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Ovaj proizvod je proizveden korištenjem najnovije tehnologije u ekološki prihvatljivim uslovima. 
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1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš
Ovaj odjeljak sadrži sigurnosne napomene koje će pomoći u zaštiti od rizika od ličnih povreda 
ili oštećenja imovine. Ne pridržavanje ovih napomena će poništiti sve garancije.
1.1 Opšta sigurnost
•	Ovaj	proizvod	mogu	koristiti	djeca	od	8	i	više	godina	starosti,	kao	i	osobe	čije	fizičke,	čulne	
ili	mentalne	sposobnosti	nisu	u	potpunosti	razvijene	ili	osobe	koje	nemaju	iskustva	i	znanja,	
pod	uslovom	da	se	te	osobe	nadgledaju	ili	da	se	obuče	za	sigurnu	upotrebu	ovog	proizvo-
da i da im se ukaže na rizike koje to podrazumijeva. Djeca se ne smiju igrati ovim proizvo-
dom.	Poslove	čišćenja	i	održavanja	ne	bi	trebala	izvoditi	djeca,	osim	u	slučaju	da	ih	neko	
nadzire.	Djecu	mlađu	od	3	godine	treba	držati	podalje,	osim	ako	su	pod	stalnim	nadzorom.

•	Nikada	ne	stavljajte	ovaj	proizvod	na	pod	prekriven	tepihom.	U	suprotnom,	manjak	protoka	
zraka ispod mašine će prouzrokovati pregrijavanje električnih dijelova. To će prouzrokovati 
probleme	s	vašim	proizvodom.

•	Ako	je	proizvod	u	kvaru,	ne	bi	se	trebao	puštati	u	rad	dok	se	ne	popravi	od	strane	ovlašte-
nog servisnog zastupnika. Postoji rizik od elektro šoka!

•	Ovaj	proizvod	je	dizajniran	tako	da	nastavi	s	radom	u	slučaju	dolaska	struje	nakon	prekida	
u	napajanju.	Ako	želite	otkazati	program,	pogledajte	odjeljak	"Otkazivanje	programa".

•	Spojite	proizvod	na	utičnicu	zaštićenu	uzemljenjem	pomoću	osigurača	16	A.	Nemojte	za-
nemariti	instaliranje	uzemljenja	koje	će	uraditi	kvalificirani	električar.	Naša	firma	se	neće	
držati	odgovornom	za	bilo	kakava	oštećenja	nastala	usljed	korištenja	proizvoda	bez	uzeml-
jenja u skladu sa lokalnim propisima.

•	Crijeva	za	dovod	vode	i	cijeđenje	moraju	biti	dobro	pričvršćena	i	ne	smiju	biti	oštećena.	U	
suprotnom,	postoji	rizik	od	curenja	vode.

•	Nikada	ne	otvarajte	vrata	za	punjenje	i	ne	uklanjajte	filter	dok	god	ima	vode	u	bubnju.	U	
suprotnom,	pojaviti	će	se	rizik	od	plavljenja	i	povrede	vrućom	vodom.

•	Ne	otvarajte	silom	zaključana	vrata	za	punjenje.	Vrata	za	punjenje	će	biti	spremna	za	otva-
ranje	par	minuta	nakon	što	se	ciklus	pranja	završi.	U	slučaju	otvaranja	vrata	za	punjenje	
silom,	vrata	i	mehanizam	za	zaključavanje	se	mogu	oštetiti.

•	Isključite	proizvod	iz	utičnice	kada	nije	u	upotrebi.
•	Nikada	ne	perite	proizvod	tako	što	ćete	prskati	ili	polijevati	vodu	po	njemu!	Postoji	rizik	od	

elektro šoka!
•	Nikada	ne	dirajte	utikač	mokrim	rukama!	Nikada	ne	izvlačite	utikač	povlačenjm	za	kabal,	

uvijek izvucite čuvajući utikač.
•	Koristite	samo	deterdžente,	omekšivače	i	dodatke	koji	su	pogodni	za	automatske	mašine	
za	pranje	rublja.

•	Pridržavajte	se	uputstava	na	oznakama	za	tekstil	i	pakovanjima	deterdženata.
•	Proizvod	mora	biti	isključen	iz	utičnice	za	vrijeme	postupaka	ugradnje,	održavanja,	čišćenja	

i popravke.
•	Neka	postupke	ugradnje	i	popravke	uvijek	obavlja	ovlašteni servisni zastupnik. Proizvođač se 

neće držati odgovornim za oštećenja nastala usljed radnji koje su izvodile neovlaštene oso-
be.

•	Ako	je	napojni	kabal	oštećen,	mora	se	zamijeniti	od	strane	proizvođača,	nakon	prodaje	ili	
od	strane	slične	kvalifikovane	osobe	(po	mogućnosti	električara)	ili	nekoga	koga	je	odredio	
uvoznik	kako	bi	se	izbjegli	mogući	rizici.

•	Stavite	proizvod	na	krutu,	ravnu	i	vodoravnu	površinu.
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•	Ne	stavljajte	proizvod	na	dugački	naslagani	tepih	ili	slične	površine.
•	Ne	stavljajte	proizvod	na	visoke	platforme	ili	blizu	ruba	na	kaskadnoj	površini.
•	Ne	stavljajte	proizvod	na	napojni	kabal.
•	Nikada	nemojte	koristiti	spužvu	ili	materijale	za	ribanje.	Oni	će	oštetiti	ofarbane,	kromirane	

i plastične površine.
1.2 Namijenjena upotreba
•	Ovaj	proizvod	je	dizajniran	za	upotrebu	u	domaćinstvu.	Nije	pogodan	za	komercijalnu	upo-
trebu	i	ne	smije	se	koristiti	mimo	svoje	namjenjene	upotrebe.

•	Proizvod	mora	biti	korišten	samo	za	pranje	i	ispiranje	rublja	koje	je	označeno	u	skladu	s	
tim.

•	Proizvođač	se	odriče	bilo	kakve	odgovornosti	proistekle	zbog	neispravne	upotrebe	ili	trans-
porta.

1.3 Sigurnost za djecu
•	Materijali	za	pakovanje	su	opasni	za	djecu.	Držite	materijale	za	pakovanje	na	sigurnom	

mjestu izvan dohvata djece.
•	Električni	proizvodi	su	opasni	za	djecu.	Držite	djecu	dalje	od	proizvoda	kada	je	isti	u	upotre-
bi.	Nemojte	im	dozvoliti	da	se	poigravaju	sa	proizvodom.	Koristite	bravu	za	zaštitu	od	djece	
da spriječite djecu da se poigravaju s proizvodom. 

•	Nemojte	zaboraviti	zatvoriti	vrata	za	punjenje	kada	napuštate	prostoriju	gdje	je	proizvod	
smješten.

•	Skladištite	deterdžente	i	dodatke	na	sigurnom	mjestu	dalje	od	dohvata	djece	i	zatvorite	
poklopac kutije za deterdžent ili zaptivač pakovanja deterdženta.

Dok	perete	rublje	na	visokim	temperaturama,	staklo	na	vratima	mašine	
postaje	vruće.	Zbog	toga	vodite	računa	da	se	naročito	djeca	drže	dalje	
od vrata mašine dok je proces pranja u toku.

1.4 Informacije o pakovanju
•	Materijali	za	pakovanje	proizvoda	su	proizvedeni	od	reciklirajućih	materijala	u	skladu	s	

našim nacionalnim okolišnim propisima. Nemojte odlagati materijale za pakovanje zajedno 
sa otpadom iz domaćinstva ili drugim otpadom. Odložite ih na mjesta za prikupljanje mate-
rijala za pakovanje označenim od strane lokalnih vlasti.

1.5 Odlaganje otpadnog proizvoda
•	Ovaj	proizvod	je	proizveden	od	visoko	kvalitetnih	dijelova	i	materijala	koji	se	mogu	ponovo	
koristiti	i	koji	su	pogodni	za	recikliranje.	Stoga,	nemojte	odlagati	proizvod	zajedno	sa	nor-
malnim otpadom iz domaćinstva na kraju njegovog vijeka trajanja. Odnesite ga do mjesta 
prikupljanja	za	reciklažu	električne	i	elektronske	opreme.	Molimo	vas	posavjetujte	se	sa	
lokalnim	vlastima	kako	biste	saznali	gdje	se	nalazi	najbliže	mjesto	prikupljanja.	Pomozite	u	
zaštiti okoliša i prirodnih resursa tako što ćete reciklirati korištene proizvode. Radi dječije 
sigurnosti,	odsjecite	napojni	kabal	i	slomijte	mehanizam	za	zaključavanje	na	vratima	za	
punjenje	tako	da	ne	bude	u	funkciji	prije	odlaganja	proizvoda.



5 / BS Mašina za pranje rublja  / Priručnik za korisnika

1.6 Usklađenost s WEEE direktivom
Ovaj	proizvod	je	u	skladu	s	EU	WEEE	direktivom	(2012/19/EU).		Ovaj	proizvod	
nosi	klasifikacijsku	oznaku	za	otpad	električne	i	elektroničke	opreme	(WEEE).
Ovaj proizvod je proizveden od visoko kvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu 
ponovo	upotrijebiti	i	koji	su	pogodni	za	recikliranje.	Nemojte	odlagati	otpadni	proi-
zvod s normalnim kućnim otpadom i drugim otpadom na kraju njegovog vijeka 
trajanja.	Odnesite	ga	do	sabirnog	centra	za	recikliranje	električne	i	elektroničke	
opreme.	Molimo	vas	posavjetujte	se	s	lokalnim	vlastima	da	saznate	o	ovim	sabir-
nim centrima. 
Usklađenost s RoHS direktivom:
Proizvod	koji	ste	kupili	je	usklađen	s	EU	RoHS	direktivom	(2011/65/EU).		On	ne	

sadrži	štetne	i	zabranjene	materijale	koji	su	specificirani	u	ovoj	direktivi.
2 Ugradnja
Obratite	se	predstavniku	najbližeg	ovlaštenog	servisa	za	
ugradnju	ovog	proizvoda.	Da	biste	proizvod	učinili	spremnim	
za	upotrebu,	pregledajte	informacije	u	priručniku	za	korisnika	
i	osigurajte	da	je	napajanje,	sistemi	za	opskrbu	vodom	i	
drenažu vode u redu prije nego što zovnete predstavnika 
ovlaštenog	servisa.	Ako	ne,	pozovite	kvalificiranog	tehničara	i	
vodoinstalatera	da	izvrše	sve	potrebne	radnje.

C
Priprema	lokacije	i	instalacija	napajanja,	vode	iz	česme	
i otpadne vode na mjestu ugradnje su u nadležnosti 
kupca.

Uvjerite	se	da	crijeva	za	ulaz	vode	i	crijeva	za	pražnjenje,	
kao	i	napojni	kabal	nisu	savijeni,	prignječeni	ili	puknuti	
dok postavljate proizovd na njegovo mjesto nakon 
postupaka ugradnje ili čišćenja.

B
UpOzORENjE: Ugradnju	i	električna	spajanja	
proizvoda	mora	obaviti	ovlašteni	servisni	zastupnik.	
Proizvođač se neće držati odgovornim za oštećenja 
nastala	usljed	radnji	koje	su	izvodile	neovlaštene	osobe.

A
UpOzORENjE:	Prije	ugradnje,	vizualno	pregledajte	
da	li	proizvod	ima	bilo	kakvih	nedostataka	na	sebi.	
Ako	ima,	nemojte	ga	ugrađivati.	Oštećeni	proizvodi	
predstavljaju opasnost za vašu sigurnost.

2.1 prikladno mjesto ugradnje
•	 Stavite	mašinu	na	kruti	pod.	Nemojte	je	stavljati	na	duge	

naslage tepiha ili slične površine.
•	 Ukupna	težina	mašine	za	pranje	rublja	i	sušilice	-	s	punim	

opterećenjem - kada su postavljene jedna na drugu 
dostiže otprilike do 180 kilograma. Postavite proizvod na 
čvrst i ravan pod koji ima dovoljan kapacitet nosivosti!

•	 Ne	stavljajte	proizvod	na	napojni	kabal.
•	 Nemojte	ugrađivati	proizvod	na	mjesta	gdje	temperatura	
može	pasti	ispod	0ºC.

•	 Stavite	proizvod	najmanje	na	1	cm	udaljenosti	od	rubova	
drugog pokućstva.

2.2 Uklanjanje ojačanja pakovanja
Nagnite	mašinu	prema	nazad	kako	biste	uklonili	pojačanja	
na	pakovanju.	Uklonite	pojačanja	na	pakovanju	povlačenjem	
trake.

2.3 Uklanjanje transportnih bravica

A UpOzORENjE: Nemojte	uklanjati	brave	za	transport	
prije nego što izvadite pojačanja pakovanja.

UpOzORENjE: Uklonite	transportne	sigurnosne	
vijke	prije	puštanja	u	rad	mašine	za	pranje	rublja!	U	
suprotnom,	proizvod	će	se	oštetiti.

1.	Olabavite	sve	vijke	pomoću	odgovarajućeg	ključa	dok	se	
ne	mognu	slobodno	okretati (C).

2.	Uklonite	sigurnosne	vijke	za	transport	tako	što	ćete	ih	
lagano okrenuti.



6 / BS Mašina za pranje rublja  / Priručnik za korisnika

3. Pričvrstite plastične poklopce koji su isporučeni u vrećici 
sa priručnikom za korisnika u rupe na stražnjoj ploči. (p)

C
Držite sigurnosne vijke za transport na sigurnom mjestu 
kako	biste	ih	ponovo	koristili	ako	bi	se	mašina	za	pranje	
trebala	pomjerati	u	budućnosti.

Nikada nemojte pomjerati proizvod ako sigurnosni vijci za 
transport nisu pričvršćeni na svom mjestu! 

2.4 priključivanje dovoda vode

C
Pritisak	vode	potreban	za	pokretanje	proizvoda	je	od	
1	do	10	bara	(0,1	-	1	MPa).	Potrebno	je	imati	10	-	80	
litara vode koja teče iz potpuno otvorene slavine u jednoj 
minuti	da	bi	vaša	mašina	radila	bez	problema.	Pričvrstite	
ventil za redukciju pritiska ukoliko je pritisak vode veći.

Ako	namjeravate	koristiti	dvostruki	ulaz	za	vodu	kao	
jednu (hladnu)	jedinicu	za	ulaz	vode,	morate	ugraditi	
isporučeni čep ventila za toplu vodu prije korištenja 
proizvoda. (Odnosi se na proizvode isporučene sa 
grupom slijepi čep.)

A
UpOzORENjE: Modeli	s	jednim	ulazom	za	vodu	ne	bi	
trebali	biti	priključeni	na	slavinu	s	vrućom	vodom.	U	tom	
slučaju	rublje	će	biti	oštećeno	ili	će	se	proizvod	prebaciti	
na režim zaštite i neće raditi.

UpOzORENjE: Nemojte koristiti stara ili korištena 
ulazna crijeva na novom proizvodu. To može uzrokovati 
mrlje	na	vašem	rublju.

1.	Spojite	posebna	crijeva	isporučena	uz	proizvod	na	ulaze	
za	vodu	na	proizvodu.	Crveno	crijevo	(lijevo)	(max.	90	ºC)	
je	za	ulaz	tople	vode,	plavo	crijevo	(desno)	(max.	25	ºC)	je	
za ulaz hladne vode.

A
UpOzORENjE: Osigurajte da spojevi za hladnu i 
toplu	vodu	budu	urađeni	ispravno	kada	vršite	ugradnju	
proizvoda.	U	suprotnom,	vaše	rublje	će	izići	vruće	na	
kraju procesa pranja i istrošeno.

2. Zategnite rukom sve matice na crijevu. Nikada nemojte 
koristiti alat kada pritežete navrtke.

3. Otvorite potpuno slavine nakon što spojite crijeva da 
biste	provjerili	curenja	vode	na	spojnim	tačkama.	Ako	se	
desi	curenje,	isključite	slavinu	i	uklonite	navrtku.	Ponovo	
pažljivo pritegnite navrtku nakon što ste provjerili zaptivač. 
Da	biste	spriječili	curenje	vode	i	oštećenja	uzrokovana	
curenjem,	držite	slavine	zatvorenim	kada	mašina	nije	u	

upotrebi.

2.5 priključivanje na odvod
•	 Kraj	odvodnog	crijeva	mora	biti	direktno	priključen	na	

odvod otpadne vode ili na umivaonik. 

A
UpOzORENjE: Vaša	kuća	će	poplaviti	ako	crijevo	
ispadne van svog kućišta za vrijeme pražnjenja vode. 
Pored	toga,	postoji	i	rizik	od	opekotina	zbog	visokih	
temepratura	pranja!	Da	biste	spriječili	takve	situacije	
i	da	biste	osigurali	lagan	protok	ulazne	vode	i	vode	
pražnjenja	mašine,	čvrsto	stegnite	kraj	crijeva	za	
pražnjenje tako da ne može ispasti. 

•	 Crijevo	bi	trebalo	biti	priključeno	na	visini	od	najmanje	40	
cm,	a	najviše	100	cm.

•	 U	slučaju	da	je	crijevo	dignuto	nakod	postavljanja	na	
nivo	poda	ili	blizu	poda	(manje	od	40	cm	iznad	poda),	
pražnjenje	vode	postaje	otežano	i	rublje	može	izlaziti	
isuviše	mokro.	Stoga,	pridržavajte	se	visina	opisanih	na	
slici.

10
0c

m
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•	 Da	biste	spriječili	istjecanje	prljave	vode	natrag	u	mašinu	i	
da	biste	omogućili	lagano	pražnjenje,	nemojte	uranjati	kraj	
crijeva u prljavu vodu ili nemojte ga uvlačiti u odvod više 
od	15	cm.	Ako	je	predugo,	skratite	ga.

•	 Kraj	crijeva	ne	bi	smio	biti	povijen,	ne	bi	smio	biti	nagažen	
i	crijevo	ne	smije	biti	prikliješteno	između	odvoda	i	
mašine.

•	 Ako	je	dužina	crijeva	previše	kratka,	koristite	ga	uz	
dodatak orignialnog produžnog crijeva. Dužina crijeva 
možda	nije	duža	od	3,2	m.	Da	biste	izbjegli	curenje	vode,	
priključivanje između produžnog crijeva i odvodnog crijeva 
proizvoda	mora	biti	dobro	uklopljeno	s	odgovarajućom	
stezaljkom	kako	ne	bi	došlo	do	ispadanja	i	curenja.

2.6 podešavanje nožica

A UpOzORENjE: Da	biste	osigurali	da	proizvod	radi	
tiše	i	bez	vibracija,	on	mora	stajati	ravno	i	balansirano	
na svojim nožicama. Balansirajte mašinu podešavanjem 
nožica.	U	suprotnom,	proizvod	se	može	pomjeriti	sa	
svog	mjesta	i	uzrokovati	tresak	i	probleme	s	vibriranjem.

1.	Olabavite	rukom	matice	za	zaključavanje	na	nožicama.
2.	Podesite	nožice	dok	proizvod	ne	poravnate	i	izbalansirate.
3. Zategnite ponovo rukom sve matice za zaključavanje.
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A UpOzORENjE: Nemojte koristiti nikakve alate da 
olabavite	matice.	U	suprotnom,	one	će	se	oštetiti.

2.7 Električno povezivanje
Spojite proizvod na vod za uzemljenje zaštićen osiguračem 
od	16	A.	Naša	firma	se	neće	držati	odgovornom	za	bilo	
kakava	oštećenja	nastala	usljed	korištenja	proizvoda	bez	
uzemljenja u skladu sa lokalnim propisima.
•	 Povezivanje	mora	biti	usklađeno	s	državnim	propisima.
•	 Utikač	napojnog	kabla	mora	biti	lako	dokučiv	nakon	

ugradnje.
•	 Ako	je	sadašnja	vrijednost	osigurača	ili	sklopke	u	kući	
manja	od	16	ampera,	neka	vam	kvalifikovani	električar	
ugradi	osigurač	od	16	ampera.

•	 Napon	koji	je	specificiran	u	odjeljku	"Tehničke	
specifikacije"	mora	biti	jednak	vašem	mrežnom	naponu.

•	 Nemojte	vršiti	priključivanje	preko	produžnih	kablova	ili	
višestrukih utikača.

B UpOzORENjE: Oštećeni	napojni	kablovi	moraju	biti	
zamijenjeni od strane ovlaštenog servisnog zastupnika.

Transport porizvoda
1.	 Isključite	proizvod	iz	utičnice	prije	transportovanja.
2.	Uklonite	spojeve	crijeva	za	drenažu	vode	i	dovod	vode.
3.	 Isušite	svu	vodu	koja	je	ostala	u	proizvodu.	
4.	Postavite	sigurnosne	vijke	za	transport	obrnutim	redom	

od postupka uklanjanja istih; .

C Nikada nemojte pomjerati proizvod ako sigurnosni vijci 
za transport nisu pričvršćeni na svom mjestu! 

A UpOzORENjE: Materijali	za	pakovanje	su	opasni	
za djecu. Držite materijale za pakovanje na sigurnom 
mjestu izvan dohvata djece.

3 priprema
3.1 Razvrstavanje rublja
•	 Razvrstajte	rublje	prema	vrsti	tkanine,	boji	i	stepenu	

zaprljanja i prema dopuštenoj temperaturi vode.
•	 Uvijek	postupajte	prema	uputstvima	koja	se	nalaze	na	

oznakama na odjeći.

3.2 priprema rublja za pranje
•	 Rublje	s	metalnim	stvarima,	poput	grudnjaka	s	metalnim	
žicama,	pojasa	s	kopčama	ili	metalna	dugmad	će	oštetiti	
mašinu.	Uklonite	metalne	dijelove	ili	operite	takvu	odjeću	
tako	što	ćete	je	staviti	u	vreću	za	rublje	ili	u	jastučnicu.

•		Izvadite	sve	stvari	iz	džepova	kao	što	su	kovanice,	olovke,	
spajalice,	te	izvratite	džepove	i	očetkajte	ih.	Takvi	predmeti	
mogu	oštetiti	proizvod	ili	prouzrokovati	probleme	s	bukom.

•	 Stavite	malu	odjeću	poput	čarapica	za	bebe	i	najlon	
čarapa	u	vreću	za	rublje	ili	u	jastučnicu.

•	 Stavite	zavjese	ali	ih	nemojte	stiskati.	Uklonite	sve	
predmete sa zavjesa.

•	 Zatvorite	patentne	zatvarače,	prišijte	dugmad	i	popravite	
rascjepe i poderotine.

•	 Perite	proizvode	s	oznakom	"perivo	u	mašini"	ili	"perivo	
ručno” samo uz odgovarajući program.

•	 Nemojte	prati	obojeno	i	bijelo	rublje	zajedno.	Novi,	tamno	
obojeni	pamuk	otpušta	mnogo	boje.	Perite	to	odvojeno.

•	 Tvrdokorne	mrlje	se	moraju	propisno	tretirati	prije	pranja.	
Ako	niste	sigurni,	provjerite	sa	radnjom	za	hemijsko	
čišćenje.

•	 Koristite	samo	boje/sredstva	za	boju	i	odstranjivače	
kamenca	koji	su	pogodni	za	mašinsko	pranje.	Uvijek	se	
pridržavajte uputstava na pakovanju.

•	 Perite	hlače	i	osjetljivo	rublje	izvrnuto.
•	 Držite	rublje	napravljeno	od	Angora	vune	u	zamrzivaču	

nekoliko sati prije pranja. To će reducirati čerupanje.
•	 Rublje	koje	je	izloženo	materijalima	kao	što	su	brašno,	
krečna	prašina,	mlijeko	u	prahu	itd.	treba	intenzivno	
istresti prije stavljanja u mašinu. Prašina i prah te vrste 
na	rublju	mogu	se	nagomilati	na	unutrašnjim	dijelovima	
mašine tokom vremena i tako prouzrokovati oštećenje.

3.3 Stvari koje je potrebno uraditi 
radi uštede energije
Pridržavanje	informacija	će	vam	pomoći	da	koristite	ovaj	
proizvod	na	jedan	ekološki	i	energetski	efikasan	način.
•	 Koristite	ovaj	proizvod	pri	najvišem	kapacitetu	koji	je	
dopušten	programom	koji	ste	odabrali,	ali	nemojte	
pretrpavati;	vidi,	"Tabela	programa	i	potrošnje".

•	 Uvijek	se	pridržavajte	uputstava	na	pakovanju	
deterdženata.

•	 Perite	lagano	zaprljano	rublje	na	niskim	temperaturama.
•	 Koristite	brže	programe	za	male	količine	lagano	
zaprljanog	rublja.

•	 Nemojte	koristiti	predpranje	i	visoke	temperature	za	rublje	
koje nije jako zaprljano ili koje nema mrlja.

•	 Ako	namjeravate	sušiti	vaše	rublje	u	sušilici,	odaberite	
najveću	brzinu	obrtanja	koja	je	preporučena	tokom	
procesa pranja. 

•	 Nemojte	koristiti	deterdžent	u	prekomjernoj	količini	
preporučenoj na pakovanju deterdženta.

3.4 Inicijalna upotreba
Prije	nego	počnete	koristiti	proizvod,	osigurajte	da	su	
obavljene	sve	pripreme	u	skladu	sa	uputstvima	u	odjeljcima	
"Važne	sigurnosne	napomene"	i	"Ugradnja".
Da	biste	pripremili	proizvod	za	pranje	rublja,	obavite	
prvo	postupak	u	programu	za	čišćenje	bubnja.	Ako	vaš	
proizvod	nije	opremljen	programom	za	čišćenje	bubnja,	
izvršite	postupak	inicijalne	upotrebe	u	skladu	sa	metodama	
opisanim	u	odjeljku	"5.2.	Čišćenje	vrata	za	punjenje	i	
bubnja"	u	priručniku	za	korisnika.

C
Koristite	sredstvo	protiv	kamenca	koje	je	prikladno	za	
mašine	za	pranje	rublja.

Moguće	da	je	nešto	vode	ostalo	u	proizvodu	zbog	
postupka kontrole kvaliteta u proizvodnju. To nije štetno 
za proizvod.

