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1 General safety instructions
This section includes security instructions which may help prevent 
the injuries and material damage risks. All kinds of warranties shall 
be invalid if these instructions are not observed.

1.1 Life and property safety
u Never place the product on a carpet-covered floor. Electrical parts 

will get overheated since air cannot circulate from under the device. 
This will cause problems with your product.

u Unplug the product if it is not in use.
u Always have the installation and repairing procedures carried out by 

the Authorised Service Agent. The manufacturer shall not be held 
liable for damages that may arise from procedures carried out by 
unauthorised persons.

u The water supply and draining hoses must be securely fastened and 
remain undamaged. Otherwise, water leak may occur.

u While there is still water inside the product, never open the loading 
door or remove the filter. Otherwise, risk of flooding and injury from 
hot water will occur.

u Do not force open the locked loading door. Door can be opened a few 
minutes after the washing cycle ends. In case of forcing the loading 
door to open, the door and the lock mechanism may get damaged.

u Use detergents, softeners and supplements suitable for automatic 
washing machines only.

u Follow the instructions on the label of textiles and the detergent 
package.

1.2 Children's safety
u This product can be used by the children who are at the age of 8 and 

over and the people whose physical, sensory or mental skills are not 
fully developed or who do not have necessary required experience 
and knowledge as long as they are supervised or trained about the 
safe use of the product and its risks. Children should not play with the 
device. Cleaning and maintenance works should not be performed 
by children unless they are supervised by someone. Children of less 
than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

u Packaging materials may be dangerous for the children. Keep 
packaging materials in a safe place away from reach of the children.
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u Electrical products are dangerous for the children. Keep the children 
away from the product when it is in use. Do not allow them to play 
with the product. Use child lock to prevent children from intervening 
with the product.

u Do not forget to close the loading door when leaving the room where 
the product is located.

u 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.

1.3 Electrical safety
u If the product has a failure, it should not be operated unless it is 

repaired by the Authorised Service Agent. Risk of electric shock!
u This product is designed to resume operating in the event of 

powering on after a power interruption. If you wish to cancel the 
programme, see "Cancelling the programme" section.

u Plug the product into 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.

u Do not wash the product by spraying or pouring water onto it! Risk of 
electric shock!

u Never touch the power cable plug with wet hands! Do not grab the 
power cord to unplug the machine, always unplug it by holding the 
socket with one hand, and pulling the plug with the other hand.

u Product should be unplugged during installation, maintenance, 
cleaning and repair procedures.

u 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 importer in 
order to avoid possible risks.

1.4 Hot surface safety
While washing the laundry at high 
temperatures, the loading door glass 
will get hot. Considering this fact, during 
washing operation keep the children away 
from the loading door of the product to 
prevent them touching it.
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2 Important instructions for environment
2.1 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.
2.2 Package information
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance 
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.

3 Intended use
• This product has been designed for domestic use. It is not for commercial 

purposes or it should not be used out of its intended use.
• The product must only be used for washing and rinsing of laundry that are 

marked accordingly.
• The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or 

transportation.
• The service life of your product is 10 years. During this period, original spare 

parts will be available to operate the appliance properly.
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4 Technical specifications

Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010
Supplier name or trademark Beko

Model name WTE 6512 BSS

Rated capacity (kg) 6

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

Annual Energy Consumption (kWh) (1) 152

Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at full load  (kWh) 0,730

Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at partial load  (kWh) 0,623

Energy consumption of the standard 40°C cotton programme at partial load  (kWh) 0,620

Power consumption in ‘off-mode’ (W) 0,250

Power consumption in ‘left-on mode’ (W) 1,000

Annual Water Consumption (l) (2) 8799

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

Maximum spin speed (rpm) 1000

Remaining moisture Content (%) 62

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

Programme time of the standard 60°C cotton programme at full load (min) 240

Programme time of the standard 60°C cotton programme at partial load (min) 190

Programme time of the standard 40°C cotton programme at partial load (min) 190

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

Airborne acoustical noise emissions washing/spinning (dB) 61/77

Built-in No

Height (cm) 84

Width (cm) 60

Depth (cm) 44

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 9213
(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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4.1 Installation
• Apply to the nearest authorised service agent for the installation of your product. 
• 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. 

• Make sure that the installation and electrical connections of the product are performed by 
authorised service. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from 
procedures carried out by unauthorised persons. 

• 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.

4.1.1 Appropriate installation location
• Place the product on a hard and level floor. Do not put it onto a carpet with high pile or other 

similar surfaces.
• When the washing machine and dryer are placed on top of each other, their total weight –when 

loaded– amounts to 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 in the environments where the temperature falls below 0 ºC.
• Leaving a gap at the sides of the machine is suggested to reduce vibration and noise
•  On a graduated floor, do not place the product next to the edge or on a platform.
•  Do not place heat sources such as Hobs, Irons, Ovens, etc. on the washing machine and do not use 

them on the product.
4.1.2 Removing packaging reinforcement

Tilt the machine backwards to remove the packaging 
reinforcement. Remove the packaging reinforcement by pulling the 
ribbon. Do not make this operation alone by yourself. 

4.1.3 Removing the transportation locks
1 Loosen all bolts with an appropriate wrench until they turn freely.
2 Remove the transport safety bolts by turning them slightly.
3 Insert the plastic covers in the bag containing the user manual to the openings on the rear 

panel.

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

C
Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the washing machine needs to be moved again 
in the future.
Install the transport safety bolts in reverse order of the disassembly procedure.
Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!
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4.1.4 Connecting water supply

C
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.

A
CAUTION: 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.

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

1 Tighten the nuts of the hose by hand. Never use a tool when 
tightening the nuts.

2 When hose connection is completed, check whether there is 
leak problems at the connection points by opening the taps 
fully. If any leaks occur, turn off the tap and remove the nut. 
Retighten the nut carefully after checking the seal. In order to 
prevent the water leaks and resultant damages, keep the taps 
closed when you do not use the product.

4.1.5 Connecting the drain hose to the drain
• Attach the end of the drain hose directly to waste water drain, lavatory or bathtub. 

A CAUTION: Your drain house will be flooded if the hose comes out of its housing during water discharge. 
Moreover, there is risk of scalding due to high washing temperatures! In order to prevent such situations and 
make sure that the machine performs water intake and discharge processes without any problem, fix the drain 
hose securely.

40
 c

m

10
0 

cm

• Connect the drain hose to a minimum height of 40 
cm and a maximum height of 100 cm.
• In case the drain 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.

• To prevent the waste water to go back into the machine again and to ensure easy drainage, do not 
immerse the end of the hose into the waste water or do not insert it into the drain for 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.
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4.1.6 Adjusting the feet

A CAUTION: 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.

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

1 Loosen the lock nuts on the feet by hand.
2 Adjust the feet until the product stands in a stable and balanced way.
3. Tighten all lock nuts by hand again.

4.1.7 Electrical connection
Connect the product to a grounded outlet protected by a 16 A fuse. 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.
• The wiring for the electrical outlet circuit must be sufficient to meet the appliance requirements. 

Use of a Groud Fault Circuit Interrupter (GFCI) is recommended.
• Power cable plug must be within easy reach after installation.
• 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 voltage specified in the "Technical specifications" section must be equal to your mains 

voltage.
• Do not make connections via extension cables or multi-plugs.

B CAUTION: Damaged power cables must be replaced by the Authorised Service Agents.

4.1.8 Initial use

Before starting to use the product make sure that the preparations 
are made which are in line with the “Important Safety and 
Environment Instructions” and the instructions in the “Installation” 
section.
To prepare the product for washing laundry, perform first operation 
in Drum Cleaning programme. If this program is not available in your 
machine, apply the method which is described in the section 4.4.2.

C
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.
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4.2 Preparation
4.2.1 Sorting the laundry

* Sort laundry according to type of fabric, color, and degree of soiling and allowable water 
temperature.

* Always obey the instructions given on the garment tags.
4.2.2 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.
• Only use the dyes / color changers and descaling agents which are appropriate to 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.

4.2.3 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". 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 prewash and high temperatures for laundry that is not heavily soiled or stained.
• If you plan to dry your laundry in a dryer, select the highest spin speed recommended during 

washing process. 
• Do not use more detergent than the recommended amount specified on its package.

4.2.4 Loading the laundry
1. Open the laundry cover.
2. Put the laundry items into the machine in a loose manner.
3. Push and close the loading cover until you hear the locking sound. Ensure that no items are caught 

in the door. 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.

4.2.5 Correct load capacity
The maximum load capacity depends on the type of laundry, the degree of soiling and the washing 
programme desired.
Machine automatically adjusts the water amount according to the weight of the laundry put inside it.

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.
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4.2.6 Using detergent and softener

C
When using detergent, softener, starch, fabric dye, bleacher and decolorant, descaling agents; read the 
manufacturer's instructions written on the package and follow the dosages specified. Use measuring cup if 
available.

132
The detergent drawer is composed of three 
compartments:
– (1) for prewash
– (2) for main wash
– (3) for softener
– ( ) in addition, there is a siphon piece in the 
softener compartment.

Detergent, softener and other cleaning agents
• Add detergent and softener before starting the washing programme.
• While the washing cycle is in progress, do not leave the detergent dispenser open!
• 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.
If you are using liquid detergent, do not forget to place the liquid detergent container into the main 

wash compartment (compartment number “2”).
Choosing the detergent type
Detergent type to be used depends on the fabric type and color.
• 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 CAUTION: Use only detergents manufactured specifically for washing machines.

CAUTION: Do not use soap powder.

Adjusting detergent amount
The amount of washing detergent to be used depends on the amount of laundry, the degree of 
soiling and water hardness.
• 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.
Using softeners
Pour the softener into the softener compartment of the detergent drawer.
• Do not exceed the (>max<) level sign on the softener compartment.
• If the softener has lost its fluidity, dilute it with water before putting it in the detergent drawer.
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Using liquid detergents
If the product contains a liquid detergent cup:

22 • Put the liquid detergent container into the 
compartment no “2”.

• If the liquid detergent lost its fluidity, dilute 
it with water before putting it into the 
detergent container.

If the product does not contain a liquid detergent cup:
• Do not use liquid detergent for the prewash in a programme with prewash.
• Liquid detergent stains your clothes when used with Delayed Start function. If you are going to 

use the Delayed Start function, do not use liquid detergent.
Using gel and tablet detergent
• If the gel detergent thickness is fluidal and your machine does not contain a special liquid 

detergent cup, put the gel detergent into the main wash detergent compartment during first 
water intake. If your machine contains a liquid detergent cup, fill the detergent into this cup before 
starting the programme.

• If the gel detergent thickness is not fluidal or in the shape of capsule liquid tablet, put it directly 
into the drum before washing.

• Put tablet detergents into the main wash compartment (compartment nr. "2") or directly into the 
drum before washing.

Using starch
• Put the liquid soda, powder soda or the fabric dye into the softener compartment.
 Do not use softener and starch together in a washing cycle.
 Wipe the inside of the machine with a damp and clean cloth after using starch.
Using limescale remover
•  When required, use limescale removers manufactured specifically for washing machines only. 
Using bleaches
 Add the bleach at the beginning of the washing cycle by selecting a prewash program. Do not put 

detergent in the prewash compartment. As an alternative application, select a programme with 
extra rinse and add the bleaching agent while the machine is taking water from the detergent 
compartment during first rinsing step.

• 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 bleach onto the laundry and do not use it with the colored 
items. 

• When using oxygen-based decolorant, select a program which washes the laundry at a low 
temperature. 

• Oxygen-based decolorant can be used with the detergent; however, if it is not at the same 
consistence, first put detergent in the compartment number “2” in the detergent dispenser and 
wait for the machine to flush the detergent when taking in water. While the machine continues 
taking in water, add decolorant in the same compartment.
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4.2.7 Tips for efficient washing
Clothes

Light Colours and 
Whites Colours Black/Dark 

Colours
Delicates/
Woolens/

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

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

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

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

So
ili

ng
 Le

ve
l

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 colors 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 colors 
and dark colors 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 colors 
can be used at dosages 
recommended for normally 
soiled clothes. Detergents 
which do not contain bleach 
should be used.

Liquid detergents 
suitable for colors 
and dark colors 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 colors 
can be used at dosages 
recommended for lightly 
soiled clothes. Detergents 
which do not contain bleach 
should be used.

Liquid detergents 
suitable for colors 
and dark colors 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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4.3 Operating the product
4.3.1 Control panel

1 - Programme Selection knob (Uppermost 
position On / Off)
2 - Display
3 - Delayed Start Button
4 - Programme Follow-up indicator
5 - Start / Pause button

6 - Auxiliary function button 3
7 - Auxiliary function button 2
8 - Auxiliary function button 1
9 - Spin Speed Adjustment button
10 - Temperature Adjustment button

WTE 6512 BSS

Xpress Super Short
Daily Xpress

GentleCare

Cottons

Cottons Eco

Rinse

Outdoor

Dark Care

Lingerie

Spin+Drain

Synthetics

Mix 40

Hand WashDown Wear

Sports

Jeans

Shirts

Rinse

Spin
End
Cancel

Ready

Wash

Woollens

60°

1000

20°

90°

40°

30°

800

600

400

1 2 3 4

57 68910

4.3.2 Preparing the machine
1.Make sure that the hoses are connected tightly. 
2.Plug in your machine.
3.Turn the tap on completely.
4.Place the laundry in the machine. 
5.Add detergent and fabric softener. 

4.3.3 Programme selection and tips for efficient washing
1.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.
2.Select the desired programme with the Programme Selection knob.

SpinPre-wash Night 
mode

Fast+ Rinse 
Plus

TemperatureAnti
creasing

No 
spin

Cold Rinse 
hold

Time 
delay

Pet hair
removal
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4.3.4 Programme and consumption table

• : Selectable
* : Automatically selected, no canceling.
** : 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.
- : See the programme description for maximum load.

** "Cotton Economic 40°C and Cotton Economic 60°C are standard programmes." These programmes are known as '40°C 
cotton standard programme' and '60°C cotton standard programme' and indicated with the  symbols on the 
panel.

C
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.

You can see the washing duration on the display of your machine while selecting a programme. Depending on the 
amount of laundry you have loaded into your machine, there may be a difference of 1-1.5 hours between the duration 
shown on the display and the actual duration of the wash cycle. Duration will be automatically updated soon after the 
washing starts.

The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your machine.

EN 2 Auxiliary functions

Programme

M
ax

. L
oa

d 
(k

g)

W
at

er
 C

on
su

m
pt

io
n 

(l)

En
er

gy
 C

on
su

m
pt

io
n 

(k
W

h)

M
ax

. S
pe

ed
**

*

Pr
ew

as
h

Fa
st

+

Ex
tra

 R
in

se

Temperature

Cottons

90 6 80 2,15 1000 • • • Cold-90

60 6 80 1,65 1000 • • • Cold-90

40 6 77 1,00 1000 • • • Cold-90

Cottons Eco

60** 6 47,50 0,730 1000 Cold-60

60** 3 35,00 0,623 1000 Cold-60

40** 3 33,70 0,620 1000 Cold-60

Synthetics
60 2,5 62 1,15 1000 • • • Cold-60

40 2,5 60 0,70 1000 • • • Cold-60

Daily Xpress / Xpress Super Short

90 6 62 1,80 1000 • • Cold-90

60 6 62 0,90 1000 • • Cold-90

30 6 60 0,20 1000 • • Cold-90

Daily Xpress / Xpress Super Short + Fast+ 30 2 40 0,15 1000 • • Cold-30

Mix 40 40 3 65 0,75 800 • • Cold-40

Woollens / Hand Wash 40 1,5 45 0,40 1000 • Cold-40

GentleCare 30 2 48 0,65 1000 • Cold-40

Down Wear 60 1,5 70 1,10 1000 • Cold-60

Outdoor / Sports 40 2,5 44 0,45 1000 • Cold-40

Dark Care / Jeans 40 2 70 0,75 1000 • * Cold-40

Lingerie 30 1 52 0,25 600 * Cold-30

Shirts 60 2,5 55 1,10 800 • • • Cold-60

Hygiene 90 6 99 2,30 1000 * 20-90

Drum Cleaning 90 - 68 2,00 600 90
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4.3.5 Main programmes 
Depending on the type of fabric, use the following main programmes.
• Cottons
You can wash your durable cotton laundry (sheets, bedlinen, towels, bathrobes, underwear etc.) in 
this programme. When the quick wash function button is pressed, programme duration becomes 
notably shorter but effective washing performance is ensured with intense washing movements. 
If the quick wash function is not selected, superior washing and rinsing performance is ensured for 
your heavily soiled laundry.
•Synthetics
You can wash your laundry (such as shirts, blouses, synthetic/cotton blended fabrics etc.) in this 
programme. The programme duration gets notable shorter and washing with high performance is 
ensured. If the quick wash function is not selected, superior washing and rinsing performance is 
ensured for your heavily soiled laundry.
• Woollens / Hand Wash
Use to wash your woolen/delicate laundry. Select the appropriate temperature complying with the 
tag of your clothes. Your laundry will be washed with a very gentle washing action in order not to 
damage the clothes.

"Woolens programme of this machine is approved by “The Woolmark 
Company” for washing machine-washable woolen products provided that 
the products are washed in accordance with the instructions on the product 
tag and the instructions published by the manufacturer of this machine. 
M14022"
In UK, Ireland, Hong Kong and India, the Woolmark trademark is a 
Certification trademark. 

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

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

• Cottons Eco
Use to wash your normally soiled, durable cotton and linen laundry. Although it washes longer than 
all other programmes, it provides high energy and water savings. Actual water temperature may be 
different from the stated wash temperature. When you load the machine with less laundry (e.g. ½ 
capacity or less), periods in programme stages may automatically get shorter. In this case, energy 
and water consumption will decrease more, providing a more economic wash.

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

Remaining Moisture 
Content (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Synthetics 60 2,5 62 1,15 115/140 45 40

Synthetics  40 2,5 60 0.70 115/140 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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• Hygiene
This is a long-duration programme that you can use for your laundry requiring a hygienic washing 
at high temperatures with intensive and long washing cycle. The high level of hygiene is ensured 
thanks to long heating duration and additional rinsing step.
• GentleCare 
You can wash your delicate clothes such as cotton/synthetic blended knitwear or hosiery in this 
programme. It washes with more delicate washing action. Wash your clothes whose colour you want 
to preserve either at 20degrees or by selecting the cold wash option.
• Daily Xpress / Xpress Super Short 
Use this programme to wash your lightly soiled or unspotted cotton clothes in a short time. The 
programme duration can be reduced up to 14 minutes when the quick wash function is selected. 
When the quick wash function is selected, maximum 2 (two) kg of laundry must be washed.
• Dark Care / Jeans
Use this programme to protect the colour of your dark-coloured garments or jeans. It performs 
high performance washing with special drum movement even if the temperature is low. It is 
recommended to use liquid detergent or woolen shampoo for dark coloured laundry. Do not wash 
your delicate clothes containing wool or etc.
• Mix 40
Use to wash your cotton and synthetic clothes together without sorting them.

• Shirts
This programme is used to wash the shirts made from cotton, synthetic and synthetic blended 
fabrics altogether. It reduces wrinkles. When the quick wash function is selected, the Pre-treatment 
algorithm is executed.
 • Apply the pre-treatment chemical on your garments directly or add it together with detergent 
when the machine starts to take water from the main washing compartment. Thus, you can obtain 
the same performance as you obtain with normal washing in a much shorter period of time. Usage 
life of your shirts increases.
• Outdoor / Sports
You can use this programme to wash sports and outdoors garments that contain cotton/synthetics 
mix and water repellent covers such as gore-tex etc. It makes sure your garments are washed gently 
thanks to special rotating movements.
• Lingerie
You can use this programme to wash delicate garments that are suitable for hand wash and delicate 
women's underwear. Small amount of garments must be washed in a washing net. Hooks, buttons 
etc. must be done up and zips must be zipped up.

• Down Wear
Use this programme to wash your coats, vest, jackets etc. containing feathers with a "machine-
washable" label on them. Thanks to special spinning profiles, it is ensured that the water reaches the 
air gaps amongst the feathers.
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4.3.7 Special programmes
For specific applications, select any of the following programmes.
• Rinse
Use when you want to rinse or starch separately.
• Spin+Drain
You can use this function to remove the water on the garment of drain the water in the machine.
Before selecting this programme, select the desired spin speed and press Start / Pause button. First, 
the machine will drain the water inside of it. Then, it will spin the laundry with the set spin speed and 
drain the water coming out of them.
If you wish to drain only the water without spinning your laundry, select the Pump+Spin programme 
and then select the No Spin function with the help of Spin Speed Adjustment button. Press Start / 
Pause button.

C Use a lower spin speed for delicate laundries.

4.3.8 Temperature selection
Whenever a new programme is selected, the recommended temperature value for the selected 
programme appears on the temperature indicator.
To decrease the temperature, press the Temperature Adjustment button. Temperature will decrease 
gradually. Temperature level lights will not turn on when the cold level is selected.

C If the programme has not reached the heating step, you can change the temperature without switching the 
machine to Pause mode.

4.3.9 Spin speed selection
Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme 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 display. When "No Spin" is selected, the rinse level indicator lights will not turn on.
Rinse hold
If you are not going to unload your clothes immediately after the programme completes, you can 
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. Press Start / Pause button after this process 
if you want to drain the water without spinning your laundry. Programme will resume and complete 
after draining the water.
If you want to spin the laundry held in water, adjust the Spin Speed and press Start / Pause button.
The programme will resume. Water is drained, laundry is spun and the programme is completed.

C If the programme has not reached the spinning step, you can change the speed without switching the machine 
to Pause mode.

4.3.10 Auxiliary function selection
Select the desired auxiliary functions before starting the programme. Furthermore, you may also 
select or cancel auxiliary functions that are suitable to the running programme without pressing the 
Start / Pause button when the machine is operating. For this, the machine must be in a step before 
the auxiliary function you are going to select or cancel. If the auxiliary function cannot be selected or 
canceled, light of the relevant auxiliary function will blink 3 times to warn the user.

C
If a second auxiliary function conflicting with the first one is selected before starting the machine, the function 
selected first will be canceled and the second auxiliary function selection will remain active.

An auxiliary function that is not compatible with the programme cannot be selected. (See, "Programme and 
consumption table")

Auxiliary Function buttons may vary according to the model of the machine.
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4.3.10.1 Auxiliary functions
• Prewash
A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, 
water, detergent and time.

C Prewash without detergent is recommended for tulle and curtains.

• Fast+
When this function is selected, the durations of the relevant programmes get shorter by 50%.
Thanks to the optimised washing steps, high mechanic activity and optimum water consumption, 
high washing performance is achieved in spite of the reduced duration.

C When you select this function, load your machine with half of the maximum laundry specified in the programme 
table.

• Extra Rinse
This function enables the product to make another rinsing in addition to the one already made after 
the main wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to be effected by the 
minimal detergent remnants on the laundry can be reduced.

4.3.10.2 Functions/Programmes Selected by Pressing the Function Buttons for 3 Seconds

• Drum Cleaning  
Press and hold the auxiliary function button 1 for 3 seconds to select the programme.
Use regularly (once in every 1-2 months) to clean the drum and provide the required hygiene. 
Operate the programme while the machine is completely empty. To obtain better results, put 
powder lime-scale remover for washing machines into the detergent compartment no. “2”. When the 
programme is over, leave the loading door ajar so that the inside of the machine gets dry.

C
This is not a washing programme. It is a maintenance programme.

Do not run the programme when there is something in the machine. If you try to do so, the machine detects that 
there is load inside and aborts the programme.

• Child lock
Use Child Lock function to prevent children from tampering with the machine. Thus you can avoid 
any changes in a running programme.

C
If the Programme Selection knob is turned when the Child Lock is active, "Con" appears on the display. The Child 
Lock does not allow any change in the programmes and the selected temperature, speed and auxiliary functions.

Even if another programme is selected with the Programme Selection knob while the Child Lock is active, 
previously selected programme will continue running.

To activate the Child Lock:
2. Pres and hold the Auxiliary Function button for 3 seconds. C03, C02, C01 will appear on the display 
respectively while you keep the button pressed for 3 seconds. Then, while the light of the Auxiliary 
Function button 2 is flashing, "Con" will appear on the display indicating that the child lock has been 
activated. If you press any button or turn the Programme Selection knob when the Child Lock is 
active, same phrase will appear on the display.
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To deactivate the Child Lock:
Press and hold the Auxiliary Function button 2 for 3 seconds while a programme is running. C03, 
C02, C01 will appear on the display respectively while you keep the button pressed for 3 seconds. 
Then, while the light of the auxiliary function button 2 is flashing, "COF" will appear on the display 
indicating that the child lock has been deactivated.

C
In addition to the method above, to deactivate the Child Lock, switch the Programme Selection knob to On / Off 
position when no programme is running, and select another programme.

Child Lock is not deactivated after power failures or when the machine is unplugged.

4.3.11 Delayed Start
With the Delayed Start function the startup of the programme may be delayed up to 19 hours. 
Delayed start time can be increased by increments of 1 hour.

C Do not use liquid detergents when you set Delayed Start! There is the risk of staining of the clothes.

1. Open the loading door, place the laundry and put detergent, etc.
2. Select the washing programme, temperature, spin speed and, if required, the auxiliary functions.
3.  Set the desired time by pressing the Delayed Start button.
4.  Press Start / Pause button. The delayed start time you have set is displayed. Delayed start 

countdown starts. “_” symbol next to the delayed start time moves up and down on the display. 

C Additional laundry may be loaded during the delayed start period.

5. At the end of the countdown, duration of the selected programme will be displayed. “_” will 
disappear and the selected programme will start.

Changing the delayed start period
If you want to change the time during countdown:
1. Press the Delayed Start button. Time will increase by 1 hour each time you press the button.
2. If you want to decrease the delayed start time, press Delayed Start button repeatedly until the 

desired delayed start time appears on the display.
Canceling the Delayed Start function
If you want to cancel the delayed start countdown and start the programme immediately:
1. Set the Delayed Start period to zero or turn the Programme Selection knob to any programme. 

Thus, Delayed Start function will be canceled. The End/Cancel light flashes continuously. 
2. Then, select the programme you want to run again.
3. Press Start / Pause button to start the programme.

4.3.12 Starting the programme
1. Press Start / Pause button to start the programme.
2. Programme follow-up light showing the startup of the programme will turn on.

C
If no programme is started or no button is pressed within 1 minute during programme selection process, the 
machine will switch to Pause mode and the illumination level of the temperature, speed and loading door 
indicator lights will decrease. Other indicator lights and indicators will turn off. Once the Programme Selection 
knob is rotated or any button is pressed, indicator lights and indicators will turn on again.
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4.3.13 Progress of programme
Progress of a running programme can be followed from the Programme Follow-up indicator. At 
the beginning of every programme step, the relevant indicator light will turn on and light of the 
completed step will turn off.
You can change the auxiliary functions, speed and temperature settings without stopping the 
programme flow while the programme is running. To do this, the change you are going to make must 
be in a step after the running programme step. If the change is not compatible, relevant lights will 
flash for 3 times.

C
If the machine does not pass to the spinning step, Rinse Hold function might be active or the automatic 
unbalanced load detection system might be activated due to the unbalanced distribution of the laundry in the 
machine.

4.3.14 Loading door lock
There is a locking system on the loading door of the machine that prevents opening of the loading 
door in cases when the water level is unsuitable.
Loading door 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, Loading Door light illuminates steadily within 1-2 
minutes and the loading door can be opened. 
If the level is unsuitable, Loading Door light turns off and the loading door cannot be opened. If you 
are obliged to open the Loading Door while the Loading Door light is off, you must cancel the current 
programme. See. "Cancelling the programme" 

4.3.15 Changing the selections after programme has started
Switching the machine to pause mode
Press the Start / Pause button to switch the machine to pause mode while a programme is running. 
The light of the step which the machine is in starts flashing in the Programme Follow-up indicator to 
show that the machine has been switched to the pause mode. 
Also, when the loading door is ready to be opened, Loading Door light will also illuminate 
continuously in addition to the programme step light.
Changing the auxiliary function, speed and temperature
Depending on the step the programme has reached, you can cancel or select the auxiliary functions. 
See, "Auxiliary function selection". 
You can also change the speed and temperature settings. See, "Spin speed selection" and 
"Temperature selection".

C If no change is allowed, the relevant light will flash 3 times.

Adding or taking out laundry
1. Press Start / Pause button to switch the machine to pause mode. The programme follow-up light 

of the relevant step during which the machine was switched into the pause mode will flash.
2. Wait until the Loading Door can be opened.
3. Open the Loading Door and add or take out the laundry.
4. Close the Loading Door.
5. Make changes in auxiliary functions, temperature and speed settings if necessary. 
6. Press Start / Pause button to start the machine. 
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4.3.16 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 canceled. 
Your machine will end the programme when you turn the Programme Selection knob; however, it 
does not drain the water inside. When you select and start a new programme, the newly selected 
programme will start depending on the step the previous programme was canceled in. For example, 
it may take in additional water or continue to wash with the water inside.

