίψτε 
τον λεκέ.
Κραγιόν: ποτίστε �ε ασετόν όπως παραπάνω, 
�ετά τρίψτε τους λεκέδες �ε αιθυλική αλκοόλη. 
Αφαιρέστε τους λεκέδες που απέ�ειναν στα λευκά 
υφάσ�ατα �ε λευκαντικό.
Κόκκινο κρασί: βάλτε το σε νερό και 
απορρυπαντικό, τρίψτε �ε οξικό οξύ ή κιτρικό 
οξύ και να ξεπλύνετε. Τρίψτε τους λεκέδες που 
απέ�ειναν �ε λευκαντικό.
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Μελάνι: ανάλογα �ε την σύνθεση του �ελανιού, 
βρέξτε το ύφασ�α �ε ασετόν στη συνέχεια 
�ε οξικό οξύ, ενδεχό�ενα υπόλοιπα σε λευκά 
υφάσ�ατα τρίψτε τα �ε λευκαντικό και ξεπλύνετε 
καλά.
Πίσσα: πρώτα τρίψτε �ε αφαιρετικό λεκέδων, 
αιθυλικό οξύ ή βενζίνη και �ετά �ε απορρυπαντική 
αλοιφή.
(*) �ην χρησι�οποιείτε ασετόν στο τεχνητό �ετάξι.

Απορρυπαντικά και επιπρόσθετα
Ένα καλό αποτέλεσ�α στο πλύσι�ο εξαρτάται 
από την επιλογή του απορρυπαντικού και από 
τις σωστές δόσεις του. Σωστές δόσεις ση�αίνει 
αποφυγή σπατάλης και προστασία του 
περιβάλλοντος. Παρόλο που είναι 
βιοδιασπαζό�ενα , τα απορρυπαντικά περιέχουν 
στοιχεία που προκαλούν ζη�ιά στην λεπτή 
οικολογική ισορροπία της φύσης.

Η επιλογή του απορρυπαντικού εξαρτάται από 
το είδος του υφάσ�ατος (ευαίσθητα, �άλλινα, 
βα�βακερά, κ.λ) από το χρώ�α, από τη 
θερ�οκρασία του πλυσί�ατος και από το βαθ�ό 
της βρω�ιάς.

Σε αυτό το πλυντήριο �πορείτε να 
χρησι�οποιήσετε όλα τα απορρυπαντικά για 
πλυντήρια ρούχων που βρίσκονται κανονικά στο 
ε�πόριο:

- απορρυπαντικά σε σκόνη για όλα τα είδη 
υφάσ�ατος.

- απορρυπαντικά σε σκόνη για ευαίσθητα 
υφάσ�ατα (�έγιστο  60°C) και �άλλινα 

- υγρά απορρυπαντικά, προτι�ητέο για 
προγρά��ατα πλυσί�ατος σε χα�ηλές 
θερ�οκρασίες (�έγιστο 60°C) για όλα τα είδη 
υφάσ�ατος ή ειδικά �όνο για �άλλινα.

Το απορρυπαντικό και το ενδεχό�ενο 
επιπρόσθετο, πρέπει να τοποθετηθούν πριν 
αρχίσει το πρόγρα��α στις κατάλληλες θήκες.

Αν γίνεται χρήση συ�πυκνω�ένων 
απορρυπαντικών σε σκόνη ή υγρό, πρέπει να 
επιλέγετε ένα πρόγρα��α χωρίς πρόπλυση.

Το πλυντήριο διαθέτει ένα σύστη�α ανακύκλωσης 
το οποίο επιτυγχάνει πιο αποτελεσ�ατική  χρήση 
του συ�πυκνω�ένου απορρυπαντικού. 

Αδειάστε το υγρό απορρυπαντικό πριν την έναρξη 
του προγρά��ατος στη θήκη του συρταριού του 
απορρυπαντικού �ε την ένδειξη .

