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1 Important instructions for safety and environment
This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or 
property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.
1.1 General safety
• This product can be used by children at and above 8 years old and by persons whose phy-

sical, sensory or mental capabilities were not fully developed or who lack experience and 
knowledge provided that they are supervised or trained on the safe usage of the product 
and the risks it brings out. Children must not play with the product. Cleaning and mainte-
nance works should not be performed by children unless they are supervised by someone.

• Never place the product on a carpet-covered floor. Otherwise, lack of airflow beneath the 
machine will cause electrical parts to overheat. This will cause problems with your product.

• If the product has a failure, it should not be operated unless it is repaired by the Authorized 
Service Agent. There is the risk of electric shock!

• This product is designed to resume operating in the event of powering on after a power in-
terruption. If you wish to cancel the programme, see "Cancelling the programme" section.

• Connect the product to a grounded outlet protected by a 16 A fuse. Do not neglect to have 
the grounding installation made by a qualified electrician. Our company shall not be liable 
for any damages that will arise when the product is used without grounding in accordance 
with the local regulations.

• The water supply and draining hoses must be securely fastened and remain undamaged. 
Otherwise, there is the risk of water leakage.

• Never open the loading door or remove the filter while there is still water in the drum. 
Otherwise, risk of flooding and injury from hot water will occur.

• Do not force open the locked loading door. The loading door will be ready to open just a 
few minutes after the washing cycle comes to an end. In case of forcing the loading door 
to open, the door and the lock mechanism may get damaged.

• Unplug the product when not in use.
• Never wash the product by spreading or pouring water onto it! There is the risk of electric 

shock!
• Never touch the plug with wet hands! Never unplug by pulling on the cable, always pull out 

by grabbing the plug.
• Use detergents, softeners and supplements suitable for automatic washing machines only.
• Follow the instructions on the textile tags and on the detergent package.
• The product must be unplugged during installation, maintenance, cleaning and repairing 

procedures.
• Always have the installation and repairing procedures carried out by the Authorized Service 

Agent. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures 
carried out by unauthorized persons.

• If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, after sales service 
or a similarly qualified person (preferably an electrician) or someone designated by the im-
porter in order to avoid possible risks.

• Place the product on a rigid, flat and level surface.
• Do not place it on a long-pile rug or similar surfaces.
• Do not place the product on a high platform or near the edge on a cascaded surface.
• Do not place the product on the power cable.
• Never use sponge or scrub materials. These will damage the painted, chrome plated and 

plastic surfaces.
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1.2 Intended use
• This product has been designed for domestic use. It is not suitable for commercial use and 

it must not be used out of its intended use.
• The product must only be used for washing and rinsing of laundry that are marked accor-

dingly.
• The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or transportation.
1.3 Children's safety
• Packaging materials are dangerous to children. Keep packaging materials in a safe place 

away from reach of the children.
• Electrical products are dangerous for the children. Keep children away from the product 

when it is in use. Do not let them to tamper with the product. Use child lock to prevent 
children from intervening with the product. 

• Do not forget to close the loading door when leaving the room where the product is loca-
ted.

• Store all detergents and additives in a safe place away from the reach of the children by 
closing the cover of the detergent container or sealing the detergent package.

While washing the laundry at high temperatures, the loading door glass 
becomes hot. Therefore, keep especially the children away from the 
loading door of the machine while the washing operation is in progress.

1.4 Package information
• Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in ac-

cordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging 
materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material 
collection points designated by the local authorities.

1.5 Disposing of the waste product
• This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be 

reused and are suitable for recycling. Therefore, do not dispose the product with normal 
domestic waste at the end of its service life. Take it to a collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn the nea-
rest collection point. Help protect the environment and natural resources by recycling used 
products. For children's safety, cut the power cable and break the locking mechanism of 
the loading door so that it will be non-functional before disposing of the product.

1.6 Compliance with WEEE Directive
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU).  This product bears a 
classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).
This product has been manufactured with high quality parts and materials which 
can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product 
with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the 
collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please 
consult your local authorities to learn about these collection centers. 
Compliance with RoHS Directive:
The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU).  
It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.
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2 Installation
Refer to the nearest Authorised Service Agent for installation 
of the product. To make the product ready for use, review 
the information in the user manual and make sure that the 
electricity, tap water supply and water drainage systems are 
appropriate before calling the Authorized Service Agent. If they 
are not, call a qualified technician and plumber to have any 
necessary arrangements carried out.

C InformatIons
Preparation of the location and electrical, tap water and waste 
water installations at the place of installation is under customer’s 
responsibility. 

Make sure that the water inlet and discharge hoses as well as the 
power cable are not folded, pinched or crushed while pushing the 
product into its place after installation or cleaning procedures.

B warnIng
Installation and electrical connections of the product must be 
carried out by the Authorized Service Agent. Manufacturer shall not 
be held liable for damages that may arise from procedures carried 
out by unauthorized persons.

A warnIng
Prior to installation, visually check if the product has any defects on 
it. If so, do not have it installed. Damaged products cause risks for 
your safety.

2.1 Appropriate installation location
• Place the machine on a rigid floor. Do not place it on a long 

pile rug or similar surfaces.
• Total weight of the washing machine and the dryer -with 

full load- when they are placed on top of each other 
reaches to approx. 180 kilograms. Place the product on a 
solid and flat floor that has sufficient load carrying capacity!

• Do not place the product on the power cable.
• Do not install the product at places where temperature may 

fall below 0ºC.
• Place the product at least 1 cm away from the edges of 

other furniture.

2.2 Removing packaging reinforcement
Tilt the machine backwards to remove the packaging 
reinforcement. Remove the packaging reinforcement by 
pulling the ribbon.

2.3 Removing the transportation locks

A warnIng
Do not remove the transportation locks before taking out the 
packaging reinforcement.

Remove the transportation safety bolts before operating the 
washing machine! Otherwise, the product will be damaged.

Loosen all the bolts with a suitable spanner until they rotate 
freely (C). Remove transportation safety bolts by turning them 
gently. Attach the plastic covers supplied in the User Manual 
bag into the holes on the rear panel. (P)

C InformatIons
Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when 
the washing machine needs to be moved again in the future.

Never move the product without the transportation safety bolts 
properly fixed in place!

2.4 Connecting water supply

C InformatIons
The water supply pressure required to run the product is between 
1 to 10 bars (0.1 – 1 MPa). It is necessary to have 10 – 80 liters 
of water flowing from the fully open tap in one minute to have your 
machine run smoothly. Attach a pressure reducing valve if water 
pressure is higher.

If you are going to use the double water-inlet product as a single 
(cold) water-inlet unit, you must install the supplied stopper to 
the hot water valve before operating the product. (Applies for the 
products supplied with a blind stopper group.)

If you want to use both water inlets of the product, connect the 
hot water hose after removing the stopper and gasket group from 
the hot water valve. (Applies for the products supplied with a blind 
stopper group.)

A warnIng
Models with a single water inlet should not be connected to the 
hot water tap. In such a case the laundry will get damaged or the 
product will switch to protection mode and will not operate.

Do not use old or used water inlet hoses on the new product. It may 
cause stains on your laundry.

Connect the special hoses supplied with the product to the 
water inlets on the product. Red hose (left) (max. 90 ºC) is for 
hot water inlet, blue hose (right) (max. 25 ºC) is for cold water 
inlet.

A warnIng
Ensure that the cold and hot water connections are made correctly 
when installing the product. Otherwise, your laundry will come out 
hot at the end of the washing process and wear out.

Tighten all hose nuts by hand. Never use a wrench when 
tightening the nuts. Open the taps completely after making the 
hose connection to check for water leaks at the connection 
points. If any leaks occur, turn off the tap and remove the nut. 
Retighten the nut carefully after checking the seal. To prevent 
water leakages and damages caused by them, keep the taps 
closed when the machine is not in use.

2.5 Connecting to the drain
• The end of the drain hose must be directly connected to 

the wastewater drain or to the washbasin. 
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A warnIng
Do not remove the transportation locks before taking out the 
packaging reinforcement.

• The hose should be attached to a height of at least 40 cm, 
and 100 cm at most.

• In case the hose is elevated after laying it on the floor level 
or close to the ground (less than 40 cm above the ground), 
water discharge becomes more difficult and the laundry 
may come out excessively wet. Therefore, follow the 
heights described in the figure.

10
0c

m

40
cm

• To prevent flowing of dirty water back into the machine and 
to allow for easy discharge, do not immerse the hose end 
into the dirty water or do not drive it in the drain more than 
15 cm. If it is too long, cut it short.

• The end of the hose should not be bent, it should not be 
stepped on and the hose must not be pinched between the 
drain and the machine.

• If the length of the hose is too short, use it by adding 
an original extension hose. Length of the hose may not 
be longer than 3.2 m. To avoid water leak failures, the 
connection between the extension hose and the drain 
hose of the product must be fitted well with an appropriate 
clamp as not to come off and leak.

2.6 Adjusting the feet

A warnIng
In order to ensure that the product operates more silently and 
vibration-free, it must stand level and balanced on its feet. Balance 
the machine by adjusting the feet. Otherwise, the product may 
move from its place and cause crushing and vibration problems.

