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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΣΩΣΤΗ 

ΧΡΗΣΗ)

• Σίγουρα, διαβάστε το εγχειρίδιο του χρήστη.

• Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται στην 

εγχώρια αγορά. Η εμπορική χρήση θα προκαλέσει την εγγύησή 

σας πρέπει να ακυρωθεί.

• Κρατήστε τα κατοικίδια ζώα σας μακριά από τον υπολογιστή σας

• Παρακαλώ ελέγξτε τη συσκευασία του υπολογιστή σας πριν την 

εγκατάσταση και την εξωτερική επιφάνεια AF- ter το άνοιγμα της 

συσκευασίας. Μην λειτουργείτε κατεστραμμένα μηχανήματα ή 

μηχανήματα με ανοιχτή συσκευασία.

• Έχετε το μηχάνημά σας εγκατασταθεί μόνο από Συγγραφέα ized υπηρεσία. 

Οποιαδήποτε παρέμβαση στο μηχάνημά σας από οποιονδήποτε εκτός των 

εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών πρέπει να προκαλεί την εγγύηση άκυρη.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη iCal phys-, 

αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας 

και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή οδηγίες concern- σης τη 

χρήση της συσκευής από άτομο responsi- ble για την 

ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι επιθεώρησε για 

να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΣΩΣΤΗ 

ΧΡΗΣΗ)

• Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο για τα πλυντήρια που έχουν 

καθοριστεί ως κατάλληλο για πλύσιμο από τον κατασκευαστή.

• Πριν τη λειτουργία του μηχανήματος πλύσεως, αφαιρέστε τις 

βίδες 4 μεταφοράς και αποστάτες από καουτσούκ από το πίσω 

μέρος του μηχανήματος. Αν οι βίδες δεν αφαιρούνται, μπορεί να 

προκαλέσει βαριά δονήσεις, θόρυβο και το προϊόν 

δυσλειτουργία, (να καθίσταται άκυρη η ως εγγύηση της ΤΕΕ).

• Το μηχάνημά σας δεν καλύπτεται από την εγγύηση για βλάβες που 

προκαλούνται από κάθε είδους εξωτερικές κοιτούν ΟΕ (φυτοφάρμακα, 

φωτιά, κλπ).

• Παρακαλώ μην πετάτε αυτό το εγχειρίδιο? κρατήστε το για 

μελλοντική αναφορά. Εσείς ή κάποιος άλλος μπορεί να το 

χρειαστεί στο μέλλον.

Σημείωση: Οι προδιαγραφές Μηχανήματα μπορεί να διαφέρουν απο-εν 

αναμονή για το προϊόν, αγόρασαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

• Η αναγκαία θερμοκρασία περιβάλλοντος για ιδανική λειτουργία του 

μηχανήματος σας είναι 15-25 °.

• Κατεψυγμένα σωλήνες μπορεί να σχίσει και να εκραγεί. Σε περιοχές όπου η 

θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, θερμοκρασία περιβάλλοντος θα μπορούσε 

να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής κάρτας.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα που θα πραγματοποιηθεί στο μηχάνημά σας 

δεν περιέχουν κανένα ξένο επιμέρους θέσεις (νυχιών, βελόνα, κέρματα, 

αναπτήρας, σπίρτα, κλιπ, κλπ) στις τσέπες τους. Αυτές οι ξένες ουσίες 

μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή σας.

• Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, μπορείτε να καλέσετε το 

πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο service και να ζητήσει δωρεάν-of-χρέωση βοήθεια 

για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του υπολογιστή σας.

• Συνιστάται να εκτελέσει την πρώτη λειτουργία πλυσίματος σε 

90˚ πρόγραμμα Βαμβάκι και χωρίς πλυντηρίου εισάγοντας 

κλίμακα ½ του απορρυπαντικού στο 2ο διαμέρισμα του 

συρταριού απορρυπαντικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

• Όπως απορρυπαντικό ή μαλακτικό εκτίθενται στον αέρα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα μπορεί να προκαλέσει υπολείμματα, βάλτε απορρυπαντικό ή 

μαλακτικό σας στο συρτάρι απορρυπαντικού στην αρχή της κάθε πλύσιμο.

• Καλό είναι να αποσυνδέετε τον υπολογιστή σας και κλείστε τον διακόπτη 

παροχής νερού σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για 

μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίσης, αφήνοντας την πόρτα της συσκευής σας θα αποτρέψει το 

σχηματισμό των κακών οσμών λόγω hu- midity.

• Κάποιοι νερό μπορεί να μείνει στο μηχάνημά σας μετά τις εξετάσεις 

και δοκιμές που πραγματοποιούνται λόγω των διαδικασιών ποιοτικού 

ελέγχου.

Αυτό δεν θα βλάψει τον υπολογιστή σας.

• Να θυμάστε ότι τα υλικά συσκευασίας του υπολογιστή σας 

ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατήστε τα υλικά 

συσκευασίας σε ένα μέρος όπου chil- dren δεν μπορεί να φτάσει 

ή να τα διαθέσει, ευλόγως.

• Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα που βρίσκονται στο τμήμα του εγγράφου 

μακριά από την προσιτότητα των παιδιών και της Βα- Bies.

• Χρησιμοποιήστε τα προγράμματα πρόπλυσης μόνο για πολύ βρώμικα 

ρούχα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

• Μην ανοίγετε ποτέ το απορρυπαντικό com- 

partment όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

• Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, αποσυνδέστε τη 

συσκευή πρώτα και στη συνέχεια τη σειρά τη βρύση. Μην 

επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας, πάντα μαζί μας για 

au- εξουσιοδοτημένα συμβουλές υπηρεσία.

• Η ποσότητα των ρούχων που βάζετε στο 

πλυντήριο σας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που οι ενδι- cated.

• Ποτέ μην πιέζετε την πόρτα να ανοίγει όταν η 

μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία.

• Το πλύσιμο αλευρώδη ρούχα σε ζημιές 

μηχάνημά σας το μηχάνημα. Μην πλένετε τα 

ρούχα αλευρώδη στο μηχάνημά σας.



11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

• Παρακαλούμε να συμμορφώνονται με απορρυπαντικό / συμβουλές 

κατασκευαστές μαλακτικό σχετικά με τη χρήση του κλιματιστικού ύφασμα 

ή παρόμοια προϊόντα στην μηχανή σας.

• Ρυθμίστε τον υπολογιστή σας σε ένα μέρος όπου μπορεί να ανοίξει 

εντελώς την πόρτα του. (Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε χώρους 

όπου δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως την πόρτα του.)

• Ρύθμιση του υπολογιστή σας σε σημεία που μπορεί να αερίζεται πλήρως 

και θα μπορούσαν να έχουν συνεχή κυκλοφορία του αέρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις προειδοποιήσεις. Έτσι μπορείτε 

να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας από 

θανατηφόρους τραυματισμούς και τους κινδύνους.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ να καίγεται!

Μην αγγίζετε την εκκένωση του εύκαμπτου σωλήνα και νερό κατά 

την εκφόρτωση και τη συσκευή μπορεί να φτάσει υψηλές 

θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

ΘΑΝΑΤΟΣ Κίνδυνος λόγω 

ηλεκτρικού ρεύματος!

• Μην χρησιμοποιείτε πολλαπλά δοχεία ή καλώδιο 

επέκτασης.

• Μην συνδέετε κατεστραμμένο ή σχισμένο βύσματα.

• Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο, όταν ΗΕ 

έμφραξη - πάντα πρόσφυση το ίδιο το φις.

• Μην plug-in ή έξω από το φις από την πρίζα 

με βρεγμένα χέρια για την αποφυγή 

ηλεκτροπληξίας!

• Ποτέ μην αγγίζετε το μηχάνημα με βρεγμένα χέρια ή τα 

πόδια.

• Καλέστε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόεδρος 

υπηρε- για την αντικατάσταση σε περίπτωση 

δυσλειτουργίας καλώδιο τροφοδοσίας.



Πλημμύρες κίνδυνο!

• Ελέγξτε αν το νερό τρέχει γρήγορα ή όχι BE- προσκήνιο την 

τοποθέτηση του σωλήνα εκκένωσης στο νεροχύτη.

• Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί η ολίσθηση του 

σωλήνα σας.

• Η δύναμη πρόωρης ανάφλεξης ενός σωλήνα που δεν έχει τοποθετηθεί 

καταλλήλως μπορεί να εκτοπίσει τον εύκαμπτο σωλήνα. Αποτρέψτε το 

πώμα μέσα στο νεροχύτη σας από τον αποκλεισμό της τρύπας νεροχύτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
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Κίνδυνος πυρκαγιάς!

• Μην κρατάτε εύφλεκτα υγρά κοντά στο μηχάνημα σας ..

• Το περιεχόμενο θειούχα της αφαίρεσης βαφής μπορεί να 

προκαλέσει διάβρωση. Για το λόγο αυτό, ποτέ δεν χρησιμοποιούν 

υλικά βαφής για την άρση της συσκευής σας.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν υλικό 

διαλύτη (όπως το αέριο πλύσης) σε κα- chine σας.

• Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα στις τσέπες των πλυντηρίων 

σας (βελόνα, συνδετήρα, αναπτήρα, σπίρτα κ.λπ.) κατά την 

τοποθέτησή τους κα- chine σας.

Φωτιά και κίνδυνος έκρηξης μπορεί να συμβεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)



16

Πτώση και κίνδυνος τραυματισμού!

• Μην ανεβείτε στον υπολογιστή σας. Το ανώτερο TA-ble του 

υπολογιστή σας μπορεί να σπάσει και ίσως να τραυματιστεί.

• Tidy το σωλήνα, καλώδιο και τη συσκευασία του υπολογιστή σας 

κατά την εγκατάσταση. Μπορεί να σκοντάψει και να πέσει.

• Μην ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας ανάποδα, ή από την πλευρά 

του.

• Μην σηκώνετε το μηχάνημά σας, κρατώντας το από διέλαση μέρη (συρτάρι 

του απορρυπαντικού, πόρτα). Αυτά τα μέρη θα μπορούσαν να σπάσουν και 

να σας αναγκάσει να τραυματιστεί.

• Υπάρχει ο κίνδυνος να γλιστρήσουν και τη ζημία εάν τα υλικά όπως το 

λάστιχο και τα καλώδια δεν Ελέγχει την ορθή αποθηκεύονται μετά την 

εγκατάσταση του μηχανήματος.

Μηχάνημα πρέπει να γίνεται από 2 ή 

περισσότερα άτομα.   περισσότερα άτομα.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
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Ασφάλεια για τα παιδιά!

• Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στο μηχάνημα. Τα 

παιδιά θα μπορούσαν οι ίδιοι να κλειδώσει μέσα στο μηχάνημα και να 

προκύψει κίνδυνος θανάτου.

• Γυάλινη πόρτα και η επιφάνεια μπορεί να είναι εξαιρετικά 

ζεστό, ενώ το μηχάνημα λειτουργεί. Έτσι, ειδικά σε επαφή 

με το μηχάνημα θα μπορούσε να δώσει βλάβη στα 

δέρματα των παιδιών.

• Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

• Δηλητηρίαση μπορεί να προκύψει, εάν τα υλικά απορρυπαντικών 

και συντήρησης που καταναλώνεται, και τα μάτια ή το δέρμα μπορεί 

να είναι ερεθισμένο αν έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Κρατήστε τα 

υλικά καθαρισμού μακριά από την προσιτότητα των παιδιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
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Απομάκρυνση των υλικών συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας προστατεύουν τον υπολογιστή σας από τυχόν 

ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα 

υλικά συσκευασίας είναι εν- περιβάλ- λοντος φιλικό και είναι 

ανακυκλώσιμα. ανακύκλωση υλικών παρέχει εξοικονόμηση τόσο των 

πρώτων υλών και μειώνει τα απόβλητα παραγωγή κατά τρόπο 

ικανοποιητικό.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές παλιές συσκευές μπορεί ακόμα να 

περιέχει salvagable μέρη. Έτσι, ποτέ δεν πετάξετε το παλιό σας 

συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε στο αποβλήτων. Βεβαιωθείτε ότι 

τα τμήματα των παλαιών ηλεκτρονικές ή ηλεκτρικές συσκευές σας 

επαναχρησιμοποιηθούν, δίνοντάς τους στα κέντρα συλλογής που 

προβλέπονται από σχετικές αρχές.

Βεβαιωθείτε οι παλιές συσκευές σας φυλάσσονται σε 

κατάλληλο χώρο για τη φύλαξη του ty των παιδιών 

μέχρι να ληφθεί έξω από το σπίτι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΗ

Μερικές σημαντικές πληροφορίες για να πάρετε περισσότερες απο- 

τελεσματικότητα έξω από το μηχάνημά σας:

• Το ποσό των ρούχων σας βάλει σε διαλυμάτων πλύσης μηχάνημα σης 

σας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που αναφέρεται.