C Depending on the step where the programme was canceled in, you may have to put detergent and softener 
again for the programme you have selected anew.

4.3.17 End of programme
“End” appears on the display at the end of the programme. 
1. Wait until the loading door light illuminates steadily.
2. Press On / Off button to switch off the machine.
3. Take out your laundry and close the loading door. Your machine is ready for the next washing 

cycle.
4.3.18 Your machine features "Standby Mode".

After you switch on your machine with On-Off button, if no programme is started or no other 
procedure is performed at the selection step or no action is taken within approx. 2 minutes after 
the selected programme ends, your machine will switch to energy saving mode automatically. 
The brightness of the indicator lights will decrease. Also, if your product has a display that shows 
programme time, this display will be completely turned off. If you turn the Programme Selection 
knob or touch any button, lights and display will switch back to previous condition. The selections 
which you make when exiting from the energy efficiency may change. Please check the correctness 
of your selections before starting the programme. If necessary, please make your settings again. This 
is not an error.
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4.4 Maintenance and cleaning
Service life of product extends and frequently experienced problems will be reduced if it is cleaned at 
regular intervals.

4.4.1 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.
Lift the rear part of the siphon to remove it as illustrated. 
If more than normal amount of water and softener mixture starts to gather 
in the softener compartment, the siphon must be cleaned.

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

2. Wash the detergent drawer and the siphon with plenty of lukewarm water in a washbasin. 
In order to prevent the residues to contact your skin, clean it with an appropriate brush by 
wearing a pair of gloves.

3 Insert the drawer back into its place after cleaning and make sure that it is seated well.
4.4.2 Cleaning the loading door and the drum

For products with drum cleaning programme, please see Operating the product - Programmes.

C
Repeat Drum Cleaning process in every 2 months.
Use an detergent / 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.
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. These will damage the painted, chromated 
and plastic surfaces.

4.4.3 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.

4.4.4 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.

1. Close the taps.
2. 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, 
remove them from their places with a pliers and clean 
in this way.

3. Take out the filters on the flat ends of the water 
intake hoses together with the gaskets and clean 
thoroughly under running water.

4. Replace the seals and filters carefully and tighten 
their nuts by hand.
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4.4.5 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 CAUTION: Foreign substances left in the pump filter may damage your machine or may cause noise problem.

CAUTION: If the product is not being used, shut the tap shut, remove mains pipe and drain the water inside 
the machine against any likely freezing.

CAUTION: After each use, turn off the water tap to which the mains hose is connected.

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

A CAUTION: Temperature of the water inside the machine may rise up to 90 ºC. To avoid the burning risk, clean 
the filter after the water inside the machine is cooled down.

2. Open the filter cover.

3 Follow the below procedures in order to drain water.
The product does not have an emergency water drain hose, in order to drain the water:

a. In order to collect the water to flow out of the 
filter, place a large vessel in front of the filter.

b. Turn and loosen the pump filter until water 
starts to flow (counterclockwise). 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.

c When the water inside the machine is finished, 
take out the filter completely by turning it.

4. Clean any residues inside the filter as well as fibers, if any, around the pump impeller region.
5. Replace the filter.
6. If the filter cap is composed of two pieces, close the filter cap by pressing on the tab. If it is one 

piece, seat the tabs in the lower part into their places first, and then press the upper part to close.
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5 Troubleshooting
Problem Reason Solution

Program does not start after 
closing the door.

Start / Pause / Cancel button was not pressed. • *Press the Start / Pause / Cancel button.
It may be difficult to close the loading door in case 
of excessive loading.

• Reduce the amount of laundry and make sure 
that the loading door is closed properly.

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 
canceled. (see. “Cancellation of program”)

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.

The machine enters standby 
mode after the programme 
starts or it does not take in 
water.

Tap is turned off. • Turn on the taps.
Water inlet hose is bent. • Flatten the hose.
Water inlet filter is clogged. • Clean the filter.
Loading door may be open. • Close the door.
The water connection may be wrong or water may 
be cut off (When the water is cut off, washing or 
rinsing LEDs flash).

• Check the water connection. If the water is 
cut off, press the Start/Pause key after the 
water has been supplied again to resume the 
operation from standby mode.

Machine does not drain water. Water drain hose might be clogged or twisted. • Clean or flatten the hose.
Pump filter is clogged. •  Clean the pump filter.

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.

There is water leaking from the 
bottom of the washing machine.

Water drain hose might be clogged or twisted. • Clean or flatten the hose.
Pump filter is clogged. • Clean the pump filter.

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.

Machine directly discharges the 
water it takes in.

Draining hose might not be at adequate height. • Connect the water draining hose as 
described in the operation manual.

No water can be seen in the 
machine during washing.

The water level is not visible from outside of the 
washing machine.

• This is not a failure.

Loading door cannot be opened. Door lock is activated because of the water level 
in the machine.

• Drain the water by running the Pump or Spin 
programme.

Machine is heating up the water or it is at the 
spinning cycle.

•  Wait until the programme completes.

Child lock is engaged. Door lock will be deactivated 
a couple of minutes after the programme has 
come to an end. 

• Wait for a couple of minutes for deactivation 
of the door lock.

Loading door may be stuck because of the 
pressure it is subjected to.

• Grab the handle and push and pull the loading 
door to release and open it.
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Problem Reason Solution
Washing takes longer time than 
specified in the manual.(*)

Water pressure is low. • Machine waits until taking in adequate 
amount of water to prevent poor washing 
quality due to the decreased amount of 
water. Therefore, the washing time extends.

Voltage might be low. • Washing time is prolonged to avoid poor 
washing results when the supply voltage 
is low.

Input temperature of water might be low. • Required time to heat up the water extends 
in cold seasons. Also, washing time can be 
lengthened to avoid poor washing results.

Number of rinses and/or amount of rinse water 
might have increased.

• Machine increases the amount of rinse water 
when good rinsing is needed and adds an 
extra rinsing step if necessary. 

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.

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.

Programme time does not 
countdown. (*)

There might be unbalanced load in the machine. • Automatic unbalanced load detection system 
might be activated due to the unbalanced 
distribution of the laundry in the drum.

Machine does not switch to 
spinning step. (*)

There might be unbalanced load in the machine. • Automatic unbalanced load detection system 
might be activated due to the unbalanced 
distribution of the laundry in the drum.

The machine will not spin if water is not drained 
completely.

• Check the filter and the draining hose.

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.

Washing performance is poor: 
Laundry turns gray. (**)

Insufficient amount of detergent has been used 
over a long period of time.

• Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the 
laundry.

Washing was made at low temperatures for a 
long time. 

• Select the proper temperature for the 
laundry to be washed.

Insufficient amount of detergent is used with 
hard water.

• Using insufficient amount of detergent with 
hard water causes the soil to stick on the 
cloth and this turns the cloth into gray in 
time. It is difficult to eliminate graying once 
it happens. Use the recommended amount 
of detergent appropriate for water hardness 
and the laundry.

Too much detergent is used. • Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the 
laundry.

Washing performance is poor: 
Stains persist or the laundry is 
not whitened. (**)

Insufficient amount of detergent is used. • Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the 
laundry.

Excessive laundry was loaded in. • Do not load the machine in excess. Load with 
amounts recommended in the "Programme 
and consumption table".

Wrong programme and temperature were 
selected. 

• Select the proper programme and 
temperature for the laundry to be washed.

Wrong type of detergent is used. • Use original detergent appropriate for the 
machine.

Too much detergent is used. • Put the detergent in the correct 
compartment. Do not mix the bleaching 
agent and the detergent with each other.
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Problem Reason Solution
Washing performance is poor: 
Oily stains appeared on the 
laundry. (**)

Regular drum cleaning is not applied. • Clean the drum regularly. For this, please 
see 4.4.2.

Washing performance is poor: 
Clothes smell unpleasantly. (**)

Odours and bacteria layers are formed on the 
drum as a result of continuous washing at lower 
temperatures and/or in short programmes.

• Leave the detergent drawer as well as 
the loading door of the machine ajar after 
each washing. Thus, a humid environment 
favorable for bacteria cannot occur in the 
machine.

Colour of the clothes faded. (**) Excessive laundry was loaded in. • Do not load the machine in excess.
Detergent in use is damp. •  Keep detergents closed in an environment 

free of humidity and do not expose them to 
excessive temperatures.

A higher temperature is selected. • Select the proper programme and 
temperature according to the type and 
soiling degree of the laundry.

It does not rinse well. The amount, brand and storage conditions of the 
detergent used are inappropriate.

• Use a detergent appropriate for the washing 
machine and your laundry. Keep detergents 
closed in an environment free of humidity 
and do not expose them to excessive 
temperatures.

Detergent is put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash 
compartment although prewash cycle is not 
selected, machine can take this detergent 
during rinsing or softener step. Put the 
detergent in the correct compartment.

Pump filter is clogged. • Check the filter.
Drain hose is folded. • Check the drain hose.

Laundry became stiff after 
washing. (**)

Insufficient amount of detergent is used. • Using insufficient amount of detergent for 
the water hardness can cause the laundry 
to become stiff in time. Use appropriate 
amount of detergent according to the water 
hardness.

Detergent is put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash 
compartment although prewash cycle is not 
selected, machine can take this detergent 
during rinsing or softener step. Put the 
detergent in the correct compartment.

Detergent might be mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. 
Wash and clean the dispenser with hot water.

Laundry does not smell like the 
softener. (**)

Detergent is put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash 
compartment although prewash cycle is not 
selected, machine can take this detergent 
during rinsing or softener step. Wash and 
clean the dispenser with hot water. Put the 
detergent in the correct compartment.

Detergent might be mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. 
Wash and clean the dispenser with hot water.

Detergent residue in the 
detergent drawer. (**)

Detergent is put in wet drawer. • Dry the detergent drawer before putting in 
detergent.

Detergent has gotten damp. • Keep detergents closed in an environment 
free of humidity and do not expose them to 
excessive temperatures.

Water pressure is low. • Check the water pressure.
The detergent in the main wash compartment got 
wet while taking in the prewash water. Holes of 
the detergent compartment are blocked.

• Check the holes and clean if they are clogged.

There is a problem with the detergent drawer 
valves.

• Call the Authorised Service Agent.

Detergent might be mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. 
Wash and clean the dispenser with hot water.

Regular drum cleaning is not applied. • Clean the drum regularly. For this, please 
see 4.4.2.
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Problem Reason Solution
Too much foam forms in the 
machine. (**)

Improper detergents for the washing machine are 
being used.

• Use detergents appropriate for the washing 
machine.

Excessive amount of detergent is used. • Use only sufficient amount of detergent.
Detergent was stored under improper conditions. • Store detergent in a closed and dry location. 

Do not store in excessively hot places.
Some meshed laundry such as tulle may foam too 
much because of their texture.

• Use smaller amounts of detergent for this 
type of item.

Detergent is put in the wrong compartment. • Put the detergent in the correct 
compartment.

Softener is being taken early. • There may be problem in the valves or in the 
detergent dispenser. Call the Authorised 
Service Agent.

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.

• 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.

(*) 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.
(**) Regular drum cleaning is not applied. Clean the drum regularly. See 4.4.2

A CAUTION: If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section, consult your 
dealer or the Authorised Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.
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1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει οδηγίες ασφαλείας που μπορούν να 
συντελέσουν στην πρόληψη τραυματισμών και υλικών ζημιών. Κάθε 
τύπου εγγύηση θα είναι άκυρη αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες.

1.1 Ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας
u Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε αυτό το προϊόν πάνω σε 

δάπεδο που καλύπτεται από μοκέτα ή χαλί. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα 
θα υπερθερμανθούν επειδή δεν μπορεί να κυκλοφορήσει αέρας 
από κάτω από τη συσκευή. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα με το 
προϊόν.

u Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
u 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.

u Οι εύκαμπτοι σωλήνες τροφοδοσίας και αποστράγγισης νερού 
πρέπει πάντα να είναι καλά στερεωμένοι και να μην παρουσιάζουν 
φθορά. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει διαρροή νερού.

u Ποτέ μην ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης και μην αφαιρέσετε το 
φίλτρο όσο υπάρχει ακόμη νερό μέσα στο προϊόν. Διαφορετικά, θα 
προκληθεί κίνδυνος πλημμύρας και τραυματισμού από καυτό νερό.

u Ποτέ με ανοίξετε με τη βία την ασφαλισμένη πόρτα φόρτωσης. Η 
πόρτα φόρτωσης θα μπορεί να ανοίξει λίγα λεπτά μετά το τέλος 
του κύκλου πλυσίματος. Σε περίπτωση που ασκήσετε βία για να 
ανοίξει η πόρτα φόρτωσης, μπορεί να υποστούν ζημιά η πόρτα και ο 
μηχανισμός ασφάλισης.

u Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και πρόσθετα που 
είναι κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια.

u Ακολουθείτε τις οδηγίες στην ετικέτα των ρούχων και στη συσκευασία 
των απορρυπαντικών.

Το προïόν αυτό κατασκευάστηκε σύµφωνα µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
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Το προïόν αυτό κατασκευάστηκε σύµφωνα µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

1.2 Ασφάλεια των παιδιών
u  Παιδιά ηλικίας 8 ετών και μεγαλύτερα και άτομα με μειωμένες 

σωματικές, αισθητηριακές και πνευματικές ικανότητες, καθώς και 
άτομα χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση μπορούν να 
χρησιμοποιούν τη συσκευή αυτή εφόσον επιτηρούνται ή έχουν 
εκπαιδευτεί όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους 
σχετικούς κινδύνους. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν θα πρέπει 
ποτέ να γίνονται από παιδιά, εκτός αν αυτά επιτηρούνται από 
κάποιον. Κρατάτε μακριά τα παιδιά μικρότερα των 3 ετών, εκτός κι 
αν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.

u Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. 
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά 
από παιδιά.

u Τα ηλεκτρικά προϊόντα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα 
παιδιά μακριά από το προϊόν όταν αυτό είναι σε χρήση. Μην τους 
επιτρέπετε να παίζουν με το προϊόν. Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα 
προστασίας για να εμποδίσετε την επέμβαση των παιδιών στο 
προϊόν.

u Μην ξεχνάτε να κλείνετε την πόρτα φόρτωσης όταν φεύγετε από το 
δωμάτιο όπου βρίσκεται το προϊόν.

u Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά και πρόσθετα σε ασφαλές μέρος 
μακριά από τα παιδιά και με κλειστό το κάλυμμα του περιέκτη 
του απορρυπαντικού ή με σφραγισμένη τη συσκευασία του 
απορρυπαντικού.

1.3 Ηλεκτρική ασφάλεια
u Αν το προϊόν παρουσιάσει βλάβη, δεν θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία 

αν πρώτα δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
σέρβις. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

u Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να συνεχίζει τη λειτουργία του 
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".

u Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα 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 βλάβες που θα προκύψουν αν η συσκευή 
χρησιμοποιηθεί χωρίς γείωση που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες 
τοπικούς κανονισμούς.
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u Μην πλύνετε το προϊόν ψεκάζοντας ή χύνοντας νερό πάνω του! 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

u Ποτέ μην αγγίξετε το φις του καλωδίου ρεύματος με υγρά χέρια! 
Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν θέλετε να αποσυνδέσετε τη 
συσκευή από την πρίζα. Πάντα να την αποσυνδέετε κρατώντας την 
πρίζα με το ένα χέρι και τραβώντας το φις με το άλλο χέρι.

u Το προϊόν πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα κατά τις 
διαδικασίες εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής.

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

1.4 Προστασία από θερμές επιφάνειες
Όταν πλένετε τα ρούχα σε υψηλές 
θερμοκρασίες, το γυαλί της πόρτας 
φόρτωσης θα αποκτήσει και αυτό υψηλή 
θερμοκρασία. Λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός αυτό, κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας πλύσης κρατήστε τα παιδιά 
μακριά από την πόρτα φόρτωσης του 
προϊόντος για να αποτρέψετε την επαφή με 
αυτή.
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2 Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

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

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Συμβουλευτείτε τις τοπικές σας αρχές για 
πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής. 
Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS:
Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/EΕ).  
Δεν περιέχει ορισμένα επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που ορίζονται στην Οδηγία.

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

3 Προβλεπόμενη χρήση

• Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για 
επαγγελματικές χρήσεις και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός της 
προβλεπόμενης χρήσης του.

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

• Ο κατασκευαστής δεν δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει από λανθασμένη 
χρήση ή μεταφορά.

• Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής της συσκευής σας είναι 10 έτη. Στη διάρκεια αυτής 
της περιόδου θα διατίθενται γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία της 
συσκευής.
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4 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 WTE 6512 BSS
Διαβάθμιση χωρητικότητας (κιλά) 6
Τάξη ενεργειακής απόδοσης / Κλίμακα από A+++ (μέγιστη απόδοση) έως D (ελάχιστη 
απόδοση) A+++

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) (1) 152
Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με πλήρες 
φορτίο  (kWh) 0,730
Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με μερικό 
φορτίο (kWh) 0,623
Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C με μερικό 
φορτίο (kWh) 0,620

Κατανάλωση ισχύος σε “κατάσταση εκτός λειτουργίας” (W) 0,250
Κατανάλωση ισχύος σε “κατάσταση αναμονής” (W) 1,000
Ετήσια κατανάλωση νερού (λίτρα) (2) 8799
Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος / Κλίμακα από A (μέγιστη απόδοση) έως G 
(ελάχιστη απόδοση) C

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

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

Διάρκεια προγράμματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με 
πλήρες φορτίο (λεπτά) 240
Διάρκεια προγράμματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με 
μερικό φορτίο (λεπτά) 190
Διάρκεια προγράμματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C με 
μερικό φορτίο (λεπτά) 190

Διάρκεια της “κατάστασης αναμονής” (λεπτά) N/A
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά τις φάσεις πλύσης/ περιδίνησης (dB) 61/77
Εντοιχιζόμενη συσκευή Non
Ύψος (εκ.) 84
Πλάτος (εκ.) 60
Βάθος (εκ.) 44
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 9213
(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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4.1 Εγκατάσταση
• Για την εγκατάσταση του προϊόντος απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο σέρβις. 
• Η προετοιμασία της θέσης εγκατάστασης και οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος, νερού 

ύδρευσης και αποχέτευσης στην τοποθεσία εγκατάστασης αποτελούν ευθύνη του πελάτη. 
• Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου και αποστράγγισης νερού, καθώς και το καλώδιο 

ρεύματος, δεν θα διπλωθούν, συμπιεστούν ή συνθλιβούν καθώς σπρώχνετε το προϊόν στη θέση 
του μετά από διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού. 

• Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις του προϊόντος θα πραγματοποιηθούν 
από το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί 
να προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

• Πριν την εγκατάσταση ελέγξτε οπτικά αν το προϊόν φέρει οποιαδήποτε ελαττώματα. Αν ναι, τότε 
μην το εγκαταστήσετε. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά προκαλούν κινδύνους για την 
ασφάλειά σας.

4.1.1 Κατάλληλη θέση εγκατάστασης
• Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε άκαμπτο, επίπεδο και οριζόντιο δάπεδο. Μην το τοποθετήσετε 

πάνω σε χαλί με ψηλό πέλος ή άλλες παρόμοιες επιφάνειες.
 Αν τοποθετηθεί πλυντήριο και στεγνωτήριο το ένα πάνω στο άλλο, το συνολικό τους βάρος - όταν 

είναι γεμάτα– μπορεί να φθάσει περίπου στα 180 κιλά. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στέρεο και 
επίπεδο δάπεδο με επαρκή φέρουσα ικανότητα!

• Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
• Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 0ºC.
• Συνιστάται να αφήνετε κενό στα πλάγια του μηχανήματος προκειμένου να μειωθούν οι κραδασμοί 

και ο θόρυβος
• Σε πολυεπίπεδο δάπεδο, μην τοποθετήσετε το προϊόν κοντά στην άκρη ή πάνω σε πλατφόρμα.
• Μην τοποθετείτε πηγές θερμότητας όπως εστίες, σίδερα, φούρνους κ.λπ. επάνω στο πλυντήριο 

και μη τις χρησιμοποιείτε επάνω στο προϊόν
4.1.2 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. Μην προσπαθήσετε να κάνετε αυτή τη 
διαδικασία χωρίς βοήθεια άλλου ατόμου. 

4.1.3 Αφαίρεση των ασφαλιστικών μεταφοράς
1 Ξεσφίξτε όλα τα μπουλόνια με κατάλληλο κλειδί έως ότου περιστρέφονται ελεύθερα.
2 Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς περιστρέφοντάς τα ελαφρά.
3 Τοποθετήστε στις οπές στο πίσω τοίχωμα τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη σακούλα 

του εγχειριδίου χρήσης.

A ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς πριν θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο! 
Διαφορετικά, η συσκευή θα υποστεί ζημιά.
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C
Φυλάξτε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για να τα χρησιμοποιήσετε πάλι όταν μελλοντικά 
το πλυντήριο χρειάζεται να μεταφερθεί.
Αν θέλετε να εγκαταστήσετε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς ακολουθήστε σειρά ενεργειών αντίστροφη της 
αφαίρεσης.
Ποτέ μη μετακινήσετε το προϊόν χωρίς τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς κατάλληλα στερεωμένα στη θέση τους!

4.1.4 Σύνδεση της παροχής νερού

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

A
ΠΡΟΣΟΧΗ: 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.

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

1 Σφίξτε τα παξιμάδια του εύκαμπτου σωλήνα με το χέρι. Ποτέ 
μη χρησιμοποιήσετε εργαλείο για να σφίξετε τα παξιμάδια.

2 Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων, 
ανοίξτε πλήρως τους διακόπτες νερού για να ελέγξετε αν 
υπάρχουν προβλήματα διαρροής 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 
αποτρέψετε τις διαρροές νερού και τις ζημιές που μπορεί 
να προκαλέσουν αυτές, διατηρείτε τους διακόπτες παροχής 
νερού κλειστούς όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

4.1.5 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση
• Συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης απ' ευθείας στην αποχέτευση, στο 

νιπτήρα ή σε μπανιέρα. 

A
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο εύκαμπτος σωλήνας βγει από την υποδοχή του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του νερού, 
μπορεί να προκληθεί πλημμύρα στο σπίτι σας. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος λόγω των υψηλών 
θερμοκρασιών πλυσίματος! Για να αποτρέψετε παρόμοιες καταστάσεις και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκτελεί 
χωρίς πρόβλημα τις διαδικασίες εισαγωγής και αποστράγγισης νερού, στερεώστε με ασφάλεια τον εύκαμπτο 
σωλήνα αποστράγγισης.
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m

10
0 

cm

• Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης 
σε ελάχιστο ύψος 40 cm και μέγιστο ύψος 100 cm.
•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.

• Για να αποτρέψετε την επιστροφή των απόνερων στη συσκευή και να διασφαλίσετε εύκολη 
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 εύκαμπτος 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 
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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.

4.1.6 Ρύθμιση των ποδιών

A
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εξασφαλίσετε λειτουργία της συσκευής σας με λιγότερο θόρυβο και χωρίς κραδασμούς, 
πρέπει να την οριζοντιώσετε και να τη ρυθμίσετε ώστε να στηρίζεται καλά στα πόδια της. Οριζοντιώστε τη 
συσκευή ρυθμίζοντας τα πόδια. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση της και να προκαλέσει 
προβλήματα σύνθλιψης και κραδασμών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εργαλεία για τη χαλάρωση των παξιμαδιών ασφάλισης. 
Διαφορετικά, θα υποστούν ζημιά.

1 Λασκάρετε με το χέρι τα παξιμάδια ασφάλισης των ποδιών.
2 Ρυθμίστε τα πόδια ώστε η συσκευή να είναι οριζόντια και να μην ταλαντεύεται.
3 Σφίξτε όλα τα παξιμάδια ασφάλισης πάλι με το χέρι.

4.1.7 Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια 16 A. Η εταιρεία μας 
δεν θα φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που θα προκύψουν αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί χωρίς 
γείωση που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.
• Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
• Η καλωδίωση του ηλεκτρικού κυκλώματος εξόδου πρέπει να είναι επαρκής προκειμένου να 

πληροί τις απαιτήσεις της συσκευής. Συνιστάται χρήση διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης 
(GFCI).

• Το φις καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.
• Αν η τρέχουσα τιμή της ασφάλειας ή του ασφαλειοδιακόπτη στην εγκατάσταση του σπιτιού είναι 

μικρότερη από 16 Α, αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει ασφάλεια 16 Α.
• Η τάση όπως ορίζεται στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" πρέπει να είναι σύμφωνη με την 

τάση δικτύου.
• Μην κάνετε συνδέσεις μέσω καλωδίων επέκτασης ή πολύπριζων.

B ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν καλώδια ρεύματος που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίσταται από τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

4.1.8 Αρχική χρήση
Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι προετοιμασίες σύμφωνα με τις "Σημαντικές 
οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον" και τις οδηγίες στην 
ενότητα "Εγκατάσταση".
Για να προετοιμάσετε τη συσκευή για το πλύσιμο ρούχων, 
εκτελέστε πρώτα ένα κύκλο λειτουργίας στο πρόγραμμα 
Καθαρισμός τυμπάνου. Αν αυτό το πρόγραμμα δεν είναι 
διαθέσιμο στη συσκευή σας, εφαρμόστε τη μέθοδο που 
περιγράφηκε στην ενότητα 4.4.2.

C
Χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό που είναι κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων.

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

* Ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, το βαθμό λερώματος και 
την επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλυσίματος.

* Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες των ρούχων.
4.2.2 Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο

• Ρούχα που έχουν μεταλλικά τμήματα όπως π.χ. στηθόδεσμοι με μπανέλες, αγκράφες ζωνών ή 
μεταλλικά κουμπιά, θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Αφαιρείτε τα μεταλλικά εξαρτήματα ή 
πλένετε τα ρούχα αφού τα τοποθετήσετε μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.

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

• Τοποθετείτε τα ρούχα μικρού μεγέθους, όπως παιδικές κάλτσες και νάιλον 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 χρωματιστά 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 / τροποποιητές χρωμάτων και αποσκληρυντικά που είναι κατάλληλα 

για πλύσιμο σε πλυντήριο. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων.
• Πλένετε τα παντελόνια και τα ευπαθή ρούχα γυρισμένα το μέσα έξω.
• Διατηρήστε 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.

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

που έχετε επιλέξει, χωρίς να την υπερφορτώνετε. Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και 
καταναλώσεων". Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων"

• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των απορρυπαντικών.
• Πλένετε τα ελαφρά λερωμένα ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
• Χρησιμοποιείτε συντομότερα προγράμματα για μικρές ποσότητες ελαφρά λερωμένων ρούχων.
• Μη χρησιμοποιείτε πρόπλυση και υψηλές θερμοκρασίες για ρούχα που δεν είναι πολύ λερωμένα 

ή λεκιασμένα.
• Αν σκοπεύετε να στεγνώσετε τα ρούχα σε στεγνωτήριο, κατά τη διαδικασία πλυσίματος επιλέξτε 

τον υψηλότερο συνιστώμενο αριθμό στροφών στυψίματος. 
• Μη χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό από την ποσότητα που αναφέρεται στη 

συσκευασία του.
4.2.4 Τοποθέτηση ρούχων στο πλυντήριο

1 Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης ρούχων.
2. Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή χωρίς να τα συμπιέσετε.
3. Πιέστε την πόρτα φόρτωσης για να κλείσει, έως ότου ακούσετε τον ήχο ασφάλισης. Βεβαιωθείτε 

ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα στην πόρτα. Η πόρτα φόρτωσης είναι ασφαλισμένη όσο εκτελείται 
ένα πρόγραμμα. Η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο λίγο αφού τελειώσει το πρόγραμμα.
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4.2.5 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 
έχετε τοποθετήσει.

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

4.2.6 Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού

C
Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, μαλακτικό, κόλλα κολλαρίσματος, βαφή υφασμάτων, λευκαντικό και υλικό 
αποχρωματισμού ή αποσκληρυντικό, διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία και 
ακολουθείτε τις συνιστώμενες τιμές δοσολογίας. Χρησιμοποιείτε μεζούρα αν διατίθεται.

132
Το συρτάρι απορρυπαντικού περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα:
- (1) για πρόπλυση
- (2) για την κύρια πλύση
– (3) για μαλακτικό
– ( ) επιπλέον, υπάρχει εξάρτημα σιφωνίου στο διαμέρισμα 
μαλακτικού.

Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα προϊόντα καθαρισμού
• Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό πριν την έναρξη του προγράμματος πλυσίματος.
• Όσο είναι σε εξέλιξη ο κύκλος πλυσίματος, μην αφήσετε ανοικτό το συρτάρι απορρυπαντικού!
• 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.