3.5 Ispravan kapacitet punjenja
Maksimalan	kapacitet	punjenja	ovisi	o	vrsti	rublja,	stepenu	
zaprljanja i željenom programu pranja.
Mašina	automatski	podešava	količinu	vode	prema	težini	
ubačenog	rublja.
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se koristi isključivo za osejtljivu odjeću. 
•	 Kada	perete	tamno	obojenu	odjeću	i	poplune,	preporučuje	

se korištenje tečnog deterdženta.
•	 Perite	vunenu	odjeću	s	posebnim	deterdžentom	
napravljenim	posebno	za	vunenu	odjeću.

A upozorenje: Koristite	samo	deterdžente	koji	su	
napravljeni	namjenski	za	mašine	za	pranje	rublja.

upozorenje: Nemojte koristit sapun u prahu.

prilagođavanje količine deterdženta
Količina	deterdženta	za	pranje	koja	će	se	koristiti	zavisi	od	
količine	rublja,	stepena	zaprljanja	i	tvrdoće	vode.
•	 Nemojte	koristiti	količine	koje	premašuju	preporučene	
količine	doziranja	na	pakovanju	deterdženta	kako	biste	
izbjegli	probleme	prekomjerne	pjene,	lošeg	ispiranja,	
financijske	uštede,	te	konačno,	zaštite	okoliša.

•	 Koristite	manje	deterdženta	za	manje	količine	ili	blago	
zaprljanu odjeću.

Korištenje omekšivača
Uspite	omekšivač	u	odjeljak	za	omekšivač	u	ladici	za	
deteržent.
•		Nemojte	premašivati	(>max<)	nivo	oznake	u	odjeljku	za	

omekšivač.
•		Ako	je	omekšivač	izgubio	svoju	fluidnost,	razrijedite	ga	

vodom prije stavljanja u ladicu za deterdžent.
Korištenje tečnih deterdženata
Ako proizvod sadrži posudu za tečni deterdžent:
•	 Osigurajte	da	ste	posudu	za	tečni	deterdžent	stavili	u	
odjeljak	br.	"2".

•		Ako	je	tečni	deterdžent	izgubio	svoju	fluidnost,	razrijedite	
ga vodom prije stavljanja u posudu za deterdžent.

 
Odjeća

Svijetlo obojena i bijela odjeća
(Preporučeni raspon temperature zasnovan 
na nivou zaprljanja: 40-90 °C)

Ni
vo

 z
ap

rlj
an

ja

jako zaprljana
(teške mrlje kao 
što	su	od	trave,	
kafe,	voća	i	krvi.)

Možda	će	biti	neophodno	da	prethodno	
tretirate mrlje ili izvršiti predpranje. 
Praškasti i tečni deterdženti preporučeni 
za	bijelo	rublje	mogu	se	koristiti	u	dozama	
preporučenim za teško zaprljanu odjeću. 
Preporučuje se da se koriste praškasti 
deterdženti za uklanjanje mrlja od gline 
i zemlje i mrlje koje su osjetljive na 
izbjeljivače.	

Normalno 
zaprljana
(Na	primjer,	mrlje	
prouzrokovane 
kožom na 
kragnama i 
manžetama)

Praškasti i tečni deterdženti preporučeni 
za	bijelo	rublje	mogu	se	koristiti	u	dozama	
preporučenim za normalno zaprljanu 
odjeću.

Blago zaprljana
(Ne postoje 
vidljive mrlje.)

Praškasti i tečni deterdženti preporučeni 
za	bijelo	rublje	mogu	se	koristiti	u	dozama	
preporučenim	za	blago	zaprljanu	odjeću.

A
upozorenje: Pridržavajte	se	informacija	iz	"Tabele	
programa	i	potrošnje".	Kada	je	pretrpana,	performanse	
pranja	mašine	će	opasti.	Pored	toga,	problemi	s	bukom	i	
vibracijama	se	mogu	pojaviti.

3.6 punjenje rubljem
1. Otvorite vrata za punjenje.
2.	Stavite	rublje	da	bude	labavo	u	mašini.
3. Gurnite vrata za punjenje da ih zatvorite sve dok ne čujete 
zvuk	zaključavanja.	Uvjerite	se	da	nema	zaglavljenih	stvari	
u vratima.

C
Vrata	za	punjenje	su	zaključana	dok	se	program	izvršava.	
Vrata	se	tek	mogu	otvoriti	kratko	nakon	što	program	dođe	
do kraja.

A upozorenje: U	slučaju	pogrešno	stavljenog	rublja,	
problemi	s	bukom	i	vibracijama	se	mogu	pojaviti	u	mašini.

3.7 Koritšenje deterdženta i omekšivača

C
Kada	koristite	deterdžent,	omekšivač,	štirku,	boju	za	
tkaninu,	izbjeljivač	ili	odstranjivač	kamenca,	pročitajte	
pažljivo uputstva proizvođača na pakovanju i slijedite 
predložene	vrijednosti	doziranja.	Koristite	mjernu	šoljicu	
ako je dostupna.

Ladica za deterdžent
Ladica ze deterdžent se sastoji od tri odjeljka:
– (1) za predpranje
– (2) za glavno pranje
– (3) za omekšivač
–	(*)	pored	toga,	u	odjeljku	za	omekšivač	nalazi	se	i	komad	
za	sifon.

132

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za čišćenje
•	 Dodajte	deterdžent	i	omekšivač	prije	početka	programa	

pranja.
•	 Nikada	nemojte	ostavljati	ladicu	za	deterdžent	otvorenom	

dok je program pranja u toku!
•	 Kada	se	koristi	neki	program	bez	predpranja,	nemojte	

stavljati nikakav deterdžent u odjeljak za predpranje 
(odjeljak	br.	"1").	

•	 Kada	se	koristi	neki	program	s	predpranjem,	nemojte	
stavljati tečni deterdžent u odjeljak za predpranje (odjeljak 
br.	"1").

•	 Nemojte	birati	program	s	predpranjem	ako	koristite	
deterdžent u vrećici ili kugle za doziranje. Stavite 
deterdžent	u	kesi	ili	dozirane	kugle	direktno	među	rublje	u	
mašini.

•	 Ako	koristite	tečni	deterdžent,	nemojte	zaboraviti	staviti	
posudu za tečni deterdžent u glavni odjeljak pranja 
(odjeljak	br.	"2").

Izbor vrste deterdženta
Vrsta	deterdženta	koja	će	se	koristiti	ovisi	o	vrsti	i	boji	
tkanine.
•	 Koristite	različite	deterdžente	za	obojeno	i	bijelo	rublje.
•	 Perite	vašu	osjetljivu	odjeću	samo	s	posebnim	
deterdžentima	(tečni	deterdžent,	šampon	za	vunu	itd.)	koji	
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Odjeća
Boje

(Preporučeni	opseg	temeprature	baziran	na	
nivou zaprljanja: hladno -40 °C)

Ni
vo

 z
ap

rlj
an

ja

jako zaprljana

Praškasti i tečni deterdženti preporučeni 
za	obojeno	rublje	mogu	se	koristiti	u	
dozama preporučenim za teško zaprljanu 
odjeću. Preporučuje se da se koriste 
praškasti deterdženti za uklanjanje mrlja 
od gline i zemlje i mrlje koje su osjetljive 
na	izbjeljivače.	Koristite	deterdžente	bez	
izbjeljivača.

Normalno 
zaprljana

Praškasti i tečni deterdženti preporučeni za 
obojeno	rublje	mogu	se	koristiti	u	dozama	
preporučenim za normalno zaprljanu 
odjeću.	Koristite	deterdžente	bez	izbjeljivača.

Blago zaprljana

Praškasti i tečni deterdženti preporučeni za 
obojeno	rublje	mogu	se	koristiti	u	dozama	
preporučenim	za	blago	zaprljanu	odjeću.	
Koristite	deterdžente	bez	izbjeljivača.

Tamna odjeća
(Preporučeni	opseg	temeprature	baziran	na	
nivou zaprljanja: hladno -40 °C)

Ni
vo

 z
ap

rlj
an

ja

jako zaprljana
Tečni	deterdženti	prikladni	za	obojeno	i	
tamno	rublje	mogu	se	koristiti	u	dozama	
preporučenim za teško zaprljanu odjeću.

Normalno 
zaprljana

Tečni	deterdženti	prikladni	za	obojeno	i	
tamno	rublje	mogu	se	koristiti	u	dozama	
preporučenim za normalno zaprljanu 
odjeću. 

Blago zaprljana
Tečni	deterdženti	prikladni	za	obojeno	i	
tamno	rublje	mogu	se	koristiti	u	dozama	
preporučenim	za	blago	zaprljanu	odjeću.

Osjetljiva/vunena/svila
(Preporučeni	opseg	temeprature	baziran	na	
nivou zaprljanja: hladno -30 °C)

Ni
vo

 z
ap

rlj
an

ja

jako zaprljana

Preferirajte	tečne	deterdžente	proizvedene	
za	osjetljivu	odjeću.	Vunena	i	svilena	odjeća	
mora	biti	oprana	korištenjem	posebnih	
deterdženata za vunu.

Normalno 
zaprljana

Preferirajte	tečne	deterdžente	proizvedene	
za	osjetljivu	odjeću.	Vunena	i	svilena	odjeća	
mora	biti	oprana	korištenjem	posebnih	
deterdženata za vunu.

Blago zaprljana

Preferirajte	tečne	deterdžente	proizvedene	
za	osjetljivu	odjeću.	Vunena	i	svilena	odjeća	
mora	biti	oprana	korištenjem	posebnih	
deterdženata za vunu.

Ako proizvod ne sadrži posudu za tečni deterdžent:
•	 Nemojte	koristiti	tečni	deterdžent	za	predpranje	u	

programu s predpranjem.
•	 Tečni	deterdžent	ostavlja	mrlje	na	vašoj	odjeći	kada	se	
koristi	s	funkcijom	odgođenog	starta.	Ako	ćete	koristiti	
fuknciju	za	ogođeno	pranje,	ne	koristite	tečni	deterdžent.

Korištenje gela i deterdženta u tabletama
Pridržavajte	se	slijedećih	instrukcija	kada	koristite	tablete,	gel	
i slične deterdžente.
•	 Ako	je	gustina	deterdženta	u	gelu	fluidna,	a	vaša	mašina	
ne	sadrži	posebnu	posudu	za	tečni	deterdžent,	stavite	
deterdžent u gelu u odjeljak za deterdžent za glavno 
pranje	tokom	prvog	primanja	vode.	Ako	vaša	mašina	

sadrži	šoljicu	za	tečni	deterdžent,	naspite	deterdžent	u	
ovu šoljicu prije uključivanja programa.

•	 Ako	gustina	deterdženta	u	gelu	nije	fluidna	ili	nije	u	obliku	
kapsule	tečne	tablete,	stavite	ga	direktno	u	bubanj	prije	
pranja.

•	 Stavite	deterdžent	u	tableti	u	odjeljak	za	glavno	pranje	
(odjeljak	br.	"2")	ili	direktno	u	bubanj	prije	pranja.

C
Deterdžent	u	tabletama	može	ostaviti	ostatke	u	odjeljku	
za	deterdžent.	Ako	se	suočite	sa	ovakvim	slučajem,	
stavite	tabletu	među	rublje,	bliže	donjem	dijelu	bubnja	u	
narednim pranjima.

Koristite	deterdžent	u	tabletama	ili	gelu	bez	odabira	
funkcije	predpranja.

Korištenje štirke
•	 Dodajte	tečnu	štirku,	štirku	u	prahu	ili	sredstvo	za	bojenje	

tkanine u odjeljak omekšivača.
•	 Nemojte	koristiti	omekšivač	i	štirku	zajedno	u	ciklusu	

pranja.
•	 Obrišite	unutrašnjost	mašine	vlažnom	krpom	i	čistom	

krpom nakon korištenja štirke.
Korištenje izbjeljivača
•	 Odaberite	program	s	predpranjem	i	dodajte	sredstvo	
za	izbjeljivanje	na	početku	predpranja.	Nemojte	stavljati	
deterdžent	u	odjeljak	za	predpranje.	Kao	alternativnu	
aplikaciju,	odaberite	program	sa	dodatnim	ispiranjem	i	
dodajte	sredstvo	za	izbjeljivanje	dok	mašina	prima	vodu	iz	
odjeljka za deterdžent za ispiranje tokom prvog ispiranja.

•	 Nemojte	koristiti	sredstvo	za	izbjeljivanje	i	deterdžent	
miješajući ih.

•	 Koristite	samo	malu	količinu	(oko	50	ml)	sredstva	za	
izbjeljivanje	i	isperite	odjeću	vrlo	dobro	jer	ono	uzrokuje	
iritaciju	kože.	Ne	sipajte	sredstvo	za	izbjeljivanje	na	odjeću	
i	ne	koristite	ga	za	obojenu	odjeću.	

•	 Kada	koristite	izbjeljivače	na	bazi	kisika,	odaberite	
program koji pere na nižoj temperaturi. 

•	 Izbjeljivači	na	bazi	kisika	se	mogu	koristiti	zajedno	s	
deterdžentima;	međutim,	ako	njihova	gustoća	nije	ista	kao	
kod	deterdženta,	stavite	prvo	deterdžent	u	odjeljak	br.	"2"	
u ladici za deterdžent i sačekajte da deterdžent uteče dok 
mašina	prima	vodu.	Dodajte	sredstvo	za	izbjeljivanje	u	isti	
odjeljak dok mašina još prima vodu.

Korištenje odstranjivača kamenca
•		Kada	je	potrebno,	koristite	odstranjivače	kamenca	
napravljene	posebno	i	samo	za	mašine	za	pranje	rublja.		
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4 Rukovanje proizvodom
4.1 Upravljačka ploča

1	-	Tipka	odabira	programa	(najviši	položaj	Uklj./Isklj.)
2	-	Ekran
3	-	Indikator	odgođenog	starta
4	-	Indikator	praćenja	programa

5 - Tipka start / pauza
6	-	Tipke	pomoćnih	funkcija
7	-	Tipka	za	podešavanje	brzine	okretanja
8 - Tipka za podešavanje temperature

1 2 3

4

5678

Predpranje Glavno 
pranje

Osjetljivo Vrata 
spremna

Otklanjanje dlaka 
kućnih ljubimaca

Pranje Okretanje

Uklj/Isklj

IspiranjePranje tamnog 
rublja

(Njega za tamno)

Pamuk 
Eco

Hladno

Baby zaštita
(Zaštita za baby rublje)

Završeno

Ručno 
Pranje

Brzo 
pranje

Brava 
zazaštitu od 

djece

Bez okretanja

Jorgan 
(prostirač)

Start/ 
Pauza

Protiv 
nabora

Ispiranje 
zadržano

Drenaža 
(pumpa)

Dnevno 
ekspres

Sintetika PamukPranje tamnog 
rublja

(Njega za tamno)

Dnevno

Žensko rublje

Vuneno

Temperatura

ekspres 14 
Super kratko 

ekspres

Samočišć
enje

mini 30

Eko čišćenje

SportDžinsKošuljeOsvježivanjeDodatno ispiranje
(Ispiranje plus)

Super 
40

Mješovito 40
(Mix40)

Briga za 
kroj
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Intenzivno Protiv alergija
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Zbývající obsah vlhkosti 
(%) **

Zbývající obsah vlhkosti 
(%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Sintetika 60 3 50 0.95 01:50 45 40
Sintetika 40 3 50 0.73 01:40 45 40
* Na displeji se Vám zobrazí se délka programu praní, které jste si vybrali. Je normální, že dochází k rozdílům mezi 
časem zobrazeným na displeji a skutečným časem praní.

** Hodnoty zbývajícího obsahu vlhkosti se mohou lišit v závislosti na vybrané rychlosti otáček.
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4.2 priprema mašine
1.	Uvjerite	se	da	su	crijeva	čvrsto	spojena.	
2.	Uključite	vašu	mašinu.
3. Otvorite slavinu potpuno.
4.	Stavite	rublje	u	mašinu.	
5. Dodajte deterdžent i omekšivač za tkaninu. 

4.3 Odabir programa i savjeti 
za efikasno pranje
1.	Odaberite	program	koji	odgovara	vrsti,	količini	i	stepenu	
zaprljanja	rublja	u	skladu	sa	"Tabelom	programa	i	
potrošnje"	i	donjom	tabelom	temperature.

2.	Odaberite	željeni	program	pomoću	tipke	za	odabir	
programa.

4.4 Glavni programi 
Ovisno	o	vrsti	tkanine,	koristite	sljedeće	glavne	programe.
• Pamuk
Koristite	ovaj	program	za	vaše	pamučno	rublje	(kao	što	su	
čaršafi,	navlake	za	jorgane	i	jastuke,	peškiri,	ogrtači,	donje	
rublje	itd.).	Vaše	rublje	će	se	oprati	snažnom	aktivnošću	
pranja tokom dužeg ciklusa pranja.
• Sintetika
Koristite	ovaj	program	da	operete	vašu	sisntetičku	odjeću	
(košulje,	bluze,	mješavina	sintetika/pamuk	itd.).	One	se	peru	
nježnom aktivnošoću i imaju kraći ciklus pranja u poređenju 
sa programom za pamuk.
Za	zavjese	i	til,	koristite	program	Sintetika	40°C	s	
predpranjem	i	odabranom	funkcijom	protiv	gužvanja.	
Obzirom	da	njihov	mrežasti	sastav	uzrokuje	obilnu	
pjenu,	zastore/til	perite	tako	što	ćete	staviti	malu	količinu	
deterdženta u glavni odjeljak za pranje. Nemojte stavljati 
deterdžent u odjeljak za predpranje.
• Vuneno
Koristite	ovaj	program	da	perete	vašu	vunenu	odjeću.	
Odaberite	odgovarajuću	temperaturu	programa	koja	
odgovara temepraturi navedenoj na etiketi vaše odjeće. 
Koritite	odgovarajuće	deterdžente	za	vunu.

"Ciklus	pranja	vune	za	ovu	mašinu	odobren	je	
od	strane	Woolmark	Company	za	pranje	vunenih	
proizvoda koji se mogu prati u mašini pod uslovom 
da se proizvodi peru u skladu s uputstvima na etiketi 
odjeće i uputstvima koje je izdao proizvođač ove 
mašine	za	pranje	rublja.	M1424” 
"U	UK,	Eire,	Hong	Kongu	i	Indiji,	Woolmark	zaštitni	
znak	je	zaštitni	znak	certifikacije."

4.5 Dodatni programi 
Za	posebne	namjene,	dodatni	programi	su	dostupni	na	
mašini.

C Dodatni programi se mogu razlikovati ovisno od modela 
mašine.

• Pamuk Eco
Pranjem	normalno	zaprljanog	rublja	i	posteljine	u	ovom	
programu	možete	osigurati	višu	energetsku	efikasnost	i	
efikasnost	za	vodu	nego	kod	drugih	programa	za	pamuk.	
Aktualna	temepratura	vode	može	biti	različita	od	navedene	
temperature	pranja.	Dok	perete	rublje	u	manjim	količinama	
(npr. pola kapaciteta ili manje) dužina trajanja programa 
se	može	smanjiti	automatski	u	kasnijim	fazama	programa.	
U	tom	slučaju,	potrošnja	energije	i	vode	će	se	smanjiti	
radi	ekonomičnijeg	pranja.	Ovo	svojstvo	je	obezbijeđeno	u	

modelima s indikatorom preostalog vremena.
• Zaštita za baby rublje
Ovo	je	dugotrajni	program	koji	možete	koristiti	za	vaše	rublje	
za	koje	je	potrebno	antialergijsko	i	higijensko	pranje	na	
visokoj temperaturi s intenzivnim i dugim ciklusom pranja.  
• Osjetljivo 20°
Možete	prati	vašu	osjetljivu	odjeću	u	ovom	programu.	
On	pere	s	nježnijom	aktivnošću	bez	ikakvog	privremenog	
obrtanja	u	poređenju	s	programom	za	sintetiku.	On	bi	se	
trebao	koristiti	za	odjeću	za	koju	se	preporučuje	osjetljivo	
pranje.
• Rucno Pranje
Koristite	ovaj	program	da	perete	vašu	vunenu/osjetljivu	
odjeću	koja	ima	etiketu	"nije	perivo	u	mašini"	i	za	koje	se	
preporučuje	ručno	pranje.	On	pere	rublje	s	veoma	nježnom	
aktivnošću	pranja	kako	se	odjeća	ne	bi	oštetila.
• Dnevno - express
Koristite	ovaj	program	da	perete	vašu	lagano	zaprljanu	
pamučnu odjeću za kratko vrijeme.
• Super kratko ekspress
Koristite	ovaj	program	da	perete	vašu	malu	količinu	blago	
zaprljane	pamučne	odjeće	u	kratkom	vremenu.	Vaša	odjeća	
će se oprati na 30 °C	u	kratkom	vremenu	od	14	minuta.
• Pranje tamnog rublja
Koristite	ovaj	program	da	perete	svoje	tamno	obojeno	rublje	
ili	rublje	koje	ne	želite	da	izblijedi.	Pranje	se	izvodi	uz	malo	
mehaničke radnje i na niskim temperaturama. Preporučuje 
se da se koristi tečni deterdžent ili šampon za vunu za tamno 
šareno	rublje.
• Mješovito 40 (Mix 40)
Koristite	ovaj	program	da	perete	vašu	pamučnu	i	sintetičku	
odjeću	zajedno,	bez	razvrstavanja.
• Košulje
Koristite	ovaj	program	da	zajedno	perete	košulje	napravljene	
od	pamuka,	sintetike	i	tkanina	pomiješanih	sa	sintetikom.
• Hygiene 20°
Koristite	ovaj	program	za	vaše	rublje	za	koji	vam	je	potreban	
pranje na nižoj temperaturi s intenzivnim i dug ciklus 
pranja.	Koristite	ovaj	program	za	vaše	rublje	za	koje	su	vam	
potrebne	higijenske	pranje	na	nižim	temperaturama.

4.6 posebni programi
Za	posebne	primjene,	odaberite	bilo	koji	od	sljedećih	
programa.
• Ispiranje
Koristite	ovaj	program	kada	želite	isprati	ili	štirkati	odvojeno.
• Centrifuga
Koristite	ovaj	program	da	primijenite	dodatni	ciklus	okretanja	
za	vaše	rublje	ili	da	isušite	vodu	iz	mašine.
Prije	nego	odaberete	ovaj	program,	odaberite	željenu	brzinu	
okretanja	i	pritisnite	tipku	Start	/	Pauza.	Prvo,	mašina	će	
izbaciti	vodu	van.	Potom	će	ona	okretati	rublje	podešenom	
brzinom	i	isušiti	će	vodu	koja	se	cijedi	iz	rublja.
Ako	želite	samo	da	isušite	vodu	bez	okretanja	vašeg	rublja,	
odaberite	program	Pumpa+Okretanje	i	zatim	odeberite	
funkciju	Bez	okretanja	uz	pomoć	tipke	za	podešavanje	brzine	
okretanja. Pritisnite tipku start / pauza.

C Koristite	niže	brzine	obrtanja	za	osjetljivo	rublje.
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4.7 Odabir temperature
Kad	god	se	odabere	novi	program,	preporučena	temperatura	
za	odabrani	program	se	pojavljuje	na	indikatoru	temperature.
Da	biste	smanjili	temperaturu,	pritisnite	tipku	za	podešavanje	
temperature. Temperatura će se smanjiti postepeno. 

C
Ako	program	još	nije	dostigao	korak	zagrijavanja,	
možete	promijeniti	temperaturu	bez	prebacivanja	
mašine na režim pauze.

4.8 Odabir brzine
Kad	god	se	odabere	novi	program,	preporučena	brzina	
okretanja	odabranog	programa	je	prikazana	na	indikatoru	
brzine	okretanja.
Da	biste	smanjili	brzinu	okretanja,	pritisnite	tipku	za	
podešavanje	brzine	okretanja.	Brzina	okretanja	se	smanjuje	
postepeno.	Zatim,	ovisno	o	modelu	proizvoda,	opcije	"Rinse	
Hold"	(ispiranje	zadržano)	i	"No	Spin"	(bez	okretanja)	se	
pojavljuju	na	ekranu.	Pogledajte	odjeljak	"Odabir	pomoćnih	
funkcija"	radi	pojašnjenja	ovih	opcija.

C Ako	program	još	nije	dostigao	korak	obrtanja,	možete	
promijeniti	brzinu	bez	prebacivanja	mašine	na	režim	
pauze.

Ispiranje zadržano
Ako	ne	namjeravate	isprazniti	vaše	rublje	odmah	po	
završetku	programa,	možete	koristiti	funkciju	zadržavanja	
ispiranja	da	držite	vaše	rublje	u	vodi	za	završno	ispiranje	
i	kako	biste	spriječili	boranje	kada	nema	vode	u	mašini.	
Pritisnite tipku Start / pauza nakon ovog procesa ukoliko 
želite	isušiti	vodu	bez	okretanja	vašeg	rublja.	Program	će	
nastaviti i završiti nakon isušivanja vode.
Ako	želite	obaviti	okretanje	rublja	u	vodi,	podesite	brinu	
okretanja i pritisnite tipku Start / pauza.
Program	nastavlja.	Voda	je	isušena,	rublje	se	okretalo	i	
program je dovršen.
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4.9 Tabela programa i potrošnje

•	:	Moguće	biranje
*	:	Automatski	odabrano,	ne	može	se	opozvati.
**	:	Energetska	oznaka	programa	(EN	60456	Ed.3)
***	:	Ako	je	maksimalna	brzina	okretanja	mašine	niža	od	ove	vrijednosti,	možete	odabrati	samo	do	maksimalne	brzine	okretanja.
- : Pogledajte opis programa za maksimalno punjenje.

**	"Pamuk	eko	40°C	i	Pamuk	eko	60°C	su	standardni	programi".	Ovi	programi	su	poznati	kao	'40°C	pamuk	standardni	
program'	i	'60°C	pamuk	standardni	program'	i	prikazani	su	na	ploči	 
sa  simbolima.

C
Potrošnja	energije	i	vode	može	varirati	usljed	promjena	pritiska	vode,	tvrdoće	i	temperature	vode,	temperature	ambijenta,	vrste	
i	količine	rublja,	odabira	pomoćnih	funkcija	i	brzine	okretanja,	kao	i	promjena	u	naponu.