Loosen the lock nuts on the feet by hand. Adjust the feet until 
the product stands level and balanced. Tighten all lock nuts 
again by hand.

A warnIng
Do not use any tools to loosen the lock nuts. Otherwise, they will 
get damaged.

2.7 Electrical connection
Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse 
complying with the values in the "Technical specifications" 
table. Our company shall not be liable for any damages that 
will arise when the product is used without grounding in 
accordance with the local regulations.
• Connection must comply with national regulations.

• Power cable plug must be within easy reach after 
installation.

• The voltage and allowed fuse or breaker protection are 
specified in the “Technical specifications” section. If the 
current value of the fuse or breaker in the house is less 
than 16 Amps, have a qualified electrician install a 16 Amp 
fuse.

• The specified voltage must be equal to your mains voltage.
• Do not make connections via extension cables or multi-

plugs.

B warnIng
Damaged power cables must be replaced by the Authorized Service 
Agents.

2.8 First use
Before starting to use the product, make sure that all 
preparations are made in accordance with the instructions in 
sections "Important safety instructions" and "Installation".
To prepare the product for washing laundry, perform first 
operation in Cotton-90 programme. Before starting the 
programme, put max. 100 g of powder anti-limescale into 
the main wash detergent compartment  (compartment nr. II). 
If the anti-limescale is in tablet form, put only one tablet into 
compartment nr. II. Dry the inside of the bellow with a clean 
piece of cloth after the programme has come to an end. 

C InformatIons
Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

Some water might have remained in the product due to the quality 
control processes in the production. It is not harmful for the product.

2.9 Disposing of packaging material
Packaging materials are dangerous to children. Keep 
packaging materials in a safe place away from reach of the 
children.
Packaging materials of the product are manufactured from 
recyclable materials. Dispose of them properly and sort in 
accordance with recycled waste instructions. Do not dispose 
of them with normal domestic waste.

2.10 Transportation of the product
Unplug the product before transporting it. Remove water drain 
and water supply connections. Drain the remaining water in 
the product completely; see, "Draining remaining water and 
cleaning the pump filter". Install transportation safety bolts in 
the reverse order of removal procedure; see, "Removing the 
transportation locks".

C InformatIons
Never move the product without the transportation safety bolts 
properly fixed in place!

2.11 Disposing of the old product
Dispose of the old product in an environmentally friendly 
manner.
Refer to your local dealer or solid waste collection centre in 
your area to learn how to dispose of your product.
For children's safety, cut the power cable and break the 
locking mechanism of the loading door so that it will be 
nonfunctional before disposing of the product.
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3 Preparation

3.1 Things to be done for energy saving
Following information will help you use the product in an 
ecological and energy-efficient manner.
• Operate the product in the highest capacity allowed by the 

programme you have selected, but do not overload; see, 
"Programme and consumption table".

• Always follow the instructions on the detergent packaging.
• Wash slightly soiled laundry at low temperatures.
• Use faster programmes for small quantities of lightly soiled 

laundry.
• Do not use high temperatures for laundry that is not heavily 

soiled or stained.
• Do not use detergent in excess of the amount 

recommended on the detergent package.

3.2 Sorting the laundry
• Sort laundry according to type of fabric, colour, and degree 

of soiling and allowable water temperature.
• Always obey the instructions given on the garment tags.

3.3 Preparing laundry for washing
• Laundry items with metal attachments such as, underwired 

bras, belt buckles or metal buttons will damage the 
machine. Remove the metal pieces or wash the clothes by 
putting them in a laundry bag or pillow case.

• Take out all substances in the pockets such as coins, pens 
and paper clips, and turn pockets inside out and brush. 
Such objects may damage the product or cause noise 
problem.

• Put small size clothes such as infant's socks and nylon 
stockings in a laundry bag or pillow case.

• Place curtains in without compressing them. Remove 
curtain attachment items.

• Fasten zippers, sew loose buttons and mend rips and 
tears.

• Wash “machine washable” or “hand washable” labeled 
products only with an appropriate programme.

• Do not wash colours and whites together. New, dark 
coloured cottons release a lot of dye. Wash them 
separately.

• Tough stains must be treated properly before washing. If 
unsure, check with a dry cleaner.

• Use only dyes/colour changers and limescale removers 
suitable for machine wash. Always follow the instructions 
on the package.

• Wash trousers and delicate laundry turned inside out.
• Keep laundry items made of Angora wool in the freezer for 

a few hours before washing. This will reduce pilling.
• Laundry that are subjected to materials such as flour, lime 

dust, milk powder, etc. intensely must be shaken off before 
placing into the machine. Such dusts and powders on the 
laundry may build up on the inner parts of the machine in 
time and can cause damage.

3.4 Correct load capacity
The maximum load capacity depends on the type of laundry, 
the degree of soiling and the washing programme desired.
The machine automatically adjusts the amount of water 
according to the weight of the loaded laundry.

A warnIng
Follow the information in the “Programme and consumption table”. 
When overloaded, machine’s washing performance will drop. 
Moreover, noise and vibration problems may occur.

Laundry types and their average weights in the following table 
are given as examples.

Laundry type Weight (g)
Bathrobe 1200
Duvet cover 700
Bed Sheet 500
Pillowcase 200
Tablecloth 250
Towel 200
Men’s shirt 200

3.5 Loading the laundry
Open the loading door. Place laundry items loosely into the 
machine. Push the loading door to close until you hear a 
locking sound. Ensure that no items are caught in the door.

C InformatIons
The loading door is locked while a programme is running. The door 
can only be opened a while after the programme comes to an end.

A warnIng
In case of misplacing the laundry, noise and vibration problems may 
occur in the machine.

3.6 Using detergent and softener
Detergent Drawer
The detergent drawer is composed of three compartments:
- (1) for prewash
- (2) for main wash
– (3) for softener
– (*) in addition, there is siphon piece in the softener 
compartment.

12 3

Detergent, softener and other cleaning agents
• Add detergent and softener before starting the washing 

programme.
• Never open the detergent drawer while the washing 

programme is running!
• When using a programme without prewash, do not put any 

detergent into the prewash compartment (compartment nr. 
1).

• In a programme with prewash, do not put liquid detergent 
into the prewash compartment (compartment nr. 1).

• Do not select a programme with prewash if you are using a 
detergent bag or dispensing ball. Place the detergent bag 
or the dispensing ball directly among the laundry in the 
machine.
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• If you are using liquid detergent, do not forget to place 
the liquid detergent cup into the main wash compartment 
(compartment nr. 2).

3.7 Choosing the detergent type
The type of detergent to be used depends on the type and 
colour of the fabric.
• Use different detergents for coloured and white laundry.
• Wash your delicate clothes only with special detergents 

(liquid detergent, wool shampoo, etc.) used solely for 
delicate clothes.

• When washing dark coloured clothes and quilts, it is 
recommended to use liquid detergent.

• Wash woolens with special detergent made specifically for 
woolens.

A warnIng
Use only detergents manufactured specifically for automatic 
washing machines.

Do not use soap powder.

3.8 Adjusting detergent amount
The amount of washing detergent to be used depends on the 
amount of laundry, the degree of soiling and water hardness. 
Read the manufacturer's instructions on the detergent 
package carefully and follow the dosage values.
• Do not use amounts exceeding the dosage quantities 

recommended on the detergent package to avoid problems 
of excessive foam, poor rinsing, financial savings and 
finally, environmental protection.

• Use lesser detergent for small amounts or lightly soiled 
clothes.

• Use concentrated detergents in the recommended dosage.

3.9 Using softeners
Pour the softener into the softener compartment of the 
detergent drawer.
• Use the dosages recommended on the package.
• Do not exceed the (>max<) level marking in the softener 

compartment.
• If the softener has lost its fluidity, dilute it with water before 

putting it in the detergent drawer.
Using bleaches
• Select a programme with prewash and add the bleaching 

agent at the beginning of the prewash. Do not put 
detergent in the prewash compartment.

• Do not use bleaching agent and detergent by mixing them.
• Use just a little amount (approx. 50 ml) of bleaching agent 

and rinse the clothes very well as it causes skin irritation. 
Do not pour the bleaching agent onto the clothes and do 
not use it for coloured clothes.

• When using oxygen based bleaches, follow the instructions 
on the package and select a programme that washes at a 
lower temperature.

• Oxygen based bleaches can be used together with 
detergents; however, if its thickness is not the same with 
the detergent, put the detergent first into the compartment 
nr. "II" in the detergent drawer and wait until the detergent 
flows while the machine is taking in water. Add the 
bleaching agent from the same compartment while the 
machine is still taking in water.

Using limescale remover
• When required, use limescale removers manufactured 

specifically for washing machines only. 
• Always follow instructions on the package.
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3.10 Tips for efficient washing
Clothes

Light colours and whites Colours Dark colours Delicates/
Woolens/Silks

(Recommended temperature 
range based on soiling level: 
40-90ºC)

(Recommended temperature 
range based on soiling level: 
cold-40ºC)

(Recommended 
temperature range 
based on soiling level: 
cold-40ºC)

(Recommended 
temperature range 
based on soiling level: 
cold-30ºC)

So
ili

ng
 L

ev
el

Heavily Soiled

(difficult stains such 
as grass, coffee, 
fruits and blood.)

