Οδηγιεσ χρησεωσ
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Σας ευχαριστούμε για την
εμπιστοσύνη σας και την αγορά του
πλυντηρίου μας.
Το νέο σας πλυντήριο συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις της σύγχρονης φροντίδας ρούχων.
Τα ρούχα σας θα είναι άψογα λευκά ακόμη και
σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Το πλυντήριο σας είναι ιδιαίτερα οικονομικό
όσον αφορά στην κατανάλωση ρεύματος,
νερού και απορρυπαντικού.
Το πλυντήριο προορίζεται αποκλειστικά για
οικιακή χρήση, για το πλύσιμο ρούχων που
πλένονται στο πλυντήριο.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακαλούμε, μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο χωρίς να έχετε
διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες.
Φροντίστε να αφαιρέσετε τις ασφάλειες μεταφοράς πριν
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Η απόπειρα
χρήσης της ασφαλισμένης συσκευής, μπορεί να προκαλέσει
ανεπανόρθωτη βλάβη που δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση του
κατασκευαστή!
Όταν συνδέετε το πλυντήριο στην παροχή του νερού, να
χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο σωλήνα εισόδου και τις φλάντζες
στεγανοποίησης.
Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης ή η ακατάλληλη χρήση του
πλυντηρίου μπορεί να καταστρέψει τα ρούχα ή τη συσκευή, ή να
προκαλέσει τραυματισμό του χρήστη. Φυλάξτε τις οδηγίες σε μέρος
με εύκολη πρόσβαση, κοντά στη συσκευή.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία
ενδέχεται να πέσει κάτω από τους 0°C. Μπορεί να προκληθεί
βλάβη σε εξαρτήματα της συσκευής αν παγώσει το νερό μέσα σε
αυτά.
Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε απόλυτα οριζόντια θέση, σε στέρεο
επίπεδο δάπεδο (από τσιμέντο).
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Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση και τη σύνδεση
στην παροχή νερού και ρεύματος (δείτε το κεφάλαιο «Εγκατάσταση
και συνδέσεις»).
Ποτέ μην βυθίζετε την άκρη του σωλήνα αποστράγγισης μέσα στο
νερό παροχέτευσης.
Πριν ξεκινήσει ο κύκλος της πλύσης, κλειδώστε την πόρτα πιέζοντάς
την στο κατάλληλο σημείο.
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
Συνιστάται η εκτέλεση ενός προγράμματος αυτο-καθαρισμού
πριν την πρώτη πλύση ώστε να απομακρυνθούν τυχόν βρωμιές από
τον κάδο του πλυντηρίου. (Δείτε το κεφάλαιο «Επιλογή πρόσθετων
λειτουργιών»).
Να χρησιμοποιείτε μόνο απολυμαντικά και μαλακτικά κατάλληλα
για πλυντήριο. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει την ευθύνη
για οποιαδήποτε φθορά και ξεθώριασμα των φλαντζών και των
πλαστικών εξαρτημάτων λόγω της εσφαλμένης χρήσης λευκαντικών
και/ ή χρωστικών ουσιών.
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Για την απομάκρυνση κατάλοιπων αλάτων να χρησιμοποιείτε αυτές
τις ουσίες μαζί με πρόσθετες αντιδιαβρωτικές ουσίες. Ακολουθείτε
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ολοκληρώστε την απομάκρυνση των
αλάτων με πολλαπλά ξεβγάλματα για να απομακρυνθούν τελείως τα
τυχόν υπολείμματα οξέων (π.χ. ξύδι κτλ.).

5

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν
διαλυτικά, επειδή υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας τοξικών αεριών που
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και να οδηγήσουν σε
ανάφλεξη ή έκρηξη.
Αυτό το προϊόν δεν εκλύει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του
κύκλου πλύσης.
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης, κλείστε τη βρύση και
αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος.
Πριν μεταφέρετε τη συσκευή αφού την έχετε χρησιμοποιήσει,
ασφαλίστε τον κάδο τοποθετώντας τουλάχιστον μία από τις ράβδους
ασφαλείας για τη μεταφορά. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία του ρεύματος πριν τοποθετήσετε τη ράβδο!
Η πινακίδα τεχνικών στοιχείων με τις βασικές πληροφορίες
βρίσκεται πάνω από το άνοιγμα της συσκευής.
Οι επισκευές ή αντίστοιχες εργασίες στο πλυντήριο πρέπει
να πραγματοποιούνται από κάποιον ειδικό. Οι επισκευές από μη
επαγγελματίες μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα ή σε σοβαρές
βλάβες.
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Η εγγύηση δεν ισχύει για τα αναλώσιμα (λαμπτήρες), ελαφρούς
αποχρωματισμούς ή αποκλίσεις χρωμάτων, τον αυξημένο θόρυβο
λόγω της ηλικίας της συσκευής, η οποία δεν επηρεάζει τη
λειτουργία της, και τα αισθητικά ελαττώματα που δεν επηρεάζουν τη
λειτουργικότητα ή την ασφάλεια της συσκευής.
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Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Αν η
συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς, με σκοπό
το κέρδος, ή για σκοπούς πέραν της τυπικής οικιακής χρήσης, ή αν
χρησιμοποιείται από άτομο που δεν είναι καταναλωτής, η περίοδος
της εγγύησης ισοδυναμεί με την συντομότερη δυνατή περίοδο
εγγύησης που ορίζουν οι αντίστοιχοι κανονισμοί.
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Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από το
μηχάνημα εκτός αν εποπτεύονται συνεχώς ανά πάσα στιγμή.

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά
πρότυπα ασφάλειας.
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, αρκεί να
επιβλέπονται ή να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο
χρήσης της συσκευής και να έχουν κατανοήσει τους ενδεχόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται
από παιδιά, χωρίς επίβλεψη.

604423
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ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν
συνδέσετε το πλυντήριο. Απαιτήσεις επισκευής ή
εγγύησης που θα προκύψουν από την εσφαλμένη
σύνδεση ή χρήση του πλυντηρίου δεν θα
καλύπτονται από την εγγύηση.
Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί με την παροχή
νερού χρησιμοποιώντας νέες σωλήνες και δεν θα
πρέπει να ξανά χρησιμοποιήσετε τις παλιές.
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Για την αποφυγή κινδύνων, τα φθαρμένα καλώδια
τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθιστώνται μόνο
από τον κατασκευαστή, κάποιον εξουσιοδοτημένο
τεχνικό συντήρησης, ή άλλο εξουσιοδοτημένο
άτομο.
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ)

ΕΜΠΡΟΣ
1
2
3
4

1
2

Εμπρός πίνακας
Δοχείο απορρυπαντικού
Πόρτα
Φίλτρο

3

4
5

5
5

5

ΠΙΣΩ
1
2
3
4

Σωλήνας εισόδου νερού
Καλώδιο τροφοδοσίας
Σωλήνας παροχέτευσης νερού
Ρυθμιζόμενο πόδι

2
3
1

4
4
4
604423
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)

Η πινακίδα με τις βασικές πληροφορίες για το πλυντήριο βρίσκεται κάτω από την
πόρτα του πλυντηρίου.

Μέγιστο φορτίο
Πλάτος
Ύψος
Βάθος
Βάθος με ανοιχτή την πόρτα
Βάρος πλυντηρίου
Τάση λειτουργίας
Ονομαστική ισχύς
Σύνδεση
Πίεση νερού
Ρεύμα
Συχνότητα

Δείτε την πινακίδα τεχνικών
στοιχείων

Δείτε την πινακίδα τεχνικών
στοιχείων (SLIM)

600 mm

600 mm

850 mm

850 mm

600 mm

440 mm

108 cm

92 cm

x kg (ανάλογα με το μοντέλο)

x kg (ανάλογα με το μοντέλο)

Δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων

Δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων

Δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων

Δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων

Δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων

Δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων

Δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων

Δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων

Δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων

Δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων

Δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων

Δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων

Πινακίδα τεχνικών στοιχείων

TYPE: PS10/XXX
MODEL: XXXXXX
Art.No.: XXXXXX
Ser.No.: XXXXXX
AC 220-240V 50/60 Hz
10A Pmax.: 2400W
2000W
XXX/min Xkg 0,05-0,8 MPa

604423

IPX4
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ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

2

1

1

604423
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ON/OFF συσκευής και
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ προγραμμάτων

2

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, που εμφανίζεται
στην περίμετρο του διακόπτη

3a

5d
5a

3b
3c

5b
4a
5c
3

6

4

3

5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
3a Κανονικό στύψιμο
3b Ελάχιστη στύψιμο
3c Άντληση χωρίς στύψιμο

5a Πρόπλυση
5b Προσθήκη νερού
5c Eco care
5d Λυχνία λειτουργίας ΚΛΕΙΔΩΜΑ
ΠΛΗΚΤΡΩΝ (ενεργοποίηση με το
συνδυασμό των πλήκτρων 5b +
5c)

4

5b+5c

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
(RPM)

Κουμπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
4a Προβολή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ, ή ο χρόνος που απομένει
μέχρι το τέλος του κύκλου πλύσης

6

Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ ΠΑΥΣΗ
Με αυτό το πλήκτρο
ξεκινήστε ή σταματήστε το
πρόγραμμα.
Όταν η συσκευή είναι
ενεργοποιημένη, η φωτεινή
ένδειξη στο πλήκτρο αρχίζει να
αναβοσβήνει. Όταν ξεκινήσει το
πρόγραμμα, θα ανάβει συνεχώς.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ ΠΛΉΚΤΡΩΝ.