Με τον τρόπο αυτό, το μηχάνημα θα τρέχει σε κατάσταση εξοικονόμησης 

ενέργειας.

• Δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πρόπλυση για τους μικρούς και 

κανονική-άπλυτα θα σώσει την ηλεκτρική ενέργεια και το νερό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

κουμπί Πρόγραμμα 

ηλεκτρονική οθόνη

Άνω Δίσκος

συρτάρι του απορρυπαντικού

Δοχείο

Εξώφυλλο του φίλτρου της αντλίας

TEMP. ΓΝΕΘΩ 

ΛΕΚΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΡΧΗ

ΕΥΚΟΛΟΣ

ΣΙΔΕΡΩΜΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΞΕΠΛΥΜΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Μεταφορές βίδα ασφαλείας

Μεταφορές βίδα ασφαλείας

Μεταφορές βίδα ασφαλείας

Μεταφορές βίδα ασφαλείας

Νερό βαλβίδας εισαγωγής 

εκφόρτωση Μανίκια

Καλώδιο ρεύματος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΣ

Λειτουργικά τάσης / 

συχνότητας (V / Hz)

Συνολικό ρεύμα (Α)

Πίεση νερού

Συνολική ισχύς (W)

Η μέγιστη χωρητικότητα ξηρό 

πλυντηρίου (kg)

Spinning επανάσταση (rev 

/ min)

αριθμός προγράμματος

Διαστάσεις

(Ύψος x Πλάτος x Βάθος) (mm)

Μέγιστο: 1 Mpa Ελάχιστη: 

0,1 Mpa

2 2 002 2 002 2 00

15 

10

(220-240) V ~ / 50Hz

1000

845 x 597 x 5 5 7845 x 597 x 5 5 7845 x 597 x 5 5 7

8
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Πριν τη λειτουργία του μηχανήματος 

διαλυμάτων πλύσης, ING, αφαιρέστε τις βίδες 

4 μεταφοράς και αποστάτες από καουτσούκ 

από το πίσω μέρος του μηχανήματος. Αν οι 

βίδες δεν αφαιρούνται, μπορεί να προκαλέσει 

βαριές δονήσεις, θόρυβο και δυσλειτουργίες 

ΦΩΝ προϊόντος, (να ακυρώσει την εγγύηση).

Για το λόγο αυτό, transporta- βίδες 

ασφαλείας ΦΩΝ πρέπει να χαλαρώσει με το 

να περιστρέφεται σε αριστερόστροφα 

χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο κλειδί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙΔΕΣ Ασφάλειας των Μεταφορών

XX4 

4
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βίδες Μεταφορές πρέπει να 

απομακρύνονται, τραβώντας την έξω.

Τοποθετήστε το πλαστικό transporta- 

ΦΗΣΗ βρύσες βίδα που παραδίδεται 

σε αξεσουάρ τσάντα με τα palces όπου 

έχουν transporta- βίδες ΦΗΣΗ έχουν 

αφαιρεθεί.

Οι βίδες ασφάλειας μεταφοράς πρέπει 

να αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί 

σε περίπτωση μεταφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να 

αφαιρέσετε εντελώς τις βίδες 

μεταφορά της συσκευής σας 

πριν από την πρώτη χρήση. 

Βλάβες που εμφανίζονται 

στις μηχανές που 

λειτουργούν με βίδα 

μεταφοράς που 

τοποθετούνται να είναι έξω 

από το πεδίο εφαρμογής της 

εγγύησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙΔΕΣ Ασφάλειας των Μεταφορών)

Χ 4Χ 4



25

Ρύθμιση Ρυθμιζόμενη Παραμονές

• Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε ένα χαλί ή αυτοί οι λόγοι που θα 

εμπόδιζαν τον εξαερισμό της βάσης του.

• Για να εξασφαλιστεί η αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία του κα- Chine σας, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί σε ένα μη-ολίσθησης και σταθερό έδαφος.

• Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία του μηχανήματος σας μέσα από τα διαμονές.

• Χαλαρώστε το περικόχλιο πλαστικό ρύθμισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΡΥΘΜΙΣΗ 

μπάρες)

TEMP. ΓΝΕΘΩ 

ΛΕΚΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΡΧΗ

ΕΥΚΟΛΟΣ

ΣΙΔΕΡΩΜΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΞΕΠΛΥΜΑ
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• Ρυθμίστε τις παραμονές ανοδική και καθοδική περιστρέφοντας αυτούς.

• Μετά τη διατήρηση της ισορροπίας, τη συμπίεση του πλαστικού παξιμάδι προσαρμογή της 

στάθμης προς τα πάνω και πάλι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΡΥΘΜΙΣΗ 

μπάρες)

Χ 4Χ 4
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• Ποτέ μην τοποθετείτε χαρτόνι, ξύλο ή υλικά παρόμοια κάτω από το μηχάνημά 

σας, αν σκοπεύετε να σταθεροποιηθούν οι στρεβλώσεις στο έδαφος.

• Κατά τον καθαρισμό του εδάφους, επί του οποίου στηρίζεται το μηχάνημά σας, να είναι 

προσεκτικοί για να μην διαταραχής μένει σταθεροποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΡΥΘΜΙΣΗ 

μπάρες)

TEMP. 

ΓΝΕΘΩ 

ΛΕΚΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΑΡΧΗ

ΕΥΚΟΛΟΣ

ΣΙΔΕΡΩΜΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΞΕΠΛΥΜΑ
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• Το πλυντήριό σας έχει οριστεί σε 220-240V και 50 Hz.

• Το καλώδιο ρεύματος του πλυντηρίου σας είναι εξοπλισμένο με ένα ειδικό γειωμένο 

βύσμα. Αυτό το βύσμα πρέπει πάντοτε να εισαχθεί σε μια γειωμένη πρίζα 10 amps. Η 

τρέχουσα τιμή της ασφάλειας θα πρέπει να είναι 10 αμπέρ. Fuse τρέχουσα αξία της 

γραμμής ρεύματος συνδεδεμένο με αυτό το βύσμα θα πρέπει επίσης να είναι 10 αμπέρ. 

Αν δεν έχετε ένα τέτοιο υποδο- tacle και ασφάλεια επιβεβαιώνοντας με αυτό, θα πρέπει να 

έχετε κάνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

• Εμείς δεν παίρνουν την ευθύνη των ζημιών που νότητα εμφάνισης τρέχον οφείλεται 

σε αβάσιμες χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος σύμφωνα με 

χαμηλή τάση θα προκαλέσει ο κύκλος ζωής του μηχανήματός σας 

για να μειωθεί και απ δοση του να περιορίζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

(ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)
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• Το μηχάνημα μπορεί να έχει είτε μία ενιαία είσοδο (κρύο) ή διπλή 

είσοδο νερού (κρύο / ζεστό) με βάση τις προδιαγραφές του.

Λευκό-καλυμμένο εύκαμπτο σωλήνα θα πρέπει να συνδεθεί με είσοδο κρύου 

νερού και το κόκκινο-καλυμμένο εύκαμπτο σωλήνα εισόδου ζεστού νερού (ισχύει 

για μηχανές με διπλή είσοδο νερού).

• Για την εξάλειψη των διαρροών ύδατος στα σημεία επαφής, τα 1 ή 2 παξιμάδια 

που παρέχεται στο πακέτο σωλήνα (ΑΡ- τικά, εφαρμόζεται για μηχανές με διπλή 

είσοδο νερού). Τοποθετήστε αυτά τα παξιμάδια στα άκρα των νέων σωλήνες 

εισαγωγής νερού από την πλευρά του βρύση.

• Τοποθετήστε νέα σωλήνες εισαγωγής νερού σε ¾ ˝, με σπείρωμα βρύση.

• Συνδέστε το άκρο λευκό-αγκώνα των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού 

με τη βαλβίδα εισροής νερού λευκό-φιλτράρεται στην πίσω πλευρά του 

μηχανήματος και τέλος κόκκινο-αγκώνα σε κόκκινο-φιλτράρεται όνη (ισχύει για 

μηχανές με dou- BLE εισόδους νερού).

Σφίξτε τα πλαστικά μέρη των συνδέσεων με το χέρι σας.

Σε αβέβαιες συνθήκες, έχουν τα έργα σύνδεσης πρέπει να γίνει από 

εξειδικευμένο υδραυλικό.

• Ροή του νερού με πίεση 0,1-1 Mpa θα επιτρέψει στο μηχάνημα να 

λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.) (Σημαίνει 0,1 πίεση Mpa ότι 

περισσότερο από 8 λίτρα νερού θα ρέει διαμέσου ενός πλήρως 

αξιοποιηθεί βρύση ανά ένα λεπτό.)

• Βεβαιωθείτε ότι τα σημεία επαφής δεν διαρρέουν από ΤΑΠ-ping τη 

βρύση εντελώς μετά την εκτέλεση αποφάσεων τις συνδέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ λάστιχο σύνδεσης)

3/4”

1
0
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ά
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• Βεβαιωθείτε ότι οι νέες σωλήνες εισαγωγής νερού δεν είναι λυγισμένες, Αδελφέ ken, 

συνθλίβονται και αλλαγή μεγέθους.

• Αν το μηχάνημα σας έχει διπλή είσοδο ζεστού νερού, η θερμοκρασίες μοκρασία του εισόδου 

ζεστού νερού θα πρέπει να είναι κατ 'ανώτατο όριο 70 ° C.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μόνο το νέο σωλήνα παροχής νερού 

που έρχονται με το μηχάνημά σας, κάνοντας τις συνδέσεις σωλήνα 

εισαγωγής νερού της μηχανής σας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ παλιά, 

χρησιμοποιημένο ή κατεστραμμένο σωλήνες εισόδου ύδατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ λάστιχο σύνδεσης)
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• Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εκκένωσης νερού μπορεί να 

τοποθετηθεί σε μια συγκεκριμένη συσκευή απευθείας στα σύνορα της 

δίδεται σε βρώμικο οπή εκκένωσης νερού ή εξόδου άρθρωση του 

αγκώνα λεκάνης.

• Ποτέ μην επιχειρήσετε να επεκταθεί το νερό Κίνδυνο σωλήνα 

πλήρωσης από αρμολόγησης.

• Μην τοποθετείτε την εκκένωση του εύκαμπτου σωλήνα του κα- 

chine σας σε ένα δοχείο, κάδο ή νεροχύτη.

• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εκκένωσης του νερού δεν λυγίζει, 

πόρπη, να συνθλίβονται ή πρώην τάση. Παρακαλώ σημειώστε:

• Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού πρέπει να 

τοποθετείται σε ύψος ελάχιστο 60 cm, μέγιστο 100 cm 

από το έδαφος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΝΕΡΟ)

~ 95 εκατοστά ~ 140 εκατοστά

~ 145 εκατοστά ~ 95 εκατοστά

~ ~

95 εκατοστά 
150 εκατοστά

0
 
-
 
μ
έ
γ
.
 
1

0
0

 
ε
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τ
ά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

συρτάρι του απορρυπαντικού

κουμπί πρόγραμμα

Elektronic οθόνης και 

επιπλέον 

λειτουργίες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Συρτάρι 

απορρυπαντικού)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλάκα 

αποφασιστικότητα στάθμη του υγρού, όταν θέλετε να 

πλύνετε τα ρούχα σας με υγρό απορρυπαντικό. 

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά 

σας σε όλα τα προγράμματα χωρίς πρόπλυση. 

Τοποθετήστε το υγρό απορρυπαντικό υπβλήθηκε 

στη δεύτερη

διαμέρισμα (το οποίο είναι διαθέσιμο στο εσωτερικό του 

μηχανήματος) του συρταριού απορρυπαντικού (*) και 

ρυθμίστε το ποσό απορρυπαντικού. (Χρησιμοποιήστε 

τη συνιστώμενη ποσότητα του υγρού απορρυπαντικού 

από τους παραγωγούς απορρυπαντικό).

Μην υπερβαίνετε τη στάθμη MAX, χρησιμοποιήστε μόνο 

για υγρό απορρυπαντικό, μη χρησιμοποιείτε αυτή τη 

συσκευή γιά απορρυπαντικά σε σκόνη και να το πάρετε 

έξω.)

(*) Προδιαγραφές Μηχανήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την υπήρξαν το αγοράσατε.