Ενδεχό�ενα επιπρόσθετα υγρά για να 
�αλακώσουν ή να κολλαριστούν τα ρούχα, θα 
πρέπει να τοποθετηθούν  στη θήκη �ε το σύ�βολο 

 πριν να αρχίσει το πρόγρα��α πλυσί�ατος.

Το λευκαντικό (χλωρίνη) �πορεί να χρησι�οποιηθεί 
για λευκά ή ανεξίτηλα βα�βακερά και λινά 
υφάσ�ατα. Τοποθετείται  στη θέση �ε την ένδειξη 

. 

Όσον αφορά τη δοσολογία των επιπρόσθετων 
προϊόντων  ακολουθείστε τις οδηγίες των 
κατασκευαστών, και σε κα�ία περίπτωση �ην 
υπερβείτε το όριο της θήκης �ε την ένδειξη “MAX” 

Ποσότητα του απορρυπαντικού 
που χρησι�οποιείται

Το είδος και η ποσότητα του απορρυπαντικού 
εξαρτώνται από το είδος του υφάσ�ατος, από το 
φορτίο, από το βαθ�ό της βρω�ιάς και από την 
σκληρότητα του νερού που χρησι�οποιείται.

Για την ταξινό�ηση της σκληρότητας του νερού 
χρησι�οποιούνται τα λεγό�ενα επίπεδα 
σκληρότητας. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες 
για αυτά τα επίπεδα από τον αρ�όδιο οργανισ�ό 
διάθεσης ή από τις δη�οτικές υπηρεσίες.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις δόσεις που 
αναφέρονται από τον κατασκευαστή.

Χρησι�οποιείται �ικρότερη ποσότητα 
απορρυπαντικού αν:

- πλένεται λίγα ρούχα

- τα ρούχα είναι λίγο βρώ�ικα 

- δη�ιουργείται πολύς αφρός κατά την διάρκεια 
του πλυσί�ατος.
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Bιεθνή σύ�βολα πλυσί�ατος
Τα σύ�βολα υπάρχουν σε ετικέτες ρούχων για να σας βοηθήσουν να πλένετε �ε τον καλύτερο τρόπο.

7υνατό Πλύσι�ο

Ευαίσθητο Πλύσι�ο

Μέγιστη

θερ�οκρασία

95°

Μέγιστη

θερ�οκρασία

60°

Μέγιστη

θερ�οκρασία

40°

Μέγιστη

θερ�οκρασία

30°
Πλύσι�ο

στο

χέρι

Απαγορεύεται

η πλύση

Λεύκανση Λεύκανση σε κρύο

νερό

Μην χρησι�οποιήτε

λευκαντικά

Σιδέρω�α Ζεστό σιδέρω�α

Μεγ. Θερ�. 200°

Ζεστό σιδέρω�α

Μεγ. Θερ�. 150°

Ζεστό σιδέρω�α

Μεγ. Θερ�. 110°

Απαγορεύεται το 
σιδέρω�α

Στεγνό 
καθάρισ�α

Στεγνό καθάρισ�α

�ε όλα τα διαλυτικά

Στεγνό καθάρισ�α

�ε perchloroethylene, 
petrol, καθαρό 

οινόπνευ�α, R111, 
R113

Στεγνό καθάρισ�α

�ε petrol, καθαρό 
οινόπνευ�α, R113

Απαγορεύεται το

στεγνό καθάρισ�α

Στέγνω�α Επίπεδο Σε γρα��ή Σε κρε�άστρα Απαγορεύεται 
το στέγνω�α 

σε 
στεγνωτήριο

Υψηλή 

θερ�οκρασία

Χα�ηλή 

θερ�οκρασία

Στεγνωτήριο

95° 60°

60°

40°

40° 40°

30°

30°



Bιαδοχή ενεργειών

Πριν προβείτε στο πρώτο πλύσι�ο, συνιστού�ε να 
εκτελέσετε ένα κύκλο βα�βακερών στους 60°C, 
χωρίς ρούχα, για να αφαιρεθούν ενδεχό�ενα 
υπολεί��ατα από την επεξεργασία του κάδου και 
της λεκάνης. Βάλτε 1/2 �εζούρα απορρυπαντικού 
στη θήκη και θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο.