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΣΗ
ΚΆΔΟΥ (STERILTUB)
604423

3+4

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΙΩΝ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1

Μετακινήστε τους
σωλήνες. Χαλαρώστε
τις βίδες στο πίσω μέρος
της συσκευής.

2

Αφαιρέστε τα
στηρίγματα.

3

Ολισθήστε τα
στηρίγματα μέσα
στην εγκοπή της ράβδου
ασφάλισης – πρέπει να
γυρίσετε ανάποδα το δεξί.

4
Κλείστε τα ανοίγματα με τις συνοδευτικές
πλαστικές σφήνες.

Χρησιμοποιήστε τα
στηρίγματα για να
περιστρέψετε τις ράβδους
κατά 90° και να τις
τραβήξετε έξω.

Προσέξτε να μην τραυματιστείτε.
Κατά την αφαίρεση της συσκευασίας, προσέξτε να μην χαράξετε τη συσκευή
με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο.
Αφαιρέστε τα εξαρτήματα προστασίας κατά τη μεταφορά. Η λειτουργία του
πλυντηρίου με τις ράβδους ασφάλισης στη θέση τους μπορεί να προκαλέσει
βλάβη. Φυλάξτε τα στηρίγματα μεταφοράς για μελλοντική χρήση.
Στην περίπτωση τέτοιων βλαβών δεν ισχύει η εγγύηση
604423
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επιφάνεια με βάση από τσιμέντο.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή για να μην είναι
ολισθηρή. Το ρυθμιζόμενο πόδι πρέπει επίσης να καθαριστεί πριν την
εγκατάσταση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Χρησιμοποιήστε αλφάδι και κλειδί No. 32 (για το πόδι) και 17 (για το παξιμάδι).

1

Τοποθετήστε σε
οριζόντια θέση τη
συσκευή, στρέφοντας τα
ρυθμιζόμενα πόδια. Το
περιθώριο ρύθμισης των
ποδιών είναι έως
+/- 1 cm.

2

Μετά τη ρύθμιση
του ύψους των
ποδιών, σφίξτε γερά τα
ασφαλιστικά περικόχλια
(κόντρα -παξιμάδι)
χρησιμοποιώντας
ένα κλειδί Νο. 17 και
περιστρέφοντας προς
το κάτω μέρος του
πλυντηρίου (δείτε την
εικόνα).

604423

Η λανθασμένη ισορρόπηση του πλυντηρίου στα ρυθμιζόμενα πόδια
μπορεί να προκαλέσει κραδασμούς, μετακίνηση της συσκευής
κατά μήκος του χώρου, και δυνατό θόρυβο κατά τη λειτουργία. Η
λανθασμένη ισορρόπηση του πλυντηρίου δεν καλύπτεται από την
εγγύηση.

15

Αν διαθέτετε στεγνωτήριο ίδιων διαστάσεων, μπορείτε να τοποθετήσετε πάνω από
το πλυντήριο χρησιμοποιώντας τα διαχωριστικά πόδια, ή τη μία δίπλα στην άλλη.

4X

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, αφήστε την να ζεσταθεί μέχρι τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος (περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες).

604423
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ
Τοποθετήστε την φλάντζα μαζί με ένα δικτυωτό φίλτρο
μέσα στο παξιμάδι στερέωσης του ευθύγραμμου
σωλήνα εισόδου και βιδώστε το παξιμάδι στην βρύση
(σε κάποια μοντέλα, η φλάντζα με το φίλτρο είναι
ήδη τοποθετημένα και δεν χρειάζεται καμία άλλη
προσαρμογή στο παξιμάδι).

A

A

AQUASTOP

B

ΟΛΙΚΟ AQUA-STOP

C

ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ

B

C

Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, η πίεση του νερού στην παροχή
πρέπει να είναι μεταξύ 0,05 και 0,8 MPa. Μπορείτε να υπολογίσετε την
ελάχιστη πίεση του νερού μετρώντας την ποσότητα του εξερχόμενου
νερού. 3 λίτρα νερό πρέπει να διέρχονται από μια τελείως ανοικτή βρύση
μέσα σε 15 δευτερόλεπτα.
Αν το μοντέλο σας έχει συνδέση για ζεστό και κρύο νερό, τότε συνδέστε
τον ένα σωλήνα με την παροχή του κρύου νερού (μπλε παξιμάδι ή μπλε
σημάδι στο σωλήνα) και τον άλλον σωλήνα στην παροχή του ζεστού νερού
(κόκκινο παξιμάδι ή κόκκινο σήμα στο σωλήνα), όπως υποδεικνύεται στο
πίσω μέρος της συσκευής (γράμματα C και H). (C – κρύο, H – ζεστό)
Ζεστό νερό (ένα μείγμα από ζεστό και κρύο νερό) προστίθεται μόνο στα
προγράμματα των 60 ° ή περισσότερο.

604423

Πρέπει να σφίξετε καλά με το χέρι τον σωλήνα παροχής (max. 2 Nm), ώστε
να μην υπάρχουν διαρροές. Αφού σφίξετε το σωλήνα, ελέγξτε για τυχόν
διαρροές. Δεν επιτρέπεται η χρήση τανάλιας, πένσας ή άλλων παρόμοιων
εργαλείων κατά την εγκατάσταση του σωλήνα, καθώς αυτά τα εργαλεία
μπορούν να καταστρέψουν το σπείρωμα του παξιμαδιού.
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AQUA - STOP

(ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Στην περίπτωση βλάβης των εσωτερικών σωληνώσεων, αποφεύγεται η διαρροή με
την αυτόματη διακοπή της παροχής νερού στη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή η
οθόνη (A) γίνεται κόκκινη. Πρέπει να γίνει αλλαγή της εσωτερικής σωλήνωσης.

A

ΟΛΙΚΟ AQUA – STOP

(ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Στην περίπτωση βλάβης των εσωτερικών σωληνώσεων, αποφεύγεται η διαρροή με
την αυτόματη διακοπή της παροχής νερού στη συσκευή. Το σύστημα προστασίας
θα ανιχνεύσει επίσης αν υπάρχει διαρροή νερού στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
Στην περίπτωση αυτή, διακόπτεται η πλύση, σταματά η παροχή νερού και η
συσκευή ενεργοποιεί την αντλία και ειδοποιεί για τη βλάβη.

Μην βυθίζετε τον σωλήνα εισόδου του συστήματος Aqua-stop μέσα στο
νερό, επειδή περιέχει ηλεκτρική βαλβίδα!

604423
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης ώστε να χύνει το νερό στον νεροχύτη ή
την μπανιέρα, ή συνδέστε τον απευθείας στην επιτοίχια έξοδο της αποχέτευσης
(ελάχ. διάμετρος 4 cm). Το άκρο του σωλήνα εξόδου θα πρέπει να τοποθετηθεί
σε απόσταση τουλάχιστον 60 cm και όχι περισσότερο από 100 cm πάνω από το
δάπεδο. Μπορεί να στερεωθεί με τρεις τρόπους (A, B, C).

max 90 cm

Ο σωλήνας
παροχέτευσης
μπορεί να καταλήγει
σε έναν νιπτήρα ή
μπανιέρα. Με ένα
σπάγκο, στερεώστε το
σωλήνα στο στήριγμα για
τους αγκώνες για να μην
γλιστρήσει στο πάτωμα.

B

Ο σωλήνας
παροχέτευσης
μπορεί να συνδεθεί
επίσης απευθείας στο
σύστημα αποστράγγισης
του νιπτήρα.

max 160 cm

A

A

B
C

C

Ο σωλήνας
παροχέτευσης
μπορεί επίσης να
συνδεθεί σε επιτοίχια
έξοδο αποχέτευσης με
κατάλληλα τοποθετημένο
σιφόνι ώστε να είναι
δυνατός ο σωστός
καθαρισμός.

m

30

-4

0

cm

max 150 cm

max 100 cm

A

B
C
cm

max 100 cm

90

max 60 cm

ax

m

604423

max 60 cm

max 100 cm

ax
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2h

Μετά την αρχική της εγκατάσταση, η συσκευή πρέπει να παραμείνει εκτός
λειτουργίας για δύο ώρες πριν συνδεθεί στην τροφοδοσία του ρεύματος.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής σε μια πρίζα. Το πλυντήριο δεν
πρέπει να συνδέεται στην παροχή ρεύματος μέσω καλωδίου επέκτασης (κίνδυνος
υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς). Η ονομαστική τάση και άλλες πληροφορίες
δίνονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων, κάτω από το πλαίσιο της πόρτας.
Για την αποφυγή βλάβης λόγω υπερβολικής τάσης στο δίκτυο που οφείλεται σε
κεραυνό, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από
υπέρταση μεταξύ της συσκευής και της πρίζας.

