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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

Παρακαλούμε να διαβάσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες χρήσης!
Αγαπητέ Πελάτη,
Ελπίζουμε ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν αυτό, το οποίο 
έχει κατασκευαστεί σε υπερσύγχρονα εργοστάσια και έχει περάσει από αυστηρή 
διαδικασία ελέγχου ποιότητας.
Για να το επιτύχετε αυτό, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο 
χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική 
αναφορά. Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτον, παραδώστε μαζί 
και το εγχειρίδιο.
Το εγχειρίδιο χρήστη θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας 
με γρήγορο και ασφαλή τρόπο.
• Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη 
συσκευή σας.
• Τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας.
• Διατηρείτε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη σε ετοιμότητα χρήσης για να ανατρέχετε 
στο μέλλον. 
• Επίσης διαβάστε την υπόλοιπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.
Θυμηθείτε ότι αυτό το εγχειρίδιο χρήστη έχει εφαρμογή και σε αρκετά άλλα 
μοντέλα. Οι διαφορές μεταξύ μοντέλων θα επισημαίνονται στο εγχειρίδιο.

Εξήγηση των συμβόλων
Σε όλο το παρόν Εγχειρίδιο χρήστη χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες υποδείξεις σχετικά με τη 
χρήση.

Προειδοποίηση για καταστάσεις επικίνδυνες για τη ζωή και την 
περιουσία.

Προειδοποίηση για ηλεκτροπληξία.

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα 
από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή άλλα απόβλητα. 
Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από 
τις τοπικές αρχές.
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1 Πλυντήριο πιάτων
Επισκόπηση

1.Πάνω επιφάνεια εργασίας (εξαρτάται 
από το μοντέλο)

2.Πάνω φτερωτή
3.Κάτω καλάθι
4.Κάτω φτερωτή
5.Φίλτρα
6.Πίνακας ελέγχου
7.Πόρτα 
8.Θήκη διανομής απορρυπαντικού
9.Υποδοχή κάτω φτερωτής 
10.Καλάθι μαχαιροπίρουνων
11.Καπάκι δοχείου αποσκληρυντικού 
12.Ράγα πάνω καλαθιού
13.Πάνω καλάθι με σχάρα 
14.Σύστημα στεγνώματος με ανεμιστήρα 

(εξαρτάται από το μοντέλο)
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Τεχνικές προδιαγραφές

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες της Ε.Ε.:
Οι φάσεις ανάπτυξης, παραγωγής και πώλησης του προϊόντος αυτού 
συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε 

όλους τους εφαρμόσιμους κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC, IEC 60436, EN 50242

Τροφοδοσία ρεύματος 220-240 V, 50 Hz
Συνολική κατανάλωση 
ισχύος 1800-2100 W

Κατανάλωση ισχύος 
θέρμανσης 1800 W

Συνολικό ρεύμα
(ανάλογα με το μοντέλο) 10 A (δείτε την πινακίδα τύπου)

Κατανάλωση ισχύος 
αντλίας αποστράγγισης 30 W

Πίεση νερού 0,3 –10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0,08-1,0 MPa)

C Οι τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής αυτής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος.

C Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές και 
ενδέχεται να μη συμφωνούν ακριβώς με το προϊόν σας. 

C Οι τιμές που αναφέρονται στις ετικέτες της συσκευής ή στην τεκμηρίωση 
που τη συνοδεύει έχουν αποκτηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες σύμφωνα 
με τα σχετικά πρότυπα. Οι τιμές αυτές ενδέχεται να διαφέρουν στην πράξη, 
ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος της συσκευής.

Σημείωση για τους φορείς δοκιμών:
Τα απαιτούμενα δεδομένα για δοκιμές απόδοσης θα παρέχονται κατόπιν ζήτησης. 
Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματα μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μην παραλείψετε στο e-mail του αιτήματός σας να παρέχετε τον κωδικό αριθμό, 
τον αριθμό στοκ και τον αριθμό σειράς του προϊόντος προς δοκιμή, μαζί με 
τις πληροφορίες επικοινωνίας σας. Ο κωδικός αριθμός, ο αριθμός στοκ και ο 
αριθμός σειράς του προϊόντος αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων που είναι 
τοποθετημένη στο πλάι της πόρτας.

dishwasher@standardloading.com
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2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 
οδηγίες ασφαλείας που 
θα σας βοηθήσουν να 
προστατευτείτε από τον 
κίνδυνο τραυματισμού ή 
υλικών ζημιών. Μη τήρηση 
αυτών των οδηγιών 
θα καταστήσει άκυρη 
οποιαδήποτε εγγύηση.
Γενικά για την ασφάλεια
·	 Ποτέ μην τοποθετήσετε 

τη συσκευή σε δάπεδο 
που καλύπτεται 
από χαλί ή μοκέτα. 
Διαφορετικά, η έλλειψη 
ροής αέρα κάτω από τη 
συσκευή θα προκαλέσει 
υπερθέρμανση των 
ηλεκτρικών εξαρτημάτων. 
Αυτό θα προκαλέσει 
προβλήματα στη συσκευή 
σας.

·	 Μη χρησιμοποιήσετε 
τη συσκευή αν υπάρχει 
φθορά ή ζημιά στο 
καλώδιο / το φις 
ρευματοληψίας. Καλέστε 
τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο σέρβις.

·	 Συνδέστε τη συσκευή 
σε γειωμένη πρίζα 
που προστατεύεται 
από ασφάλεια που 
συμμορφώνεται με 
τις τιμές στον πίνακα 
“Τεχνικές προδιαγραφές”. 
Μην αμελήσετε να 
αναθέσετε σε αδειούχο 
ηλεκτρολόγο να κάνει την 
εγκατάσταση γείωσης. 
Ο κατασκευαστής δεν 
θα φέρει καμία ευθύνη 
για τυχόν βλάβες που 
θα προκύψουν αν η 
συσκευή χρησιμοποιηθεί 

χωρίς γείωση που πληροί 
τους ισχύοντες τοπικούς 
κανονισμούς.

·	 Οι εύκαμπτοι σωλήνες 
τροφοδοσίας και 
αποστράγγισης νερού 
πρέπει πάντα να είναι 
καλά στερεωμένοι και να 
μην παρουσιάζουν φθορά.

·	 Αποσυνδέετέ τη συσκευή 
σας από την πρίζα όταν 
δεν χρησιμοποιείται.

·	 Ποτέ μην πλύνετε τη 
συσκευή απλώνοντας 
ή χύνοντας νερό πάνω 
της! Υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας!

·	 Ποτέ μη αγγίξετε το φις 
με βρεγμένα χέρια! Ποτέ 
μην αφαιρέσετε το φις 
από την πρίζα τραβώντας 
το καλώδιο, τραβάτε 
πιάνοντας μόνο το φις.

·	 Η συσκευή πρέπει να είναι 
αποσυνδεδεμένη από την 
πρίζα κατά τη διάρκεια των 
εργασιών εγκατάστασης, 
συντήρησης, καθαρισμού 
και επισκευών.

·	 Πάντα αναθέτετε τις 
διαδικασίες εγκατάστασης 
και επισκευών σε 
εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο σέρβις. Ο 
κατασκευαστής δεν θα 
είναι υπεύθυνος για ζημιές 
που μπορεί να προκύψουν 
από διαδικασίες που 
εκτελούνται από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα.

·	 Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε 
χημικούς διαλύτες 
στη συσκευή. Θα 
προκαλέσουν κίνδυνο 
έκρηξης. 
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·	 Όταν τραβάτε τελείως 
έξω το πάνω και το κάτω 
καλάθι, η πόρτα του 
προϊόντος θα στηρίζει όλο 
το βάρος των καλαθιών. 
Μην τοποθετήσετε άλλα 
φορτία στην πόρτα. 
Διαφορετικά η συσκευή 
μπορεί να γείρει.

·	 Ποτέ μην αφήσετε την 
πόρτα της συσκευής 
ανοιχτή εκτός κατά τις 
διαδικασίες φόρτωση και 
εκφόρτωσης.

·	 Μην ανοίγετε την πόρτα 
της συσκευής κατά τη 
λειτουργία της εκτός αν 
αυτό είναι απαραίτητο. 
Προσέχετε την απότομη 
έξοδο καυτού ατμού όταν 
χρειάζεται να ανοίξετε την 
πόρτα.