It may be necessary to pre-treat 
the stains or perform prewash. 
Powder and liquid detergents 
recommended for whites can be 
used at dosages recommended 
for heavily soiled clothes. It is 
recommended to use powder 
detergents to clean clay and soil 
stains and the stains that are 
sensitive to bleaches. 

Powder and liquid 
detergents recommended 
for colours can be used at 
dosages recommended for 
heavily soiled clothes. It is 
recommended to use powder 
detergents to clean clay and 
soil stains and the stains that 
are sensitive to bleaches. Use 
detergents without bleach.

Liquid detergents 
suitable for colours 
and dark colours can 
be used at dosages 
recommended for 
heavily soiled clothes.

Prefer liquid detergents 
produced for delicate 
clothes. Woolen and 
silk clothes must be 
washed with special 
woolen detergents.

Normally Soiled

(For example, stains 
caused by body on 
collars and cuffs)

Powder and liquid detergents 
recommended for whites can be 
used at dosages recommended 
for normally soiled clothes.

Powder and liquid detergents 
recommended for colours 
can be used at dosages 
recommended for normally 
soiled clothes. Use detergents 
without bleach.

Liquid detergents 
suitable for colours 
and dark colours can 
be used at dosages 
recommended for 
normally soiled clothes. 

Prefer liquid detergents 
produced for delicate 
clothes. Woolen and 
silk clothes must be 
washed with special 
woolen detergents.

Lightly Soiled

(No visible stains 
exist.)

Powder and liquid detergents 
recommended for whites can be 
used at dosages recommended 
for lightly soiled clothes.

Powder and liquid detergents 
recommended for colours 
can be used at dosages 
recommended for lightly 
soiled clothes. Use detergents 
without bleach.

Liquid detergents 
suitable for colours 
and dark colours can 
be used at dosages 
recommended for lightly 
soiled clothes.

Prefer liquid detergents 
produced for delicate 
clothes. Woolen and 
silk clothes must be 
washed with special 
woolen detergents.
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4 Operating the product

4.1 Control panel

1

2

3

4

5

1 - Programme Selection knob 
(Uppermost position On / Off)

2 - Door open indicator
3 - Programme Follow-up indicator
4 - Start / Pause button 
5 - Spin Speed Adjustment button

4.2 Preparing the machine
Make sure that the hoses are connected tightly. Plug in your 
machine. Turn the tap on completely. Place the laundry in the 
machine.  Add detergent and fabric softener. 

Programme selection
Select the programme suitable for the type, quantity 
and soiling degree of the laundry in accordance with the 
"Programme and consumption table" and the temperature 
table below. Select the desired programme with the 
Programme Selection button.

90˚C
Heavily soiled white cottons and linens. (coffee 
table covers, tableclothes, towels, bed sheets, 
etc.)

60˚C

Normally soiled, coloured, fade proof linens, 
cottons or synthetic clothes (shirt, nightgown, 
pajamas, etc.) and lightly soiled white linens 
(underwear, etc.)

40˚C-
30˚C- 
Cold 

Blended laundry including delicate textile (veil 
curtains, etc.), synthetics and woolens.

C InformatIons
Use an anti-limesc Programmes are limited with the highest spin 
speed appropriate for that particular type of fabric. ale suitable for 
the washing machines.

When selecting a programme, always consider the type of fabric, 
colour, degree of soiling and permissible water temperature.

For further programme details, see “Programme and consumption 
table”.

4.3 Main programmes 
Depending on the type of fabric, use the following main 
programmes.
• Βαμβακερά (Cottons)
Use this programme for your cotton laundry (such as bed 
sheets, duvet and pillowcase sets, towels, bathrobes, 
underwear, etc.). Your laundry will be washed with vigorous 
washing action for a longer washing cycle.

• Συνθετικά (Synthetics)
Use this programme to wash your synthetic clothes (shirts, 
blouses, synthetic/cotton blends, etc.). It washes with a gentle 
action and has a shorter washing cycle compared to the 
Cotton programme.
For curtains and tulle, use the Synthetic 40˚C programme. 
As their meshed texture causes excessive foaming, wash the 
veils/tulle by putting little amount of detergent into the main 
wash compartment. Do not put detergent in the prewash 
compartment.
• Μάλλινα 40° (Woollens)
Use this programme to wash your woolen clothes. Select 
the appropriate temperature complying with the tags of your 
clothes. Use appropriate detergents for woolens.

4.4 Additional programmes 
For special cases, additional programmes are available in the 
machine.

C InformatIons
Additional programmes may differ according to the model of the 
machine.

• Βαμβακερά Eco (Cotton Economic)
Use this programme to wash your laundry washable in 
cottons programme for a longer time, still with a very good 
performance for saving purposes.

C InformatIons
Cottons Eco programme consumes less energy compared to other 
cottons programmes.

• Ευπαθή 30° (Delicate)
Use this programme to wash your delicate clothes. It washes 
with a gentle action without any interim spin compared to the 
Synthetics programme.
• Πλύση στο χέρι 20° (Hand wash)
Use this programme to wash your woolen/delicate clothes 
that bear “not machine- washable” tags and for which hand 
wash is recommended. It washes laundry with a very gentle 
washing action to not to damage clothes.
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• Γρήγορη Πλύση 30' (Mini)
Use this programme to wash your lightly soiled cotton clothes 
in a short time.
• Prewash-Cottons (Βαμβακερά 60º με 
Πρόπλυση) 
Prefer this programme only for heavily soiled cotton clothes.

C InformatIons
Not using this programme with prewash will save energy, water, 
detergent and time.

4.5 Special programmes
For specific applications, select any of the following 
programmes.
• Ξέβγαλμα (Rinse)
Use this programme when you want to rinse or starch 
separately.
• Στύψιμο + Αντληση (Spin + Drain)
Use this programme to apply an additional spin cycle for your 
laundry or to drain the water in the machine.

C InformatIons
If you wish to drain the water only without spinning your laundry, 
select the Spin+Pump programme and press “Start / Pause” 
button. Machine will switch to spin step once it completes the 
program step. Press “Start / Pause” button to stop the machine as 
soon as you see the drum rotating. And cancel this programme by 
turning Programme Selection knob to any other position.

4.6 Spin speed selection
Whenever a new programme is selected, the recommended 
spin speed of the selected program is displayed on the spin 
speed indicator.
To decrease the spin speed, press the spin speed adjustment 
button. Spin speed decreases gradually.
Then, depending on the model of the product, “Rinse Hold” 
and “No Spin” options appear on the spin speed led indicator.
 

4.7 Rinse Hold
If you are not going to unload your clothes immediately after 
the programme completes, you may use rinse hold function to 
keep your laundry in the final rinsing water in order to prevent 
them from getting wrinkled when there is no water in the 
machine.
In rinse hold step, the machine will be in pause mode and 
“start/pause” led will be blinking. In rinse hold step, if you 
want to drain the water without spinning your laundry, 
press the “start/pause” button. Programme will resume and 
complete after draining the water.
If you want to spin the laundry held in water, select the 
spin speed and press “start/pause button. The programme 
resumes, water is drained, laundry is spun and the 
programme is completed.

Indicative values for Synthetics programmes (EN)
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Content (%) **

Remaining Moisture 
Content (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Synthetics 60 2.5 55 1.02 01:53 45 40

Synthetics 40 2.5 54 0.50 01:45 45 40

* You can see the washing time of the programme you have selected on the display of the machine. It is normal that small 
differences may occur between the time shown on the display and the real washing time.

** Remaining moisture content values may differ according to the selected spin speed.
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4.8 Programme and consumption table

• :  Selectable
** : Energy Label programme (EN 60456  Ed.3)
***: If maximum spin speed of the machine is lower then this value, you can only select up to the maximum spin speed.

C InformatIons

Water and power consumption may vary subject to the changes in water pressure, water hardness and temperature, ambient temperature, type 
and amount of laundry, selection of auxiliary functions and spin speed, and changes in electric voltage.

** “Cotton Economic 40°C and Cotton Economic 60°C are standard cycles.” These cycles are known as ‘40°C 
cotton standard cycle’ and ‘60°C cotton standard cycle’ and indicated with the       symbols on the 
panel.

EN 2
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Βαμβακερά 90 5 130 53 1.63 1400

Βαμβακερά 60º με Πρόπλυση 60 5 115 64 1.10 1400

Βαμβακερά
40 5 120 50 0.97 1400

Cold 5 120 52 0.10 1400

Βαμβακερά Eco

60** 5 145 45 0.80 1400

60** 2.5 145 38 0.75 1400

40** 2.5 116 38 0.65 1400

Συνθετικά

60 2.5 113 55 1.02 800

40 2.5 105 54 0.50 800

Cold 2.5 66 52 0.10 800

Ευπαθή 30° 30 2 61 47 0.26 800

Μάλλινα 40° 40 1.5 54 50 0.35 800

Πλύση στο χέρι 20° 20 1 41 34 0.20 800

Γρήγορη Πλύση 30’ 30 2.5 29 72 0.21 1400
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4.9 Starting the programme
Press Start / Pause button to start the programme. 
Programme follow-up light showing the startup of the 
programme will turn on.