Η πρόσβαση στην πρίζα πρέπει να είναι εφικτή οποιαδήποτε στιγμή και
η πρίζα να είναι γειωμένη (σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς
ασφάλειας).
Η μόνιμη σύνδεση πρέπει να έχει γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Ποτέ μην συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα για την ξυριστική μηχανή ή το
πιστολάκι μαλλιών.
604423
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Μετά την μεταφορά της, πρέπει να παραμείνει εκτός λειτουργίας για
τουλάχιστον δύο ώρες πριν συνδεθεί στην τροφοδοσία του ρεύματος.
Συνιστούμε η εγκατάσταση να γίνει από εξουσιοδοτημένο άτομο.
Πριν τη σύνδεση της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Απαιτήσεις
επισκευής ή εγγύησης που θα προκύψουν από την εσφαλμένη σύνδεση ή
χρήση του πλυντηρίου δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

604423

Πριν τη μεταφορά του πλυντηρίου, τοποθετήστε τουλάχιστον μία ράβδο ασφαλείας
(προστασία κατά τη μεταφορά) για να αποφευχθεί η βλάβη του πλυντηρίου.
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ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου που δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα τραβώντας τη λαβή προς τα εσάς.

1

2
Καθαρίστε τον κάδο
του πλυντηρίου πριν
το χρησιμοποιήσετε
για πρώτη φορά.
Χρησιμοποιήστε ένα
υγρό πανί και ένα
ήπιο καθαριστικό, ή
εκτελέστε το πρόγραμμα
Αποστείρωση κάδου.

604423
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ (1 - 7)
1. ΒΗΜΑ: ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΑΣ

Κανονικά
Ευαίσθητα

Λεύκανση

Μεγ. θερμ.
95°C

Μεγ. θερμ.
60°C

Μεγ. θερμ.
40°C

Μεγ. θερμ.
30°C

95

60

40

30

95

60

40

30

Λεύκανση σε κρύο νερό

Πλύσιμο
στο χέρι

Δεν πλένεται

Δεν επιτρέπεται λεύκανση

c1

Στεγνό
καθάρισμα

Στεγνό καθάρισμα με
όλα τα διαλυτικά
A

Υπερχλωραιθυλένιο
R11, R113,
Πετρέλαιο
P

Στεγνό καθάρισμα
με κεροζίνη, καθαρό
οινόπνευμα και
R 113

Δεν επιτρέπεται
το στεγνό
καθάρισμα

F

Έως
200°C

Έως
150°C

Έως
110°C

Δεν επιτρέπεται
το σιδέρωμα

Στέγνωμα

Απλώστε σε επίπεδη
επιφάνεια

Κρεμάστε το υγρό

Υψηλή θερμ.

Ακατάλληλο για
το στεγνωτήριο

Κρεμάστε το

Χαμηλή θερμ.

604423

Σιδέρωμα
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2. ΒΗΜΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ
1.
2.

3.

604423
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Χωρίστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, το πόσο λερωμένα είναι, και την
επιτρεπτή θερμοκρασία πλύσης (δείτε τον Πίνακα Προγραμμάτων).
Κουμπώστε κουμπιά και φερμουάρ, δέστε τυχόν κορδέλες, και γυρίστε τις τσέπες μέσα-έξω. Αφαιρέστε
μεταλλικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα ρούχα ή το εσωτερικό του πλυντηρίου, ή να
φράξουν την αποχέτευση.
Τοποθετήστε τα πολύ ευαίσθητα ρούχα και μικρά τεμάχια σε ένα ειδικό προστατευτικό σάκο.
(Η ειδική υφασμάτινη σακούλα, είναι διαθέσιμη για πώληση ξεχωριστά.)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Συνδέστε το πλυντήριο στην παροχή ρεύματος με το καλώδιο, και συνδέστε το
επίσης στην παροχή νερού.
Για να φωτισθεί ο κάδος (μόνο σε μερικά μοντέλα), περιστρέψτε τον επιλογέα
προγραμμάτων σε οποιαδήποτε θέση.

1

2

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου τραβώντας τη λαβή προς τα εσάς.
Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στον κάδο (ελέγξτε ότι ο κάδος είναι άδειος).
Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.

2

3
604423
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3. ΒΗΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για να επιλέξετε κάποιο πρόγραμμα, περιστρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά (ανάλογα με τον τύπο ή το πόσο λερωμένα είναι
τα ρούχα). Δείτε τον Πίνακα των Προγραμμάτων.

1

1

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο επιλογέας δεν θα περιστρέφεται
αυτόματα.
Τα προγράμματα πλύσης είναι ολοκληρωμένα προγράμματα που
περιλαμβάνουν όλα τα στάδια της πλύσης, ακόμα και εκείνο του μαλακτικού
και του στυψίματος.
604423
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πρόγραμμα:

˚C

Τύπος

Δυνατοί συνδυασμοί

Μεγ.
φορτίο

Μέτρια λερωμένα

60˚

Όχι ευαίσθητα, βαμβακερά και λινά
(πετσέτες, εσώρουχα, T-shirt, πετσετέ
υφάσματα και εσώρουχα, κάλτσες,
τραπεζομάντηλα, πετσέτες κουζίνας,
κτλ.).

• στυψιμο
• νορμαλ
• eco care (οικολογικο)
• πρόπλυση*
• προσθήκη νερού
(*εκτός από 20°C)

7 kg/
6 kg

Πολύ λερωμένα

95˚

Λερωμένα

40˚

Ελαφρά λερωμένα

20˚

Βαμβακερά:

για μαλακτικό, κολλάρισμα, ή μούλιασμα των ήδη πλυμένων ρούχων.
Χρησιμοποιείται και ως γρήγορο ξέβγαλμα χωρίς όμως την προσθήκη
μαλακτικού.
«Προσθήκη νερού" μπορεί να επιλεχθεί πιέζοντας το πλήκτρο (5b).

Μαλακτικό

για στύψιμο των ρούχων.
Αν θέλετε να αντλήσετε τα νερά από το πλυντήριο, χωρίς στύψιμο,
πατήστε αρκετές φορές το κουμπί (3) για να μειωθεί η ρύθμιση στο "
" (Αντληση).

Στύψιμο / Αντληση

Αθλητικά ρούχα

6 kg"

30˚

Ελαφρά λερωμένα αθλητικά, από
βαμβάκι, μικρο-ίνες, συνθετικές ίνες,
σε αργό στύψιμο και σύντομο τελικό
στύψιμο.

• στυψιμο
• νορμαλ
• προσθήκη νερού
• πρόπλυση

2,5 kg/
2,5 kg

30˚

Ελαφρά λερωμένα ρούχα, φρεσκάρισμα
της πλυμένων, κτλ. – εξοικονόμηση
χρόνου και ενέργειας.

• στυψιμο
• νορμαλ

2 kg/
2 kg

30˚

Ευαίσθητα υφάσματα από λινό,
μετάξι, μαλλί ή βισκόζ, με ετικέτα
που υποδεικνύει πλύσιμο στο χέρι
(φορέματα, φούστες, μπλούζες, κτλ.) και
κουρτίνες. Πολύ ήπιο πρόγραμμα που
προστατεύει τα υφάσματα των ρούχων
σας.

• στυψιμο
• νορμαλ
• προσθήκη νερού
• πρόπλυση

2,5 kg/
2,5 kg

Χρωματιστά (παρόμοιων αποχρώσεων)
από ανθεκτικά ανάμικτα υφάσματα
(παντελόνια, T-shirt, φορέματα κτλ.)
και άλλα υφάσματα από πολυεστέρα,
πολυαμίδιο, ή συνδυασμούς τέτοιων
υφασμάτων με βαμβακερά (πουκάμισα,
μπλούζες, κτλ.).