Αν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε το κύπελλο υγρού 
απορρυπαντικού μέσα στο διαμέρισμα κύριας πλύσης (διαμέρισμα αρ. "2").

Επιλογή τύπου απορρυπαντικού
Ο τύπος απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον τύπο και το χρώμα του 
υφάσματος.
• Χρησιμοποιείτε διαφορετικά απορρυπαντικά για χρωματιστά και λευκά ρούχα.
• Πλένετε τα ευπαθή ρούχα σας μόνο με ειδικά απορρυπαντικά (υγρό απορρυπαντικό, σαμπουάν 

για μάλλινα κλπ.), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ευπαθή ρούχα. 
• Όταν πλένετε σκούρα χρωματιστά ρούχα και παπλώματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό 

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι σε σκόνη.

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

αποφύγετε προβλήματα υπερβολικού αφρισμού ή κακής ποιότητας ξεβγάλματος καθώς και για 
λόγους οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

• Χρησιμοποιείτε λιγότερο απορρυπαντικό γα μικρή ποσότητα ρούχων ή για ελαφρά λερωμένα 
ρούχα.
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Χρήση μαλακτικών
Προσθέστε το μαλακτικό στο διαμέρισμα μαλακτικού του συρταριού διανομής απορρυπαντικού.
•  Μην υπερβαίνετε τη στάθμη της ένδειξης (>max<) στο διαμέρισμα μαλακτικού.
•  Αν το μαλακτικό έχει χάσει τη ρευστότητά του, αραιώστε το με νερό πριν το προσθέσετε στο 

συρτάρι απορρυπαντικού.
Χρήση υγρών απορρυπαντικών
Αν το προϊόν περιέχει κύπελλο υγρού απορρυπαντικού:

22 • Τοποθετήστε το κύπελλο υγρού 
απορρυπαντικού μέσα στο διαμέρισμα "2".

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

Αν το προϊόν δεν περιέχει κύπελλο υγρού απορρυπαντικού:
•  Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την πρόπλυση σε πρόγραμμα με πρόπλυση.
•  Το υγρό απορρυπαντικό δημιουργεί λεκέδες στα ρούχα σας αν χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία 

Καθυστέρηση έναρξης. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Καθυστέρηση έναρξης, μη 
χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό.

Χρήση απορρυπαντικού σε τζελ και ταμπλέτα
• Αν η πυκνότητα του απορρυπαντικού σε τζελ είναι παρόμοια με υγρού και η συσκευή σας δεν 

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

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

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

Χρήση κόλλας (κολλαρίσματος)
• Προσθέστε υγρή κόλλα, κόλλα σε σκόνη ή τη βαφή υφάσματος στο διαμέρισμα μαλακτικού 

σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία.
 Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό και κόλλα μαζί στον ίδιο κύκλο πλυσίματος.
 Μετά τη χρήση κόλλας σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα ελαφρά υγρό και καθαρό 

πανί.
Χρήση αποσκληρυντικού
•  Όταν απαιτείται, χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικά προϊόντα παρασκευασμένα ειδικά για πλυντήρια 

ρούχων μόνο. 
Χρήση χλωρίνης
 Προσθέστε τη χλωρίνη στη αρχή του κύκλου πλυσίματος επιλέγοντας ένα πρόγραμμα με 

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

• Μη χρησιμοποιήσετε λευκαντικό και απορρυπαντικό αναμιγνύοντάς τα.
• Χρησιμοποιείτε μικρή ποσότητα (περ. 50 ml) λευκαντικού και ξεβγάζετε τα ρούχα πολύ καλά γιατί 

προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα. Μην ρίχνετε τη χλωρίνη απευθείας πάνω στα ρούχα και μην τη 
χρησιμοποιείτε με χρωματιστά ρούχα. 

• Όταν χρησιμοποιείτε υλικό αποχρωματισμού με βάση το οξυγόνο, επιλέξτε ένα πρόγραμμα που 
πλένει τα ρούχα σε χαμηλή θερμοκρασίας. 

• Το υλικό αποχρωματισμού με βάση το οξυγόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το 
απορρυπαντικό. Ωστόσο, αν δεν είναι ίδιας υφής, πρώτα προσθέστε απορρυπαντικό στο 
διαμέρισμα "2" στο συρτάρι διανομής απορρυπαντικού και περιμένετε μέχρι η συσκευή να 
ξεπλύνει το απορρυπαντικό όταν παίρνει νερό. Ενώ η συσκευή συνεχίζει να παίρνει νερό, 
προσθέστε το υλικό αποχρωματισμού στο ίδιο διαμέρισμα.
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4.2.7 Πρακτικές συμβουλές για αποδοτικό πλύσιμο
Ρούχα

Ανοιχτόχρωμα και 
λευκά Χρωματιστά Μαύρα/Σκούρα

Ευπαθή/
Μάλλινα/
Μεταξωτά

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

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

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

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

Β
αθ

μό
ς 

λε
ρώ

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. 
Πρέπει να χρησιμοποιούνται 
απορρυπαντικά που δεν 
περιέχουν λευκαντικό.

Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
υγρά απορρυπαντικά 
κατάλληλα 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. 
Πρέπει να χρησιμοποιούνται 
απορρυπαντικά που δεν 
περιέχουν λευκαντικό.

Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
υγρά απορρυπαντικά 
κατάλληλα 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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4.3 Λειτουργία του προϊόντος
4.3.1 Πίνακας ελέγχου

1 - Περιστροφικό κουμπί Επιλογής 
προγράμματος (Πάνω θέση Ενεργοποίηση / 
Απενεργοποίηση)
2 - Οθόνη
3 - Κουμπιά Καθυστέρησης έναρξης
4 - Ένδειξη Παρακολούθησης προγράμματος
5 - Κουμπί Έναρξη / Παύση

6 - Κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 3
7 - Κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 2
8 - Κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 1
9 - Κουμπί Ρύθμισης αριθμού στροφών 
στυψίματος
10 - Κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας

4.3.2 Προετοιμασία της συσκευής
1.Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν συνδεθεί στεγανά. 
2.Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
3.Ανοίξτε πλήρως τη βάνα παροχής νερού.
4.Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο. 
5.Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό. 

4.3.3 Επιλογή προγράμματος και πρακτικές συμβουλές για αποτελεσματικό πλύσιμο
1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για τον τύπο, την ποσότητα και το βαθμό λερώματος 

των ρούχων, σύμφωνα με τον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων" και τον πίνακα 
θερμοκρασιών που θα βρείτε παρακάτω.

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

ΣτύψιμοΠρόπλυση Νυχτερινή 
λειτουργία

Γρήγορο+ Ξέβγαλμα Συν ΘερμοκρασίαΛιγότερο 
τσαλάκωμα

Χωρίς 
στύψιμο

Κρύο Αναμονή μετά 
το ξέβγαλμα

Χρονική 
καθυστέρηση

Αφαίρεση τριχών 
κατοικίδιων

WTE 6512 BSS

Xpress Super Short
Daily Xpress

GentleCare

Cottons

Cottons Eco

Rinse

Outdoor

Dark Care

Lingerie

Spin+Drain

Synthetics

Mix 40

Hand WashDown Wear

Sports

Jeans

Shirts

Rinse

Spin
End
Cancel

Ready

Wash

Woollens

60°

1000

20°

90°

40°

30°

800

600

400

1 2 3 4

57 68910
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4.3.4 Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων

• : Επιλέγεται
* : Επιλέγεται αυτόματα, δεν μπορεί να ακυρωθεί.
** : Πρόγραμμα Ενεργειακής Σήμανσης (EN 60456 Eκδ.3) 
***: Αν ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος του πλυντηρίου σας είναι χαμηλότερος από την τιμή αυτή, μπορείτε να επιλέξετε μόνο 
έως το μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος.
- : Για το μέγιστο φορτίο, δείτε την περιγραφή του προγράμματος.

** «Τα προγράμματα "Βαμβακερά οικ. 40 °C" και "Βαμβακερά οικ. 60 °C" είναι πρότυπα προγράμματα.» Αυτά τα 
προγράμματα είναι γνωστά ως "πρότυπο πρόγραμμα βαμβακερών 40 °C" και "πρότυπο πρόγραμμα βαμβακερών 60 °C" 
και υποδηλώνονται στον πίνακα με τα σύμβολα  στον πίνακα.

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

Μπορείτε να δείτε στην οθόνη του πλυντηρίου σας τη διάρκεια πλυσίματος κατά την επιλογή του προγράμματος. 
Ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων που έχετε τοποθετήσει στο πλυντήριο, μπορεί να υπάρχει διαφορά 1-1,5 ώρας 
ανάμεσα στη διάρκεια που εμφανίζεται στην οθόνη και την πραγματική διάρκεια του κύκλου πλύσης. Η διάρκεια θα 
ενημερωθεί αυτόματα αμέσως μόλις αρχίσει το πλύσιμο.

Οι βοηθητικές λειτουργίες στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας.

EL 12 βοηθητική λειτουργία

Πρόγραμμα

Μέ
γισ

το
 φ

ορ
τίο

 (k
g)

Κα
τα

νά
λω

ση
 νε

ρο
ύ (

lt)

Κα
τα

νά
λω

ση
 ρε

ύμ
ατ

ος
 (k

W
h)

Μέ
γ. 

αρ
ιθμ

. σ
τρ

οφ
ών

***

Πρ
όπ

λυ
ση

Γρ
ήγ

ορ
ο

Ξέ
βγ

αλ
μα

 Σ
υν

θερμοκρασία

Cottons
90 6 80 2,15 1000 • • • Κρύο-90
60 6 80 1,65 1000 • • • Κρύο-90
40 6 77 1,00 1000 • • • Κρύο-90

Cottons Eco
60** 6 47,50 0,730 1000 Κρύο-60
60** 3 35,00 0,623 1000 Κρύο-60
40** 3 33,70 0,620 1000 Κρύο-60

Synthetics
60 2,5 62 1,15 1000 • • • Κρύο-60
40 2,5 60 0,70 1000 • • • Κρύο-60

Daily Xpress / Xpress Super Short
90 6 62 1,80 1000 • • Κρύο-90
60 6 62 0,90 1000 • • Κρύο-90
30 6 60 0,20 1000 • • Κρύο-90

Daily Xpress / Xpress Super Short + Γρήγορο 30 2 40 0,15 1000 • • Κρύο-30
Mix 40 40 3 65 0,75 800 • • Κρύο-40
Woollens / Hand Wash 40 1,5 45 0,40 1000 • Κρύο-40
GentleCare 30 2 48 0,65 1000 • Κρύο-40
Down Wear 60 1,5 70 1,10 1000 • Κρύο-60
Outdoor / Sports 40 2,5 44 0,45 1000 • Κρύο-40
Dark Care / Jeans 40 2 70 0,75 1000 • * Κρύο-40
Lingerie 30 1 52 0,25 600 * Κρύο-30
Shirts 60 2,5 55 1,10 800 • • • Κρύο-60
Hygiene 90 6 99 2,30 1000 * 20-90
Καθαρισμός τυμπάνου 90 - 68 2,00 600 90
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4.3.5 Κύρια προγράμματα 
Ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, διατίθενται τα παρακάτω κύρια προγράμματα.
• Cottons (Βαμβακερά)
Μπορείτε να πλύνετε τα ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα σας (σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, 
μπουρνούζια, εσώρουχα κ.λπ.) σε αυτό το πρόγραμμα. Όταν το κουμπί λειτουργίας γρήγορης 
πλύσης πατηθεί, η διάρκεια του προγράμματος γίνεται πολύ πιο σύντομη αλλά διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική απόδοση πλυσίματος με έντονες κινήσεις πλύσης. Αν δεν έχει επιλεγεί η Σύντομη 
πλύση, η διάρκεια του πλυσίματος αυξάνεται και η απόδοση του ξεβγάσματος διασφαλίζεται για τα 
πολύ λερωμένα ρούχα σας.
• Synthetics (Συνθετικά)
Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα σας (όπως πουκάμισα, μπλούζες, υφάσματα με ανάμικτες 
συνθετικές/ βαμβακερές ίνες κλπ.) σε αυτό το πρόγραμμα. Η διάρκεια του προγράμματος μειώνεται 
αισθητά και διασφαλίζεται η υψηλή απόδοση της πλύσης. Αν δεν έχει επιλεγεί η Σύντομη πλύση, 
η διάρκεια του πλυσίματος αυξάνεται και η απόδοση του ξεβγάσματος διασφαλίζεται για τα πολύ 
λερωμένα ρούχα σας.
• Woollens / Hand Wash (Μάλλινα / Πλύση στο χέρι)
Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα μάλλινα/ευαίσθητα ρούχα σας. Επιλέξτε την κατάλληλη 
θερμοκρασία σύμφωνα με τις πληροφορίες στις ετικέτες των ρούχων σας. Τα ρούχα σας θα 
πλυθούν με πολύ απαλές κινήσεις για να μην υποστούν φθορά.

«Το πρόγραμμα Μάλλινα της συσκευής αυτής είναι εγκεκριμένο από την 
“The Woolmark Company” για πλύσιμο μάλλινων προϊόντων που πλένονται 
στο πλυντήριο, εφόσον τα προϊόντα αυτά πλυθούν σύμφωνα με τις οδηγίες 
στην ετικέτα του προϊόντος και τις οδηγίες που δημοσιεύονται από τον 
κατασκευαστή της συσκευής αυτής. M14022»
Στο Ην. Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Χονγκ Κονγκ και την Ινδία, το εμπορικό 
σήμα Woolmark αποτελεί εμπορικό σήμα πιστοποίησης. 

4.3.6 Πρόσθετα προγράμματα 
Για ειδικές περιπτώσεις υπάρχουν και πρόσθετα προγράμματα στο πλυντήριο.

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

• Cottons Eco (Βαμβακερά Οικον.)
Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα κανονικά λερωμένα, ανθεκτικά βαμβακερά και λινά ρούχα σας. 
Παρόλο που η διάρκεια πλυσίματος είναι μεγαλύτερη από όλα τα άλλα προγράμματα, προσφέρει 
μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να 
διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία πλύσης. Αν τοποθετήσετε στη συσκευή λιγότερα 
ρούχα (π.χ. ½ κάδος ή λιγότερο), η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί αυτόματα. Στην 
περίπτωση αυτή η κατανάλωση ενέργειας και νερού θα μειωθεί περισσότερο, παρέχοντας πιο 
οικονομικό πλύσιμο.

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

Υπολειπόμενη υγρασία 
ρούχων (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Συνθετικά 60 2,5 62 1,15 115/140 45 40

Συνθετικά 40 2,5 60 0.70 115/140 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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• Hygiene (Αντιαλλεργικό)
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για ρούχα που 
απαιτούν υγιεινή πλύση σε υψηλές θερμοκρασίες με έντονο και μεγάλης διάρκειας κύκλο. Το υψηλό 
επίπεδο υγιεινής διασφαλίζεται χάρη στο μεγαλύτερο χρόνο θέρμανσης και το επιπρόσθετο βήμα 
ξεβγάλματος.
• GentleCare (Ευπαθή) 
Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να πλένετε τα ευπαθή ρούχα σας όπως πλεκτά από ανάμικτες 
βαμβακερές/συνθετικές ίνες ή καλσόν. Πλένει με πιο απαλή μηχανική δράση πλυσίματος. Πλένετε τα 
ρούχα σας που δεν θέλετε να ξεβάψουν είτε στους 20 βαθμούς είτε επιλέγοντας την επιλογή πλύσης 
με κρύο νερό.
• Daily Xpress / Xpress Super Short (Γρήγορο καθημερινό / Πολύ σύντομο)
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε σε σύντομο χρόνο ελαφρά λερωμένα ή όχι 
λεκιασμένα βαμβακερά ρούχα. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί ως τα 14 λεπτά 
αν επιλεγεί η λειτουργία Σύντομης πλύσης. Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Σύντομης πλύσης, 
επιτρέπεται να πλυθούν το πολύ 2 (δύο) κιλά ρούχων.
• Dark Care / Jeans (Φροντίδα σκούρων / Τζην)
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να προστατέψετε το χρώμα των σκούρων ρούχων σας 
ή των τζην. Πραγματοποιεί πλύση υψηλής απόδοσης με ειδική κίνηση του κάδου ακόμα και αν 
η θερμοκρασία που επιλέξατε είναι χαμηλή. Για το πλύσιμο των σκούρων χρωματιστών ρούχων 
συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό για μάλλινα. Μην πλένετε τα 
ευπαθή ρούχα που περιέχουν μαλλί κλπ.
• Mix 40 (Ανάμικτα υφάσματα 40)
Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα συνθετικά και βαμβακερά ρούχα σας μαζί χωρίς να τα 
ξεχωρίζετε.

• Shirts (Πουκάμισα)
Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα για να πλένετε μαζί πουκάμισα βαμβακερά, συνθετικά και από 
ανάμικτα συνθετικά υφάσματα. Μειώνει το τσαλάκωμα. Όταν επιλεγεί η λειτουργία Σύντομη πλύση, 
εκτελείται η διαδικασία Προετοιμασίας.
 • Προσθέστε το χημικό προετοιμασίας απευθείας στα ρούχα σας ή προσθέστε το μαζί με το 
απορρυπαντικό όταν η συσκευή αρχίσει να προσλαμβάνει νερό από το διαμέρισμα απορρυπαντικού 
κύριας πλύσης. Έτσι, έχετε την ίδια απόδοση που αποκτάτε με το κανονικό πλύσιμο σε πολύ πιο 
σύντομο διάστημα. Ο χρόνος ζωής των πουκαμίσων σας αυξάνεται.
• Outdoor / Sports (Υπαίθρια / Σπορ)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε ρούχα γυμναστικής και υπαίθριων 
δραστηριοτήτων με ανάμικτα βαμβακερά/συνθετικά υφάσματα και αδιάβροχη επικάλυψη όπως gore-
tex κ.λπ. Διασφαλίζει ότι τα ρούχα σας πλένονται απαλά χάρη σε ειδικές κινήσεις περιστροφής.
• Lingerie (Εσώρουχα)
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ευαίσθητα ρούχα που χρειάζονται 
πλύσιμο στο χέρι καθώς και τα ευαίσθητα γυναικεία εσώρουχα. Αν η ποσότητα των ρούχων είναι 
μικρή πρέπει να πλένονται σε ειδικό δίκτυο πλυσίματος. Οι γάντζοι, τα κουμπιά κ.λπ. πρέπει να είναι 
κουμπωμένα και τα φερμουάρ κλειστά.

• Down Wear (Μπουφάν)
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε τα πανωφόρια, τα γιλέκα, τα τζάκετ κ.λπ. με 
πούπουλα, τα οποία έχουν ετικέτα «πλύσιμο στο πλυντήριο". Χάρη στα ειδικά προφίλ στυψίματος, 
διασφαλίζεται ότι το νερό πάει στα κενά αέρος ανάμεσα στα πούπουλα.
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4.3.7 Ειδικά προγράμματα
Για ειδικές εφαρμογές, επιλέξτε ένα από τα προγράμματα που ακολουθούν.
• Rinse (Ξέβγαλμα)
Χρησιμοποιείτε το όταν θέλετε ξεχωριστό ξέβγαλμα ή κολλάρισμα.
• Spin+Drain (Στύψιμο + Στράγγισμα)
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να απομακρύνετε το νερό από το ρούχου ή να 
αποστραγγίξετε το νερό στο μηχάνημα.
Πριν επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό στροφών στυψίματος και 
πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης. Πρώτα, το πλυντήριο θα στραγγίξει το νερό που περιέχει. 
Κατόπιν θα στύψει τα ρούχα στη ρυθμισμένη ταχύτητα και θα αποστραγγίσει το νερό που αυτά θα 
ελευθερώσουν.
Αν θέλετε μόνο να αποστραγγίσετε το νερό χωρίς να στύψετε τα ρούχα σας, επιλέξτε το πρόγραμμα 
Άντληση+Στύψιμο και κατόπιν με το κουμπί επιλογής στροφών στυψίματος επιλέξτε τη λειτουργία 
Χωρίς στύψιμο. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση.

C Για ευπαθή ρούχα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε χαμηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος.

4.3.8 Επιλογή θερμοκρασίας
Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η συνιστώμενη τιμή 
θερμοκρασίας για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Για να μειώσετε τη θερμοκρασία, πιέστε πάλι το κουμπί Ρύθμιση θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία 
μειώνεται βαθμιαία. Οι λυχνίες του επιπέδου της θερμοκρασίας δεν θα ανάψουν όταν επιλεγεί το 
κρύο νερό.

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

4.3.9 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 του προϊόντος, 
στην οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές "Ξέβγαλμα & Αναμονή" και "Χωρίς στύψιμο". Όταν επιλεγεί το 
«Χωρίς στύψιμο», οι λυχνίες της ένδειξης επιπέδου ξεβγάλματος δεν θα ανάψει.
Ξέβγαλμα & Αναμονή
Αν δεν θέλετε να βγάλετε τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ξέβγαλμα & Αναμονή και να διατηρήσετε τα ρούχα μέσα στο νερό 
του τελικού ξεβγάλματος, ώστε να αποτρέψετε να τσαλακωθούν αν παραμείνουν στο πλυντήριο 
χωρίς νερό. Μετά από αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε να αποστραγγίσετε το νερό χωρίς στύψιμο των 
ρούχων σας, πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί 
μετά την αποστράγγιση του νερού.
Αν θέλετε να στύψετε τα ρούχα σας που είχαν παραμείνει στο νερό, ρυθμίστε τον Αριθμό στροφών 
στυψίματος και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Το πλυντήριό σας αδειάζει το νερό, 
στύβει τα ρούχα και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

C Αν το πρόγραμμα δεν έχει φθάσει στη φάση στυψίματος, μπορείτε να αλλάξετε τις στροφές στυψίματος χωρίς να 
θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία Παύσης.
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4.3.10 Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών
Επιλέξτε τις επιθυμητές βοηθητικές λειτουργίες πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Επιπλέον, ενώ 
λειτουργεί η συσκευή, μπορείτε και να επιλέξετε ή να ακυρώσετε βοηθητικές λειτουργίες που είναι 
κατάλληλες για το εκτελούμενο πρόγραμμα χωρίς να πατήσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Για να 
γίνει αυτό, η συσκευή πρέπει να είναι σε φάση πριν τη βοηθητική λειτουργία που πρόκειται να 
επιλέξετε ή να ακυρώσετε.
Αν η βοηθητική λειτουργία δεν μπορεί να επιλεγεί ή να ακυρωθεί, η λυχνία της αντίστοιχης 
βοηθητικής λειτουργίας θα αναβοσβήσει 3 φορές για να προειδοποιήσει το χρήστη.

C
Αν επιλεγεί μια δεύτερη βοηθητική λειτουργία που αντιβαίνει με την πρώτη που επιλέχτηκε πριν την εκκίνηση 
της συσκευής, η λειτουργία που επιλέχτηκε πρώτη θα ακυρωθεί και θα παραμείνει ενεργή η δεύτερη βοηθητική 
λειτουργία που επιλέχτηκε.

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

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

4.3.10.1 Βοηθητικές λειτουργίες
• Πρόπλυση
Η Πρόπλυση είναι αναγκαία μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα. Χωρίς Πρόπλυση μπορείτε να 
εξοικονομήσετε ενέργεια, νερό, απορρυπαντικό και χρόνο.

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

•  Γρήγορο
Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία, η διάρκεια του αντίστοιχου προγράμματος μειώνεται κατά 50%.
Χάρη στις βελτιστοποιημένες φάσεις πλυσίματος, την έντονη μηχανική δράση και βέλτιστη 
κατανάλωση νερού,
επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση πλυσίματος παρά τη μειωμένη διάρκεια.

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

• Ξέβγαλμα Συν
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο προϊόν να πραγματοποιήσει ένα ξέβγαλμα επιπλέον αυτού που 
ήδη έγινε μετά την κύρια πλύση. Έτσι μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος να επηρεαστούν τα ευαίσθητα 
δέρματα (μωρών, αλλεργικών ατόμων κλπ.) από τα ελάχιστα κατάλοιπα απορρυπαντικού.

4.3.10.2 Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπιά 
λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα

• Καθαρισμός τυμπάνου  
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 1, για να 
επιλέξετε το πρόγραμμα.
Χρησιμοποιείτε το τακτικά (μια φορά κάθε 1-2 μήνες) για να καθαρίσετε τον κάδο και να επιτύχετε 
την απαιτούμενη υγιεινή. Εφαρμόστε το πρόγραμμα ενώ το πλυντήριο είναι εντελώς άδειο. Για να 
επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε αποσκληρυντικό σε σκόνη κατάλληλο για πλυντήρια 
ρούχων, στο διαμέρισμα απορρυπαντικού. "2". Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφήστε την πόρτα 
φόρτωσης μισάνοιχτη για να στεγνώσει το εσωτερικό του πλυντηρίου.

C
Αυτό δεν είναι πρόγραμμα πλυσίματος. Είναι πρόγραμμα συντήρησης.
Μην εκτελείτε αυτό το πρόγραμμα όταν υπάρχει κάτι μέσα στο πλυντήριο. Αν προσπαθήσετε να το κάνετε, η 
συσκευή ανιχνεύει το φορτίο και ματαιώνει το πρόγραμμα.
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• Κλείδωμα προστασίας
Χρησιμοποιείτε το Κλείδωμα προστασίας για να εμποδίζετε τα παιδιά να πειράζουν τις ρυθμίσεις στη 
συσκευή. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε αλλαγές σε ένα πρόγραμμα που εκτελείται.

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

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

Για να ενεργοποιήσετε το Κλείδωμα προστασίας:
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί της Βοηθητικής λειτουργίας. Στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "C03", "C02", "C01" αντιστοίχως ενώ κρατάτε τα κουμπιά πατημένα 
για 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν, ενώ αναβοσβήνει η λυχνία του κουμπιού Βοηθητικής λειτουργίας 
2, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Con" για να δείξει ότι το Κλείδωμα προστασίας είναι 
ενεργοποιημένο. Αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ή γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί επιλογής 
προγράμματος ενώ είναι ενεργό το Κλείδωμα προστασίας, στην οθόνη θα εμφανιστεί πάλι η ίδια 
ένδειξη.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα προστασίας:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 2, ενώ 
λειτουργεί το πρόγραμμα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "C03", "C02", "C01" αντιστοίχως 
ενώ κρατάτε τα κουμπιά πατημένα για 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν, ενώ αναβοσβήνει η λυχνία του 
κουμπιού Βοηθητικής λειτουργίας 2, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "COF" για να δείξει ότι το 
Κλείδωμα προστασίας είναι απενεργοποιημένο.

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

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

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

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

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

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

3.  Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο πατώντας το κουμπί Καθυστέρηση έναρξης.
4.  Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση. Εμφανίζεται τότε ο χρόνος Καθυστέρησης έναρξης που 

έχετε ρυθμίσει. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση της Καθυστέρησης έναρξης. Το σύμβολο “_” δίπλα 
στο χρόνο καθυστέρησης έναρξης κινείται πάνω και κάτω στην οθόνη. 

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

5. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης, θα εμφανιστεί η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος. 
Το “_” θα πάψει να εμφανίζεται και θα ξεκινήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα.
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Τροποποίηση του χρόνου Καθυστέρησης έναρξης
Αν θέλετε να αλλάξετε το χρόνο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης:
1. Πατήστε το κουμπί Καθυστέρηση έναρξης. Ο χρόνος θα αυξάνεται κατά 1 ώρα κάθε φορά που 

πατάτε το κουμπί.
2. Αν θέλετε να μειώσετε το χρόνο καθυστέρησης έναρξης, πιέστε επανειλημμένα το κουμπί 

Καθυστέρηση έναρξης, έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος καθυστέρησης 
έναρξης.

Ακύρωση της λειτουργίας Καθυστέρηση έναρξης
Εάν θελήσετε να ακυρώσετε την αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης και να ξεκινήσετε 
αμέσως το πρόγραμμα:
1. Θέστε το χρόνο Καθυστέρησης έναρξης σε μηδέν ή γυρίστε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής 

προγράμματος σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Έτσι θα ακυρωθεί η λειτουργία Καθυστέρησης 
έναρξης. Η λυχνία Τέλος/Ακύρωση αναβοσβήνει συνεχώς. 

2. Κατόπιν επιλέξτε πάλι το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελεστεί.
3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

4.3.12 Έναρξη του προγράμματος
1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
2. Θα ανάψει η λυχνία ένδειξης παρακολούθησης του προγράμματος που δείχνει την έναρξη του 

προγράμματος.

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

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

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

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

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

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

Προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων
1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση παύσης. Θα 

αναβοσβήνει η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος της αντίστοιχης φάσης κατά την οποία η 
συσκευή τέθηκε σε κατάσταση Παύσης.