Κύρια θήκη απορρυπαντικού 

πλύσης υγρού απορρυπαντικού 

Συσκευή

Σκόνη 

απορρυπαντικό 

φτυάρι (*)

στάδια επίπεδο σκόνη 

απορρυπαντικού

Μαλακτικό Θήκη 

Πρόπλυση θήκη 

απορρυπαντικού
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ΤΜΗΜΑΤΑ

Κύρια θήκη απορρυπαντικού 

πλύσης:  

Σε αυτό το διαμέρισμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υλικά όπως 

απορρυπαντικό (υγρό ή σκόνη), αποτροπέας ασβέστη και τέτοια.

Μπορείτε να βρείτε το υγρό απορρυπαντικό υπβλήθηκε στο εσωτερικό του 

υπολογιστή σας στη πρώτη εγκατάσταση. (*)

Ύφασμα conditioner, άμυλο, θήκη 

απορρυπαντικού:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαλακτικό για τα ρούχα σας

(Συνιστώμενη ποσότητα και ο τύπος από τον παραγωγό συνιστάται). Μερικές 

φορές τα κλιματιστικά ύφασμα που χρησιμοποιείτε για mar τα ρούχα σας να 

παραμείνει σε αυτό το διαμέρισμα. Ο λόγος για αυτό είναι ότι το κλιματιστικό 

δεν είναι παχύρρευστο. Για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, είναι πιο ιξώδες 

υγρό μαλακτικά συνιστάται να χρησιμοποιείται ή το μαλακτικό θα μπορούσε να 

λεπτυνθεί και μετά χρησιμοποιήθηκαν.

Πρόπλυση θήκη απορρυπαντικού:

Αυτό το διαμέρισμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν

το χαρακτηριστικό πρόπλυσης επιλέγεται. χαρακτηριστικό 

Πρόπλυση συνιστάται για πολύ βρώμικα ρούχα.

(*) Προδιαγραφές Μηχανήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν που 

αγοράζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Συρτάρι 

απορρυπαντικού)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΟΥΜΠΙ)

• Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να πλύνετε τα ρούχα σας μέσα από 

το κουμπί του προγράμματος.

• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία επιλογής προγράμματος με περιστρεφόμενα σης τον 

επιλογέα προγράμματος προς τις δύο κατευθύνσεις.

• Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί του προγράμματος είναι ακριβώς σχετικά με το πρόγραμμα που 

θέλετε να επιλέξετε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ-4: πίνακα ελέγχου (DIGITAL 

DISPLAY)

Ρύθμιση της 

ταχύτητας σ.α.λ.

κουμπί

Ψηφιακή οθόνη

Επιλογή 

βρομιά 

Επίπεδο

Κουμπί ρύθμισης 

θερμοκρασίας νερού

Λειτουργία Delay 

Timer

Επιπλέον ξέπλυμα

Βοηθητική 

Λειτουργία Easy 

σιδερώματος, Πρόπλυση 

βοηθητική λειτουργία

Έναρξη / Παύση

κουμπί
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Στην ηλεκτρονική οθόνη, μπορείτε να δείτε τη θερμοκρασία πλύσης νερού 

της μηχανής σας, το στύψιμο rpm, πόσο καιρό το μηχάνημα πρέπει να 

τελειώσει το πλύσιμο, αν η πόρτα της συσκευής σας είναι κλειδωμένη ή όχι, 

οι βοηθητικές λειτουργίες που έχετε επιλέξει και η θέση του το πρόγραμμα 

που τρέχει στο μηχάνημά σας (

) μεταξύ των

αλληλουχία πλύσιμο

Επιπλέον, ηλεκτρονική οθόνη θα σας προειδοποιήσει με τη βοήθεια των συμβόλων 

σφάλματος στην οθόνη, όταν παρουσιαστεί βλάβη στον υπολογιστή σας και να σας 

ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης με την αποκάλυψη 

έκφραση «END» στην οθόνη μόλις το πρόγραμμα πλύσης που έχετε επιλέγεται έχει 

τελειώσει, καθώς και.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-4: πίνακα ελέγχου (DIGITAL 

DISPLAY)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: προκαταρκτική προετοιμασία για τη 

νομιμοποίηση (ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ)

• πλυντηρίου σας έχει ετικέτες των προϊόντων τους που δηλώσετε τις προδιαγραφές 

τους. Πλένετε και στεγνώνετε τα ρούχα σας σύμφωνα με τις specifciations στην 

ετικέτα του προϊόντος.

• Διαχωρίστε πλυντήρια σας ανάλογα με τον τύπο τους (βαμβάκι, συνθετικά, 

ευαίσθητα, μαλλί κλπ), οι θερμοκρασίες τους (κρύο, 30 °, 40 °, 60 °, 90 °) και το 

βαθμό της μόλυνσης (ελαφρώς χρωματισμένο, χρωματισμένο, ιδιαίτερα 

χρωματισμένο).

• Ποτέ μην πλένετε έγχρωμο και λευκό ρούχα σας μαζί.

• Πλύνετε τα χρωματιστά πλυντήρια σας ξεχωριστά στο πρώτο πλύσιμο, καθώς 

μπορεί να αιμορραγούν.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μεταλλικά υλικά για πλυντήρια ή 

στις τσέπες? αν ναι, να τα αναλάβουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλάβες που θα προκύψουν σε 

περίπτωση διείσδυσης ξένων ουσιών στο μηχάνημά 

σας δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της 

εγγύησης. 

• Φερμουάρ και κουμπί μέχρι πλυντήρια σας.

• Αφαιρέστε τις μεταλλικές ή πλαστικές άγκιστρα του κουρτίνες τούλι ή κουρτίνες ή 

τοποθετήστε τα σε ένα δίχτυ πλυσίματος ή τσάντα και στη συνέχεια να τους ρύγχος.

• Αντίστροφη υφάσματα, όπως παντελόνια, πλεκτά, t-shirt και κοστούμι ιδρώτα.

• Πλύνετε κάλτσες, μαντήλι και άλλα παρόμοια μικρά πλυντήρια σε 

μια καθαρή πλύση.

DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: προκαταρκτική προετοιμασία για τη 

νομιμοποίηση (ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ)

Λεύκανση 

διαθέσιμη 

δεν 

λεύκανσης 

κανονική 

πλύση

δεν σιδέρωμα

θερμοκρασία σιδερώματος 

είναι μέγιστο 200 ° C

θερμοκρασία σιδερώματος 

είναι μέγιστο 150 ° C

Στεγνό καθάρισμα 

διαθέσιμη 

Όχι στεγνό καθάρισμα Αφήστε σε μια επίπεδη

θέση

Ξήρανση με 

στροβίλισμα δεν είναι

επιτρέπονται

Στεγνό δι 'απαγχονισμού

Κρεμάστε όταν είναι βρεγμένο

Στεγνό καθαρισμού σε 

πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης, καθαρή 

αλκοόλη και R113 επιτρέπεται

τετραχλωραιθυλένιο

R11, R13, 

Petroleum

Perchlorinetyhlene R11, 

R113, έλαιο Αέριο

φά Π ΕΝΑ
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• Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής σας.

• Διαδώστε πλυντήρια σας στο μηχάνημά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημείωση: Η μέγιστη χωρητικότητα μπορεί 

να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του πλυντηρίου που 

θα πλύνετε, τον βαθμό μόλυνσης και το πρόγραμμα που 

έχετε επιλέξει. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη 

χωρητικότητα ξηρό φορτίο που αναφέρεται στον πίνακα 

προγραμμάτων για προγράμματα πλύσης.   

Μπορείτε να πάρετε τον παρακάτω πίνακα των βαρών ως παράδειγμα.

• Βάλτε κάθε στοιχείο του πλυντηρίου ξεχωριστά.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πλυντήριο έχει κολλήσει μεταξύ του καλύμματος και 

παρακάτω σφραγίδα όταν κλείνει η πόρτα του πλυντηρίου σας.

• Σπρώξτε την πόρτα της μηχανής σας μέχρι ακούσει τον ήχο κλειδώματος για 

να την κλείσετε.

• Κλείστε την πόρτα της μηχανής σας σωστά, διαφορετικά το μηχάνημα 

δεν θα ξεκινήσει η διαδικασία πλύσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: προκαταρκτική προετοιμασία για τη νομιμοποίηση 

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ στο μηχάνημα)

ΤΥΠΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Βάρος (γραμμάρια)

200 

500 

1200 

700 

200 

100 

250

Πετσέτα Λευκά είδη 

Μπάνιο πάπλωμα 

κάλυμμα 

μαξιλαριών 

ολίσθησης 

Εσώρουχα 

τραπεζομάντιλο

Κάντε κλικ
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Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα βάλει στο μηχάνημά σας θα εξαρτηθεί από 

τα ακόλουθα κριτήρια:

• αξιοποίηση του απορρυπαντικού σας θα πρέπει να βασίζεται στο βαθμό της μόλυνσης 

των πλυντηρίων σας. Μην προπλύνετε λιγότερο χρωματισμένο πλυντήρια σας και βάλτε 

μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σας στο 2ο διαμέρισμα του συρταριού απορρυπαντικού.

• Για πολύ βάφονται πλυντήρια σας, επιλέξτε ένα πρόγραμμα IN-νων πρόπλυσης, και 

να θέσει το ¼ του απορρυπαντικού που θα βάλει στο συρτάρι του απορρυπαντικού 

στο 1ο διαμέρισμα του συρταριού απορρυπαντικού βάζοντας το υπόλοιπο ¾ αυτής 

στο 2ο διαμέρισμα.

• Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά που παράγονται για αυτόματο πλυντήριο στο μηχάνημά σας. Η 

ποσότητα του απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσετε για πλυντήρια σας που αναγράφεται στη 

συσκευασία του απορρυπαντικού.

• Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός σκληρότητας του νερού τόσο περισσότερο απορρυπαντικό 

που θα χρησιμοποιήσετε.

• Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσετε θα αυξηθεί ως το ποσό 

της αύξησης πλυντήρια σας.

• Βάλτε το μαλακτικό στο διαμέρισμα μαλακτικού στο συρτάρι τον προσ- Γάνδη. 

Μην υπερβαίνετε τη στάθμη MAX. Διαφορετικά, sof- tener θα ρεύσει εντός 

πλύσιμο νερού μέσω έκπλυσης.

• Τα μαλακτικά με υψηλή πυκνότητα που απαιτείται να αραιωθεί σε ένα βαθμό πριν 

τεθεί στο συρτάρι. Επειδή μαλακτικό υψηλής πυκνότητας θα φράξει το φλος και να 

αποφευχθεί η ροή του μαλακτικού.

• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά σας σε όλα τα προγράμματα χωρίς πρόπλυση. 

Για το σκοπό αυτό, ταιριάζουν υγρού πλάκα επίπεδο απορρυπαντικού στο Ac- cessories σάκο ή τη 

συσκευή υγρού απορρυπαντικού (*) σε 2η διαμέρισμα του συρταριού απορρυπαντικού και ρυθμίστε 

την ποσότητα του υγρού απορρυπαντικού σύμφωνα με τα επίπεδα σε αυτή την πλάκα. Θυμηθείτε 

να αποσυνδέσετε το υγρό πλάκα απορρυπαντικού. (*) Προδιαγραφές Μηχανήματα μπορεί να 

διαφέρουν ανάλογα με την υπήρξαν το αγοράσατε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: προκαταρκτική προετοιμασία για τη νομιμοποίηση 

(προσθήκη απορρυπαντικού στο MACHINE)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: προκαταρκτική προετοιμασία για τη 

νομιμοποίηση (λειτουργίας της μηχανής σας)

• Συνδέστε το μηχάνημά σας στο.

• Ανοίξτε τη βρύση του νερού.

• Ανοίξτε την πόρτα του μηχανήματος.

• Διαδώστε πλυντήρια σας στο μηχάνημά σας.

• Σπρώξτε την πόρτα της μηχανής σας μέχρι ακούσει τον ήχο 

κλειδώματος για να την κλείσετε.

πρόγραμμα επιλογή

Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα για πλυντήρια σας 

στο τραπέζι του προγράμματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: προκαταρκτική προετοιμασία για τη 

νομιμοποίηση (λειτουργίας της μηχανής σας)

βοηθητικές λειτουργίες

Πριν από την έναρξη του 

προγράμματος, μπορείτε 

προαιρετικά να επιλέξετε μια 

βοηθητική λειτουργία.

• Πατήστε το κουμπί του βοηθητική λειτουργία που θέλετε να επιλέξετε.

• Αν συνεχώς, η βοηθητική λειτουργία που επιλέξατε θα ενεργοποιηθεί βοηθητικό 

σύμβολο λειτουργίας σε ηλεκτρονική οθόνη αναβοσβήνει.

• Αν βοηθητικό σύμβολο λειτουργίας για το ηλεκτρονικό αναβοσβήνει οθόνη, η 

βοηθητική λειτουργία που επιλέξατε δεν θα ενεργοποιηθεί.