1.  Φορτώστε τα ρούχα

Ανοίξτε το πορτάκι. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο, 
ένα ένα. Απλώστε τα ρούχα όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Κλείστε το πορτάκι.

2. Προσθέστε την δόση του 
απορρυπαντικού 

Τραβήξτε το συρτάρι �έχρι να στα�ατήσει. 
Μετρήστε την ποσότητα του απορρυπαντικού 
που συνιστάται από τον   κατασκευαστή και 
τοποθετήστε το στη θήκη  που αντιστοιχεί στην 
κυρίως πλύση. 

Αν επιθυ�είται να κάνετε πρόπλυση βάλτε το 
απορρυπαντικό στην αντίστοιχη θήκη �ε την 

ένδειξη .

3.  Προσθέστε τις δόσεις των 
επιπρόσθετων

Ρίξτε, αν επιθυ�είτε, το �αλακτικό στη θήκη , 
χωρίς να ξεπεράσετε το ση�είο ‘’ΜΑΧ’’.

4. Bιαλέξτε την θερ�οκρασία

Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής στην επιθυ�ητή  
θερ�οκρασία.

5. Επιλέξτε το /τα πλήκτρο /α  
επιλογής.

6. Επιλέξτε το πρόγρα��α και 
ξεκινήστε το πλυντήριο.

Γυρίστε τον επιλογέα προγρα��άτων �ε την φορά 
του ρολογιού στο επιθυ�ητό πρόγρα��α.

Πριν τραβήξετε  το διακόπτη έναρξης /παύσης του 
επιλογέα προγρα��άτων ελέγξτε εάν:

• Η πόρτα είναι καταλλήλως κλειστή.

• Η συσκευή είναι στην πρίζα.

• Η παροχή νερού είναι ανοιχτή.

• Το φίλτρο της αποχέτευσης είναι σφιχτά δε�ένο.

• Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά 
τοποθετη�ένος.

Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγρά��ατος 
�έχρι να ακουστεί ο θόρυβος. Η φωτεινή ένδειξη 
θα ανάψει και το πρόγρα��α θα ξεκινήσει.
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7.  Στο τέλος του προγρά��ατος

Η συσκευή στα�ατάει αυτό�ατα . Η ενδεικτική 
λυχνία λειτουργίας σβήνει.

Αν έχετε επιλέξει ένα πρόγρα��α το οποίο 
τελειώνει και αφήνει το νερό του τελευταίου 
ξεβγάλ�ατος στον κάδο, τότε αδειάστε το νερό 
πριν ανοίξετε την πόρτα, επιλέγοντας ένα από τα 
προγρά��ατα “P” (στράγγισ�α) ή “G” (στύψι�ο).  

Περι�ένετε περίπου ένα �ε δύο λεπτά πριν 
ανοίξετε την πόρτα για να δώσετε χρόνο  
στην ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας να την  
απασφαλίσει. 

Βάλτε την �πουγάδα σας.

Γυρίστε τον κάδο �ε το χέρι σας για να 
σιγουρευτείτε ότι  ο κάδος είναι τελείως άδειος, 
ώστε να �ην ξεχάσετε κάποιο ρούχο �έσα στον 
κάδο και καταστραφεί (π.χ στενέψει) στο επό�ενο 
πλύσι�ο ή ξεβάψει και καταστρέψει την επό�ενη 
�πουγάδα σας. 

Απελευθερώστε όποιο πλήκτρο είχατε πατήσει.

Κλείστε την βρύση του νερού και βγάλτε το φις 
από την πρίζα του ρεύ�ατος.

Αφήστε τη πόρτα ανοικτή για να αερίζεται το 
πλυντήριο.
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Συντήρηση

1.  Εξωτερικό καθάρισ�α

Καθαρίστε τη συσκευή �ε χλιαρό νερό και 
ένα ουδέτερο απορρυπαντικό που δεν χαράζει. 
Ξεπλένετε �ε καθαρό νερό και στεγνώνετε �ε ένα 
�αλακό πανί.