• στυψιμο
• νορμαλ
• eco care (οικολογικο)
• πρόπλυση
• προσθήκη νερού

3,5 kg/
3 kg

Πρόγραμμα 17'

2 kg"

1,5 kg"
Πλύσιμο στο χέρι

Διάφορα / συνθετικά:
40˚
Πολύ ευαίσθητα
Λιγότερο ευαίσθητα

60˚

1,5 kg"

3 kg"

"Πληροφορίες για λειτουργία SLIM

604423

Για να βελτιωθεί το αποτέλεσμα της πλύσης σας προτείνουμε 2/3 φορτίο σε
βαμβακερά προγράμματα.
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4. ΒΗΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Κάθε πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από κάποιες βασικές ρυθμίσεις οι οποίες, ωστόσο,
μπορούν να αλλάξουν.
Για να αλλάξετε κάποια ρύθμιση, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί (πριν πατήσετε το
κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΉ).
Κάποιες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να επιλεγούν με κάποια προγράμματα. Μια
ηχητική ειδοποίηση και μία φωτεινή ένδειξη που θα αναβοσβήνει θα σας υπενθυμίσει
αυτές τις περιπτώσεις (δείτε τον Πίνακα των προγραμμάτων).

3a

5d
5a

3b
3c

5b
4a
5c
3

604423
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4

6

3

Στύψιμο
Για να αλλάξετε τον αριθμό στροφών, από τις προκαθορισμένες στροφές κάθε
προγράμματος
(3a) μέχρι τον ελάχιστο αριθμό στροφών (3b). Η τελευταία
επιλογή είναι η άντληση χωρίς στύψιμο
(3c).

˚C

Στύψιμο
[μεγ. rpm]

Κανονικό

Ελάχιστη

Κανονικό

Ελάχιστη

1000

Ελάχιστη

1200

Κανονικό

1400

Βαμβακερά
Πολύ λερωμένα

95°C

1400

1000

1200

1000

1000

800

Βαμβακερά
Μέτρια λερωμένα

60°C

1400

1000

1200

1000

1000

800

Βαμβακερά
Λερωμένα

40°C

1400

1000

1200

1000

1000

800

Βαμβακερά
Ελαφρά λερωμένα

20°C

1400

1000

1200

1000

1000

800

Μαλακτικό

1400

1000

1200

1000

1000

800

Στύψιμο

1400

1000

1200

1000

1000

800

Αθλητικά ρούχα

30°C

1000

800

1000

800

1000

800

Πρόγραμμα 17'

30°C

1000

800

1000

800

1000

800

30°C

800

600

800

600

800

600

Διάφορα / συνθετικά
Πολύ ευαίσθητα

40°C

1000

800

1000

800

1000

800

Διάφορα / συνθετικά
Λιγότερο ευαίσθητα

60°C

1000

800

1000

800

1000

800

Πλύσιμο στο χέρι

604423

Πρόγραμμα:
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4

Καθυστέρηση έναρξης πλύσης
Με αυτή τη λειτουργία, ο κύκλος πλύσης μπορεί να ξεκινήσει αφού περάσει κάποιο
χρονικό διάστημα. Πατήστε το κουμπί (4) για να εμφανιστεί η ένδειξη 0:00 στην
οθόνη (4a).
Με το πάτημα του κουμπιού (4), μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο με βήμα 30
λεπτών, έως 2 ώρες, και με βήμα 1 ώρας έως 24 ώρες.
Εάν τίποτα δεν πατηθεί για 5 δευτερόλεπτα, ο πραγματικός χρόνος πλυσίματος θα
εμφανιστεί.
Για να επαναπροσδιορίσετε την ώρα λήξης του προγράμματος, πατήστε ξανά το
πλήκτρο (4).
Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν πατήσετε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΉ.
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα σε λεπτά. Όταν η αντίστροφη μέτρηση φθάσει το
μηδέν, το πρόγραμμα που πλύσης που έχει επιλεγεί θα ξεκινήσει αυτόματα.
•
Για να διακόψετε ή να αλλάξετε το χρόνο καθυστέρησης πατήστε το κουμπί
ΈΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΉ. Πατήστε το κουμπί (4) για να επιλέξετε έναν καινούριο
χρόνο καθυστέρησης και επιβεβαιώστε με το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΉ.
•
Για να ακυρώσετε γρήγορα τη ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης, πατήστε
το κουμπί (4) παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί
ΈΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΉ για να συνεχιστεί το πρόγραμμα πλύσης.
•
Σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας ρεύματος πριν από την ολοκλήρωση της
χρόνοκαθυστέρησης, πατήστε το πλήκτρο START / PAUSE, για να συνεχίσετε
την αντίστροφη μέτρηση της χρονοκαθυστέρησης..

3
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+ 4

Αποστείρωση κάδου (SterilTub)
Απομάκρυνση ακαθαρσιών, βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών από το εσωτερικό
του πλυντηρίου.
Πριν την επιλογή του προγράμματος αυτόματου καθαρισμού, ρυθμίστε τον ρυθμό
περιστροφής στη μέγιστη ένταση (3a), εάν προηγουμένως χρησιμοποιήσατε τη
λειτουργία αποστράγγισης (3c).
Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα (3) και (4) ταυτόχρονα και περιστρέψτε το
διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Cotton (Βαμβακερά) 95 °C (πολύ
λερωμένα).
Η ένδειξη "cln" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Καμία άλλη λειτουργία δεν μπορεί να επιλεγεί ταυτόχρονα. Αδειάστε τον κάδο και
προσθέστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη. Δεν πρέπει να υπάρχουν
ρούχα μέσα στο πλυντήριο στη διάρκεια αυτού του προγράμματος.
Σας συνιστούμε να εκτελείτε το πρόγραμμα αυτο-καθαρισμού τουλάχιστον μία φορά
το μήνα.

5. ΒΗΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε
κάποια λειτουργία, πατήστε το αντίστοιχο
κουμπί (πριν πατήσετε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/
ΔΙΑΚΟΠΉ).

5a
5b

Κάποιες λειτουργίες δεν είναι δυνατό να επιλεγούν
με κάποια προγράμματα. Μια ηχητική ειδοποίηση
και μία φωτεινή ένδειξη που θα αναβοσβήνει θα σας
υπενθυμίσει αυτές τις περιπτώσεις (δείτε τον Πίνακα των
προγραμμάτων).

5c

5a

Πρόπλυση
Πλύση πολύ λερωμένων ρούχων, ιδιαίτερα των επίμονων επιφανειακών λεκέδων.

5b

Προσθήκη νερού
Πλύση με επιπλέον νερό και επιπλέον ξέβγαλμα με κάποια προγράμματα.

5c

Τύπος προγράμματος
ECOcare (Οικολογικό πρόγραμμα )
(πλύση εξοικονόμησης ενέργειας – μεγαλύτερος χρόνος πλύσης, λιγότερο νερό).
NORMALcare (Νορμαλ) (βασικές ρυθμίσεις)

+ 5c

Κλειδωμα πληκτρ
Χαρακτηριστικό ασφάλειας.
Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα, πατήστε τα κουμπιά (5b) και (5c) ταυτόχρονα
για τρία τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Η επιλογή θα επιβεβαιωθεί από ένα ηχητικό
και ένα φωτεινό σήμα (το πλήκτρο θα ανάψει).
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για τα
παιδιά.
Όσο είναι απενεργοποιημένο το κλείδωμα, οι ρυθμίσεις ή οι πρόσθετες λειτουργίες
δεν μπορούν να αλλάξουν. Το πλυντήριο μπορεί μόνο να απενεργοποιηθεί
περιστρέφοντας τον επιλογέα προγραμμάτων (1) στη θέση "0FF" (0). Το κλείδωμα
για τα παιδιά παραμένει ενεργοποιημένο ακόμα και μετά την απενεργοποίηση
της συσκευής. Για να επιλέξετε κάποιο καινούριο πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να
απενεργοποιήσετε το κλείδωμα.
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ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επιλέξτε την ένταση του ακουστικού σήματος πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο (5c) και
γυρίζοντας τον επιλογέα προγραμμάτων (1) δεξιόστροφα στην αρχική θέση (εάν τίποτα
δεν πατηθεί για 5 δευτερόλεπτα, ο πραγματικός χρόνος πλυσίματος θα εμφανιστεί).
Κάθε φορά που πατάτε κάποιο κουμπί, αλλάζει το επίπεδο της έντασης (τρία επίπεδα:
πατήστε το κουμπί (5a) για να αυξήσετε την ένταση και το κουμπί (5c) για να τη μειώσετε).
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί (5b).
Το επίπεδο της επιλεγμένης έντασης (ένταση του ήχου), θα αναγράφεται στην οθόνη της
συσκευής. Η πιο πρόσφατη ρύθμιση αποθηκεύεται.
Αφού η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο ρεύματος, όλες οι
επιπλέον λειτουργίες που έχουν επιλέχθεί για οποιοδήποτε πρόγραμμα
(στύψιμο, πρόπλυση, προσθήκη νερού) θα αποθηκευτούν, εκτός από το
Ecostyle (Οικολογικό πρόγραμμα) και την καθυστέρηση έναρξη πλύσης.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Χρησιμοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία, η συσκευή αντιλαμβάνεται την ποσότητα των
ρούχων στο αρχικό στάδιο της πλύσης.
Μετά την ανίχνευση της ποσότητας του φορτίου, η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τη διάρκεια του
προγράμματος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Αν δεν επιλεγεί και ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα και δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια μέσα
σε διάστημα 5 λεπτών από την ενεργοποίηση της συσκευής, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα για να
εξοικονομηθεί ενέργεια. Φωτεινό σήμα στο πλήκτρο ΈΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΉ θα αναβοσβήσει.
Φωτεινές λυχνίες των πρόσθετων λειτουργιών αναβοσβήνουν κατά διαστήματα.
Η οθόνη θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν περιστρέψετε τον επιλογέα προγραμμάτων ή πατήσετε
οποιοδήποτε κουμπί. Αν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια μετά τη λήξη του προγράμματος, θα
σβήσει και πάλι η οθόνη μετά από 5 λεπτά. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου ΈΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΉ θα
αναβοσβήνει η λυχνία των επιπλέον λειτουργιών θα αναβοσβήνει εναλλάξ.
P o = μέση κατανάλωση στην κατάσταση ‘OFF’ [W]