Λόγος για μη ενεργοποίησης:

• Η βοηθητική λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

στο πρόγραμμα πλύσης που επιλέξατε δεν ισχύει.

• Το μηχάνημά σας έχει περάσει πάνω από τη σκηνή, κατά 

την οποία η βοηθητική λειτουργία που θέλετε να επιλέξετε θα 

πρέπει να εφαρμοστούν.

• Δεν είναι συμβατό με βοηθητική λειτουργία που 

έχετε επιλέξει στο παρελθόν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: προκαταρκτική προετοιμασία για τη 

νομιμοποίηση (λειτουργίας της μηχανής σας)

ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ σύστημα ανίχνευσης

Το μηχάνημα διαθέτει ένα σύστημα ανίχνευσης μισό φορτίο. Στην περίπτωση y ou θέσει περίπου Το μηχάνημα διαθέτει ένα σύστημα ανίχνευσης μισό φορτίο. Στην περίπτωση y ou θέσει περίπου Το μηχάνημα διαθέτει ένα σύστημα ανίχνευσης μισό φορτίο. Στην περίπτωση y ou θέσει περίπου 

το μισό ή λιγότερο ποσό των θεσπι- deries της μέγιστης χωρητικότητας ρούχων στο πλυντήριο 

σας, το μηχάνημά σας θα τρέξει, έτσι ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο πλύσης, με σκοπό τη 

υδάτων κατανάλωση και την ενέργεια σε κάποια programmes.When η λειτουργία μισού φορτίου 

είναι ενεργή, το μηχάνημα μπορεί να ολοκληρώσει την προ- γραμμα που έχετε ορίσει σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ

Επιλογή 1- Θερμοκρασίας

Μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία του νερού 

πλύσης με το πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας 

νερού πλυσίματος.

Κάθε φορά που επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, 

η μέγιστη θερμοκρασία πλύσης νερού 

εμφανίζεται στην οθόνη θερμοκρασίας του 

νερού πλύσης.

Μπορείτε σταδιακά να μειώσει τη θερμοκρασία του 

νερού πλύσης μεταξύ της μέγιστης θερμοκρασίας και 

κρύο πλύσιμο (-) πατώντας το κουμπί ρύθμισης της 

θερμοκρασίας του νερού πλύσης.

Αν έχετε χάσει την θερμοκρασία πλύσης νερού που θέλατε, 

μπορείτε να επιστρέψετε την προβλεπόμενη θερμοκρασία 

συνεχώς Τύπο σης το κουμπί προσαρμογής ΜΕΝΤ 

θερμοκρασία του νερού πλύσης.

TEMP.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ

Επιλογή ταχύτητας 2- Spin

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επανάσταση γύρισμα για 

πλυντήρια σας μέσω του κουμπιού ρύθμισης της 

ταχύτητας περιστροφής.

Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, η μέγιστη ταχύτητα 

περιστροφής περιστροφής του προγράμματος που έχετε 

επιλέξει, θα προβληθούν στην οθόνη της ταχύτητας 

περιστροφής.

Μπορείτε να μειώσετε σταδιακά την ταχύτητα περιστροφής μεταξύ ακυρώσετε 

την περιστροφή (-) επιλογές μέσα από το μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος 

του προγράμματος επιλέγονται πατώντας το κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας 

περιστροφής. Αν έχετε παραλείψατε το περιστρεφόμενο επανάσταση που 

θέλετε να ορίσετε, μπορείτε να ξανά-διακόπτη στην επανάσταση κρατώντας το 

κουμπί ρύθμισης επανάσταση πατημένο.

ΓΝΕΘΩ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ-5: προκαταρκτική προετοιμασία για τη 

νομιμοποίηση (βοηθητικές λειτουργίες) συνάρτηση 3- Delay 

Timer

Με τη χρήση αυτής βοηθητική λειτουργία, μπορείτε να αφήσετε τον 

υπολογιστή σας να ξεκινήσει το πλύσιμο μετά από 30 λεπτά έως 23 

ώρες.

Για να χρησιμοποιήσετε βοηθητική λειτουργία του χρονοδιακόπτη καθυστέρησης:

- Κουμπί καθυστέρησης Πατήστε μία φορά.

- Έκφραση των «0,5» θα εμφανιστεί στην οθόνη. σύμβολο

αναβοσβήνει στην ηλεκτρονική οθόνη.

- Αγγίξτε στο κουμπί χρονική καθυστέρηση μέχρι την στιγμή, κατά την οποία θέλετε διαδικασία 

πλύσης για να ξεκινήσει.

Αν έχετε παραλείψατε το χρόνο καθυστέρησης που θέλετε να ορίσετε, μπορείτε να πάτε πίσω στην επιθυμητή 

κρατώντας πατώντας στο κουμπί χρονική καθυστέρηση του χρόνου. Για να εκτελέσετε τη λειτουργία χρονικής 

καθυστέρησης, το μηχάνημά σας είναι απαραίτητη για να λειτουργεί αγγίζοντας το κουμπί Start / Paues.

Σημείωση: Μετά την επιλογή χρονικής καθυστέρησης, μπορείτε να επιλέξετε τις άλλες λειτουργίες χωρίς να Σημείωση: Μετά την επιλογή χρονικής καθυστέρησης, μπορείτε να επιλέξετε τις άλλες λειτουργίες χωρίς να 

αγγίξετε το κουμπί «Start / Pause» και, στη συνέχεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονική 

καθυστέρηση πατώντας το κουμπί «Start / Pause».

Ακύρωση της λειτουργίας χρονικής καθυστέρησης:

• Αν θέλετε να ακυρώσετε κατά τη διάρκεια της επιλογής, πατήστε το κουμπί χρονοκαθυστέρηση 

για μία φορά μετά την άλλη μέχρι να δείτε τη διάρκεια του προγράμματος που έχετε επιλέξει στην 

ηλεκτρονική οθόνη. Όταν βλέπετε την διάρκεια του προγράμματος για την ηλεκτρονική οθόνη, ο 

χρόνος καθυστέρησης ακυρώνεται.

(Όταν το κουμπί χρονική καθυστέρηση άγγιξε συνεχώς, η διάρκεια καθυστέρησης θα 

περιστρέφονται συνεχώς τις αξίες της.)

* Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία χρονική καθυστέρηση μετά πατήστε το κουμπί «Start / 

Standby», θα είναι αρκετό για να αγγίξετε το κουμπί χρονική καθυστέρηση μόνο μια φορά. Το σύμβολο 

θα σβήσει από την ηλεκτρονική οθόνη, θα πρέπει να αγγίξετε το κουμπί «Start / Αναμονή» για το 

μηχάνημά σας για να ξεκινήσει τη λειτουργία πλύσης.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ

4a- Πρόπλυση λειτουργία

Μπορείτε να δώσετε πολύ λερωμένα ρούχα σας μια πρόπλυση πριν 

από την κύρια πλύση, χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία. Όταν 

χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να θέσει 

απορρυπαντικό στο εμπρόσθιο διαμέρισμα πλύσης του συρταριού 

απορρυπαντικού.

• Αγγίξτε το κουμπί σύμβολο για να ενεργοποιήσετε

η προ-πλύση πρόσθετη λειτουργία.

Σημείωση: Εάν ηΣημείωση: Εάν η το σύμβολο δεν εμφανίζεται

στην οθόνη όταν θέλετε να επιλέξετε την πρόσθετη λειτουργία 

πρόπλυση, αυτό σημαίνει ότι αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα πλύσης που έχετε επιλέξει.

4b- Εύκολη λειτουργία σιδέρωμα

Μπορείτε να κάνετε τα ρούχα σας να είναι λιγότερες ρυτίδες στο 

τέλος της πλύσης με τη χρήση αυτής της πρόσθετης λειτουργίας. 

Αγγίξτε το

κουμπί σύμβολο για να ενεργοποιήσετε

η εύκολη σιδέρωμα πρόσθετη λειτουργία.

.

Σημείωση: Εάν ηΣημείωση: Εάν η το σύμβολο δεν εμφανίζεται

στην οθόνη όταν θέλετε να επιλέξετε το εύκολο σιδέρωμα 

πρόσθετη λειτουργία, αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα 

πλύσης που επιλέξατε δεν χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατότητα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ

5a- λειτουργία έξτρα ξέβγαλμα

Μπορείτε να προσθέσετε ένα επιπλέον ξέβγαλμα ή πλύσεις με τα 

ρούχα σας, χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία. Η συσκευή σας 

προσφέρει 3 επιλογές για ξέπλυμα γι 'αυτό το πρόσθετο 

χαρακτηριστικό.

: Ένα πρόσθετο ξέβγαλμα γίνεται στο τέλος του πλυσίματος. : Δύο 

επιπρόσθετες εκπλύσεις γίνονται στο τέλος της πλύσης. : Τρεις επιπλέον 

πλύσεις γίνονται στο τέλος της πλύσης.

• Αν θέλετε να κάνετε περισσότερα από ένα ξέβγαλμα, πατήστε το κουμπί σύμβολο μέχρι 

να δείτε τον αριθμό των πλύσεις που επιθυμείτε.

Σημείωση: Εάν ηΣημείωση: Εάν η το σύμβολο δεν εμφανίζεται στην οθόνη όταν

θέλετε να επιλέξετε την πρόσθετη λειτουργία ξέβγαλμα, αυτό σημαίνει ότι αυτή η λειτουργία 

δεν χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα πλύσης που έχετε επιλέξει.

ΕΞΤΡΑ 

ΞΕΒΓΑΛΜΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ

5b- αντι-αλλεργική λειτουργία

Μπορείτε να προσθέσετε αυτή την πρόσθετη λειτουργία 

ξέβγαλμα με τα ρούχα σας, χρησιμοποιώντας αυτή τη 

λειτουργία. Το μηχάνημα θα πραγματοποιήσει όλα τα 

βήματα ξέπλυμα με ζεστό νερό (συνιστάται για ρούχα 

φοριούνται σε ευαίσθητα δέρμα, τα ρούχα του μωρού, 

εσώρουχα)

• Αγγίξτε το κουμπί σύμβολο μέχρι να

δείτε το σύμβολο για να ενεργοποιήσετε το αντι-αλλεργικό

πρόσθετη λειτουργία.

Σημείωση: Εάν ηΣημείωση: Εάν η το σύμβολο δεν εμφανίζεται στην οθόνη όταν

θέλετε να επιλέξετε το αντι-αλλεργικό πρόσθετη λειτουργία, αυτό σημαίνει ότι το 

πρόγραμμα πλύσης που επιλέξατε δεν χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατότητα.

ΕΞΤΡΑ 

ΞΕΒΓΑΛΜΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ-5: προκαταρκτική προετοιμασία για τη νομιμοποίηση 

(βοηθητικές λειτουργίες) επιλογής του επιπέδου 6-λερώματος

Μπορείτε να κάνετε την επιλογή βαθμό λερώματος, ανάλογα με το βαθμό λερώματος για τα ρούχα σας και να έχουν τα 

ρούχα σας πλένονται σε λιγότερο ή περισσότερο χρόνο, χαμηλότερη ή υψηλότερη θερμοκρασία.

Τα επίπεδα βρομιά που αυτόματα σε ορισμένα προγράμματα. Μπορείτε να κάνετε 

αλλαγές, όπως σας αρέσει.