2. Περιμένετε έως ότου επιτραπεί το άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης.
3. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα φόρτωσης.
5. Κάνετε αλλαγές σε βοηθητικές λειτουργίες, ρυθμίσεις θερμοκρασίας και αριθμού στροφών, αν 

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

4.3.16 Ακύρωση του προγράμματος
Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος για να 
επιλέξετε άλλο πρόγραμμα. Το προηγούμενο πρόγραμμα θα ακυρωθεί. Η λυχνία Τέλος / Ακύρωση 
θα αναβοσβήνει συνεχώς για να δείξει ότι ακυρώθηκε το πρόγραμμα. 
Η συσκευή σας θα τερματίσει το πρόγραμμα όταν γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής 
προγράμματος. Ωστόσο δεν αδειάζει το νερό που υπάρχει στο πλυντήριο. Αν επιλέξετε και 
ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα, το νέο επιλεγμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει ανάλογα με τη φάση 
στην οποία ακυρώθηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορεί να πάρει περισσότερο 
νερό ή να συνεχίσει να πλένει με το νερό που υπάρχει μέσα.

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

4.3.17 Τέλος προγράμματος
Στο τέλος του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη ή ένδειξη “End” (Τέλος). 
1. Περιμένετε να ανάψει μόνιμα η λυχνία της πόρτας φόρτωσης.
2. Πατήστε το κουμπί On / Off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Αφαιρέστε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα φόρτωσης. Το πλυντήριό σας είναι έτοιμο για τον 

επόμενο κύκλο πλυσίματος.
4.3.18 Η συσκευή σας διαθέτει "Λειτουργία Αναμονής".

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας με το κουμπί On / Off, αν δεν ξεκινήσετε κανένα πρόγραμμα 
ή δεν πραγματοποιήσετε καμία διαδικασία στο βήμα επιλογής ή δεν κάνετε κανένα χειρισμό εντός 
περ. 2 λεπτών μετά την ολοκλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος, η συσκευή σας θα μεταβεί 
αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η φωτεινότητα των ενδεικτικών λυχνιών θα 
μειωθεί. Επίσης, αν το προϊόν σας έχει οθόνη που δείχνει χρόνο προγράμματος, η οθόνη θα σβήσει 
τελείως. Αν γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος ή αγγίξετε οποιοδήποτε 
κουμπί, οι λυχνίες και η οθόνη θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους. Οι επιλογές που 
κάνετε, μπορεί να αλλάξουν κατά την έξοδο από τη ενεργειακά αποδοτική λειτουργία. Ελέγξτε την 
καταλληλότητα των επιλογών σας πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Αν χρειάζεται, πραγματοποιήστε 
εκ νέου τις ρυθμίσεις σας. Αυτό δεν είναι σφάλμα.
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4.4 Συντήρηση και καθαρισμός
Αν καθαρίζετε το προϊόν σε κανονικά διαστήματα, η διάρκεια ζωής του μεγαλώνει ενώ συγχρόνως 
μειώνονται τα συχνά παρουσιαζόμενα προβλήματα.

4.4.1 Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού
Καθαρίζετε το συρτάρι απορρυπαντικού τακτικά (κάθε 4-5 κύκλους 
πλυσίματος) όπως παρουσιάζεται παρακάτω, για την πρόληψη της 
συσσώρευσης απορρυπαντικού σε σκόνη με την πάροδο του χρόνου.
Ανυψώστε το πίσω μέρος του σιφωνίου για να το αφαιρέσετε όπως δείχνει 
η εικόνα. 
Αν στο διαμέρισμα μαλακτικού αρχίζει να συγκεντρώνεται περισσότερη 
από την κανονική ποσότητα μίγματος νερού και μαλακτικού, τότε πρέπει να 
καθαριστεί το σιφώνιο.

1 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.

2 Πλύνετε το συρτάρι απορρυπαντικού και το σιφώνιο με άφθονο χλιαρό νερό σε ένα νιπτήρα. 
Για να αποτρέψετε την επαφή του χεριού σας με τα κατάλοιπα, καθαρίστε το με κατάλληλη 
βούρτσα φορώντας γάντια.

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

4.4.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου
Για προϊόντα με πρόγραμμα καθαρισμού τυμπάνου, δείτε την ενότητα Λειτουργία του προϊόντος - 
Προγράμματα.

C
Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία Καθαρισμός τυμπάνου κάθε 2 μήνες.

Χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό 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.
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 ή προϊόντα που χαράζουν. Αυτά 
θα προξενήσουν ζημιά στις βαμμένες, τις επιχρωμιωμένες και τις πλαστικές 
επιφάνειες.

4.4.3 Καθαρισμός του σώματος 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.



52 / EL Πλυντήριο Ρούχων / Εγχειρίδιο Χρήστη

4.4.4 Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού
Υπάρχει ένα φίλτρο στην άκρη κάθε μιας από τις βαλβίδες εισόδου νερού στο πίσω μέρος του 
μηχανήματος και επίσης στο άκρο κάθε εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού εκεί όπου συνδέονται 
στο διακόπτη παροχής. Αυτά τα φίλτρα εμποδίζουν τις ξένες ύλες και τις ακαθαρσίες από το νερό να 
εισχωρήσουν στο πλυντήριο. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται, επειδή λερώνονται.

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

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

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

4. Τοποθετήστε πάλι προσεκτικά στις θέσεις τους 
τα στεγανοποιητικά και τα φίλτρα και σφίξτε τα 
παξιμάδια τους με το χέρι.

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

A
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ξένα υλικά που παραμένουν στο φίλτρο αντλίας μπορεί να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή σας ή 
να προκαλέσουν πρόβλημα θορύβου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, κλείστε το διακόπτη παροχής νερού, αποσυνδέστε το 
σωλήνα νερού δικτύου και αποστραγγίστε το νερό από το εσωτερικό της συσκευής για πρόληψη οποιασδήποτε 
πιθανότητας παγώματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά από κάθε χρήση, κλείνετε το διακόπτη νερού στον οποίο συνδέεται ο εύκαμπτος σωλήνας 
νερού ύδρευσης.

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

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

2. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου.
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3 Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να αποστραγγίσετε το νερό.

Αν το προϊόν δεν διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης, για να 
αποστραγγίσετε το νερό:

α. Για να συλλέξετε το νερό που θα τρέξει από 
το φίλτρο, τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο 
μπροστά από το φίλτρο.

β. Περιστρέψτε (αριστερόστροφα) και λασκάρετε 
το φίλτρο της αντλίας έως ότου αρχίσει να 
τρέχει νερό. Κατευθύνετε τη ροή του νερού μέσ 
στο δοχείο που έχετε τοποθετήσει μπροστά 
από το φίλτρο. Πάντα έχετε πρόχειρο ένα πανί 
για να απορροφήσει τυχόν νερό που χύθηκε.

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

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

5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο.
6 Αν το καπάκι του φίλτρου αποτελείται από δύο τμήματα, κλείστε το καπάκι του φίλτρου πιέζοντας 

την προεξοχή. Αν είναι μονοκόμματο, τοποθετήστε πρώτα στις θέσεις τους τις προεξοχές του 
κάτω μέρους και πιέστε το πάνω τμήμα για να κλείσει.
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5 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα Αιτία Λύση

Το πρόγραμμα δεν ξεκινά αφού 
κλείσει η πόρτα.

Έναρξη / Παύση / Το κουμπί ακύρωσης δεν έχει 
πιεστεί.

• Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη / Παύση / 
Ακύρωση.

Μπορεί να είναι δύσκολο να κλείσετε την πόρτα 
φόρτωσης αν έχετε τοποθετήσει υπερβολική 
ποσότητα ρούχων.

• Μειώστε την ποσότητα των ρούχων και 
βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φόρτωσης έχει 
κλείσει σωστά.

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 μέσα 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 εισέρχεται σε 
κατάσταση αναμονής μετά την 
έναρξη του προγράμματος ή δεν 
προσλαμβάνει νερό.

Ο διακόπτης νερού είναι κλεισμένος. • Ανοίξτε τους διακόπτες νερού.
Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού είναι 
λυγισμένος.

• Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Το φίλτρο εισόδου νερού είναι φραγμένο. • Καθαρίστε το φίλτρο.
Η πόρτα φόρτωσης μπορεί να είναι ανοικτή. • Κλείστε την πόρτα.
Μπορεί να είναι λανθασμένη η σύνδεση νερού ή να 
έχει διακοπεί η παροχή νερού (Όταν έχει διακοπεί η 
παροχή νερού, αναβοσβήνουν οι λυχνίες LED για 
πλύσιμο ή ξέβγαλμα).

• Ελέγξτε τη σύνδεση νερού. Αν έχει διακοπεί 
η παροχή νερού, πατήστε το πλήκτρο 
Έναρξης/Παύσης μετά την αποκατάσταση 
της παροχής, για να συνεχιστεί πάλι η 
λειτουργία από την κατάσταση αναμονής.

Η συσκευή δεν αποστραγγίζει 
το νερό.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού 
μπορεί να είναι φραγμένος ή να έχει στρίψει.

• Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. •  Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.
Η συσκευή παράγει κραδασμούς 
ή 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.

Υπάρχει διαρροή νερού από το 
κάτω μέρος του πλυντηρίου.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού 
μπορεί να είναι φραγμένος ή να έχει στρίψει.

• Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. • Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.

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.

Η συσκευή εκκενώνει απευθείας 
το νερό που προσλαμβάνει.

Ίσως ο σωλήνας αποστράγγισης να μην βρίσκεται 
σε επαρκές ύψος.

• Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης νερού όπως περιγράφεται 
στο εγχειρίδιο χρήσης.

Δεν φαίνεται νερό στη συσκευή 
κατά το πλύσιμο.

Η στάθμη του νερού δεν είναι ορατή από έξω από 
το πλυντήριο.

• Αυτό δεν είναι βλάβη.

Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί 
να ανοίξει.

Η ασφάλιση της πόρτας έχει ενεργοποιηθεί λόγω 
της στάθμης του νερού στο πλυντήριο.

• Αποστραγγίστε το νερό με το πρόγραμμα 
Άντληση ή Στύψιμο.

Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή είναι στον κύκλο 
στυψίματος.

•  Περιμένετε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Το κλείδωμα προστασίας είναι ενεργοποιημένο. Το 
κλείδωμα της πόρτας δεν θα απενεργοποιηθεί έως 
μερικά λεπτά αφού το πρόγραμμα έχει τερματιστεί. 

• Περιμένετε μερικά λεπτά για την 
απενεργοποίηση της ασφάλισης της πόρτας.

Η πόρτα φόρτωσης μπορεί να έχει κολλήσει λόγω 
της πίεσης που ασκείται πάνω της.

• Πιάστε τη λαβή και ωθήστε και τραβήξτε την 
πόρτα φόρτωσης για να την απελευθερώσετε 
και να την ανοίξετε.
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Πρόβλημα Αιτία Λύση
Το πλύσιμο διαρκεί περισσότερο 
χρόνο από αυτόν που αναφέρεται 
στο εγχειρίδιο. (*)

Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. • Η συσκευή περιμένει μέχρι να προσλάβει 
επαρκή ποσότητα νερού για να αποφευχθεί 
κακή ποιότητα πλυσίματος λόγω της 
μειωμένης ποσότητας νερού. Για αυτό το 
λόγο, ο χρόνος πλυσίματος παρατείνεται.

Η τάση μπορεί να είναι χαμηλή. • Ο χρόνος πλυσίματος παρατείνεται για 
να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα 
πλυσίματος όταν η τάση τροφοδοσίας είναι 
χαμηλή.

Η θερμοκρασία εισόδου του νερού μπορεί να είναι 
χαμηλή.

• Ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση 
του νερού παρατείνεται στις κρύες εποχές. 
Επίσης, ο χρόνος πλυσίματος μπορεί να 
μεγαλώσει για να αποφευχθούν άσχημα 
αποτελέσματα πλυσίματος.

Ίσως έχει αυξηθεί ο αριθμός των κύκλων 
ξεβγάλματος και/ή η ποσότητα νερού ξεβγάλματος.

• Η συσκευή αυξάνει την ποσότητα νερού 
ξεβγάλματος όταν απαιτείται καλό ξέβγαλμα 
και, αν είναι απαραίτητο, προσθέτει μία 
επιπλέον φάση ξεβγάλματος. 

Ίσως λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού 
έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει 
ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης 
αφρού.

•  Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα 
απορρυπαντικού.

Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση 
του υπολειπόμενου χρόνου 
προγράμματος. (Σε 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.

Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση 
του υπολειπόμενου χρόνου 
προγράμματος. (*)

Ίσως υπάρχει ανισοκατανομή των ρούχων στη 
συσκευή.

• Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης 
ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να 
ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης 
κατανομής των ρούχων στο τύμπανο.

Η συσκευή δεν προχωράει στη 
φάση στυψίματος. (*)

Ίσως υπάρχει ανισοκατανομή των ρούχων στη 
συσκευή.

• Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης 
ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να 
ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης 
κατανομής των ρούχων στο τύμπανο.

Η συσκευή δεν θα εκτελέσει στύψιμο αν το νερό δεν 
έχει αποστραγγιστεί τελείως.

• Ελέγξτε το φίλτρο και τον εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης.

Ίσως λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού 
έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει 
ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης 
αφρού.

•  Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα 
απορρυπαντικού.
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Πρόβλημα Αιτία Λύση
Κακή απόδοση πλυσίματος: Τα 
ρούχα γίνονται γκρίζα. (**)

Χρησιμοποιήθηκε ανεπαρκής ποσότητα 
απορρυπαντικού για μεγάλη χρονική περίοδο.

• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση 
απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη 
σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.

Το πλύσιμο γινόταν σε χαμηλές θερμοκρασίες για 
μεγάλη χρονική περίοδο. 

• Επιλέγετε την κατάλληλη θερμοκρασία για τα 
ρούχα που πρέπει να πλυθούν.

Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα 
απορρυπαντικού με σκληρό νερό.

• Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας 
απορρυπαντικού κάνει τους ρύπους να 
προσκολλούνται στα ρούχα με αποτέλεσμα 
το χρώμα του υφάσματος να γίνεται γκρίζο 
με την πάροδο του χρόνου. Είναι δύσκολο να 
εξαλειφθεί το γκρίζο χρώμα αφού έχει συμβεί 
αυτό. Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση 
απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη 
σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.

Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα 
απορρυπαντικού.

• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση 
απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη 
σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.

Κακή απόδοση πλυσίματος: Οι 
λεκέδες παραμένουν ή τα ρούχα 
δεν λευκαίνουν. (**)

Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα 
απορρυπαντικού.

• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση 
απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη 
σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.

Φορτώθηκε υπερβολική ποσότητα ρούχων. • Μη φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή. 
Φορτώνετε στη συσκευή τις ποσότητες του 
"Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων".

Επιλέχθηκαν λάθος πρόγραμμα και θερμοκρασία. • Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και την 
κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα που 
πρέπει να πλυθούν.

Χρησιμοποιείται λάθος τύπος απορρυπαντικού. • Χρησιμοποιείτε αυθεντικό απορρυπαντικό 
κατάλληλο για τη συσκευή.

Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα 
απορρυπαντικού.

• Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό 
διαμέρισμα. Μην αναμίξετε λευκαντικό και 
απορρυπαντικό.

Κακή απόδοση πλυσίματος: 
Λεκέδες σαν από λάδι 
εμφανίστηκαν στα ρούχα. (**)

Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του 
τυμπάνου.

• Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Γι' αυτό βλ. 
4.4.2.

Κακή απόδοση πλυσίματος: Τα 
ρούχα μυρίζουν άσχημα. (**)

Στο τύμπανο δημιουργούνται οσμές και στρώσεις 
βακτηριδίων λόγω συνεχούς πλυσίματος 
σε χαμηλές θερμοκρασίες και/ή σε σύντομα 
προγράμματα.

• Μετά από κάθε πλύση αφήνετε μισάνοιχτα 
το συρτάρι απορρυπαντικού και την πόρτα 
φόρτωσης. Έτσι, δεν θα αναπτυχθεί στην 
συσκευή ένα υγρό περιβάλλον κατάλληλο για 
την ανάπτυξη των βακτηριδίων.

Ξεθώριασε το χρώμα των 
ρούχων. (**)

Φορτώθηκε υπερβολική ποσότητα ρούχων. • Μη φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή.
Το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι ελαφρά 
υγρό. 

•  Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, 
σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα 
εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.

Επιλέχθηκε υψηλότερη θερμοκρασία. • Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και την 
κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τον 
τύπο και τον βαθμό λερώματος των ρούχων.

Δεν ξεβγάζει καλά. Η ποσότητα, η μάρκα και η συνθήκες φύλαξης του 
απορρυπαντικού είναι ακατάλληλες.

• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό κατάλληλο 
για το πλυντήριο και τα ρούχα σας. Διατηρείτε 
τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον 
χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε 
υπερβολικές θερμοκρασίες.

Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος 
διαμέρισμα.

• Αν το απορρυπαντικό τοποθετηθεί στο 
διαμέρισμα πρόπλυσης, παρόλο που ο 
κύκλος πρόπλυσης δεν έχει επιλεχθεί, 
το πλυντήριο μπορεί να προσλάβει το 
απορρυπαντικό στη διάρκεια της φάσης 
ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετήστε το 
απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.

Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. • Ελέγξτε το φίλτρο.
Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι 
διπλωμένος.

• Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης.
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Πρόβλημα Αιτία Λύση
Τα ρούχα σκλήρυναν μετά το 
πλύσιμο. (**)

Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα 
απορρυπαντικού.

• Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας 
απορρυπαντικού για την σκληρότητα 
του νερού μπορεί να κάνει τα ρούχα να 
σκληρύνουν με την πάροδο του χρόνου. 
Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη δόση 
απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σκληρότητα 
του νερού.

Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος 
διαμέρισμα.

• Αν το απορρυπαντικό τοποθετηθεί στο 
διαμέρισμα πρόπλυσης, παρόλο που ο 
κύκλος πρόπλυσης δεν έχει επιλεχθεί, 
το πλυντήριο μπορεί να προσλάβει το 
απορρυπαντικό στη διάρκεια της φάσης 
ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετήστε το 
απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.

Το απορρυπαντικό μπορεί να αναμίχθηκε με το 
μαλακτικό.

• Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το 
απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε τη 
μονάδα προσθήκης με ζεστό νερό.

Τα ρούχα δεν μυρίζουν όπως το 
μαλακτικό. (**)

Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος 
διαμέρισμα.

• Αν το απορρυπαντικό τοποθετηθεί στο 
διαμέρισμα πρόπλυσης, παρόλο που ο 
κύκλος πρόπλυσης δεν έχει επιλεχθεί, 
το πλυντήριο μπορεί να προσλάβει το 
απορρυπαντικό στη διάρκεια της φάσης 
ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Πλύνετε και 
καθαρίστε τη μονάδα προσθήκης με ζεστό 
νερό. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο 
σωστό διαμέρισμα.

Το απορρυπαντικό μπορεί να αναμίχθηκε με το 
μαλακτικό.

• Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το 
απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε τη 
μονάδα προσθήκης με ζεστό νερό.

Κατάλοιπα απορρυπαντικού στο 
συρτάρι απορρυπαντικού. (**)

Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε υγρό συρτάρι. • Στεγνώνετε το συρτάρι πριν τοποθετήσετε το 
απορρυπαντικό.

Το απορρυπαντικό υγράνθηκε. • Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, 
σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα 
εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.

Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. • Ελέγξτε την πίεση του νερού.
Το απορρυπαντικό στο διαμέρισμα κύριας πλύσης 
βράχηκε κατά την πρόσληψη νερού πρόπλυσης. 
Οι οπές του διαμερίσματος απορρυπαντικού έχουν 
φράξει.

• Ελέγξτε τις οπές και καθαρίστε τις αν έχουν 
φράξει.

Υπάρχει πρόβλημα με τις βαλβίδες του συρταριού 
απορρυπαντικού.

• Καλέστε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
σέρβις.

Το απορρυπαντικό μπορεί να αναμίχθηκε με το 
μαλακτικό.

• Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το 
απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε τη 
μονάδα προσθήκης με ζεστό νερό.

Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του 
τυμπάνου.

• Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Σχετικά με 
αυτό, βλ. 4.4.2.

Σχηματίζεται πάρα πολύς αφρός 
στη συσκευή. (**)

Χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά ακατάλληλα για 
το πλυντήριο.

• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα 
για το πλυντήριο.

Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα 
απορρυπαντικού.

• Χρησιμοποιείτε μόνο επαρκή ποσότητα 
απορρυπαντικού.

Το απορρυπαντικό φυλάχτηκε σε ακατάλληλες 
συνθήκες.

• Φυλάσσετε το απορρυπαντικό κλειστό 
σε ξηρό μέρος. Μην το φυλάσσετε σε 
υπερβολικά ζεστά μέρη.

Ορισμένα πλεκτά ρούχα όπως δαντέλες μπορεί να 
αφρίζουν υπερβολικά λόγω της δομής τους.

• Χρησιμοποιείτε μικρότερες ποσότητες 
απορρυπαντικού για αυτά τα είδη.

Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος 
διαμέρισμα.

• Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό 
διαμέρισμα.

Το μαλακτικό λήφθηκε πρόωρα από τη συσκευή. • Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στης 
βαλβίδες ή στο συρτάρι προσθήκης 
του απορρυπαντικού. Καλέστε τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
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Πρόβλημα Αιτία Λύση
Υπάρχει υπερχείλιση αφρού από 
το συρτάρι απορρυπαντικού.

Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα 
απορρυπαντικού.

• Αναμίξτε 1 κουταλιά της σούπας μαλακτικού 
και ½ λίτρο νερού και προσθέστε το στο 
διαμέρισμα κύριας πλύσης στο συρτάρι 
προσθήκης απορρυπαντικού.

• Τοποθετήστε στη συσκευή απορρυπαντικό 
κατάλληλο για τα προγράμματα και μέγιστα 
φορτία που αναφέρονται στον "Πίνακα 
προγραμμάτων και καταναλώσεων". 
Όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετα χημικά 
(παράγοντες αφαίρεσης λεκέδων, 
λευκαντικά κλπ.), μειώνετε την ποσότητα του 
απορρυπαντικού.

Τα ρούχα παραμένουν βρεγμένα 
στο τέλος του προγράμματος. (*)

Ίσως λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού 
έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει 
ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης 
αφρού.

• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα 
απορρυπαντικού.

(*) Όταν τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στο τύμπανο, η συσκευή δεν μεταβαίνει στη φάση στυψίματος, για να 
αποτραπεί τυχόν ζημιά στη συσκευή και το περιβάλλον της. Θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των ρούχων και να επαναληφθεί το 
στύψιμο.
(**) Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του τυμπάνου. Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Βλ. 4.4.2

A ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το πρόβλημα επιμένει παρόλο που ακολουθήσατε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, συμβουλευτείτε 
το συνεργαζόμενο κατάστημα ή τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε 
μόνοι σας τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά.



Πλυντήριο Ρούχων / Εγχειρίδιο Χρήστη 59 / EL

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡ...   ΣΣΣΕΕΕΪΪΪΤΤΤΑΑΑΝΝΝΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑ...ΕΕΕ...                                                                                                
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ 2510 392 180-3  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΛΙΜΟΥ 8 ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΑΛΙΜΟΣ  
ΤΗΛ 211 012 2829-30-31-32 
E-mail: seitanidis@otenet.gr 

 

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

ΨΥΓΕΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 2 ΧΡΟΝIA 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΣΚΟΥΠΕΣ 2 ΧΡΟΝIA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΓΡΑΜ / ΜΟΥ 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣEIΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

Φυλάξτε την εγγύηση και μετά την λήξη της. 

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

ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

ΠΡΟΣ : 

 

SERVICE ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

210 2116649 
6932366733 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΓΟΥΡΗΣ Π. Κ ΣΙΑ Ο.Ε. 

6947424284 
6936065106  

ΠΑΤΡΑ 
ΧΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2610 640810 
6932 437700 

ΒΟΛΟΣ 
ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

22410 94130 
6981972363 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

26510 31947 
6945 306990 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

25310 33711 
6932 587473 

 

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

SERVICE ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ – HIFI  
ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 

210 8836512 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
 

2310 429229 
 

ΠΑΤΡΑ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2610 622388 
 

ΒΟΛΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

24210 30113 

 



AR28ق/ق الخسسلةق/قدلرلقالمستخدو

الحلالسببالمشكلة
رمكنقأنقرؤديقاستخداوقكمرةقغريقكسفرةقمنقالمنظفقمعقق�توقاستخداوقكمرةقمنظفقغريقكسفرة.تربسقالمالبسقبعدقالخسرل.ق(**)

المسءقالعسيقإلىقتربسقالمالبسقمعقميميقالمثت.قاستخدوق
الكمرةقالمنسسبةقمنقالمنظفقمفً سقلديجةقعسيقالمسء.

إذاقتوقمضعقالمنظفقفيقم صميةقالخسلةقالتحضريرةقعلىقق�توقمضعقالمسحمققفيقم صميةقخسطئة.
اليغوقمنقعدوقاخترسيقدميةقالخسلةقالتحضريرة،قرمكنقأنق
ت موقالخسسلةقبسحبقهذاقالمنظفقأقنسءقخطمةقالشطفقأمق

الُمنعو.قضعقالمسحمققفيقالم صميةقالصحرحة.
القتخلطقالمنظفقبسلمنعو.قثوقبخسلقالديجقمتنظرفهقبسلمسءقق�ثدقركمنقالمنظفقثدقاختلطقمعقالمنعو.

السسخن.
إذاقتوقمضعقالمنظفقفيقم صميةقالخسلةقالتحضريرةقق�توقمضعقالمسحمققفيقم صميةقخسطئة.القتنبعثقمنقالمالبسقيائحةقالُمنعو.ق(**)

علىقاليغوقمنقعدوقاخترسيقدميةقالخسلةقالتحضريرة،ق
رمكنقأنقت موقالخسسلةقبسحبقهذاقالمنظفقأقنسءقخطمةق

الشطفقأمقالُمنعو.قثوقبخسلقالديجقمتنظرفهقبسلمسءقالسسخن.ق
ضعقالمسحمققفيقالم صميةقالصحرحة.

القتخلطقالمنظفقبسلمنعو.قثوقبخسلقالديجقمتنظرفهقبسلمسءقق�ثدقركمنقالمنظفقثدقاختلطقمعقالمنعو.
السسخن.

ثوقبتجفرفقديجقالمسحمققثبلقإضسفةقالمسحمق.ق�توقمضعقالمنظفقفيقديجقمبتل.تب يقمسحمققفيقالديج.ق(**)
احتفظقبسلمنظفستقمخل ةقفيقبرئةقخسلرةقمنقاليطمبةقمالقق�أصبحقالمنظفقيطًبس.

تعيضهسقلديجستقالحيايةقالزائدة.
افحصقضخطقالمسء.ق�ضخطقالمسءقمنخفض.

ثدقركمنقالمسحمققالممجمدقفيقتجمرفقالخسلةقاليئرسرةقثدقأصسبهق
البللقعندقسحبقمسءقالخسلةقالتحضريرة.قتوقانسدادقق مبقثسوق

المنظف.

افحصقالق مبقمنظفهسقإذاقكسنتقمسدمدة.ق�

اتصلقبميكزقخدمةقمعتمد.ق�هنسكقمشكلةقفيقصمسمستقديجقالمسحمق.
القتخلطقالمنظفقبسلمنعو.قثوقبخسلقالديجقمتنظرفهقبسلمسءقق�ثدقركمنقالمنظفقثدقاختلطقمعقالمنعو.

السسخن.
نظفقالحلةقبسنتظسو.قلهذاقاألمي،قرُيجىقمياجعةقق4.4.2.ق�لوقت وقبسلتنظرفقالمنتظوقللحلة.

رمجدقالكقريقجًداقمنقاليغمةقفيقالخسسلة.ق
(**)

استخدوقمنظفستقمنسسبةقللخسسلة.ق�توقاستخداوقمنظفقغريقمنسسبقللخسسلة.
استخدوقف طقالكمرةقالمنسسبةقمنقالمسحمق.ق�توقاستخداوقكمرةقمنظفقزائدة.

ثوقبتخزرنقالمسحمققفيقمكسنقجسفقممخلق.قالقت وقق�تخزرنقالمسحمققفيقظيمفقغريقمنسسبة.
بتخزرنقالمسحمققفيقاألمسكنقشدردةقالحياية.

هنسكقبعضقأنماعقالخسرلقمقلقالتمل/ثمسشقيثرققشفسفقتكمنق
يغمةقكقريةقنظًياقلطبرعةقنسرجهس.

استخدوقكمرةقأثلقمنقالمسحمققمعقالخسرلقمنقهذاقالنمع.ق�

ضعقالمسحمققفيقالم صميةقالصحرحة.ق�توقمضعقالمسحمققفيقم صميةقخسطئة.
ثدقركمنقهنسكقمشكلةقفيقالصمسمستقأمقفيقسحبقق�توقسحبقالُمنعوقمبكًيا.