0,25

P I = μέση κατανάλωση στην κατάσταση ‘παραμονής σε θέση on’ [W]

1,00

T I = χρόνος ‘παραμονής σε θέση ON’ [min]

10,0

Η χαμηλή θερμοκρασία του νερού, η χαμηλή τάση του δικτύου, και διαφορές
στο φορτίο της πλύσης, ενδέχεται να επηρεάσουν το χρόνο πλύσης. Ο
χρόνος που απομένει, όπως εμφανίζεται, προσαρμόζεται ανάλογα κατά τη
διάρκεια της πλύσης.
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6. ΒΗΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πατήστε το κουμπί (6) ΈΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΉ.

Ο χρόνος που απομένει μέχρι το τέλος του προγράμματος ή η έναρξη της χρονοκαθυστέρησης
(εφόσον έχει καθοριστεί) θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Θα ανάψουν οι φωτεινές ενδείξεις των επιλεγμένων λειτουργιών.
Αφού πατήσετε το πλήκτρο ΈΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΉ, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα περιστροφής
και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
Άλλες ρυθμίσεις, όμως, δεν μπορούν να αλλάξουν.

7. ΒΗΜΑ: ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
Με τη λήξη του προγράμματος πλύσης θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση. Στην οθόνη
πληροφοριών θα εμφανιστεί η ένδειξη "End".

Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
Βγάλτε τα ρούχα από τον κάδο.
Κλείστε την πόρτα!
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή (στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων (1) στη θέση "OFF" (0)).
Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος!
Μην αφήνετε τα παιδιά να καθαρίζουν τη συσκευή ή να πραγματοποιούν
οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης χωρίς επαρκή επίβλεψη!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Αν χρειάζεται, καθαρίστε το δοχείο του απορρυπαντικού.
Τραβήξτε το ολόκληρο έξω από τη θήκη του πιέζοντας το πτερύγιο.

1

Ξεπλύνετέ το κάτω
από τρεχούμενο
νερό χρησιμοποιώντας
μια βούρτσα και
στεγνώστε το. Αφαιρέστε
τυχόν ξεραμένο
απορρυπαντικό από το
κάτω μέρος της θήκης.

2

Αν χρειάζεται,
αφαιρέστε και
καθαρίστε την τάπα.

3

Καθαρίστε την
τάπα κάτω από
τρεχούμενο νερό και
τοποθετήστε την ξανά.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

1

Καθαρίζετε τακτικά
το φίλτρο του
σωλήνα παροχής νερού
κάτω από τρεχούμενο
νερό.

2

Καθαρίστε
ολόκληρη την
περιοχή ξεβγάλματος
του πλυντηρίου με μία
βούρτσα, ιδιαίτερα
τα στόμια στην πάνω
μεριά του θαλάμου
ξεβγάλματος.

3
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Μετά από κάθε
πλύση, σκουπίστε
τη λαστιχένια φλάντζα
της πόρτας, για να
παρατείνετε τη διάρκεια
ζωής της.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
Στη διάρκεια του καθαρισμού, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή μικρής ποσότητας
νερού. Συνιστούμε να απλώσετε κάποιο απορροφητικό ύφασμα πριν ξεκινήσετε.

1

Με ένα κατσαβίδι
ανοίξτε το κάλυμμα του
φίλτρου.

2

Αφαιρέστε το χωνί
παροχέτευσης του
νερού πριν καθαρίσετε το
φίλτρο.

3

Περιστρέψτε
σταδιακά το φίλτρο,
αντίθετα με τη φορά των
δεικτών του ρολογιού.
Βγάλτε το φίλτρο (και
αφήστε το νερό να
στραγγίξει αργά).

4

Καθαρίστε το
φίλτρο κάτω από
τρεχούμενο νερό.

Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο όπως φαίνεται στην εικόνα, και σφίξτε το κατά
τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Για σωστή μόνωση, η επιφάνεια της
φλάντζας πρέπει να είναι καθαρή.
Το φίλτρο χρειάζεται περιστασιακά καθάρισμα, ιδιαίτερα μετά από πλύσιμο
πολύ χνουδωτών ή παλιών ρούχων.
604423
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Το κιβώτιο πρέπει να καθαρίζεται με μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

604423

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος!
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τερματισμός με το χέρι
Το πρόγραμμα μπορεί να ακυρωθεί/ τερματιστεί
στρέφοντας τον επιλογέα προγραμμάτων (1) στη θέση
“0FF” (0).
Αν υπάρχει νερό στη συσκευή, επιλέξτε ένα ανεξάρτητο
πρόγραμμα στυψίματος (χρησιμοποιώντας το πλήκτρο
επιλογής προγράμματος) και επιλέξτε την ταχύτητα
στροφών χρησιμοποιώντας ένα από τα πλήκτρα (3).

Διακοπή ρεύματος
Αν συμβεί διακοπή ρεύματος, το πρόγραμμα
διακόπτεται. Όταν επανέλθει το ρεύμα, πατήστε
το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΉ για να συνεχιστεί το
πρόγραμμα πλύσης. Ο χρόνος καθυστέρησης δεν θα
επανακαθοριστεί.
Ο χρόνος πλυσίματος θα συνεχιστεί από το σημείο στο
οποίο διακόπηκε.

ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΥΣΗΣ
Το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή
με το πάτημα του κουμπιού ΈΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΉ. Αν
δεν υπάρχει νερό στον κάδο, η πόρτα θα είναι δυνατό
να ανοίξει μετά από λίγο. Διαφορετικά, η πόρτα δεν
μπορεί να ανοίξει. Για να συνεχιστεί το πρόγραμμα
πατήστε ξανά το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΉ.

Το πιο πρόσφατα επιλεγμένο πρόγραμμα,
συμπεριλαμβανομένων όλων των επιπλέον
λειτουργίων (στύψιμο, πρόπλυση, προσθήκη
νερού), θα αποθηκευτεί, εκτός από το ECOstyle και
την καθυστερημένη έναρξη.

ΒΛΑΒΕΣ
Στην περίπτωση βλάβης, το πρόγραμμα θα διακοπεί.
Φωτεινές ενδείξεις που θα αναβοσβήνουν καθώς και
ηχητική ειδοποίηση θα σας ειδοποιήσει για τη βλάβη
(δείτε την ενότητα Επίλυση προβλημάτων), και θα
εμφανιστεί η ένδειξη βλάβης (E).
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Άνοιγμα της πόρτας σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος
Στα μοντέλα με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά της
πόρτας, η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο τραβώντας
ταυτόχρονα τον ειδικό μοχλό (που βρίσκεται στο
φίλτρο) και τη λαβή της πόρτας.

Άνοιγμα της πόρτας (Προσωρινή διακοπή/ Διακοπή
- αλλαγή προγράμματος)
Η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων μπορεί να ανοίξει
μόνο εάν η στάθμη του νερού είναι αρκετά χαμηλή. Αν
δεν είναι τότε το νερό πρέπει πρώτα να αντληθεί έξω
από τη συσκευή.
(Χρησιμοποιήστε την πρόσθετη άντληση νερού ή το
πρόγραμμα στυψίματος).
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Αν συμβεί διακοπή ρεύματος ενώ ο κάδος είναι γεμάτος νερό, προσέξτε να
μην ανοίξετε την πόρτα πριν απομακρύνετε με την αντλία το νερό. (Δείτε τα
Προγράμματα/τμηματικά προγράμματα: Στύψιμο/ άντληση).
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ…;

Το πλυντήριο ελέγχει αυτόματα τη λειτουργία των συγκεκριμένων ρυθμίσεων κατά
τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Εάν οποιαδήποτε παρατυπία έχει προσδιοριστεί,
αυτό θα υποδεικνύεται αναγράφοντας (Ex) στην οθόνη.
Η ένδειξη της βλάβης θα παραμένει μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Αν η
βλάβη είναι στο σύστημα θέρμανσης, το πλυντήριο θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα,
χωρίς όμως να θερμάνει το νερό.
Παρεμβολές από το περιβάλλον (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές) ενδέχεται να
αναγκάσουν τη συσκευή να σας ειδοποιήσει για βλάβη.
Σε αυτή την περίπτωση:

•
•
•

απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα,
ενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναλάβετε το πρόγραμμα πλύσης.
Αν ξαναεμφανισθεί το πρόβλημα, απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής
υποστήριξης (Call centre).