Ση�αντικό: για τον καθαρισ�ό της εξωτερικής 
επιφάνειας, �ην χρησι�οποιείτε οινόπνευ�α, 
διαλυτικά ή παρό�οια προϊόντα.

2.  Συρτάρι απορρυπαντικού

Τα απορρυπαντικά ή τα επιπρόσθετα δη�ιουργούν 
�ε τον καιρό �ία κρούστα στο εσωτερικό των 
θηκών.

Πλένετε τακτικά  το συρτάρι του απορρυπαντικού, 
βάζοντας το κάτω από το νερό της βρύσης. Για 
να βγάλετε τελείως το συρτάρι από το πλυντήριο, 
πιέστε το κου�πί στο βάθος αριστερά.

Για να �πορέσετε να καθαρίσετε ευκολότερα 
το συρτάρι, �πορείτε  να αφαιρέσετε το πάνω 
�έρος από τις θήκες που προορίζονται για τα 
επιπρόσθετα.

Με το πέρασ�α του χρόνου, το απορρυπαντικό 
�πορεί να δη�ιουργήσει κρούστα και στην 
υποδοχή του συρταριού: καθαρίστε το �ε  �ια 
παλιά οδοντόβουρτσα.

Επανατοποθετήστε το συρτάρι στη θέση του.

3.  Φίλτρο αποχέτευσης του νερού

Το φίλτρο αποχέτευσης πρέπει να καθαρίζεται 
αν έχει βουλώσει από αντικεί�ενα όπως κου�πιά, 
καρφίτσες, κέρ�ατα κτλ. ή από χνούδι και κλωστές 
που προέρχονται  από ρούχα που δη�ιουργούν 
χνούδι όταν πλένονται σε υψηλές θερ�οκρασίες. 

• Βγάλτε το φις από την πρίζα.

• Αν χρειαστεί, περι�ένετε �έχρι να κρυώσει το 
νερό.

• Ανοίξτε τη θυρίδα του φίλτρου αποχέτευσης.

• Τοποθετήστε ένα δοχείο για να �αζέψετε το 
νερό.

• Βγάλτε το σωληνάκι της αποχέτευσης, 
τοποθετήστε το στο δοχείο και αφαιρέστε το 
πώ�α. Όταν το δοχείο γε�ίσει τοποθετήστε το 
πώ�α πάλι στο σωληνάκι.  

• Αδειάστε το δοχείο. Επαναλάβετε τη διαδικασία 
�έχρι να αδειάσει εντελώς το  νερό από το 
πλυντήριο.

• Στη συνέχεια ξεβιδώστε το καπάκι του 
διαφράγ�ατος γυρίζοντάς το αριστερόστροφα, 
και βγάλτε το έξω.

• Αφαιρέστε τα αντικεί�ενα όπως κου�πιά, 
κέρ�ατα, κλωστές και χνούδια τα οποία έχουν 
συσσωρευτεί στο χώρο της αντλίας εξαγωγής 
του νερού, περιστρέφοντας τον.   

• Βιδώστε δεξιόστροφα το καπάκι του 
διαφράγ�ατος και σιγουρευτείτε ότι έχει κλείσει 
καλά.

• Επανατοποθετήστε το σωληνάκι της 
αποχέτευσης του νερού στην αρχική του θέση 
και κλείστε την θυρίδα.
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4.  Φίλτρο σωλήνα τροφοδοσίας

Αν αντιληφθείτε ότι το πλυντήριο χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο για  να γε�ίσει, πρέπει να 
ελέγξετε ότι το φίλτρο του σωλήνα τροφοδοσίας 
δεν έχει  φράξει. 

Κλείστε την βρύση του νερού. 

Ξεβιδώστε το σωλήνα από την βρύση και 
αφαιρέστε το φίλτρο. Καθαρίστε το �ε �ια 
οδοντόβουρτσα.  