Vrijeme	pranja	programa	koji	ste	odabrali	možete	vidjeti	na	ekranu	mašine.	Normalno	je	da	se	male	razlike	mogu	pojaviti	
između prikazanog vremena i stvarnog vremena pranja.

Pomoćne	funkcije	u	tabeli	mogu	varirati	u	ovisnosti	od	modela	vaše	mašine.	
“Mogućnost	izbora	pomoćnih	programa	može	biti	promijenjena	od	strane	proizvođača.	Nove	mogućnosti	izbora	mogu	biti	
dodane	ili	one	postojeće	mogu	biti	uklonjene".		
“Brzina	obrtanja	vaše	mašine	može	varirati	među	različitim	programima,	međutim	ova	brzina	ne	može	premašiti	maksimalnu	
brzinu	obrtanja	vaše	mašine”.
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temperaturnog opsega 
°C

Pamuk	Eco

60** 7 53 0.95 1600 40-60

60** 3.5 43 0.62 1600 40-60

40** 3.5 43 0.60 1600 40-60

Pamuk

90 7 69 2.15 1600 • • • Hladno-90

60 7 66 1.40 1600 • • • Hladno-90

40 7 66 0.70 1600 • • • Hladno-90

Sintetika
60 3 50 0.95 800 • • • Hladno-60

40 3 50 0.73 800 • • • Hladno-60

Dnevno	-	express

90 7 55 1.80 1400 Hladno-90

60 7 55 1.10 1400 Hladno-90

30 7 55 0.25 1400 Hladno-90

Super kratko ekspress 30 2 50 0.11 1400 Hladno-30

Košulje 60 3 48 0.34 600 • • Hladno-60

Mješovito	40	(Mix	40) 40 3 50 0.73 800 • • • Hladno-40

Ručno pranje 20 1 41 0.15 600 20

Vuneno 40 1.5 56 0.27 600 Hladno-40

Zaštita	za	baby	rublje 90 7 90 2.40 1600 • 30-90

Pranje	tamnog	rublja 40 3 70 0.50 800 Hladno-40

Hygiene	20° 20 2 95 0.40 1600 20

Osjetljivo	20° 20 3 45 0.15 600 20
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4.10 Odabir pomoćnih funkcija
Odaberite	tražene	pomoćne	funkcije	prije	pokretanja	
programa.	Dalje,	takođe	možete	odabrati	ili	otkazati	
pomoćne	funkcije	koje	su	pogodne	za	odvijanje	programa	
bez	pritiskanja	tipke	Start	/	Pauza	kada	mašina	radi.	Za	
ovo,	mašina	mora	biti	korak	ispred	pomoćne	funkcije	koju	
namjeravate	odabrati	ili	otkazati.
Ako	pomoćna	funkcija	ne	može	biti	odabrana	ili	otkazana,	
svjetlo	odgovarajuće	pomoćne	funkcije	će	treptati	3	puta	da	
upozori korisnika.

C
Neke	funkcije	ne	mogu	biti	odabrane	zajedno.	Na	primjer,	
predpranje	i	brzo	pranje.

Ako	je	druga	pomoćna	funkcija	koja	je	u	sukobu	s	prvom	
odabrana	prije	pokretanja	mašine,	funkcija	koja	je	prva	
odabrana	će	biti	otkazana	i	odabir	druge	pomoćne	funkcije	
će	ostati	aktivan.		Na	primjer,	ako	želite	odabrati	Brzo	
pranje	nakon	što	ste	odabrali	Predpranje,	Predpranje	će	
biti	otkazano,	a	Brzo	pranje	će	ostati	aktivno.

Pomoćna	funkcija	koja	nije	kompatibilna	s	programom	
ne	može	biti	odabrana.	(Vidi	"Tabela	programa	i	potrošnje")

Tipke	pomoćnih	funkcija	mogu	varirati	u	ovisnosti	od	
modela mašine.

• Predpranje
Predpranje	se	isplati	samo	kod	teško	zaprljanog	rublja.	
Nekorištenje	predpranja	će	uštedjeti	energiju,	vodu,	
deterdžent i vrijeme.

C Predpranje	bez	deterdženta	se	preporučuje	za	til	i	
zavjese.

• Brzo Pranje
Ova	funkcija	se	može	koristiti	u	programima	za	pamuk	i	
sintetiku.	On	smanjuje	vrijeme	pranja	za	blago	zaprljano	
rublje,	a	takođe	i	broj	koraka	ispiranja.

C
Kada	odaberete	ovu	funkciju,	napunite	vašu	mašinu	
do	polovine	maksimalne	količine	rublja	specificirane	u	
tebeli	programa.

• Otklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
Ova	funkcija	pomaže	da	se		efektivnije	ukloni	dlaka	kućnih	
ljubimaca	koja	ostaje	na	vašoj	odjeći.
Kada	odaberete	ovu	funkciju,	koraci	Predpranje	i	Dodatno	
ispiranje su dodati normalnom programu. Tako da se 
pranje	izvodi	sa	više	vode	(30%)	i	dlaka	kućnih	ljubimaca	je	
efikasnije	otklonjena.

A UpOzORENjE: Nikada nemojte prati vaše kućne 
ljubimce	u	mašini	za	pranje	rublja.

Odgođeni start
Pomoću	funkcije	odgođenog	starta	pokretanje	programa	se	
može	odgoditi	do	19	sati.	Vrijeme	odgađanja	starta	može	biti	
produženo koracima od 1 sata.

C Nemojte koristiti tečne deterdžente kada podesite 
odgođeni	start!	Postoji	rizik	od	bojenja	odjeće.

1.	Otvorite	vrata	za	punjenje,	stavite	rublje	i	dodajte	
deterdžent,	itd.

2.	Odaberite	program	pranja,	temperaturu,	brzinu	obrtanja	i,	
ako	je	poterbno,	pomoćne	funkcije.

3. Podesite željeno vrijeme tako što ćete pritisnuti tipku 
odgođeni start.

4.	Pritisnite	tipku	start	/	pauza.	Vrijeme	odgođenog	starta	
koje	ste	namjestili	je	na	ekranu.	Odbrojavanje	odgođenog	
starta	počinje.	Simbol	"_"	pored	vremena	odgođenog	
starta se kreće prema gore i dolje na displeju. 

C Dodatno	rublje	se	može	ubaciti	tokom	trajanja	perioda	
odgođenog starta.

5.	Na	kraju	odbrojavanja,	vrijeme	trajanja	odabranog	
programa	će	biti	prikazano.	Simbol	“_”	će	nestati	i	
odabrani	program	će	početi.

Mijenjanje perioda odgođenog starta
Ako	želite	promijeniti	vrijeme	tokom	odbrojavanja:
1.	Pritisnite	tipku	za	odgođeni	start.	Vrijeme	će	se	povećati	

za 1 sat svaki put kad pritisnete tipku.
2.	Ako	želite	smanjiti	vrijeme	dgođenog	starta,	pritisnite	tipku	

za odgođeni start više puta dok se na displeju ne pojavi 
željeno vrijeme odgođenog starta.

Otkazivanje funkcije Odgođenog starta
Ako	želite	da	otkažete	odbrojavanje	odgođenog	starta	i	
odmah pokrenuti program:
1. Podesite period odgođenog starta na nula ili okrenite 
tipku	za	odabir	programa	na	bilo	koji	program.	Time	će	se	
funkcija	odgođenog	starta	otkazati.	Svjetlo	Završi/otkaži	
sija kontinuirano. 

2.	Zatim,	odaberite	program	za	koji	želite	da	ponovo	bude	u	
funkciji.

3.	Pritisnite	tipku	Start	/	Pauza	da	biste	startovali	program.

4.11 pokretanje programa
1.	Pritisnite	tipku	Start	/	Pauza	da	biste	startovali	program.
2.	Svjetlo	programa	sljedbenika	koje	pokazuje	početak	

programa će se upaliti.

C
Ako	nijedan	program	nija	pokrenut	ili	nijedna	tipka	nije	
pritisnuta	u	roku	1	minute	za	vrijeme	postupka	odabira	
programa,	mašina	će	preći	na	režim	pauze	i	nivo	
osvjetljenja	indikatora	svjetlosti	temperature,	brzine	i	vrata	
za	punjenje	će	biti	prigušen.		Ostala	indikatorska	svjetla	i	
indikatori	će	se	isključiti.	Kada	se	tipka	odabira	programa	
zarotira	ili	kada	se	pritisne	bilo	koja	tipka,	indikatorska	
svjetla i indikatori će se ponovo upaliti.

4.12 Dječija brava
Koristite	bravu	za	zaštitu	od	djece	da	spriječite	djecu	da	se	
poigravaju	s	mašinom.	Na	taj	način	možete	izbjeći	bilo	kakve	
promjene na tekućem programu.

C
Ako	se	tipka	odabira	programa	okrene	kada	je	dječija	
brava	aktivna,	pojavljuje	se	"Con"	na	displeju.	Brava	za	
zaštitu	od	djece	ne	dozvoljava	bilo	kakve	promjene	u	
programima	i	odabranoj	temperaturi,	brzini	i	pomoćnim	
funkcijama.

Čak	i	ako	je	drugi	program	odabran	pomoću	tipke	za	
odabir	programa	kada	je	brava	za	zaštitu	od	djece	aktivna,	
prethodno	odabrani	program	će	nastaviti	s	radom.

Da aktivirate bravu za zaštitu od djece:
1.	i	2.	Tipke	pomoćnih	funkcija	su	pritinuste	i	držane	tokom	
3 sekunde.  Svjetla na 1. i 2.	tipki	za	dodatne	funkcije	će	
treptati,	a	"C03","C02",	"C01"	će	se	pojaviti	na	ekranu	
odnosno	dok	držite	pritisnutu	tipku	3	sekunde.	Potom,	"Con"	
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će se pojaviti na ekranu indicirajući da je aktivirana zaštitna 
brava	za	djecu.	Ako	pritisnete	bilo	koju	tipku	ili	okrenete	tipku	
Odabir	programa	kada	je	zaštitna	brava	za	djecu	aktivna,	ista	
fraza	će	se	pojaviti	na	ekranu.	Svjetla	na	1.	i	2.	tipki	dodatnih	
funkcija	koje	se	koriste	da	deaktiviraju	zaštitnu	bravu	za	
djecu će trepnuti 3 puta.
Da deaktivirate bravu za zaštitu od djece:
Pritisnite i držite 1. i 2.	tipku	za	dodatne	funkcije	3	sekunde	
dok	je	bilo	koji	program	u	toku.	Svjetla	na	1. i 2. tipki za 
dodatne	funkcije	će	treptati,	a	"C03","C02",	"C01"	će	se	
pojaviti na ekranu odnosno dok držite pritisnutu tipku 3 
sekunde.	Onda,	"COFF"	će	se	pojaviti	na	ekranu	indicirajući	
da	je	deaktivirana	zaštitna	brava	za	djecu.

C
Pored	gore	navedenog	metoda,	da	biste	deaktivirali	
bravu	za	zaštitu	od	djece,	okrenite	tipku	odabira	
programa	u	položaj	On	/	Off	kada	nijedan	program	nije	u	
toku,	te	odaberite	neki	drugi	program.

Zaštitna	brava	za	djecu	nije	deaktivirana	nakon	što	
nestane struje ili kada se mašina isključi iz utičnice.

4.13 Napredovanje programa
Napredovanje	tekućeg	programa	može	biti	praćeno	od	
strane indikatora praćenja programa. Na početku svakog 
koraka	programa,	odgovarajuće	indikatorsko	svjetlo	će	se	
upaliti,	a	svjetlo	završenog	koraka	će	se	isključiti.	
Možete	promijeniti	pomoćne	funkcije,	postavke	brzine	
i	temperature	bez	zaustavljanja	toka	programa	dok	se	
program	izvršava.	Da	biste	ovo	uradili,	promjena	koju	
namjeravate	napraviti	mora	biti	u	koraku	nakon	koraka	
programa	koji	se	izvršava.	Ako	promjena	nije	kompatibilna,	
odgovarajuće svjetlo će trepnuti 3 puta.

C
Ako	mašina	nije	prošla	kroz	korak	okretanja,	funkcija	
zadržavanja	ispiranja	može	biti	aktivna	ili	sistem	
automatskog otkrivanja neuravnoteženog punjenja se 
može	aktivirati	zbog	neuravnotežene	distribucije	rublja	u	
mašini.

4.14 zaključavanje vrata za punjenje
Sistem zaključavanja na vratima za punjenje mašine 
sprječava otvaranje vrata u slučaju da nivo vode nije 
odgovarajući.
Svjetlo na vratima za punjenje počinje sijati kada je mašina 
prebačena	na	režim	pauze.	Mašina	provjerava	nivo	vode	u	
unutrašnjosti.	Ako	je	nivo	odgovarajući,	svjetlo	na	vratima	za	
punjenje će svjetliti neprekidno tokom 1-2 minute i vrata za 
punjenje se mogu otvoriti. 
Ako	nivo	nije	odgovarajući,	svjetlo	na	vratima	za	punjenje	
će	se	ugasiti	i	vrata	za	punjenje	se	ne	mogu	otvoriti.	Ako	
trebate	otvoriti	vrata	za	punjenje	dok	je	svjetlo	na	vratima	za	
punjenje	isključeno,	morate	otkazati	trenutni	program;	vidi	
"Otkazivanje	programa".	

4.15 promjena odabira nakon što 
je program počeo s radom
prebacivanje mašine na režim pauze
Pritisnite	tipku	Start	/	Pauza	kako	biste	prebacili	mašinu	na	
režim pauze dok se program izvršava. Svjetlo koraka u kojem 
se mašina nalazi počinje svjetliti na indikatoru praćenja 
programa	kako	bi	se	pokazalo	da	je	mašina	prebačena	na	
režim pauze. 
Takođe,	kada	su	vrata	za	punjenje	spremna	za	otvaranje,	
svjetlo na vratima za punjenje takođe svjetli neprestano 

pored svjetla koraka programa.
promjena pomoćne funkcije, brzine i temperature
Ovisno	o	programskom	koraku	koji	je	dostignut,	moći	ćete	
otkazati	ili	aktivirati	pomoćne	funkcije;	vidi	"Odabir	pomoćne	
funkcije".	
Takođe	možete	promijeniti	postavke	brzine	i	temperature;	
vidite	"Odabir	brzine	okretanja"	i	"Odabir	temperature".

C Ako	promjena	nije	dozvoljena,	odgovarajuće	svjetlo	će	
zasvijetliti 3 puta.

Stavljanje ili vađenje rublja
1.	Pritisnite	tipku	Start	/	Pauza	da	biste	prebacili	mašinu	na	

režim pauze. Svjetlo praćenja programa odgovarajućeg 
koraka	tokom	kojeg	je	mašina	prebačena	na	režim	pauze	
će svijetliti.

2. Sačekajte da se vrata za punjenje mogu otvoriti.
3.	Otvorite	vrata	za	punjenje	i	dodajte	ili	izvadite	rublje.
4. Zatvorite vrata za punjenje.
5.	Napravite	promjene	u	pomoćnim	funkcijama,	postavkama	
temperature	i	brzine	ukoliko	je	potrebno.	

6.	Pritisnite	tipku	Start	/	pauza	kako	biste	pokrenuli	mašinu.	

4.16 Otkazivanje programa
Da	biste	otkazali	program,	okrenite	tipku	za	odabir	programa	
kako	biste	odabrali	neki	drugi	program.	Prethodni	program	
će	biti	otkazan.	Svjetlo	Završi	/	otkaži	će	svjetliti	neprestano	
kako	bi	obavijestilo	da	je	program	otkazan.	
Funkcija	pumpe	je	aktivirana	tokom	1-2	minute	bez	obzira	
na	korak	programa,	kao	i	na	to	da	li	ima	vode	u	mašini	ili	
nema.	Nakon	ovog	perioda,	vaša	mašina	će	biti	spremna	da	
krene sa prvim korakom novog programa.

C
Ovisno	o	koraku	u	kojem	je	program	otkazan,	možda	
ćete morati ponovo staviti deterdžent i omekšivač za novi 
program	koji	ste	odabrali.

4.17 Kraj programa
"End"	("kraj")	se	pojavljuje	na	ekranu	na	kraju	programa.	
1. Sačekajte da svjetlo vrata za punjenje svijetli stalno.
2.	Pritisnite	tipku	On	/	Off	(uklj./isklj.)	da	biste	isključili	

mašinu.
3.	 Izvadite	vaše	rublje	i	zatvorite	vrata	za	punjenje.	Vaša	

mašina je spremna za slijedeći ciklus pranja.

4.18 Vaša mašina je opremljena 
"Režimom mirovanja"
U	slučaju	da	se	ne	pokrene	nijedan	program	ili	da	se	čeka	
bez	izvršavanja	bilo	kakvih	radnji	kada	je	mašina	uključena	
pomoću	tipke	On/Off	i	dok	se	nalazi	u	koraku	odabira	ili	ako	
se	nijedna	druga	operacija	ne	izvršava	približno	2	minute	
nakon	što	je	program	koji	ste	odabrali	došao	do	kraja,	vaša	
mašina	će	se	automatski	prebaciti	na	režim	uštede	energije.	
Jačina	osvjetljenja	svjetla	indikatora	će	se	smanjiti.		Takođe,	
ukoliko je vaš proizvod opremljen ekranom koji pokazuje 
trajanje	programa,	ovaj	ekran	će	se	potpuno	ugasiti.	U	
slučaju	okretanja	tipke	odabira	programa	ili	pritiskanja	bilo	
koje	tipke,	svjetla	i	ekran	će	se	vratiti	u	svoja	prethodna	
stanja.	Vaš	odabir	koji	ste	napravili	prilikom	izlaska	iz	režima	
za uštedu energije se može promijeniti. Provjerite prikladnost 
vaših	odabira	prije	pokretanja	programa.	Prilagodite	ponovo	
ako	je	to	potrebno.	Ovo	nije	greška.
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Ako	su	rupe	prikazane	na	slici	blokirane,	oslobodite	rupe	
koristeći	četkicu	za	zube.

C
Strane	metalne	tvari	će	uzrokovati	mrlje	od	rđe	u	bubnju.		
Očistite	mrlje	sa	površine	bubnja	koristeći	sredstva	za	
čišćenje za nerđajući čelik. Nikada nemojte koristiti 
čeličnu ili žičanu vunu. 

A
UpOzORENjE: Nikada nemojte koristiti spužvu ili 
materijale	za	ribanje.	Oni	će	oštetiti	ofarbane	i	plastične	
površine.

5.3 Čišćenje tijela i upravljačke ploče
Prebrišite	tijelo	mašine	sapunjavom	vodom	ili	nekorozivnim	
blagim	gel	deterdžentima	ako	je	potrebno,	te	posušite	
suhom krpom.
Koristite	samo	mekane	i	vlažne	krpe	da	čistite	upravljačku	
ploču.

5.4 Čišćenje filtera za primanje vode
Na kraju svakog ventila za dovod vode na stražnjoj strani 
mašine	nalazi	se	filter,	kao	i	na	kraju	svakog	crijeva	za	ulaz	
vode	gdje	su	priključeni	na	slavinu.	Ovi	filteri	sprječavaju	
da strane tvari i prljavština iz vode ulazi u mašinu za pranje 
rublja.	Filteri	bi	se	trebali	čistiti	čim	se	zaprljaju.

1 Zatvorite slavine.
2	 Uklonite	matice	crijeva	za	ulaz	vode	da	biste	pristupili	
filterima	na	ventilima	za	ulaz	vode.	Očistite	ih	pomoću	
odgovarajuće	četke.	Ako	su	filteri	previše	zaprljani,	
izvadite ih pomoću kliješta i očistite ih.

3	 Izvadite	filtere	na	ravnim	krajevima	crijeva	za	ulaz	vode	
zajedno sa zaptivačima i temeljito očistite pod mlazom 
vode.

4	 Zamijenite	zaptivače	i	filtere	pažljivo	na	njihovim	mjestima	
i rukom stegnite matice crijeva.

5.5 Cijeđenje preostale vode i 
čišćenje filtera pumpe
Sistem	filtera	u	vašoj	mašini	sprječava	da	čvrsti	predmeti	
kao	što	su	dugmad,	kovanice	i	vlakna	tkanine	blokiraju	rotor	
pumpe tokom pražnjenja vode za pranje. Tako će se voda 
isprazniti	bez	ikakvih	problema	i	vijek	trajanja	pumpe	će	se	
pordužiti.
Ako	mašina	ne	isuši	vodu,	filter	pumpe	je	začepljen.	Filter	se	
mora očistiti kad god je začepljen ili svaka 3 mejseca. Prvo 
se	mora	isušiti	voda	da	bi	se	očistio	filter	pumpe.	
Pored	toga,	prije	transporta	mašine	(npr.	kada	preseljavate	
na	drugu	lokaciju)	i	u	slučaju	smrzavanja	vode,	voda	će	se	
trebati	isušiti	u	potpunosti.

5 Održavanje i čišćenje
Vijek	trajanja	proizvoda	se	produžava,	a	učestalost	problema	
se smanjuje ukoliko se čisti u redovnim intervalima.

5.1 Čišćenje ladice za deterdžent
Čistite	ladicu	za	deterdžent	u	redovnim	intervalima	(svakih		
4-5	ciklusa	pranja)	kao	što	je	dolje	prikazano	kako	biste	
spriječili nakupljanje deterdženta u prahu tokom vremena.

Podignite	stražnji	dio	sifona	kako	biste	ga	uklonili	kao	što	je	
prikazano. 

C
Ako	se	u	odjeljku	za	omekšivač	počne	nakupljati	veća	
količina vode i mješavine omekšivača nego što je to 
normalno,	očistite	sifon.

2	 Operite	ladicu	za	deterdžent	i	sifon	s	dosta	mlake	vode	
u umivaoniku. Navucite zaštitne rukavice ili koristite 
prikladnu	četku	kako	biste	izbjegli	da	ostaci	u	ladici	dođu	
u kontakt s vašom kožom dok čistite.

3	 Nakon	čišćenja,	vratite	sifon	natrag	u	njegovo	ležište	i	
gurnite	njegov	prednji	dio	prema	dolje	da	biste	bili	sigurni	
da je jezičak za zaključavanje zahvatio.

5.2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja
Za	proizvode	s	programom	za	čišćenje	bubnja,	pogledajte	
Rukovanje proizvodom - Programi.
Za	proizvode	bez	programa	za	čišćenje	bubnja,	pratite	
korake	za	čišćenje	bubnja	navedene	ispod:	
Izaberite	pomoćne	funkcije Additional Water (Dodatna 
voda) ili Extra Rinse (Ekstra ispiranje).	Koristite	program	
Cottons	(Pamuk)	bez	pretpranja.	Podesite temperaturu 
na nivo koji se preporučuje na sredstvu za čišćenje 
bubnja koje možete nabaviti kod ovlaštenih servisa. 
Primijenite	ovaj	postupak	bez	rublja	u	proizvodu.	Prije	
pokretanja	programa,	stavite	1	kesicu	specijalnog	sredstva	
za	čišćenje	bubnja	(ako	ne	možete	nabaviti	specijalno	
sredstvo,	stavite	najviše	100	g	praška	protiv	kamenca)	u	
glavni	odjeljak	za	deterdžent	(odjeljak	br.	“2”).	Ako	je	sredstvo	
protiv	kamenca	u	tabletama,	stavite	samo	jednu	tabletu	u	
glavni	odjeljak	za	deterdžent	br.	“2”.	Kad	program	završi,	
osušite unutrašnjost čistom krpom. 

C
Ponovite	postupak	čišćenja	bubnja	svaka	2	mjeseca.

Koristite	sredstvo	protiv	kamenca	koje	je	prikladno	za	
mašine	za	pranje	rublja.

Nakon svakog pranja uvjerite se da nema stranih tvari 
ostavljenih	u	bubnju.
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A
UpOzORENjE: Strane	čestice	koje	su	ostale	u	filteru	
pumpe mogu oštetiti vašu mašinu ili mogu uzrokovati 
probleme	s	bukom.

UpOzORENjE: Ako	proizvod	nije	u	upotrebi,	
zatvorite	slavinu,	odvojite	dovodno	crijevo	i	ispraznite	
vodu	iz	mašine	radi	bilo	kakve	mogućnosti	smrzavanja	
u području ugradnje.

UpOzORENjE: Nakon	svake	upotrebe	zatvorite	
slavinu dovodnog crijeva proizvoda.

Da bi se očistio zaprljani filter i da se isprazni voda:
1	 Isključite	mašinu	iz	utičnice	da	prekinete	napajanje.

A UpOzORENjE: Temperatura vode u mašini može 
rasti	do	90	ºC.	Da	bi	se	izbjegao	rizik	spaljivanja,	očistite	
filter	nakon	što	se	voda	u	mašini	ohladi.

2	 Otvorite	poklopac	filtera.

3 Neki od naših proizvoda imaju crijevo za pražnjenje u 
slučaju	nužde,	dok	neki	nemaju.	Slijedite	dolje	navedene	
korake da ispraznite vodu.

pražnjenje vode kada proizvod nema crijevo za 
pražnjenje u slučaju nužde:

a	 Postavite	veliku	posudu	s	prednje	strane	filtera	da	biste	
pokupili	vodu	iz	filtera.

b	 Olabavite	filter	pumpe	(suprotno	kretanju	kazaljke	na	satu)	
dok voda ne pođe teći. Pokupite vodu koja ističe u posudu 
koju	ste	postavili	ispred	filtera.	Uvijek	imajte	komad	krpe	
pri	ruci	kako	biste	apsorbovali	eventualno	prolivenu	vodu.

c	 Kada	je	voda	izašla	iz	mašine,	izvadite	filter	potpuno	tako	
što ćete ga okrenuti.