المنظف.قاتصلقبميكزقخدمةقمعتمد.
ثوقبمزجقملع ةقكبريةقمنقالمنعوقمعقنصفقلتيقمسءقق�توقاستخداوقكمرةقكبريةقمنقالمنظف.تخيجقيغمةقفسئضةقمنقديجقالمنظف.

ماسكبهسقفيقتجمرفقالخسرلقمنقديجقالمنظف.
ضعقالمنظفقالمنسسبقللبيامجقمللحدقاألثصىقمنقق�

الحمملةقالمشسيقإلرهقفيق"جدملقاالستهالكقمالبينسمج".ق
عندقاستخداوقكمرةقإضسفرةقمنقالممادقالكمرسئرةق(مزرلقالب عق

أمقالمبرضستق...الخ)،قثوقبتخفرضقكمرةقالمنظف.
ثدقتظهيقاليغمةقالزائدةقمثدقرتوقتنشرطقنظسوقامتصسصقاليغمةقتظلقالمالبسقمبتلةقفيقنهسرةقالبينسمج.ق(*)

التل سئيقنترجةقالستخداوقالمنظفقبصميةقزائدة.
استخدوقف طقالكمرةقالمنسسبةقمنقالمنظف.ق�

(*)قالقتنت لقالخسسلةقإلىقعملرةقالعصيقعندمسقتكمنقالمالبسقممزعةقتمزرًعسقغريقمتمازنقفيقاالسطمانةقمذلكقلتجنبقاإلضيايقبسلخسسلةقمالبرئةقالمحرطةقبهس.قرجبقإعسدةق
تيتربقالمالبسقمإعسدةقعملرةقالتدمري.

(**)قلوقت وقبسلتنظرفقالمنتظوقللحلة.قنظفقالحلةقبسنتظسو.قانظيق4.4.2

Aتنبيه: إذاقلوقتتمكنقمنقتخفرفقالمشكلةقعلىقاليغوقمنقاتبسعقالتعلرمستقفيقهذاقال سو،قاستشيقالمكرلقأمقميكزقالخدمةقالمعتمد.قالقتحسملقإصالحق
الخسسلةقالعسطلةقبنفسكقمطلً س.
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الحلالسببالمشكلة
العدقتنسزليقلمثتقالبينسمجقالقرعمل.ق

(األنماعقالمزمدةقبشسشة)ق(*)
لنقر موقمؤشيقالمؤثتقبسلعدقالتنسزليقحتىقتمتلئقالخسسلةقق�رمكنقأنقرتمثفقالمؤثتقأقنسءقسحبقالمسء.ق

بسلكمرةقالمنسسبةقمنقالمسء.قتنتظيقالخسسلةقحتىقتتمافيق
الكمرةقالمنسسبةقمنقالمسءقلتجنبقنتسئجقغسرلقغريقميضرةق

بسبقن صقالمسء.قسمفقرستأنفقمؤشيقالمؤثتقالعدق
التنسزليقبعدقذلك.

لنقر موقمؤشيقالمؤثتقبسلعدقالتنسزليقحتىقتصلقالخسسلةقق�رمكنقأنقرتمثفقالمؤثتقأقنسءقخطمةقالتسخرن.ق
إلىقديجةقالحيايةقالمحددة.

ثدقركمنقتوقتفعرلقنظسوقالكشفقالتل سئيقعنقالحملقق�رمكنقأنقرتمثفقالمؤثتقأقنسءقخطمةقالعصي.ق
غريقالمتزنقنترجةقالتمزرعقغريقالمتمازنقللمالبسقفيق

االسطمانة.
ثدقركمنقتوقتفعرلقنظسوقالكشفقالتل سئيقعنقالحملقق�ثدقركمنقهنسكقحملقغريقمتمازنقفيقالخسسلة.العدقتنسزليقلمثتقالبينسمجقالقرعمل.ق(*)

غريقالمتزنقنترجةقالتمزرعقغريقالمتمازنقللمالبسقفيق
االسطمانة.

ثدقركمنقتوقتفعرلقنظسوقالكشفقالتل سئيقعنقالحملقق�ثدقركمنقهنسكقحملقغريقمتمازنقفيقالخسسلة.الخسسلةقالقتنت لقإلىقخطمةقالعصي.ق(*)
غريقالمتزنقنترجةقالتمزرعقغريقالمتمازنقللمالبسقفيق

االسطمانة.
افحصقالفلتيقمخيطموقسحبقالمرسهقمتصيرفهس.ق�لنقت موقالخسسلةقبعملرةقالعصيقإذاقلوقرتوقتصيرفقالمسءقبسلكسمل.
ثدقتظهيقاليغمةقالزائدةقمثدقرتوقتنشرطقنظسوقامتصسصقاليغمةق

التل سئيقنترجةقالستخداوقالمنظفقبصميةقزائدة.
قاستخدوقف طقالكمرةقالمنسسبةقمنقالمنظف.ق�

نتسئجقعملرةقالخسرلقغريقميضرة:قالمالبسق
تتحملقإلىقاليمسدي.ق(**)

استخدوقالكمرةقالممصىقبهسقمالمنسسبةقللمسءقالعسيقمكمرةقق�استخداوقكمرةقمنظفقغريقكسفرةقأقنسءقالخسرلقلفتياتقطمرلة.
المالبس.

اختيقديجةقالحيايةقالمنسسبةقللمالبسقالميادقغسلهس.ق�توقالخسرلقعندقديجستقحيايةقمنخفضةقلفتيةقطمرلة.ق
رتسببقاستخداوقكمرةقغريقكسفرةقمنقالمنظفقمعقالمسءقق�توقاستخداوقكمرةقمسحمققغريقكسفرةقمعقالمسءقالعسي.

العسيقفيقالتصسققاألمسسخقبسلمالبسقممسقرؤديقإلىقتخرريق
لمنقالمالبسقإلىقاللمنقاليمسديقمعقميميقالمثت.قمإذاق
حدثقذلكقفمنقالصعبقإزالته.قاستخدوقالكمرةقالممصىق

بهسقمالمنسسبةقللمسءقالعسيقمكمرةقالمالبس.
استخدوقالكمرةقالممصىقبهسقمالمنسسبةقللمسءقالعسيقمكمرةقق�توقاستخداوقكمرةقكبريةقمنقالمنظف.

المالبس.
نتسئجقعملرةقالخسرلقغريقميضرة:قالب عقالق

رمكنقإزالتهسقأمقالخسرلقالقربرض.ق(**)
استخدوقالكمرةقالممصىقبهسقمالمنسسبةقللمسءقالعسيقمكمرةقق�توقاستخداوقكمرةقمنظفقغريقكسفرة.

المالبس.
القت وقبسإلفياطقفيقتحمرلقالخسسلة.قثوقبتحمرلقالكمرستقق�توقتحمرلقالكقريقمنقالخسرل.

الممصىقبهسقفيق"جدملقاالستهالكقمالبينسمج".
اختيقديجةقالحيايةقمالبينسمجقالمنسسبرنقللمالبسقالميادقق�توقاخترسيقبينسمجقمديجةقحيايةقخسطئة.ق

غسلهس.
استخدوقالمنظفقاألصليقالمنسسبقللخسسلة.ق�توقاستخداوقنمعقمسحمققخطأ.

ضعقالمسحمققفيقالم صميةقالصحرحة.قالقتخلطقممادقق�توقاستخداوقكمرةقكبريةقمنقالمنظف.
التبررضقمعقالمنظف.

نتسئجقعملرةقالخسرلقغريقميضرة:قتظهيقب عق
زرترةقعلىقالمالبس.ق(**)

نظفقالحلةقبسنتظسو.قلهذاقاألمي،قرُيجىقمياجعةقق4.4.2.ق�لوقت وقبسلتنظرفقالمنتظوقللحلة.

نتسئجقعملرةقالخسرلقغريقميضرة:قيائحةق
المالبسقكيرهة.ق(**)

تتكمنقطب ستقمنقاليمائحقمالبكتريرسقعلىقحلةقالخسرلقنترجةق
لعملرستقالخسرلقفيقديجستقحيايةقمنخفضةقم/أمقبسستخداوق

البيامجقال صرية.

اتيكقديجقالمنظفقمبسبقالتحمرلقفيقالخسسلةقمفتمًحسقبعدقق�
كلقعملرةقغسرل.قممنققوقالقرمكنقأنقرتكمنقالجمقاليطبق

الذيقرسسعدقعلىقتياكوقالبكتريرسقداخلقالخسسلة.
القت وقبسإلفياطقفيقتحمرلقالخسسلة.ق�توقتحمرلقالكقريقمنقالخسرل.ألمانقالمالبسقبسهتة.ق(**)

قاحتفظقبسلمنظفستقمخل ةقفيقبرئةقخسلرةقمنقاليطمبةقمالقق�المنظفقالمستخدوقيطب.ق
تعيضهسقلديجستقالحيايةقالميتفعة.

اختيقالبينسمجقمديجةقالحيايةقالمنسسبرنقمفً سقلنمعقق�توقاخترسيقديجةقحيايةقعسلرة.
مديجةقاتسسخقالمالبس.

استخدوقمنظفقمنسسبقللخسسلةقمالخسرل.قاحتفظقبسلمنظفستقق�كمرةقأمقنمعقأمقظيمفقتخزرنقالمنظفقالمستخدوقلوقتكنقمنسسبة.الخسسلةقالقتشطفقالمالبسقبشكلقجرد.
مخل ةقفيقبرئةقخسلرةقمنقاليطمبةقمالقتعيضهسقلديجستق

الحيايةقالزائدة.
إذاقتوقمضعقالمنظفقفيقم صميةقالخسلةقالتحضريرةقعلىقق�توقمضعقالمسحمققفيقم صميةقخسطئة.

اليغوقمنقعدوقاخترسيقدميةقالخسلةقالتحضريرة،قرمكنقأنق
ت موقالخسسلةقبسحبقهذاقالمنظفقأقنسءقخطمةقالشطفقأمق

الُمنعو.قضعقالمسحمققفيقالم صميةقالصحرحة.

افحصقالفلتي.ق�انسدادقفلتيقالمضخة.
افحصقخيطموقالتصيرف.ق�خيطموقالصيفقمنقني.



AR26ق/ق الخسسلةق/قدلرلقالمستخدو

اهحالصإو لاطعألا فاشكتسا  5
الحلالسببالمشكلة

قاضخطقعلىققزيقبدءق/قإر سفقمؤثتق/قأمقزيقاإللخسء.ق�بدءق/قإر سفقمؤثتق/قلوقرتوقالضخطقعلىقزيقاإللخسءلوقربدأقالبينسمجقبعدقإغالققالبسب.
احيصقعلىقت لرلقكمرةقالخسرلقمتح ققمنقأنقبسبقق�ثدقركمنقمنقالصعبقغلققبسبقالتحمرلقعندقاإلفياطقفيقالتحمرل.

التحمرلقمخلققبشكلقصحرح.
انت سلقالخسسلةقإلىقمضعقالحمسرةقالذاترةقبسببقمشكلةقفيقاإلمدادقالقرمكنقبدءقتشخرلقالبينسمجقأمقاخترسيه.

(علىقسبرلقالمقسلقجهدقالترسيقأمقضخطقالمسء،قمغريقذلك).
إللخسءقالبينسمج،قأدقيم بضقتحدردقالبينسمجقلتحدردقبينسمجقق�

آخي.ق(انظقي”إلخسءقالبينسمج”)

القرعدقهذاقاألميقعطل،قفسلمسءقغريقضسيقبسلخسسلة.ق�ثدقرتب ىقبعضقالمسءقفيقالخسسلةقنترجةقعملرستقمياثبةقالجمدة.رمجدقمسءقفيقالخسسلة.

تنت لقالمسكرنةقإلىقمضعقاالستعدادقبعدقأنق
ربدأقالبينسمجقأمقفيقحسلقعدوقسحبهسقللمسء.

ثوقبتشخرلقالصنسبري.ق�الصنبميقمخلق.
صححقمضعقالخيطمو.ق�انقنسءقخيطموقمدخلقالمسء.

نظفقالفلتي.ق�انسدادقفلتيقمدخلقالمسء.
أغلققبسبقالتحمرل.ق�ثدقركمنقبسبقالتحمرلقمفتمًحس.

رمكنقأنقتكمنقمصلةقالمسءقغريقصحرحةقأمقرمكنقأنقرن طعق(عندق
.(LEDان طسعقالمسء،قتممضقلمبةقالخسلقأمقالشطفق

افحصقمصلةقالمسء.قفيقحسلقان طسعقالمسءقاضخطقعلىقق�
مفتسحقالبدء/اإلر سفقالمؤثتقبعدقأنقرتوقالتخذرةقبسلمسءقميةق

أخيىقلمماصلةقالتشخرلقمنقمضعقاالستعداد.
ثوقبتنظرفقأمقتسمرةقالخيطمو.ق�ثدقركمنقخيطموقإخياجقالمسءقمسدمدقأمقمقني.اآللةقالقتصيفقالمرسه.

قثوقبتنظرفقفلتيقالمضخة.ق�انسدادقفلتيقالمضخة.
ثوقبضبطقأثداوقالخسسلةقالستمائهس.ق�ثدقركمنقمثمفقالخسسلةقغريقمضبمط.تهتزقالخسسلةقأمقتصديقضمضسء.

ثوقبتنظرفقفلتيقالمضخة.ق�ثدقتكمنقهنسكقمسدةقغيربةقدخلتقفيقفلتيقالمضخة.
ثوقبإزالةقمسسمريقتأمرنقالن ل.ق�لوقتتوقإزالةقمسسمريقتأمرنقالن ل.

ثوقبإضسفةقالمزردقمنقالمالبس.ق�ثدقتكمنقكمرةقالخسرلقفيقالخسسلةقثلرلةقجًدا.
قأخيجقبعضقالخسرلقمنقالخسسلةقأمقمزعقالحمملةقبسلردقق�ثدقتكمنقالخسسلةقمحملةقبكمرةقزائدةقمنقالخسرل.

لممازنتهقفيقالخسسلةقبطير ةقمتجسنسة.
احيصقعلىقعدوقمرلقالخسسلةقعلىقأيقشرئ.ق�الخسسلةقمسئلةقعلىقشرئقصلب.

ثوقبتنظرفقأمقتسمرةقالخيطمو.ق�ثدقركمنقخيطموقإخياجقالمسءقمسدمدقأمقمقني.تسيبقمسءقمنقأسفلقالخسسلة.

ثوقبتنظرفقفلتيقالمضخة.ق�انسدادقفلتيقالمضخة.

تمثفتقالخسسلةقبعدقفتيةقثصريةقمنقبدءق
البينسمج.

ثدقتكمنقالخسسلةقتمثفتقبشكلقمؤثتقنترجةقالنخفسضقالجهدق
الكهيبي.

ستعسمدقالخسسلةقالعملقعندمسقرعمدقالجهدقإلىقالمعدلقق�
الطبرعي.

تصيفقالخسسلةقالمسءقالذيقتسحبهقبصميةق
مبسشية.

ثوقبتيكربقخيطموقمسءقالتصيرفقكمسقهمقممضحقفيقق�ثدقالقركمنقخيطموقالصيفقذمقطملقكسف.
دلرلقالتشخرل.

القرمكنقيؤرةقمسءقفيقالخسسلةقأقنسءقعملرةق
الخسرل.

القرعدقهذاقعطاًل.ق�القرمكنقيؤرةقمستمىقالمسءقمنقخسيجقالخسسلة.

تصيرفقالمسءقعنقطيرققتشخرلقبينسمجقالمضخةقأمقق�ثفلقالبسبقمنشطقبسببقمستمىقالمسءقفيقالخسسلة.القرمكنقفتحقبسبقالتحمرل.
العصي.

قانتظيقحتىقاكتمسلقالبينسمج.ق�ت موقالخسسلةقبتسخرنقالمسءقأمقهيقفيقدميةقالعصي.
ثفلقتأمرنقاألطفسلقمفّعل.قسمفقرتوقإلخسءقتنشرطقثفلقالبسبقبعدق

انتهسءقالبينسمجقبدثر ترن.ق
انتظيقدثر ترنقإللخسءقتنشرطقثفلقالبسب.ق�

حيكقالم بضقمادفعقماسحبقبسبقالتحمرلقلتحيريه،قق�بسبقالتحمرلقرمكنقأنقركمنقعسلً سقبفعلقالضخطقالمعيضقله.
قوقافتحه.

تستخيققعملرةقالخسرلقمثتسًقأطملقمنقالمثتق
المحددقفيقالدلرل.ق(*)

تنتظيقالخسسلةقحتىقتسحبقكمرةقكسفرةقمنقالمسءقلتجنبقق�ضخطقالمسءقمنخفض.
سمءقجمدةقالخسرلقنترجةقل لةقكمرةقالمسء.قمبنسًءاقعلره،ق

رطملقمثتقالخسرل.
تمتدقفتيةقالخسرلقلتجنبقنتسئجقغسرلقغريقميضرةقعندمسقق�ثدقركمنقالجهدقالكهيبيقمنخفًضس.

ركمنقالجهدقمنخفًضس.
رطملقالمثتقالمطلمبقلتسخرنقالمسءقفيقفصملقالسنةقق�ثدقتكمنقديجةقحيايةقالمسءقالتيقرتوقتزمردقالخسسلةقبهسقمنخفضة.

البسيدة.قمكذلكقثدقرمتدقمثتقعملرةقالخسرلقلتجنبقنتسئجق
غسرلقغريقميضرة.

ثدقريجعقالسببقإلىقزرسدةقفيقعددقمياتقالشطفقم/أمقكمرةق
مسءقالشطف.

تزردقالخسسلةقكمرةقالمسءقالذيقرتوقتصيرفهقعندقالحسجةقإلىقق�
التصيرفقالجردقللمسءقمتضرفقخطمةقتصيرفقإضسفرةق

إذاقلزوقاألمي.ق
ثدقتظهيقاليغمةقالزائدةقمثدقرتوقتنشرطقنظسوقامتصسصقاليغمةق

التل سئيقنترجةقالستخداوقالمنظفقبصميةقزائدة.
قاستخدوقف طقالكمرةقالمنسسبةقمنقالمنظف.ق�
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قاتبعقاإلجياءاتقأدنسهقلتصيرفقالمرسه. 3ق
إذا كانت الغسالة غير مزودة بخرطوم لصرف المياه عند الطوارئ:

لجمعقالمرسهقلتخيجقمنقالفلتي،قضعقآنرةقكبريةقأمسوقالفلتي. a.ق
ثوقبتدمريقمفكقفلتيقالمضخةقحتىقتبدأقالمرسهقفيقالتدفقق b.ق

(عكسقاتجسهقع سيبقالسسعة).قضعقالمسءقالمتدفققفيق
المعسءقالممجمدقأمسوقالفلتي.قاستعملقدائًمسقثطعةقمنقال مسشق

المتصسصقأيقمسءقمنسكب.
عندقتفيرغقالمسءقداخلقالخسسلة،قانزعقالفلتيقتمسًمسقعنقطيرقق c.ق

تدمريه.

ثوقبتنظرفقأيقب سرسقممجمدةقداخلقالفلتيقمقاأللرسف،قإنقمجدت،قحملقمضخةقالتصيرف. 4ق
استبدلقالفلتيق. 5.ق

إذاقكسنقغطسءقالفلتيقمكمًنسقمنقثطعترن،قأغلققغطسءقالفلتيقبسلضخطقعلىقالم بض.قإذاقكسنقالفلتيقمكمنسقمنقثطعةقماحدة،ق 6.ق
ضعقالم سبضقفيقالجزءقالسفليقفيقأمسكنهسقماضخطقعلىقالجزءقالعلميقلإلغالق.
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4.4.4 تنظيف فلترات مدخل الماء

رمجدقفلتيقفيقطيفقكلقصمسوقمنقصمسمستقسحبقالمسءقعندقالجزءقالخلفيقمنقالخسسلةقمأرًضسقفيقطيفقكلقخيطموقمنق
خياطروقسحبقالمسءقالمتصلةقبسلصنبمي.قتعملقهذهقالفالتيقعلىقمنعقالممادقالخيربةقماألمسسخقالممجمدةقفيقالمسءقمنقدخملق

الخسسلة.قمرنبخيقتنظرفقالفالتيقعندمسقتتسخ.
اغلققالصنسبري. 1.ق

فكقصمامرلقخياطروقسحبقالمسءقللمصملقإلىقالفالتيقفيق 2.ق
صمسمستقسحبقالمسء.قثوقبتنظرفهسقبسستخداوقفيشسةقمنسسبة.قإذاق

كسنتقالفالتيقمتسخةقتمسمسً،قثوقبإزالتهسقمنقأمسكنهسقبسستخداوقكمسشةق
مثوقبتنظرفهسقبهذهقالطير ة.

أخيجقالفالتيقالتيقبسألطيافقالمستمرةقلخياطروقسحبقالمسءقمعق 3.ق
الجمانقمثوقبتنظرفهمسقتمسمسًقتحتقمرسهقجسيرة.

استبدلقالسداداتقمالفالتيقبعنسرةقمأحكوقيبطهسقردمرسً. 4.ق

4.4.5 تصريف الماء المتبقي وتنظيف فلتر المضخة
رعملقنظسوقالفلتيقبسلخسسلةقعلىقمنعقميميقالشمائبقالصلبةقمقلقاألزيايقمالعمالتقماألنسجةقالتيقتعلققبسلمضخةقأقنسءق

تصيرفقمسءقالخسرل.قمبذلك،قرتوقتصيرفقالمسءقدمنقظهميقأرةقمشكلةقممسقرطرلقمنقعميقالمضخة.
إذاقفشلتقالخسسلةقفيقتصيرفقالمسء،قف دقركمنقفلتيقالمضخةقمسدمًدا.قمرجبقتنظرفقالفلتيقفيقحسلةقانسدادهقأمقكلق3قأشهي.ق

رنبخيقتصيرفقالمسءقبسلكسملقأمالًقمنقأجلقتنظرفقفلتيقالمضخة.
بسإلضسفةقلذلك،قثبلقن لقالخسسلةق(علىقسبرلقالمقسل،قعندقن لهسقإلىقمنزلقآخي)قمفيقحسلةقتجمدقالمسء،قرجبقتصيرفقالمسءق

تمسًمس.

A
تنبيه: رمكنقأنقتتسببقالممادقالخيربةقالمتب رةقفيقفلتيقالمضخةقفيقتلفقالخسسلةقأمقتتسببقفيقمشكلةقالضمضسء.

تنبيه: إذاقلوقرتوقاستخداوقالمنتجقلفتية،قثوقبإر سفقالصنبمي،قمازلقأنبمبقاإلمدادقمثوقبتصيرفقالمرسهقداخلقالخسسلةقكيقالقتتعيضقللتجمدق
المحتمل.

تنبيه: بعدقكلقاستخداو،قثوقبإغالققصنبميقالمرسهقالمتصلقبسلخيطموقاليئرسي
لتنظيف الفالتر المتسخة وتصريف الماء:

افصلقثسبسقالخسسلةقمنقمصديقالترسي. 1ق

Aتنبيه: ثدقتيتفعقديجةقحيايةقالمسءقداخلقالخسسلةقإلىق90قديجةقمئمرة.قلتجنبقخطيقالحيرق،قرجبقتنظرفقالفلتيقبعدقتبيردقالمسءقفيق
الخسسلة.

افتحقغطسءقالفلتي. 2.ق
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الصيانة والتنظيف  4.4
تمتدقفتيةقخدمةقالخسسلةقمت لقمماجهةقالمشكالتقالمتكييةقإذاقتوقتنظرفهسقعلىقفتياتقمنتظمة.

4.4.1 تنظيف درج المنظف

ثوقبتنظرفقديجقالمنظفقعلىقفتياتقمنتظمةق(كلق4قإلىق5قدمياتقغسرل)قكمسقهمقممضحق
بسألسفلقلمنعقتيسبقمسحمققالخسرلقبميميقالمثت.

ايفعقالجزءقالخلفيقمنقالسرفمنقإلزالتهقكمسقهمقممضح.ق
فيقحسلةقبدءقتجمعقكمرةقمنقالمسءقمالُمنعوقبشكلقزائدقفيقثسوقالُمنعو،قرنبخيقتنظرفقالسرفمن.

قاضخطقعلىقالدائيةقالمن طةقفيقثسوقيشقالمسءق(السرفمن)قب سوقالُمنعوقماسحبهقبستجسهكقحتىقرخيجقهذاقال سوقمنق 1ق
الخسسلة.

اغسلقديجقمسحمققالخسرلقمالسرفمنقبكمرةقمفريةقمنقالمسءقالفستيقفيقالحمض.قلحمسرةقبشيتكقمنقمالمسةقالفضالت،ق 2.ق
ثوقبتنظرفهقبفيشسةقمنسسبةقمعقايتداءقثفسزات.

قأدخلقالديجقميةقأخيىقفيقممضعهقبعدقالتنظرفقمالتأكدقمنقمضعهقبصميةقجردة. 3ق

4.4.2 تنظيف باب التحميل واألسطوانة
بسلنسبةقالالتقالخسرلقالتيقتتمفيقعلىقبينسمجقتنظرفقحلةقالخسسلة،قريجىقمياجعةقكرفرةقالتشخرل-قبيامجقالخسسلة.ق
بسلنسبةقألالتقالخسرلقالتيقالقتتمفيقعلىقبينسمجقتنظرفقحلةقالخسسلة،اتبعقالخطماتقالتسلرةقلتنظرفقحلةقالخسسلةق:ق

قثوقبتحدردقالمظسئفقالمسسعدةقمرسهقإضسفرةقأمقشطفقإضسفي.قاستخدوققبينسمجقاألثمشةقال طنرةقدمنقالخسرلقالتحضريي.قثوق
بضبطقديجةقالحيايةقإلىقالمستمىقالممصىقبهقمعقمسحمققتنظرفقحلةقالخسسلةققالذيقرمكنقتمفريهقمنقالخدمستقالمعتمدرنق
.قثوقبتشخرلقهذاقاالخترسيقدمنقمضعقغسرلقفيقالخسسلة.قثبلقبدءقالبينسمج،قضعقكرسقمنقمسحمققتنظرفقحلةقالخسسلةق(قإذاق
لوقركنقممكنسقتمفريقمسحمققخسصقبسلحلة،قضعق100قجوقبحدقأثصىقمنقالمسحمققالمضسدقلليماسب)قفيقتجمرفقالمنظفق

اليئرسيق(تجمرفقيثوق„2“).قإذاقكسنقمضسدقاليماسبقفيقشكلقأثياص،قضعقثيصقماحدقف طقفيقالتجمرفقيثو.ق„2“.قثوق
بتجفرفقالجزءقالداخليقللمطسطقالخسصقبسلبسبقبسستخداوقثطعةقنظرفةقمنقال مسشقبعدقانتهسءقالبينسمج

C
كييقعملرةقتنظرفقالحلةقكلقشهيرن.

استخدوقمضسدقاليماسبقالمنسسبقللخسسالت.

تأكدقمنقعدوقتيكقأيقممادقغيربةقفيقالحلةقبعدقكلقغسلة.
فيقحسلةقانسدادقفتحستقالمطسطقالمبرنةقفيقالشكل،قثوقبفتحقالفتحستقبسستخداوقخلةقأسنسن.

ستتسببقجسرمستقالمعسدنقالخيربةقفيقحدمثقب عقالصدأقفيقالحلة.قنظفقالب عقعلىقسطحقالحلةق
قبسستخداوقممادقتنظرفقالصلبقالذيقالقرصدأ.

قالقتستخدوقصمفقالحدردقأمقصمفقسلكي.قف دقتتسببقهذهقالممادقفيقإلحسققأضيايقبسألسطحق
المطلرةقمالبالستركرة.

4.4.3 تنظيف جسم الغسالة ولوحة التحكم
امسحقجسوقالخسسلةقبسلمسءقمالصسبمنقأمقمنظفقجلقمتعسدلقالقرسببقالتآكلقفيقحسلةقالضيمية،قمجففهقب طعةقثمسشقنسعمة.