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε παρεμβολές από το
περιβάλλον (κεραυνός, διακοπή ρεύματος, φυσικές καταστροφές, κτλ.).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Τι πρέπει να κάνετε…;

Η συσκευή δεν λειτουργεί – η
οθόνη δεν ανάβει.

• Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα.

Ελέγξτε αν:
• η πρίζα έχει ρεύμα,
• η ασφάλεια είναι OK,
• έχετε συνδέσει το καλώδιο στην πρίζα.

Υπάρχει διαρροή νερού από
τη συσκευή.

• Δεν έχει βιδωθεί σφιχτά το φίλτρο.
• Ο σωλήνας παροχής δεν έχει
βιδωθεί σφιχτά στη συσκευή ή τη
βρύση.
• Ο σωλήνας παροχέτευσης έπεσε
στο δάπεδο.

• Βιδώστε καλά το φίλτρο.
• Σφίξτε το σωλήνα παροχής.
• Στερεώστε το σωλήνα παροχέτευσης
στην αποχέτευση.

Η συσκευή μετακινείται κατά
τη λειτουργία της.

• Δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά.
• Δεν έχουν αφαιρεθεί οι ασφάλειες
για τη μεταφορά.

• Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τα
ρυθμιζόμενα πόδια.
• Αφαιρέστε τις ασφάλειες για τη
μεταφορά.

Κραδασμοί κατά τη διάρκεια
του στυψίματος.

• Άνιση κατανομή των ρούχων,
ιδιαίτερα για πολύ μικρές
ποσότητες (π.χ. μόνο το
μπουρνούζι).

• Είναι φυσιολογικό, η συσκευή θα
μειώσει τις RPM αν οι κραδασμοί είναι
πολύ δυνατοί. Να πλένετε μεγαλύτερες
ποσότητες ρούχων.

Υπερβολική ποσότητα αφρού
κατά την πλύση.

• Υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού.

• Να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε
σκόνη σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή, τη σκληρότητα του νερού
και το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα.
Να χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό
για πλύσιμο στο πλυντήριο.

Δεν έχει γίνει καλό στύψιμο.
• Η συσκευή ενεργοποίησε τη
• Η συσκευή λειτουργεί κανονικά. Να
λειτουργία UKS*. Λόγω κακής
πλένετε μαζί μικρά και μεγάλα ρούχα.
Δεν αναφέρεται κάποια βλάβη.
κατανομής των ρούχων, η συσκευή
ελάττωσε τις RPM στο στύψιμο.
Εμφανίζονται κηλίδες στα
ρούχα

• Πολύ λίγο απορρυπαντικού (πολύ
λερωμένα ρούχα).

Τα ρούχα εμφανίζουν λεκέδες
μετά την πλύση.

• Χρησιμοποιήσατε υγρό
• Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό με
απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό
λευκαντικό.
χωρίς λευκαντική ουσία.
• Χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για την
• Επιλέξατε ακατάλληλο πρόγραμμα.
απομάκρυνση των λεκέδων.

Λευκά υπολείμματα, σαν
σκόνη, πάνω στα ρούχα.

• Δεν οφείλεται σε κακό ξέβγαλμα,
αλλά στα απορρυπαντικά με νεοφωσφορικά άλατα που περιέχουν
μη διαλυτά συστατικά (ζεόλιθος)
για την αποσκλήρυνση του νερού.
Τέτοιες ουσίες εναποτίθενται πάνω
στα ρούχα.

Υπολείμματα απορρυπαντικού
στο δοχείο του.

• Χαμηλή πίεση νερού. Κάποια
• Καθαρίστε το δικτυωτό φίλτρο του
απορρυπαντικά κολλούν στο δοχείο
σωλήνα παροχής.
αν αυτό είναι υγρό.
• Σκουπίστε το δοχείο πριν βάλετε το
απορρυπαντικό.

Δεν παρασύρεται όλο το
μαλακτικό ή μένει νερό στο
δίσκο του δοχείου.

• Το κάλυμμα άντλησης δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά ή έχει φράξει.

• Καθαρίστε το δοχείο και τοποθετήστε
σωστά στη θέση του το κάλυμμα.

Δυσάρεστη οσμή στον κάδο
του πλυντηρίου.

• Υπολείμματα υφασμάτων,
απορρυπαντικού και μαλακτικού
στο φίλτρο.
• Ανάπτυξη μικροοργανισμών.

• Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι καθαρό.
• Εκτελέστε το πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού (SterilTub) (δείτε το
κεφάλαιο: επιλογή πρόσθετων
λειτουργιών).

• Πλύνετε ξανά τα ρούχα. Για τα πολύ
βρώμικα ρούχα, να προσθέτετε επιπλέον
απορρυπαντικό, ή υγρό απορρυπαντικό.
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• Ξεβγάλετε αμέσως άλλη μια φορά τα
ρούχα.
• Να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά
χωρίς ζεόλιθο.
• Δοκιμάστε να αφαιρέσετε τα
υπολείμματα με μια βούρτσα
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Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Τι πρέπει να κάνετε…;

Η πλύση καθυστερεί.
Ο χρόνος που εμφανίζεται
στην οθόνη διορθώνεται στη
διάρκεια του κύκλου πλύσης.

• Χαμηλή θερμοκρασία του νερού
παροχής.
• Η συσκευή ενεργοποίησε τη
λειτουργία UKS* λόγω άνισης
κατανομής του φορτίου των
ρούχων.
• Χαμηλή τάση.
• Διακοπή ρεύματος.

• Ο χρόνος πλύσης μπορεί να παραταθεί
έως 60%. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει
βλάβη στη συσκευή.
• Ο χρόνος πλύσης παρατείνεται για το
διάστημα διακοπής ρεύματος
• Τα επιπλέον ξεβγάλματα παρατείνουν το
χρόνο πλύσης.

E2
• Η πόρτα είναι ανοιχτή ή δεν έχει
κλείσει σωστά.
Δεν ξεκινά το πρόγραμμα
πλύσης
• Κατά την έναρξη του κύκλου
πλύσης: ο χρόνος πλυσίματος
θα αναβοσβήσει.

• Κλείστε την πόρτα, σπρώχνοντάς την
προς τη συσκευή.
• Πατήστε ξανά την ΕΝΑΡΞΗ.

E3
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται
με νερό.

• Δεν έχει φθάσει η στάθμη του
νερού.
• Πρόβλημα στην παροχή νερού.

Ελέγξτε αν:
• η βρύση είναι ανοιχτή,
• το φίλτρο του σωλήνα παροχής είναι
καθαρό.
• Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ.

E6
Δεν έχει επιτευχθεί η
θερμοκρασία του νερού.

• Βλάβη στο σύστημα θέρμανσης.
• Πολύ κρύο νερό παροχής.
• Προσθήκη νερού με το χέρι.

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και
περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή ξανά και
επαναλάβετε το πρόγραμμα πλύσης.
• Αν εμφανιστεί ξανά το πρόβλημα,
καλέστε κάποιον τεχνικό.

E7
Η άντληση του νερού δεν
γίνεται σωστά ή καθόλου.

• Η παροχέτευση του νερού έχει
φράξει.

Ελέγξτε αν:
• το φίλτρο είναι καθαρό,
• ο σωλήνας παροχέτευσης έχει φράξει,
• η αποχέτευση έχει φράξει,
• ο σωλήνας παροχέτευσης φθάνει σε
ύψος μεγαλύτερο από 1m.
• Πατήστε ξανά την ΕΝΑΡΞΗ.