Progress of programme
Progress of a running programme can be followed from the 
Programme Follow-up indicator with the lights "Running" and 
"End/Cancel".

C InformatIons
If the machine does not pass to the spinning step, automatic 
unbalanced load detection system might have been activated due to 
the unbalanced distribution of the laundry in the machine.

4.10 Loading door lock
There is a locking system on the loading door of the machine 
that prevents opening of the door in cases when the water 
level is unsuitable.
If you want to open loading door when the machine is in use, 
press "Start / Pause" button to pause the machine. "Door 
Open" light will start flashing when the machine is switched 
to Pause mode. Machine checks the level of the water inside. 
If the level is suitable, "Door Open" light illuminates steadily 
within 1-2 minutes and the loading door can be opened. 
If the level is unsuitable, "Door Open" light turns off and the 
loading door cannot be opened. If you are obliged to open 
the loading door when the "Door Open" light is off, you 
have to cancel the current programme; see "Cancelling the 
programme". 
Switching the machine to pause mode
Press the "Start / Pause" button to switch the machine to 
pause mode while a programme is running. "Running" light 
starts flashing on the Programme Follow-up indicator to show 
that the machine has been switched to the pause mode. 
When the loading door is ready to be opened, "Door Open" 
light will illuminate continuously.
Adding or taking out laundry
Press "Start / Pause" button to switch the machine to pause 
mode. When the machine is switched to pause mode, 
"Running" light flashes. Wait until the Loading Door can be 
opened. Open the Loading Door and add or take out the 
laundry.
Close the Loading Door. Press "Start / Pause" button to start 
the machine. 

C InformatIons
The door can be opened if the water level is suitable. Door open 
symbol flashes until the loading door gets ready to be opened. The 
symbol’s light is steady when the door is ready to open. You can 
open the door to add/take out laundry.

4.11 Cancelling the programme
To cancel the programme, turn the Programme Selection knob 
to select another programme. Previous programme will be 
cancelled. "End/Cancel" light will flash continuously to notify 
that the programme has been cancelled.

C InformatIons
If you start a new programme after cancelling the previous one, 
this new programme will start without draining the water in the 
machine.

 If you must certainly open the loading door when the “Door 
Open” light is off, you need to use “Spin+Pump” programme. See 
“Spin+Pump”

Re-spinning the laundry 
Unbalanced load control system can prevent spinning 
because of unbalanced load of laundry in the machine. If you 
would like to spin again:
Rearrange the laundry in the machine. Select Spin+Pump 
programme and press “Start / Pause" button.   

4.12 End of programme
"End/Cancel" light on the programme follow-up indicator will 
light up once the programme comes to an end; and "Door 
Open" symbol flashes for 1-2 minutes until the door is ready 
to open. When "Door Open" symbol is steadily illuminated, the 
door can be opened.
To turn off the machine, turn program selection knob to "On 
/ Off" position. Take out your laundry and close the loading 
door. The machine will be ready for the next run.

4.13 Door Open
"Door Open" symbol is illuminated when the door is ready 
to open. It flashes until the door gets ready to open. If the 
"Door Open" symbol is not illuminated, do not force the door 
to open. The symbol's light is steady when the door is ready 
to open.

4.14 Your machine is equipped 
with a “Standby Mode”
In case of not starting any programme or waiting without 
making any other operation when the machine is turned on 
by On/Off button and while it is in selection step or if no other 
operation is performed approximately 2 minutes after the 
programme you selected has come to an end, your machine 
will automatically switch to energy saving mode. Brightness of 
indicator lights will decrease.  Also, if your product is equipped 
with a display showing the programme duration, this display 
will completely turn off. In case of rotating the Programme 
Selection knob or pressing any button, lights and display 
will restore to their previous condition. Your selections made 
while exiting the energy saving mode may change. Check 
the appropriateness of your selections before starting the 
programme. Readjust if necessary. This is not a fault.
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5.3 Cleaning the body and control panel
Wipe the body of the machine with soapy water or non-
corrosive mild gel detergents as necessary, and dry with a 
soft cloth.
Use only a soft and damp cloth to clean the control panel.

A warnIng
Never use sponge or scrub materials. These will damage the 
painted and plastic surfaces.

5.4 Cleaning the water intake filters
There is a filter at the end of each water intake valve at the 
rear of the machine and also at the end of each water intake 
hose where they are connected to the tap. These filters 
prevent foreign substances and dirt in the water to enter the 
washing machine. Filters should be cleaned as they do get 
dirty.

Close the taps. Remove the nuts of the water intake hoses 
to access the filters on the water intake valves. Clean them 
with an appropriate brush. If the filters are too dirty, take them 
out by means of pliers and clean them. Take out the filters 
on the flat ends of the water intake hoses together with the 
gaskets and clean thoroughly under running water. Replace 
the gaskets and filters carefully in their places and tighten the 
hose nuts by hand.

5.5 Draining remaining water and 
cleaning the pump filter
The filter system in your machine prevents solid items such 
as buttons, coins and fabric fibers clogging the pump impeller 
during discharge of washing water. Thus, the water will be 
discharged without any problem and the service life of the 
pump will extend.
If the machine fails to drain water, the pump filter is clogged. 
Filter must be cleaned whenever it is clogged or in every 3 
months. Water must be drained off first to clean the pump 
filter.
In addition, prior to transporting the machine (e.g., when 
moving to another house) and in case of freezing of the water, 
water may have to be drained completely.

A warnIng
Foreign substances left in the pump filter may damage your 
machine or may cause noise problem.

In order to clean the dirty filter and discharge the water:
Unplug the machine to cut off the supply power.

A warnIng
Temperature of the water inside the machine may rise up to 90 ºC. 
To avoid burning risk, filter must be cleaned after the water in the 
machine cools down.

5 Maintenance and cleaning
Service life of the product extends and frequently faced 
problems decrease if cleaned at regular intervals.

5.1 Cleaning the detergent drawer
Clean the detergent drawer at regular intervals (every 
4-5 washing cycles) as shown below in order to prevent 
accumulation of powder detergent in time.

Press the dotted point on the siphon in the softener 
compartment and pull towards you until the compartment is 
removed from the machine.

C InformatIons
If more than normal amount of water and softener mixture starts to 
gather in the softener compartment, the siphon must be cleaned.

Wash the detergent drawer and the siphon with plenty of 
lukewarm water in a washbasin. Wear protective gloves or use 
an appropriate brush to avoid touching of the residues in the 
drawer with your skin when cleaning. Insert the drawer back 
into its place after cleaning and make sure that it is seated 
well.

5.2 Cleaning the loading door and the drum
Residues of softener, detergent and dirt may accumulate in 
your machine in time and may cause unpleasant odours and 
washing complaints. To avoid this, use the Drum Cleaning 
programme. If your machine does not have a Drum Cleaning 
programme, use Cotton-90 programme. Before starting the 
programme, put max. 100 g of powder anti-limescale into 
the main wash detergent compartment  (compartment nr. II). 
If the anti-limescale is in tablet form, put only one tablet into 
compartment nr. II. Dry the inside of the bellow with a clean 
piece of cloth after the programme has come to an end. 

C InformatIons
Repeat Drum Cleaning process in every 2 months.

Use an anti-limescale suitable for the washing machines. 

After every washing make sure that no foreign substance is 
left in the drum.

If the holes on the bellow shown in the figure is blocked, open 
the holes using a toothpick.

C InformatIons
Foreign metal substances will cause rust stains in the drum. 
Clean the stains on the drum surface by using cleaning agents for 
stainless steel. Never use steel wool or wire wool.
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Open the filter cover by pulling it from both sides at the top.

C InformatIons
You can remove the filter cover by slightly pushing downwards with 
a thin plastic tipped tool, through the gap above the filter cover. Do 
not use metal tipped tools to remove the cover.

Follow the steps below to discharge the water.

Place a large container in front of the filter to catch water 
from the filter. Loosen pump filter (anticlockwise) until water 
starts to flow. Fill the flowing water into the container you 
have placed in front of the filter. Always keep a piece of cloth 
handy to absorb any spilled water. When the water inside the 
machine is finished, take out the filter completely by turning it.
Clean any residues inside the filter as well as fibers, if any, 
around the pump impeller region. Install the filter.