استخدوقف طقثطعةقثمسشقنسعمةقميطبةقلتنظرفقلمحةقالتحكو.
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إضافة الغسيل وإخراجه
اضخطقعلىقالزيقStart/Pauseق(بدءقالتشخرل/اإلر سفقالمؤثت)قللعملقعلىقانت سلقالخسسلةقإلىقمضعقاإلر سفقالمؤثت.ق 1.ق

سمفقرممضقمصبسحقمتسبعةقالخطمةقذاتقالصلةقالتيقتوقخاللهسقتحمرلقالخسسلةقإلىقمضعقاإلر سفقالمؤثت.
انتظيقحتىقرمكنقفتحقبسبقالتحمرل. 2.ق

3.قافتحقبسبقالتحمرلقمأضفقالخسرلقأمقأخيجه.
أغلققبسبقالتحمرل. 4.ق

5.قثوقبسلتخررياتقفيقالمظسئفقاإلضسفرة،قإعداداتقديجةقالحيايةقمالسيعةقعندقاللزمو.ق
6.قاضخطقعلىقالزيقStart/Pauseق(بدء/تمثفقمؤثت)قلبدءقتشخرلقالخسسلة.ق

4.3.16 إلغاء البرنامج
إللخسءقالبينسمج،قأديقم بضقتحدردقالبينسمجقلتحدردقبينسمجقآخي.قسرتوقإلخسءقالبينسمجقالسسبق.قرممضقمصبسحقEnd/Cancelق

(إنهسء/إلخسء)قبسستميايقلإلشسيةقإلىقإلخسءقالبينسمج.ق
ستمثفقالخسسلةقالبينسمجقعندقإدايةقم بضقتحدردقالبينسمج؛قممعقذلك،قلنقرتوقتصيرفقالمسءقالذيقبداخلقالخسسلة.قعندقتحدردق

بينسمجقجدردقمبدءقتشخرله،قفسمفقربدأقالبينسمجقالمحددقحدرًقسقبنسءقعلىقالخطمةقالتيقتوقإلخسءقالبينسمجقاآلخيقفرهس.قعلىقسبرلق
المقسل،قف دقرسحبقمسًءقإضسفًرسقلالستميايقفيقالخسرلقبسلمسءقالممجمدقبداخلقالخسسلة.

C.بنسءقعلىقالخطمةقالتيقتوقإلخسءقالبينسمجقفرهس،قف دقرتمجبقعلركقإضسفةقالمنظفقمالمنعوقميةقأخيىقللبينسمجقالجدردقالذيقتوقتحدرده

4.3.17 انتهاء البرنامج
تظهيق"End"ق(نهسرة)قعلىقالشسشةقفيقنهسرةقالبينسمج.ق

انتظيقحتىقرضيءقمصبسحقبسبقالتحمرلقبقبست. 1.ق
اضخطقعلىقالزيققOffق/قOnق(تشخرلق/قإر سفقالتشخرل)قإلر سفقتشخرلقالخسسلة. 2.ق

أخيجقالخسرلقمأغلققبسبقالتحمرل.قالخسسلةقجسهزةقلدميةقالخسرلقالتسلرة. 3.ق

4.3.18 الجهاز في وضع االستعداد.
بعدقتشخرلقالجهسزقمنقزيقOn-Off،قإذاقلوقربدأقعملقأيقبينسمج،قأمقلوقرتوقتنفرذقأيقإجياءقآخيقفيقخطمةقاخترسيقأمقعدوقبدءق

أيقتشخرلقخاللقدثر ترنقت يربسقبعدقإنتهسءقالبينسمجقالمحدد،قسمفقرنت لقالجهسزقإلىقمضعقتمفريقالطسثة/االثتصسديقتل سئرس.قق
سمفقرنخفضقسطمعقأضماءقالمؤشي.قمأرضسً،قإذاقكسنقجهسزكقمزمدقبشسشةقرظهيقبهسقمدةقالبينسمج،قفستنطفئقهذهقالشسشةق
تمسمسً.قإذاقثمتقبتشخرلقزيقالبينسمجقأمقلمسقأيقزي،قاألضماءقمقالشسشةقسمفقتضيءقإلىقالحسلةقالسسب ة.قاالخترسياتقالتيق

ت موقبهسقعندقالخيمجقمنقمضعقكفسءةقالطسثةقرمكنقأنقتتخري.قريجىقتفحصقمسقرتنسسبقماخترسياتكقثبلقبدءقالبينسمج.قإذاقلزوق
األميقريجىقاالنتهسءقمنقإعداداتكقميةقأخيى.قالقرعدقهذقخطأ.



AR21ق/ق الخسسلةق/قدلرلقالمستخدو

تغيير فترة بدء التشغيل المؤجل.
إذاقأيدتقتخريقالمثتقأقنسءقالعدقالتنسزلي:ق

اضخطقعلىقزيقالبدءقالمتأخي.قسرتوقزرسدةقالمثتقبمعدلق1قسسعةقفيقكلقميةقتضخطقفرهسقعلىقالزي. 1.ق
إذاقأيدتقان سصقمثتقبدءقالتشخرلقالمتأخي،قاضخطقعلىقالزيقStartقDelayedق(بدءقالتشخرلقالمتأخي)قبشكلقمتكييق 2.ق

حتىقرظهيقمثتقبدءقالتشخرلقالمتأخيقالمطلمب.
إلغاء وظيفة البدء المتأخر

إذاقكنتقتيغبقفيقإلخسءقالعدقالتنسزليقللبدءقالمتأخيقمبدءقتشخرلقالبينسمجقفيقالحسل:
اضبطقمظرفةقفتيةقبدءقالتشخرلقالمتأخيقعلىقال رمةقصفيقأمقحيكقم بضقاخترسيقالبيامجقإلىقأيقبينسمج.قمبذلك،قرتوق 1.ق

إلخسءقمظرفةقالبدءقالمتأخي.قرممضقضمءقEnd/Cancelق(إنهسء/إلخسء)قبسستمياي.ق
بعدقذلك،قحددقالبينسمجقالذيقتيردقتشخرلهقميةقأخيى. 2.ق

اضخطقعلىقزيقبدء/إر سفقمؤثتقPauseق/قStartقلبدءقالبينسمج. 3.ق

4.3.12 بدء تشغيل البرنامج
اضخطقعلىقزيقبدء/إر سفقمؤثتقPauseق/قStartقلبدءقالبينسمج. 1.ق

رضيءقضمءقمتسبعةقالبينسمجقلرشريقإلىقبدءقتشخرلقالبينسمج. 2.ق

Cفيقحسلةقعدوقبدءقأيقبينسمج،قأمقعدوقالضخطقعلىقأيقمفتسحقفيقغضمنق1قدثر ةقأقنسءقعملرةقتحدردقالبينسمج،قتتحملقالخسسلةقإلىقمضعق
Pauseق(اإلر سفقالمؤثت)قمسرنخفضقمستمىقإضسءةقمؤشياتقالحيايةقمالسيعةقمالبسب.قمتنطفئقاألضماءقمالمؤشياتقاألخيى.قبمجيدق

تحيركقم بضقاخترسيقالبيامجقأمقالضخطقعلىقأيقزي،قرتوقتشخرلقأضماءقالمؤشيقمالمؤشياتقميةقأخيى.

4.3.13 تقدم البرنامج
رمكنقمتسبعةقت دوقالبينسمجقالجسييقتشخرلهقمنقخاللقمؤشيقمتسبعةقالبينسمج.قفيقبدارةقكلقخطمةقمنقخطماتقالبينسمج،ق

رضيءقضمءقالمؤشيقذمقالصلةقمرنطفئقضمءقالخطمةقالمكتملة.
رمكنكقتخرريقالمظسئفقاإلضسفرة،قمإعداداتقالسيعةقمديجةقالحيايةقبدمنقإر سفقسريقالبينسمجقأقنسءقتشخرلقالبينسمج.قلل رسوق

بهذا،قرجبقأنقركمنقالتخرريقالذيقست موقبهقفيقخطمةقبعدقخطمةقالبينسمجقالجسييقتشخرله.قإذاقكسنقالتخرريقغريقمتمافق،ق
فسمفقتممضقاألضماءقذاتقالصلةق3قميات.

Cإذاقلوقتنت لقالخسسلةقلخطمةقالعصي،قف دقتكمنقمظرفةقإر سفقالشطفقمفعلةقأمقتوقتنشرطقنظسوقالكشفقالتل سئيقعنقالحمملةقغريقالمتمازنةقبسببق
التمزرعقغريقالمتمازنقللمالبسقفيقالخسسلة.

4.3.14 قفل باب التحميل
هنسكقنظسوقثفلقعلىقبسبقتحمرلقالخسسلةقرمنعقفتحقبسبقالتحمرلقفيقالحسالتقالتيقركمنقفرهسقمستمىقالمسءقغريقمنسسب.

سربدأقمصبسحقبسبقالتحمرلقفيقالممرضقعدقانت سلقالخسسلةقإلىقمضعقاإلر سفقالمؤثت.قتفحصقالخسسلةقمستمىقالمسءق
بسلداخل.قإذاقكسنقالمستمىقمنسسًبس،قرضيءقمصبسحقبسبقالتحمرلقبسستميايقمنق1قإلىق2قدثر ةقمرمكنقفتحقبسبقالتحمرل.ق

إذاقكسنقالمستمىقغريقمنسسب،قرنطفئقمصبسحقبسبقالتحمرلقمالقرمكنقفتحقبسبقالتحمرل.قفيقحسلةقاالضطيايقإلىقفتحقبسبق
التحمرلقأقنسءقانطفسءقمصبسحقبسبقالتحمرل،قرجبقإلخسءقالبينسمجقالحسلي.قياجعق"إلخسءقالبينسمج"ق

4.3.15 تغيير التحديدات بعد بدء تشغيل البرنامج
انتقال الغسالة إلى وضع اإليقاف المؤقت

اضخطقعلىقزيقStart/Pauseق(بدء/إر سفقمؤثت)قلتحمرلقالخسسلةقإلىقمضعقاإلر سفقالمؤثتقأقنسءقتشخرلقالبينسمج.قربدأق
مصبسحقالخطمةقالتيقت موقالخسسلةقبتنفرذهسقفيقالممرضقفيقمؤشيقمتسبعةقالبينسمجقلبرسنقأنقالخسسلةقثدقانت لتقإلىقمضعق

اإلر سفقالمؤثت.ق
أرًضسقعندمسقركمنقبسبقالتحمرلقجسهًزاقللفتح،قرضيءقمصبسحقالبسبقبسستميايقبسإلضسفةقإلىقمصبسحقخطمةقالبينسمج.

تغيير الوظيفة المساعدة والسرعة ودرجة الحرارة
بنسًءقعلىقالخطمةقالتيقمصلقإلرهسقالبينسمج،قرمكنكقإلخسءقالمظسئفقاإلضسفرةقأمقتفعرلهس.قياجع،ق"تحدردقالمظرفةقاإلضسفرة".ق

رمكنكقأرضسًقتخرريقإعداداتقالسيعةقمديجةقالحياية.قياجعق"تحدردقسيعةقالعصي"قمق"تحدردقديجةقالحياية".

C.فيقحسلةقعدوقالسمسحقبسلتخرري،قسمفقرممضقالضمءقذمقالصلةق3قميات
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4.3.10.2 الوظائف / البرامج المختارة عن طريق الضغط على أزرارا الوظيفة لمدة 3 ثواٍن

• تنظيف حلة الغسالة 
اضخطقماستميقبسلضخطقعلىقزيقالمظسئفقاإلضسفرةق1قلمدةق3ققماٍنقلتحدردقالبينسمج.

استخدوقهذاقالبينسمجقبشكلقمنتظوق(ميةقكلقشهيقإلىقشهيرن)قلتنظرفقحلةقالخسسلةقمتمفريقالنظسفةقالالزمة.قشخلقالبينسمجق
عندمسقتكمنقالخسسلةقفسيغةقتمسًمس.قللحصملقعلىقنتسئجقأفضل،قضعقمسحمققمزرلقاليماسبقالكلسرةقمالجريرةقللخسسالتقفيق

صندمققالمنظفق"2".قعندقانتهسءقالبينسمج،قاتيكقالبسبقمفتمًحسقثلرالًقحتىقرجفقالجزءقالداخليقمنقالخسسلة.

C
لرسقهذاقبينسمًجسقللخسرل.قإنهقبينسمجقللصرسنة.

القت وقبتشخرلقالبينسمجقمعقمجمدقأيقشيءقداخلقالخسسلة.قإذاقحسملتقال رسوقبذلك،قفتكتشفقالخسسلةقمجمدقحمملةقداخلهسقمرتوقإر سفقتشخرلق
البينسمج.

• قفل التأمين ضد عبث األطفال
استخدوقمظرفةقثفلقاألطفسلقلمنعقاألطفسلقمنقالعبثقبسلخسسلة.قمهكذاقرمكنكقتجنبقأيقتخررياتقفيقتشخرلقالبينسمج.

Cقعلىقالشسشة.قالقرسمحقثفلقاألطفسلقبأيقتخرريقفيقالبينسمجقمديجةق"Con"إذاقتوقتدمريقم بضقاخترسيقالبيامجقأقنسءقتنشرطقثفلقاألطفسل،قتظيق
الحيايةقالمحددةقمالسيعةقمالمظسئفقاإلضسفرة.

حتىقفيقحسلةقتحدردقبينسمجقآخيقبسستخداوقم بضقاخترسيقالبينسمجقأقنسءقتفعرلقثفلقاألطفسل،قفسمفقرستميقتشخرلقالبينسمجقالمحددقمسبً س.

لتفعيل قفل التأمين ضد عبث األطفال:
2.قاضخطقمطمالًقعلىقزيقالمظرفةقاإلضسفرةقلمدةق3ققماٍن.قسرظهيق"C03"قمق"C02"قمق"C01"قعلىقالشسشةقبسلتماليقأقنسءق
الضخطقعلىقالزيقلمدةق3ققمان.ققوقأقنسءقممرضقزيقالمظسئفقاإلضسفرةق2،قستظهيق"Con"قعلىقالشسشةقمشريةقإلىقأنقثفلق
األطفسلقتوقتنشرطه.قإذاقتوقالضخطقعلىقأيقزيقأمقتوقتدمريقم بضقاخترسيقالبيامجقأقنسءقتنشرطقثفلقاألطفسل،قتظهيق"Con"ق

علىقالشسشة.
إللغاء تفعيل قفل األطفال:

اضخطقمطمالًقعلىقزيقالمظسئفقاإلضسفرةق2قلمدةق3ققماٍنقأقنسءقعملقالبينسمج.قسرظهيق"C03"قمق"C02"قمق"C01"قعلىق
الشسشةقبسلتماليقأقنسءقالضخطقعلىقالزيقلمدةق3ققمان.ققوقأقنسءقممرضقزيقالمظسئفقاإلضسفرةق2،قستظهيق"COF"قعلىق

الشسشةقمشريةقإلىقأنقثفلقاألطفسلقتوقإلخسءقتنشرطه.

Cق(تشخرل/إر سفقالتشخرل)قفيقحسلةق"On/Off"بسإلضسفةقإلىقالطير ةقالسسب ة،قإللخسءقتفعرلقثفلقاألطفسل،قأديقم بضقتحدردقالبينسمجقإلىقمضعق
عدوقتشخرلقأيقبينسمج،قمحددقبينسمجقآخي.

القرتوقإلخسءقتنشرطقثفلقاألطفسلقبعدقان طسعقالترسيقالكهيبيقأمقعندقفصلقالخسسلةقعنقالترسيقالكهيبي.

4.3.11 التشغيل المتأخر
معقمظرفةقالبدءقالمتأخيقرمكنقتأخريقبدءقتشخرلقالبينسمجقمسقرصلقإلىق19قسسعة.قرمكنقزرسدةقمثتقبدءقالتشخرلقالمتأخيق

بمعدلق1قسسعة.

C.القتستخدوقمنظفستقسسئلةقعندقضبطقالبدءقالمتأخي!قفهنسكقمخسطيقمنقحدمثقُب عقبسلمالبس

افتحقبسبقالتحمرل،ققوقضعقالخسرلقمضعقالمنظف،قإلخ. 1.ق
حددقبينسمجقالخسرلقمديجةقالحيايةقمسيعةقالعصيقمحددقالمظسئفقاإلضسفرةقحسبقالحسجة. 2.ق

حددقالمثتقالمطلمبقعنقطيرققالضخطقعلىقالزيقStartقDelayedق(البدءقالمتأخي). 3.قق
اضخطقعلىقالزيقStart/Pauseق(بدء/إر سفقمؤثت).قرتوقعيضقمثتقالتشخرلقالمتأخيقالذيقضبطتهقعلىقالشسشة.ق 4.قق

رتحيكققاليمزق"_"قالممجمدقبجمايقمثتقالتشخرلقالمتأخيقألعلىقمألسفلقعلىقالشسشة.ق

C.رمكنقتحمرلقمالبسقإضسفرةقأقنسءقفتيةقبدءقالتشخرلقالمؤجل

فيقنهسرةقالعدقالتنسزلي،قسرتوقعيضقفتيةقالبينسمجقالمحددقعلىقالشسشة.قستختفيق"_"قمسربدأقالبينسمجقالمحدد. 5.ق
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4.3.9 اختيار سرعة الدوران
عندقتحدردقبينسمجقجدرد،قرتوقعيضقسيعةقالعصيقالممصىقبهسقللبينسمجقالمحددقعلىقمؤشيقسيعةقالعصي.

لخفضقسيعةقالعصي،قاضخطقعلىقزيقAdjustmentقSpeedقSpinق(ضبطقسيعةقالعصي).قرتوقخفضقسيعةقالعصيق
بشكلقتديرجي.قبعدقذلك،قبنسءقعلىقطيازقالخسسلة،قتظهيقالخرسياتق"HoldقRinse"ق(إر سفقالشطف)قم"SpinقNo"ق(بدمنق

عصي)قعلىقالشسشة.قعندقتحدردق"SpinقNo"ق(بدمنقعصي)قفلنقرعملقمؤشيقمستمىقالشطف.
إيقاف الشطف

إذاقلوقتكنقتيغبقفيقتفيرغقالخسرلقبعدقانتهسءقالبينسمجقمبسشيًة،قرمكنكقاستخداوقمظرفةقتعلرققالشطفقماإلب سءقعلىقالمالبسق
فيقمرسهقالشطفقاألخريةقلتجنبقتجعدقالمالبسقبسببقعدوقمجمدقمسءقفيقالخسسلة.قاضخطقعلىقزيق"Start/Pause"ق(بدء/
تمثفقمؤثت)قبعدقهذهقالعملرةقإذاقأيدتقتصيرفقالمسءقدمنقعصيقالخسرل.قرستميقالبينسمجقفيقالعملقمركتملقبعدقتصيرفق

المسء.
إذاقكنتقتيردقعصيقالخسرلقالذيقبسلمسء،قاضبطقSpeedقSpinق(سيعةقالعصي)قماضخطقزيقPauseق/قStartق(بدءق/ق

إر سفقمؤثت).
سمفقرستأنفقتشخرلقالبينسمج.قرتوقتصيرفقالمسء،قمرتوقعصيقالخسرلقماكتمسلقالبينسمج.

C.(اإلر سفقالمؤثت)قPauseإذاقلوقرصلقالبينسمجقلخطمةقالعصي،قرمكنكقتخرريقالسيعةقدمنقتبدرلقالخسسلةقإلىقمضعق

4.3.10 اختيار الوظائف اإلضافية
ثوقبتحدردقالمظسئفقاإلضسفرةقالمطلمبةقثبلقبدءقتشخرلقالبينسمج.قعالمةقعلىقذلك،قرمكنكقأرًضسقاخترسيقأمقإلخسءقالمظسئفق

اإلضسفرةقالمنسسبةقللبينسمجقثردقالتشخرلقبدمنقضخطقزيق"Start/Pause"ق(بدء/تمثفقمؤثت)قعندقتشخرلقالخسسلة.قلذا،قرجبق
أنقتكمنقالخسسلةقفيقخطمةقثبلقالمظرفةقاإلضسفرةقالتيقتيردقتحدردهسقأمقإلخسئهس.

فيقحسلةقتعذيقاخترسيقأمقإلخسءقالمظرفةقالمسسعدة،قسمفقرممضقالمصبسحقالخسصقبسلمظرفةقاإلضسفرةقالمتعل ةققالثقمياتق
لتحذريقالمستخدو.

C
عندقاخترسيقمظرفةقإضسفرةققسنرةقتتعسيضقمعقالمظرفةقاألملىقثبلقتشخرلقالخسسلة،قفست موقالخسسلةقبإلخسءقالمظرفةقاألملىقبرنمسقتستميقالمظرفةق

القسنرةقفيقالعمل.

القرمكنقاخترسيقمظرفةقإضسفرةقالقتتمافققمعقالبينسمجقالذيقتوقتحدرده.ق(ياجع،ق"جدملقالبيامجقماالستهالك")

ثدقتختلفقالمظسئفقاإلضسفرةقفيقالجدملقمفً سقلطيازقالخسسلة.

4.3.10.1 الوظائف اإلضافية
• الغسيل المبدئي

تكمنقالخسلةقالتحضريرةقمجدرةقف طقمعقالمالبسقشدردةقاالتسسخ.قرؤديقعدوقاستخداوقالخسلةقالتحضريرةقإلىقتمفريقالطسثةق
مالمسءقممسحمققالخسرلقمالمثت.

C.رمصىقبسستخداوقمظرفةقالخسلةقالتحضريرةقبدمنقمنظفقمعقاأليبطةقمالستسئي

• الغسيل السريع
عندقاخترسيقهذهقالمظرفةقفسمفقرتوقت صريقفتياتقعملقالبيامجقذاتقالصلةقبنسبةق50%.

بفضلقخطماتقالخسلقالممرزةقفسمفقرتوقتح رققثديةقمركسنركرةقعسلرةقماالستهالكقاألمقلقللمسء،
معقتح رققمعدلقأداءقغسلقفسئققعلىقاليغوقمنقثصيقفتيةقالعمل.

C.عندقتحدردقهذهقالمظرفةقثوقبتحمرلقالخسسلةقبنصفقالحدقاألثصىقلكمرةقالمالبسقالمحددةقفيقجدملقالبيامج

• شطف إضافي
تمكنقهذهقالمظرفةقالخسسلةقمنقإجياءقشطفقآخيقبسإلضسفةقلذلكقالذيقتوقبسلفعلقبعدقالخسرلقاليئرسي.قممنققو،قرمكنقتخفرضق

خطيقتأقيقالبشيةقالحسسسةق(األطفسل،قمالبشيةقالحسسسة،ق...قإلخ)قبب سرسقالمنظفقعلىقالخسرل.
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)14I إكسبريس / إكسبريس( Daily Xpress / Xpress Super Short •
استخدوقهذاقالبينسمجقلخسرلقالمالبسقال طنرةقالمتسخةقثلرالًقأمقالتيقبدمنقلطخقفيقمثتقثصري.قرمكنقأنقرتوقت لرلقفتيةق

البينسمجقلتصلقإلىق14قدثر ة،قعندقالضخطقعلىقمفتسحقمظرفةقالخسرلقالسيرع.قعندمسقرتوقتحدردقمظرفةقالخسلقالسيرع،قرجبقأنق
تخسلقبحدقأثصىق2ق(اقنرن)قكغقمنقالخسرل.

• Dark Care / Jeans )غسل المالبس الداكنة / الجينز(
استخدوقهذاقالبينسمجقلحمسرةقاللمنقالخسصقبمالبسكقالداكنةقاللمنقأمقالجرنز.قفهمقرؤديقأداءقعسلًرسقمعقحيكةقخسصةقللحلةقحتىق
لمقكسنتقديجستقحيايةقالمرسهقمنخفضة.قرمصىقبسستخداوقمنظفقسسئلقأمقشسمبمقغسرلقاألصمافقللمالبسقالملمنةقالداكنة.قالق

تستخدوقهذاقالبينسمجقلخسلقالمالبسقالنسعمةقالمحتمرةقعلىقأصمافقأمقمسقشسبه.
• Mix 40 )الخليط 40(

.سهلصفقنمدقسًعمقةرعسنصلاقفسرلألاقنمقةعمنصملامقةرنط لاقسبالملاقلسخلقجمسنيبلاقاذهقودختسا

• Shirts )القمصان(
رستخدوقهذاقالبينسمجقلخسلقال مصسنقالمصنمعةقمنقال طنقماأللرسفقالصنسعرةقماألثمشةقالممزمجةقبسأللرسفقالصنسعةقمًعس.قثهمق

ر للقمنقالكيمشة.قعندقالضخطقعلىقمفتسحقمظرفةقالخسرلقالسيرع،قفسمفقرتوقتنفرذقلمغسيرتوقالمعسلجةقاألملرة.
	قأضفقمسدةقالمعسلجةقاألملرةقالكرمرسئرةقعلىقالمسحمققمبسشيةقأمقأضفهقمعقالمنظفقعندمسقتبدأقالخسسلةقفيقسحبقالمسءق ق
منقغيفةقالخسرلقاألسسسرة.قبذلك،قرمكنكقالحصملقعلىقنفسقاألداءقالذيقتحصلقعلرهقمعقنظسوقالخسلقالعسديقفيقمثتقأثصيق

بكقري.قتزردقفتيةقالعميقاالفتياضيقل مصسنك.
• Outdoor / Sports )مالبس الهواء الطلق / المالبس الرياضية(

رمكنكقاستخداوقهذاقالبينسمجقلخسلقالمالبسقاليرسضرةقممالبسقالهماءقالطلققالتيقتحتميقعلىقخلرطقمنقال طنق/قاأللرسفق
الصنسعرةقماألغطرةقالمضسدةقللمسءقمقلقغميتكسقمغريهس.قفهمقرضمنقغسلقمالبسكقبصميةقلطرفةقبفضلقحيكستقدميانق

خسصة.
• Lingerie )المالبس الداخلية(

استخدوقهذاقالبينسمجقلخسلقالمالبسقاليثر ةقالمنسسبةقللخسرلقالردميقمالمالبسقالداخلرةقالنسسئرةقاليثر ة.قرجبقأنقتخسلقكمرةق
المالبسقالصخريةقفيقشبكةقالخسرل.قرجبقأنقتخلققالمشسبكقماألزيايقمالسمستقمغريهس.

• Down Wear )الريش(
استخدوقهذاقالبينسمجقلخسلقالمعسطفقمالصديرستقمالستياتقإلخقالتيقتحتميقعلىقاليرشقمبهسقملصقق"ثسبلقللخسلقفيق

الخسسلة".قتضمنقبيامجقالعصيقالخسصةقأنقرصلقالمسءقللقخياتقالهمائرةقبرنقاليرش.

4.3.7 البرامج الخاصة
رمكنكقاخترسيقأيقمنقالبيامجقالتسلرةقللتطبر ستقالخسصة.

• Rinse )الشطف(
استخدوقهذاقالبينسمجقعندقاليغبةقفيقالشطفقأمقالتنشرةقبشكلقمنفصل.

• Spin+Drain )عصر + ضخ(
رمكنكقاستخداوقهذهقالمظرفةقللتخلصقمنقالمرسهقالممجمدةقمعقالمالبسقفيقالخسسلة.

ثبلقاخترسيقهذاقالبينسمج،قحددقسيعةقالعصيقالمطلمبةقماضخطقعلىقزيق"Pauseق/قStartقق"ق(بدءقالتشخرلق/قإر سفقمؤثتق
).قأمالًقسمفقتصيفقالخسسلةقالمسءقالممجمدقبداخلهس.ققو،قسمفقت موقبعصيقالمالبسقبسيعةقالعصيقالمحددةقمت موقبتصيرفق

المرسهقالنستجةقمنهس.
إذاقيغبتقف طقفيقتصيرفقالمسءقدمنقعصيقالخسرل،قفحددقبينسمجقPump+Spinق(العصيقمالطيد)،ققوقحددقمظرفةق"عدوق

العصي"قبسستخداوقزيقAdjustmentقSpeedقضبطقسيعةقالعصي.قاضخطقعلىقالزيقStart/Pauseق(بدء/إر سفق
مؤثت).

C.استخدوقسيعةقعصيقأثلقمعقاألثمشةقاليثر ة

4.3.8 اختيار درجة الحرارة
.ةيايحلاقةجيدقيشؤمقىلعقجمسنيبلاقاذهلقةبسسنملاقةيايحلاقةجيدقةمرثقضيعقوترقدردجقجمسنيبقيسرتخاقدنع

لخفضقديجةقالحياية،قاضخطقعلىقزيقAdjustmentقTemperatureق(ضبطقديجةقالحياية).قسمفقتنخفضقديجةق
الحيايةقتديرجًرس.قلنقتعملقأضماءقمستمىقديجةقالحيايةقعندمسقرتوقتحدردقمستمىقالبسيد.

C.(اإلر سفقالمؤثت)قPauseإذاقلوقرصلقالبينسمجقلخطمةقالتسخرن،قرمكنكقتخرريقديجةقالحيايةقدمنقتبدرلقالخسسلةقإلىقمضعق
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4.3.5 البرامج الرئيسية 
استخدوقالبيامجقاليئرسرةقالتسلرةقمفً سقلنمعقاألثمشة.