4	 Očistite	sve	ostatke	u	unutrašnjosti	filtera	kao	i	vlakna,	
ako	ih	ima,	oko	područja	rotora	pumpe.

5	 Postavite	filter.
6	 Ako	je	poklopac	filtera	sastavljen	iz	dva	dijela,	zatvorite	
poklopac	filtera	tako	što	ćete	ga	pritisnuti	na	jezičku.	Ako	
je	iz	jednog	dijela,	prvo	postavite	jezičke	u	donji	položaj	
na	njihovo	mjesto,	a	zatim	pritisnite	gornji	dio	da	biste	
zatvorili.
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6 Tehničke specifikacije

Komisija za usklađivanje s delegiranom uredbom (EU) br. 1061/2010
Naziv	dobavljača	ili	zaštitni	znak Beko
Naziv modela WMY 71033 PTLMB3
Nazivni kapacitet (kg)  7
Klasa	energetske	efikasnosti	/	skala	od	A+++	(najviša	efikasnost)	do	D	(najniža	
efikasnost)

A+++

Godišnja	potrošnja	energije	(kWh)	(1) 171
Potrošnja	energije	standardnog	programa	za	pamuk	na	60°C	pri	punoj	mašini	(kWh)	 0.950
Potrošnja	energije	standardnog	programa	za	pamuk	na	60°C	pri	djelimično	punoj	mašini	
(kWh)

0.620

Potrošnja	energije	standardnog	programa	za	pamuk	na	40°C	pri	djelimično	punoj	mašini	
(kWh)

0.600

Potrošnja	struje	u	“off-mode”	(isklj.	režim)	(W) 0.250
Potrošnja	struje	u	“left-on	mode”	(najniža	potrošnja	nakon	pražnjenja	mašine)	(W) 1.000
Godišnja	potrošnja	vode	(I)	(2) 10560
Klasa	efikasnosti	centrifuge	/	sakla	od	A	(najviša	efikasnost)	do	G	(najniža	efikasnost) C
Maksimalna	brzina	obrtanja	(rpm) 1000
Sadržaj preostale vlage (%) 62
Standardni program za pamuk (3) Pamuk	Eco	60°C	i	40°C
Vrijeme	programa	standardnog	programa	za	pamuk	na	60°C	pri	punoj	mašini	(min) 211
Vrijeme	programa	standardnog	programa	za	pamuk	na	60°C	pri	djelimično	punoj	mašini	
(min) 

185

Vrijeme	programa	standardnog	programa	za	pamuk	na	40°C	pri	punoj	mašini	(min) 187
Trajanje	“left-on	mode”	(režim	najniže	potrošnje	nakon	pražnjenja)	(min) N/A
Emisije	akustične	buke	pranja/obrtanja	koja	se	prenosi	zrakom	(dB)		 60/75
Ugradbena Non
Visina	(cm) 84
Širina (cm) 60
Dubina	(cm) 50
Neto težina (±4 kg.) 63
Jedan ulaz za vodu / dupli ulaz za vodu

• / -
•	Dostupno
Električni	ulaz	(V/Hz) 230 V / 50Hz
Ukupna	struja	(A) 10
Ukupna	snaga	(W) 2200
Šifra	glavnog	modela 9210
(1)	Potrošnja	energije	bazirana	na	220	standardnim	ciklusima	pranja	za	programe	za	pamuk	na	60°C	i	40°C	pri	punoj	i	djelimično	punoj	mašini,	te	potrošnja	na	“low-power”	režimu	(režim	niske	potrošnje).	
Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako se uređaj koristi.

(2)	Potrošnja	vode	bazirana	na	220	standardnim	ciklusima	pranja	za	programe	za	pamuk	na	60°C	i	40°C	pri	punoj	i	djelimično	punoj	mašini.	Stvarna	potrošnja	energije	će	zavisiti	od	toga	kako	se	uređaj	koristi.

(3)	“Standardni	program	za	pamuk	na	60°C”	i	“standardni	program	za	pamuk	na	40°C”	su	standardni	programi	pranja	na	koje	se	odnose	informacije	na	naljepnici	i	u	sažetku	i	ovi	programi	su	pogodni	za	pranje	
normalno	zaprljanog	pamučnog	rublja	i	to	su	najefikasniji	programi	u	smislu	kombinovane	potrošnje	energije	i	vode.	

Tehničke	specifikacije	se	mogu	mijenjati	bez	prethodne	obavijesti	kako	bi	se	poboljšao	kvalitet	proizvoda.
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7 Otklanjanje smetnji
program se ne pokreće nakon što se zatvore vrata.
•	Tipka	Start	/	Pauza	/	Otkaži	nije	pritisnuta.	>>>	*Pritisnite tipku Start / Pauza / Otkaži.
program se ne može pokrenuti niti odabrati. 
•	Mašina	za	pranje	rublja	se	prebacila	na	režim	samozaštite	zbog	problema	s	napajanjem	(napon	linije,	pritisak	vode,	itd.).	>>>	Da biste 
otkazali program, okrenite tipku za odabir porgrama kako biste odabrali neki drugi program. Prethodni program će biti otkazan. (Vidi 
"Otkazivanje programa")
Voda u mašini.
•	Moguće	da	je	nešto	vode	ostalo	u	proizvodu	zbog	postupaka	kontrole	kvaliteta	u	proizvodnji.	>>>	Ovo nije greška; voda ne šteti mašini.
Mašina vibrira ili pravi buku.
•	Mašina	možd	nije	balansirana.	>>>	Prilagodite nožice da nivelirate mašinu.
•	Čvrsta	tvar	je	možda	upala	u	filter	pumpe.	>>>	Očistite filter pumpe.
•	Sigurnosni	vijci	za	transport	nisu	uklonjeni.	>>>	Uklonite sigurnosne vijke za transport.
•	Količina	rublja	u	mašini	je	možda	premala.	>>>	Dodajte još rublja u mašinu.
•	Mašina	je	možda	pretrpana	rubljem.	>>>	Izvadite nešto rublja iz mašine ili razaberite rukom da balansirate ravnomjerno u mašini.
•	Mašina	je	možda	naslonjena	na	kruti	objekat.	>>>	Uvjerite se da mašina nije naslonjena ni na šta.
Mašina se zaustavila ubrzo nakon što je program počeo.
•	Mašina	se	možda	zaustavila	privremeno	zbog	niskog	napona.	>>>	Nastavit će sa radom kada se napon vrati na normalan nivo.
Vrijeme programa ne odbrojava. (Na modelima sa ekranom)
•	Programator	se	može	zaustaviti	prilikom	primanja	vode.	>>>	Indikator programatora neće odbrojavati dok mašina prima adekvatnu 
količinu vode. Mašina će sačekati dok ne bude dovoljna količina vode da bi se izbjeglo nepotpuno pranje rublja zbog nedovoljne količine 
vode. Indikator programatora će početi sa odbrojavanjem nakon ovoga.
•	Programator	se	može	zaustaviti	prilikom	koraka	zagrijavanja.	>>>	Indikator programatora neće odbrojavati dok mašina ne dosegne 
odabranu temperaturu.
•	Programaotr	se	može	zaustaviti	prilikom	koraka	okretanja.	>>>	Automatska detekcija nebalansiranog punjenja sistema može biti 
aktivirana zbog nebalansirane raspoređenosti rublja u bubnju. 
•	Mašina	ne	prebacuje	na	korak	okretanja	kada	rublje	nije	jednako	raspoređeno	u	bubnju	da	bi	se	spriječilo	bilo	kakvo	oštećenje	mašine	i	
njenog	okruženja.	Rublje	bi	trebalo	biti	ponovo	raspoređeno	i	okrenuto.

pjena istječe van iz ladice za deterdžent.
•	Korišteno	je	previše	deterdženta.	>>>	Pomješajte 1 kašiku omekšivača sa ½ l vode i uspite u glavni odjeljak ladice za deterdžent.
•	Stavite	deterdžent	u	mašinu	prikladnu	programima	i	maksimalnom	punjenju	naznačenim	u	"Tabeli	programa	i	potrošnje".	Kada	koristite	
dodatne	hemikalije	(odstranjivače	mrlja,	izbjeljivače	itd.),	smanjite	količinu	deterdženta.

Rublje ostaje vlažno nakon završetka programa

•	Previše	pjene	se	može	pojaviti	i	sistem	za	automatsku	apsorbciju	pjene	se	može	aktivirati	zbog	prekomjernog	korištenja	deterdženta.	>>>	
Koristite preporučenu količinu deterdženta.
•	Mašina	ne	prebacuje	na	korak	okretanja	kada	rublje	nije	jednako	raspoređeno	u	bubnju	da	bi	se	spriječilo	ikakvo	oštećenje	mašine	i	njenog	
okruženja.	Rublje	bi	trebalo	biti	ponovo	raspoređeno	i	okrenuto.

A upozorenje: Ako	ne	možete	eliminisati	problem	slijedeći	uputstva	u	ovom	odjeljku,	konsultujte	se	sa	svojim	prodavačem	ili	
predstavnikom	ovlaštenog	servisa.	Nikada	ne	pokušavajte	sami	popraviti	proizvod	koji	ne	funkcioniše.
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1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το 
περιβάλλον

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει οδηγίες ασφαλείας που θα σας βοηθήσουν να 
προστατευτείτε από τον κίνδυνο τραυματισμού ή υλικών ζημιών. Μη τήρηση 
αυτών των οδηγιών θα καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε εγγύηση.
1.1 Γενικά για την ασφάλεια
•	 Το	προϊόν	αυτό	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	από	παιδιά	8	χρονών	και	άνω	και	

από άτομα των οποίων οι σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανό-
τητες	δεν	είναι	πλήρως	ανεπτυγμένες	ή	που	δεν	έχουν	εμπειρία	και	γνώση	
εφόσον	αυτά	επιβλέπονται	ή	έχουν	εκπαιδευτεί	στην	ασφαλή	χρήση	του	
προϊόντος	και	σχετικά	με	τους	κινδύνους	που	αυτό	μπορεί	να	παρουσιάσει.	
Τα	παιδιά	δεν	πρέπει	να	παίζουν	με	αυτό	το	προϊόν.	Οι	εργασίες	καθαρισμού	
και συντήρησης δεν θα πρέπει ποτέ να γίνονται από παιδιά, εκτός αν αυτά 
επιτηρούνται από κάποιον. Πρέπει να κρατάτε μακριά παιδιά κάτω των 3 
ετών	εκτός	εάν	τα	επιτηρείτε	συνεχώς.

•	 Σε	καμία	περίπτωση	μην	τοποθετήσετε	αυτό	το	προϊόν	πάνω	σε	δάπεδο	που	καλύπτεται	
από	μοκέτα	ή	χαλί.	Διαφορετικά,	η	έλλειψη	ροής	αέρα	κάτω	από	τη	συσκευή	θα	προκαλέ-
σει υπερθέρμανση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα στη 
συσκευή σας.

•	 Αν	το	προϊόν	παρουσιάσει	βλάβη,	δεν	θα	πρέπει	να	τεθεί	σε	λειτουργία	αν	πρώτα	δεν	επι-
σκευαστεί	από	εξουσιοδοτημένο	αντιπρόσωπο	σέρβις.	Υπάρχει	κίνδυνος	ηλεκτροπληξίας!

•	 Η	συσκευή	σας	έχει	σχεδιαστεί	ώστε	να	συνεχίζει	τη	λειτουργία	από	το	σημείο	που	στα-
μάτησε, στην περίπτωση επαναφοράς της τροφοδοσίας ρεύματος μετά από διακοπή. Αν 
θέλετε να ακυρώσετε το πρόγραμμα, ανατρέξτε στην ενότητα "Ακύρωση του προγράμμα-
τος".

•	 Συνδέστε	το	προϊόν	σε	πρίζα	με	γείωση	η	οποία	προστατεύεται	από	ασφά-
λεια	16	A.	Μην	αμελήσετε	να	αναθέσετε	σε	αδειούχο	ηλεκτρολόγο	να	κάνει	
την εγκατάσταση γείωσης. Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για 
τυχόν	βλάβες	που	θα	προκύψουν	αν	η	συσκευή	χρησιμοποιηθεί	χωρίς	γείωση	
που	είναι	σύμφωνη	με	τους	ισχύοντες	τοπικούς	κανονισμούς.

•	 Οι	εύκαμπτοι	σωλήνες	τροφοδοσίας	και	αποστράγγισης	νερού	πρέπει	πάντα	να	είναι	καλά	
στερεωμένοι και να μην παρουσιάζουν	φθορά.	Διαφορετικά,	υπάρχει	κίνδυνος	διαρροής	
νερού.

•	 Ποτέ	μην	ανοίξετε	την	πόρτα	φόρτωσης	και	μην	αφαιρέσετε	το	φίλτρο	όσο	
υπάρχει	ακόμη	νερό	στο	τύμπανο.	Διαφορετικά,	θα	προκληθεί	κίνδυνος	πλημ-
μύρας και τραυματισμού από καυτό νερό.

•	 Ποτέ	με	ανοίγετε	με	τη	βία	την	ασφαλισμένη	πόρτα	φόρτωσης.	Η	πόρτα	
φόρτωσης θα μπορεί να ανοίξει λίγα μόλις λεπτά μετά τη λήξη του κύκλου 
πλυσίματος. Σε περίπτωση που ασκήσετε βία για να ανοίξει η πόρτα φόρτω-
σης,	η	πόρτα	και	ο	μηχανισμός	ασφάλισης	μπορεί	να	υποστούν	ζημιά.

•	 Όταν	η	συσκευή	σας	δεν	είναι	σε	χρήση,	αποσυνδέετέ	την	από	την	πρίζα.
•	 Ποτέ	μην	πλένετε	τη	συσκευή	απλώνοντας	ή	χύνοντας	νερό	πάνω	της!	
Υπάρχει	κίνδυνος	ηλεκτροπληξίας!

•	 Ποτέ	μη	αγγίξετε	το	φις	με	βρεγμένα	χέρια!	Ποτέ	μην	αφαιρέσετε	το	φις	
από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο, τραβάτε πιάνοντας μόνο το φις.
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•	 Πρέπει	να	χρησιμοποιείτε	μόνο	απορρυπαντικά,	μαλακτικά	και	πρόσθετα	κα-
τάλληλα	για	χρήση	σε	αυτόματα	πλυντήρια.

•	 Ακολουθείτε	τις	οδηγίες	πάνω	στις	ετικέτες	των	ρούχων	και	στη	συσκευασία	
του απορρυπαντικού.

•	 Το	προϊόν	πρέπει	να	είναι	αποσυνδεδεμένο	από	την	πρίζα	κατά	τη	διάρκεια	
των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και επισκευών.

•	 Πάντα	αναθέτετε	τις	διαδικασίες	εγκατάστασης	και	επισκευών	σε	
Εξουσιοδοτημένο	Αντιπρόσωπο	Σέρβις.	Ο	κατασκευαστής	δεν	θα	είναι	υπεύ-
θυνος	για	ζημιές	που	μπορεί	να	προκύψουν	από	διαδικασίες	που	εκτελούνται	
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

•	 Αν	υποστεί	ζημιά	το	καλώδιο	ρεύματος,	αυτό	πρέπει	να	αντικατασταθεί	από	
τον κατασκευαστή, από συνεργείο σημείου σέρβις μετά την πώληση ή από 
παρόμοια	εξειδικευμένο	τεχνικό	(κατά	προτίμηση	ηλεκτρολόγο)	ή	κάποιον	τε-
χνικό	εξουσιοδοτημένο	από	τον	εισαγωγέα,	για	να	αποφύγετε	ενδεχόμενους	
κινδύνους.

•	 Τοποθετήστε	το	προϊόν	πάνω	σε	μια	άκαμπτη,	επίπεδη	και	οριζόντια	επιφά-
νεια.

•	 Μην	το	τοποθετήσετε	πάνω	σε	χαλί	με	παχύ	πέλος	ή	σε	παρόμοιες	επιφάνει-
ες.

•	 Μην	τοποθετήσετε	το	προϊόν	πάνω	σε	ψηλή	πλατφόρμα	ή	κοντά	στην	άκρη	
μιας κλιμακωτής επιφάνειας.

•	 Μην	τοποθετήσετε	τη	συσκευή	πάνω	στο	καλώδιο	ρεύματος.
	 Ποτέ	μη	χρησιμοποιήσετε	σφουγγάρι	που	χαράζει	ή	υλικά	που	χαράζουν.	
Αυτά	θα	καταστρέψουν	τις	βαμμένες,	τις	επιχρωμιωμένες	και	τις	πλαστικές	
επιφάνειες.

1.2	Προβλεπόμενη	χρήση
•	 Αυτό	το	προϊόν	έχει	σχεδιαστεί	για	οικιακή	χρήση.	Δεν	είναι	κατάλληλο	για	
επαγγελματική	χρήση	και	δεν	πρέπει	να	χρησιμοποιείται	για	άλλη	χρήση	πέ-
ραν της προβλεπόμενης.

•	 Αυτό	το	προϊόν	πρέπει	να	χρησιμοποιείται	μόνο	για	το	πλύσιμο	και	ξέβγαλμα	
ρούχων	που	φέρουν	την	αντίστοιχη	σήμανση.

•	 Ο	κατασκευαστής	δεν	δέχεται	οποιαδήποτε	ευθύνη	προκύψει	από	λανθασμέ-
νη	χρήση	ή	μεταφορά.

1.3	Σχετικά	με	την	ασφάλεια	των	παιδιών
•	 Τα	υλικά	συσκευασίας	είναι	επικίνδυνα	για	τα	παιδιά.	Φυλάσσετε	όλα	τα	υλι-

κά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.
•	 Οι	ηλεκτρικές	συσκευές	είναι	επικίνδυνες	για	τα	παιδιά.	Κρατάτε	τα	παιδιά	
μακριά	από	τη	συσκευή	όταν	αυτή	είναι	σε	χρήση.	Μην	τα	αφήνετε	να	πειρά-
ζουν	τη	συσκευή.	Χρησιμοποιείτε	το	Κλείδωμα	προστασίας	για	να	εμποδίζε-
τε τα παιδιά να επεμβαίνουν στη συσκευή. 

•	 Μην	ξεχνάτε	να	κλείνετε	την	πόρτα	φόρτωσης	όταν	εγκαταλείπετε	το	χώρο	
όπου βρίσκεται η συσκευή.

•	 Αποθηκεύετε	όλα	τα	απορρυπαντικά	και	τα	πρόσθετα	σε	ασφαλές	μέρος	
μακριά	από	τα	παιδιά	αφού	κλείσετε	το	κάλυμμα	του	δοχείου	του	απορρυπα-
ντικού ή σφραγίσετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού.
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Όταν	τα	ρούχα	πλένονται	σε	υψηλή	θερμοκρασία,	αποκτά	υψηλή	
θερμοκρασία και το γυαλί της πόρτας φόρτωσης. Για το λόγο 
αυτό, να κρατάτε ιδιαίτερα τα παιδιά μακριά από την πόρτα 
φόρτωσης του πλυντηρίου όσο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της 
πλύσης.

1.4 Πληροφορίες για τη συσκευασία
•	 Τα	υλικά	συσκευασίας	της	συσκευής	είναι	κατασκευασμένα	από	ανακυκλώ-
σιμα	υλικά	σύμφωνα	με	τους	Εθνικούς	μας	Κανονισμούς	Περιβάλλοντος.	Μην	
πετάξετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. 
Παραδώστε	τα	στα	σημεία	συλλογής	υλικών	συσκευασίας	που	έχουν	ορίσει	οι	
τοπικές	αρχές.

1.5	Τελική	διάθεση	της	παλιάς	συσκευής
•	 Αυτό	το	προϊόν	έχει	κατασκευαστεί	με	υψηλής	ποιότητας	εξαρτήματα	και	
υλικά	τα	οποία	μπορούν	να	επαναχρησιμοποιηθούν	και	είναι	κατάλληλα	για	
ανακύκλωση.	Για	το	λόγο	αυτό,	μην	πετάξετε	το	προϊόν	μαζί	με	τα	κοινά	οικι-
ακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Παραδώστε το σε ση-
μείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Συμβουλευτείτε	τις	τοπικές	σας	αρχές	για	να	μάθετε	το	πλησιέστερο	σημείο	
συλλογής. Βοηθήστε την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πό-
ρων	ανακυκλώνοντας	τα	χρησιμοποιημένα	προϊόντα.	Για	την	ασφάλεια	των	
παιδιών,	πριν	την	τελική	διάθεση	της	συσκευής	κόψτε	το	καλώδιο	ρεύματος	
και	σπάστε	τον	μηχανισμό	ασφάλισης	της	πόρτας	φόρτωσης	ώστε	να	μην	
μπορεί να λειτουργήσει.

1.6	Συμμόρφωση	με	την	Οδηγία	περί	αποβλήτων	
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Αυτό	το	προϊόν	συμμορφώνεται	με	την	Οδηγία	της	ΕΕ	περί	ΑΗΗΕ	
(2012/19/EΕ).		Αυτό	το	προϊόν	φέρει	σύμβολο	ταξινόμησης	για	
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Το	προϊόν	αυτό	έχει	κατασκευαστεί	με	υψηλής	ποιότητας	εξαρτήματα	
και	υλικά	τα	οποία	μπορούν	να	επαναχρησιμοποιηθούν	και	είναι	
κατάλληλα	για	ανακύκλωση.	Μην	πετάξετε	το	προϊόν	μαζί	με	τα	κοινά	
οικιακά και άλλα απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 
Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού 
και	ηλεκτρονικού	εξοπλισμού.	Συμβουλευτείτε	τις	τοπικές	σας	αρχές	

για	πληροφορίες	σχετικά	με	αυτά	τα	κέντρα	συλλογής.	
Συμμόρφωση	με	την	Οδηγία	περί	απαγόρευσης	χρήσης	ορισμένων	επικίνδυνων	
ουσιών (RoHS):
Το	προϊόν	που	έχετε	προμηθευτεί	συμμορφώνεται	με	την	Οδηγία	RoHS	της	ΕΕ	
(2011/65/EΕ).		Δεν	περιέχει	ορισμένα	επιβλαβή	και	απαγορευμένα	υλικά	που	
ορίζονται	στην	Οδηγία.
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2 Εγκατάσταση
Για	την	εγκατάσταση	του	προϊόντος	απευθυνθείτε	
στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
σέρβις.	Για	να	προετοιμάσετε	το	προϊόν	για	χρήση,	
πριν καλέσετε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
σέρβις	μελετήστε	τις	πληροφορίες	που	περιέχει	
το	εγχειρίδιο	χρήσης	και	βεβαιωθείτε	ότι	είναι	
κατάλληλα	τα	συστήματα	ηλεκτρισμού,	παροχής	
νερού	βρύσης	και	αποχέτευσης.	Αν	δεν	είναι,	
καλέστε	έναν	ειδικευμένο	τεχνικό	και	υδραυλικό	για	
να	πραγματοποιήσει	τυχόν	αναγκαίες	εργασίες.

C
Η προετοιμασία της θέσης και των 
εγκαταστάσεων ηλεκτρικού ρεύματος, 
νερού	βρύσης	και	αποχέτευσης	στη	θέση	
εγκατάστασης αποτελούν ευθύνη του πελάτη.

Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες 
εισόδου νερού και εξόδου απόνερων, καθώς 
και το καλώδιο ρεύματος, δεν θα διπλώσουν, 
τσακίσουν	ή	συμπιεστούν	καθώς	σπρώχνετε	
το	προϊόν	στη	θέση	του	μετά	τις	διαδικασίες	
εγκατάστασης ή καθαρισμού.

B ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Η εγκατάσταση και 
οι ηλεκτρικές συνδέσεις της συσκευής πρέπει 
να εκτελεστούν από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο	σέρβις.	Ο	κατασκευαστής	δεν	
θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να 
προκύψουν	από	διαδικασίες	που	εκτελούνται	
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Πριν την 
εγκατάσταση,	ελέγξτε	οπτικά	αν	το	προϊόν	
παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά. Αν ναι, 
τότε	μην	το	εγκαταστήσετε.	Τα	προϊόντα	που	
έχουν	υποστεί	ζημιά	προκαλούν	κινδύνους	για	
την ασφάλειά σας.

2.1	Κατάλληλη	θέση	εγκατάστασης
•	 Τοποθετήστε	τη	συσκευή	σε	στέρεο	δάπεδο.	Μην	

τη	τοποθετήσετε	πάνω	σε	χαλί	με	παχύ	πέλος	ή	
σε παρόμοιες επιφάνειες.

•	 Αν	τοποθετηθεί	πλυντήριο	και	στεγνωτήριο	το	
ένα πάνω στο άλλο, το συνολικό τους βάρος 
μπορεί να φθάσει περίπου στα 180 κιλά όταν 
είναι	γεμάτα.	Τοποθετήστε	τη	συσκευή	σε	
στέρεο και επίπεδο δάπεδο με επαρκή φέρουσα 
ικανότητα!

•	 Μην	τοποθετήσετε	τη	συσκευή	πάνω	στο	
καλώδιο ρεύματος.

•	 Μην	τοποθετήσετε	τη	συσκευή	σε	μέρος	όπου	
η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 
0ºC.

•	 Τοποθετήστε	τη	συσκευή	σε	απόσταση	
τουλάχιστον	1	εκ.	από	τις	πλευρές	άλλων	
επίπλων.

2.2	Αφαίρεση	της	ενίσχυσης	της	
συσκευασίας
Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω για να 
αφαιρέσετε	την	ενίσχυση	της	συσκευασίας.	
Αφαιρέστε	την	ενίσχυση	της	συσκευασίας	
τραβώντας την κορδέλα.

2.3 Αφαίρεση των ασφαλιστικών 
μεταφοράς

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Μην αφαιρέσετε τα 
ασφαλιστικά μεταφοράς πριν αφαιρέσετε την 
ενίσχυση	συσκευασίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Αφαιρέστε τα 
μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς πριν θέσετε 
σε	λειτουργία	το	πλυντήριο!	Διαφορετικά,	η	
συσκευή θα υποστεί ζημιά.

1.  Ξεσφίξτε όλα τα μπουλόνια με ένα κατάλληλο 
κλειδί έως ότου περιστρέφονται ελεύθερα (C).
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2. Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς 
περιστρέφοντάς τα απαλά.