Προβλεπόμενη χρήση
Αυτή η συσκευή προορίζεται 
για χρήση σε οικιακές και 
παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
·	 περιοχές κουζίνας 

προσωπικού σε 
καταστήματα, γραφεία 
και άλλα περιβάλλοντα 
εργασίας,

·	 αγροτικά σπίτια,
·	 από πελάτες σε 

ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα 
περιβάλλοντα οικιακού 
τύπου,

·	 περιβάλλοντα τύπου 
ενοικιαζόμενου δωματίου 
με πρωινό;

·	 Πρέπει να 
χρησιμοποιούνται 
μόνο απορρυπαντικά, 
γυαλιστικά και πρόσθετα 
ασφαλή για πλυντήρια 
πιάτων.

·	 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.

·	 Η συσκευή δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται από 
άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές 
ή πνευματικές 
ικανότητες ή με έλλειψη 
εμπειρίας ή γνώσης 
(περιλαμβανομένων 
παιδιών), εκτός αν τα 
άτομα αυτά επιτηρούνται 
από άτομο που θα 
είναι υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους ή που θα 
τα καθοδηγεί σχετικά με τη 
χρήση του προϊόντος.

Σχετικά με την ασφάλεια των 
παιδιών
·	 Οι ηλεκτρικές συσκευές 

είναι επικίνδυνες για τα 
παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά 
μακριά από τη συσκευή 
όταν αυτή είναι σε χρήση. 
Μην τα αφήνετε να 
πειράζουν τη συσκευή.

·	 Μην ξεχνάτε να κλείνετε 
την πόρτα της συσκευής 
όταν εγκαταλείπετε το 
χώρο όπου βρίσκεται η 
συσκευή.

·	 Αποθηκεύετε όλα τα 
απορρυπαντικά και τα 
πρόσθετα σε ασφαλές 
μέρος μακριά από τα 
παιδιά.
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3 Εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση της συσκευής 
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
σέρβις. Για να προετοιμάσετε τη 
συσκευή για χρήση, πριν καλέσετε 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
σέρβις βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα 
τα συστήματα ηλεκτρισμού, παροχής 
τρεχούμενου νερού και αποχέτευσης. Αν 
δεν είναι, καλέστε ειδικευμένο τεχνικό 
και υδραυλικό για να πραγματοποιήσει 
τυχόν αναγκαίες εργασίες.
C Η προετοιμασία της θέσης και 

των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού 
ρεύματος, τρεχούμενου νερού 
και αποχέτευσης στη θέση 
εγκατάστασης αποτελούν ευθύνη του 
πελάτη.

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

B Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε 
οπτικά αν η συσκευή παρουσιάζει 
οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά. Αν 
ναι, τότε μην την εγκαταστήσετε. 
Οι συσκευές που έχουν υποστεί 
ζημιά προκαλούν κινδύνους για την 
ασφάλειά σας.

A Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι 
σωλήνες εισόδου νερού και εξόδου 
απόνερων, δεν θα διπλώσουν, 
τσακίσουν ή συμπιεστούν καθώς 
σπρώχνετε τη συσκευή στη θέση της 
μετά τις διαδικασίες εγκατάστασης ή 
καθαρισμού.

 Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, 
προσέξτε να μην προξενήσετε 
ζημιά στο δάπεδο, τους τοίχους, 
τις σωληνώσεις κλπ. Μην πιάνετε 
τη συσκευή από την πόρτα ή τον 
πίνακα ελέγχου όταν θέλετε να τη 
μετακινήσετε.

Κατάλληλη θέση εγκατάστασης
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στέρεο 

και επίπεδο δάπεδο με επαρκή 
φέρουσα ικανότητα! Η συσκευή 
πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδη 
επιφάνεια για να μπορεί να κλείνει η 
πόρτα της άνετα και με ασφάλεια.

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

- Κρατάτε τη συσκευή τουλάχιστον 1 
εκ. από τις πλευρές άλλων επίπλων.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στέρεο 
δάπεδο. Μην την τοποθετήσετε 
πάνω σε χαλί με παχύ πέλος ή σε 
παρόμοιες επιφάνειες.

B Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω 
στο καλώδιο ρεύματος.

- Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μια θέση 
που θα επιτρέπει γρήγορη και 
άνετη φόρτωση και εκφόρτωση των 
πιάτων.

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε θέση 
κοντά στην παροχή νερού και στο 
άνοιγμα αποχέτευσης. Επιλέξτε τη 
θέση εγκατάστασης λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση δεν μπορεί να 
αλλάξει αφού γίνουν οι συνδέσεις.

Σύνδεση της παροχής νερού
C Συνιστούμε την τοποθέτηση φίλτρου 

στην είσοδο παροχής νερού της 
οικίας/του διαμερίσματος για 
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- Αφού κάνετε τις συνδέσεις, ανοίξτε 
πλήρως τους διακόπτες παροχής 
νερού για να ελέγξετε για διαρροές.

A Για την ασφάλειά σας, κλείνετε 
τελείως το διακόπτη παροχής 
νερού μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος πλυσίματος.

Σύνδεση με την αποχέτευση
Ο εύκαμπτος σωλήνας εξόδου 
απόνερων μπορεί να συνδεθεί απ’ 
ευθείας σε άνοιγμα αποχέτευσης 
ή στην υποδοχή αποχέτευσης του 
νεροχύτη. Το μήκος της σύνδεσης 
αυτής πρέπει να είναι το λιγότερο 50 
εκ. και το πολύ 100 εκ. από το δάπεδο. 

προστασία της συσκευής από ζημιές 
οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν 
από ακαθαρσίες (άμμο, χώμα, 
σκουριά κλπ.) που προέρχονται 
από το δημοτικό σύστημα παροχής 
νερού ή από το δικό σας σύστημα 
νερού, αλλά και για την πρόληψη 
προβλημάτων όπως κιτρινίσματος ή 
συσσώρευσης ιλύος στο τέλος του 
πλυσίματος.

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού: 
έως 25°C
Το πλυντήριο πιάτων δεν επιτρέπεται να 
συνδεθεί σε ανοικτές διατάξεις θερμού 
νερού ή σε ταχυθερμαντήρες.
- Μη χρησιμοποιήσετε παλιό ή 

μεταχειρισμένο εύκαμπτο σωλήνα 
εισόδου νερού στην καινούργια 
συσκευή. Χρησιμοποιήστε τον 
καινούργιο εύκαμπτο σωλήνα νερού 
που συνοδεύει τη συσκευή.

- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
εισόδου νερού στο διακόπτη 
παροχής νερού. Η πίεση στο 
διακόπτη θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 0,3 και το πολύ 10 bar. 
Αν η πίεση του νερού υπερβαίνει τα 
10 bar, θα πρέπει να εγκατασταθεί 
ενδιάμεσα μια βαλβίδα ανακούφισης 
πίεσης.

C Για να συνδέσετε τον εύκαμπτο 
σωλήνα νερού σε διακόπτη νερού 
με εξωτερικό σπείρωμα 3/4 της 
ίντσας, χρησιμοποιήστε ένα 
βιδωτό σύνδεσμο. Αν απαιτείται, 
χρησιμοποιήστε στοιχείο φίλτρου για 
την κατακράτηση αποθέσεων από 
τους σωλήνες.
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Αν ο εύκαμπτος σωλήνας 
απομάκρυνσης νερού είναι 
μεγαλύτερος από 4 μ., τότε προκαλείται 
πρόβλημα ανεπαρκούς πλυσίματος.
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
εξόδου απόνερων στο σωλήνα 
αποχέτευσης χωρίς να τον λυγίσετε. 
Στερεώστε καλά τον εύκαμπτο σωλήνα 
εξόδου απόνερων στο σωλήνα 
αποχέτευσης για να εμποδίσετε 
ενδεχόμενη αλλαγή θέσης του σωλήνα 
κατά τη λειτουργία της συσκευής. 
C Ο σωλήνας αποστράγγισης 

πρέπει να συνδεθεί στο σύστημα 
αποχέτευσης και δεν θα πρέπει να 
καταλήγει σε επιφανειακά ύδατα.