Ξανατοποθετήστε το και ξαναβιδώστε τον  
σωλήνα.

5.  Άδειασ�α ανάγκης

Αν το πλυντήριο δεν αδειάζει (αντλία αδειάσ�ατος 
�πλοκαρισ�ένη, φίλτρο βουλω�ένο, σωλήνας 
αποχέτευσης βουλω�ένος) , ενεργήστε κατά τον 
ακόλουθο τρόπο για να αδειάσετε το νερό από το 
πλυντήριο:

• Βγάλτε το ρευ�ατολήπτη (φις) από την πρίζα του 
ρεύ�ατος,

• Κλείστε τη βρύση του νερού,

• Αφήστε, αν χρειάζεται, να κρυώσει το νερό στο 
πλυντήριο,

• Ανοίξτε τη θυρίδα του φίλτρου αποχέτευσης, 

• Τοποθετήστε �ια λεκάνη για να �αζέψετε τα 
νερά,

• Βγάλτε το σωληνάκι της αποχέτευσης, 
τοποθετήστε το στη λεκάνη  και αφαιρέστε το 
πώ�α. Όταν το δοχείο γε�ίσει τοποθετήστε το 
πώ�α πάλι στο σωληνάκι,

• Αδειάστε τη λεκάνη. Επαναλάβετε τη διαδικασία 
�έχρι να αδειάσει εντελώς το νερό από το 
πλυντήριο.

• Επανατοποθετήστε το σωληνάκι της 
αποχέτευσης του νερού στην αρχική του θέση 
και κλείστε την θυρίδα.

6.  Προφύλαξη κατά του πάγου

Αν η συσκευή είναι εγκατεστη�ένη σε ένα �έρος 
όπου η θερ�οκρασία �πορεί να κατέβει κάτω από 
τους 0°C συνεχίστε ως εξής:

• Βγάλτε το ρευ�ατολήπτη (φις) από την πρίζα του 
ρεύ�ατος,

• Κλείστε τη βρύση του νερού,

• Αφήστε, αν χρειάζεται, να κρυώσει το νερό στο 
πλυντήριο,

• Ανοίξτε τη θυρίδα του φίλτρου αποχέτευσης, 

• Τοποθετήστε �ια λεκάνη για να �αζέψετε τα 
νερά,

• Βγάλτε το σωληνάκι της αποχέτευσης, 
τοποθετήστε το στη λεκάνη  και αφαιρέστε το 
πώ�α. Όταν το δοχείο γε�ίσει τοποθετήστε το 
πώ�α πάλι στο σωληνάκι,

• Όταν το νερό στα�ατήσει να χύνεται 
τοποθετήστε το πώ�α πάλι στο σωληνάκι, βάλτε 
το σωληνάκι της αποχέτευσης του νερού στην 
αρχική του θέση και κλείστε την θυρίδα.

Με τον τρόπο αυτό το νερό που έχει παρα�είνει 
�έσα στο πλυντήριο θα βγει, και έτσι θα 
αποφευχθεί ο σχη�ατισ�ός πάγου και συνεπώς η 
ζη�ία του πλυντηρίου ρούχων.

Για να θέσετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εγκαταστάθηκε σε 
θέση όπου η θερ�οκρασία είναι πάνω από 0°C
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Προβλή�ατα στη λειτουργία

Προβλή�ατα που �πορείτε να τα λύσετε �όνοι σας.

Πιθανές αιτίες
• Η πόρτα δεν είναι σωστά  κλεισ�ένη
• Η συσκευή δεν είναι στην πρίζα
• Η ασφάλεια ρεύ�ατος έχει καεί
• Ο διακόπτης επιλογής προγρά��ατος δεν είναι 

σωστά τοποθετη�ένος ή  δεν έχει τραβηχτεί 
προς τα έξω.

• Η βρύση είναι κλειστή
• Ο σωλήνας εισαγωγής του νερού είναι 

βουλω�ένος ή λυγισ�ένος
• Το φίλτρο εισαγωγής νερού είναι  βουλω�ένο
• Η πόρτα δεν είναι σωστά  κλεισ�ένη.