Μη σωστά κατανεμημένα ρούχα ή κουβάρια ρούχων στο κάδο του πλυντηρίου, μπορούν να προκαλέσουν
προβλήματα, όπως δονήσεις και θόρυβο κατά τη λειτουργία. Η συσκευή θα ανιχνεύει τέτοια προβλήματα και θα
ενεργοποιήσει το UKS. *
Μικρότερα φορτία (π.χ. μια πετσέτα, ένα πουλόβερ, ένα μπουρνούζι κλπ) ή τα ρούχα κατασκευασμένα από
υλικά με ειδικές διαστάσεις είναι σχεδόν αδύνατο να διανεμηθούν ομοιόμορφα σε όλο το κάδο του πλυντηρίου
(παντόφλες, μεγάλα κομμάτια κλπ). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πλυντήριο να κάνει διάφορες προσπάθειες για
να ανακατανέμει το φορτίο, κάτι το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος. Σε
ακραίες περιπτώσεις δυσμενών συνθηκών, το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς στύψιμο.
Το UKS επιτρέπει τη σταθερή λειτουργία του πλυντηρίου και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

Αν δεν καταφέρατε να αποκαταστήσετε τις δυσλειτουργίες παρά τον παραπάνω
πίνακα με τις υποδείξεις, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής
υποστήριξης. Η επισκευή βλαβών που οφείλονται σε εσφαλμένες συνδέσεις ή
χρήση της συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση, και τα έξοδα επισκευής
βαρύνουν τον πελάτη.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΣ
Την πρώτη φορά, πλύνετε χωριστά τα καινούρια,
χρωματιστά ρούχα.
Πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα σε μικρότερες
ποσότητες, με περισσότερο απορρυπαντικό ή κύκλο
πρόπλυσης.
Χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για την αφαίρεση
των λεκέδων πριν την πλύση. Σας συνιστούμε να
δοκιμάσετε τις "Συμβουλές τηs γιαγιάς για τη φυσική
απομάκρυνση των λεκέδων".
Με ελαφρά λερωμένα ρούχα, σας προτείνουμε ένα
πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση και με χαμηλότερη
θερμοκρασία πλύσης.
Η συχνή, ή συνήθης, πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες,
με τη χρήση υγρών απορρυπαντικών, μπορεί να
οδηγήσει στην ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν
δυσάρεστη οσμή στο πλυντήριο. Για να αποφύγετε
αυτό το φαινόμενο, συνιστούμε την περιστασιακή
εκτέλεση του προγράμματος αυτο-καθαρισμού
(SterilTub) (δείτε την ενότητα ΠΛΥΣΗ/ επιλογή
πρόσθετων λειτουργιών).

Αν η σκληρότητα του νερού ξεπερνά τους 14°dH,
είναι απαραίτητη η χρήση αποσκληρυντικού. Τυχόν
βλάβη στο σύστημα θέρμανσης λόγω μη χρήσης
αποσκληρυντικού, δεν θα καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση. Ενημερωθείτε για την σκληρότητα του νερού
στην περιοχή σας από την εταιρεία ύδρευσης.
Δεν συνιστάται η χρήση λευκαντικών ουσιών με βάση
το χλώριο επειδή ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη
στο σύστημα θέρμανσης.
Μην αφήνετε στο δοχείο του απορρυπαντικού
σβώλους απορρυπαντικού επειδή υπάρχει κίνδυνος να
φράξουν τις σωληνώσεις του πλυντηρίου.
Αν χρησιμοποιείτε παχύρευστο μαλακτικό, σας
συνιστούμε να το αραιώσετε με νερό για να μην φράξει
τις διόδους του δοχείου του απορρυπαντικού. Τα
υγρά απορρυπαντικά προορίζονται μόνο για την κύρια
πλύση, χωρίς πρόπλυση.
Η μεγάλη ταχύτητα στυψίματος αφήνει λιγότερη
υγρασία στα ρούχα τα οποία στεγνώνουν γρηγορότερα
στο στεγνωτήριο, εξοικονομώντας ενέργεια.

Σας συνιστούμε να αποφεύγετε να πλένετε πολύ μικρές
ποσότητες ρούχων καθώς αυτό συνεπάγεται σπατάλη
ενέργειας και χαμηλότερες επιδόσεις.
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Τινάξτε τα στοιβαγμένα ρούχα για πλύσιμο πριν τα
βάλετε στον κάδο.
Να χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά για πλύσιμο
στο πλυντήριο.
Προσθέστε απορρυπαντικό σε σκόνη ή σε υγρή
μορφή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή,
σύμφωνα με τη θερμοκρασία πλύσης και το
πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.
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Κλίμακα σκληρότητας

Βαθμός σκληρότητας
°dH (°N)

m mol/l

°fH(°F)

p.p.m.

1 - μαλακό

< 8,4

< 1,5

< 15

< 150

2 - μέτριο

8,4 - 14

1,5 - 2,5

15 - 25

150 - 250

3 - σκληρό

> 14

> 2,5

> 25

> 250

Στην περίπτωση σκληρού νερού προσθέστε απορρυπαντικό σύμφωνα με τον Πίνακα για το βαθμό 1, μαζί με
κατάλληλη ποσότητα αποσκληρυντικού (δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή).

Το πλυντήριο διαθέτει
επίσης το αριστερό
πορτάκι του δοχείου
απορρυπαντικού, ώστε να
μπορείτε να τοποθετήσετε
υγρό απορρυπαντικό
στο κεντρικό τμήμα
(ανάλογα με το μοντέλο).
Αν χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικό σε σκόνη,
το πορτάκι ανασηκώνεται,
και στην περίπτωση
υγρού απορρυπαντικού
γλιστράει προς τα κάτω.
Εάν επιλέξετε την
πρόπλυση , τότε
προσθέστε μόνο
απορρυπαντικό σε σκόνη
στο χώρο προσθήκης
του απορρυπαντικού.

Πρόπλυση
Πλύση
Μαλακτικό
604423
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗS ΓΙΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ
Πριν χρησιμοποιήσετε ειδικά προϊόντα για την αφαίρεση των λεκέδων, δοκιμάστε τις φυσικές μεθόδους που δεν
βλάπτουν το περιβάλλον, για τους λιγότερο επίμονους λεκέδες.
Πρέπει όμως να δράσετε έγκαιρα! Μουσκέψτε το λεκέ με ένα απορροφητικό σφουγγάρι ή χαρτί κουζίνας.
Ξεβγάλετε με κρύο (χλιαρό) νερό – ποτέ όμως με ζεστό νερό!
Λεκές

Αφαίρεση λεκέ

Χρωματιστά
βερνίκια

χρησιμοποιήστε διαλυτικό μπογιάς, ξεβγάλετε με σαπουνάδα (δοκιμάστε πρώτα σε κάποιο
κρυφό σημείο)

Μούρα

λινά: μουσκέψτε σε ξινόγαλα, ξεβγάλετε πρώτα με κρύο νερό και κατόπιν με ζεστό
μάλλινα – πρώτα απλώστε χυμό λεμονιού, στη συνέχεια ξεβγάλετε
μεταξωτά – σκουπίστε με οινόπνευμα (μετουσιωμένη αλκοόλη)

Τσάι

ξέβγαλμα με κρύο νερό (σαπούνι για την αφαίρεση λεκέδων, αν χρειάζεται)

Σοκολάτα

ξεβγάλετε με χλιαρή σαπουνάδα, απλώστε χυμό λεμονιού και ξεβγάλετε

Μελάνι

απλώστε ζεστό χυμό λεμονιού και ξεβγάλετε
απλώστε γάλα, αφήστε τον ξεραθεί, ξεβγάλετε

Μαρκαδόρος

μίγμα ξυδιού και οινοπνεύματος (μετουσιωμένης αλκοόλης) (1:1), ξεβγάλετε, απλώστε ζεστό
χυμό λεμονιού, ξεβγάλετε

Μουστάρδα

ξεβγάλετε με χλιαρό νερό ή μουσκέψτε με σόδα, ξεβγάλετε

Φράουλες

μουσκέψτε σε μίγμα ξυδιού και νερού

Αυγά

ραντίστε με αλάτι και περιμένετε να ξεραθεί

Κακάο

λευκά υφάσματα: μουσκέψτε σε αλατόνερο

Κάρυ, κουρκουμάς

διάλυμα γλυκερίνης, ξεβγάλετε

Πίσσα

απλώστε κανονικό βούτυρο ή φυστικοβούτυρο, κατόπιν πλύνετε

Καφές

ξεβγάλετε νε αλατόνερο ή μουσκέψτε σε αλατόνερο

Στυλό διαρκείας

ραντίστε με λακ μαλλιών. Στεγνώστε, ξεβγάλετε με μίγμα ξυδιού και νερού,
μουσκέψτε με βότκα

Καρότα

απλώστε σκληρό σαπούνι, μουσκέψτε στο νερό, ξεβγάλετε

Βερνίκι παπουτσιών απλώστε λάδι μαγειρικής, ξεβγάλετε
ξεβγάλετε με κρύο νερό

Ξεραμένο αίμα

μουσκέψτε το λεκέ σε νερό, μουλιάστε σε αλατόνερο, πλύνετε με σαπουνάδα

Κολλητική ταινία

σιδερώστε. Τοποθετήστε μια χαρτοπετσέτα ανάμεσα στη σιδερώστρα και το ύφασμα

Κόλλα

μουσκέψτε σε οινόπνευμα (μετουσιωμένη αλκοόλη) (ή σε μίγμα ξυδιού και νερού), ξεβγάλετε
604423