Ρύθμιση των ποδιών
Αν η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί 
να κλείσει καλά ή αν η συσκευή 
ταλαντεύεται αν σπρωχτεί ελαφρά, 
τότε πρέπει να ρυθμίσετε τα πόδια 
της συσκευής. Ρυθμίστε τα πόδια της 
συσκευής όπως δείχνει το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης που συνοδεύει τη 
συσκευή.
Aquasafe+
(εξαρτάται από το μοντέλο)
Προστατεύετε το σύστημα Aquasafe+ 
από διαρροές νερού που μπορούν 
να προκύψουν στην είσοδο νερού. 
Πρέπει να αποτραπεί η επαφή 
νερού με το κιβώτιο βαλβίδων του 
συστήματος. Διαφορετικά, θα υποστεί 
ζημιά το ηλεκτρικό συγκρότημα. Αν 
υποστεί ζημιά το σύστημα Aquasafe, 
αποσυνδέστε τη συσκευή από την 
πρίζα και καλέστε τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο σέρβις. 

A Επειδή το σετ εύκαμπτων 
σωλήνων περιλαμβάνει ηλεκτρικές 
συνδέσεις και ηλεκτρικές μονάδες, 

ποτέ μην κοντύνετε εύκαμπτο 
σωλήνα και μην τον επιμηκύνετε με 
εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης.

Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη 
πρίζα που προστατεύεται από 
ασφάλεια που συμμορφώνεται 
με τις τιμές στον πίνακα “Τεχνικές 
προδιαγραφές”. Ο κατασκευαστής 
δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
βλάβες που θα προκύψουν αν η 
συσκευή χρησιμοποιηθεί χωρίς γείωση 
που πληροί τους ισχύοντες τοπικούς 
κανονισμούς.
- Η σύνδεση πρέπει να 

συμμορφώνεται με τους εθνικούς 
κανονισμούς.

- Το φις καλωδίου ρεύματος πρέπει 
να είναι εύκολα προσπελάσιμο 
μετά την εγκατάσταση.

A Αποσυνδέετε τη συσκευή από 
την πρίζα μετά το τέλος του 
προγράμματος πλυσίματος.

- Οι προδιαγραφές για την 
τάση και την επιτρεπόμενη 
ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτη 
προστασίας δίνονται στην ενότητα 
“Τεχνικές Προδιαγραφές”. Αν η 
τρέχουσα τιμή της ασφάλειας 
ή του ασφαλειοδιακόπτη στην 
εγκατάσταση του σπιτιού είναι 
μικρότερη από 16 Α, αναθέστε 
σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να 
εγκαταστήσει ασφάλεια 16 Α.
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- Η τάση όπως ορίζεται στις 
προδιαγραφές πρέπει να είναι 
σύμφωνη με την τάση δικτύου.

- Μην κάνετε συνδέσεις μέσω 
καλωδίων επέκτασης ή 
πολύπριζων.

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

B Αν η συσκευή παρουσιάσει 
βλάβη, δεν θα πρέπει να 
τεθεί σε λειτουργία αν πρώτα 
δεν επισκευαστεί από τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
σέρβις. Υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας!

Πρώτη χρήση
Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της 
συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει 
όλες οι προετοιμασίες σύμφωνα με 
τις οδηγίες στις ενότητες “Σημαντικές 
οδηγίες ασφαλείας” και “Εγκατάσταση”.
- Για να προετοιμάσετε τη συσκευή 

για το πλύσιμο των πιάτων, 
εκτελέστε την πρώτη λειτουργία 
στο πιο σύντομο πρόγραμμα με 
απορρυπαντικό αλλά χωρίς φορτίο. 
Κατά την πρώτη χρήση, γεμίστε το 
δοχείο αποσκληρυντικού αλατιού 
με 1 λίτρο νερού πριν προσθέσετε 
το αποσκληρυντικό.

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

Απόρριψη των υλικών 
συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα 
για τα παιδιά. Φυλάσσετε όλα τα υλικά 
συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά 

από παιδιά.
Πληροφορίες σχετικά με τη 
συσκευασία
Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος 
είναι κατασκευασμένα από 
ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με 
τους Εθνικούς μας περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς. Μην απορρίπτετε τα 
υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή 
άλλα απόβλητα. Παραδώστε τα στα 
σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας 
που έχουν οριστεί από τις τοπικές 
αρχές.
Μεταφορά της συσκευής
A Αν χρειαστεί να μετακινήσετε τη 

συσκευή, μεταφέρετέ τη σε όρθια 
θέση και κρατάτε την από την πίσω 
πλευρά. Αν γείρετε τη συσκευή 
προς τη μπροστινή της πλευρά 
μπορεί βραχούν και να υποστούν 
βλάβη τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την 
πρίζα πριν τη μεταφορά της.

2. Αφαιρέστε τις συνδέσεις 
αποχέτευσης και τροφοδοσίας 
νερού.

3. Αποστραγγίστε τελείως το 
υπολειπόμενο νερό από τη 
συσκευή.

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

του προϊόντος: 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με 
την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
περί αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
(2012/19/ΕΕ).  Το προϊόν φέρει 
σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί 
με εξαρτήματα και υλικά υψηλής 
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ποιότητας τα οποία μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν και είναι 
κατάλληλα για ανακύκλωση. Μην 
απορρίψετε το απόβλητο προϊόν 
μαζί με τα κανονικά οικιακά και άλλα 
απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης 
ζωής του. Παραδώστε το σε κέντρο 
συλλογής για την ανακύκλωση 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Ζητήστε πληροφορίες από 
τις τοπικές σας αρχές σχετικά με αυτά 
τα κέντρα συλλογής.

Συμμόρφωση με την Οδηγία 
περί περιορισμού χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών (RoHS):
Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί 
συμμορφώνεται με την Οδηγία της 
Ευρωπαϊκής ένωσης περί περιορισμού 
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών (RoHS) (2011/65/ΕΕ).  Δεν 
περιέχει επικίνδυνα και απαγορευμένα 
υλικά που ορίζονται στην Οδηγία. 
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4 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

Οι πληροφορίες που ακολουθούν θα 
σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε το 
προϊόν με οικολογικό και ενεργειακά 
αποδοτικό τρόπο.
·	 Σκουπίστε όλα τα μεγάλα 

υπολείμματα φαγητού από τα 
πιάτα πριν τα τοποθετήσετε στη 
συσκευή. 

·	 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αφού 
τη γεμίσετε πλήρως. 

·	 Για την επιλογή προγράμματος 
ανατρέχετε στον “Πίνακα 
προγραμμάτων”.

·	 Μην προσθέτετε μεγαλύτερη 
ποσότητα απορρυπαντικού 
από αυτή που συνιστάται στη 
συσκευασία του απορρυπαντικού.

Σύστημα αποσκλήρυνσης του 
νερού
C Για το πλυντήριο πιάτων χρειάζεται 

μαλακό νερό. Αν η σκληρότητα 
του νερού είναι μεγαλύτερη 
από 6°dH, το νερό πρέπει να 
αποσκληρυνθεί και να αφαλατωθεί. 
Αλλιώς στην επιφάνεια των πιάτων 
θα συσσωρεύονται ιόντα που 
προκαλούν τη σκληρότητα και 
μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά 
τα αποτελέσματα πλυσίματος, 
γυαλίσματος και στεγνώματος της 
συσκευής.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με 
σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού 
το οποίο μειώνει τη σκληρότητα του 
εισερχόμενου νερού. Το σύστημα αυτό 
αποσκληρύνει το παρεχόμενο νερό σε 
επίπεδο που επιτρέπει το πλύσιμο των 
πιάτων με την απαιτούμενη ποιότητα.
Ρύθμιση του συστήματος 
αποσκλήρυνσης νερού
Η απόδοση του πλυσίματος θα είναι 

αυξημένη όταν έχει ρυθμιστεί σωστά το 
σύστημα αποσκλήρυνσης.
Χρησιμοποιήστε τη δοκιμαστική 
λωρίδα που παρέχεται με τη συσκευή 
για να προσδιορίσετε τη σκληρότητα 
του παρεχόμενου νερού για τη ρύθμιση 
του συστήματος.
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Προσθήκη αποσκληρυντικού
Το σύστημα αποσκλήρυνσης του 
νερού πρέπει να αναγεννάται, ώστε 
η συσκευή να μπορεί να λειτουργεί 
πάντα με την ίδια απόδοση. Για 
το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται 
το αποσκληρυντικό (ειδικό αλάτι) 
πλυντηρίου πιάτων.
C Χρησιμοποιείτε στο προϊόν σας 

μόνο τα ειδικά αποσκληρυντικά 
που παράγονται για χρήση 
αποκλειστικά σε πλυντήρια πιάτων. 