Seat the tabs in the lower part into their places first, and then 
press the upper part to close.
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6 Technical specifications
Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010
Supplier name or trademark Beko

Model name WMB 50601 Y+

Rated capacity (kg) 5

Energy efficiency class /  Scale from A+++ (Highest Efficiency) to D (Lowest Efficiency) A+

Annual Energy Consumption (kWh) (1) 168

Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at full load  (kWh) 0.800

Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at partial load  (kWh) 0.745

Energy consumption of the standard 40°C cotton programme at partial load  (kWh) 0.650

Power consumption in ‘off-mode’ (W) 0.200

Power consumption in ‘left-on mode’ (W) 1.000

Annual Water Consumption (l) (2) 9900

Spin-drying efficiency class / Scale from A (Highest Efficiency) to G (Lowest Efficiency) E

Maximum spin speed (rpm) 600

Remaining moisture Content (%) 80

Standard cotton programme (3) Cotton Eco 60°C and 40°C

Programme time of the standard 60°C cotton programme at full load (min) 145

Programme time of the standard 60°C cotton programme at partial load (min) 145

Programme time of the standard 40°C cotton programme at partial load (min) 116

Duration of the left-on mode (min) N/A

Airborne acoustical noise emissions washing/spinning (dB) 61/73

Built-in No

Height (cm) 84

Width (cm) 60

Depth (cm) 46.5

Net weight (±4 kg.) 55

Single Water inlet  / Double Water inlet
• / -

• Available

Electrical input (V/Hz) 230 V / 50Hz

Total current (A) 10

Total power (W) 1550

Main model code 9413
(1) Energy Consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of 
the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
(2) Water consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption 
will depend on how the appliance is used.
(3) “Standard 60°C cotton programme” and the “standard 40°C cotton programme” are the standard washing programmes to which the information in the 
label and the fiche relates and these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in 
terms of combined energy and water consumption. 

Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.
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 7 Troubleshooting
Programme cannot be started or selected. 
• Washing machine has switched to self protection mode due to a supply problem (line voltage, water pressure, etc.). >>> 

To cancel the programme, turn the Programme Selection knob to select another programme. Previous programme will be 
cancelled. (See "Cancelling the programme")

Water in the machine.
• Some water might have remained in the product due to the quality control processes in the production. >>> This is not a 

failure; water is not harmful to the machine.
Machine vibrates or makes noise.
• Machine might be standing unbalanced. >>> Adjust the feet to level the machine.
• A hard substance might have entered into the pump filter. >>> Clean the pump filter.
• Transportation safety bolts are not removed. >>> Remove the transportation safety bolts.
• Laundry quantity in the machine might be too little. >>> Add more laundry to the machine.
• Machine might be overloaded with laundry. >>> Take out some of the laundry from the machine or distribute the load by hand 

to balance it homogenously in the machine.
• Machine might be leaning on a rigid item. >>> Make sure that the machine is not leaning on anything.
Machine stopped shortly after the programme started.
• Machine might have stopped temporarily due to low voltage. >>> It will resume running when the voltage restores to the 

normal level.
Programme time does not countdown. (On models with display)
• Timer may stop during water intake. >>> Timer indicator will not countdown until the machine takes in adequate amount of 

water. The machine will wait until there is sufficient amount of water to avoid poor washing results due to lack of water. Timer 
indicator will resume countdown after this.

• Timer may stop during heating step. >>> Timer indicator will not countdown until the machine reaches the selected 
temperature.

• Timer may stop during spinning step. >>> Automatic unbalanced load detection system might be activated due to the 
unbalanced distribution of the laundry in the drum. 

C InformatIons
Machine does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the machine and to 
its surrounding environment. Laundry should be rearranged and re-spun.

Foam is overflowing from the detergent drawer.
• Too much detergent is used. >>> Mix 1 tablespoonful softener and ½ l water and pour into the main wash compartment of the 

detergent drawer.

C InformatIons
Put detergent into the machine suitable for the programmes and maximum loads indicated in the “Programme and consumption table”. When 
you use additional chemicals (stain removers, bleachs and etc), reduce the amount of detergent.

Laundry remains wet at the end of the programme

• Excessive foam might have occurred and automatic foam absorption system might have been activated due to too much 
detergent usage. >>> Use recommended amount of detergent.

C InformatIons
Machine does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the machine and to 
its surrounding environment. Laundry should be rearranged and re-spun.

A warnIng
If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section, consult your dealer or the Authorized Service Agent. 
Never try to repair a nonfunctional product yourself.



Αριθμός εγγράφου 2820524193_EL / 21-08-14.(19:23)

WMB 50601 Y+Πλυντήριο Ρούχων 
Εγχειρίδιο Χρήστη 



Το προïόν αυτό κατασκευάστηκε σύµφωνα µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
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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 τή-
ρηση 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 
ικανότητες 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 ερ-
γασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν θα πρέπει ποτέ να γίνονται από 
παιδιά εκτός αν αυτά επιτηρούνται από κάποιον.

• 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 προκαλέσει 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 επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. 
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

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

• Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα με γείωση η οποία προστατεύεται από 
ασφάλεια 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 κανονι-
σμούς.

• Οι εύκαμπτοι σωλήνες τροφοδοσίας και αποστράγγισης νερού πρέ-
πει 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 κίνδυ-
νος πλημμύρας 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 κύ-
κλου πλυσίματος. Σε περίπτωση που ασκήσετε βία για να ανοίξει η πόρτα 
φόρτωσης, η πόρτα και ο μηχανισμός ασφάλισης μπορεί να υποστούν ζη-
μιά.

• 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.
• Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και πρό-

σθετα που είναι κατάλληλα για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια.
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• Ακολουθείτε τις οδηγίες πάνω στις ετικέτες των ρούχων και στη συσκευ-
ασία του απορρυπαντικού.

• Το προϊόν πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και επισκευ-
ών.

• Πάντα αναθέτετε τις διαδικασίες εγκατάστασης και επισκευών σε 
Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος 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 τεχνικό εξουσιοδοτημένο από τον εισαγωγέα, για να αποφύγετε 
ενδεχόμενους κινδύνους.

1.2 Προβλεπόμενη χρήση
• Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο 

για επαγγελματική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλη 
χρήση πέραν της προβλεπόμενης.

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

• Ο κατασκευαστής δεν δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει από λανθα-
σμένη χρήση ή μεταφορά.

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

υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.
• Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι επικίνδυνες για τα παιδιά. Κρατάτε τα παι-

διά μακριά από τη συσκευή όταν αυτή είναι σε χρήση. Μην τα αφήνετε να 
πειράζουν τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε το κλείδωμα προστασίας για να 
εμποδίζετε 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 απορ-
ρυπαντικού ή σφραγίσετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού.

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 απορρίμ-
ματα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν 
ορίσει οι τοπικές αρχές.
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1.5 Τελική διάθεση της παλιάς συσκευής
Το προϊόν αυτό 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 οικιακά απορ-
ρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Παραδώστε το σε σημείο 
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Συμβουλευτείτε τις τοπικές σας αρχές για να μάθετε το πλησιέστερο ση-
μείο συλλογής. Βοηθήστε την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσι-
κών πόρων ανακυκλώνοντας τα χρησιμοποιημένα προϊόντα. Για την ασφά-
λεια 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 Η συμμόρφωση με την οδηγία WEEE

  Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(WEEE) (2012/19/EU).  Το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης για 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα και υλικά 

υψηλής ποιότητας τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι 
κατάλληλα για ανακύκλωση. Μην απορρίψετε το απόβλητο προϊόν μαζί με 
τα κανονικά οικιακά και άλλα απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής 
του. Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ζητήστε πληροφορίες από τις τοπικές σας 
αρχές σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής.

Συμμόρφωση με την Οδηγία περί περιορισμού χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών (RoHS):
Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία της 
Ευρωπαϊκής ένωσης περί περιορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών (RoHS) (2011/65/ΕΕ).  Δεν περιέχει επικίνδυνα 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.

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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.

BΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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.

AΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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 την 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.

• Κρατάτε τη συσκευή 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

AΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αφαιρέσετε τα ασφαλιστικά μεταφοράς πριν 
αφαιρέσετε την ενίσχυση συσκευασίας.

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

Ξεσφίξτε όλα τα μπουλόνια με ένα κατάλληλο 
κλειδί έως ότου περιστρέφονται ελεύθερα (C). 
Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς 
περιστρέφοντάς τα απαλά. Τοποθετήστε στις 
οπές στο πίσω τοίχωμα τα πλαστικά καλύμματα 
που υπάρχουν στη σακούλα του εγχειριδίου 
χρήστη. (P)

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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!
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2.4 Σύνδεση της παροχής νερού

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 μίας 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).

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο εισόδους 
νερού του προϊόντος, συνδέστε το λαστιχένιο σωλήνα 
ζεστού νερού αφού αφαιρέσετε το συγκρότημα τάπας 
και στεγανοποιητικού από τη βαλβίδα ζεστού νερού. 
(Έχει εφαρμογή στα προϊόντα που συνοδεύονται από 
συγκρότημα τάπας).

AΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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.

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

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.

AΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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.

Σφίξτε όλα τα παξιμάδια των εύκαμπτων σωλήνων 
με το χέρι. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε κλειδί για να 
σφίξετε τα παξιμάδια. 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 προκληθεί από αυτές, διατηρείτε 
τους διακόπτες παροχής νερού κλειστούς όταν δεν 

χρησιμοποιείται το πλυντήριο.

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

είναι απ' ευθείας συνδεδεμένο στην αποχέτευση 
ή το νιπτήρα. 

AΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αφαιρέσετε τα ασφαλιστικά μεταφοράς πριν 
αφαιρέσετε την ενίσχυση συσκευασίας.

• 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
0c

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

AΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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.
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Χαλαρώστε με το χέρι τα παξιμάδια ασφάλισης 
των ποδιών. Ρυθμίστε τα πόδια ώστε η συσκευή 
να είναι οριζόντια και να μην ταλαντεύεται. Σφίξτε 
όλα τα παξιμάδια ασφάλισης πάλι με το χέρι.