Σημείωση: Αν καμία αλλαγή συμβαίνει όταν αγγίζετε το κουμπί βαθμό λερώματος, αυτό σημαίνει ότι δεν Σημείωση: Αν καμία αλλαγή συμβαίνει όταν αγγίζετε το κουμπί βαθμό λερώματος, αυτό σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει επιλογή βαθμό λερώματος στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Λιγότερο βρώμικο (δεν πρόπλυση)

Dirty (ισχύουν πρόπλυση, εάν είναι απαραίτητο.) Πολύ βρώμικα 

(ισχύουν πρόπλυση, εάν είναι απαραίτητο.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΥΠΑΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟPRESET 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΠΕΔΑ

Βαμβάκι 90 ° C μικρό Βρώμικος Πολύ βρώμικο λιγότερο βρώμικο

Βαμβάκι 60 ° C μικρό Βρώμικος Πολύ βρώμικο λιγότερο βρώμικο

*Βαμβάκι 60 ° C μιΒαμβάκι 60 ° C μι μικρό Βρώμικος Πολύ βρώμικο λιγότερο βρώμικο

*Βαμβάκι 40 ° C μι Βαμβάκι 40 ° C μι μικρό Βρώμικος Πολύ βρώμικο λιγότερο βρώμικο

Eco 20 ° NS λιγότερο βρώμικο NS NS

Συνθετικός μικρό Βρώμικος Πολύ βρώμικο λιγότερο βρώμικο

Μαλλί μικρό λιγότερο βρώμικο Βρώμικος Πολύ βρώμικο

Λεπτός μικρό λιγότερο βρώμικο Βρώμικος Πολύ βρώμικο

Ξέπλυμα NS λιγότερο βρώμικο NS NS

Αλλεργία ασφαλή NS Βρώμικος NS NS

Γνέθω NS λιγότερο βρώμικο NS NS

Καθημερινή 60 ° μικρό Βρώμικος λιγότερο βρώμικο NS

Γρήγορη 15' NS λιγότερο βρώμικο NS NS

Μείγμα μικρό λιγότερο βρώμικο Βρώμικος Πολύ βρώμικο

Πουκάμισα μικρό Βρώμικος Πολύ βρώμικο λιγότερο βρώμικο

Αθλητισμός μικρό λιγότερο βρώμικο Βρώμικος Πολύ βρώμικο

Νύχτα Wash μικρό Βρώμικος Πολύ βρώμικο λιγότερο βρώμικο

S: Επιλέξιμος NS: μη επιλέξιμοS: Επιλέξιμος NS: μη επιλέξιμο
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Έναρξη / Παύση

Αγγίζοντας το κουμπί Έναρξη / Παύση, μπορείτε να 

ξεκινήσετε το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει ή να αναστείλει 

ένα πρόγραμμα που εκτελείται. Όταν θέλετε να ξεκινήσετε τον 

υπολογιστή σας,

το σύμβολο θα εμφανιστεί στην

η οθόνη. Όταν παίρνετε τον υπολογιστή σας σε κατάσταση 

αναμονής, ενώ τρέχει, το σύμβολο αναβοσβήνει

η οθόνη.

Κύρια εξηγήσεις σύμβολο

1- Έναρξη / Παύση σύμβολο 2-1- Έναρξη / Παύση σύμβολο 2-

/ κλειδαριά ενεργό Πόρτα / Πόρτα δεν κλειδώνει δραστική 3- 

Πρόγραμμα Πλύσιμο εναπομένουσα διάρκεια και καθυστερημένη 

έναρξη υπολειπόμενη διάρκεια 4- 

Καθυστερημένη Έναρξη σύμβολο 5- 

Extra ξέπλυμα και αντι αλλεργικές βοηθητική λειτουργία σύμβολο 6- 

Αντλία σύμβολο δυσλειτουργίας 7- 

το σύμβολο του νερού κόψει δυσλειτουργία 8- 

σύμβολο επίπεδο Stain 9- 

σύμβολο δείκτης ταχύτητας στύψιμο 10- 

σύμβολο δείκτη θερμοκρασίας Οικονομική πλύσης 11- 

σύμβολο δείκτης θερμοκρασία πλύσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ-5: προκαταρκτική προετοιμασία για τη 

νομιμοποίηση (START / ΠΑΥΣΗ)

Έναρξη / Παύση
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Για να αποφευχθεί η ροή του προγράμματος από το να επηρεαστούν εάν τα κουμπιά προγράμματος 

πατηθεί πλήκτρο ή το πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένη κατά την εκτέλεση της λειτουργίας πλύσιμο 

στο πλυντήριο σας, κλείδωμα για παιδιά είναι διαθέσιμη.

Κλείδωμα για παιδιά θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που πιέζεται και από τις δύο βοηθητικές 

λειτουργίες 4 και 5 ταυτόχρονα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

«Σύμβολο«»CL» θα αναβοσβήνει στην ηλεκτρονική οθόνη, όταν ενερ- ποιηθεί.

Αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ενώ η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά είναι ενεργή, το 

σύμβολο «CL» θα αναβοσβήνει στην ηλεκτρονική οθόνη.

Αν, ενώ το κλείδωμα παιδί ασχολείται και κάθε πρόγραμμα είναι ημι-ερειπωμένα Ning, το κουμπί 

του προγράμματος είναι ενεργοποιημένο στο posi- ΦΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗ και επιλέγεται ένα άλλο 

πρόγραμμα, το πρόγραμμα είχε επιλεγεί προηγουμένως συνεχίζει από εκεί που το άφησε. Για να 

το απενεργοποιήσετε, θα είναι επαρκής για να πιέσετε με τους ίδιους βουτ τόνους για 

περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Όταν το κλείδωμα για παιδιά είναι απενερ- γοποιηθεί, το 

σύμβολο «CL» στην ηλεκτρονική οθόνη θα σβήσει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: προκαταρκτική προετοιμασία για τη 

νομιμοποίηση (ΠΑΙΔΙ LOCK)

Y

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΕΞΤΡΑ 

ΞΕΒΓΑΛΜΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: προκαταρκτική προετοιμασία για τη 

νομιμοποίηση (ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Αν θέλετε να ακυρώσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα λειτουργίας:

1 Ενεργοποιήστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο «CANCEL» θέση. 2 Το 

μηχάνημα θα σταματήσει τη λειτουργία πλύσιμο και το πρόγραμμα θα ακυρωθεί.

3 Για να απαλλαγείτε από το νερό συσσωρεύεται στο μηχάνημα ενεργοποιήσετε το διακόπτη επιλογής 

προγράμματος σε οποιοδήποτε πρόγραμμα.

4 Η συσκευή σας θα εκτελέσει τις απαραίτητες απαλλαγή ΟΡ γασία και να 

ακυρώσει το πρόγραμμα.

5 Μπορείτε να λειτουργήσετε το μηχάνημά σας, επιλέγοντας ένα νέο πρόγραμμα 

γραμμάριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Το μηχάνημα θα σταματήσει από μόνη της το συντομότερο το πρόγραμμα που έχετε 

επιλέξει τελειώματα.

- Η έκφραση «END» θα ανάψει στην ηλεκτρονική οθόνη για 2 λεπτά.

- κλειδαριά της πόρτας ανοιχτή σύμβολο θα εμφανιστεί στην οθόνη.

- Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του μηχανήματος και αφαιρέστε τα ρούχα.

- Αφήστε την πόρτα της μηχανής σας ανοιχτά για να επιτρέψει το εσωτερικό μέρος του 

υπολογιστή σας για να στεγνώσει μετά την αφαίρεση πλυντήρια σας.

- Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο ΑΚΥΡΩΣΗ θέση.

- Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας.

- Γυρίστε τη βρύση του νερού μακριά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -6: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΑ? ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ CUT-OFF / 

ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Αν το σύμβολο αναβοσβήνει στην ηλεκτρονική οθόνη:

- βρύση Το νερό μπορεί να είναι κλειστά. Ελεγχος.

- νερού δικτύου μπορεί να κοπεί-off. Ελεγχος. Αν ναι, ενεργοποιήστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος 

στη θέση OFF. Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα και να τρέξει το μηχάνημά σας αφού το νερό του 

δικτύου παρέχεται.

- πίεση του νερού δικτύου μπορεί να είναι χαμηλή. Ελεγχος.

- σωλήνα παροχής νερού μπορεί να συστραφεί. Ελεγχος.

- σωλήνα παροχής νερού μπορεί να φράξει. Καθαρίστε τα φίλτρα σωλήνα παροχής νερού. (*)

- φίλτρο εισόδου βαλβίδα μπορεί να φράξει. Καθαρίστε τα φίλτρα εισόδου της βαλβίδας. (*)

(*) Δείτε το κεφάλαιο σχετικά με τη συντήρηση και τον καθαρισμό του υπολογιστή σας.

Νερό cut-off / χαμηλή 

νερού δικτύου

πίεση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -6: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΑ? Προειδοποίηση για φραγμένο 

φίλτρο ΑΝΤΛΙΑ

Αν το σύμβολο αναβοσβήνει στην ηλεκτρονική οθόνη:

- φίλτρο αντλία μπορεί να φράξει. Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας. (*)

- Αποφόρτιση σωλήνα μπορεί να φράξει ή στριμμένα. Ελέγξτε το σωλήνα 

εκκένωσης.

(*) Δείτε το κεφάλαιο σχετικά με τη συντήρηση και τον καθαρισμό του υπολογιστή σας.

Προειδοποίηση για 

φραγμένο αντλίας

φίλτρο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ-7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ 90 ° C

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg) 

8, 08, 0

8, 0 8, 0 

2

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού

Πολύ βρώμικο, το βαμβάκι και τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα λινάρι. (Εσώρουχα, σεντόνια, τραπεζομάντιλα, 

πετσέτες (κατ 'ανώτατο όριο 4,0 kg), κλινοσκεπάσματα, κλπ) πετσέτες (κατ 'ανώτατο όριο 4,0 kg), κλινοσκεπάσματα, κλπ) πετσέτες (κατ 'ανώτατο όριο 4,0 kg), κλινοσκεπάσματα, κλπ) 

20 720 7

2 002 00

* 90 ° - 80 ° -70 ° -60 ° -50 ° -40 ° -30 ° -»-»* 90 ° - 80 ° -70 ° -60 ° -50 ° -40 ° -30 ° -»-»

* 60 ° e - 60 ° - 40 ° e - 40 ° - 30 ° - «-»* 60 ° e - 60 ° - 40 ° e - 40 ° - 30 ° - «-»* 60 ° e - 60 ° - 40 ° e - 40 ° - 30 ° - «-»* 60 ° e - 60 ° - 40 ° e - 40 ° - 30 ° - «-»* 60 ° e - 60 ° - 40 ° e - 40 ° - 30 ° - «-»* 60 ° e - 60 ° - 40 ° e - 40 ° - 30 ° - «-»

ΒΑΜΒΑΚΙ 60 ° C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το ποσό των ρούχων, νερό, 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ πρόσθετες λειτουργίες.

* 60 ° e - 40 ° μι προγράμματα δήλωση ενεργειακή σήμανση.60 ° e - 40 ° μι προγράμματα δήλωση ενεργειακή σήμανση.60 ° e - 40 ° μι προγράμματα δήλωση ενεργειακή σήμανση.60 ° e - 40 ° μι προγράμματα δήλωση ενεργειακή σήμανση.60 ° e - 40 ° μι προγράμματα δήλωση ενεργειακή σήμανση.

(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)

Dirty βαμβάκι και το λινάρι υφάσματα. (Εσώρουχα, σεντόνια, 

τραπεζομάντιλα, πετσέτες (κατ 'ανώτατο όριο 4,0 kg), τραπεζομάντιλα, πετσέτες (κατ 'ανώτατο όριο 4,0 kg), τραπεζομάντιλα, πετσέτες (κατ 'ανώτατο όριο 4,0 kg), 

κλινοσκεπάσματα, κλπ) 2

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ-7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το ποσό των ρούχων, νερό, 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ πρόσθετες λειτουργίες.

ECO 20 °

4,0

3,5 2

2 

98

8 98 9

* 20 ° - «-»* 20 ° - «-»

* 40 ° - 30 ° -»-»* 40 ° - 30 ° -»-»

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

Λιγότερο βρώμικο, το βαμβάκι και τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα σεντόνια. (Εσώρουχα, σεντόνι, τραπεζομάντιλο, 

(πετσέτα max. 2,0 kg) πανί κρεβάτι, κ.λπ.)

Πολύ βρώμικο ή συνθετικό-μικτά υφάσματα. (Κάλτσες νάιλον, 

πουκάμισα, μπλούζες, παντελόνια syn- 

thetic-συμπεριλαμβανομένου κλπ)

(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ-7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το ποσό των ρούχων, νερό, 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ πρόσθετες λειτουργίες.

ΜΑΛΛΙ

2,5

2,5 2

2 4 72 4 7

87

* 30 ° - «-»* 30 ° - «-»

ΛΕΠΤΟΣ

Μάλλινα πλυντήρια με ετικέτες πλυντήριο.

Πλυντήριο ρούχων συνιστάται για πλύσιμο στο 

χέρι ή ευαίσθητα ρούχα.

* 30 ° - «-»* 30 ° - «-»

(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ-7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το ποσό των ρούχων, νερό, 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ πρόσθετες λειτουργίες.

ΞΕΠΛΥΜΑ

8, 08, 0

-

42

* «-»

Αν θέλετε να επιπλέον να ξεπλύνετε τα πλυντήρια σας με την 

ολοκλήρωση των διαλυμάτων πλύσης λειτουργίας σης, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προ- γραμμα για κάθε 

είδους πλυντήρια.

(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού

4,0

2

Βρεφικά ρούχα / όλα τα ρούχα του μωρού με 

πλένεται στο πλυντήριο ετικέτα μπορεί να πλυθεί.