C Συνιστούμε τη χρήση 
αποσκληρυντικών σε μορφή 
κόκκων ή σκόνης. Μη 
χρησιμοποιείτε στη συσκευή 
αποσκληρυντικά που περιέχουν 
αδιάλυτα συστατικά όπως 
επιτραπέζιο ή κοινό αλάτι. 
Η απόδοση του συστήματος 
αποσκλήρυνσης του νερού μπορεί 
να υποβαθμιστεί με την πάροδο 
του χρόνου. 

C Το δοχείο του αποσκληρυντικού 
θα γεμίσει με νερό όταν θέσετε 
σε λειτουργία τη συσκευή. Για 
το λόγο αυτό προσθέστε το 
αποσκληρυντικό πριν θέσετε σε 
λειτουργία τη συσκευή.

1. Για να προσθέσετε το 
αποσκληρυντικό, πρώτα αφαιρέστε 
το κάτω καλάθι.

2. Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου 
αποσκληρυντικού αριστερόστροφα 
για να το ανοίξετε (A, B). 

C Πριν την αρχική χρήση, γεμίστε 
το σύστημα αποσκλήρυνσης με 1 
λίτρο νερού (C).

3. Γεμίστε το δοχείο αποσκληρυντικού 
χρησιμοποιώντας το χωνί 
αποσκληρυντικού (D). Για να 
επιταχύνετε το ρυθμό διάλυσης 
του αποσκληρυντικού στο νερό, 
ανακατέψτε το με ένα κουτάλι.

C Μπορείτε να προσθέσετε περίπου 
2 κιλά αποσκληρυντικού στο δοχείο 
αποσκληρυντικού.

4. Όταν γεμίσει το δοχείο τοποθετήστε 
πάλι το κάλυμμα και σφίξτε το 
καλά.
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1. Σπρώξτε την ασφάλιση προς 
τα δεξιά για να ανοίξετε το 
κάλυμμα (A) της θήκης διανομής 
απορρυπαντικού.

2. Προσθέστε στη θήκη διανομής 
τη συνιστώμενη ποσότητα 
απορρυπαντικού σε μορφή σκόνης 
ή ταμπλέτας. 

C Μέσα στη θήκη διανομής 
απορρυπαντικού υπάρχουν 
ενδείξεις στάθμης που σας 
βοηθούν να χρησιμοποιείτε τη 
σωστή ποσότητα απορρυπαντικού. 
Τελείως γεμάτη η θήκη διανομής 
απορρυπαντικού θα περιέχει 40 
cm³ απορρυπαντικού. Προσθέστε 
απορρυπαντικό ως τη στάθμη 
των 15 cm³ ή 25 cm³ στη θήκη 
διανομής απορρυπαντικού, 
ανάλογα με την πληρότητα 
της συσκευής και/ή το βαθμό 
λερώματος των πιάτων (1).

C Αν τα πιάτα έχουν παραμείνει 
χωρίς πλύσιμο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και έχουν ξεραμένα 
κατάλοιπα, τότε γεμίστε και το 
διαμέρισμα των 5 cm³ (5).

5. Αν δεν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα 
πλυσίματος αμέσως μετά την 
προσθήκη του αποσκληρυντικού, 
θέστε σε λειτουργία τη συσκευή 
χωρίς σκεύη στο πιο σύντομο 
πρόγραμμα για να διαλυθεί και να 
ξεπλυθεί το αλάτι που έχει χυθεί 
μέσα στη συσκευή.

C Επειδή διαφορετικές μάρκες 
αποσκληρυντικών του εμπορίου 
έχουν διαφορετικά μεγέθη κόκκων 
και η σκληρότητα του νερού μπορεί 
να διαφέρει, μπορεί να χρειαστούν 
έως δύο ώρες για τη διάλυση του 
αποσκληρυντικού στο νερό. Για 
το λόγο αυτό η ενδεικτική λυχνία 
Αποσκληρυντικού παραμένει 
αναμμένη για λίγο χρόνο μετά την 
προσθήκη αποσκληρυντικού στη 
συσκευή.

Απορρυπαντικό
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη 
συσκευή απορρυπαντικό σε μορφή 
σκόνης ή ταμπλέτας.
C Χρησιμοποιείτε στη συσκευή μόνο 

τα απορρυπαντικά που παράγονται 
αποκλειστικά για χρήση σε 
πλυντήρια πιάτων. Συνιστούμε να μη 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που 
περιέχουν χλώριο και φωσφορικές 
ενώσεις, γιατί αυτά είναι επιβλαβή 
για το περιβάλλον. 

C Απευθυνθείτε στην εταιρεία 
παραγωγής του απορρυπαντικού 
αν μετά το τέλος του προγράμματος 
πλυσίματος τα πιάτα σας είναι υγρά 
και/ή αν παρατηρήσετε κηλίδες από 
άλατα ασβεστίου, ιδίως στα ποτήρια 
σας.

Προσθήκη απορρυπαντικού
C Ανατρέξτε στον “Πίνακα 

προγραμμάτων” για να 
προσδιορίσετε τη σωστή ποσότητα 
απορρυπαντικού για το επιλεγμένο 
πρόγραμμα.

B Μην προσθέσετε διαλύτες στη θήκη 
διανομής απορρυπαντικού. Υπάρχει 
κίνδυνος έκρηξης!

Προσθέστε το απορρυπαντικό στη θήκη 
διανομής απορρυπαντικού μόλις πριν 
θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή όπως 
φαίνεται πιο κάτω.
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αποτελέσματα μόνο υπό 
ορισμένες συνθήκες χρήσης. 
Τα καλύτερα αποτελέσματα στα 
πλυντήρια πιάτων μπορείτε να τα 
αποκτήσετε με ξεχωριστή χρήση 
απορρυπαντικού, λαμπρυντικού και 
αποσκληρυντικού. 

C Πληροφορίες σχετικά με τις 
κατάλληλες θέσεις (θήκη διανομής 
απορρυπαντικού, καλάθι κλπ.) 
στο πλυντήριο πιάτων για την 
τοποθέτηση της ταμπλέτας 
μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες 
χρήσης στις συσκευασίες των 
απορρυπαντικών σε ταμπλέτα.

Τύποι απορρυπαντικών σε ταμπλέτα 
που βρίσκονται συνήθως στην αγορά:
2 σε 1: Περιέχει απορρυπαντικό και 
λαμπρυντικό ή αποσκληρυντικό
3 σε 1: Περιέχει απορρυπαντικό, 
λαμπρυντικό και αποσκληρυντικό
4 σε 1: Περιέχει παράγοντες 
προστασίας του γυαλιού, επιπλέον του 
απορρυπαντικού, λαμπρυντικού και 
αποσκληρυντικού
5 σε 1: Περιέχει παράγοντες 
προστασίας του γυαλιού και του 
ανοξείδωτου χάλυβα, επιπλέον του 
απορρυπαντικού, λαμπρυντικού και 
αποσκληρυντικού
C Όταν χρησιμοποιείτε 

απορρυπαντικά σε ταμπλέτες, 
τηρείτε τις οδηγίες της εταιρείας 
παραγωγής του απορρυπαντικού 
που αναγράφονται στη συσκευασία 
του. 

Όταν αλλάζετε σε απορρυπαντικό 
σε σκόνη από απορρυπαντικό σε 
ταμπλέτα:
1. Βεβαιωθείτε ότι είναι γεμάτα τα 

δοχεία αποσκληρυντικού και 
λαμπρυντικού.

3. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης 
διανομής απορρυπαντικού 
πιέζοντάς το ελαφρά. Όταν κλείσει 
το κάλυμμα θα ακουστεί ήχος 
“κλικ”.

C Σε προγράμματα με πρόπλυση και 
υψηλή θερμοκρασία, στα οποία 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε 
μορφή ταμπλέτας, βεβαιωθείτε ότι 
το κάλυμμα της θήκης διανομής 
απορρυπαντικού έχει κλείσει καλά.

C Σε σύντομα προγράμματα χωρίς 
πρόπλυση χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικά σε σκόνη, επειδή 
η διαλυτότητα του απορρυπαντικού 
σε μορφή ταμπλέτας μεταβάλλεται 
με τη θερμοκρασία και το χρόνο.

A Η χρήση υπερβολικής ποσότητας 
απορρυπαντικού σε σκόνη μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα μη πλήρη 
διάλυση του απορρυπαντικού και 
μπορεί επίσης να προκαλέσει 
χαραγές στα γυαλικά.