Αίμα
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Λεκές

Αφαίρεση λεκέ

Make-up

χρησιμοποιήστε καθαριστικό για τζάμια και χαρτί κουζίνας

Βούτυρο

ξεβγάλετε με ζεστή σαπουνάδα (αν το επιτρέπει το ύφασμα)

Λίπος

τραπεζομάντηλο: ραντίστε με μαγειρική σόδα, βουρτσίστε μετά από λίγο
μαλλί – αφαιρέστε με μεταλλικό νερό
μίγμα μαγειρικής σόδας + νερού (ή οδοντόκρεμας), στεγνώστε, απομακρύνετε
φρέσκος λεκές: ραντίστε με πουρέ πατάτας και βουρτσίστε
γάλα: ξεβγάλετε πρώτα με κρύο και κατόπιν με ζεστό νερό

Καμένα σημεία

μουσκέψτε τα καμένα σημεία (π.χ. από το σιδέρωμα) με ξύδι, χυμό λεμονιού ή χυμό
κρεμμυδιού. Ξεβγάλετε

Ντομάτες

καλύψτε το λεκέ με φέτες ωμής πατάτας, ξεβγάλετε με ζεστή σαπουνάδα

Μούχλα

μουσκέψτε σε ζεστό ξινόγαλα, ξεβγάλετε με κρύο νερό

Γλυκό

μουσκέψτε σε κιτρικό οξύ (12g/l νερού), σε διάλυμα βορικού νατρίου, ή σε καθαρό ξύδι.
Πλύνετε
ευαίσθητα, μάλλινα: σκουπίστε με αραιωμένο ξύδι
μεταξωτά: βράστε πατάτες σε ανάλατο νερό, αφήστε τις να κρυώσουν, προσθέστε λίγο
οινόπνευμα και πλύνετε με το διάλυμα το μετάξι

Παντζάρι

ξεπλύνετε με κρύο νερό (ή απλώστε βορικό νάτριο), μουσκέψτε, πλύνετε

Κόκκινο κρασί

ραντίστε με αλάτι, τρίψτε με χυμό λεμονιού, ξεβγάλετε

Κραγιόν

ξεβγάλετε με χλιαρό νερό, μίγμα νερού και σαμπουάν

Σκουριά

καλύψτε με μίγμα χυμού λεμονιού και αλατιού, αφήστε στον ήλιο να ξεραθεί (δοκιμάστε
πρώτα σε κρυφό σημείο),
μουσκέψτε σε χυμό από βρασμένο ραβέντι

Φρούτα

ξεβγάλετε με νερό, σκουπίστε το υπόλοιπο με ξύδι ή χυμό λεμονιού. πλύνετε

Χυμός φρούτων

καλύψτε με αλάτι και νερό, αφήστε να δράσει για 15 λεπτά, πλύνετε

Καπνιά

μην τρίψετε, φυσήξτε, ραντίστε με αλεύρι. Εναλλακτικά, ραντίστε με αλάτι και τινάξτε, ή
μουσκέψτε μαζί με λευκό ψωμί

Ρετσίνι

τοποθετήστε το ρούχο σε μια τσάντα και βάλτε το στην κατάψυξη. ξύστε τον παγωμένο λεκέ.
απλώστε βούτυρο ή λίπος σε μάλλινο ύφασμα και πλύνετε

Γράσο/ λιπαντικά

σκουπίστε με βούτυρο, πλύνετε

Σπανάκι

τρίψτε με ωμές πατάτες, πλύνετε

Σφραγίδες

τρίψτε με χυμό λεμονιού και αλάτι, ξεβγάλετε

Γρασίδι

απλώστε αραιωμένο χυμό λεμονιού, πλύνετε. Αν ο λεκές είναι σε τζην, απλώστε οδοντόκρεμα,
στεγνώστε, πλύνετε

Κερί

τοποθετήστε το ρούχο σε μια τσάντα και βάλτε το στην κατάψυξη. Ξύστε το κερί.
Τοποθετήστε χαρτί κουζίνας στο υπόλοιπο και σιδερώστε. Πλύνετε.

Τσίχλα

τοποθετήστε το ρούχο σε μια τσάντα και βάλτε το στην κατάψυξη. Αφαιρέστε την τσίχλα.

604423
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ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
Η συσκευασία των συσκευών μας είναι φιλική προς το περιβάλλον, μπορεί να
ανακυκλωθεί, να εναποτεθεί ή να αποσυντεθεί χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος
για το περιβάλλον.
Όλα τα υλικά συσκευασίας έχουν την αντίστοιχη σήμανση
Το σύμβολο στο προϊόν ή τη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν
μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Θα πρέπει να παραδοθεί στα κατάλληλα
σημεία συλλογής για να γίνει ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
εξαρτημάτων του.
Κατά την αποκομιδή μιας παροπλισμένης συσκευής, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε
το καλώδιο και να καταστρέψετε την ασφάλεια της πόρτας για να μην κλείσει η
πόρτα (ασφάλεια των παιδιών).

604423

Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος, συνεισφέρετε στην αποφυγή
ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τη λανθασμένη μεταχείριση του
προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές, τις υπηρεσίες αποκομιδής ή το κατάστημα
από όπου αγοράσατε το προϊόν.
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Βαμβακερά

Μεγ. φορτίο
[kg]

Θερμοκρ.
[°C]

Στύψιμο
[μεγ. rpm]

Απομένουσα
περιεκτικότητα σε
υγρασία [%]

Διαρκεια
[λεπτά.]

Κατανάλωση
νερού [L]

Κατανάλωση
ενέργειας
[kWh]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

(A-30%) ECO*

7 / 3,5**

60

800-1400

62-53

181 / 161**

51

0,84 / 0,73**

(A-30%) ECO*

7 / 3,5**

40

800-1400

62-53

160 / 150**

51

0,67 / 0,58**

(A-30%) ECO*

6 / 3**

60

800-1400

62-53

181 / 160**

49

0,70 / 0,67**

(A-30%) ECO*

6 / 3**

40

800-1400

62-53

160 / 150**

49

0,66 / 0,54**

(A-20%) ECO*

7 / 3,5**

60

800-1400

62-53

181 / 161**

52

0,95 / 0,80**

(A-20%) ECO*

7 / 3,5**

40

800-1400

62-53

160 / 150**

52

0,67 / 0,58**

(A-20%) ECO*

6 / 3**

60

800-1400

62-53

181 / 160**

50

0,85 / 0,72**

(A-20%) ECO*

6 / 3**

40

800-1400

62-53

160 / 150**

50

0,66 / 0,54**

(A-30%) ECO*

6 / 3**

60

800-1400

62-53

181 / 160**

49

0,79 / 0,64**

(A-30%) ECO*

6 / 3**

40

800-1400

62-53

160 / 148**

49

0,55 / 0,48**

(A-30%) (I)¯ ECO*

6 / 3**

60

800-1400

62-53

181 / 160**

49

0,76 / 0,62**

(A-30%) (I)¯ ECO*

6 / 3**

40

800-1400

62-53

160 / 148*

49

0,52 / 0,46**

(A-20%) ECO*

6 / 3**

60

800-1400

62-53

181 / 160**

50

0,89 / 0,71**

(A-20%) ECO*

6 / 3**

40

800-1400

62-53

160 / 148**

50

0,60 / 0,52**

Πρόγραμμα

SLIM

* Δοκιμή προγράμματος σύμφωνα με το EN 60456 με την επιλογή μέγ. ταχύτητας RPM
** Μισό φορτίο
¯ BPM μοτέρ (inverter μοτέρ)
Το «Κλασσικό πρόγραμμα βαμβακερών στους 60°C ECO » και το and the «Κλασσικό πρόγραμμα βαμβακερών
στους 40°C ECO », είναι τα τυπικά προγράμματα πλύσης στα οποία αναφέρονται οι πληροφορίες. Είναι κατάλληλα
για το πλύσιμο φυσιολογικά λερωμένων ρούχων και είναι τα πλέον αποδοτικά όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας
και νερού. Για το λόγο αυτό, η πραγματική θερμοκρασία του νερού ενδέχεται να διαφέρει από την ονομαστική
θερμοκρασία του κύκλου.

Λόγω διακυμάνσεων στον τύπο και την ποσότητα των ρούχων, την ταχύτητα
περιστροφής, οι διακυμάνσεις στην τάση τροφοδοσίας, τη θερμοκρασία
και την υγρασία του περιβάλλοντος, οι μετρούμενες τιμές της διάρκειας του
προγράμματος και της κατανάλωσης ενέργειας με τον τελικό χρήστη μπορεί
να διαφέρουν κάπως από τις τιμές που εμφανίζονται.
604423
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604423

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών και σφαλμάτων στις οδηγίες χρήσης.
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604423
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www.gorenje.com

PS10 CLASS SYM2 OEM



el (02-18)