201

* 60 ° - 50 ° -40 ° -30 ° -»-»* 60 ° - 50 ° -40 ° -30 ° -»-»

ΑΛΛΕΡΓΙΑ SAFE

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το ποσό των ρούχων, νερό, 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ πρόσθετες λειτουργίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)

Καθώς η περίοδος πλύσης είναι μικρή σε αυτό το πρόγραμμα, λιγότερη ποσότητα απορρυπαντικού απαιτείται να χρησιμοποιηθούν σε σύγκριση με άλλα 

προγράμματα. Η διάρκεια του προγράμματος θα αυξηθεί εάν το μηχάνημα εντοπίσει ασταθή φόρτωσης. Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου σας 

αμέσως μετά τη διαδικασία πλύσης είναι πλήρης.

8,0

-

17

* «-»

ΓΝΕΘΩ

Αν θέλετε να γυρίσετε επιπλέον πλυντήρια σας με την 

ολοκλήρωση της λειτουργίας πλύσης, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα για κάθε είδους 

πλυντήρια.

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το ποσό των ρούχων, νερό, 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ πρόσθετες λειτουργίες.

(*) Καθημερινά 60 λεπτά. πρόγραμμα μπορεί να πλύνετε τα ρούχα σας για 30 λεπτά, ανάλογα με το βαθμό λερώματος επιλέξει. Αν (*) Καθημερινά 60 λεπτά. πρόγραμμα μπορεί να πλύνετε τα ρούχα σας για 30 λεπτά, ανάλογα με το βαθμό λερώματος επιλέξει. Αν 

θέλετε τα ρούχα σας να πλένονται με διάρκεια 30 λεπτά, μπορείτε να κάνετε το «λιγότερο βρώμικα

»Επιλογή από την επιλογή βαθμό λερώματος. (Βλέπε σελίδα 50)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(*) Ημερησίως 60 λεπτά.

4,0

60/30

OUICK 15'

Μπορείτε να πλύνετε βρώμικο βαμβάκι, το χρώμα και το 

λινάρι κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σας στους 60 ° C σε 60 

λεπτά.

* 60 ° - 50 ° -40 ° -30 ° -»-»* 60 ° - 50 ° -40 ° -30 ° -»-»

2,0 

2

Μπορείτε να πλύνετε βρώμικο βαμβάκι, το χρώμα και το λινάρι 

υφάσματα σας σε 15 λεπτά που είναι ένα σύντομο χρονικό 

διάστημα. 15

* 30 ° - «-»* 30 ° - «-»

(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)

Καθώς η περίοδος πλύσης είναι μικρή σε αυτό το πρόγραμμα, λιγότερη ποσότητα απορρυπαντικού απαιτείται να χρησιμοποιηθούν σε σύγκριση με άλλα 

προγράμματα. Η διάρκεια του προγράμματος θα αυξηθεί εάν το μηχάνημα εντοπίσει ασταθή φόρτωσης. Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου σας 

αμέσως μετά τη διαδικασία πλύσης είναι πλήρης.

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) * 

θήκη απορρυπαντικού

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού

2
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το ποσό των ρούχων, νερό, 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ πρόσθετες λειτουργίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3,5 2

Dirty βαμβάκι, συνθετικά, το χρώμα και το λινάρι 

υφάσματα μπορούν να πλυθούν Αθροιστικά.

92

* 30 ° - «-»* 30 ° - «-»

ΜΕΙΓΜΑ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

4,0

Βρώμικο βαμβάκι, συνθετικά και συνθετικά-μικτές 

πουκάμισα και μπλούζες μπορούν να πλυθούν μαζί. 

11 611 6

* 60 ° - 50 ° -40 ° -30 ° -»-»* 60 ° - 50 ° -40 ° -30 ° -»-»

(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)

2

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού



65

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

3,5 2

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ. 

79

* 30 ° - «-»* 30 ° - «-»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το ποσό των ρούχων, νερό, 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ πρόσθετες λειτουργίες. (*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή θερμοκρασία περιβάλλοντος και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ πρόσθετες λειτουργίες. (*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή 

ρύθμιση)

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ-7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόγραμμα Νύχτα πλύσης είναι ένα πρόγραμμα που θα πλύνετε τα ρούχα σας αθόρυβα, χωρίς ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόγραμμα Νύχτα πλύσης είναι ένα πρόγραμμα που θα πλύνετε τα ρούχα σας αθόρυβα, χωρίς 

οποιοδήποτε στάδιο στύψιμο κατά τη διάρκεια της πλύσης. Όταν το μηχάνημά σας πλησιάζει στο τέλος της 

λειτουργίας πλύσης, πηγαίνει σε κατάσταση ύπνου και μπορεί να κρατήσει τα ρούχα σας για μέγιστο χρονικό 

διάστημα 10 ωρών από την εκφόρτωση του νερού στο εσωτερικό του. Εάν το πρόγραμμα διάρκειας αναμονής 

υπερβαίνει τις 10 ώρες, το μηχάνημά σας θα εκτελέσει αυτόματα την απαλλαγή του νερού και στύψιμο επιχειρήσεις.

Ξεκινώντας από τη μηχανή του χρόνου σας πηγαίνει σε αυτήν τη λειτουργία αναμονής, μπορείτε να ακυρώσετε 

αυτή τη λειτουργία και να συνεχίσετε το πρόγραμμα πλύσης από το σημείο που έχει απομείνει. Τι έχετε να 

κάνετε είναι μόνο να αγγίξει και πάλι το κουμπί Start / αναμονής. (Στη λειτουργία αναμονής, ο χρόνος που 

απομένει δεν υπολογίζεται στην οθόνη, ο υπολειπόμενος χρόνος στην οθόνη είναι η διάρκεια ισχύει μόνο για 

την απαλλαγή και τη λειτουργία στύψιμο.

NIGHT WASH

8,0

2 17 52 17 5

* 90 ° - 80 ° -70 ° -60 ° -50 ° -40 ° -30 ° -»-»* 90 ° - 80 ° -70 ° -60 ° -50 ° -40 ° -30 ° -»-»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το ποσό των ρούχων, νερό, 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ πρόσθετες λειτουργίες.

Πολύ βρώμικο, το βαμβάκι και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

λινάρι. (Ευ- derwear, σεντόνια, τραπεζομάντιλα, πετσέτες 

(Maxi-mum 4,0 kg), κλινοσκεπάσματα, κλπ)(Maxi-mum 4,0 kg), κλινοσκεπάσματα, κλπ)(Maxi-mum 4,0 kg), κλινοσκεπάσματα, κλπ)

(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)(*Μαύρος τα μέρη είναι εργοστασιακή ρύθμιση)

την θερμοκρασία πλύσης (° C) Μέγιστη 

ποσότητα ξηρού πλυντηρίων ρούχων (kg)

Τύπος ρούχων / 

Περιγραφές

Η διάρκεια του προγράμματος (Min.) 

θήκη απορρυπαντικού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -8: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ 

(ΠΡΟΣΟΧΗ)

Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας πριν από 

την έναρξη της συντήρησης και καθαρισμού 

της μηχανής σας.

Γυρίστε το νερό της βρύσης πριν αρχίσετε 

τον καθαρισμό υποψ συντήρηση του 

μηχανήματος σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα μέρη της μηχανής σας μπορεί να καταστραφεί εάν 

χρησιμοποιούνται καθαριστικά με παράγοντες διαλύτη.

Μη χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού με παράγοντες διαλύτη.   Μη χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού με παράγοντες διαλύτη.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -8: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ 

(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΙΛΤΡΑ)

Φίλτρα για να αποφευχθεί η βρωμιά και ξένες ουσίες στο νερό να διεισδύσει μέσα στο 

μηχάνημα είναι διαθέσιμα τόσο από την πλευρά των βρύση και στα άκρα των βαλβίδων 

νερού κατά μήκος του σωλήνα παροχής νερού της μηχανής σας.

Αν το μηχάνημά σας δεν μπορεί πρόσληψη επαρκούς ποσότητας νερού, 

παρά βρύση του νερού είναι ανοικτή, αυτά τα φίλτρα πρέπει να 

καθαρίζονται.

(Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο της αντλίας σας μία φορά 

σε 2 μήνες.)

• Αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες εισόδου νερού.

• Αφαιρέστε τα φίλτρα στην βαλβίδες εισαγωγής νερού χρησιμοποιώντας 

πένσα και στη συνέχεια καθαρίστε με ένα πινέλο σε νερό.

• Αποσυναρμολογήστε τα φίλτρα στην πλευρά του βρύση πλευρά των 

σωλήνων εισόδου νερού με το χέρι και καθαρίστε το.

• Έχοντας τα φίλτρα καθαρίζονται, μπορείτε να τους ταιριάζει με τον ίδιο 

τρόπο αντίστροφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Φίλτρα των βαλβίδων εισαγωγής νερού μπορεί να φράξει λόγω 

μολυσμένου βρύση νερού ή έλλειψη των απαραίτητων 

συντήρησης ή βαλβίδες μπορούν να αναλύονται, προκαλώντας 

διαρροή στο μηχάνημα σας συνεχώς νερό. Οι βλάβες που μπορεί 

να προκύψουν εξαιτίας αυτών των λόγων είναι έξω από το πεδίο 

εφαρμογής της εγγύησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -8: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ 

(ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ)

Ένα σύστημα φίλτρου το οποίο αποφεύγει τα θέματα που απομένουν από θεσπι- στεγνώνει σας και 

μικροσκοπικά υλικά από την είσοδο στην αντλία κατά τη λειτουργία εκφόρτωσης νερού πραγματοποιείται 

από το μηχάνημα σας μετά συμπληρώνοντας το πλύσιμο έτσι παρατείνοντας τον κύκλο ζωής της αντλίας 

σας είναι διαθέ- σιμες. Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο της αντλίας σας μία φορά σε 2 μήνες. Για να 

καθαρίσετε το φίλτρο της αντλίας:

• Για να ανοίξετε το κάλυμμα της αντλίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

φτυάρι απορρυπαντικών σε σκόνη (*) ή υγρό πλάκα επίπεδο απορρυπαντικό 

που βγαίνει από το μηχάνημά σας.

• Τοποθετήστε το τελικό σημείο του πλαστικού τμήματος προς το διάκενο του 

καλύμματος αντλίας και πιέστε το ξανά. Αυτό θα ανοίξει το κάλυμμα.

• Πριν από το άνοιγμα του καλύμματος του φίλτρου, εγκαθίστανται ένα δοχείο 

μπροστά από το κάλυμμα του φίλτρου για να εμποδίσει το νερό παρέμεινε στη 

μηχανή από το να ρέει στο έδαφος.

• Χαλαρώστε το κάλυμμα του φίλτρου σε αριστερόστροφα και στη 

συνέχεια άδειο νερό.

Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να αδειάσετε το δοχείο συλλογής 

νερού αρκετές φορές ανάλογα με την ποσότητα του νερού στο 

μηχάνημα.

(*) Προδιαγραφές Μηχανήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν που αγοράζεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -8: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ 

(ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ)

• Καθαρίστε τα ξένα σώματα στο φίλτρο με μια βούρτσα.

• Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου, τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου και 

σφίξτε το περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα.

• Ενώ κλείνοντας το κάλυμμα της αντλίας, εξασφαλίζουν ότι τα εξαρτήματα στην 

εσωτερική πλευρά του καλύμματος για να ταιριάζουν με τις οπές στην πλευρά 

πρόσοψης.

• Μπορείτε να ξαναβάλουν το κάλυμμα της αντλίας με την αντίστροφη σειρά 

που θα αφαιρεθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Καθώς το νερό στην αντλία μπορεί να είναι ζεστό, περιμένετε UN-til 

να κρυώσει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -8: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ 

(Συρτάρι απορρυπαντικού)

απορρυπαντικά σας μπορεί να καταθέσει κατάλοιπο σε απορρυπαντικές συρτάρι και τη στέγαση 

του συρταριού απορρυπαντικού πάροδο του χρόνου.

Για τον καθαρισμό του υπολείμματος που σχηματίζεται, αποσυναρμολογείτε το συρτάρι 

απορρυπαντικού, ιδίως περιόδους. Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο της αντλίας σας κάθε 2 

μήνες. Για να αφαιρέσετε το συρτάρι του απορρυπαντικού:

• Τραβήξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού μέχρι το τέλος

• Κρατήστε για το τράβηγμα πατώντας στην ενότητα παρουσιάζεται παρακάτω στο συρτάρι 

απορρυπαντικού και να κρατήσει το τράβηγμα και στη συνέχεια να διαταράξει το συρτάρι του 

απορρυπαντικού.

• Fl μας h χρησιμοποιώντας ένα πινέλο.Fl μας h χρησιμοποιώντας ένα πινέλο.Fl μας h χρησιμοποιώντας ένα πινέλο.