3.	 Τοποθετήστε	στις	οπές	στο	πίσω	τοίχωμα	τα	
πλαστικά	καλύμματα	που	υπάρχουν	στη	σακούλα	
του	εγχειριδίου	χρήστη.	(P)

C
Φυλάξτε	τα	μπουλόνια	ασφαλούς	μεταφοράς	
σε	ασφαλές	μέρος	για	να	τα	χρησιμοποιήσετε	
πάλι	όταν	μελλοντικά	το	πλυντήριο	χρειάζεται	
να μεταφερθεί.

Ποτέ	μη	μετακινήσετε	το	προϊόν	χωρίς	τα	
μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς κατάλληλα 
στερεωμένα	στη	θέση	τους!

2.4	Σύνδεση	της	παροχής	νερού

C
Η	πίεση	της	παροχής	νερού	που	απαιτείται	για	
τη λειτουργία της συσκευής είναι 1 έως 10 bar 
(0,1	–	1	MPa).	Είναι	απαραίτητο	να	έχετε	παροχή	
νερού 10 – 80 λίτρων ανά λεπτό από τον πλήρως 
ανοικτό διακόπτη για να λειτουργεί ομαλά το 
πλυντήριό σας. Σε περίπτωση που η πίεση του 
νερού	είναι	υψηλότερη,	τοποθετήστε	βαλβίδα	
μείωσης της πίεσης.

Αν	πρόκειται	να	χρησιμοποιήσετε	τη	συσκευή	
διπλής εισόδου νερού ως μονάδα μονής εισόδου 
(κρύου) νερού, τότε πρέπει να τοποθετήσετε 
την	παρεχόμενη	τάπα	στη	βαλβίδα	ζεστού	νερού	
πριν	θέσετε	σε	λειτουργία	τη	συσκευή.	(Έχει	
εφαρμογή	στα	προϊόντα	που	συνοδεύονται	από	
συγκρότημα τάπας).

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Στα μοντέλα με 
μία μόνο είσοδο νερού, αυτή δεν θα πρέπει 
να	συνδεθεί	στην	παροχή	ζεστού	νερού.	Σε	
μια	τέτοια	περίπτωση,	τα	ρούχα	θα	υποστούν	
ζημιά ή η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση 
προστασίας και δεν θα λειτουργήσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Μη	χρησιμοποιήσετε	
παλιούς	ή	μεταχειρισμένους	εύκαμπτους	
σωλήνες εισόδου νερού στην καινούργια 
συσκευή. Μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες στα 
ρούχα	σας.

1. Συνδέστε τους ειδικούς εύκαμπτους σωλήνες 
που συνοδεύουν τη συσκευή, στις εισόδους νερού 
της	συσκευής.	Ο	κόκκινος	εύκαμπτος	σωλήνας	
(αριστερά) (μέγ. θερμοκρασία 90 ºC) προορίζεται 
για την είσοδο ζεστού νερού και ο μπλε 
εύκαμπτος σωλήνας (δεξιά) (μέγ. θερμοκρασία 25 
ºC) προορίζεται για είσοδο κρύου νερού.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Κατά	την	
εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι 
έχουν	γίνει	σωστά	οι	συνδέσεις	κρύου	και	ζεστού	
νερού.	Διαφορετικά,	τα	ρούχα	σας	μπορεί	
να βγουν καυτά στο τέλος της διαδικασίας 
πλυσίματος και να υποστούν φθορές.

2. Σφίξτε όλα τα παξιμάδια των εύκαμπτων 
σωλήνων	με	το	χέρι.	Ποτέ	μη	χρησιμοποιήσετε	
εργαλείο για να σφίξετε τα παξιμάδια.

3. Αφού κάνετε τη σύνδεση των εύκαμπτων 
σωλήνων, ανοίξτε πλήρως τους διακόπτες 
παροχής	νερού	για	να	ελέγξετε	για	διαρροές	
στα σημεία σύνδεσης. Αν εμφανιστούν 
διαρροές,	κλείστε	το	διακόπτη	παροχής	
νερού και αφαιρέστε το παξιμάδι. Σφίξτε πάλι 
προσεκτικά το παξιμάδι αφού ελέγξετε τη 
στεγανοποίηση. Για να αποφύγετε διαρροές 
νερού και οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να 
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προκληθεί από αυτές, διατηρείτε τους διακόπτες 
παροχής	νερού	κλειστούς	όταν	το	πλυντήριο	δεν	
χρησιμοποιείται.

2.5	Σύνδεση	με	την	αποχέτευση
•	 Το	άκρο	του	σωλήνα	αποστράγγισης	πρέπει	να	

είναι	απ'	ευθείας	συνδεδεμένο	στην	αποχέτευση	
ή το νιπτήρα. 

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Αν ο εύκαμπτος 
σωλήνας	βγει	από	την	υποδοχή	του	κατά	τη	
διάρκεια της εκκένωσης του νερού, μπορεί να 
προκληθεί πλημμύρα στο σπίτι σας. Επιπλέον, 
υπάρχει	κίνδυνος	ζεματίσματος	λόγω	των	
υψηλών	θερμοκρασιών	πλυσίματος!	Για	να	
αποφύγετε τέτοιες καταστάσεις και για να 
εξασφαλίσετε ομαλή τροφοδοσία και εκκένωση 
του νερού από τη συσκευή, στερεώστε καλά 
το	άκρο	του	λαστιχένιου	σωλήνα	εξόδου	νερού	
ώστε να μην μπορεί να φύγει από τη θέση του. 

•	 Ο	εύκαμπτος	σωλήνας	θα	πρέπει	να	αναρτηθεί	
σε	ύψος	τουλάχιστον	40	εκ.	έως	το	πολύ	100	εκ.

•	 Σε	περίπτωση	που	ο	εύκαμπτος	σωλήνας	
ανυψώνεται	αφού	έχει	τοποθετηθεί	στο	επίπεδο	
του δαπέδου ή κοντά στο δάπεδο (λιγότερο από 
40 εκ. από το δάπεδο), η αποστράγγιση του νερού 
γίνεται	πιο	δύσκολη	και	τα	ρούχα	μπορεί	να	
βγουν υπερβολικά υγρά. Επομένως θα πρέπει να 
τηρούνται	τα	ύψη	που	αναφέρονται	στο	σχήμα.

10
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m
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•	 Για	να	αποτρέψετε	την	επιστροφή	των	
απόνερων στη συσκευή και να διευκολύνετε 
την αποστράγγιση, μη βυθίσετε το άκρο του 
εύκαμπτου σωλήνα στα απόνερα και μην το 
εισάγετε	στο	σωλήνα	αποχέτευσης	περισσότερο	
από	15	εκ.	Αν	είναι	πολύ	μακρύ,	κόψτε	το	για	να	
το κοντύνετε.

•	 Το	άκρο	του	εύκαμπτου	σωλήνα	δεν	πρέπει	να	
λυγίζεται ή να πατιέται και ο σωλήνας δεν πρέπει 
να	συμπιέζεται	ανάμεσα	στην	αποχέτευση	και	το	
πλυντήριο.

•	 Αν	το	μήκος	του	εύκαμπτου	σωλήνα	είναι	πολύ	
μικρό, μπορείτε να προσθέσετε έναν γνήσιο 
εύκαμπτο	σωλήνα	επέκτασης.	Το	μήκος	του	
εύκαμπτου σωλήνα δεν επιτρέπεται να είναι 
μεγαλύτερο από 3,2 μ. Για να αποφύγετε 
βλάβες με διαρροή νερού, η σύνδεση μεταξύ του 
εύκαμπτου σωλήνα επέκτασης και του εύκαμπτου 
σωλήνα αποστράγγισης της συσκευής πρέπει να 
έχει	γίνει	καλά	με	κατάλληλο	σφιγκτήρα	για	να	

μην	αποσυνδεθούν	και	προκύψει	διαρροή.
2.6 Ρύθμιση των ποδιών

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Για να εξασφαλίσετε 
λειτουργία της συσκευής σας με λιγότερο 
θόρυβο	και	χωρίς	κραδασμούς,	πρέπει	να	την	
τοποθετήσετε σε οριζόντια θέση και να τη 
ρυθμίσετε ώστε να στηρίζεται καλά στα πόδια 
της.	Ισορροπήστε	τη	συσκευή	ρυθμίζοντας	
τα	πόδια.	Διαφορετικά,	η	συσκευή	μπορεί	να	
μετακινηθεί από τη θέση της και να προκαλέσει 
προβλήματα	σύνθλιψης	και	κραδασμών.

1.	 Λασκάρετε	με	το	χέρι	τα	παξιμάδια	ασφάλισης	
των ποδιών.

2. Ρυθμίστε τα πόδια ώστε η συσκευή να είναι 
οριζόντια και να μην ταλαντεύεται.

3. Σφίξτε όλα τα παξιμάδια ασφάλισης πάλι με το 
χέρι.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Μη	χρησιμοποιήσετε	
οποιαδήποτε	εργαλεία	για	τη	χαλάρωση	των	
παξιμαδιών	ασφάλισης.	Διαφορετικά,	θα	
υποστούν ζημιά.

2.7 Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
Συνδέστε	το	προϊόν	σε	πρίζα	με	γείωση	η	οποία	
προστατεύεται από ασφάλεια 16 A. Η εταιρεία 
μας	δεν	θα	φέρει	καμία	ευθύνη	για	τυχόν	βλάβες	
που	θα	προκύψουν	αν	η	συσκευή	χρησιμοποιηθεί	
χωρίς	γείωση	που	είναι	σύμφωνη	με	τους	ισχύοντες	
τοπικούς κανονισμούς.
•	 Η	σύνδεση	πρέπει	να	συμμορφώνεται	με	τους	

εθνικούς κανονισμούς.
•	 Το	φις	καλωδίου	ρεύματος	πρέπει	να	είναι	

εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.
•	 Αν	η	τρέχουσα	τιμή	της	ασφάλειας	ή	του	

ασφαλειοδιακόπτη στην εγκατάσταση του 
σπιτιού είναι μικρότερη από 16 Α, αναθέστε σε 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει 
ασφάλεια 16 Α.

•	 Η	τάση	όπως	ορίζεται	στην	ενότητα	"Τεχνικές	
προδιαγραφές" πρέπει να είναι σύμφωνη με την 
τάση δικτύου.

•	 Μην	κάνετε	συνδέσεις	μέσω	καλωδίων	
επέκτασης ή πολύπριζων.

B ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Τυχόν	φθαρμένα	
καλώδια ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται 
από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
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Μεταφορά της συσκευής
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη 

μεταφορά της.
2.	 Αφαιρέστε	τις	συνδέσεις	αποχέτευσης	και	

τροφοδοσίας νερού.
3.	 Αποστραγγίστε	όλο	το	νερό	που	έχει	παραμείνει	

στη συσκευή. 
4.	 Τοποθετήστε	τα	μπουλόνια	ασφαλούς	

μεταφοράς με σειρά ενεργειών αντίστροφη από 
της διαδικασίας αφαίρεσης, 

C
Ποτέ	μη	μετακινήσετε	το	προϊόν	χωρίς	τα	
μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς κατάλληλα 
στερεωμένα	στη	θέση	τους!

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Τα	υλικά	
συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. 
Φυλάσσετε	όλα	τα	υλικά	συσκευασίας	σε	
ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.

3 Προετοιμασία
3.1	Ταξινόμηση	των	ρούχων
•	 Ταξινομείτε	τα	ρούχα	ανάλογα	με	τον	τύπο	του	

υφάσματος,	το	χρώμα,	το	βαθμό	λερώματος	και	
την επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλυσίματος.

•	 Τηρείτε	πάντα	τις	οδηγίες	που	αναφέρονται	στις	
ετικέτες	των	ρούχων.

3.2	Προετοιμασία	των	ρούχων	για	
πλύσιμο
•	 Ρούχα	που	έχουν	μεταλλικά	τμήματα	όπως	π.χ.	

στηθόδεσμοι με μπανέλες, αγκράφες ζωνών ή 
μεταλλικά κουμπιά, θα προκαλέσουν ζημιά στη 
συσκευή. Αφαιρείτε τα μεταλλικά εξαρτήματα ή 
πλένετε	τα	ρούχα	αφού	τα	τοποθετήσετε	μέσα	
σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.

•	 Αφαιρείτε	όλα	τα	αντικείμενα	από	τις	τσέπες,	
όπως κέρματα, στυλό και συνδετήρες και 
αναποδογυρίζετε τις τσέπες και βουρτσίζετέ 
τις. Αντικείμενα αυτού του είδους μπορούν να 
προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή πρόβλημα 
θορύβου.

•	 Τοποθετείτε	τα	ρούχα	μικρού	μεγέθους,	όπως	
παιδικές κάλτσες και καλσόν, μέσα σε σάκο 
πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.

•	 Τοποθετείτε	τις	κουρτίνες	στο	πλυντήριο	χωρίς	
να τις συμπιέζετε. Αφαιρείτε τα εξαρτήματα 
ανάρτησης των κουρτινών.

•	 Κλείνετε	τα	φερμουάρ,	ράβετε	τα	χαλαρά	
κουμπιά και επιδιορθώνετε ξηλώματα και 
σχισίματα.

•	 Πλένετε	μόνο	με	ένα	κατάλληλο	πρόγραμμα	τα	
ρούχα	με	σήμανση	“machine	washable”	(πλένεται	
στο	πλυντήριο)	ή	“hand	washable”	(πλύσιμο	στο	
χέρι).

•	 Μην	πλένετε	μαζί	χρωματιστά	και	λευκά.	Τα	
καινούργια, σκούρα βαμβακερά ξεβάφουν πολύ. 
Πλένετέ	τα	ξεχωριστά.

•	 Οι	δύσκολοι	λεκέδες	πρέπει	να	προετοιμάζονται	
κατάλληλα	πριν	την	πλύση.	Αν	έχετε	αμφιβολίες,	
ρωτήστε σε στεγνοκαθαριστήριο.

•	 Χρησιμοποιείτε	μόνο	βαφές/	προϊόντα	
αλλαγής	χρώματος,	και	αποσκληρυντικά	που	

είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο. 
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία 
των	προϊόντων.

•	 Πλένετε	τα	παντελόνια	και	τα	ευπαθή	ρούχα	
γυρισμένα το μέσα έξω.

•	 Διατηρείτε	τα	ρούχα	από	μαλλί	Ανγκόρα	στην	
κατάψυξη	για	λίγες	ώρες	πριν	το	πλύσιμο.	Έτσι	
θα μειωθεί η δημιουργία κόμπων.

•	 Ρούχα	που	έχουν	λερωθεί	σε	μεγάλο	βαθμό	με	
υλικά	όπως	αλεύρι,	γύψο,	σκόνη	γάλακτος	κλπ.	
πρέπει	να	τιναχτούν	πριν	τοποθετηθούν	στο	
πλυντήριο.	Τέτοιες	σκόνες	στα	ρούχα	μπορεί	
να συσσωρευτούν στα εσωτερικά μέρη του 
πλυντηρίου	με	την	πάροδο	του	χρόνου	και	να	
προκαλέσουν ζημιά.

3.3 Πράγματα που πρέπει να γίνονται για 
εξοικονόμηση ενέργειας
Οι	πληροφορίες	που	ακολουθούν	θα	σας	βοηθήσουν	
να	χρησιμοποιείτε	τη	συσκευή	με	τρόπο	φιλικό	για	
το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικό.
•	 Χρησιμοποιείτε	τη	συσκευή	στη	μεγαλύτερη	

χωρητικότητα	που	επιτρέπεται	από	το	
πρόγραμμα	που	έχετε	επιλέξει,	χωρίς	να	την	
υπερφορτώνετε. Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και 
καταναλώσεων".

•	 Ακολουθείτε	πάντα	τις	οδηγίες	στη	συσκευασία	
των απορρυπαντικών.

•	 Πλένετε	τα	ελαφρά	λερωμένα	ρούχα	σε	
χαμηλότερες	θερμοκρασίες.

•	 Χρησιμοποιείτε	συντομότερα	προγράμματα	για	
μικρές	ποσότητες	ελαφρά	λερωμένων	ρούχων.

•	 Μη	χρησιμοποιείτε	πρόπλυση	και	υψηλές	
θερμοκρασίες	για	ρούχα	που	δεν	είναι	πολύ	
λερωμένα ή λεκιασμένα.

•	 Αν	σκοπεύετε	να	στεγνώσετε	τα	ρούχα	σε	
στεγνωτήριο, κατά τη διαδικασία πλυσίματος 
επιλέξτε	τον	υψηλότερο	συνιστώμενο	αριθμό	
στροφών	στυψίματος.	

•	 Μη	χρησιμοποιείτε	το	απορρυπαντικό	σε	
ποσότητες μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες 
στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

3.4	Αρχική	χρήση
Πριν	ξεκινήσετε	τη	χρήση	της	συσκευής,	
βεβαιωθείτε	ότι	έχουν	γίνει	όλες	οι	προετοιμασίες	
σύμφωνα με τις οδηγίες στις ενότητες "Σημαντικές 
οδηγίες ασφαλείας" και "Εγκατάσταση".
Για να προετοιμάσετε τη συσκευή για το πλύσιμο 
ρούχων,	εκτελέστε	πρώτα	ένα	κύκλο	λειτουργίας	
στο	πρόγραμμα	Καθαρισμός	τυμπάνου.	Αν	το	
προϊόν	σας	δεν	είναι	εξοπλισμένο	με	πρόγραμμα	
καθαρισμού τυμπάνου, εκτελέστε τη διαδικασία 
Αρχική	χρήση	σύμφωνα	με	τις	μεθόδους	που	
περιγράφονται	στην	ενότητα	"5.2	Καθαρισμός	
της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου" του 
εγχειριδίου	χρήσης.
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C
Χρησιμοποιείτε	προϊόν	κατά	των	καθαλατώσεων	
κατάλληλο	για	πλυντήρια	ρούχων.

Ενδέχεται	να	έχει	παραμείνει	στη	συσκευή	σας	
μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών 
ελέγχου	ποιότητας	στο	εργοστάσιο.	Αυτό	δεν	
είναι επιβλαβές για τη συσκευή σας.

3.5 Σωστή ποσότητα φορτίου
Η μέγιστη ικανότητα φορτίου εξαρτάται από τον 
τύπο	των	ρούχων,	το	βαθμό	λερώματος	και	το	
πρόγραμμα πλυσίματος που επιθυμείτε.
Το	πλυντήριο	προσαρμόζει	αυτόματα	την	ποσότητα	
του	νερού	στην	ποσότητα	των	ρούχων	που	έχουν	
φορτωθεί.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακολουθείτε τις 
πληροφορίες στον "Πίνακα προγραμμάτων 
και καταναλώσεων". Αν υπερφορτωθεί το 
πλυντήριο, θα υποβαθμιστεί η απόδοση 
πλυσίματος.	Επιπλέον,	μπορεί	να	προκύψουν	
προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

3.6	Τοποθέτηση	των	ρούχων
1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
2.	 Τοποθετήστε	τα	ρούχα	χαλαρά	μέσα	στη	

συσκευή.
3.	 Πιέστε	την	πόρτα	φόρτωσης	να	κλείσει	μέχρι	

να	ακούσετε	χαρακτηριστικό	ήχο	ασφάλισης.	
Βεβαιωθείτε	ότι	δεν	έχουν	πιαστεί	ρούχα	στην	
πόρτα.

C
Η πόρτα φόρτωσης είναι ασφαλισμένη όσο 
εκτελείται ένα πρόγραμμα. Η πόρτα μπορεί να 
ανοίξει μόνο λίγο αφού τελειώσει το πρόγραμμα.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση κακής 
τοποθέτησης	των	ρούχων,	μπορεί	να	προκύψουν	
προβλήματα θορύβου και κραδασμών στο 
πλυντήριο.

3.7 Χρήση απορρυπαντικού και 
μαλακτικού

C
Όταν	χρησιμοποιείτε	απορρυπαντικό,	
μαλακτικό, κόλλα κολλαρίσματος, βαφή 
υφασμάτων,	λευκαντικό	ή	προϊόν	αφαίρεσης	
καθαλατώσεων, διαβάζετε προσεκτικά τις 
οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία και 
ακολουθείτε τις συνιστώμενες τιμές δοσολογίας. 
Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα αν διατίθεται.

Συρτάρι απορρυπαντικού
Το	συρτάρι	απορρυπαντικού	περιλαμβάνει	τρία	
διαμερίσματα:
- (1) για πρόπλυση
- (2) για την κύρια πλύση
– (3) για μαλακτικό
–	(*)	επιπλέον,	υπάρχει	εξάρτημα	σιφωνίου	στο	
διαμέρισμα μαλακτικού.

132

Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα 
προϊόντα	καθαρισμού
•	 Προσθέστε	απορρυπαντικό	και	μαλακτικό	πριν	

την έναρξη του προγράμματος πλυσίματος.
•	 Ποτέ	μην	αφήσετε	ανοικτό	το	συρτάρι	

προσθήκης απορρυπαντικού ενώ εκτελείται το 
πρόγραμμα	πλυσίματος!

•	 Όταν	χρησιμοποιείτε	πρόγραμμα	χωρίς	
πρόπλυση, μην προσθέσετε καθόλου 
απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης 
(διαμέρισμα αρ. "1"). 

•	 Σε	πρόγραμμα	με	πρόπλυση,	μην	προσθέσετε	
υγρό απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης 
(διαμέρισμα αρ. "1").

•	 Μην	επιλέξετε	πρόγραμμα	με	πρόπλυση	αν	
χρησιμοποιείτε	απορρυπαντικό	σε	σακουλάκι	
ή μπαλάκι. Μπορείτε να τοποθετήσετε το 
σακουλάκι ή το μπαλάκι του απορρυπαντικού απ' 
ευθείας	ανάμεσα	στα	ρούχα,	στο	εσωτερικό	του	
πλυντηρίου σας.

•	 Αν	χρησιμοποιείτε	υγρό	απορρυπαντικό,	μην	
ξεχάσετε	να	τοποθετήσετε	το	κύπελλο	υγρού	
απορρυπαντικού μέσα στο διαμέρισμα κύριας 
πλύσης (διαμέρισμα αρ. "2").
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Επιλογή τύπου απορρυπαντικού
Ο	τύπος	απορρυπαντικού	που	πρέπει	να	
χρησιμοποιηθεί	εξαρτάται	από	τον	τύπο	και	το	
χρώμα	του	υφάσματος.
•	 Χρησιμοποιείτε	διαφορετικά	απορρυπαντικά	για	

χρωματιστά	και	λευκά	ρούχα.
•	 Πλένετε	τα	ευπαθή	ρούχα	σας	μόνο	με	ειδικά	

απορρυπαντικά (υγρό απορρυπαντικό, σαμπουάν 
για	μάλλινα	κλπ.),	τα	οποία	χρησιμοποιούνται	
αποκλειστικά	για	ευπαθή	ρούχα.	

•	 Όταν	πλένετε	σκούρα	χρωματιστά	ρούχα	και	
παπλώματα,	συνιστάται	να	χρησιμοποιείτε	υγρό	
απορρυπαντικό.

•	 Πλένετε	τα	μάλλινα	ρούχα	με	ειδικό	
απορρυπαντικό παρασκευασμένο ειδικά για 
μάλλινα.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο 
απορρυπαντικά	που	έχουν	παρασκευαστεί	ειδικά	
για πλυντήρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη	χρησιμοποιείτε	
σαπούνι σε σκόνη.

Ρύθμιση της ποσότητας 
απορρυπαντικού
Η ποσότητα απορρυπαντικού που πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε	εξαρτάται	από	την	ποσότητα	των	
ρούχων,	το	βαθμό	λερώματος	και	τη	σκληρότητα	
του νερού.
•	 Μη	χρησιμοποιείτε	ποσότητες	μεγαλύτερες	

από τις συνιστώμενες στη συσκευασία, για να 
αποφύγετε προβλήματα υπερβολικού αφρισμού 
ή κακής ποιότητας ξεβγάλματος καθώς και 
για λόγους οικονομίας και προστασίας του 
περιβάλλοντος.

•	 Χρησιμοποιείτε	λιγότερο	απορρυπαντικό	γα	
μικρή	ποσότητα	ρούχων	ή	για	ελαφρά	λερωμένα	
ρούχα.

Χρήση μαλακτικών
Προσθέστε το μαλακτικό στο διαμέρισμα 
μαλακτικού του συρταριού διανομής 
απορρυπαντικού.
•		 Μην	υπερβαίνετε	τη	στάθμη	της	ένδειξης	(>max<)	

στο διαμέρισμα μαλακτικού.
•		 Αν	το	μαλακτικό	έχει	χάσει	τη	ρευστότητά	του,	

αραιώστε το με νερό πριν το προσθέσετε στο 
συρτάρι απορρυπαντικού.

Χρήση υγρών απορρυπαντικών
Αν	το	προϊόν	περιέχει	κύπελλο	υγρού	
απορρυπαντικού:
•		 Φροντίστε	απαραίτητα	το	κύπελλο	υγρού	

απορρυπαντικού να τοποθετηθεί στο διαμέρισμα 
αρ. "2".

•		 Αν	το	υγρό	απορρυπαντικό	έχει	χάσει	τη	
ρευστότητά του, αραιώστε το με νερό πριν το 
προσθέσετε στο κύπελλο απορρυπαντικού.
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Ρούχα
Σκούρα	χρωματιστά

(Συνιστώμενη	περιοχή	θερμοκρασιών	
ανάλογα με το βαθμό λερώματος: 
κρύο -40 °C)

Βα
θμ

ός
 λ

ερ
ώ

μα
το

ς

Πολύ 
λερωμένα

Μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	υγρά	
απορρυπαντικά που συνιστώνται για 
χρωματιστά	και	σκούρα,	σε	δόσεις	
που συνιστώνται για πολύ λερωμένα 
ρούχα.

Κανονικά	
λερωμένα

Μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	υγρά	
απορρυπαντικά που συνιστώνται 
για	χρωματιστά	και	σκούρα,	σε	
δόσεις που συνιστώνται για κανονικά 
λερωμένα	ρούχα.	

Ελαφρά 
λερωμένα

Μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	υγρά	
απορρυπαντικά που συνιστώνται 
για	χρωματιστά	και	σκούρα,	σε	
δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά 
λερωμένα	ρούχα.