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

2.7 Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα 
που προστατεύεται από ασφάλεια η οποία 
συμμορφώνεται με τις τιμές στον πίνακα "Τεχνικές 
προδιαγραφές". 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.
• Οι προδιαγραφές για την τάση και την 

επιτρεπόμενη ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτη 
προστασίας δίνονται στην ενότητα "Τεχνικές 
Προδιαγραφές". 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 στις προδιαγραφές 
πρέπει να είναι σύμφωνη με την τάση δικτύου.

• Μην κάνετε συνδέσεις μέσω καλωδίων 
επέκτασης ή πολύπριζων.

BΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τυχόν φθαρμένα καλώδια ρεύματος πρέπει να 
αντικαθίσταται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
σέρβις.

2.8 Πρώτη 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 Βαμβακερά 90. Πριν 
ξεκινήσετε το πρόγραμμα, προσθέστε το πολύ 
100 γρ. σκόνης αποσκληρυντικού στο διαμέρισμα 
απορρυπαντικού κύριας πλύσης (διαμέρισμα 
αρ. II). Αν το αποσκληρυντικό είναι σε μορφή 
ταμπλέτας, τοποθετήστε μόνο μία ταμπλέτα 
στο διαμέρισμα αρ. ΙΙ. Αφού ολοκληρωθεί το 
πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί για 
να στεγνώσετε το εσωτερικό της λαστιχένιας 
πτυχωτής στεγανοποίησης. 

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 
το προϊόν.

2.9 Απόρριψη των υλικών συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα 
παιδιά. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας σε 
ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.
Τα υλικά συσκευασίας της συσκευής αποτελούνται 
από ανακυκλώσιμα υλικά. Απορρίψτε τα με 
κατάλληλο τρόπο και διαχωρίστε τα σύμφωνα 
με τους κανονισμούς ανακύκλωσης αποβλήτων. 
Μην τα πετάξετε μαζί με τα κανονικά οικιακά 
απορρίμματα.
2.10 Μεταφορά της συσκευής
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν 
τη μεταφορά της. Αφαιρέστε τις συνδέσεις 
αποχέτευσης και τροφοδοσίας νερού. 
Αποστραγγίστε πλήρως το υπολειπόμενο νερό. 
Βλ. "Αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού και 
καθαρισμός του φίλτρου αντλίας". Τοποθετήστε 
τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς με σειρά 
αντίστροφη από τη διαδικασία αφαίρεσης. Βλ. 
"Αφαίρεση των ασφαλιστικών μεταφοράς".

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

2.11 Τελική διάθεση της παλιάς συσκευής
Η τελική διάθεση της παλιάς συσκευής πρέπει να 
γίνει με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή το 
τοπικό σας κέντρο συλλογής στερεών αποβλήτων 
για να ενημερωθείτε για τον τρόπο τελικής 
διάθεσης της συσκευής σας.
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.
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3	 Προετοιμασία
3.1 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 υψηλές θερμοκρασίες 
για ρούχα που δεν είναι πολύ λερωμένα ή 
λεκιασμένα.

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

3.2 Ταξινόμηση των ρούχων
• Ταξινομείτε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του 

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

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

3.3 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/μετατροπείς 
χρώματος και και αφαιρετικά αλάτων που είναι 
κατάλληλα για το πλυντήριο. Να ακολουθείτε 
πάντα τις οδηγίες στην συσκευασία.

• 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.

3.4 Σωστή ποσότητα ρούχων
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.

AΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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.

Οι τύποι ρούχων και το μέσο βάρος τους 
στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται ως 
παραδείγματα.

Τύποι ρούχων Βάρος (γρ.)
Μπουρνούζι 1200
Κάλυμμα παπλώματος 700
Σεντόνι 500
Μαξιλαροθήκη 200
Τραπεζομάντιλο 250
Πετσέτα 200
Ανδρικό πουκάμισο 200

3.5 Τοποθέτηση ρούχων στο πλυντήριο
Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης. Τοποθετήστε 
τα ρούχα χαλαρά στη συσκευή. Πιέστε την 
πόρτα φόρτωσης να κλείσει μέχρι να ακούσετε 
χαρακτηριστικό ήχο ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι 
δεν έχουν πιαστεί ρούχα στην πόρτα.

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

AΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση κακής τοποθέτησης των ρούχων, μπορεί 
να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών στο 
πλυντήριο.
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3.6 Χρήση απορρυπαντικού 
και μαλακτικού
Συρτάρι απορρυπαντικού
Το συρτάρι απορρυπαντικού περιλαμβάνει τρία 
διαμερίσματα:
– (1) για πρόπλυση
– (2) για κύρια πλύση
– (3) για μαλακτικό
– (*) επιπλέον, υπάρχει εξάρτημα σιφωνίου στο 
διαμέρισμα μαλακτικού.

12 3

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

την έναρξη του προγράμματος.
• Ποτέ μην ανοίγετε 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).

3.7 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.

AΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που έχουν 
παρασκευαστεί ειδικά για αυτόματα πλυντήρια.

Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι σε σκόνη.
3.8 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. Διαβάστε προσεκτικά 
τις οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία 
του απορρυπαντικού και ακολουθείτε τις οδηγίες 
δοσολογίας.
• 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.

• Χρησιμοποιείτε τα συμπυκνωμένα 
απορρυπαντικά στη συνιστώμενη δοσολογία.

3.9 Χρήση μαλακτικών
Προσθέστε το μαλακτικό στο διαμέρισμα 
μαλακτικού του συρταριού διανομής 
απορρυπαντικού.
• Χρησιμοποιείτε τη δοσολογία που συνιστάται 

στη συσκευασία.
• Να 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 λευκαντικών
• Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση και 

προσθέστε το λευκαντικό στην αρχή της 
πρόπλυσης. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό 
στο διαμέρισμα πρόπλυσης.

• 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, ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρει 
η συσκευασία του και επιλέγετε ένα πρόγραμμα 
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. "II" 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. 

• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία 
των προϊόντων.
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3.10 Πρακτικές συμβουλές για αποδοτικό πλύσιμο
Ρούχα

Ανοιχτόχρωμα και 
λευκά Χρωματιστά Σκούρα 

χρωματιστά
Ευπαθή/Μάλλινα/

Μεταξωτά

(Συνιστώμενη περιοχή 
θερμοκρασιών ανάλογα 
με το βαθμό λερώματος: 
40-90ºC)

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

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

(Συνιστώμενη περιοχή 
θερμοκρασιών 
ανάλογα με το βαθμό 
λερώματος: κρύο-30ºC)

Βα
θμ

ός
 λ

ερ
ώ

μα
το

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. 

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.

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

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

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.

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.

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

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

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.

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.

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

Προτιμάτε υγρά 
απορρυπαντικά 
σχεδιασμένα για 
ευπαθή ρούχα. Τα 
μάλλινα και μεταξωτά 
ρούχα πρέπει να 
πλένονται με ειδικά 
απορρυπαντικά για 
μάλλινα.
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4 Χειρισμός της συσκευής
4.1 Πίνακας ελέγχου

1 - Περιστροφικό κουμπί 
Επιλογής προγράμματος 
(Πάνω θέση Ενεργοποίηση/ 
Απενεργοποίηση)

2 - Ένδειξη ανοικτής πόρτας
3 - Ενδείξεις 

Παρακολούθησης 
προγράμματος

4 - Κουμπί Έναρξη / Παύση 
5 - Κουμπί Ρύθμισης αριθμού 

στροφών στυψίματος

1

2

3

4

5

4.2 Προετοιμασία της συσκευής
Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν 
συνδεθεί στεγανά. Συνδέστε τη συσκευή στην 
παροχή ρεύματος. Ανοίξτε πλήρως τη βάνα 
παροχής νερού. Τοποθετήστε τα ρούχα στο 
πλυντήριο.  Προσθέστε απορρυπαντικό και 
μαλακτικό. 
Επιλογή προγράμματος
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. Επιλέξτε 
το επιθυμητό πρόγραμμα με το κουμπί Επιλογής 
προγράμματος.

90˚C
Πολύ λερωμένα, λευκά βαμβακερά και 
ασπρόρουχα. (σεμέν, τραπεζομάντιλα, 
πετσέτες, σεντόνια κλπ.)

60˚C

Κανονικά λερωμένα, χρωματιστά, 
ανεξίτηλα ασπρόρουχα, βαμβακερά ή 
συνθετικά ρούχα (πουκάμισα, νυχτικά, 
πυτζάμες κλπ.) και ελαφρά λερωμένα 
λευκά ασπρόρουχα (εσώρουχα κλπ.)

40˚C-
30˚C- 
Κρύο 

Ρούχα με ανάμικτες ίνες 
περιλαμβανόμενων ευαίσθητων 
υφασμάτων (βελούδινες κουρτίνες 
κλπ.), συνθετικά και μάλλινα.