Απορρυπαντικά σε ταμπλέτα
Τα απορρυπαντικά σε ταμπλέτα 
προσφέρουν δράση αποσκληρυντικού 
και / ή λαμπρυντικού επιπλέον της 
απορρυπαντικής δράσης. Ορισμένοι 
τύποι αυτών των απορρυπαντικών 
περιέχουν και ειδικά χημικά όπως 
παράγοντες προστασίας γυαλιού και 
ανοξείδωτου χάλυβα.

C Τα απορρυπαντικά σε μορφή 
ταμπλέτας δίνουν ικανοποιητικά 
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λαμπρυντικού πιέζοντας την 
ασφάλισή του (B).

2. Γεμίστε το δοχείο μέχρι το επίπεδο 
“MAX”.

3. Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου 
πιέζοντάς το ελαφρά.

C Σκουπίστε τυχόν λαμπρυντικό 
που χύθηκε έξω από το δοχείο. 
Το λαμπρυντικό που χύθηκε κατά 
λάθος θα προκαλέσει αφρισμό και 
μπορεί να μειώσει την απόδοση 
πλυσίματος.

4. Περιστρέψτε χειροκίνητα το 
ρυθμιστή ποσότητας λαμπρυντικού 
σε μια θέση μεταξύ 1 και 6 (4). Αν 
υπάρχουν λεκέδες στα πιατικά μετά 
το πλύσιμο, το επίπεδο πρέπει 
να αυξηθεί, ενώ αν υπάρχει ένα 
μπλε ίχνος αφού τα σκουπίσετε 
με το χέρι σας, η ποσότητα θα 
πρέπει να μειωθεί. Το επίπεδο έχει 
ρυθμιστεί στο 4 από εργοστασιακή 
προεπιλογή.

2. Ρυθμίστε τη σκληρότητα νερού 
στον υψηλότερο επίπεδο και 
εκτελέστε έναν κύκλο πλυσίματος 
χωρίς φορτίο.

3. Μετά τον κύκλο πλυσίματος 
χωρίς φορτίο συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο χρήστη και ρυθμίστε 
πάλι το επίπεδο σκληρότητας του 
νερού σύμφωνα με την παροχή 
νερού που έχετε.

4. Κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις 
λαμπρυντικού.

C Ανάλογα με το μοντέλο της 
συσκευής, θα πρέπει να 
ενεργοποιηθούν πάλι η ένδειξη 
αποσκληρυντικού και/ή η 
ένδειξη λαμπρυντικού, αν είχαν 
προηγουμένως απενεργοποιηθεί.

Λαμπρυντικό
C Το λαμπρυντικό που 

χρησιμοποιείται σε πλυντήρια 
πιάτων είναι ένας ειδικός 
συνδυασμός που χρησιμοποιείται 
για την αύξηση της απόδοσης 
στεγνώματος και την αποτροπή 
παραμονής νερού και αλάτων στα 
πλυμένα είδη. Γι’ αυτό, πρέπει να 
προσέχετε να υπάρχει λαμπρυντικό 
στο δοχείο λαμπρυντικού και να 
χρησιμοποιούνται λαμπρυντικά 
που παράγονται αποκλειστικά για 
πλυντήρια πιάτων.

Ελέγξτε την ένδειξη Λαμπρυντικού 
για να προσδιορίσετε αν χρειάζεται 
να προσθέσετε λαμπρυντικό ή όχι 
3 (ορισμένα μοντέλα). Αν το χρώμα 
της ένδειξης είναι σκούρο, σημαίνει 
ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα 
λαμπρυντικού στη θήκη διανομής. Αν 
το χρώμα της ένδειξης είναι ανοιχτό, 
προσθέστε λαμπρυντικό.
1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου 
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Είδη ακατάλληλα για πλύσιμο στο 
πλυντήριο πιάτων
·	 Ποτέ μην πλύνετε στο πλυντήριό 

σας πιάτα που έχουν λερωθεί από 
στάχτη τσιγάρων, υπολείμματα 
κεριού, λούστρο, χρώματα, χημικά 
κλπ.

·	 Μην πλένετε στο πλυντήριο 
πιάτων είδη από κράματα 
σιδήρου. Μπορεί να υποστούν 
διάβρωση ή να προξενήσουν 
κηλίδες σε άλλα είδη.

·	 Μην πλένετε στο πλυντήριο 
πιάτων μαχαιροπίρουνα με ξύλινες 
ή κοκάλινες λαβές, κολλημένα 
τμήματα ή τμήματα που δεν είναι 
ανθεκτικά σε θερμότητα, καθώς 
και χάλκινα ή επικασσιτερωμένα 
δοχεία.

C Οι διακοσμητικές στάμπες σε 
πορσελάνινα είδη καθώς και τα 
αλουμινένια και ασημένια είδη 
μπορεί να υποστούν αλλοίωση 
του χρώματός τους ή να 
μαυρίσουν μετά το πλύσιμό τους 
στο πλυντήριο, ακριβώς όπως 
συμβαίνει και με το πλύσιμο στο 
χέρι. Ορισμένοι τύποι ευπαθών 
γυάλινων και κρυστάλλινων ειδών 
μπορεί να χάσουν τη στιλπνότητά 
τους με το πέρασμα του χρόνου. 
Συνιστούμε να ελέγχετε αν τα 
σερβίτσια που πρόκειται να 
προμηθευτείτε είναι κατάλληλα 
για πλύσιμο ειδικά σε πλυντήριο 
πιάτων.

Τοποθέτηση των πιάτων στο 
πλυντήριο
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
πλυντήριο πιάτων σας με το βέλτιστο 
τρόπο όσον αφορά την κατανάλωση 
ενέργειας και την απόδοση πλυσίματος 
και στεγνώματος μόνον αν τοποθετείτε 
τα πιάτα με τακτικό τρόπο.

·	 Σκουπίστε από τα σκεύη όλα τα 
μεγάλα υπολείμματα φαγητού 
(κόκαλα, σπόρους κλπ.) πριν τα 
τοποθετήσετε στη συσκευή.

·	 Τοποθετείτε τα λεπτά, στενά 
τεμάχια στα μεσαία τμήματα των 
καλαθιών, αν είναι δυνατόν.

·	 Υπάρχουν δύο διαφορετικά 
καλάθια όπου μπορείτε να 
τοποθετήσετε τα πιάτα σας στο 
πλυντήριο. Τοποθετήστε τα πολύ 
λερωμένα και τα μεγαλύτερα είδη 
στο κάτω καλάθι και τα μικρότερα, 
ευπαθή και ελαφριά είδη στο πάνω 
καλάθι.

·	 Τοποθετήστε τα κοίλα σκεύη όπως 
μπολ, ποτήρια και κατσαρόλες 
ανάποδα στο πλυντήριο πιάτων. 
Έτσι αποτρέπεται η συσσώρευση 
νερού στην κοιλότητά τους.

A Για την πρόληψη ενδεχόμενων 
τραυματισμών, πάντα τοποθετείτε 
ανάποδα τα αιχμηρά και μυτερά 
είδη, όπως πιρούνι σερβιρίσματος, 
ψωμομάχαιρο κλπ., ώστε τα 
μυτερά άκρα τους να κοιτάζουν 
προς τα κάτω. Αλλιώς τοποθετείτε 
τα οριζόντια μέσα στα καλάθια.

·	 Αφαιρείτε πρώτα τα πιάτα από το 
κάτω καλάθι και κατόπιν τα πιάτα 
από το πάνω καλάθι. 
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Παραδείγματα εναλλακτικών 
τρόπων τοποθέτησης σκευών στα 

καλάθια

Κάτω καλάθι

Πάνω καλάθι

Λανθασμένη τακτοποίηση
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Καλάθι μαχαιροπίρουνων
(εξαρτάται από το μοντέλο)
Το καλάθι μαχαιροπίρουνων έχει 
σχεδιαστεί για το καλύτερο πλύσιμο 
ειδών όπως πιρούνια, κουτάλια κλπ.

Πτυσσόμενα σύρματα κάτω 
καλαθιού (2 τεμάχια)
(εξαρτάται από το μοντέλο)
Τα δύο πτυσσόμενα σύρματα του 
κάτω καλαθιού έχουν σχεδιαστεί για 
ευκολότερη τοποθέτηση μεγάλων ειδών 
όπως τηγανιών, μπολ κλπ. (1, 2). 
Μπορείτε να δημιουργήσετε 
μεγαλύτερους χώρους διπλώνοντας 
κάθε σύρμα μεμονωμένα ή όλα 
ταυτόχρονα. Μπορείτε να διπλώσετε τα 
σύρματα προς τα κάτω πιέζοντας την 
ασφάλιση (A).