Ευπαθή/Μάλλινα/
Μεταξωτά

(Συνιστώμενη	περιοχή	θερμοκρασιών	
ανάλογα με το βαθμό λερώματος: 
κρύο -30 °C)
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Πολύ 
λερωμένα

Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά 
σχεδιασμένα	για	ευπαθή	ρούχα.	
Τα	μάλλινα	και	μεταξωτά	ρούχα	
πρέπει να πλένονται με ειδικά 
απορρυπαντικά για μάλλινα.

Κανονικά	
λερωμένα

Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά 
σχεδιασμένα	για	ευπαθή	ρούχα.	
Τα	μάλλινα	και	μεταξωτά	ρούχα	
πρέπει να πλένονται με ειδικά 
απορρυπαντικά για μάλλινα.

Ελαφρά 
λερωμένα

Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά 
σχεδιασμένα	για	ευπαθή	ρούχα.	
Τα	μάλλινα	και	μεταξωτά	ρούχα	
πρέπει να πλένονται με ειδικά 
απορρυπαντικά για μάλλινα.

Ρούχα
Ανοιχτόχρωμα	και	λευκά

(Συνιστώμενη	περιοχή	θερμοκρασιών	
ανάλογα με το βαθμό λερώματος: 
40-90 °C)
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ώ
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ς

Πολύ 
λερωμένα
(δύσκολοι 
λεκέδες όπως 
από γρασίδι, 
καφέ, φρούτα 
και αίμα).

Μπορεί	να	χρειαστεί	προεπεξεργασία	
των λεκέδων ή να περιληφθεί 
φάση πρόπλυσης. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν	απορρυπαντικά	σε	
σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που 
συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις 
που συνιστώνται για πολύ λερωμένα 
ρούχα.	Συνιστάται	να	χρησιμοποιείτε	
απορρυπαντικά σε σκόνη για τον 
καθαρισμό λεκέδων από λάσπη και 
χώμα	και	λεκέδων	με	ευαισθησία	σε	
λευκαντικά. 

Κανονικά	
λερωμένα
(Για 
παράδειγμα, 
σωματικοί 
λεκέδες σε 
κολάρα και 
μανίκια)

Μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	
απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά 
απορρυπαντικά που συνιστώνται για 
λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για 
κανονικά	λερωμένα	ρούχα.

Ελαφρά 
λερωμένα
(Δεν	υπάρχουν	
ορατοί 
λεκέδες).

Μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	
απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά 
απορρυπαντικά που συνιστώνται για 
λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για 
ελαφρά	λερωμένα	ρούχα.

Χρωματιστά
(Συνιστώμενη	περιοχή	θερμοκρασιών	
ανάλογα με το βαθμό λερώματος: 
κρύο -40 °C)
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ός
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ερ
ώ

μα
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ς

Πολύ 
λερωμένα

Μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	
απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά 
απορρυπαντικά που συνιστώνται 
για	χρωματιστά,	σε	δόσεις	που	
συνιστώνται για πολύ λερωμένα 
ρούχα.	Συνιστάται	να	χρησιμοποιείτε	
απορρυπαντικά σε σκόνη για τον 
καθαρισμό λεκέδων από λάσπη και 
χώμα	και	λεκέδων	με	ευαισθησία	
σε λευκαντικά. Χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικά	χωρίς	λευκαντικό.

Κανονικά	
λερωμένα

Μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	
απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά 
απορρυπαντικά που συνιστώνται 
για	χρωματιστά,	σε	δόσεις	
που συνιστώνται για κανονικά 
λερωμένα	ρούχα.	Χρησιμοποιείτε	
απορρυπαντικά	χωρίς	λευκαντικό.

Ελαφρά 
λερωμένα

Μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	
απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά 
απορρυπαντικά που συνιστώνται 
για	χρωματιστά,	σε	δόσεις	
που συνιστώνται για ελαφρά 
λερωμένα	ρούχα.	Χρησιμοποιείτε	
απορρυπαντικά	χωρίς	λευκαντικό.
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Αν	το	προϊόν	δεν	περιέχει	κύπελλο	
υγρού απορρυπαντικού:
•		 Μη	χρησιμοποιείτε	υγρό	απορρυπαντικό	για	την	

πρόπλυση σε πρόγραμμα με πρόπλυση.
•		 Το	υγρό	απορρυπαντικό	δημιουργεί	λεκέδες	

στα	ρούχα	σας	αν	χρησιμοποιηθεί	με	τη	
λειτουργία	Καθυστέρηση	έναρξης.	Αν	
πρόκειται	να	χρησιμοποιήσετε	τη	λειτουργία	
Καθυστέρηση	έναρξης,	μη	χρησιμοποιήσετε	υγρό	
απορρυπαντικό.

Χρήση απορρυπαντικού σε μορφή τζελ 
και ταμπλέτας
Ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες 
όταν χρησιμοποιείτε	απορρυπαντικά	σε	
ταμπλέτα, τζελ και παρόμοια.
•	 Αν	η	πυκνότητα	του	απορρυπαντικού	σε	τζελ	

είναι παρόμοια με υγρού και η συσκευή σας 
δεν	περιέχει	ειδικό	κύπελλο	απορρυπαντικού,	
προσθέστε το απορρυπαντικό σε τζελ στο 
διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης κατά 
την πρώτη εισαγωγή νερού. Αν το πλυντήριό 
σας	περιέχει	κύπελλο	υγρού	απορρυπαντικού,	
προσθέστε το απορρυπαντικό στο κύπελλο αυτό 
πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

•	 Αν	η	πυκνότητα	του	απορρυπαντικού	σε	τζελ	δεν	
είναι	ρευστή	ή	είναι	ταμπλέτα	υγρού	σε	σχήμα	
κάψουλας,	τοποθετήστε	το	απ'	ευθείας	στο	
τύμπανο πριν το πλύσιμο.

•	 Τοποθετείτε	τα	απορρυπαντικά	σε	ταμπλέτα	στο	
διαμέρισμα κύριας πλύσης (διαμέρισμα αρ. "2") ή 
απ' ευθείας στο τύμπανο πριν το πλύσιμο.

C
Τα	απορρυπαντικά	σε	ταμπλέτες	μπορεί	
να αφήσουν κατάλοιπα στο διαμέρισμα 
απορρυπαντικού. Αν αντιμετωπίσετε 
τέτοιο πρόβλημα, σε μελλοντικά πλυσίματα 
τοποθετείτε το απορρυπαντικό σε ταμπλέτα 
ανάμεσα	στα	ρούχα,	κοντά	στο	κάτω	μέρος	του	
τυμπάνου.

Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό σε ταμπλέτα 
ή	τζελ	χωρίς	να	επιλέξετε	τη	λειτουργία	
πρόπλυσης.

Χρήση κόλλας (κολλαρίσματος)
•	 Προσθέστε	τυχόν	υγρή	κόλλα,	κόλλα	σε	σκόνη	ή	

τη βαφή υφάσματος στο διαμέρισμα μαλακτικού.
•	 Μην	χρησιμοποιείτε	μαλακτικό	και	κόλλα	μαζί	

στον ίδιο κύκλο πλυσίματος.
•	 Μετά	τη	χρήση	κόλλας	σκουπίστε	το	εσωτερικό	

της συσκευής με ένα ελαφρά υγρό και καθαρό 
πανί.

Χρήση λευκαντικών
•	 Επιλέξτε	ένα	πρόγραμμα	με	πρόπλυση	και	

προσθέστε	το	λευκαντικό	στην	αρχή	της	
πρόπλυσης. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό 
στο διαμέρισμα πρόπλυσης. Εναλλακτικά, 
επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόσθετο ξέβγαλμα 
και προσθέστε το λευκαντικό ενώ το πλυντήριο 
προσλαμβάνει νερό από το διαμέρισμα 
απορρυπαντικού κατά την πρώτη φάση 
ξεβγάλματος.

•	 Μη	χρησιμοποιήσετε	λευκαντικό	και	
απορρυπαντικό αναμιγνύοντάς τα.

•	 Χρησιμοποιείτε	μικρή	ποσότητα	(περ.	50	ml)	
λευκαντικού	και	ξεβγάζετε	τα	ρούχα	πολύ	καλά	
γιατί	προκαλεί	ερεθισμό	στο	δέρμα.	Μη	χύνετε	
το	λευκαντικό	πάνω	στα	ρούχα	και	μην	το	
χρησιμοποιείτε	για	χρωματιστά	ρούχα.	

•	 Όταν	χρησιμοποιείτε	λευκαντικό	με	βάση	το	
οξυγόνο, επιλέξτε ένα πρόγραμμα που πλένει σε 
χαμηλότερη	θερμοκρασία.	

•	 Τα	λευκαντικά	με	βάση	το	οξυγόνο	μπορούν	να	
χρησιμοποιηθούν	μαζί	με	τα	απορρυπαντικά.	
Ωστόσο αν η πυκνότητα δεν είναι ίδια με του 
απορρυπαντικού, προσθέστε το απορρυπαντικό 
στο διαμέρισμα αρ. "2" στο συρτάρι 
απορρυπαντικού και περιμένετε έως ότου το 
απορρυπαντικό απομακρυνθεί με το νερό που 
εισάγει το πλυντήριο. Προσθέστε το λευκαντικό 
από το ίδιο διαμέρισμα ενώ το πλυντήριο 
συνεχίζει	να	προσλαμβάνει	νερό.

Χρήση αποσκληρυντικού
•		 Όταν	απαιτείται,	χρησιμοποιείτε	

αποσκληρυντικά	προϊόντα	παρασκευασμένα	
ειδικά	για	πλυντήρια	ρούχων	μόνο.		
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4	 Χειρισμός	του	προϊόντος
4.1	Πίνακας	ελέγχου

1 - Περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος (Πάνω θέση Ενεργοποίηση/ 
Απενεργοποίηση)
2	-	Οθόνη
3	-	Ένδειξη	Καθυστέρησης	έναρξης
4 - Ενδείξεις Παρακολούθησης προγράμματος
5	-	Κουμπί	Έναρξη	/	Παύση
6	-	Κουμπιά	Βοηθητικών	λειτουργιών
7	-	Κουμπί	Ρύθμισης	αριθμού	στροφών	στυψίματος
8	-	Κουμπί	Ρύθμισης	θερμοκρασίας

1 2 3

4

5678

Πάπλωμα
(Κλινοστρω

μνή)

Στύψιμο Ευπαθή 20° Πρόγραμμα 
Αυτόματο

Πουκάμισα

Ανάμικτα 40

Εξπρές πολύ 
σύντομο 

πρόγραμμα

Καθημεριν
ά εξπρές

Προστασία 
φινιρίσματος

Ατμός  Μεταξωτά+
Πλύσιμο στο 

χέρι
Προστασί
α μωρού+

Σκούρα
(Φροντίδα 
σκούρων)

Σκούρα
(Φροντίδα 
σκούρων)

Πλύσιμο 
στο χέρι

Προστασία 
μωρού

Βαμβακε
ρά Οικον.

Βαμβακερά Συνθετικά Μάλλινα

ΞέβγαλμαΑποστράγγι
ση

(Άντληση)

Φρεσκάρι
σμα

Πρόπλυση Νυχτερινή 
λειτουργία

Σύντομη 
πλύση

Πρόσθετο 
ξέβγαλμα
(Πρόσθετο 
ξέβγαλμα)

Χρονική 
καθυστέρηση 

έναρξης 
προγράμματος

Υγιεινή 20° 
(Hygiene 20°)
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Ενδεικτικές τιμές για προγράμματα Συνθετικά (EL)
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Υπολειπόμενη υγρασία (%) ** Υπολειπόμενη υγρασία (%) **

≤ 1000 σ.α.λ. >	1000	σ.α.λ.

Συνθετικά 60 3 50 0.95 01:50 45 40

Συνθετικά 40 3 50 0.73 01:40 45 40

*	Μπορείτε	να	δείτε	στην	οθόνη	της	συσκευής	το	χρόνο	πλυσίματος	του	προγράμματος	που	επιλέξατε.	Είναι	κανονικό	να	εμφανίζονται	
μικρές	διαφορές	ανάμεσα	στο	χρόνο	που	εμφανίζεται	στην	οθόνη	και	τον	πραγματικό	χρόνο	πλυσίματος.

**	Οι	τιμές	υπολειπόμενης	υγρασίας	μπορεί	να	διαφέρουν	ανάλογα	με	τον	επιλεγμένο	αριθμό	στροφών	στυψίματος.

4.2 Προετοιμασία της συσκευής
1.Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι 
σωλήνες	έχουν	συνδεθεί	στεγανά.	

2.Συνδέστε	τη	συσκευή	στην	παροχή	
ρεύματος.

3.Ανοίξτε	πλήρως	τη	βάνα	παροχής	
νερού.

4.Τοποθετήστε	τα	ρούχα	μέσα	στο	
πλυντήριο. 

5.Προσθέστε απορρυπαντικό και 
μαλακτικό. 

4.3 Επιλογή προγράμματος 
και πρακτικές συμβουλές 
για αποδοτικό πλύσιμο

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που 
είναι κατάλληλο για τον τύπο, 
την ποσότητα και το βαθμό 
λερώματος	των	ρούχων,	σύμφωνα	
με τον "Πίνακα προγραμμάτων και 
καταναλώσεων" και τον πίνακα 
θερμοκρασιών που θα βρείτε 
παρακάτω.

2.Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα 
με το κουμπί Επιλογής 
προγράμματος.

4.4	Κύρια	προγράμματα	
Ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, 
διατίθενται τα εξής κύρια 
προγράμματα:
•	Βαμβακερά
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα 
για	τα	βαμβακερά	σας	ρούχα	
(όπως σεντόνια, σετ καλυμμάτων 
παπλωμάτων και μαξιλαριών, 
πετσέτες,	μπουρνούζια,	εσώρουχα	
κλπ.).	Τα	ρούχα	σας	θα	πλυθούν	με	
έντονες κινήσεις πλυσίματος σε κύκλο 
μεγάλης διάρκειας.

•	Συνθετικά
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα 
για	να	πλύνετε	τα	συνθετικά	ρούχα	
σας	(πουκάμισα,	μπλούζες,	ρούχα	από	
βαμβάκι ανάμικτο με συνθετικές ίνες 
κλπ.). Πλένει με απαλές κινήσεις και 
έχει	μικρότερο	κύκλο	πλυσίματος	σε	
σχέση	με	το	πρόγραμμα	Βαμβακερά.
Για κουρτίνες και δαντέλες, 
χρησιμοποιήστε	το	πρόγραμμα	
Συνθετικά 40˚C με επιλεγμένες τις 
λειτουργίες για πρόπλυση και για 
λιγότερο τσαλάκωμα. Επειδή η πλεκτή 
δομή τους προκαλεί υπερβολικό 
αφρισμό, πλένετε τα βελούδινα/
τις δαντέλες προσθέτοντας μικρή 
ποσότητα απορρυπαντικού στο 
διαμέρισμα κύριας πλύσης. Μην 
προσθέσετε απορρυπαντικό στο 
διαμέρισμα πρόπλυσης.
•	Μάλλινα
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα 
για	να	πλύνετε	τα	μάλλινα	ρούχα	σας.	
Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία 
σύμφωνα με τις πληροφορίες 
στις	ετικέτες	των	ρούχων	σας.	
Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ειδικό 
για μάλλινα.

"Ο	κύκλος	πλυσίματος	Μάλλινα	της	
συσκευής	αυτής	έχει	εγκριθεί	από	
την	'The	Woolmark	Company'	για	
πλύσιμο	μάλλινων	προϊόντων	που	
μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο, 
εφόσον	τα	προϊόντα	αυτά	πλυθούν	
σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα 
του ενδύματος και τις οδηγίες που 
εκδίδονται από τον κατασκευαστή 
αυτού του πλυντηρίου.M14066" 
"Στο	Ην.	Βασίλειο,	την	Ιρλανδία,	
το	Χονγκ	Κονγκ	και	την	Ινδία,	το	
εμπορικό	σήμα	Woolmark	αποτελεί	
εμπορικό σήμα πιστοποίησης."
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4.5 Πρόσθετα προγράμματα 
Για	ειδικές	περιπτώσεις	υπάρχουν	
και πρόσθετα προγράμματα στο 
πλυντήριο.

C
Τα	πρόσθετα	προγράμματα	
ενδέχεται	να	διαφέρουν,	ανάλογα	με	
το μοντέλο του πλυντηρίου.

•	Βαμβακερά	Οικον
Πλένοντας κανονικά λερωμένα 
βαμβακερά	και	λινά	ρούχα	σε	
αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να 
εξασφαλίσετε	υψηλότερη	απόδοση	
ως προς την ενέργεια και το νερό 
σε σύγκριση με άλλα προγράμματα 
για βαμβακερά. Η πραγματική 
θερμοκρασία του νερού μπορεί να 
διαφέρει από την αναφερόμενη 
θερμοκρασία πλύσης. Σε περίπτωση 
πλυσίματος σε μικρότερες ποσότητες 
(π.χ.	με	μισό	φορτίο	ή	λιγότερο),	η	
διάρκεια του προγράμματος μπορεί 
να μειωθεί αυτόματα στα επόμενα 
στάδια του προγράμματος. Στην 
περίπτωση αυτή η κατανάλωση 
ενέργειας και νερού θα μειωθεί για 
πιο οικονομικό πλύσιμο. Αυτή η 
δυνατότητα διατίθεται στα μοντέλα 
με	ένδειξη	υπολειπόμενου	χρόνου.
•	BabyProtect	(Προστασία	Μωρού)
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα μεγάλης 
διάρκειας που μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε	για	ρούχα	για	τα	οποία	
επιθυμείτε πλύσιμο αντιαλλεργικό 
και	υγιεινής,	σε	υψηλή	θερμοκρασία	
με εντατικούς και μεγάλης διάρκειας 
κύκλους πλυσίματος.  
•	Ευπαθή	20°
Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε 
να	πλένετε	τα	ευπαθή	ρούχα	σας.	
Πλένει	με	πιο	απαλές	κινήσεις	χωρίς	
ενδιάμεσο	στύψιμο	σε	σύγκριση	με	
το πρόγραμμα Συνθετικά. Θα πρέπει 
να	χρησιμοποιείται	για	ρούχα	για	
τα οποία συνιστάται πολύ απαλό 
πλύσιμο.
•	Πλύσ	στο	χέρι
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα 
για να πλύνετε τα μάλλινα/ευπαθή 
ρούχα	σας	που	έχουν	ετικέτες	
"not	machine-	washable"	(να	μην	
πλένεται στο πλυντήριο) για τα οποία 
συνιστάται	πλύσιμο	στο	χέρι.	Πλένει	
τα	ρούχα	με	πολύ	απαλές	κινήσεις	για	
να μην τους προξενεί φθορά.

•	Ημέρας	εξπρές
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα 
για να πλένετε γρήγορα τα ελαφρά 
λερωμένα	βαμβακερά	ρούχα	σας.
•	Πολύ	σύντομο	εξπρές
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα 
για να πλένετε γρήγορα μικρές 
ποσότητες από τα ελαφρά λερωμένα 
βαμβακερά	ρούχα	σας.	Τα	ρούχα	σας	
θα πλυθούν στους 30 ˚C σε σύντομο 
χρόνο	της	τάξης	των	14	λεπτών.
•	Σκούρα
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα 
για	να	πλύνετε	τα	σκούρα	ρούχα	σας,	
ή	τα	ρούχα	σας	που	δεν	θέλετε	να	
ξεθωριάσουν. Η πλύση εκτελείται με 
μικρή	μηχανική	δράση	και	σε	χαμηλές	
θερμοκρασίες. Για το πλύσιμο των 
σκούρων	χρωματιστών	ρούχων	
συνιστάται	να	χρησιμοποιείτε	υγρό	
απορρυπαντικό ή σαμπουάν για 
μάλλινα.
•	Μικτά	40	(Mix	40)
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα 
για να πλένετε τα βαμβακερά και 
συνθετικά	ρούχα	σας	μαζί,	χωρίς	να	
τα	ξεχωρίζετε.
•	Πουκάμισα
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα 
για να πλένετε μαζί πουκάμισα από 
υφάσματα βαμβακερά, συνθετικά και 
βαμβακερά ανάμικτα με συνθετικές 
ίνες.
•	Hygiene	20°
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα 
για	ρούχα	σας	για	τα	οποία	επιθυμείτε	
πλύσιμο	σε	χαμηλότερη	θερμοκρασία	
με εντατικούς και μεγάλης διάρκειας 
κύκλους πλυσίματος. Χρησιμοποιείτε 
αυτό	το	πρόγραμμα	για	ρούχα	σας	για	
τα οποία επιθυμείτε πλύσιμο υγιεινής 
σε	χαμηλότερη	θερμοκρασία.

4.6 Ειδικά προγράμματα
Για ειδικές εφαρμογές, επιλέξτε ένα 
από τα προγράμματα που ακολουθούν.
•	Ξέβγαλμα
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα 
όταν	θέλετε	ξεχωριστό	ξέβγαλμα	ή	
κολλάρισμα.
•	Στύψιμο	+	Άντληση
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα 
για την εκτέλεση ενός πρόσθετου 
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κύκλου	στυψίματος	των	ρούχων	ή	για	
να αποστραγγιστεί το νερό από το 
πλυντήριο.
Πριν επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα, 
επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό 
στροφών	στυψίματος	και	πατήστε	
το κουμπί Έναρξης / Παύσης. Πρώτα, 
το πλυντήριο θα στραγγίξει το νερό 
που	περιέχει.	Κατόπιν	θα	στύψει	τα	
ρούχα	στη	ρυθμισμένη	ταχύτητα	και	
θα αποστραγγίσει το νερό που αυτά 
θα ελευθερώσουν.
Αν θέλετε μόνο να αποστραγγίσετε 
το	νερό	χωρίς	να	στύψετε	τα	
ρούχα	σας,	επιλέξτε	το	πρόγραμμα	
Άντληση+Στύψιμο	και	κατόπιν	με	το	
κουμπί	επιλογής	στροφών	στυψίματος	
επιλέξτε τη λειτουργία Χωρίς 
στύψιμο.	Πατήστε	το	κουμπί	Έναρξη	/	
Παύση.

C
Για	ευπαθή	ρούχα	θα	πρέπει	να	
χρησιμοποιείτε	χαμηλότερες	
στροφές	στυψίματος.

4.7 Επιλογή θερμοκρασίας
Όταν	επιλέγετε	ένα	νέο	πρόγραμμα,	
στην ένδειξη θερμοκρασίας 
εμφανίζεται η μέγιστη θερμοκρασία 
για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Για να μειώσετε τη θερμοκρασία, 
πιέστε πάλι το κουμπί Ρύθμιση 
θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία 
μειώνεται βαθμιαία. 

C
Αν	το	πρόγραμμα	δεν	έχει	φθάσει	
ακόμα στη φάση θέρμανσης, 
μπορείτε να αλλάξετε τη 
θερμοκρασία	χωρίς	να	θέσετε	τη	
συσκευή σε λειτουργία Παύσης.

4.8 Επιλογή αριθμού 
στροφών	στυψίματος

Όταν	επιλέγετε	ένα	νέο	πρόγραμμα,	
στην ένδειξη αριθμού στροφών 
στυψίματος	εμφανίζεται	ο	
συνιστώμενος αριθμός στροφών 
στυψίματος	για	το	επιλεγμένο	
πρόγραμμα.
Για να μειώσετε τις στροφές 
στυψίματος,	πιέστε	το	κουμπί	
Ρύθμισης	στροφών	στυψίματος.	
Ο	αριθμός	στροφών	στυψίματος	
μειώνεται	βαθμιαία.	Τότε,	ανάλογα	με	
το μοντέλο της συσκευής, στην οθόνη 
εμφανίζονται οι επιλογές "Ξέβγαλμα 
&	Αναμονή"	και	"Χωρίς	στύψιμο".	Για	

εξήγηση αυτών των επιλογών βλ. 
την ενότητα "Επιλογή βοηθητικών 
λειτουργιών".

C
Αν	το	πρόγραμμα	δεν	έχει	φθάσει	
ακόμα	στη	φάση	στυψίματος,	
μπορείτε να αλλάξετε τις στροφές 
στυψίματος	χωρίς	να	θέσετε	τη	
συσκευή σε λειτουργία Παύσης.

Παύση ξεβγάλματος
Αν δεν θέλετε να βγάλετε τα 
ρούχα	αμέσως	μετά	το	τέλος	
του προγράμματος, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε	τη	λειτουργία	
Ξέβγαλμα & Αναμονή και να 
διατηρήσετε	τα	ρούχα	μέσα	στο	
νερό του τελικού ξεβγάλματος, ώστε 
να	αποτρέψετε	να	τσαλακωθούν	αν	
παραμείνουν	στο	πλυντήριο	χωρίς	
νερό. Μετά από αυτή τη διαδικασία, 
αν θέλετε να αποστραγγίσετε το 
νερό	χωρίς	στύψιμο	των	ρούχων	σας,	
πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση. 
Το	πρόγραμμα	θα	συνεχιστεί	και	θα	
ολοκληρωθεί μετά την αποστράγγιση 
του νερού.
Αν	θέλετε	να	στύψετε	τα	ρούχα	
σας	που	είχαν	παραμείνει	στο	νερό,	
ρυθμίστε τον Αριθμό στροφών 
στυψίματος	και	πατήστε	το	κουμπί	
Έναρξη/Παύση.
Το	πρόγραμμα	συνεχίζεται.	Το	
πλυντήριό σας αδειάζει το νερό, 
στύβει	τα	ρούχα	και	το	πρόγραμμα	
ολοκληρώνεται.
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4.9 Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων

•	:	Επιλέγεται
* : Επιλέγεται αυτόματα, δεν μπορεί να ακυρωθεί.
** : Πρόγραμμα Ενεργειακής Σήμανσης (EN 60456 Έκδ. 3)
***	:	Αν	οι	μέγιστες	στροφές	στυψίματος	του	πλυντηρίου	σας	είναι	χαμηλότερες	από	την	τιμή	αυτή,	μπορείτε	να	
επιλέξετε μόνο το διαθέσιμο μέγιστο αριθμό στροφών.
- : Για το μέγιστο φορτίο, δείτε την περιγραφή του προγράμματος.