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χρησιμοποιείτε προϊόν κατά των καθαλατώσεων 
κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων. Στα προγράμματα 
υπάρχει περιορισμός στις ανώτατες στροφές 
στυψίματος, ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος 
υφάσματος.

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, πάντα να λαμβάνετε 
υπόψη σας τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα του, το 
βαθμό λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία 
νερού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα 
προγράμματα, ανατρέξτε στον "Πίνακα προγραμμάτων 
και καταναλώσεων".

4.3 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. 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 40°
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.
4.4 Πρόσθετα προγράμματα 
Για ειδικές περιπτώσεις υπάρχουν και πρόσθετα 
προγράμματα στο πλυντήριο.

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

• Βαμβακερά Eco
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε 
τα ρούχα σας που μπορούν να πλυθούν στο 
πρόγραμμα βαμβακερών, για περισσότερη ώρα, 
αλλά πάλι με πολύ καλή απόδοση, και αυτό για 
λόγους οικονομίας.
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CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα Βαμβακερά Οικον. καταναλώνει λιγότερη 
ενέργεια από τα άλλα προγράμματα για βαμβακερά.

• Ευπαθή 30°
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να 
πλένετε τα ευπαθή ρούχα σας. Πλένει με απαλές 
κινήσεις χωρίς ενδιάμεσο στύψιμο σε σύγκριση με 
το πρόγραμμα Συνθετικά.
• Πλύση στο χέρι 20°
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.
• Γρήγορη Πλύση 30'
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε 
γρήγορα τα ελαφρά λερωμένα βαμβακερά ρούχα 
σας.
• Βαμβακερά 60º με Πρόπλυση 
Προτιμάτε αυτό το πρόγραμμα μόνο για πολύ 
λερωμένα βαμβακερά ρούχα.

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χωρίς χρήση αυτού του προγράμματος με πρόπλυση 
μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια, νερό, 
απορρυπαντικό και χρόνο.

4.5 Ειδικά προγράμματα
Για ειδικές εφαρμογές, επιλέξτε ένα από τα 
προγράμματα που ακολουθούν.
• Ξέβγαλμα
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα όταν θέλετε 
ξεχωριστό ξέβγαλμα ή κολλάρισμα.
• Στύψιμο + Αντληση
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για την 
εκτέλεση ενός πρόσθετου κύκλου στυψίματος των 
ρούχων ή για να αποστραγγιστεί το νερό από το 
πλυντήριο.

4.6 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 ένδειξη αριθμού στροφών στυψίματος 
εμφανίζονται οι επιλογές “Ξέβγ.&Αναμονή” και 
“Χωρίς στύψιμο”.
 
4.7 Ξέβγ.&Αναμονή
Αν δεν θέλετε να αφαιρέσετε τα ρούχα αμέσως 
μετά το τέλος του προγράμματος, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ξέβγ. & Αναμονή 
και να διατηρήσετε τα ρούχα μέσα στο νερό του 
τελικού ξεβγάλματος, ώστε να αποτρέψετε να 
τσαλακωθούν αν παραμείνουν στο πλυντήριο 
χωρίς νερό. 
Στο στάδιο Ξέβγ. & Αναμονή, η συσκευή θα είναι σε 
λειτουργία Παύσης και η λυχνία Έναρξης / Παύσης 
θα αναβοσβήνει. Στο στάδιο Ξέβγ. & Αναμονή, 
αν θέλετε να αποστραγγίσετε το νερό χωρίς να 
στύψετε τα ρούχα, πιέστε το πλήκτρο 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, επιλέξτε τον Αριθμό 
στροφών στυψίματος και πατήστε το πλήκτρο 
Έναρξη / Παύση. Το πρόγραμμα συνεχίζεται, το 
νερό αποστραγγίζεται, τα ρούχα σας στύβονται και 
το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

Ενδεικτικές	τιμές	για	προγράμματα	για	Συνθετικά
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Υπολειπόμενη υγρασία 
ρούχων (%) **

Υπολειπόμενη υγρασία 
ρούχων (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Συνθετικά	60 2.5 55 1.02 01:53 45 40

Συνθετικά	40 2.5 54 0.50 01:45 45 40
* Μπορείτε να δείτε το χρόνο πλυσίματος του προγράμματος που επιλέξατε στην οθόνη της συσκευής. Είναι κανονικό να 
εμφανίζονται μικρές διαφορές ανάμεσα στο χρόνο που εμφανίζεται στην οθόνη και στον πραγματικό χρόνο πλυσίματος.

** Οι τιμές υπολειπόμενης υγρασίας ρούχων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος.
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4.8 Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων

• :  Επιλέγεται
** : Πρόγραμμα Ενεργειακής Σήμανσης (EN 60456  Ed. 3)
***: Αν οι μέγιστες στροφές στυψίματος του πλυντηρίου σας είναι χαμηλότερες από την τιμή αυτή, 

μπορείτε να επιλέξετε μόνο το διαθέσιμο μέγιστο αριθμό στροφών.

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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.

** "Τα προγράμματα Βαμβακερά οικ. 40 °C και Βαμβακερά οικ. 60 °C είναι τυπικοί κύκλοι." 
Οι κύκλοι αυτοί είναι γνωστοί ως "τυπικός κύκλος βαμβακερών 40°C" και "τυπικός κύκλος 
βαμβακερών 60°C" και υποδηλώνονται στον πίνακα με τα σύμβολα   .
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Βαμβακερά 90 5 130 53 1.63 1400

Βαμβακερά 60º με Πρόπλυση 60 5 115 64 1.10 1400

Βαμβακερά
40 5 120 50 0.97 1400

Κρύο 5 120 52 0.10 1400

Βαμβακερά Eco

60** 5 145 45 0.80 1400

60** 2.5 145 38 0.75 1400

40** 2.5 116 38 0.65 1400

Συνθετικά

60 2.5 113 55 1.02 800

40 2.5 105 54 0.50 800

Κρύο 2.5 66 52 0.10 800

Ευπαθή 30° 30 2 61 47 0.26 800

Μάλλινα 40° 40 1.5 54 50 0.35 800

Πλύση στο χέρι 20° 20 1 41 34 0.20 800

Γρήγορη Πλύση 30’ 30 2.5 29 72 0.21 1400
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4.9 Έναρξη του προγράμματος
Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση ώστε να 
ξεκινήσει το πρόγραμμα. Θα ανάψει η λυχνία 
ένδειξης παρακολούθησης του προγράμματος που 
δείχνει την έναρξη του προγράμματος.
Εξέλιξη του προγράμματος
Η εξέλιξη ενός προγράμματος που εκτελείται 
παρακολουθείται από τις ενδείξεις 
Παρακολούθησης του προγράμματος με τις λυχνίες 
"Λειτουργία" και "Τέλος/Ακύρωση".

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν η συσκευή δεν περνά στη φάση στυψίματος, τότε 
μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα 
ανίχνευσης ανισοκατανεμημένου φορτίου λόγω 
ανισοκατανομής των ρούχων στο πλυντήριο.

4.10 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.
Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης όταν 
είναι σε χρήση η συσκευή, πατήστε το κουμπί 
"Έναρξη / Παύση" για να σταματήσει προσωρινά 
η λειτουργία της συσκευής. Η λυχνία "Πόρτα 
ανοικτή" θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν η 
συσκευή τεθεί σε λειτουργία Παύσης. Η συσκευή 
ελέγχει τη στάθμη του νερού στο εσωτερικό. Αν η 
στάθμη είναι κατάλληλη, η λυχνία "Πόρτα ανοικτή" 
ανάβει σταθερά εντός 1-2 λεπτών και η πόρτα 
φόρτωσης μπορεί να ανοίξει. 
Αν η στάθμη δεν είναι κατάλληλη, η λυχνία "Πόρτα 
ανοικτή" σβήνει και η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί 
να ανοίξει. Αν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα 
φόρτωσης ενώ είναι σβηστή η λυχνία "Πόρτα 
ανοικτή", τότε χρειάζεται να ακυρώσετε το τρέχον 
πρόγραμμα. Βλ. "Ακύρωση του προγράμματος". 
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 
"Λειτουργία" αρχίζει να αναβοσβήνει στις ενδείξεις 
Παρακολούθησης προγράμματος, για να δείξει ότι 
η συσκευή έχει τεθεί σε κατάσταση παύσης. 
Όταν η πόρτα φόρτωσης είναι έτοιμη για να 
ανοίξει, η λυχνία "Πόρτα ανοικτή" θα ανάψει 
σταθερά.
Προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων
Πατήστε το κουμπί "Έναρξη / Παύση" για να θέσετε 
τη συσκευή σε κατάσταση παύσης. Όταν η συσκευή 
τεθεί σε κατάσταση παύσης, αναβοσβήνει η λυχνία 
"Λειτουργία". Περιμένετε έως ότου επιτρέπεται 
να ανοίξει η Πόρτα φόρτωσης. Ανοίξτε την πόρτα 
φόρτωσης και προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα.
Κλείστε την πόρτα φόρτωσης. Πατήστε το κουμπί 
"Έναρξη / Παύση" ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία 
της συσκευής. 

