ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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1- Πάνω μέρος
2- Συρτάρι απορρυπαντικού
3- Επιλογές προγραμμάτων
4- Οθόνη ενδείξεων
5- Πόρτα
6- Κάλυμμα φίλτρου αντλίας
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ΠΛΥΣΙΜΟ

• Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος
• Ανοίξτε την παροχή νερού.
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Γέμισμα της θήκης
απορρυπαντικού

1- Θήκη πρόπλυσης
2- Θήκη κύριας πλύσης
3- Θήκη μαλακτικού
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Προετοιμασία πλύσης

Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τον τύπο τους
(βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), τη
θερμοκρασία πλύσης (κρύο, 30°, 40°, 60°, 90°)
και το πόσο λερωμένα είναι (ελαφρώς, αρκετά,
πολύ).
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4 Επιλογή προγράμματος

Γέμισμα του πλυντηρίου
Ανοίξτε την πόρτα
του πλυντηρίου.
Τοποθετήστε τα
άπλυτα μέσα στον
κάδο.

Με τον επιλογέα προγραμμάτων, επιλέξτε το
πρόγραμμα που θέλετε. Ο επιλογέας μπορεί να
περιστραφεί και προς τις 2 κατευθύνσεις.
Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας βρίσκεται ακριβώς
στο πρόγραμμα που θέλετε να επιλέξετε.
Σημείωση: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.
(*) Τα προγράμματα πλύσης και οι ονομασίες μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. .
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5 Πίνακας ενδείξεων (*)
Στον πίνακα ενδείξεων της συσκευής, μπορείτε να δείτε τις βοηθητικές λειτουργίες που έχετε επιλέξει και την
φάση του προγράμματος που εκτελείται στη συσκευή:
πρόπλυση / κυρίως πλύση
ξέβγαλμα
στύψιμο.
Επιπλέον, ο πίνακας ενδείξεων θα σας προειδοποιήσει με την βοήθεια συνδυασμών LED που θα ανάψουν, σε
περίπτωση που προκύψει κάποιο σφάλμα στη συσκευή σας και θα σας ειδοποιήσει με την ενεργοποίηση της
σχετικής λυχνίας LED μόλις τελειώσει το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.
1- Πλύση
2- Ξέβγαλμα
3- Στύψιμο
4- Τερματισμός
5- Πλήκτρο καθυστέρησης έναρξη πλύσης
6- Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας
7- Πλήκτρο βοηθητικής λειτουργίας 1
8- Πλήκτρο βοηθητικής λειτουργίας 2
9- Πλήκτρο έναρξης / παύσης
10- Λυχνίες βοηθητικών λειτουργίων
11- Πίνακας ελέγχου
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(*) οι βοηθητικές λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο της συσκευής.

6 Λειτουργία της συσκευής
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7 'Αδειασμα του πλυντηρίου
- Αφού το πρόγραμμα
ολοκληρωθεί, το
πλυντήριο θα τερματίσει
τη λειτουργία του
αυτόματα.
- Στον πίνακα ενδείξεων,
θα αναβοσβήσει η
φωτεινή ένδειξη
τερματισμού.

Πατώντας το πλήκτρο έναρξης / διακοπής,
το πλυντήριο ξεκινά τη λειτουργία του
στο επιλεγμένο πρόγραμμα, ή θέτει το
πλυντήριο σε παύση
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Συντήρηση
1- Προτείνεται να καθαρίζετε το φίλτρο αντλίας κάθε 2
μήνες.
2- Προτείνεται να καθαρίζετε το συρτάρι απορρυπαντικού
κάθε 2 μήνες.
3- Προτείνεται να καθαρίζετε το φίλτρο της βρύσης κάθε 2
μήνες.
4- Προτείνεται να καθαρίζετε το φίλτρο της εισαγωγής νερού
κάθε 2 μήνες.

Αν το πλυντήριο δεν στίβει, ή
αυτή η λειτουργία είναι πολύ
αργή, σημαίνει ότι έχει
ενεργοποιηθεί το σύστημα
ελέγχου μη ισορροπημένου
φορτίου. Το σύστημα θα
προσπαθήσει να κατανείμει
τα ρούχα με ομοιογενή
τρόπο. Η λειτουργία
στυψίματος θα ξεκινήσει αφού
έχει ολοκληρωθεί η σωστή
κατανομή των ρούχων.
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