**	"Τα	προγράμματα	Βαμβακερά	οικ.	40	°C	και	Βαμβακερά	οικ.	60	°C	είναι	τυπικά	προγράμματα."	Τα	
προγράμματα αυτά είναι γνωστά ως 'τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών 40°C' και 'τυπικό πρόγραμμα 
βαμβακερών 60°C' και υποδηλώνονται στον πίνακα  
με τα σύμβολα  .

C
Η κατανάλωση νερού και ρεύματος είναι δυνατόν να διαφέρει, ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, 
τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το είδος και την 
ποσότητα	των	ρούχων,	την	επιλογή	βοηθητικών	λειτουργιών	και	τον	αριθμό	στροφών	στυψίματος,	
καθώς και ανάλογα με τις μεταβολές της τάσης του ρεύματος.

Μπορείτε	να	δείτε	στην	οθόνη	του	μηχανήματος	το	χρόνο	πλυσίματος	του	προγράμματος	που	
επιλέξατε.	Είναι	κανονικό	να	εμφανίζονται	μικρές	διαφορές	ανάμεσα	στο	χρόνο	που	εμφανίζεται	
στην	οθόνη	και	τον	πραγματικό	χρόνο	πλυσίματος.

Οι	βοηθητικές	λειτουργίες	στον	πίνακα	ενδέχεται	να	διαφέρουν	ανάλογα	με	το	μοντέλο	της	συσκευής	
σας. 
"Η δυνατότητα επιλογής βοηθητικών λειτουργιών μπορεί να τροποποιηθεί από τον κατασκευαστή. 
Μπορεί να προστεθούν νέες δυνατότητες επιλογής ή να καταργηθούν υφιστάμενες."  
"Ο	αριθμός	στροφών	στυψίματος	της	συσκευής	σας	μπορεί	να	διαφέρει	μεταξύ	προγραμμάτων,	
ωστόσο	δεν	μπορεί	να	υπερβεί	το	μέγ.	αριθμό	στροφών	στυψίματος	για	τη	συσκευή	σας."
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Περιοχή	επιλέξιμων	
θερμοκρασιών σε °C

Βαμβακερά	Οικον

60** 7 53 0.95 1600 40-60

60** 3.5 43 0.62 1600 40-60

40** 3.5 43 0.60 1600 40-60

Βαμβακερά

90 7 69 2.15 1600 • • • Κρύο-90

60 7 66 1.40 1600 • • • Κρύο-90

40 7 66 0.70 1600 • • • Κρύο-90

Συνθετικά
60 3 50 0.95 800 • • • Κρύο-60

40 3 50 0.73 800 • • • Κρύο-60

Ημέρας εξπρές

90 7 55 1.80 1400 Κρύο-90

60 7 55 1.10 1400 Κρύο-90

30 7 55 0.25 1400 Κρύο-90

Πολύ σύντομο εξπρές 30 2 50 0.11 1400 Κρύο-30

Πουκάμισα 60 3 48 0.34 600 • • Κρύο-60

Μικτά	40	(Mix	40) 40 3 50 0.73 800 • • • Κρύο-40

Πλύσ	στο	χέρι 20 1 41 0.15 600 20

Μάλλινα 40 1.5 56 0.27 600 Κρύο-40

BabyProtect	(Προστασία	
Μωρού)

90 7 90 2.40 1600 • 30-90

Σκούρα 40 3 70 0.50 800 Κρύο-40

Hygiene	20° 20 2 95 0.40 1600 20

Ευπαθή 20° 20 3 45 0.15 600 20



38 / EL Πλυντήριο Ρούχων / Εγχειρίδιο Χρήστη

4.10 Επιλογή βοηθητικών 
λειτουργιών

Επιλέξτε τις απαιτούμενες 
βοηθητικές	λειτουργίες	πριν	αρχίσετε	
το πρόγραμμα. Επιπλέον, ενώ 
λειτουργεί η συσκευή, μπορείτε και να 
επιλέξετε ή να ακυρώσετε βοηθητικές 
λειτουργίες που είναι κατάλληλες για 
το	εκτελούμενο	πρόγραμμα	χωρίς	
να πατήσετε το κουμπί Έναρξη/
Παύση. Για να γίνει αυτό, η συσκευή 
πρέπει να είναι σε φάση πριν τη 
βοηθητική λειτουργία που πρόκειται 
να επιλέξετε ή να ακυρώσετε.
Αν η βοηθητική λειτουργία δεν 
μπορεί να επιλεγεί ή να ακυρωθεί, η 
λυχνία	της	αντίστοιχης	βοηθητικής	
λειτουργίας θα αναβοσβήσει 3 φορές 
για	να	προειδοποιήσει	το	χρήστη.

C
Ορισμένες	λειτουργίες	δεν	μπορούν	
να επιλεγούν μαζί. Για παράδειγμα, 
Πρόπλυση και Σύντομη Πλύση.

Αν επιλεγεί μια δεύτερη βοηθητική 
λειτουργία που αντιβαίνει με την 
πρώτη	που	επιλέχτηκε	πριν	την	
εκκίνηση της συσκευής, η λειτουργία 
που	επιλέχτηκε	πρώτη	θα	ακυρωθεί	
και θα παραμείνει ενεργή η δεύτερη 
βοηθητική	λειτουργία	που	επιλέχτηκε.	
Για παράδειγμα, αν θέλετε να 
επιλέξετε Σύντομη Πλύση αφού 
επιλέξατε την Πρόπλυση, η Πρόπλυση 
θα ακυρωθεί και η Σύντομη Πλύση θα 
παραμείνει ενεργή.

Δεν	μπορεί	να	επιλεγεί	βοηθητική	
λειτουργία που δεν είναι συμβατή 
με το πρόγραμμα. (Βλ. "Πίνακας 
προγραμμάτων και καταναλώσεων")

Τα	κουμπιά	των	βοηθητικών	
λειτουργιών	ενδέχεται	να	διαφέρουν,	
ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής 
σας.

•	Πρόπλυση
Η Πρόπλυση είναι αναγκαία μόνο 
για	πολύ	λερωμένα	ρούχα.	Χωρίς	
τη	χρήση	της	Πρόπλυσης	μπορείτε	
να εξοικονομήσετε ενέργεια, νερό, 
απορρυπαντικό	και	χρόνο.

C
Για δαντέλες, τούλι και κουρτίνες 
συνιστάται	πρόπλυση	χωρίς	
απορρυπαντικό.

•	Σύντομo
Η λειτουργία αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί	στα	προγράμματα	
Βαμβακερά και Συνθετικά. Μειώνει 
το	χρόνο	πλυσίματος	καθώς	και	τον	

αριθμό των φάσεων ξεβγάλματος για 
ελαφρά	λερωμένα	ρούχα. 

C
Όταν	επιλέγετε	αυτή	τη	λειτουργία,	
τοποθετήστε στο πλυντήριό σας 
τη	μισή	ποσότητα	ρούχων	από	
αυτή που καθορίζεται στον πίνακα 
προγραμμάτων.

•	Αφαίρεση	τριχών	κατοικίδιων
Αυτή η λειτουργία βοηθά στην 
αφαίρεση	τριχών	κατοικίδιων	που	
παραμένουν	στα	ρούχα	σας.
Όταν	επιλέγετε	αυτή	τη	λειτουργία,	
προστίθενται στο κανονικό 
πρόγραμμα οι φάσεις Πρόπλυση και 
Πρόσθετο ξέβγαλμα. Έτσι, το πλύσιμο 
γίνεται με περισσότερο νερό (30%) 
και	οι	τρίχες	κατοικίδιων	αφαιρούνται	
πιο αποτελεσματικά.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Ποτέ 
μην πλύνετε τα κατοικίδιά σας στο 
πλυντήριο	ρούχων.

Καθυστέρηση	έναρξης
Με	τη	λειτουργία	Καθυστέρηση	
έναρξης, η έναρξη του προγράμματος 
μπορεί να καθυστερήσει έως 19 ώρες. 
Ο	χρόνος	καθυστέρησης	έναρξης	
μπορεί να αυξηθεί σε βήματα της 1 
ώρας.

C
Όταν	έχετε	επιλέξει	Καθυστέρηση	
έναρξης,	μη	χρησιμοποιείτε	υγρό	
απορρυπαντικό!	Υπάρχει	κίνδυνος	να	
σχηματιστούν	λεκέδες	στα	ρούχα.

1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης, 
τοποθετήστε	τα	ρούχα	στο	
πλυντήριο και προσθέστε 
απορρυπαντικό κλπ.

2. Επιλέξτε το πρόγραμμα 
πλυσίματος, τη θερμοκρασία, 
τον	αριθμό	στροφών	στυψίματος	
και βοηθητικές λειτουργίες, αν 
απαιτούνται.

3.	Ρυθμίστε	τον	επιθυμητό	χρόνο	
πατώντας	το	κουμπί	Καθυστέρηση	
έναρξης.

4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / 
Παύση.	Εμφανίζεται	τότε	ο	χρόνος	
Καθυστέρησης	έναρξης	που	έχετε	
ρυθμίσει.	Αρχίζει	η	αντίστροφη	
μέτρηση	της	Καθυστέρησης	
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έναρξης.	“Το	σύμβολο	“_”	δίπλα	
στο	χρόνο	καθυστέρησης	έναρξης	
κινείται πάνω και κάτω στην οθόνη. 

C
Κατά	το	χρόνο	καθυστέρησης	
έναρξης μπορούν να φορτωθούν 
περισσότερα	ρούχα.

5. Στο τέλος της αντίστροφης 
μέτρησης, θα εμφανιστεί η διάρκεια 
του επιλεγμένου προγράμματος. 
Το	σύμβολο	“_”	θα	πάψει	να	
εμφανίζεται και θα ξεκινήσει το 
επιλεγμένο πρόγραμμα.

Τροποποίηση	του	χρόνου	
Καθυστέρησης	έναρξης
Αν	θέλετε	να	αλλάξετε	το	χρόνο	
κατά τη διάρκεια της αντίστροφης 
μέτρησης:
1.	Πατήστε	το	κουμπί	Καθυστέρηση	
έναρξης.	Ο	χρόνος	θα	αυξάνεται	
κατά 1 ώρα κάθε φορά που πατάτε 
το κουμπί.

2. Αν θέλετε να μειώσετε το 
χρόνο	καθυστέρησης	έναρξης,	
πιέστε επανειλημμένα το κουμπί 
Καθυστέρηση	έναρξης,	έως	ότου	
στην οθόνη εμφανιστεί ο επιθυμητός 
χρόνος	καθυστέρησης	έναρξης.

Ακύρωση της λειτουργίας 
Καθυστέρηση	έναρξης
Εάν θελήσετε να ακυρώσετε 
την αντίστροφη μέτρηση της 
καθυστέρησης έναρξης και να 
ξεκινήσετε αμέσως το πρόγραμμα:
1.	Θέστε	το	χρόνο	Καθυστέρησης	

έναρξης σε μηδέν ή γυρίστε το 
περιστροφικό κουμπί Επιλογής 
προγράμματος σε οποιοδήποτε 
πρόγραμμα. Έτσι θα ακυρωθεί 
η	λειτουργία	Καθυστέρησης	
έναρξης.	Η	λυχνία	Τέλος/Ακύρωση	
αναβοσβήνει	συνεχώς.	

2.	Κατόπιν	επιλέξτε	πάλι	το	
πρόγραμμα που θέλετε να 
εκτελεστεί.

3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση 
ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

4.11 Έναρξη του προγράμματος
1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση 

ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
2.	Θα	ανάψει	η	λυχνία	ένδειξης	

παρακολούθησης του προγράμματος 
που	δείχνει	την	έναρξη	του	
προγράμματος.

C
Αν δεν εκκινηθεί κανένα πρόγραμμα 
ή δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 1 
λεπτού κατά τη διαδικασία επιλογής 
προγράμματος, η συσκευή θα μεταβεί 
σε κατάσταση Παύσης και θα μειωθεί 
η ένταση φωτισμού των ενδείξεων 
θερμοκρασίας, αριθμού στροφών 
και	πόρτας	φόρτωσης.	Οι	άλλες	
ενδεικτικές	λυχνίες	και	ενδείξεις	θα	
σβήσουν. Αν γυρίσετε το περιστροφικό 
κουμπί Επιλογής προγράμματος ή 
αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί, οι 
λυχνίες	και	οι	ενδείξεις	θα	ανάψουν	
πάλι.

4.12	Κλείδωμα	προστασίας
Χρησιμοποιείτε	το	Κλείδωμα	
προστασίας για να εμποδίζετε τα 
παιδιά να πειράζουν τις ρυθμίσεις στη 
συσκευή. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε 
αλλαγές σε ένα πρόγραμμα που 
εκτελείται.

C
Αν το περιστροφικό κουμπί Επιλογή 
προγράμματος γυριστεί ενώ είναι 
ενεργό	το	Κλείδωμα	προστασίας,	
στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 
"Con".	Το	Κλείδωμα	προστασίας	δεν	
επιτρέπει οποιαδήποτε αλλαγή στα 
προγράμματα και στη θερμοκρασία, 
στον	αριθμό	στροφών	στυψίματος	και	
στις	βοηθητικές	λειτουργίες	που	έχουν	
επιλεγεί.

Ακόμα και αν επιλεγεί άλλο 
πρόγραμμα με το περιστροφικό 
κουμπί επιλογής προγράμματος, 
ενώ	το	Κλείδωμα	προστασίας	είναι	
ενεργό,	θα	συνεχίσει	να	εκτελείται	
το	προηγούμενο	πρόγραμμα	που	είχε	
επιλεγεί.

Για να ενεργοποιήσετε το 
Κλείδωμα	προστασίας:
Τα	κουμπιά	1ης	και	2ης	Βοηθητικής	
λειτουργίας πρέπει να πατηθούν 
και να κρατηθούν πατημένα για 
3	δευτερόλεπτα.	Οι	λυχνίες	στα	
κουμπιά 1ης και 2ης Βοηθητικής 
λειτουργίας, θα αναβοσβήσουν 
και στην οθόνη θα εμφανιστεί η 
ένδειξη "C03", "C02", "C01» ενώ 
κρατάτε τα κουμπιά πατημένα 
για	3	δευτερόλεπτα.	Κατόπιν	θα	
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 
"Con"	για	να	δείξει	ότι	το	Κλείδωμα	
προστασίας είναι ενεργοποιημένο. 
Αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί 
ή γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί 
επιλογής προγράμματος ενώ είναι 
ενεργό	το	Κλείδωμα	προστασίας,	
στην οθόνη θα εμφανιστεί πάλι η ίδια 
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ένδειξη.	Οι	λυχνίες	στα	κουμπιά	1ης	
και 2ης βοηθητικής λειτουργίας που 
χρησιμοποιούνται	για	απενεργοποίηση	
του	Κλειδώματος	προστασίας	θα	
αναβοσβήσουν 3 φορές.
Για να απενεργοποιήσετε το 
Κλείδωμα	προστασίας:
Πατήστε και κρατήστε πατημένα 
για 3 δευτερόλεπτα τα κουμπιά της 
1ης και 2ης Βοηθητικής λειτουργίας 
ενώ εκτελείται οποιοδήποτε 
πρόγραμμα.	Οι	λυχνίες	στα	κουμπιά	
1ης και 2ης Βοηθητικής λειτουργίας, 
θα αναβοσβήσουν και στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη "C03", "C02", 
"C01» ενώ κρατάτε τα κουμπιά 
πατημένα για 3 δευτερόλεπτα. 
Κατόπιν	στην	οθόνη	θα	εμφανιστεί	
η ένδειξη "COFF" για να δείξει ότι 
το	Κλείδωμα	προστασίας	είναι	
απενεργοποιημένο.

C
Επιπλέον της πιο πάνω μεθόδου, για 
να	απενεργοποιήσετε	το	Κλείδωμα	
προστασίας, γυρίστε το περιστροφικό 
κουμπί επιλογής προγράμματος στη 
θέση Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 
όταν δεν εκτελείται κανένα 
πρόγραμμα και επιλέξτε ένα άλλο 
πρόγραμμα.

Το	Κλείδωμα	προστασίας	δεν	
απενεργοποιείται μετά από διακοπές 
του ηλεκτρικού ρεύματος ή αν η 
συσκευή αποσυνδεθεί από την πρίζα.

4.13 Εξέλιξη του προγράμματος
Η εξέλιξη ενός προγράμματος που 
εκτελείται παρακολουθείται από 
τις ενδείξεις Παρακολούθησης του 
προγράμματος.	Στην	αρχή	κάθε	
φάσης του προγράμματος, θα ανάβει 
η	αντίστοιχη	ενδεικτική	λυχνία	και	
θα	σβήνει	η	λυχνία	της	φάσης	που	
ολοκληρώθηκε.
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις 
βοηθητικές λειτουργίες και τις 
ρυθμίσεις αριθμού στροφών και 
θερμοκρασίας ενώ το πρόγραμμα 
εκτελείται,	χωρίς	να	σταματήσετε	
τη ροή του προγράμματος. Για να το 
κάνετε αυτό, η αλλαγή που πρόκειται 
να κάνετε πρέπει να είναι σε φάση 
που	είναι	μετά	την	τρέχουσα	φάση	
του εκτελούμενου προγράμματος. 
Αν η αλλαγή δεν είναι συμβατή, οι 
αντίστοιχες	λυχνίες	θα	αναβοσβήσουν	
3 φορές.

C
Αν η συσκευή δεν περνά στη φάση 
στυψίματος,	τότε	μπορεί	να	είναι	
ενεργή η επιλογή Ξέβγαλμα & Αναμονή 
ή	να	έχει	ενεργοποιηθεί	το	αυτόματο	
σύστημα	ανίχνευσης	ανισοκατανομής	
φορτίου λόγω ανισοκατανομής των 
ρούχων	στο	πλυντήριο.

4.14	Κλείδωμα	της	
πόρτας φόρτωσης

Στην πόρτα φόρτωσης διατίθεται 
σύστημα κλειδώματος της συσκευής 
που εμποδίζει άνοιγμα της πόρτας σε 
περιπτώσεις που η στάθμη του νερού 
δεν είναι κατάλληλη.
Το	φως	της	πόρτας	φόρτωσης	θα	
αρχίσει	να	αναβοσβήνει	όταν	το	
μηχάνημα	τεθεί	σε	λειτουργία	παύσης.	
Η	συσκευή	ελέγχει	τη	στάθμη	του	
νερού στο εσωτερικό. Αν η στάθμη 
είναι	κατάλληλη,	η	λυχνία	Πόρτα	
φόρτωσης ανάβει μόνιμα εντός 1-2 
λεπτών και η πόρτα μπορεί να ανοίξει. 
Αν η στάθμη δεν είναι κατάλληλη, 
η	λυχνία	Πόρτα	φόρτωσης	σβήνει	
και η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει. 
Αν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα 
φόρτωσης	ενώ	η	λυχνία	Πόρτα	
φόρτωσης είναι σβηστή, τότε 
χρειάζεται	να	ακυρώσετε	το	τρέχον	
πρόγραμμα. Βλ. "Ακύρωση του 
προγράμματος". 

4.15 Αλλαγή των επιλογών αφού 
έχει	ξεκινήσει	το	πρόγραμμα

Θέση της συσκευής σε κατάσταση 
παύσης
Για να θέσετε τη συσκευή σας σε 
κατάσταση παύσης κατά την εξέλιξη 
ενός προγράμματος, πατήστε το 
κουμπί	Έναρξη	/	Παύση.	Η	λυχνία	
της φάσης στην οποία βρίσκεται 
η	συσκευή	αρχίζει	να	αναβοσβήνει	
στις ενδείξεις Παρακολούθησης 
προγράμματος, για να δείξει ότι η 
συσκευή	έχει	τεθεί	σε	κατάσταση	
παύσης. 
Επίσης, όταν είναι έτοιμη να ανοίξει η 
πόρτα, θα είναι μόνιμα αναμμένη και η 
λυχνία	Πόρτα	φόρτωσης	επιπλέον	της	
λυχνίας	που	αντιστοιχεί	στη	φάση	του	
προγράμματος.
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Αλλαγή της βοηθητικής 
λειτουργίας, αριθμού στροφών 
στυψίματος	και	θερμοκρασίας
Ανάλογα	με	τη	φάση	όπου	έχει	
φθάσει το πρόγραμμα, μπορείτε να 
ακυρώσετε ή να ενεργοποιήσετε τις 
βοηθητικές λειτουργίες. Βλ. "Επιλογή 
βοηθητικών λειτουργιών". 
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις αριθμού στροφών και 
θερμοκρασίας. Βλ. "Επιλογή αριθμού 
στροφών	στυψίματος"	και	"Επιλογή	
θερμοκρασίας".

C
Αν δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή, η 
αντίστοιχη	λυχνία	θα	αναβοσβήσει	3	
φορές.

Προσθήκη	ή	αφαίρεση	ρούχων
1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση 

για να θέσετε τη συσκευή σε 
κατάσταση παύσης. Θα αναβοσβήσει 
η	λυχνία	παρακολούθησης	
προγράμματος	της	αντίστοιχης	
φάσης κατά την οποία η συσκευή 
τέθηκε σε κατάσταση Παύσης.

2. Περιμένετε έως ότου επιτραπεί το 
άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης.

3. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και 
προσθέστε	ή	αφαιρέστε	ρούχα.

4.	Κλείστε	την	πόρτα	φόρτωσης.
5.	Κάνετε	αλλαγές	σε	βοηθητικές	

λειτουργίες, ρυθμίσεις 
θερμοκρασίας και αριθμού στροφών, 
αν απαιτείται. 

6. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση 
ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία της 
συσκευής. 

4.16 Ακύρωση του προγράμματος
Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, 
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί 
Επιλογής προγράμματος για να 
επιλέξετε	άλλο	πρόγραμμα.	Το	
προηγούμενο πρόγραμμα θα ακυρωθεί. 
Η	λυχνία	Τέλος	/	Ακύρωση	θα	
αναβοσβήνει	συνεχώς	για	να	δείξει	ότι	
ακυρώθηκε το πρόγραμμα. 
Η	λειτουργία	Άντληση	ενεργοποιείται	
για 1-2 λεπτά ανεξάρτητα από τη 
φάση του προγράμματος και από 
το	αν	υπάρχει	νερό	στη	συσκευή	ή	
όχι.	Μετά	από	αυτό	το	διάστημα,	
η συσκευή σας θα είναι έτοιμη να 
ξεκινήσει με την πρώτη φάση του νέου 
προγράμματος.

C
Ανάλογα με τη φάση στην οποία 
ακυρώθηκε το προηγούμενο 
πρόγραμμα,	ίσως	χρειαστεί	να	
προσθέσετε πάλι απορρυπαντικό και 
μαλακτικό για το νέο πρόγραμμα που 
επιλέξατε.

4.17	Τέλος	του	προγράμματος
Στο τέλος του προγράμματος 
εμφανίζεται στην οθόνη ή ένδειξη 
“End”	(Τέλος).	
1.	Περιμένετε	να	ανάψει	μόνιμα	η	
λυχνία	της	πόρτας	φόρτωσης.

2.	Πατήστε	το	κουμπί	On	/	Off	για	να	
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

3.	Αφαιρέστε	τα	ρούχα	και	κλείστε	την	
πόρτα	φόρτωσης.	Το	πλυντήριό	σας	
είναι έτοιμο για τον επόμενο κύκλο 
πλυσίματος.

4.18 Η συσκευή σας 
είναι εξοπλισμένη με 
"Λειτουργία Αναμονής"

Σε περίπτωση που δεν ξεκινήσετε 
οποιοδήποτε πρόγραμμα ή περιμένετε 
χωρίς	να	κάνετε	οποιαδήποτε	
άλλη ενέργεια όταν η συσκευή 
ενεργοποιηθεί με το κουμπί 
Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης 
(On/Off )	και	είναι	στο	στάδιο	
επιλογής ή αν δεν προβείτε σε 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για 
περίπου 2 λεπτά μετά το τέλος του 
προγράμματος που επιλέξατε, η 
συσκευή σας θα μεταβεί αυτόματα σε 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. 
Η φωτεινότητα των ενδεικτικών 
λυχνιών	θα	μειωθεί.		Επίσης,	αν	
το	προϊόν	σας	είναι	εξοπλισμένο	
με	οθόνη	που	δείχνει	τη	διάρκεια	
του προγράμματος, αυτή η οθόνη 
θα απενεργοποιηθεί τελείως. Σε 
περίπτωση	που	περιστρέψετε	το	
κουμπί Επιλογής προγράμματος ή 
πιέσετε οποιοδήποτε άλλο κουμπί οι 
λυχνίες	και	η	οθόνη	θα	επανέλθουν	
στην	προηγούμενη	κατάστασή	τους.	Οι	
επιλογές που κάνατε κατά την έξοδο 
από τη λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας μπορεί να αλλάξουν. 
Ελέγξτε την καταλληλότητα των 
επιλογών σας πριν ξεκινήσετε το 
πρόγραμμα.	Κάνετε	νέες	ρυθμίσεις	αν	
είναι αναγκαίο. Αυτό δεν είναι βλάβη.
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5 Συντήρηση και καθαρισμός
Αν	καθαρίζετε	το	προϊόν	σε	κανονικά	διαστήματα,	
η	διάρκεια	ζωής	του	μεγαλώνει	ενώ	συγχρόνως	
μειώνονται	τα	συχνά	παρουσιαζόμενα	προβλήματα.
5.1	Καθαρισμός	του	συρταριού	
απορρυπαντικού
Καθαρίζετε	το	συρτάρι	απορρυπαντικού	τακτικά	
(κάθε 4-5 κύκλους πλυσίματος) όπως παρουσιάζεται 
παρακάτω,	για	την	πρόληψη	της	συσσώρευσης	
απορρυπαντικού σε σκόνη με την πάροδο του 
χρόνου.

Ανυψώστε	το	πίσω	μέρος	του	σιφωνίου	για	να	το	
αφαιρέσετε	όπως	δείχνει	η	εικόνα.	