• Cottons )األقمشة القطنية(
رمكنكقغسلقمالبسكقال طنرةقالمستدرمةق(فيشقممالرستقاألسيةقمفمطقمبيانسقالحمسوقمالمالبسقالداخلرةقمغريهس)قفيقهذاق
البينسمج.قعندقالضخطقعلىقزيقمظرفةقالخسرلقالسيرع،قتصبحقمدةقالبينسمجقأثصيقمعقالحفسظقعلىقأداءقالخسلقالفعسلقمعق

حيكستقغسلقمكقفة.قإذاقلوقرتوقتحدردقمظرفةقالسيرع،قفمنقالمضممنقالخسرلقفسئققاألداءقمالشطفقلمالبسكقالمتسخةقبشدة.
• Synthetics )األلياف الصناعية(

رمكنكقغسلقمالبسكقالمتسخةق(مقلقال مصسنقمالبلمزاتقماأللرسفقالصنسعرة/قال طنرةقممسقإلىقذلك)قفيقهذاقالبينسمج.قسمفق
تصبحقفتيةقعملقالبينسمجقأثصيقبشكلقملحمظقمعقأداءقعسٍلقللخسل.قإذاقلوقرتوقتحدردقمظرفةقالسيرع،قفمنقالمضممنقالخسرلق

فسئققاألداءقمالشطفقلمالبسكقالمتسخةقبشدة.
• Woollens / Hand Wash )الصوف / الغسيل اليدوي(

استخدوقهذاقالبينسمجقلخسلقمالبسكقالصمفرةق/قاليثر ة.قحددقديجةقالحيايةقالمنسسبةقالتيقتتمافققمعقالملص ستقعلىقالمالبس.ق
حرثقرخسلقالبينسمجقمالبسكقالمتسخةقبحيكستقغسلقلطرفةقلكيقالقرضيقالمالبس.

بينسمجقاألصمافق(Woolensق)قفيقهذهقالخسسلةقمعتمدقمنق"شيكةقWoolmark"قللمنتجستق
الصمفرةقال سبلةقللخسلقاآلليقبشيطقأنقرتوقغسرلقالمنتجستقمفً سقللتعلرمستقعلىقملصققالمنتجق

"M14022.مالتعلرمستقالمشتيطةقمنقجهةقالتصنرع
"فيقالمملكةقالمتحدة،قمإريلنداقمقهمنجقكمنج،قمالهندقالعالمةقالتجسيرةقمملقمسيكق

(Woolmark)قهيقعالمةقتجسيرةقمسجلة.ق

4.3.6 البرامج اإلضافية 
تتمافيقفيقالخسسلةقبيامجقإضسفرةقللحسالتقالخسصة.

C.ثدقتختلفقالبيامجقاإلضسفرةقفيقالجدملقمفً سقلطيازقالخسسلة

• Cottons Eco )قطن اقتصادي(
استخدوقهذاقالبينسمجقلخسلقمالبسكقال طنرةقالمترنةقمالمالبسقالكتسنرةقذاتقاالتسسخقالعسدي.قعلىقاليغوقمنقأنهقرخسلقلفتيةق

أطملقمنقجمرعقالبيامج،قإالقأنهقرمفيقكقرًياقفيقالطسثةقمالمرسه.قثدقتكمنقديجةقحيايةقالمرسهقالفعلرةقمختلفةقعنقديجةقالحيايةق
المحددة.قعندمسقت موقبتحمرلقاآللةقبخسرلقأثلق(مقالًقنصفقالكمرةقأمقأثل)،قف دقرصبحقمثتقالبينسمجقأثصيقتل سئًرس.قفيقهذهق

الحسلة،قسرنخفضقاستهالكقالطسثةقمالمرسهقبشكلقأكبيقممسقرمفيقغسرالًقاثتصسدًرسقأكقي.
• Hygiene )األطفال(

هذاقبينسمجقطمرلقالمدىقرمكنكقاستخدامهقلخسلقمالبسكقالتيقتتطلبقظيمفقغسرلقصحرةقبديجستقحيايةقعسلرةقمدميةق
غسرلقمكقفةقمطمرلة.قرتوقضمسنقتمفريقهذاقالمستمىقالعسليقمنقالخسرلقالصحيقبفضلقفتيةقالتسخرنقالطمرلةقمخطمةقالشطفق

اإلضسفرة.
• GentleCare )المنسوجات الناعمة( 

فسرلألاقنمقطرلخقىلعقةرمتحملاقمكريتلاقسبالمقلقمق،جمسنيبلاقاذهبقةمعسنلاقةشمثألاقنمقةعمنصملاقكسبالمقلرسغقكنكمرق
ظسفتحالاقدريتقيتلاقكسبالمقلسغاق.اًءمدهقيقكأقلرسغقةكيحبقلسخرق.ةرلخادلاقسبالملامقبيامجلاقمأقةرعسنصلاق/قةرنط لاق

.ديسبلاقىلعقلرسخلاقيسرخقيسرتخاقلالخقنمقمأق20قةجيدقدنعقسهناملأب

القيم اإلرشادية للبرامج التركيبية.  
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2,5621,15115/1404540األلرسفقالصنسعرةق60ق
2,5600.70115/1404540األلرسفقالصنسعرةق40ق

*قرمكنكقيؤرةقمثتقالخسرلقللبينسمجقالذيقثمتقبتحدردهقعلىقشسشةقالخسسلة.قمنقالطبرعيقحدمثقاختالفستقبسرطةقبرنقالمثتقالمعيمضقعلىق
الشسشةقممثتقالخسلقالفعليقنظًياقلألسبسبقالممضحةقأعاله.

**قثدقرختلفقثروقمحتمىقاليطمبةقمفً سقلسيعةقالعصيقالُمحددة.ق
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4.3.4 جدول البرامج واالستهالك

	ق:قثسبلقللتحدرد
*ق:قرتوقتحدردهقتل سئًرس،قغريقثسبلقلإللخسء.

(ENق60456قEd.3)ق:قبينسمجقعالمةقالطسثةق**
***:قإذاقكسنتقسيعةقالعصيقال صمىقأثلقمنقهذهقال رمة،قرمكنكقاالخترسيقف طقحتىقأثصىقسيعةقللعصي.

-:قانظيقمصفقالبينسمجقلمعيفةقالحدقاألثصىقللحمملة.

**ق"ال طنقاثتصسديق40قديجةقمئمرةقمال طنقاثتصسديق60قديجةقمئمرةقهيقبيامجقافتياضرة."قُتعيفقهذهقالبيامجقببيامجق"ال طنق40قديجةقال رسسي"ق
قعلىقالشسشة. مبينسمجق"ال طنق60قديجةقال رسسي"قمرشسيقإلرهسقبسليممزق

C
ثدقتختلفقثديةقاستهالكقالمسءقمالكهيبسءقتبًعسقللتخررياتقفيقضخطقالمسء،قمديجةقعسيقالمسءقمديجةقحيايةقالمسءقمديجةقحيايةقالبرئةقالمحرطةقمنمعق

مكمرةقحمملةقالخسرلقممفً سقالخترسيقالمظسئفقاإلضسفرةقمسيعةقالعصيقمالتخرياتقفيقجهدقالكهيبسء.

رمكنكقيؤرةقمثتقالخسرلقعلىقشسشةقالخسسلةقأقنسءقتحدردقبينسمج.قاعتمسًداقعلىقكمرةقالمالبسقالتيقثمتقبتحمرلهسقفيقالخسسلة،قثدقركمنقهنسكقاختالفق
منق1.5-1قسسعةقبرنقالمدةقالتيقتظهيقعلىقالشسشةقمالمدةقالفعلرةقلدميةقالخسرل.قسرتوقتحدرثقالمدةقتل سئًرسقبعدقمثتقثصريقمنقبدءقالخسرل.

ثدقتختلفقالمظسئفقاإلضسفرةقفيقالجدملقمفً سقلطيازقالخسسلة.
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Cottons
بسيد-90			906802,151000

بسيد-90			606801,651000

بسيد-90			406771,001000

CottonsقEco
بسيد-60647,500,730100060**

بسيد-60335,000,623100060**

بسيد-40333,700,620100060**

Synthetics
بسيد-60			602,5621,151000

بسيد-60			402,5600,701000

DailyقXpressق/قXpressقSuperقShort
بسيد-90		906621,801000

بسيد-90		606620,901000

بسيد-90		306600,201000

بسيد-30		Short302400,151000قSuperقXpressق/قXpressقDailyق+قالخسرلقالسيرعق

Mix40403650,75800ق		بسيد-40

Woollensق/قHandقWash401,5450,401000	40-بسيد

GentleCare302480,651000	40-بسيد

DownقWear601,5701,101000	60-بسيد

Outdoorق/قSports402,5440,451000	40-بسيد

DarkقCareق/قJeans402700,751000	*40-بسيد

Lingerie301520,25600*30-بسيد

Shirts602,5551,10800			-60-بسيد

Hygiene906992,301000*20-90

682,0060090-90تنظرفقحلةقالخسسلة
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تشغيل المنتج  4.3
4.3.1 لوحة التحكم

1ق-قم بضقاخترسيقالبينسمجق(المضعقالعلميقOn/Offق
تشخرل/إر سفقتشخرل)

2ق-قشسشةقالعيض
3ق-قءاضخطقعلىقزيقStartقDelayedق(البدءق

المتأخي)
4ق-قمؤشيقمتسبعةقالبينسمج

5ق-قزيقStart/Pauseق(بدء/إر سفقمؤثت)

6ق-قزيقالمظرفةقاإلضسفرةق3
7ق-قزيقالمظرفةقاإلضسفرةق2
8ق-قزيقالمظرفةقاإلضسفرةق1
9ق-قزيقضبطقسيعةقالعصي

10ق-قزيقضبطقديجةقالحياية

4.3.2 إعداد اآللة
1.قتأكدقمنقإحكسوقيبطقالخياطرو.ق

2.قثوقبتيكربقثسبسقالخسسلة.
3.قافتحقالصنبميقبسلكسمل.

4.قضعقحمملةقالخسرلقفيقالخسسلة.ق
5.قضعقمسحمققالخسرلقمُمنعوقاألنسجة.ق

4.3.3 اختيار البرنامج وإرشادات للغسيل الجيد
1.حددقالبينسمجقالمنسسبقللنمع،قمالكمرة،قمديجةقاتسسخقمفً سقلـق"جدملقاالستهالكقمالبينسمج"قمجدملقديجستقالحيايةقأدنسه.

2.حددقالبينسمجقالمطلمبقبسستخداوقم بضق"اخترسيقالبينسمج"ق.

الغسيل المبدئيدوران سريع  وضع التشغيل
الليلي

 الغسيل
 السريع

شطف إضافي ضد التجعددرجة الحرارة

 منع العصر
للمالبس

بارد إيقاف الشطف تأخير الوقت

 التخلص من شعر
الحيوانات األليفة

WTE 6512 BSS

Xpress Super Short
Daily Xpress

GentleCare

Cottons

Cottons Eco

Rinse

Outdoor

Dark Care

Lingerie

Spin+Drain

Synthetics

Mix 40

Hand WashDown Wear

Sports

Jeans

Shirts

Rinse

Spin
End
Cancel

Ready

Wash

Woollens

60°

1000

20°

90°

40°

30°

800

600

400

1 2 3 4

57 68910
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4.2.7 إرشادات للغسيل الفعال
المالبس

األلوان الفاتحة والمالبس 
األلوان الداكنة/األلوانالبيضاء

السوداء

 Delicates
"المالبس 
الرقيقة"/ 

 Woolens
"األصواف/ 

المالبس الحريرية 
Silks

(نطسققديجةقالحيايةقالُممصىقبهسق
بنسءقعلىقمستمىقاالتسسخ:ق90-40ق

ديجةقمئمرة)

(نطسققديجةقالحيايةقالُممصىقبهسق
بنسءقعلىقمستمىقاالتسسخ:قبسيدق40-ق

ديجةقمئمرة)

(نطسققديجةقالحيايةق
الُممصىقبهسقبنسءقعلىق

مستمىقاالتسسخ:قبسيدق40-ق
ديجةقمئمرة)

(نطسققديجةقالحيايةق
الُممصىقبهسقبنسءقعلىق
مستمىقاالتسسخ:قبسيدق

30-قديجةقمئمرة)

اخ
تس

اال
ى 

تو
مس

اتساخ شديد

(قب عقصعبهقمقلق
العشبقمال همةق
مالفماكهقمالدو.)

ثدقركمنقمنقالضيمييقُمعسلجةقالب عق
ُمسبً سقأمقال رسوقبخسرلقتحضريي.قرمكنق

استخداوقمسحمققالخسرلقمالُمنظفستق
السسئلةقالممصىقبهسقمعقالمالبسق

البرضسءقبسلم سدريقالُممصىقبهسقمعق
المالبسقشدردةقاالتسسخ.قكمسقرمصىق

بسستخداوقمسحمققالخسرلقلتنظرفقب عق
الطرنقمالتيبةقمالب عقالحسسسةقلممادق

التبررض.ق

رمكنقاستخداوقمسحمققالخسرلق
مالُمنظفستقالسسئلةقالممصىقبهسقمعق

المالبسقالملمنةقبسلم سدريقالُممصىقبهسق
معقالمالبسقشدردةقاالتسسخ.قكمسقرمصىق

بسستخداوقمسحمققالخسرلقلتنظرفقب عق
الطرنقمالتيبةقمالب عقالحسسسةقلممادق

التبررض.قاستخدوقمسسحرققالخسرلقف طق
دمنقممادقالتبررض.

رمكنقاستخداوقالُمنظفستق
السسئلةقالُمنسسبةقمعقالمالبسق

الملمنةقمالداكنةقبسلم سدريق
الُممصىقبهسقمعقالمالبسق

شدردةقاالتسسخ.

ُرفضلقاستخداوقق
الُمنظفستقالسسئلةق

الُمخصصةقللمالبسق
اليثر ة.قرجبقغسلق

المالبسقالصمفرةق
مالحيريرةقبُمنظفستق

خسصةقبسلمالبسق
الصمفرة.

مستوى 
االتساخ 

العادي
(علىقسبرلقالمقسل،ق

الب عقالنستجةقمنق
الجسوقعلىقالرسثستق

ماألسسمي)

رمكنقاستخداوقمسحمققالخسرلق
مالُمنظفستقالسسئلةقالممصىقبهسقمعق
المالبسقالبرضسءقبسلم سدريقالُممصىق
بهسقمعقالمالبسقفيقمستمىقاالتسسخق

العسدي.

رمكنقاستخداوقمسحمققالخسرلق
مالُمنظفستقالسسئلةقالممصىقبهسقمعق

المالبسقالبرضسءقبسلم سدريقالُممصىقبهسق
معقالمالبسقفيقمستمىقاالتسسخقالعسدي.ق

رجبقاستخداوقمنظفستقالقتحتميقعلىق
ممادقمبرضة.

رمكنقاستخداوقالُمنظفستق
السسئلةقالُمنسسبةقمعقالمالبسق

الملمنةقمالداكنةقبسلم سدريق
الُممصىقبهسقمعقالمالبسق

عسدرةقاالتسسخ.ق

ُرفضلقاستخداوقق
الُمنظفستقالسسئلةق

الُمخصصةقللمالبسق
اليثر ة.قرجبقغسلق

المالبسقالصمفرةق
مالحيريرةقبُمنظفستق

خسصةقبسلمالبسق
الصمفرة.

اتساخ خفيف

(القتمجدقب عق
ميئرة.)

رمكنقاستخداوقمسحمققالخسرلق
مالُمنظفستقالسسئلةقالممصىقبهسقمعق
المالبسقالبرضسءقبسلم سدريقالُممصىق

بهسقمعقالمالبسقثلرلةقاالتسسخ.

رمكنقاستخداوقمسحمققالخسرلق
مالُمنظفستقالسسئلةقالممصىقبهسقمعق

المالبسقالبرضسءقبسلم سدريقالُممصىقبهسق
معقالمالبسقثلرلةقاالتسسخ.قرجبقاستخداوق

منظفستقالقتحتميقعلىقممادقمبرضة.

رمكنقاستخداوقالُمنظفستق
السسئلةقالُمنسسبةقمعقالمالبسق

الملمنةقمالداكنةقبسلم سدريق
الُممصىقبهسقمعقالمالبسق

منخفضةقاالتسسخ.

ُرفضلقاستخداوقق
الُمنظفستقالسسئلةق

الُمخصصةقللمالبسق
اليثر ة.قرجبقغسلق

المالبسقالصمفرةق
مالحيريرةقبُمنظفستق

خسصةقبسلمالبسق
الصمفرة.
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إذا كانت الغسالة غير مزودة بكوب للمنظف السائل:
القتستخدوقمسحمققالتنظرفقالسسئلقللخسلةقالتحضريرةقفيقبينسمجقالخسلةقالتحضريرة. 	ق

رحدثقالمنظفقالسسئلقالب عقفيقالمالبسقعندقاستخدامهقمعقمظرفةقالبدءقالمتأخي.قإذاقكنتقتيردقاستخداوقمظرفةقالبدءق 	ق
المتأخي،قفالقتستخدوقالمنظفقالسسئل.

استخدام الجل و منظفة األقراص
إذاقكسنقالمنظفقالجلقرمرلقإلىقالسرملةقمالقتحتميقالخسسلةقعلىقكمبقللمنظفقالسسئل،قضعقالمنظفقالجلقفيقم صميةق 	ق

منظفقالخسلةقاليئرسرةقأقنسءقدخملقالمسءقللميةقاألملى.قإذاقكسنتقالخسسلةقمزمدةقبكمبقللمنظفقالسسئل،قفسمألقالمنظفقفيق
هذاقالكمبقثبلقبدءقالبينسمج.

إذاقكسنقالمنظفقالجلقالقرمرلقللسرملةقأمقإذاقكسنقعلىقهرئةقثيصقكبسملةقسسئلة،قفضعهقفيقاالسطمانةقمبسشيةقثبلقالخسرل. 	ق
ضعقأثياصقالمنظفقفيقم صميةقالخسرلقاليئرسيق(م صميةقيثو:ق"2")قأمقضعهقمبسشيًةقفيقالحلةقثبلقالخسرل. 	ق

استخدام النشاء
ثوقبإضسفةقصمداقسسئلة،قأمقمسحمققصمدا،قأمقصبخةقالنسرجقفيقم صميةقالمنعو. 	ق

القتستخدوقالُمنعوقمالنشسءقمًعسقفيقنفسقدميةقالخسرل. ق
امسحقداخلقالخسسلةقب طعةقثمسشقنظرفةقممبللةقبعدقاستخداوقالنشس. ق

استخدام مزيل الرواسب
عندقاللزمو،قاستخدوقمزرالتقاليماسبقف طقالمصنعةقخصرًصسقللخسسالت.ق 	قق

استخدام مواد التبييض
أضفقالمبرضقفيقبدارةقدميةقالخسرلقبتحدردقبينسمجقالخسرلقالتحضريي.قالقرنبخيقمضعقالمنظفقفيقم صميةقالخسلةق ق

التحضريرة.قمكسخترسيقبدرلي،قثوقبتحدردقبينسمجقبشطفقإضسفيقمأضفقممادقالتبررضقأقنسءقسحبقالخسسلةقللمسءقمنق
م صميةقالمنظفقأقنسءقخطمةقالشطفقاألملى.
القتستخدوقممادقالتبررضقمالمنظفقمخلمطرن. 	ق

استخدوقكمرةقثلرلةقف طق(50قملقت يرًبس)قمنقممادقالتبررضقمثوقبشطفقالمالبسقجرًداقحرثقأنهسقتسببقتهرجقللجلد.قالقتصبق 	ق
ممادقالتبررضقعلىقالمالبسقمالقتستخدمهسقمعقالمالبسقالملمنة.ق

عندقاستخداوقمزرالتقاأللمانقالتيقتعتمدقعلىقاألكسجرن،قحددقالبينسمجقالذيقرخسلقالخسرلقعندقديجستقحيايةقمنخفضة.ق 	ق
رمكنقاستخداوقمزرالتقاأللمانقالتيقتعتمدقعلىقاألكسجرنقمعقالمنظف،قممعقذلك،قإذاقلوقتكنقبنفسقالمالئمة،قضعقأمالًق 	ق

المنظفقفيقالم صميةقيثوق"2"قفيقممزعقالمنظفقمانتظيقحتىقتخسلقالخسسلةقالمنظفقعندمسقتسحبقالمرسه.قأقنسءقسحبق
الخسسلةقللمرسه،قأضفقمزرلقاأللمانقفيقنفسقالم صمية.
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4.2.6 استخدام مسحوق التنظيف والُمنعم

Cعندقاستخداوقالمنظف،قالمنعو،قالنشس،ققصبسغةقاألثمشة،قالمبرض،قمزرلقاأللمان،قأمقمزرلقالكلس،قاثيأقتعلرمستقجهةقالتصنرعقالمكتمبةقعلىق
العبمةقماتبعقالم سدريقالمحددة.قاستخدوقكمبقالمعسريةقإنقكسنقمتمفيا.

132

رتكمنقديجقمسسحرققالتنظرفقمنققالقةقم صميات:
-ق(1)قللخسلةقالتحضريرة

-ق(2)قللخسلةقاليئرسرة
-ق(3)قللمنعمست

)قبسإلضسفةقإلىقذلك،قتمجدقثطعةقسرفمنقفيقم صميةقالمنعو. -ق(

مسحوق التنظيف والُمنعمات ومواد التنظيف األخرى
أضفقمسحمققالخسرلقمالُمنعمستقثبلقبدءقتشخرلقبينسمجقالخسرل. 	ق

أقنسءقدميةقالخسرل،قالقتتيكقممزعقالمنظفقمفتمًحس! 	ق
عندقاستخداوقأحدقالبيامجقبدمنقالخسلةقالتحضريرة،قالقرنبخيقمضعقمسحمققغسرلقفيقم صميةقالخسلةقالتحضريرةق 	ق

(م صميةقيثو.ق"1").ق
عندقاستخداوقبينسمجقبسلخسلةقالتحضريرة،قالقرنبخيقمضعقأيقمنظفقسسئلقفيقم صميةقالخسلةقالتحضريرةق(م صميةقيثو.ق 	ق

.("1"
القت وقبسخترسيقبينسمجقمعقالخسلةقالتحضريرةقإذاقكنتقتستخدوقكرسقمسحمققأمقكيةقالتمزرع.قضعقح ربةقمسحمققالخسرلقأمق 	ق

كيةقالتمزرعقمبسشيًةقبرنقالخسرلقفيقالخسسلة.
فيقحسلةقاستخداوقمنظفقسسئل،قالقتنسىقمضعقحسمرةقالمنظفقالسسئلقفيقم صميةقالخسرلقاليئرسيق(م صميةقيثوق"2").

اختيار نوع مسحوق التنظيف
رعتمدقنمعقالمنظفقالذيقسرتوقاستخدامهقعلىقنمعقاألثمشةقماللمن.

استخدوقمسسحرققغسرلقمختلفةقللمالبسقالملمنةقمالبرضسء. 	ق
اغسلقالمالبسقاليثر ةقبمنظفستقخسصةق(منظفقسسئل،قشسمبمقالصمف،قإلخ.)قتستخدوقللمالبسقاليثر ةقف ط.ق 	ق

عندقغسلقالمالبسقماأللحفةقذاتقاأللمانقالداكنة،قرمصىقبسستخداوقمنظفقسسئل. 	ق
اغسلقاألصمافقبمسحمققخسصقبسألصماف. 	ق

A.تنبيه: استخدوقف طقمسسحرققالخسرلقالمصنعةقخصرًصسقللخسسالت

تنبيه: القتستخدوقمسحمققالصسبمن.

ضبطقكمرةقالمسحمق
تعتمدقكمرةقمسحمققالخسرلقالذيقرتوقاستخدامهقعلىقكمرةقالخسرلقمديجةقاالتسسخقمعسيقالمسء.

القتستخدوقكمرستقتتجسمزقكمرستقالم سدريقالممصىقبهسقعلىقعبمةقالمنظفقلتفسديقمشكالتقاليغمةقالزائدةقمالشطفق 	ق
السيء،قعالمةقعلىقتمفريقالمسلقمحمسرةقالبرئة.

استخدوقكمرستقمنظفقأثلقللكمرستقالصخريةقأمقالمالبسقاألثلقاتسسًخس. 	ق
استخدام المنعمات

ضعقالُمنعوقفيقثسوقالُمنعمستقبديجقمسحمققالخسرل.
القتتجسمزقمستمىقعالمةق(<max>)قالممجمدةقفيقم صميةقالمنعو. 	ق

إذاقف دقالُمنعوقسرملته،قف وقبتخفرفهقبسلمسءقثبلقمضعهقفيقديجقمسحمققالتنظرف. 	ق
استخدام مساحيق غسيل سائلة

إذا كانت الغسالة مزودة بكوب للمنظف السائل:
2

  

ضعقحسمرةقالمنظفقالسسئلقفيقالم صميةقيثوق"2".2 	ق
إذاقف دقالُمنعوقسرملتهقف وقبتخفرفهقبسلمسءقثبلقمضعهقفيقديجق 	ق

مسحمققالتنظرف.
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4.2  اإلعداد

4.2.1 تصنيف الغسيل
ثوقبتيتربقالخسرلقمف سًقألنماعقاألثمشة،قماللمن،قمديجةقاالتسسخ،قمديجةقحيايةقالمرسهقالمسممحقبهس. *ق

اتبعقدمًمسقالتعلرمستقالممجمدةقبملص ستقالمالبس. *ق

4.2.2 تجهيز المالبس للغسيل
تعملقالمالبسقمالمخسمالتقالميفققبهسقممادقمعدنرةقمقلقحمسالتقالصديقمإبزروقاألحزمةقماألزيايقالمعدنرةقعلىقإلحسقق 	ق

الضييقبسلخسسلة.قثوقبإزالةقاألجزاءقالمعدنرةقأمقاغسلقالمالبسقعنقطيرققمضعهسقفيقكرسقالخسرلقأمقكرسقمخدة.
أخيجقجمرعقالممادقبسلجرمبقمقلقالعمالت،قاألثالو،قممشسبكقاألمياققماثلبقالجرمبقمنقالداخلقللخسيجقمنظفهس.قثدقتتسببق ق

هذهقاألشرسءقفيقإلحسققالضييقبسلخسسلةقمتتسببقفيقحدمثقضمضسء.
ضعقالمالبسقصخريةقالحجوقمقلقجمايبقاألطفسلقمالجمايبقالنسرلمنقفيقكرسقغسرلقأمقكرسقمخدة. 	ق

ضعقالستسئيقداخلقالخسسلةقدمنقضخطهس.قأزلقاألشرسءقالملح ةقبسلستسئي. 	ق
أغلققالسمستق(األبسزرو)قمثوقبتقبرتقاألزيايقغريقالمحكمةقمإصالحقالق مبقمالتمزثست. 	ق

ثوقبخسلقالمنتجستقالممرزةقبملص ستق"ثسبلةقللخسرلقبسلخسسلة"قأمق"تخسلقردمًرس"قبسستخداوقالبينسمجقالمنسسب. 	ق
القتخسلقالمالبسقالملمنةقمعقالمالبسقالبرضسء.قفسلمالبسقال طنرةقالجدردةقذاتقاأللمانقالداكنةقتطلققالكقريقمنقالصبخة.ق 	ق

اغسلهسقعلىقنحمقمنفصل.
رنبخيقالتعسملقمعقالب عقالعنردةقبشكلقمنسسبقثبلقغسلهس.قإذاقكنتقغريقمتأكدقفتح ققمنهسقبمنظفقالمالبسقبسلبخسي. 	ق

القتستخدوقسمىقاأللمانق/قمخرياتقاأللمانقمممادقالتبررضقالمنسسبةقللخسرلقبسلخسسلة.قاتبعقدائًمسقاإليشسداتقالممضحةقعلىق 	ق
العبمة.

ثوقبخسلقالبنطلمنستقمالمالبسقاليثر ةقبعدقثلبهسقعلىقالظهي. 	ق
احتفظقبسلمالبسقالمصنمعةقمنقصمفقمبيقاألن يةقفيقالفيرزيقلبضعقسسعستقثبلقالخسرل.قحرثقسرعملقهذاقعلىقالحدقمنق 	ق

تكمنقالمبي.
رجبقتخلرصقالخسرلقالذيقتعيضقبكقسفةقلممادقمقلقالدثرققأمقحسمضقاللرممنقأمقمسحمققاللبنقإلخقمنقهذهقالممادقثبلق 	ق
مضعهقفيقالخسسلة.قثدقتتجمعقهذهقاألتيبةقمالمسسحرققالممجمدةقعلىقالخسرلقعلىقاألجزاءقالداخلرةقللخسسلةقمتتسببقفيق

عطلهس.

4.2.3 أشياء ينبغي فعلها لتوفير الكهرباء
سمفقتسسعدكقالمعلممستقالتسلرةقعلىقاستخداوقالخسسلةقبصميةقصدر ةقللبرئةقمممفيةقللطسثة.