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η πόρτα μπορεί να ανοίξει αν η στάθμη νερού είναι 
κατάλληλη. Το σύμβολο ανοικτής πόρτας αναβοσβήνει 
έως ότου η πόρτα φόρτωσης είναι έτοιμη να ανοίξει. Η 
λυχνία του συμβόλου είναι σταθερά αναμμένη όταν η 
πόρτα είναι έτοιμη να ανοίξει. Μπορείτε να ανοίξετε την 
πόρτα για να προσθέσετε/αφαιρέσετε ρούχα.

4.11 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.

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα μετά την ακύρωση 
του προηγούμενου, αυτό το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει 
χωρίς αποστράγγιση του νερού από το μηχάνημα.

 Αν πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξετε την πόρτα 
φόρτωσης ενώ είναι σβηστή η λυχνία "Πόρτα ανοικτή", 
τότε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα 
"Στύψιμο+Άντληση". Βλ. "Στύψιμο+Άντληση"

Πρόσθετο στύψιμο των ρούχων 
Το σύστημα ελέγχου ανισοκατανεμημένου 
φορτίου μπορεί να εμποδίσει το στύψιμο λόγω του 
άνισα κατανεμημένου φορτίου ρούχων μέσα στη 
συσκευή. Αν θα θέλατε νέο στύψιμο:
Μοιράστε πάλι ομοιόμορφα τα ρούχα μέσα 
στη συσκευή. Επιλέξτε το πρόγραμμα 
"Στύψιμο+Άντληση" και πατήστε πάλι το κουμπί 
"Έναρξη / Παύση".   
4.12 Τέλος του προγράμματος
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα ανάψει 
η λυχνία "Τέλος/Ακύρωση" στις ενδείξεις 
παρακολούθησης προγράμματος. Το σύμβολο 
"Πόρτα ανοικτή" αναβοσβήνει για 1-2 λεπτά έως 
ότου η πόρτα είναι έτοιμη να ανοίξει. Όταν είναι 
σταθερά αναμμένο το σύμβολο "Πόρτα ανοικτή", 
τότε η πόρτα μπορεί να ανοίξει.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, γυρίστε το 
περιστροφικό κουμπί επιλογής προγράμματος 
στη θέση "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση". 
Αφαιρέστε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα 
φόρτωσης. Η συσκευή θα είναι έτοιμη για τον 
επόμενο κύκλο. πλυσίματος.
4.13 Πόρτα ανοικτή
Το σύμβολο "Πόρτα ανοικτή" ανάβει όταν η πόρτα 
είναι έτοιμη να ανοίξει. Αναβοσβήνει έως ότου η 
πόρτα είναι έτοιμη να ανοίξει. Αν δεν έχει ανάψει 
το σύμβολο "Πόρτα ανοικτή" μην ασκήσετε βία 
στην πόρτα για να ανοίξει. Η λυχνία του συμβόλου 
είναι σταθερά αναμμένη όταν η πόρτα είναι έτοιμη 
να ανοίξει.
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4.14 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.

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.

Πιέστε το σημείο με τις τελείες στο σιφώνιο στο 
διαμέρισμα μαλακτικού και τραβήξτε το προς το 
μέρος σας έως ότου αφαιρεθεί το διαμέρισμα από 
το πλυντήριο.

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν στο διαμέρισμα μαλακτικού αρχίζει να 
συγκεντρώνεται περισσότερη από την κανονική 
ποσότητα μίγματος νερού και μαλακτικού, τότε πρέπει 
να καθαριστεί το σιφώνιο.

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. Τοποθετήστε πάλι το 
συρτάρι στη θέση του αφού το καθαρίσετε, και 
βεβαιωθείτε ότι έχει πάρει σωστή θέση.

5.2 Καθαρισμός της πόρτας 
φόρτωσης και του τυμπάνου
Υπολείμματα μαλακτικού, απορρυπαντικού 
και βρωμιάς μπορούν να συσσωρευτούν στη 
συσκευή σας με την πάροδο του χρόνου και να 
προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές και άσχημα 
αποτελέσματα στο πλύσιμο. Για να αποφύγετε 
αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 
Καθαρισμός τυμπάνου. Αν η συσκευή σας δεν 
διαθέτει πρόγραμμα Καθαρισμός τυμπάνου, 
χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Βαμβακερά 90. Πριν 
ξεκινήσετε το πρόγραμμα, προσθέστε το πολύ 
100 γρ. σκόνης αποσκληρυντικού στο διαμέρισμα 
απορρυπαντικού κύριας πλύσης (διαμέρισμα 
αρ. II). Αν το αποσκληρυντικό είναι σε μορφή 
ταμπλέτας, τοποθετήστε μόνο μία ταμπλέτα 
στο διαμέρισμα αρ. ΙΙ. Αφού ολοκληρωθεί το 
πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί για 
να στεγνώσετε το εσωτερικό της λαστιχένιας 
πτυχωτής στεγανοποίησης. 

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία Καθαρισμός τυμπάνου 
κάθε 2 μήνες.

Χρησιμοποιείτε προϊόν κατά των καθαλατώσεων 
κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων. 

Μετά από κάθε πλύσιμο να βεβαιώνεστε 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.

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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.

5.3 Καθαρισμός του κορμού 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.

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

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

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

Για να καθαρίσετε το λερωμένο φίλτρο και να 
αποστραγγίσετε το νερό:
Βγάλτε το φις της συσκευής από την πρίζα για να 
διακόψετε την παροχή ρεύματος.

AΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η θερμοκρασία του νερού μέσα στο πλυντήριο μπορεί 
να φθάσει τους 90 ºC. Για την αποφυγή κινδύνου 
εγκαύματος, το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται μόνο 
αφού έχει κρυώσει το νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου τραβώντας το και 
από τις δύο πλευρές στο πάνω μέρος.

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα φίλτρου 
σπρώχνοντας ελαφρά προς τα κάτω με εργαλείο 
με λεπτή πλαστική μύτη, περνώντας το μέσα από 
το διάκενο πάνω από το κάλυμμα φίλτρου. Μη 
χρησιμοποιήσετε εργαλεία με μεταλλική μύτη για την 
αφαίρεση του καλύμματος.

Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα για να αδειάσετε 
το νερό.

Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο μπροστά 
από το φίλτρο ώστε να δεχθεί το νερό από 
το φίλτρο. 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. Όταν 
τελειώσει το νερό από τη συσκευή, αφαιρέστε 
τελείως το φίλτρο περιστρέφοντάς το.
Καθαρίστε τυχόν κατάλοιπα στο εσωτερικό του 
φίλτρου καθώς και τυχόν ίνες, αν υπάρχουν, γύρω 
από την περιοχή της φτερωτής. Τοποθετήστε το 
φίλτρο.

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 WMB 50601 Y+

Διαβάθμιση χωρητικότητας (κιλά) 5

Τάξη ενεργειακής απόδοσης / Κλίμακα από A+++ (μέγιστη απόδοση) έως D (ελάχιστη απόδοση) A+

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) (1) 168

Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με πλήρες φορτίο  (kWh) 0.800

Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με μερικό φορτίο (kWh) 0.745

Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C με μερικό φορτίο (kWh) 0.650

Κατανάλωση ισχύος σε “κατάσταση εκτός λειτουργίας” (W) 0.200

Κατανάλωση ισχύος σε “κατάσταση αναμονής” (W) 1.000

Ετήσια κατανάλωση νερού (λίτρα) (2) 9900

Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος / Κλίμακα από A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση) E

Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.) 600

Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%) 80

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) 145

Διάρκεια προγράμματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με μερικό φορτίο (λεπτά) 145

Διάρκεια προγράμματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C με μερικό φορτίο (λεπτά) 116

Διάρκεια της “κατάστασης αναμονής” (λεπτά) N/A

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά τις φάσεις πλύσης/ περιδίνησης (dB) 61/73

Εντοιχιζόμενη συσκευή Non

Ύψος (εκ.) 84

Πλάτος (εκ.) 60

Βάθος (εκ.) 46.5

Καθαρό βάρος (±4 κιλά) 55

Μονή είσοδος νερού / Διπλή είσοδος νερού
• / -

• Διατίθεται

Ηλεκτρική τροφοδοσία (V/Hz) 230 V / 50Hz

Συνολικό ρεύμα (A) 10

Συνολική ισχύς (W) 1550

Κύριος κωδικός μοντέλου 9413
(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 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 Επιλογής 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 της 
αντλίας.

• Δεν αφαιρέθηκαν τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς. >>> Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς 
μεταφοράς.

• Ίσως η ποσότητα ρούχων στο πλυντήριο είναι πολύ μικρή. >>> Προσθέστε περισσότερα ρούχα στο 
πλυντήριο.

• 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. 

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 μια κουταλιά της σούπας 
μαλακτικού και 1/2 λίτρο νερού και προσθέστε το στο διαμέρισμα κύριας πλύσης στο συρτάρι 
προσθήκης απορρυπαντικού.

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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.), πρέπει να 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.

CΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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.

AΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το πρόβλημα δεν εξαλείφεται παρόλο που ακολουθήσατε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, συμβουλευτείτε το 
συνεργαζόμενο κατάστημα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Μην προσπαθήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε 
μόνοι σας τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά.