�

�

�
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Πτυσσόμενα σύρματα κάτω 
καλαθιού (2 & 4 τεμάχια)
(εξαρτάται από το μοντέλο)
Τα αναδιπλούμενα σύρματα (Α) 
που βρίσκονται στο κάτω καλάθι 
της συσκευής έχουν σχεδιαστεί 
για την ευκολότερη τοποθέτηση 
των μεγάλων σκευών, όπως 
κατσαρολιών, μπολ κλπ. Μπορείτε 
να δημιουργήσετε μεγαλύτερους 
χώρους αναδιπλώνοντας κάθε σύρμα 
μεμονωμένα ή όλα ταυτόχρονα.
Για να φέρετε τα πτυσσόμενα σύρματα 
σε οριζόντια θέση, πιάστε το σύρμα 
από τη μεσαία θέση και ωθήστε το 
προς την κατεύθυνση των βελών (Β). 
Για να φέρετε τα σύρματα πάλι σε 
κάθετη θέση, απλά ανασηκώστε τα. Τα 
πτυσσόμενα σύρματα θα ασφαλίσουν 
πάλι με χαρακτηριστικό ήχο.

  Αν φέρετε τα σύρματα σε οριζόντια 
θέση κρατώντας τα από τις 
άκρες, μπορεί αυτά να λυγίσουν. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να 
φέρετε τα σύρματα στο μέσο στην 
οριζόντια ή κάθετη θέση κρατώντας 
τα από το κάτω μέρος τους και 
κινώντας τα στην κατεύθυνση του 
βέλους.

33 44

CC

BB
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Ρύθμιση του ύψους του 
φορτωμένου πάνω καλαθιού
(εξαρτάται από το μοντέλο)
Ο μηχανισμός ρύθμισης του πάνω 
καλαθιού της συσκευής έχει σχεδιαστεί 
για να σας επιτρέπει να δημιουργείτε 
μεγαλύτερους χώρους στο πάνω ή στο 
κάτω τμήμα της συσκευής βάσει των 
απαιτήσεών σας ρυθμίζοντας το ύψος 
του φορτωμένου καλαθιού προς τα 
πάνω ή κάτω χωρίς να το αφαιρέσετε 
από τη συσκευή. 

Για ανέβασμα του καλαθιού:
1. Πιάστε ένα από τα σύρματα του 

πάνω καλαθιού (δεξιά ή αριστερά) 
και ανεβάστε το (A).

2. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 
για να ανυψώσετε την άλλη πλευρά 
του καλαθιού.

3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές 
του μηχανισμού ρύθμισης ύψους 
του καλαθιού είναι στο ίδιο επίπεδο 
(προς τα κάτω ή προς τα πάνω).

Για να κατεβάσετε το καλάθι:
1. Για να κατεβάσετε το καλάθι 

(Β) πιέστε την ασφάλιση στο 
μηχανισμό ρύθμισης του καλαθιού 
(δεξιά ή αριστερά).

2. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 
για να κατεβάσετε την άλλη πλευρά 
του καλαθιού. 

3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές 
του μηχανισμού ρύθμισης ύψους 
του καλαθιού είναι στο ίδιο επίπεδο 
(προς τα κάτω ή προς τα πάνω).
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Ρύθμιση του ύψους του 
φορτωμένου πάνω καλαθιού
(εξαρτάται από το μοντέλο)
Ο μηχανισμός ρύθμισης του πάνω 
καλαθιού της συσκευής έχει σχεδιαστεί 
για να σας επιτρέπει να δημιουργείτε 
μεγαλύτερους χώρους στο πάνω ή στο 
κάτω τμήμα της συσκευής βάσει των 
απαιτήσεών σας ρυθμίζοντας το ύψος 
του φορτωμένου καλαθιού προς τα 
πάνω ή κάτω χωρίς να το αφαιρέσετε 
από τη συσκευή. 

Για ανέβασμα του καλαθιού:
1. Πιάστε ένα από τα σύρματα του 

πάνω καλαθιού (δεξιά ή αριστερά) 
και ανεβάστε το (A).

2. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 
για να ανυψώσετε την άλλη πλευρά 
του καλαθιού.

3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές 
του μηχανισμού ρύθμισης ύψους 
του καλαθιού είναι στο ίδιο επίπεδο 
(προς τα κάτω ή προς τα πάνω).

Για να κατεβάσετε το καλάθι:
1. Για να κατεβάσετε το καλάθι 

(Β) πιέστε την ασφάλιση στο 
μηχανισμό ρύθμισης του καλαθιού 
(δεξιά ή αριστερά).

2. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 
για να κατεβάσετε την άλλη πλευρά 
του καλαθιού. 

3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές 
του μηχανισμού ρύθμισης ύψους 
του καλαθιού είναι στο ίδιο επίπεδο 
(προς τα κάτω ή προς τα πάνω).
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Ρύθμιση του ύψους του άδειου 
πάνω καλαθιού
(εξαρτάται από το μοντέλο)
Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος 
του πάνω καλαθιού ανάλογα με το 
μέγεθος των σκευών που πρόκειται να 
πλυθούν. Χρησιμοποιήστε τα ράουλα 
του καλαθιού για να αλλάξετε το ύψος 
του καλαθιού. 
1. Περιστρέψτε προς το πλάι τα στοπ 

στα άκρα των ραγών του πάνω 
καλαθιού (Α). 

2. Αφαιρέστε το καλάθι (Β). 
3. Αλλάξτε τη θέση των ράουλων, 

τοποθετήστε το καλάθι στις ράγες 
και κλείστε τα στοπ (C).
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5 Η λειτουργία του προϊόντος

1.  Οθόνη απεικόνισης
2. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/

Απενεργοποίησης
3.  Πλήκτρο Έναρξης/Παύσης/

Aκύρωσης 
4. Πλήκτρο Χρονικής Καθυστέρησης
5. Πλήκτρα Λειτουργίας

 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
6. Πλήκτρα επιλογής προγράμματος

7. Ένδειξη Προγράμματος
8 Ένδειξη ( ) αλατιού
9. 
10. Ένδειξη Έναρξης ( ) / Παύσης ( )
11. Ένδειξη Χρονικής Καθυστέρησης
12. Ένδειξη Λήξης προγράμματος

13. Οθόνη απεικόνισης πληροφοριών
14. Ένδειξη Κλείδωμα για παιδιά
15. Ένδειξη ( ) λαμπρυντικού
16. 

Λειτουργία Turbo Wash 

Λειτουργία Fast+
Λειτουργία Μισού φορτίου 

 (Δεν χρησιμοποιείται)
 (Δεν χρησιμοποιείται)

7 8 9 10

111213141516

1 2

34
5

6
a b c d

Λειτουργία Extra Rinse
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Πλήκτρα
Πλήκτρο Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίσης
Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο 
πιάτων.
Το πλυντήριο θα ενεργοποιηθεί 
με το οικονομικό πρόγραμμα 
σε κατάσταση ενεργοποίησης 
και ο αριθμός του οικονομικού 
προγράμματος θα εμφανιστεί στις 
ενδείξεις προγραμμάτων. Στη θέση 
Απενεργοποίησης, οι ενδείξεις στην 
οθόνη θα σβήσουν.
Πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / 
Ακύρωσης
Χρησιμοποιείται για την έναρξη, παύση 
ή για να ακυρώσετε ένα επιλεγμένο 
πρόγραμμα ή μια λειτουργία.
Πλήκτρα επιλογής προγράμματος
Χρησιμοποιούνται για να επιλέξετε το 
πρόγραμμα πλύσης που καθορίζετε 
από τον πίνακα «Δεδομένα 
προγράμματος και μέσες τιμές 
κατανάλωσης». 
Πλήκτρο Χρονικής Καθυστέρησης
Θα πρέπει να πιεστεί για να 
πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις 
χρονική καθυστέρησης.
Προετοιμασία του πλυντηρίου
1. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου 

πιάτων.
2. Τοποθετήστε τα πιάτα σύμφωνα με 

τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι άνω και κάτω 

βραχίονες πλύσης περιστρέφονται 
ελεύθερα.

4. Βάλτε επαρκή ποσότητα 
απορρυπαντικού στο δοχείο 
απορρυπαντικού.

5. Ελέγξτε εάν οι ενδείξεις Αλατιού 
και Λαμπρυντικού φωτίζονται 
και προσθέστε αλάτι και/ή 
λαμπρυντικό, αν χρειαστεί.

6. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου 
πιάτων.

Επιλογή προγράμματος
1. Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/

Απενεργοποίησης για να 
ενεργοποιήσετε το πλυντήριο 
πιάτων σας.

2. Ανατρέξτε στον πίνακα των 
«Δεδομένα προγράμματος και 
μέσες τιμές κατανάλωσης» για να 
προσδιορίσετε ένα πρόγραμμα 
πλύσης κατάλληλο για τα πιάτα 
σας.

3. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογή 
προγράμματος μέχρις ότου 
εμφανιστεί ο αριθμός του 
προγράμματος που επιλέξατε 
στις ενδείξεις προγράμματος. 
Χρησιμοποιήστε το P+ για να 
μεταβείτε στο επόμενο πρόγραμμα, 
και P- για να μεταβείτε στο 
προηγούμενο.



26 EL

Π
ΙΝ

Α
Κ

Α
Σ 

Π
ΡΟ

ΓΡ
Α

Μ
Μ

ΑΤ
Ω

Ν
Α

ρ.
 Π

ρο
γρ

άμ
μα

το
ς

P0
1 

R
ef

er
en

ce
*

2
3

4
5

6
7

8

Ό
νο

μα
 π

ρο
γρ

άμ
μα

το
ς

Θ
ερ

μο
κρ

ασ
ία

 π
λύ

ση
ς

Β
αθ

μό
ς 

λε
ρώ

μα
το

ς
Το

 π
ρό

γρ
αμ

μα
 

αυ
τό

 σ
υν

ισ
τά

τα
ι 

να
 χ

ρη
σι

μο
π

οι
εί

τα
ι 

κά
θε

 1
-2

 μ
ήν

ες
 γ

ια
 

το
ν 

κα
θα

ρι
σμ

ό 
το

υ 
π

λυ
ντ

ηρ
ίο

υ 
κα

ι τ
ην

 
απ

αρ
αί

τη
τη

 υ
γι

ει
νή

.  
Το

 
π

ρό
γρ

αμ
μα

 θ
α 

π
ρέ

π
ει

 
να

 λ
ει

το
υρ

γε
ί ε

νώ
 το

 
π

λυ
ντ

ήρ
ιο

 ε
ίν

αι
 ά

δε
ιο

. 
Π

ρο
κε

ιμ
έν

ου
 ν

α 
επ

ιτε
υχ

θε
ί έ

να
 

ικ
αν

οπ
οι

ητ
ικ

ό 
απ

οτ
έλ

εσ
μα

, 
συ

νι
στ

άτ
αι

 ν
α 

χρ
ησ

ιμ
οπ

οι
εί

τα
ι 

σε
 σ

υν
δυ

ασ
μό

 μ
ε 

ει
δι

κά
 κ

αθ
αρ

ισ
τικ

ά 
π

λυ
ντ

ηρ
ίω

ν 
π

ιά
τω

ν.

Το
 π

ιο
 ο

ικ
ον

ομ
ικ

ό 
π

ρό
γρ

αμ
μα

 
π

λυ
σί

μα
το

ς 
γι

α 
τα

 
μέ

τρ
ια

 λ
ερ

ω
μέ

να
 

κα
θη

με
ρι

νά
 

σκ
εύ

η 
π

ου
 έ

χο
υν

 
π

αρ
αμ

εί
νε

ι ά
π

λυ
τα

.  

Π
ρο

σδ
ιο

ρί
ζε

ι τ
ο 

βα
θμ

ό 
λε

ρώ
μα

το
ς 

τω
ν 

σκ
ευ

ώ
ν 

κα
ι 

κα
θο

ρί
ζε

ι α
υτ

όμ
ατ

α 
τη

 θ
ερ

μο
κρ

ασ
ία

 κ
αι

 
τη

ν 
π

οσ
ότ

ητ
α 

το
υ 

νε
ρο

ύ 
π

λυ
σί

μα
το

ς 
κα

θώ
ς 

κα
ι τ

ο 
χρ

όν
ο 

π
λυ

σί
μα

το
ς.

 
Κα

τά
λλ

ηλ
ο 

γι
α 

όλ
α 

τα
 ε

ίδ
η 

τω
ν 

σκ
ευ

ώ
ν.

Ε
ίν

αι
 το

 π
ιο

 
κα

τά
λλ

ηλ
ο 

π
ρό

γρ
αμ

μα
 

π
λυ

σί
μα

το
ς 

γι
α 

κα
θη

με
ρι

νά
 

αν
άμ

ικ
τα

 σ
κε

ύη
 π

ου
 

π
ερ

ιλ
αμ

βά
νο

υν
 κ

αι
 

π
λα

στ
ικ

ά 
εί

δη
.  

Ε
νώ

 
τα

 ε
υπ

αθ
ή 

γυ
άλ

ιν
α 

εί
δη

 π
λέ

νο
ντ

αι
 σ

το
 

π
άν

ω
 κ

αλ
άθ

ι, 
σκ

εύ
η 

όπ
ω

ς 
κα

τσ
αρ

όλ
ες

, 
τη

γά
νι

α 
κα

ι τ
αψ

ιά
 

μπ
ορ

ού
ν 

να
 π

λυ
θο

ύν
 

στ
ο 

κά
τω

 κ
αλ

άθ
ι.

Κα
τά

λλ
ηλ

ο 
γι

α 
π

ολ
ύ 

λε
ρω

μέ
να

 π
ιά

τα
, 

κα
τσ

αρ
όλ

ες
 κ

αι
 

τη
γά

νι
α.

  

Π
ρό

γρ
αμ

μα
 

κα
θη

με
ρι

νο
ύ 

π
λυ

σί
μα

το
ς 

στ
ο 

οπ
οί

ο 
τα

 μ
έτ

ρι
α 

λε
ρω

μέ
να

 
σκ

εύ
η 

π
ου

 έ
χο

υν
 

π
αρ

αμ
εί

νε
ι ά

π
λυ

τα
 

κα
θα

ρί
ζο

ντ
αι

 μ
ε 

το
ν 

τα
χύ

τε
ρο

 τ
ρό

π
ο.

 

Ε
ιδ

ικ
ό 

π
ρό

γρ
αμ

μα
 γ

ια
 

απ
αλ

ό 
κα

θα
ρι

σμ
ό 

τω
ν 

ευ
αί

σθ
ητ

ω
ν 

γυ
αλ

ικ
ώ

ν.

Κα
τά

λλ
ηλ

ο 
γι

α 
ελ

αφ
ρά

 λ
ερ

ω
μέ

να
 

κα
θη

με
ρι

νά
 

π
ιά

τα
 π

ου
 έ

χο
υν

 
σκ

ου
π

ισ
τε

ί ή
 

π
ρο

-κ
αθ

αρ
ισ

τε
ί.  

 Κ
ατ

άλ
λη

λο
 

γι
α 

αφ
αί

ρε
ση

 
κα

τα
λο

ίπ
ω

ν 
απ

ό 
λε

ρω
μέ

να
 

σκ
εύ

η 
π

ου
 έ

χο
υν

 
π

αρ
αμ

εί
νε

ι ά
π

λυ
τα

 
στ

η 
συ

σκ
ευ

ή 
αρ

κε
τέ

ς 
ημ

έρ
ες

 
κα

ι ε
π

ομ
έν

ω
ς 

γι
α 

απ
οτ

ρο
π

ή 
το

υ 
σχ

ημ
ατ

ισ
μο

ύ 
δυ

σά
ρε

στ
ω

ν 
οσ

μώ
ν.