• Συλλέξτε τα υπολείμματα στο περίβλημα του συρταριού απορρυπαντικών χωρίς ρίψη 

τους στο εσωτερικό του μηχανήματος.

• Συγκεντρώστε το συρτάρι απορρυπαντικού μετά την ξήρανση χρησιμοποιώντας μια πετσέτα ή 

στεγνό πανί.

• Μην πλένετε το συρτάρι του απορρυπαντικού σας στο πλυντήριο πιάτων.

Υγρό απορρυπαντικό Συσκευή (*)

Βγάλτε τη συσκευή στάθμη υγρού απορρυπαντικού για τον καθαρισμό και τη 

συντήρηση, όπως φαίνεται στην εικόνα και καθαρό καλά απορρυπαντικό υπολείμματα. 

Βάλτε τη συσκευή στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα στο 

εσωτερικό. (*) Προδιαγραφές Μηχανήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν 

που αγοράζεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -9: Ξεπλύνετε ΣΤΟΠΕΡ / BODY / DRUM

Ξεπλύνετε πώμα

Αποσυναρμολογήστε το συρτάρι του απορρυπαντικού. Αποσυναρμολογήστε το φλος stop-ανά και 

καθαρίστε τα υπολείμματα μαλακτικό εντελώς. Τοποθετήστε ξανά το ίδιο επίπεδο πώμα μετά τον 

καθαρισμό. Ελέγξτε αν έχει διευθετηθεί σωστά.

Σώμα

Καθαρίστε το εξωτερικό σώμα της μηχανής σας με ζεστό νερό και 

ένα μη εύφλεκτο καθαριστικό που δεν θα τρίψτε το σώμα της 

μηχανής σας. Μετά από έκπλυση με λίγο νερό, στεγνώστε 

χρησιμοποιώντας ένα μαλακό και στεγνό πανί.

Τύμπανο

Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως βελόνες, συνδετήρες, νομίσματα 

κλπ στο μηχάνημά σας. Αυτό αντιτίθεται να οδηγήσει στο σχηματισμό σκουριάς 

λεκέδες στο τύμπανο. Για να καθαρίσετε όπως λεκέδες σκουριάς, 

χρησιμοποιήστε ένα μη καθαριστικό χλώριο και ακολουθήστε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μαλλί σύρμα 

ή παρόμοια σκληρά αντικείμενα για τον καθαρισμό τους λεκέδες σκουριάς.
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Όλα επισκευή εργασίες που απαιτούνται για το μηχάνημά σας θα πρέπει να διενεργείται από 

εξουσιοδοτημένο σέρβις μας. Αν το μηχάνημά σας quires εκ νέου κάποια επισκευή ή αν δεν 

μπορείτε να αφαιρέσετε τη βλάβη από τη βοήθεια των πληροφοριών που παρέχονται ως εξής:

• Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας.

• Γυρίστε τη βρύση του νερού μακριά.

(*) Δείτε το κεφάλαιο σχετικά με τη συντήρηση και τον καθαρισμό του υπολογιστή σας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -10: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΦΑΛΜΑ

Το μηχάνημα δεν ξεκινά.

Το μηχάνημά σας δεν το κάνει 

εισαγωγή νερού.

Δεν είναι στην πρίζα. Βάλτο στην πρίζα. Αντικαταστήστε τις 

ασφάλειες. Ελέγξτε την τροφοδοσία 

ρεύματος. Πατήστε στο Έναρξη κουμπί 

/ Παύση Ενεργοποιήστε το πλήκτρο 

του προγράμματος στην επιθυμητή 

θέση. Κλείστε την πόρτα του 

μηχανήματος. Γυρίστε βρύση σας. 

Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες και 

ξεδιαλύνω εισόδου νερού. Καθαρίστε 

τα φίλτρα σωλήνα παροχής νερού. (*) 

Καθαρίστε τα φίλτρα εισόδου της 

βαλβίδας. (*) Κλείστε την πόρτα του 

μηχανήματος.

Καμένη ασφάλεια. 

Ηλεκτρισμός cut-off. Έναρξη 

Κουμπί / παύσης δεν πατηθεί. 

κλήσης Πρόγραμμα «στάση» 

θέση.

Η πόρτα μηχάνημα δεν είναι εντελώς 

κλειστή. Το νερό της βρύσης είναι 

απενεργοποιημένη. σωλήνα παροχής 

νερού μπορεί να συστραφεί. σωλήνα 

παροχής νερού φραγμένα. φίλτρο 

εισόδου βαλβίδα φραγμένο. Η πόρτα 

μηχάνημα δεν τελείως κλειστά.

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -10: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

(*) Δείτε το κεφάλαιο σχετικά με τη συντήρηση και τον καθαρισμό του υπολογιστή σας.

(**) Δείτε το κεφάλαιο σχετικά με την εγκατάσταση του υπολογιστή σας.

Το μηχάνημά σας δεν 

αποσυνδέστε το νερό 

χρέωση.

Το μηχάνημά σας 

δονείται.

Αποφόρτιση σωλήνα 

φραγμένα ή στριμμένα.

Ελέγξτε την discharg- σωλήνα σης, 

στη συνέχεια, είτε καθαρό είτε 

ξεδιαλύνω.

φίλτρο της αντλίας 

φραγμένο. Πλυντήριο 

ρούχων εγκαταστάθηκαν 

στη μηχανή άνισα.

Διαδώστε θεσπι- ξηρό σας 

στη μηχανή ομοιόμορφα.

Τα πόδια του κα- Chine 

σας δεν έχουν ρυθμιστεί.

Ρυθμίστε τα πόδια στον 

υπολογιστή σας. (**)

Ασφάλεια παραμένει 

τοποθετηθεί για τη μεταφορά 

δεν αποσυναρμολογείται.

Αποσυναρμολογήστε τις 

παραμονές της ασφάλειας του 

υπολογιστή σας. (**)

Λιγότερο ποσότητα των 

ρούχων στο ΑΡ- pliance.

Αυτό δεν θα εμποδίσει τη 

λειτουργία του υπολογιστή 

σας.

Το μηχάνημα είναι 

υπερφορτωμένο με ρούχα 

ή ρούχα εγκαταστάθηκαν 

άνισα.

Μη βάζετε στο πλυντήριο 

περισσότερο από ό, τι 

συνιστώνται το ποσό και να 

εγκατασταθούν τα ρούχα στο 

πλυντήριο ομοιόμορφα.

Το μηχάνημά σας 

στηρίζεται σε μια σκληρή 

επιφάνεια.

Αποτρέψτε κα- chine σας 

από επάνω σε σκληρές 

επιφάνειες. Καθαρίστε το 

φίλτρο της αντλίας. (*)

ΣΦΑΛΜΑ 

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -10: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η υπερβολική αφρός σχηματίζεται στο 

συρτάρι απορρυπαντικού.

Υπερβολική ποσότητα 

απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται.

Πιέστε στο Έναρξη κουμπί / Παύση Για 

την εξάλειψη του σχηματισμού αφρού, 

αναμείξτε ένα κουτάλι του μαλακτικού 

με το μισό λίτρα νερού, και χύστε το 

μείγμα στο τον προσ- συρτάρι gent. 

Μετά από 5-10 λεπτά, πατήστε στο 

κουμπί Έναρξη / Παύση ξανά. Τη ν έν 

επόμενο πλύσιμο σας opera-, Ρυθμίστε 

το απορρυπαντικό δόση αναλόγως.

Χρησιμοποιήστε 

απορρυπαντικά που 

παράγονται μόνο για 

αυτόματα πλυντήρια στο 

μηχάνημά σας.

Λάθος 

απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται.

Η μόλυνση απο-gree των 

πλυντηρίων σας δεν 

ταιριάζει με το πρόγραμμα 

που έχετε επιλέξει.

Επιλέξτε το πρόγραμμα 

κατάλληλο για το βαθμό 

μόλυνσης των πλυντηρίων σας. 

(Βλέπε πίνακα προγραμμάτων) 

Ρυθμίστε την ποσότητα 

απορρυπαντικού με βάση το 

ποσό και μόλυνσης βαθμό το 

έθνος των πλυντηρίων σας.

Ποσότητα του απορρυπαντικού 

που χρησιμοποιείται ανεπαρκής.

Πλυντήρια σε πρώην Cess της 

μέγιστης χωρητικότητας βάλει 

στο μηχάνημά σας.

Τοποθετήστε το μηχάνημα με τα 

πλυντήρια, το ποσό των οποίων δεν 

θα υπερβαίνει τη μέγιστη πλυντηρίου 

CA-μικότητα.

Μη ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα πλύσεως.

ΣΦΑΛΜΑ 

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



76

(**) Δείτε το κεφάλαιο σχετικά με την εγκατάσταση του υπολογιστή σας.

Μη ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα πλύσεως.

Από τη στιγμή που η κα- chine 

είναι φορτωμένο με το νερό, το 

νερό Κίνδυνο χρεώσεις.

Δεν το νερό εμφανίζεται στο 

τύμπανο κατά τη διάρκεια της 

πλύσης.

Πλυντήρια έχουν υπολείμματα 

απορρυπαντικού πάνω τους.

Γκρι κηλίδες εμφανίζονται 

στα πλυντήρια.

Το νερό είναι σκληρό. 

(Μολυσμένα, ασβέστης νερού 

κλπ)

Πλυντήρια διανέμεται στο 

μηχάνημά σας μη ομογενή.

Το τέλος του σωλήνα 

εκφόρτισης του νερού είναι 

πολύ χαμηλή για το μηχάνημα. 

Δεν υπάρχει σφάλμα. Το νερό 

είναι στην αθέατη πλευρά του 

τυμπάνου.

σωματίδια Μη διάλυση 

ορισμένων απορρυπαντικών 

μπορεί να κολλήσει σε 

πλυντήρια σας ως λευκές 

κηλίδες.

Ο λόγος για μια τέτοια σημεία 

μπορεί να είναι λάδι, κρέμα ή 

αλοιφή.

Ρυθμίστε την ποσότητα του 

απορρυπαντικού με βάση τις 

οδηγίες του κατασκευαστή του 

απορρυπαντικού. Διαδώστε θεσπι- 

στεγνώσει σας στην κα- chine 

σωστά και ομοιόμορφα. Ρυθμίστε το 

νερό αποσυνδέστε τη φόρτιση 

λάστιχο για ΑΡ- ύψος τάλληλη. (**)

Εκτελέστε ένα επιπλέον ξέβγαλμα 

με τη μηχανή σας με το 

πρόγραμμα «Ξέπλυμα», ή να 

καθαρίσετε τα σημεία με μια 

βούρτσα μετά θεσπι- σας 

στεγνώνει ξηρό.

Εφαρμόστε το μέγιστο ποσό των 

απορρυπαντικών με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή του απορρυπαντικού 

στο επόμενο πλύσιμο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -10: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΦΑΛΜΑ 

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



7777

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -10: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κλωστήρια λειτουργία δεν 

εκτελείται ή εκτελείται αργά.

Δεν υπάρχει σφάλμα. Ασύμμετρη 

σύστημα ελέγχου φορτίου έχει 

ενεργοποιηθεί.

Ασύμμετρη σύστημα ελέγχου φορτίου 

θα προσπαθήσει να εξαπλωθεί 

πλυντήρια σας ομοιογένεια χρονα. 

Wringling λειτουργία θα αρχίσει μετά το 

πλυντήριο σας έχει εξαπλωθεί. 

Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο 

με ισορροπημένο τρόπο την επόμενη 

φορά.

ΣΦΑΛΜΑ 

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με συστήματα τα οποία είναι ικα- ble των δύο λαμβάνοντας 

τις απαραίτητες προφυλάξεις και σας προειδοποιεί σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης 

μέσω της συνεχούς αυτο-Check-σης κατά τη διάρκεια εργασιών πλύσης.

(*) Δείτε το κεφάλαιο σχετικά με τη συντήρηση και τον καθαρισμό του υπολογιστή σας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -11: Οι προειδοποιήσεις του αυτόματου ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

E01 

Η πόρτα του μηχανήματός 

σας έχει μείνει ανοικτό.

Η πίεση του νερού ή η στάθμη 

του νερού στο εσωτερικό της 

μηχανής είναι χαμηλό.

Η αντλία είναι ελαττωματικό ή το 

φίλτρο της αντλίας έχει φράξει ή 

ηλεκτρική σύνδεση της αντλίας 

είναι ελαττωματικό. Το μηχάνημά 

σας έχει υπερβολική ποσότητα 

νερού.
Το μηχάνημα θα εκπληρώσει το νερό από μόνο του. 

Σύμφωνα με αποσυνδέστε τη λειτουργία φόρτισης, 

απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το. 