C
Αν	στο	διαμέρισμα	μαλακτικού	αρχίζει	
να συγκεντρώνεται περισσότερη από την 
κανονική ποσότητα μίγματος νερού και 
μαλακτικού, καθαρίστε το σιφώνιο.

2 Πλύνετε το συρτάρι απορρυπαντικού και το 
σιφώνιο	με	άφθονο	χλιαρό	νερό	σε	ένα	νιπτήρα.	
Κατά	τον	καθαρισμό	φοράτε	προστατευτικά	
γάντια	ή	χρησιμοποιήστε	κατάλληλη	βούρτσα	για	
να αποφύγετε την επαφή του δέρματός σας με 
τα κατάλοιπα στο συρτάρι.

3 Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το σιφώνιο 
πάλι στην έδρα του και ωθήστε το μπροστινό του 
τμήμα προς τα κάτω ώστε να βεβαιωθείτε ότι 
έχει	συμπλεχτεί	η	γλωττίδα	ασφάλισης.

5.2	Καθαρισμός	της	πόρτας	φόρτωσης	
και του τυμπάνου
Για	προϊόντα	με	πρόγραμμα	καθαρισμού	τυμπάνου,	
δείτε	την	ενότητα	Λειτουργία	του	προϊόντος	-	
Προγράμματα.
Για	προϊόντα	χωρίς	πρόγραμμα	καθαρισμού	
τυμπάνου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για 
να καθαρίσετε το τύμπανο:
Επιλέξτε τις βοηθητικές λειτουργίες 
Πρόσθετο νερό ή Πρόσθετο ξέβγαλμα. 
Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα για Βαμβακερά 
χωρίς	πρόπλυση.	Ρυθμίστε	τη θερμοκρασία 
στο επίπεδο που συνιστάται στο 
προϊόν	καθαρισμού	του	τυμπάνου,	το	
οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από 
το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Εφαρμόστε 
αυτή τη διαδικασία χωρίς	ρούχα	μέσα	στη	
συσκευή. Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα, 
τοποθετήστε	1	πουγγί	ειδικού	προϊόντος	
καθαρισμού τυμπάνου (αν δεν μπορείτε να 
προμηθευτείτε	το	ειδικό	προϊόν,	τοποθετήστε	έως	
το πολύ 100 γρ. αποσκληρυντικού) στο διαμέρισμα 

απορρυπαντικού κύριας πλύσης (διαμέρισμα 
αρ.	“2”).	Αν	το	αποσκληρυντικό	είναι	σε	μορφή	
ταμπλέτας, τοποθετήστε μόνο μία ταμπλέτα μέσα 
στο διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης, 
αρ.	“2”.	Αφού	τελειώσει	το	πρόγραμμα,	στεγνώστε	
το	εσωτερικό	του	λάστιχου	στεγανοποίησης	με	ένα	
καθαρό πανί.

C Επαναλαμβάνετε	τη	διαδικασία	Καθαρισμός	
τυμπάνου κάθε 2 μήνες.

Χρησιμοποιείτε	προϊόν	κατά	των	καθαλατώσεων	
κατάλληλο	για	πλυντήρια	ρούχων.

Μετά	από	κάθε	πλύσιμο	ελέγξτε	ότι	δεν	έχουν	
παραμείνει στο τύμπανο ξένα υλικά.

Αν	είναι	φραγμένες	οι	οπές	στη	λαστιχένια	
πτυχωτή	στεγανοποίηση	που	φαίνεται	στην	
εικόνα,	ανοίξτε	τις	οπές	χρησιμοποιώντας	μια	
οδοντογλυφίδα.

C
Ξένα μεταλλικά σώματα θα προκαλέσουν 
κηλίδες	σκουριάς	στο	τύμπανο.	Καθαρίστε	
τους λεκέδες στην επιφάνεια του τυμπάνου 
χρησιμοποιώντας	καθαριστικά	για	ανοξείδωτο	
χάλυβα.	Ποτέ	μη	χρησιμοποιήσετε	σύρμα	
τριψίματος.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Ποτέ μη 
χρησιμοποιήσετε	σφουγγάρι	που	χαράζει	ή	
υλικά	που	χαράζουν.	Αυτά	θα	καταστρέψουν	τις	
βαμμένες και τις πλαστικές επιφάνειες.

5.3	Καθαρισμός	του	σώματος	της	
συσκευής	και	του	πίνακα	ελέγχου
Σκουπίστε	όπως	χρειάζεται	το	σώμα	της	συσκευής	
με σαπουνόνερο ή με μη διαβρωτικά, ήπια 
απορρυπαντικά σε τζελ, και στεγνώστε με ένα 
μαλακό πανί.
Για	να	καθαρίσετε	τον	πίνακα	ελέγχου	
χρησιμοποιείτε	μόνο	ένα	μαλακό	και	ελαφρά	υγρό	
πανί.
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5.4	Καθαρισμός	των	φίλτρων	εισόδου	
νερού
Υπάρχει	ένα	φίλτρο	στην	άκρη	κάθε	μιας	από	
τις βαλβίδες εισόδου νερού στο πίσω μέρος του 
μηχανήματος	και	επίσης	στο	άκρο	κάθε	εύκαμπτου	
σωλήνα εισόδου νερού εκεί όπου συνδέονται στο 
διακόπτη	παροχής.	Αυτά	τα	φίλτρα	εμποδίζουν	
τις ξένες ύλες και τις ακαθαρσίες από το νερό να 
εισχωρήσουν	στο	πλυντήριο.	Τα	φίλτρα	πρέπει	να	
καθαρίζονται, επειδή λερώνονται.

1	 Κλείστε	τους	διακόπτες	παροχής	νερού.
2 Αφαιρέστε τα παξιμάδια των εύκαμπτων 

σωλήνων εισόδου νερού για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στα φίλτρα που βρίσκονται στις 
βαλβίδες	εισόδου	νερού.	Καθαρίστε	τα	με	
κατάλληλη βούρτσα. Αν τα φίλτρα είναι πολύ 
λερωμένα, αφαιρέστε τα με μια πένσα και 
καθαρίστε τα.

3 Αφαιρέστε τα φίλτρα από τα ίσια άκρα των 
εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού μαζί με 
τα στεγανοποιητικά και καθαρίστε τα καλά σε 
τρεχούμενο	νερό.

4	 Τοποθετήστε	πάλι	προσεκτικά	στις	θέσεις	του	
τα στεγανοποιητικά και τα φίλτρα και σφίξτε τα 
παξιμάδια	των	εύκαμπτων	σωλήνων	με	το	χέρι.

5.5 Αποστράγγιση του υπολειπόμενου 
νερού και καθαρισμός του φίλτρου 
αντλίας
Το	σύστημα	φίλτρου	στο	πλυντήριό	σας	εμποδίζει	
στερεά σώματα όπως κουμπιά, νομίσματα και 
ίνες υφασμάτων να αποφράξουν τη φτερωτή της 
αντλίας κατά την εκκένωση του νερού πλυσίματος. 
Έτσι	η	αποστράγγιση	του	νερού	θα	γίνεται	χωρίς	
πρόβλημα και θα επεκταθεί η διάρκεια ωφέλιμης 
ζωής της αντλίας.
Αν το πλυντήριό σας δεν μπορεί να αποστραγγίσει 
το νερό, τότε είναι φραγμένο το φίλτρο της 
αντλίας.	Το	φίλτρο	θα	πρέπει	να	καθαρίζεται	όταν	
αποφράσσεται ή κάθε 3 μήνες. Για να καθαριστεί το 
φίλτρο της αντλίας θα πρέπει να αποστραγγιστεί 
πρώτα το νερό.
Επιπλέον,	ίσως	χρειαστεί	να	αποστραγγιστεί	
τελείως το νερό πριν τη μεταφορά της συσκευής 
(π.χ.	κατά	τη	μετακόμιση	σε	άλλο	σπίτι)	και	σε	
περίπτωση συνθηκών που το νερό παγώνει.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Ξένα υλικά που 
παραμένουν στο φίλτρο αντλίας μπορεί να 
προξενήσουν ζημιά στη συσκευή σας ή να 
προκαλέσουν πρόβλημα θορύβου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Αν η συσκευή δεν 
χρησιμοποιείται,	κλείστε	το	διακόπτη	παροχής	
νερού, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
παροχής	νερού	και	αποστραγγίστε	το	νερό	
από	το	εσωτερικό	της	συσκευής	για	πρόληψη	
οποιασδήποτε πιθανότητας παγώματος στην 
περιοχή	εγκατάστασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Μετά από κάθε 
χρήση	κλείνετε	το	διακόπτη	εύκαμπτου	
σωλήνα	παροχής	νερού	στη	συσκευή.

Για να καθαρίσετε το λερωμένο φίλτρο 
και να αποστραγγίσετε το νερό:
1 Αφαιρέστε το φις της συσκευής από την πρίζα 

για	να	διακόψετε	την	παροχή	ρεύματος.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Η θερμοκρασία 
του νερού μέσα στο πλυντήριο μπορεί να 
φθάσει τους 90 ºC. Για την αποφυγή κινδύνου 
εγκαύματος, καθαρίζετε το φίλτρο μόνον 
αφού	έχει	κρυώσει	το	νερό	στο	εσωτερικό	της	
συσκευής.

2 Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου.

3	 Ορισμένα	από	τα	προϊόντα	μας	διαθέτουν	
εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης έκτακτης 
ανάγκης,	ενώ	ορισμένα	όχι.	Ακολουθήστε	τα	πιο	
κάτω βήματα για να αδειάσετε το νερό.
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ού	όταν	το	προϊόν	δεν	διαθέτει	εύκαμπτο	σωλήνα	
αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης:

α	 Τοποθετήστε	ένα	μεγάλο	δοχείο	μπροστά	από	
το φίλτρο ώστε να συλλέξετε το νερό από το 
φίλτρο.

β Ξεσφίξτε το φίλτρο της αντλίας 
(αριστερόστροφα)	έως	ότου	αρχίσει	να	ρέει	νερό	
απ'	αυτό.	Κατευθύνετε	τη	ροή	του	νερού	στο	
δοχείο	που	έχετε	τοποθετήσει	μπροστά	από	το	
φίλτρο.	Πάντα	έχετε	πρόχειρο	ένα	πανί	για	να	
απορροφήσει	τυχόν	νερό	που	χύθηκε.

γ	 Όταν	τελειώσει	το	νερό	από	τη	συσκευή,	
αφαιρέστε τελείως το φίλτρο περιστρέφοντάς 
το.

4	 Καθαρίστε	τυχόν	κατάλοιπα	στο	εσωτερικό	του	
φίλτρου	καθώς	και	τυχόν	ίνες,	αν	υπάρχουν,	
γύρω	από	την	περιοχή	της	φτερωτής.

5	 Τοποθετήστε	το	φίλτρο.
6 Αν το καπάκι του φίλτρου αποτελείται από 

δύο τμήματα, κλείστε το καπάκι του φίλτρου 
πιέζοντας	την	προεξοχή.	Αν	είναι	μονοκόμματο,	
τοποθετήστε πρώτα στις θέσεις τους τις 
προεξοχές	του	κάτω	μέρους	και	πιέστε	το	πάνω	
τμήμα για να κλείσει.
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6	 Τεχνικές	προδιαγραφές
Σε συμμόρφωση με τον κατ‘ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της 
Επιτροπής
Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα Beko
Όνομα μοντέλου WMY 71033 PTLMB3
Διαβάθμιση χωρητικότητας (κιλά) 7
Τάξη ενεργειακής απόδοσης / Κλίμακα από A+++ (μέγιστη απόδοση) έως D 
(ελάχιστη απόδοση) A+++

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) (1) 171
Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με 
πλήρες φορτίο  (kWh) 0.950
Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με 
μερικό φορτίο (kWh) 0.620
Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C με 
μερικό φορτίο (kWh) 0.600

Κατανάλωση ισχύος σε „κατάσταση εκτός λειτουργίας“ (W) 0.250
Κατανάλωση ισχύος σε „κατάσταση αναμονής“ (W) 1.000
Ετήσια κατανάλωση νερού (λίτρα) (2) 10560
Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος / Κλίμακα από A (μέγιστη απόδοση) 
έως G (ελάχιστη απόδοση) C

Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.) 1000
Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%) 62

Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά (3) Βαμβακερά Οικ. 60°C και 
40°C

Διάρκεια προγράμματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C 
με πλήρες φορτίο (λεπτά) 211
Διάρκεια προγράμματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C 
με μερικό φορτίο (λεπτά) 185
Διάρκεια προγράμματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C 
με μερικό φορτίο (λεπτά) 187

Διάρκεια της „κατάστασης αναμονής“ (λεπτά) N/A
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά τις φάσεις πλύσης/ 
περιδίνησης (dB) 60/75

Εντοιχιζόμενη συσκευή Non
Ύψος (εκ.) 84
Πλάτος (εκ.) 60
Βάθος (εκ.) 50
Καθαρό βάρος (±4 κιλά) 63
Μονή είσοδος νερού / Διπλή είσοδος νερού

• / -
• Διατίθεται
Ηλεκτρική τροφοδοσία (V/Hz) 230 V / 50Hz
Συνολικό ρεύμα (A) 10
Συνολική ισχύς (W) 2200
Κύριος κωδικός μοντέλου 9210
(1) Κατανάλωση ενέργειας βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60°C και 40°C με 
πλήρες και μερικό φορτίο, και κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας 
εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
(2) Κατανάλωση νερού βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60°C και 40°C με πλήρες 
και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
(3) Το „τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C“ και το „τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C“ είναι τα τυπικά 
προγράμματα πλυσίματος τα οποία αφορούν τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο και αυτά τα προγράμματα είναι 
κατάλληλη για τον καθαρισμό βαμβακερών ρούχων με συνήθη επίπεδα βρωμιάς και είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς 
τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, για λόγους βελτίωσης της ποιότητας του 
προϊόντος.
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7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το	πρόγραμμα	δεν	ξεκινά	αφού	κλείσει	η	πόρτα.

•Έναρξη	/	Παύση	/	Το	κουμπί	ακύρωσης	δεν	έχει	πιεστεί.	>>>*Πιέστε	το	πλήκτρο	Έναρξη	/	Παύση	/	Ακύρωση.

Το	πρόγραμμα	δεν	μπορεί	να	ξεκινήσει	ή	να	επιλεγεί.	

•	Το	πλυντήριο	έχει	μεταβεί	σε	λειτουργία	αυτοπροστασίας	λόγω	προβλήματος	σε	παροχή	(όπως	τάση	δικτύου	ρεύματος,	
πίεση	νερού	κλπ.).	>>>	Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί 
Επιλογή	προγράμματος	για	να	επιλέξετε	άλλο	πρόγραμμα.	Το	προηγούμενο	πρόγραμμα	
θα ακυρωθεί. (Βλ. "Ακύρωση του προγράμματος")

Νερό στη συσκευή.

•	Ενδέχεται	να	έχει	παραμείνει	στη	συσκευή	σας	μικρή	ποσότητα	νερού	λόγω	των	διαδικασιών	ελέγχου	ποιότητας	
στο	εργοστάσιο.	>>>	Αυτό	δεν	αποτελεί	ένδειξη	βλάβης.	Το	νερό	δεν	είναι	επιβλαβές	για	τη	
συσκευή.

Η συσκευή δονείται ή κάνει θόρυβο.

•	Ίσως	δεν	στηρίζεται	με	ευστάθεια	η	συσκευή.	>>>	Ρυθμίστε τα πόδια ώστε να οριζοντιωθεί η συσκευή.
•	Ίσως	έχει	εισέλθει	κάποιο	σκληρό	αντικείμενο	στο	φίλτρο	αντλίας.	>>>	Καθαρίστε	το	φίλτρο	αντλίας.
•	Δεν	αφαιρέθηκαν	τα	μπουλόνια	ασφαλούς	μεταφοράς.	>>>	Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς 
μεταφοράς.
•	Ίσως	η	ποσότητα	ρούχων	στο	πλυντήριο	είναι	πολύ	μικρή.	>>>	Προσθέστε	περισσότερα	ρούχα	στη	
συσκευή.
•	Ίσως	η	συσκευή	είναι	υπερφορτωμένη	με	ρούχα.	>>>	Αφαιρέστε	μερικά	από	τα	ρούχα	από	τη	συσκευή	
ή	μοιράστε	με	το	χέρι	το	φορτίο	ομοιόμορφα	μέσα	στη	συσκευή.
•	Ίσως	η	συσκευή	έρχεται	σε	επαφή	με	σταθερό	αντικείμενο.	>>>	Βεβαιωθείτε	ότι	η	συσκευή	δεν	έρχεται	σε	
επαφή με τίποτα.

Η λειτουργία της συσκευής σταμάτησε σύντομα μετά την έναρξη του 
προγράμματος.

•	Η	λειτουργία	μπορεί	να	σταμάτησε	προσωρινά	λόγω	χαμηλής	τάσης.	>>>	Η	λειτουργία	θα	συνεχίσει	όταν	η	
τάση επανέλθει στο κανονικό επίπεδο.

Δεν	γίνεται	αντίστροφη	μέτρηση	του	υπολειπόμενου	χρόνου	προγράμματος.	(Για	
μοντέλα με οθόνη)

•	Το	χρονόμετρο	μπορεί	να	σταματήσει	κατά	την	εισαγωγή	νερού.	>>>	Δεν	θα	γίνεται	αντίστροφη	μέτρηση	
στο	χρονόμετρο	έως	ότου	το	πλυντήριο	γεμίσει	με	επαρκή	ποσότητα	νερού.	Η	συσκευή	
θα	περιμένει	έως	ότου	υπάρχει	επαρκής	ποσότητα	νερού,	για	να	αποφευχθούν	άσχημα	
αποτελέσματα	πλυσίματος	λόγω	έλλειψης	νερού.	Μετά	από	αυτό	θα	συνεχιστεί	η	
αντίστροφη	μέτρηση	στην	ένδειξη	χρονομέτρου.
•	Το	χρονόμετρο	μπορεί	να	σταματήσει	κατά	τη	φάση	θέρμανσης.	>>>	Δεν	θα	γίνεται	αντίστροφη	μέτρηση	
στο	χρονόμετρο	έως	ότου	η	συσκευή	επιτύχει	την	επιλεγμένη	θερμοκρασία.
•	Το	χρονόμετρο	μπορεί	να	σταματήσει	κατά	τη	φάση	στυψίματος.	>>>	Το	αυτόματο	σύστημα	ανίχνευσης	
ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των 
ρούχων	στο	τύμπανο.	
•	Όταν	τα	ρούχα	δεν	είναι	ομοιόμορφα	κατανεμημένα	στο	τύμπανο,	το	πλυντήριο	δεν	μεταβαίνει	στη	φάση	στυψίματος,	
για	να	αποτραπεί	τυχόν	ζημιά	στο	πλυντήριο	και	το	περιβάλλον	του.	Θα	πρέπει	να	γίνει	ανακατανομή	των	ρούχων	και	να	
επαναληφθεί	το	στύψιμο.

Υπάρχει	υπερχείλιση	αφρού	από	το	συρτάρι	απορρυπαντικού.

•	Χρησιμοποιήθηκε	υπερβολική	ποσότητα	απορρυπαντικού.	>>>	Αναμίξτε 1 κουταλιά της σούπας 
μαλακτικού και ½ λίτρο νερού και προσθέστε το στο διαμέρισμα κύριας πλύσης στο 
συρτάρι προσθήκης απορρυπαντικού.
•	Τοποθετήστε	στη	συσκευή	απορρυπαντικό	κατάλληλο	για	τα	προγράμματα	και	μέγιστα	φορτία	που	αναφέρονται	στον	
"Πίνακα	προγραμμάτων	και	καταναλώσεων".	Όταν	χρησιμοποιείτε	πρόσθετα	χημικά	(παράγοντες	αφαίρεσης	λεκέδων,	
λευκαντικά κλπ.), μειώνετε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
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Στο	τέλος	του	προγράμματος	τα	ρούχα	παραμένουν	βρεγμένα.

•	Ίσως	λόγω	υπερβολικής	χρήσης	απορρυπαντικού	έχει	προκύψει	υπερβολικός	αφρισμός	και	έχει	ενεργοποιηθεί	
το	αυτόματο	σύστημα	απορρόφησης	αφρού.	>>>	Χρησιμοποιείτε την συνιστώμενη ποσότητα 
απορρυπαντικού.
•	Όταν	τα	ρούχα	δεν	είναι	ομοιόμορφα	κατανεμημένα	στο	τύμπανο,	το	πλυντήριο	δεν	μεταβαίνει	στη	φάση	στυψίματος,	
για	να	αποτραπεί	τυχόν	ζημιά	στο	πλυντήριο	και	το	περιβάλλον	του.	Θα	πρέπει	να	γίνει	ανακατανομή	των	ρούχων	και	να	
επαναληφθεί	το	στύψιμο.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το πρόβλημα δεν εξαλείφεται παρόλο που ακολουθήσατε τις οδηγίες αυτής της 
ενότητας, συμβουλευτείτε το συνεργαζόμενο κατάστημα ή τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ποτέ 
μην	επιχειρήσετε	να	επιδιορθώσετε	μόνοι	σας	τη	συσκευή	αν	δεν	λειτουργεί	σωστά.
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ΠΠΠΑΑΑΡΡΡ...   ΣΣΣΕΕΕΪΪΪΤΤΤΑΑΑΝΝΝΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑ...ΕΕΕ...                                                                                                
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ 2510 392 180-3  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΛΙΜΟΥ 8 ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΑΛΙΜΟΣ  
ΤΗΛ 211 012 2829-30-31-32 
E-mail: seitanidis@otenet.gr 

 

ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  
Η εταιρεία ΠΑΡ.ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. σας ευχαριστεί για την προτίμηση που δείξατε αγοράζοντας τις 
συσκευές beko και σας παρέχει τον παρακάτω χρόνο εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς τους. Αν μέσα 
στην διάρκεια της εγγύησης η συσκευή σας χρειαστεί επισκευή, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα 
εξουσιοδοτημένα service από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρεία μας στο τηλέφωνο    2510 392511 / 
2510 392512 
 

ΨΥΓΕΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 2 ΧΡΟΝIA 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΣΚΟΥΠΕΣ 2 ΧΡΟΝIA 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ………………………                AΡ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ………………………………………………… 

……………………………………………………………………….                 ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΑΓΟΡΑΣ……………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………….                  ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ……………………………………. 

………………………………………………………………………                 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ……………………..       

ΤΗΛ : …………………………………………………………….                  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ……………………………………….. 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ…………………………………………… 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                                                                                   ΑΡ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ…………………………………………………  

                                                                               ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΑΓΟΡΑΣ……………………………….. 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ………………………               ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ……………………………………. 

……………………………………………………………………….               ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ……………………..         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………….                ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ………………………………………..   

………………………………………………………………………                  

ΤΗΛ : …………………………………………………………….                 ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ……………….. 

                                                                                                   ………………………………………………………………………. 
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ΧΩΡΟΣ 

ΓΡΑΜ / ΜΟΥ 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣEIΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

     
1. Για να ισχύει η παρούσα εγγύηση θα πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και να υπογραφούν δεόντως με 

φροντίδα του πελάτη και τα δύο μέρη της εγγύησης. Το απόκομμα για την εταιρεία θα πρέπει να 
ταχυδρομηθεί με συστημένη επιστολή ή να προσκομηθεί στα γραφεία της εταιρείας μας (Πολύστυλο 
Καβάλας  Τ.Θ 1402 , Τ.Κ.64003) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. 

 

2. Η εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει τον χρόνο που αναγράφεται στον σχετικό πίνακα για κάθε συσκευή, 
κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελαττωματικό 
εξάρτημα της συσκευής. Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται εντελώς δωρεάν δια της αντικατάστασης 
ή επισκευής του ελαττωματικού εξαρτήματος. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η αντικατάσταση 
της συσκευής. Ο καταναλωτής οφείλει με δικές του δαπάνες να πάει την συσκευή στο κοντινότερο 
εξουσιοδοτημένο service της εταιρίας.  

 

3. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την 
απόλυτη κρίση της . 

 

4.   Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε αμέλεια , παράλειψη , κακή 
εγκατάσταση και πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο , κακή 
χρήση και ελλιπή συντήρηση της συσκευής. Επίσης η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για βλάβες που 
οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στη πινακίδα της 
συσκευής , σε μη γειωμένο ρευματοδότη ή σε μεταβολές της τάσης. Στις καλύψεις της εγγύησης δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα εύθραυστα εξαρτήματα όπως ενδεικτικά αναφέρουμε :γυάλινες και πλαστικές 
επιφάνειες , λυχνίες κ.α.  

 

5. Η εγγύηση παρέχεται προς τον αρχικό αγοραστή και ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. 
 

6. Η παρούσα εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο ή δελτίο λιανικής πώλησης ή φωτοαντίγραφο 
αυτού. 
Αποφύγετε την αλλοίωση της εγγύησης και της πινακίδας μητρώου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
συσκευής. 

Φυλάξτε την εγγύηση και μετά την λήξη της. 

Προσκομίστε την σε κάθε αίτημα για επισκευή. 
 
            ΠΡΟΣΟΧΗ 
              ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΛΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΔΕΝ 

ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

ΠΡΟΣ : 

 

SERVICE ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

210 2116649 
6932366733 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΓΟΥΡΗΣ Π. Κ ΣΙΑ Ο.Ε. 

6947424284 
6936065106  

ΠΑΤΡΑ 
ΧΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2610 640810 
6932 437700 

ΒΟΛΟΣ 
ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

22410 94130 
6981972363 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

26510 31947 
6945 306990 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

25310 33711 
6932 587473 

 

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡ...   ΣΣΣΕΕΕΪΪΪΤΤΤΑΑΑΝΝΝΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑ...ΕΕΕ...      
 
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
Τ.Θ 1402 , Τ.Κ.64003 
ΤΗΛ 2510 392180-3 

SERVICE ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ – HIFI  
ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 

210 8836512 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
 

2310 429229 
 

ΠΑΤΡΑ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2610 622388 
 

ΒΟΛΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

24210 30113 
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