• Η άκρη του σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ 
χα�ηλά. 7είτε σχετικά θέ�ατα για “Άδειασ�α 
νερού”.

• Η σωλήνας εξαγωγής του νερού είναι 
λυγισ�ένος ή βουλω�ένος,

• Έχει γίνει η επιλογή 
• Τα ρούχα δεν είναι ο�οιό�ορφα κατανε�η�ένα 

στον κάδο
• Το φίλτρο είναι  βουλω�ένο. Καθαρίστε το.
• Έχει γίνει η επιλογή 

• Έχει χρησι�οποιηθεί πάρα πολύ απορρυπαντικό 
ή ακατάλληλο είδους απορρυπαντικού (κάνει 
πολύ αφρό). 

• Μήπως ένας από τους συνδέσ�ους της βρύσης 
στάζει; Αν είναι δύσκολο  να διαπιστώσετε αν 
τρέχει νερό από το σωλήνα, ελέγξτε αν είναι 
υγρός.

• Έχει καταστραφεί ο σωλήνας αδειάσ�ατος του 
νερού

• Ελέγξτε ότι το καπάκι του διαφράγ�ατος είναι 
σωστά βιδω�ένο.

• Έχει χρησι�οποιηθεί �ικρή ποσότητα 
απορρυπαντικού ή ακατάλληλο είδους 
απορρυπαντικού.

• 7εν καθαρίσατε τους “δύσκολους” λεκέδες πριν 
την πλύση

• 7εν επιλέξατε τη σωστή θερ�οκρασία
• Υπερφορτώσατε τον κάδο 

• 7εν έχουν αφαιρεθεί όλες οι διατάξεις 
ασφαλείας που χρησι�οποιούνται κατά τη 
�εταφορά.

• Τα ποδαράκια στήριξης δεν ακου�πούν καλά στο 
δάπεδο.

• Τα ρούχα δεν είναι ο�οιό�ορφα κατανε�η�ένα 
στον κάδο

• Ίσως είναι λίγα τα ρούχα �έσα  στον κάδο.

• Το πλυντήριο ακό�α λειτουργεί
• Το κλείδω�α της πόρτας δεν έχει ακό�α 

απεργοποιηθεί 
• Υπάρχει ακό�α νερό στον κάδο

Πρόβλη�α

Η Συσκευή Bεν ξεκινάει τη 
λειτουργία:

Η Συσκευή Bεν Παίρνει Νερό:

Η Συσκευή γε�ίζει και �ετά 
αδειάζει α�έσως:

Η Συσκευή δεν Στραγγίζει και /ή 
δεν στύβει:

Το νερό τρέχει στο πάτω�α:

Το αποτέλεσ�α της πλύσης δεν 
είναι ικανοποιητικό:

Το πλυντήριο δονείται ή κάνει 
θόρυβο:

Bεν ανοίγει η πόρτα:
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Εάν δεν �πορείτε να αναγνωρίσετε ή να λύσετε το 
πρόβλη�α, συ�βουλευτείτε το τ�ή�α service �ας. 
Πριν να τηλεφωνήσετε, ση�ειώστε το �οντέλο, 
το σειριακό αριθ�ό της συσκευής και την η�έρα 
αγοράς του πλυντηρίου σας. Το τ�ή�α Service θα 
απαιτήσει αυτές τις πληροφορίες.

Ο θόρυβος που κάνει το 
πλυντήριο δεν είναι ο συνηθισ�ένος διότι 

διαθέτει �ετασχη�ατιστή �ε στόχο τη βελτίωση των 
επιδόσεων

Το νερό 
�έσα στον κάδο δεν φαίνεται. Το 

πλυντήριο, προϊόν τελευταίας τεχνολογίας, 
λειτουργεί �ε χα�ηλή κατανάλωση νερού κάνοντας, 

έτσι, οικονο�ία. Τα αποτελέσ�ατα, ωστόσο, 
παρα�ένουν άριστα.
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