Απενεργοποιήστε βρύση σας και επικοινωνήστε με το 

κοντινού est εξουσιοδοτημένο service. Καθαρίστε το φίλτρο 

της αντλίας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με 

το πλησιέστερο που επιτρέπεται να ακολουθούνται 

υπηρεσίας. (*) Ενεργοποιήστε τη βρύση. νερού δικτύου 

μπορεί να κοπεί-off. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να 

υφίσταται, το μηχάνημα θα σταματήσει μετά από λίγο 

αυτόματα. Αποσυνδέστε το μηχάνημα, απενεργοποιήστε 

βρύση σας και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 

εξουσιοδοτημένο service.

Κλείστε την πόρτα του μηχανήματος. Αν το μηχάνημά σας 

εξακολουθεί να δείχνει σφάλμα, απενεργοποιήστε τον 

υπολογιστή σας, αποσυνδέστε το και επικοινωνήστε 

αμέσως με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο service.

E03 

E02

E04

TROUBLE 

CODE 

Πιθανό 

σφάλμα 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -11: Οι προειδοποιήσεις του αυτόματου ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Νερό cut-off ή χαμηλή πίεση του 

νερού του δικτύου.

Αντλία είναι ελαττωματικό ή το 

φίλτρο της αντλίας έχει φράξει ή 

ηλεκτρική σύνδεση της αντλίας 

είναι ελαττωματικό.

- φίλτρο αντλία μπορεί να φράξει. Καθαρίστε το φίλτρο της 

αντλίας. (*)

- Αποφόρτιση σωλήνα μπορεί να φράξει ή 

στριμμένα. Ελέγξτε το σωλήνα εκκένωσης.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το 

πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο service. (*)

- βρύση Το νερό μπορεί να είναι κλειστά. Ελεγχος.

- νερού δικτύου μπορεί να κοπεί-off. Ελεγχος.

- Αν ναι, ενεργοποιήστε το διακόπτη επιλογής 

προγράμματος στη θέση 0. Μπορείτε να επιλέξετε ένα 

πρόγραμμα και να τρέξει το μηχάνημά σας αφού το νερό 

του δικτύου παρέχεται.

- πίεση του νερού δικτύου μπορεί να είναι χαμηλή. Ελεγχος.

- σωλήνα παροχής νερού μπορεί να συστραφεί. Ελεγχος.

- σωλήνα παροχής νερού μπορεί να φράξει.

- Καθαρίστε τα φίλτρα σωλήνα παροχής νερού. (*)

- φίλτρο εισόδου βαλβίδα μπορεί να φράξει.

- Καθαρίστε τα φίλτρα εισόδου της βαλβίδας. (*) Εάν το 

πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε το μηχάνημα, 

απενεργοποιήστε βρύση σας και επικοινωνήστε με τον 

πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο service.

TROUBLE 

CODE 

Πιθανό 

σφάλμα 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
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Αλκοολούχα ποτά: Spotted περιοχή θα πρέπει Πρωτοβουλίας ουσίαν να Αλκοολούχα ποτά: Spotted περιοχή θα πρέπει Πρωτοβουλίας ουσίαν να 

πλένονται χρησιμοποιώντας κρύο νερό, και στη συνέχεια να σκουπίζεται με 

γλυκερίνη και νερό και ξεπλύθηκε με ξύδι-αναμεμιγμένο νερό.

Γυάλισμα παπουτσιών: Spot πρέπει να τριφτεί απαλά χωρίς να Γυάλισμα παπουτσιών: Spot πρέπει να τριφτεί απαλά χωρίς να 

καταστραφεί το ύφασμα και να καθαρίζεται και να ξεπλένεται με 

απορρυπαντικό. Εάν δεν απομακρυνθούν, θα πρέπει να καθαρίζεται 

με τη χρήση του μίγματος που λαμβάνεται με την προσθήκη 1 κλίμακα 

από οινόπνευμα (96˚) σε 2 κλίμακες νερού, και στη συνέχεια να 

πλένονται με ζεστό νερό.

Τσάι και καφές: Τεντώστε το επισημασμένο χώρο του Τσάι και καφές: Τεντώστε το επισημασμένο χώρο του 

πλυντηρίου σας καθ 'όλη τη openning ενός σκάφους, και χύστε 

το ζεστό νερό όσο και το είδος των ρούχων σας μπορεί να 

αντισταθεί.

Σε περίπτωση που ο τύπος των αδειών ρούχα σας, πλύνετε με 

λευκαντικό.

Σοκολάτα και κακάο: Μετά βυθίζοντας πλυντήρια σας σε κρύο νερό και Σοκολάτα και κακάο: Μετά βυθίζοντας πλυντήρια σας σε κρύο νερό και 

το τρίψιμο χρησιμοποιώντας σαπούνι ή απορρυπαντικό, πλύνετε σε 

θερμοκρασίες μοκρασία που το είδος του υφάσματος των ρούχων σας 

μπορεί να επαν- SIST. Σε περίπτωση που ο λεκές πετρέλαιο εξακολουθεί 

να είναι ορατό, σκουπίστε με νερό οξυγόνου (3%).
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Τοματοπολτός: Μετά το τρίψιμο τις ξηραίνεται ουσίες χωρίς Τοματοπολτός: Μετά το τρίψιμο τις ξηραίνεται ουσίες χωρίς 

να καταστραφεί πλυντηρίου σας, βυθιστεί σε νερό για 30 

λεπτά, και στη συνέχεια τρίψτε και πλένεται με απορρυπαντικό.

Bouillon-Αυγό: Αφαιρέστε ξηράνθηκε υπολείμματα σημείο στο Bouillon-Αυγό: Αφαιρέστε ξηράνθηκε υπολείμματα σημείο στο 

πλυντήριο σας, και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα σφουγγάρι ή μαλακό 

πανί βυθισμένο σε κρύο νερό προηγουμένως. Scrub με απορρυπαντικό, 

πλύνετε με αραιωμένο λευκαντικό.

Λιπών και ελαίων λεκέδες: Πρώτον, wie τα υπολείμματα. Scrub Λιπών και ελαίων λεκέδες: Πρώτον, wie τα υπολείμματα. Scrub 

το σημείο με απορρυπαντικό και πλύνετε με ζεστό νερό και 

σαπούνι.

Μουστάρδα: Εφαρμόστε γλυκερίνη για στίγματα περιοχή. Scrub με Μουστάρδα: Εφαρμόστε γλυκερίνη για στίγματα περιοχή. Scrub με 

απορρυπαντικό και πλύσης. Αν το σημείο δεν μπορεί να αφαιρεθεί, 

σκουπίστε με οινόπνευμα. (Για συνθετικά και έγχρωμα υφάσματα, θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μίγμα 1 κλίμακας αλκοόλης και 2 

κλίμακες νερού)



82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -12: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καρπός: Τεντώσει το στίγματα περιοχή του θεσπι- ξηρού σας Καρπός: Τεντώσει το στίγματα περιοχή του θεσπι- ξηρού σας 

σε όλο το άνοιγμα ενός δοχείου, και ρίξτε κρύο νερό σε αυτό. 

Μην ρίχνετε ζεστό νερό επί τόπου. Σκουπίστε με κρύο νερό και 

να εφαρμόσει γλυκερίνη. Επιτρέψτε 1-2 ώρες, σκουπίστε με 

μερικές σταγόνες λευκό ξύδι, και ξεπλύνετε.

Grass λεκέ: Σκουπίστε το χρωματισμένο μέρος με Grass λεκέ: Σκουπίστε το χρωματισμένο μέρος με 

απορρυπαντικό. Αν ο τύπος του υφάσματος σας επιτρέπει 

λευκαντικό χρήση, πλύνετε με λευκαντικό. Σκουπίστε πλυντήρια 

μάλλινα σας με το αλκοόλ. (Για έγχρωμα υφάσματα, ένα μείγμα 

από 1 κλίμακας καθαρής αλκοόλης και 2 κλίμακες νερού)

Λαδομπογιά: Spot θα πρέπει να αφαιρεθεί από εφαρμόζουμε σης Λαδομπογιά: Spot θα πρέπει να αφαιρεθεί από εφαρμόζουμε σης 

λεπτότερο πριν από την ξήρανση. Στη συνέχεια θα πρέπει να σκουπίζεται 

με απορρυπαντικό και πλένεται.

Κάψτε λεκέ: Εάν τα ρούχα σας είναι κατάλληλο για την εφαρμογή Κάψτε λεκέ: Εάν τα ρούχα σας είναι κατάλληλο για την εφαρμογή 

λευκαντικό, μπορείτε να προσθέσετε λευκαντικό σε πλύσιμο με νερό. Για 

μαλλί ύφασμα, ένα ύφασμα εφαρμόσθηκε πριν από viously βυθιστεί στο 

νερό οξυγόνο θα πρέπει να καλύπτεται πάνω από το λεκέ και θα πρέπει να 

σιδερώνονται από την τοποθέτηση ενός στεγνό πανί για αυτό το ύφασμα. 

Θα πρέπει να πλένονται μετά την ξεπλένονται Ελέγχει την ορθή.
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λεκές αίματος: Βυθίστε πλυντήρια σας σε κρύο νερό για λεκές αίματος: Βυθίστε πλυντήρια σας σε κρύο νερό για 

30 λεπτά. Εάν ο λεκές δεν απομακρυνθεί, τότε βυθίζονται 

σε ένα μίγμα από νερό και αμμωνία (3 κουταλιές 

αμμωνίας σε 4 λίτρα νερού) για 30 λεπτά.

Crema, το παγωτό και το γάλα: Βυθίστε πλυντήρια σας με κρύο Crema, το παγωτό και το γάλα: Βυθίστε πλυντήρια σας με κρύο 

νερό και τρίψτε το στίγματα περιοχή με απορρυπαντικό. Αν το σημείο 

δεν είναι εκ νέου μετακινηθεί, ισχύουν λευκαντικό στο βαθμό 

κατάλληλα για πλυντήρια σας. (Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό για το 

χρώμα πλυντήρια.)

Μούχλα: λεκέδες μούχλας θα πρέπει να καθαριστεί το συντομότερο Μούχλα: λεκέδες μούχλας θα πρέπει να καθαριστεί το συντομότερο 

δυνατό. Stain θα πρέπει να πλένονται με απορρυπαντικό νερό, παρ 

'όλα αυτά, αν δεν μπορεί να αφαιρεθεί, πρέπει να σκουπίζεται με 

νερό οξυγόνου (3%).

Μελάνι: Υποβάλλεται το στίγματα περιοχή σε τρεχούμενο νερό και Μελάνι: Υποβάλλεται το στίγματα περιοχή σε τρεχούμενο νερό και 

περιμένετε μέχρι την ροή της εμποτισμένα άκρα νερού. Στη συνέχεια 

σκουπίστε με λεμόνι-προστιθέμενο νερό και απορρυπαντικό, και 

πλένεται μετά επιτρέποντας 5 λεπτά.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Μάρκα

Ενεργειακή κλάση

Κατανάλωση ενέργειας

Ο θόρυβος Αξία ενώ η αξία 

θορύβου ρούχων Ενώ 

Spinning

Κλωστήρια Επιδόσεις κατηγορίας

Ξηρό φορτίο ρούχων

Ετήσια κατανάλωση 

νερού

Μοντέλο
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Κατανάλωση ενέργειας και νερού μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη 

σκληρότητα του νερού, η θερμοκρασία του νερού, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ποσό πλυντηρίων, 

πρόσθετα επιλογή λειτουργίας, Τάσης διακυμάνσεις ηλικία. Αυτό θα μειώσει την ενέργεια και το νερό 

κατανάλωση καθώς για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα με την ικανότητα ρούχα που προτείνεται για 

το επιλεγμένο πρόγραμμα, πλύνετε τα πλυντήρια σας λιγότερο βρώμικο ή καθημερινή πλυντήρια σε 

σύντομο προγράμματα, εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης περιοδικά, χρησιμοποιήστε το 

μηχάνημά σας σε ευκολία στο ΩΡΛ χρόνο διαστήματα που καθορίζονται από τον προμηθευτή 

ηλεκτρικής ενέργειας.
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Απόρριψη της παλιάς σας ΜΗΧΑΝΗ

Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ 'αυτού, θα πρέπει να παραδοθεί 

με την ισχύουσα αποβλήτων χρωματιστό θέσεις κατευθυντικότητα ρυθμίζεται ανακύκλωση 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών αποτελεσμάτων που αφορούν το 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα προκύψουν λόγω της λάθος 

διαδικασία των αποβλήτων για το προϊόν με την εξασφάλιση ότι το προϊόν αυτό έχει 

εκμηδενιστεί σωστά. ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει να εξυπηρετηθούν προ των 

φυσικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο, domes- tic υπηρεσία εξόντωση 

απορριμμάτων ή το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν.
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