ثوقبتشخرلقالخسسلةقبإعدادقأثصىقسعةقرسمحقبهسقالبينسمجقالذيقثمتقبتحدرده،قملكنقالقتضعقحمملةقزائدة؛قياجع،ق"جدملق 	ق
االستهالكقمالبينسمج".قياجع،ق"جدملقالبيامجقماالستهالك"

اتبعقدائًمسقاإليشسداتقالممضحةقعلىقعبمةقالمسحمق. 	ق
ثوقبخسلقالمالبسقثلرلةقاالتسسخقفيقديجستقحيايةقمنخفضة. 	ق

استخدوقبيامجقسيرعةقللكمرستقالصخريةقمنقالمالبسقثلرلةقاالتسسخ. 	ق
القتستخدوقالخسلقالتحضرييقمديجستقالحيايةقالعسلرةقلخسلقالمالبسقثلرلةقاالتسسخقأمقالب ع. 	ق

إذاقكنتقتيغبقفيقتجفرفقالمالبسقفيقمجفف،قفسختيقأعلىقسيعةقدميانقعصيقممصىقبهسقأقنسءقالخسرل.ق 	ق
القتستخدوقالمزردقمنقالمنظفقعنقالكمرةقالممصىقبهسقمالمحددةقعلىقالعبمة. 	ق

4.2.4 تحميل الغسيل
افتحقبسبقالخسسلة. 1.ق

2.قضعقعنسصيقالخسرلقفيقالخسسلةقبطير ةقفضفسضة.
ادفعقمأغلققغطسءقالتحمرلقحتىقتسمعقصمتقاإلغالق.قمتأكدقمنقعدوقتعلققأيقشيءقبسلبسب.قرتوقثفلقبسبقالتحمرلقأقنسءق 3.ق

تشخرلقالبينسمج.قرمكنقفتحقالبسبقف طقبعدقفتيةقثصريةقمنقانتهسءقالبينسمج.

4.2.5 سعة التحميل الصحيحة
تعتمدقأثصىقسعةقتحمرلقعلىقنمعقالمالبسقمديجةقاالتسسخقمبينسمجقالخسرلقالميجمة.

ستعملقالخسسلةقتل سئرسًقعلىقتعدرلقم دايقالمرسهقمفً سقلمزنقالخسرلقبهس.

Aتحذير: اتبعقاإليشسداتقالمايدةقفيق"جدملقالبيامجقماالستهالك".قعندقمضعقحملقزائدقبسلخسسلةقرضعفقأداءقالخسسلة.قبسإلضسفةقإلىقذلك،قثدق
تحدثقمشكالتقاالهتزازقمالضمضسء.
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4.1.6 ضبط األرجل

Aتنبيه: رجبقأنقتمضعقغسسلتكقفيقمضعقمستميقممتمازنقعلىقأثدامهسقحتىقتعملقبصمتقمبدمنقاهتزاز.قثوقبممازنةقالجهسزقعنقطيرقق
ضبطقاألثداو.قمإال،قف دقتتحيكقالخسسلةقمنقمكسنهسقمتسببقمشكالتقالتصسدوقماالهتزاز.

تنبيه: القتستخدوقأيقأدماتقلفكقصمامرلقال فل.قمإالقف دقتتعيضقللتلف.

ثوقبفكقصمامرلقال فلقعندقاألثداوقردمًرس. 1ق
اضبطقاأليجلقحتىقر فقالجهسزقفيقمضعقمستٍمقممتمازٍن. 2ق

أحكوقجمرعقصمامرلقاألثفسلقبسلردقميةقأخيى. 3ق

4.1.7 التوصيالت الكهربية
ثوقبتمصرلقالمنتجقبمنفذقمؤيضقمحميقبصمسوقكهيبيق16قأمبري.قلنقتكمنقالشيكةقمسئملةقعنقأيقتلفقثدقرحدثقعندق

استخداوقالخسسلةقدمنقتأيرضققحسبقمسقرتفققمعقال ماعدقالمحلرة.
رنبخيقأنقتتمافققالتمصرالتقمعقال ماعدقالمحلرةقللتمصرل. 	ق

رجبقأنقتكمنقتمصرالتقاألسالكقلدائيةقالمأخذقالكهيبسئيقكسفرةقلتلبرةقاحترسجستقاألجهزة.قرمصىقبسستخداوقثسطعقالدائيةق 	ق
.(GFCI)الكهيبسئرةقالمعربةق

رجبقأنقرظلقثسبسقكبلقالطسثةقفيقمكسنقسهلقالمصملقإلرهقبعدقالتيكرب. 	ق
إذاقكسنتقال رمةقالحسلرةقللمصهيقأمقثسطعقالترسيقفيقالمنزلقأثلقمنق16قأمبري،قفسستخدوقكهيبسئيقمؤهلقلتيكربقمصهيق16ق 	ق

أمبري.
الجهدقالكهيبيقالمحددقفيقثسوق"المماصفستقالفنرة"قرجبقأنقركمنقمسسمًرسقللجهدقالكهيبيقللممصالتقاليئرسرة. 	ق

القت وقبعملقالتمصرالتقعبيقكسبالتقتطمرلقأمقثمابسقمتعددة. 	ق

B.تنبيه: رجبقاستبدالقكسبلقالطسثةقالتسلفقبماسطةقمكرلقخدمةقمعتمد

4.1.8 االستخدام األولي

ثبلقالبدءقفيقاستخداوقالجهسز،قتأكدقمنقإتمسوقاإلعداداتقمأنهسقتتمافققمعق"التعلرمستق
الهسمةقللسالمةقمالبرئة"،قمالتعلرمستقفيقثسوق"التيكرب".

لتجهرزقالخسسلةقللخسرل،قثوقبسلتشخرلقأمالًقببينسمجق"تنظرفقالحلة".قإذاقلوقركنقهذاق
البينسمجقمتسحسًقفيقآلتك،قثوقبتطبرققالطير ةقالمشسيقإلرهسقفيقال سوق4.4.2.

C
استخدوقمضسدقاليماسبقالمنسسبقللخسسالت.

ثدقرتب ىقبعضقالمسءقفيقالخسسلةقنترجةقعملرستقمياثبةقالجمدة.قالقرعدقهذاقاألميقمضًياقبسلمنتج.
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4.1.4 توصيل مصدر إمداد الماء

C
ضخطقإمدادقالمسءقالمطلمبقلتشخرلقالخسسلةقرتيامحقمنق1قإلىق10قبسيق(0.1ق–ق10قملليقبسسكسل).قرلزوقتدفققمنق10قإلىق80قلتيقمسءقفيق

الدثر ةقمنقالصنبميقمفتمحقبشكلقكسملقلكيقتعملقالخسسلةقبطير ةقسلسة.قثوقبتمصرلقصمسوقخفضقضخطقالمسءقإنقكسنقضخطقالمسءقأعلىقمنق
ذلك.

A
تنبيه: مرياعىقعدوقتمصرلقالخسسالتقذاتقمنفذقدخملقالمسءقالفيديقبصنبميقالمسءقالسسخن.قمفيقهذهقالحسلةقسرتلفقالخسرلقأمقستتحملق

الخسسلةقإلىقمضعقالحمسرةقملنقتعمل.

تنبيه: القتستخدوقخياطروقمداخلقالمسءقال درمةقأمقالمستخدمةقفيقالخسسلةقالجدردة.قحرثقأنهسقثدقتتسببقفيقحدمثقب عقبسلمالبس.

أحكوقتقبرتقصمامرلقالخيطموقبسلرد.قالقتستخدوقأداةقعندقيبطقالصمامرل. 1ق
عندقإتمسوقتمصرلقالخيطمو،قتح ققمسقإذاقكسنقهنسكقمشكالتقفيقالتسيبق 2ق

عندقن سطقالتمصرلقبفتحقالصنبميقتمسمسً.قمفيقحسلةقمجمدقأيقتسيربقأغلقق
الصنبميقمأزلقالصمملة.قأعدقيبطقالصسمملةقبإحكسوقبعدقالكشفقعلىقالعسزل.ق
لمنعقتسيبقالمرسهقمالتلفرستقالنستجةقعنقذلك،قحسفظقعلىقالصنسبريقمخل ةقعندمسق

القتستخدوقالجهسز.

4.1.5 توصيل خرطوم الصرف بفتحة الصرف
ثوقبتقبرتقطيفقخيطموقالصيفقمبسشيةقبفتحةقالصيف،قأمقالميحسض،قأمققحمضقاالستحمسوق 	ق

A
تنبيه: ثدقُرخميقمنزلكقبسلمسءقإذاقانفلتقالخيطموقمنقمبرتهقأقنسءقتصيرفقالمسء.قعالمةقعلىقذلك،قملكنقريجىقاالنتبسهقإلىقخطيقاإلصسبةق
بحيمققبسببقديجستقحيايةقالخسرلقالميتفعة!قلمنعقهذهقالمماثفقمللتأكدقمنقأداءقالخسسلةقبسلنسبةقللمرسهقعلىقنحمقجرد،قمعملرةقالتصيرفق

بدمنقآرةقمشكالت،قثوقبإصالحقخيطموقالصيفقمتقبرتهقبإحكسو.

40
 c

m

10
0 

cm

	قثوقبتمصرلقالخيطموقعلىقحدقأدنىقمنقايتفسعق40قسوقمكحدق
أثصىق100قسو.

	قفيقحسلةقيفعقالخيطموقبعدقمضعهقعلىقمستمىقاأليضرةقأمق
بسل يبقمنقاأليضق(بمسقالقر لقعنق40قسوقأعلىقاأليض)،ق

فسمفقرصبحقالتصيرفقصعًبسقمرخيجقالخسرلقمبتلقكقريا.قلذاق
ريجىقاتبسعقااليتفسعستقالمحددةقفيقاليسو.

لمنعقمرسهقالصيفقمنقالعمدةقإلىقالخسسلةقميةقأخيى،قملضمسنقسهملةقالصيف،قالقتخميقطيفقالخيطموقفيقمرسهقالصيفق 	ق
مالقتدخلهسقفيقفتحةقالصيفقلمسقرزردقعلىق15قسو.قإذاقكسنقطمرالً،قثوقب طعهقلرصبحقثصرًياقحسبقالحسجة.

رنبخيقتجنبققنيقطيفقالخيطموقأمقالمشيقفمثهقأمقانحشسيهقبرنقمنفذقالتصيرفقمالخسسلة. 	ق
إذاقكسنقالخيطموقثصرًياقجًدا،قفسستخدمهقبإضسفةقخيطموقالتطمرلقاألصلي.قالقرمكنقأنقركمنقالخيطموقأطملقمنق3.2ق 	ق

متي.قلتجنبقاألعطسلقالنسجمةقعنقتسيبقالمسء،قرجبقتقبرتقالمصلةقبرنقخيطموقالتطمرلقمخيطموقالتصيرفقبإحكسوق
بسالستعسنةقبمشبكقمالئوقحتىقالقتنحلقمرحدثقالتسيب.
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التركيب  4.1
قاستعنقبأثيبقمكرلقخدمةقمعتمدقلتيكربقالمنتج.ق 	ق

قإعدادقالمكسنقمالتجهرزاتقالكهيبرةقمتجهرزاتقإمدادقالمسءقمتصيرفهقفيقمكسنقالتيكربقرعدقمنقمسئملرةقالعمرل.ق 	ق
قتأكدقمنقعدوقانقنسءقمدخلقالمسءقمخياطروقالتصيرفقمأرًضسقكبلقالطسثة،قأمقانحشسيهسقأمقتش  هسقأقنسءقدفعقالمنتجقفيقمكسنهق 	قق

بعدقإجياءاتقالتيكربقأمقالتنظرف.ق
قتأكدقمنقإجياءقالتيكربقمالتمصرالتقالكهيبسئرةقللجهسزقمنقخاللقفنيقخدمةقمعتمد.قجهةقالتصنرعقغريقمسؤملةقعنق 	ق

األعطسلقالمتيتبةقعنقإجياءاتقر موقبهسقشخصقغريقمعتمد.ق
ثبلقالتيكرب،قرجبقالتأكدقبصيًرسقمنقخلمقالمنتجقمنقالعرمب.قمفيقحسلةقمجمدقعرمبقالقت وقبتيكربه.قرمكنقأنقتمقلق 	ق

المنتجستقالتسلفةقخطًياقعلىقسالمتك.

4.1.1 المكان المالئم للتركيب
ضعقالجهسزقعلىقأيضرةقصلبةقممستمرة.قالقتضعهقعلىقالسجسدقذمقالمبيقالكقرفقأمقأسطحقمشسبهة. 	ق

ثدقرصلقالمزنقاإلجمسليقللخسسلةقمالمجففق-فيقحسلةقامتالئهمس-قممضعهمسقفمققبعضقإلىق180قكجوقت يرًبس.قضعقالخسسلةق 	ق
علىقأيضرةقصلبةقمقسبتةقتستطرعقتحملقق لقالخسسلة!

القتضعقالخسسلةقفمققكبلقالطسثة. 	ق
القت وقبتيكربقالجهسزقفيقبرئستقحرثقتنخفضقفرهسقديجةقالحيايةقعنق0قديجةقمئمرة. 	ق

ُر تيحقتيكقفجمةقعلىقجسنبيقالجهسزقللحدقمنقاالهتزازقمالضمضسء. 	ق
القتضعقالجهسزقعلىقأيضرةقمنحديةقأمقبجمايقالحمافقأمقعلىقمنصة. 	ق

القتضعقمصسديقالحيايةقمقلقالمماثدقالمسطحة،قالمكماة،قاألفيان،قممسقإلىقذلكقعلىقالخسسلةقمالقتستخدمهسقعلىقالمنتج. 	ق

4.1.2 إزالة دعامة التغليف

ثوقبإمسلةقالخسسلةقللخلفقإلزالةقدعسمةقالتخلرف.قأزلقدعسمةقالتخلرفقعنقطيرققسحبق
الشيرط.قالقت وقبهذهقالعملرةقبنفسك.ق

4.1.3 إزالة أقفال تأمين النقل
ثوقبفكقجمرعقالمسسمريقبمفتسحقمنسسبقحتىقتتحيكقبحيرة  1ق

ثوقبإزالةقمسسمريقأمسنقالن لقبتدمريهسقبيفق. 2ق
أدخلقالخطسءقالبالستركيقفيقالعبمةقالتيقتحتميقعلىقدلرلقالمستخدوقفيقالفتحستقالتيقعلىقاللمحةقالخلفرة. 3ق

A.تنبيه: ثوقبإزالةقأحزمةقاألمسنقللن لقثبلقتشخرلقالخسسلة!قمإالقف دقتتعيضقللتلف

C.احتفظقبمسسمريقتأمرنقالن لقبمكسنقآمنقإلعسدةقاستخدامهسقعندقالحسجةقإلىقن لقالخسسلةقمجدًداقفيقالمست بل

ثوقبتيكربقمسسمريقسالمةقالن لقبتيتربقمعكمسقإلجياءاتقالفك.
القت وقمطلً سقبتحيركقالخسسلةقبدمنقتقبرتقمسسمريقتأمرنقالن لقفيقمماضعهسقجرًدا!
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المواصفات الفنية  4

االلتزام بمرسوم اللجنة المختصة )االتحاد األوروبي( رقم 1061/2010
Bekoاسوقالمميدقأمقالعالمةقالتجسيرة

BSSق6512قWTEاسوقالممدرل
6السعةقالم ديةق(كجو)ق

A+++فئةقكفسءةقاستخاللقالطسثةق/ققالم رسسقمنقA+++ق(أعلىقكفسءة)قإلىقDق(أدنىقكفسءة)
152االستهالكقالسنميقللطسثةق(كرلمماطقسسعة)ق(1)

0,730استهالكقالطسثةقلبينسمجقاألثطسنقال رسسيق°60وقمعقالكمرةقالكسملةق(كرلمماطقسسعة)
0,623استهالكقالطسثةقلبينسمجقاألثطسنقال رسسيق°60وقمعقكمرةقجزئرةق(كرلمماطقسسعة)
0,620استهالكقالطسثةقلبينسمجقاألثطسنقال رسسيق°40وقمعقكمرةقجزئرةق(كرلمماطقسسعة)

0,250استهالكقال ديةقفيق‘off-mode’ق(مضعقاإلر سف)ق(ماط)
1,000استهالكقال ديةقفيق‘modeقleft-on’ق(مضعقالتشخرلقالمستمي)ق(ماط)

8799االستهالكقالسنميقللمسءق(لتي)ق(2)
Cفئةقكفسءةقالعصيقمالتجفرفق/ققالم رسسقمنقAق(أعلىقكفسءة)قإلىقGق(أدنىقكفسءة)

1000أثصىقسيعةقللعصيق(لفةقفيقالدثر ة)
62كمرةقاليطمبةقالمتب رةق(%)

أثطسنقاثتصسديق°60وقبينسمجقاألثطسنقال رسسيقق(3)
مق°40و

240مثتقبينسمجقاألثطسنقال رسسيق°60وقمعقالكمرةقالكسملةق(دثر ة)
190مثتقبينسمجقاألثطسنقال رسسيق°60وقمعقكمرةقجزئرةق(دثر ة)
190مثتقبينسمجقاألثطسنقال رسسيق°40وقمعقكمرةقجزئرةق(دثر ة)

N/Aالفتيةقالزمنرةقلمضعقالتشخرلقالمستميق(دثر ة)
61/77انبعسقستقالضمضسءقالصمترةقالتيقتنت لقعبيقالهماءقأقنسءقالخسل/العصيق(درسربل)

Noمدمج
84االيتفسعق(سو)
60العيضق(سو)

44العمقق(سو)
55المزنقالصسفيق(+/-قكجو)

مدخلقمرسهقمحردق/قمدخلقمرسهققنسئي
	ق/ق-

	قمتسح
50Hzق/قVق230الترسيقالكهيبيق(فملت/هيتز)

10إجمسليقالترسيق(بسألمبري)
ق1550الطسثةقالكلرةق(مات)

9213كمدقالممدرلقاألسسسي
(1)قاستهالكقالطسثةقبنسًءقعلىق220قدميةقغسلقثرسسرةقلبيامجقاألثطسنقعلىقديجةقحيايةق°60وقمق°40وقمعقالكمرةقالكسملةقمكمرةقجزئرة،قماستهالكقاألمضسعقمنخفضةق

ال دية.قسمفقرعتمدقاستهالكقالطسثةقالفعليقعلىقطير ةقاستعمسلقالجهسز.

(2)قاستهالكقالمسءقبنسًءقعلىق220قدميةقغسلقثرسسرةقلبيامجقاألثطسنقعلىقديجةقحيايةق°60وقمق°40وقمعقالكمرةقالكسملةقمكمرةقجزئرة.قسمفقرعتمدقاستهالكقالمسءقالفعليق

علىقطير ةقاستعمسلقالجهسز.

(3)ق„بينسمجقاألثطسنقال رسسيق°60و“قمق„بينسمجقاألثطسنقال رسسيق°40و“قهمسقالبينسمجسنقال رسسرسنقللخسل،قمتسييقعلرهمسقالمعلممستقالممجمدةقفيقالملصققمالبطسثة،ق

مهذانقالبينسمجسنقمنسسبسنقلتنظرفقالمالبسقمالمنسمجستقال طنرةقذاتقاالتسسخقالعسدي،قمرتمرزقهذانقالبينسمجسنقبأنهمسقاألعلىقفيقالكفسءةقمنقحرثقاستهالكقالطسثةقمالمسءق
مًعس.ق

ثدقتخضعقمماصفستقهذاقالجهسزقللتخرريقدمنقإخطسيقمسبققألغياضقتحسرنقجمدةقالمنتج.
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2  تعليمات هامة للسالمة والبيئة

WEEE 2.1 االلتزام بتوجيهات
قرتمافققهذاقالجهسزقمعقتمجرهستقWEEEقاألميمبرةق(EU/2012/19).ققرحملقهذاقالجهسزقيمزقتمضرحيق

.(WEEE)لنفسرستقاألجهزةقالكهيبسئرةقماإللكتيمنرةق
توقتصنرعقهذاقالمنتجقبسستخداوقأجزاءقمممادقعسلرةقالجمدةقرمكنقإعسدةقاستخدامهسقبسإلضسفةقإلىقمنسسبةقإلعسدةق

التدمري.قملذا،قالقتتخلصقمنقهذاقالمنتجقمعقالنفسرستقالمنزلرةقالعسدرةقفيقنهسرةقصالحرتهقللعمل.قمعلركقأنق
تأخذهقإلىقميكزقتجمرعقخسصقبإعسدةقتدمريقاألجهزةقالكهيبرةقماإللكتيمنرة.قريجىقاستشسيةقالجهستقالمحلرةق

لمعيفةقأثيبقميكزقتجمرع.ق
:RoHSالتمافققمعقتمجرهستق

رتمافققالجهسزقالذيقثمتقبشياؤهقمعقتمجرهستقEU/2011/65)قRoHSقEU).ققمالقرحتميقعلىقممادق
ضسيةقأمقمحظميةقمنقتلكقالمايدةقبسلتمجرهست.

2.2 بيانات التعبئة
توقتصنرعقممادقالتعبئةقالخسصةقبسلمنتجقمنقممادقثسبلةقإلعسدةقالتدمريقبمسقرتفققمعق"ثمانرنقالبرئةقال ممرة".قالقتتخلصقمنقممادق
التعبئةقمعقالنفسرستقالمنزلرةقأمقالنفسرستقاألخيى.قعلركقأنقتأخذهسقإلىقمياكزقتجمرعقممادقالتعبئةقالمخصصةقبماسطةقالجهستق

المحلرة.

3  الغرض من االستخدام

قهذاقالمنتجقمصموقلالستخداوقالمنزلي.قمغريقمنسسبقلالستخداوقالتجسييقمرجبقأالقرستخدوقفيقغريقالخيضقالمخصصقله. 	ق
قتستخدوقهذهقالخسسلةقف طقلخسلقمتجفرفقالمالبسقالمحددةقفيقهذاقالدلرل. 	ق

قتخليقجهةقالصنعقطيفهسقمنقأيقمسؤملرةقمتيتبةقعلىقاالستخداوقأمقالن لقغريقالصحرح. 	ق
قعميقخدمةقالجهسزق10قسنمات.قخاللقهذهقالفتية،قسرتوقاستبدالقثطعقالخرسيقاألصلرةقلتشخرلقالجهسزقبشكلقسلرو. 	ق
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ق القتنسىقإغالققبسبقالتحمرلقعندقتيكقمكسنقمجمدقالخسسلة.	 	

ق ثوقبتخزرنقكسفةقالمنظفستقماإلضسفستقفيقمكسنقآمنقبعرًداقعنقمتنسملقاألطفسلقمذلكق	 	

منقخاللققإغالققغطسءقحسمرةقالمنظفستقأمقإثفسلقعلبةقالمنظفست.
1.3 السالمة الكهربائية

ق إذاقكسنتقالخسسلةقمعطلة،قرجبقأالقرتوقتشخرلهسقإالقإذاقتوقإصالحهسقمنقثبلقميكزق	 	

صرسنةقمعتمد.قخطيقالصع ةقالكهيبسئرة!
ق هذهقالخسسلةقمصممةقلالستميايقفيقالعملقفيقحسلةقيجمعقالترسيقالكهيبيقبعدقان طسعه.ق	 	

إذاقكنتقتيردقإلخسءقالبينسمج،قياجعقثسوق"إلخسءقالبينسمج".
ق ثوقبتمصرلقالمنتجقبمنفذقمؤيضقمحميقبصمسوقكهيبيق16قأمبري.قالقتهملقتيكربق	 	

التأيرضقبماسطةقفنيقكهيبسئيقمؤهل.قلنقتكمنقالشيكةقمسئملةقعنقأيقتلفرستقثدقتنشأق
عندقاستخداوقالخسسلةقبدمنقطيفقأيضيقبمسقرتفققمعقاللمائحقالمحلرة.

ق الصع ةق	 خطيق مطلً س!ق علرهسق المسءق يشق أمق فمثهسق المسءق بصبق الخسسلةق تخسلق الق 	

الكهيبسئرة!
ق القتلمسقم بسقكسبلقالطسثةقبأرديقمبتلة!قالقتمسكقكسبلقالطسثةقلنزعقثسبسقاآللة،قعلركق	 	

دائمسًقنزعقال سبسقبإمسسكقالم بسقبأحدقاألردي،قمسحبقال سبسقبسلردقاألخيى.
ق رجبقفصلقالخسسلةقأقنسءقإجياءاتقالتيكرب،قمالصرسنة،قمالتنظرف،قماإلصالح.	 	

ق فيقحسلةقتلفقكبلقالطسثة،قرجبقاستبدالهقبماسطةقالشيكةقالمصنعة،قأمقخدمةقمسقبعدق	 	

البرع،قأمقشخصقلدرهقنفسقالمؤهالتق(مرفضلقأنقركمنقفنيقكهيبسء)،قأمقشخصقمسق
رعرنهقالمستميدقلتجنبقالمخسطيقالمحتملة.

1.4 سالمة األسطح الساخنة

أقنسءقغسلقالخسرلقعندقديجستقحيايةقميتفعة،قسرصبحق
زجسجقبسبقالتحمرلقسسخنسً.قمبسلنظيقإلىقهذهقالح ر ة،ق
مأقنسءقعملرةقالخسرل،قعلركقإب سءقاألطفسلقبعرداًقعنقبسبق

تحمرلقالجهسزقلمنعهوقمنقلمسه.
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تعليمات السالمة العامة  1
رشملقهذاقال سوقتعلرمستقاألمنقمالتيقثدقتسسعدقعلىقمنعقاإلصسبستقممخسطيقاإلصسبستق

الخطرية.قجمرعقأنماعقالضمسنستقتكمنقبسطلةقإذاقلوقرتوقاتبسعقهذهقالتعلرمست.
1.1 سالمة الحياة والمنشآت

ق القتضعقالمنتجقعلىقأيضرةقمخطسةقبسلسجسد.قستسخنقاألجزاءقالكهيبسئرةقحرثقأنق	 	

مشكالتق حدمثق فيق رتسببق ثدق مسق مهمق الجهسز.ق تحتق منق الدميانق رمكنهق الق الهماءق
بسلخسسلة.

ق انزعقثسبسقالجهسزقإذاقلوقركنقثردقاالستخداو.	 	

ق ر موقميكزقالخدمةقدائًمسقبإجياءاتقالتيكربقماإلصالح.قجهةقالصنعقغريقمسؤملةق	 	

عنقاألعطسلقالمتيتبةقعلىقإجياءاتقر موقبهسقشخصقغريقمعتمد.
ق رجبقالتأكدقمنقيبطقخيطموقإمدادقالمسءقمخيطموقالتصيرفقمعدوقتلفهمس.قمإال،قثدق	 	

رحدثقتسيبقللمرسه.
ق برنمسقالتزالقهنسكقمرسهقداخلقالجهسز،قالقتفتحقبسبقالتحمرلقمالقت وقبإزالةقالفلتي.قمإال،ق	 	

فسرحدثقخطيقانسكسبقالمسءقالسسخنقأمقاإلصسبةقمنه.
ق القتفتحقبسبقالتحمرلقالم فلةقعنمةقمطلً س.قرمكنقفتحقالبسبقبعدقبضعةقدثسئققمنقانتهسءق	 	

دميةقالخسرل.قفيقحسلةقفتحقبسبقالتحمرلقعنمة،قف دقتتلفقمركسنركرةقال فلقمالبسب.
ق استخدوقالمنظفستقمالُمنعمستقمالممادقاإلضسفرةقالمنسسبةقللخسسالتقاألتممستركرةقف ط.	 	

ق اتبعقالتعلرمستقعلىقملصققاألثمشةقمعبمةقالمنظف.	 	

1.2 سالمة األطفال
ق رمكنقاستخداوقهذاقالمنتجقمنقطيفقاألطفسلقالذرنقهوقبعميق8قسنماتقفأكقيقماألفيادق	 	

ذميقاإلعسثةقالبدنرة،قأمقالحسرة،قأمقالذهنرةقأمقالذرنقلرسقلدرهوقالخبيةقمالمعيفةقالكسفرةق
طسلمسقأنهوقخسضعرنقلليثسبةقأمقمديبرنقبشأنقاالستخداوقاآلمنقلهذاقالمنتجقممخسطيه.ق
الصرسنةق بأعمسلق ر موقاألطفسلق أالق الجهسز.قرجبق بهذاق العبثق رجبقعلىقاألطفسلقعدوق

مالتنظرفقإالقإذاقكسنقرشيفقعلرهوقشخصقمس.
ق ثدقتكمنقممادقالتعبئةقخطريةقعلىقاألطفسل.قضعقممادقالتخلرفقفيقمكسنقآمنقبعرًداقعنق	 	

متنسملقاألطفسل.
ق األجهزةقالكهيبسئرةقخطيةقعلىقاألطفسل.قلذا،قابققاألطفسلقبعرًداقعنقالخسسلةقأقنسءق	 	

تشخرلهس.قمالقتسمحقلهوقبسلعبثقفيقالخسسلة.قاستخدوقثفلقاألطفسلقلمنعقاألطفسلقمنقالعبثق
بسلخسسلة.

توقتصنرعقهذاقالمنتجقبسستخداوقأحدثقالت نرستقبسستخداوقطيققصدر ةقللبرئة.
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