Μ
έτ

ρι
α

Μ
έτ

ρι
α 

έω
ς 

π
ολ

ύ
Π

ολ
ύ

Π
ολ

ύ
Μ

έτ
ρι

α
Λ

ίγ
ο

Λ
ίγ

ο
-

Α
π

ορ
ρυ

π
αν

τι
κά

 
A

=2
5 

cm
³/1

5 
cm

³ B
=5

 
cm

³
A

+B
A

A
+B

A
+B

A
+B

A
A

-

Α
κο

λο
υθ

ία
 

π
ρο

γρ
άμ

μα
το

ς 
(χ

ω
ρί

ς 
επ

ιλ
ογ

ές
) 

Π
ρό

π
λυ

ση
 σ

το
υς

  
- 

Π
λύ

ση
 σ

το
υς

  
- 

Κ
ρύ

ο 
ξέ

βγ
αλ

μα
 

- 
Ξέ

βγ
αλ

μα
 

- 
Στ

έγ
νω

μα
 

- 
Τέ

λο
ς

Η
 α

κο
λο

υθ
ία

 το
υ 

π
ρο

γρ
άμ

μα
το

ς 
π

ρο
σα

ρμ
όζ

ετ
αι

 
στ

ο 
βα

θμ
ό 

βρ
ω

μι
άς

Π
ρό

π
λυ

ση
 σ

το
υς

 
- 

Π
λύ

ση
 σ

το
υς

 
- 

Κ
ρύ

ο 
ξέ

βγ
αλ

μα
 

- 
Ξέ

βγ
αλ

μα
 

- 
Ξέ

βγ
αλ

μα
 

- 
Στ

έγ
νω

μα
 

- 
Τέ

λο
ς

Π
ρό

π
λυ

ση
 σ

το
υς

  
- 

Π
λύ

ση
 σ

το
υς

  
- 

Κ
ρύ

ο 
ξέ

βγ
αλ

μα
 

- 
Ξέ

βγ
αλ

μα
 

- 
Στ

έγ
νω

μα
 

- 
Τέ

λο
ς

Π
λύ

ση
 σ

το
υς

 
- 

Κ
ρύ

ο 
ξέ

βγ
αλ

μα
 

- 
Ξέ

βγ
αλ

μα
 

- 
Στ

έγ
νω

μα
 

- 
Τέ

λο
ς

Π
ρό

π
λυ

ση
 

στ
ου

ς 
 

- 
Π

λύ
ση

 σ
το

υς
  

- 
Κ

ρύ
ο 

ξέ
βγ

αλ
μα

 
- 

Ξέ
βγ

αλ
μα

 
- 

Στ
έγ

νω
μα

 
- 

Τέ
λο

ς

Π
λύ

ση
 σ

το
υς

  
- 

Κ
ρύ

ο 
ξέ

βγ
αλ

μα
 

- 
Ξέ

βγ
αλ

μα
 

- 
Τέ

λο
ς

Π
ρό

π
λυ

ση
 σ

το
υς

  
- 

Τέ
λο

ς

Δ
ιά

ρκ
ει

α 
(σ

ε 
λε

π
τά

)
75

24
2

80
-1

83
17

4
15

6
58

10
2

30
15

Ν
ερ

ό 
(λ

ίτ
ρα

)
14

,4
9

9,
8-

13
,2

16
,4

15
,2

9,
6

12
,6

10
3,

4

Κ
ατ

αν
άλ

ω
ση

 ισ
χύ

ος
 

(k
W

h)
0,

7
0,

74
0,

80
-1

,2
6

1,
24

1,
24

1,
12

0,
92

0,
7

 -

Ο
ι τ

ιμ
ές

 κ
ατ

αν
άλ

ω
ση

ς 
π

ου
 ε

μφ
αν

ίζο
ντ

αι
 σ

το
ν 

π
ίν

ακ
α 

έχ
ου

ν 
εξ

αχ
θε

ί σ
ε 

τυ
π

οπ
οι

ημ
έν

ες
 σ

υν
θή

κε
ς.

 Ο
π

ότ
ε 

   
μπ

ορ
εί

  ν
α 

υπ
άρ

ξο
υν

 δ
ια

φο
ρέ

ς 
σε

 π
ρα

κτ
ικ

ές
 σ

υν
θή

κε
ς.

 
* 

 Π
ρό

γρ
αμ

μα
 α

να
φο

ρά
ς 

γι
α 

ιν
στ

ιτο
ύτ

α 
δο

κι
μώ

ν 
Ο

ι δ
οκ

ιμ
ές

 σ
ύμ

φω
να

 μ
ε 

το
 π

ρό
τυ

π
ο 

Ε
Ν

 5
02

42
 π

ρέ
π

ει
 ν

α 
εκ

τε
λο

ύν
τα

ι μ
ε 

γε
μά

το
 το

 δ
οχ

εί
ο 

το
υ 

αλ
ατ

ιο
ύ 

το
υ 

 α
π

οσ
κλ

ηρ
υν

τή
 ν

ερ
ού

, γ
εμ

άτ
η 

θή
κη

 γ
υα

λι
στ

ικ
ού

 κ
αι

 μ
ε 

χρ
ήσ

η 
π

ρο
γρ

άμ
μα

το
ς 

δο
κι

μή
ς.

ec
o

In
ne

rC
le

an
Σύ

ντ
ομ

η 
30

'
Π

ρό
π

λυ
ση

Q
ui

ck
 &

 C
le

an
G

la
ss

C
ar

e
Εν

τα
τι

κή
A

qu
aF

le
x

Α
υτ

όμ
ατ

η

35
°C

50
°C

-
70

°C
40

°C
70

°C
-

45
°C

- 6
5°

C
-



27 EL

Λειτουργία Fast+
Μειώνει το χρόνο του επιλεγμένου 
κύκλου πλύσης και μειώνει την 
κατανάλωση νερού με τη δυνατότητα 
πλύσης υπό υψηλότερη πίεση.

Λειτουργία Μισού φορτίου 
Χρησιμοποιείται για λειτουργία της 
συσκευής χωρίς πλήρες φορτίο. 
Χρησιμοποιείται για λειτουργία της 
συσκευής χωρίς πλήρες φορτίο.
1. Τοποθετήστε τα πιάτα σας μέσα 

στο πλυντήριο όπως επιθυμείτε.

Πρόσθετες λειτουργίες
Τα προγράμματα πλυσίματος των 
πιάτων σας έχουν σχεδιαστεί για να 
επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα 
καθαρισμού, ανάλογα με τον τύπο 
του ρύπου, βαθμό ρύπανσης και τις 
ιδιότητες των πιάτων για να πλυθούν.
Παρέχονται πρόσθετες λειτουργίες για 
να σας επιτρέψει να εξοικονομήσετε 
χρόνο, νερό και ενέργεια και να 
εκτελέσετε μια πιο άνετη πλύση 
ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

C Οι πρόσθετες λειτουργίες μπορεί 
να προκαλέσουν αλλαγές στη 
διάρκεια του προγράμματος.

C Οι πρόσθετες λειτουργίες δεν 
είναι κατάλληλες για όλα τα 
προγράμματα πλύσης. Η ένδειξη 
της πρόσθετης λειτουργίας η 
οποία δεν είναι συμβατή με το 
πρόγραμμα δεν θα είναι ενεργή.

Για επιπλέον πρόσθετες λειτουργίες 
στο πρόγραμμα:
1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα 

πλύσης πατώντας το πλήκτρο 
επιλογής προγράμματος.

2. Στο επιλεγμένο πρόγραμμα 
πλύσης, εάν έχει επιλεγεί η 
πρόσθετη λειτουργία, το σύμβολο 
του θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν 
το πλήκτρο λειτουργίας πατηθεί 
ξανά το σύμβολο θα εξαφανιστεί 
και η επιλογή ακυρώνεται.

3. Η επιλογή θα ακυρωθεί όταν 
πατήσετε ξανά το πλήκτρο 
λειτουργίας.

Λειτουργία Extra Rinse
Ανάλογα με τον τύπο απορρυπαντικού 
που χρησιμοποιείτε, σε περίπτωση 
που προκύψει πρόβλημα διάλυσης του 
απορρυπαντικού, η λειτουργία αυτή θα 
αφαιρέσει τις κηλίδες που παραμένουν 
στα σκεύη, επιτρέποντας βέλτιστη 
απόδοση ξεβγάλματος.

Λειτουργία Turbo Wash 
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί 
τον κάτω βραχίονα ψεκασμού με 
υψηλότερη πίεση και υψηλότερη 
ταχύτητα, ώστε να επιτρέπει καλύτερο 
πλύσιμο για σκεύη όπως τηγάνια και 
ταψιά που έχουν επίμονους, ξηρούς 
ρύπους.

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με 
το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ 
Απενεργοποίησης.

3. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα 
και πιέστε το πλήκτρο Μισού 
Φορτίου. Η ένδειξη μισού φορτίου 
θα ανάψει σττον πίνακα ενδείξεων 
στις ενδείξεις Επιλεγμένης 
λειτουργίας.

4. Ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας 
το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / 
Ακύρωσης.

C Με τη λειτουργία Μισού φορτίου 
μπορείτε να εξοικομήσετε και νερό 
και ενέργεια ενώ χρησιμοποιείτε 
το πάνω και το κάτω καλάθι της 
συσκευής.
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Προγραμματισμός χρόνου 
πλύσης
Χρονική Καθυστέρηση
Αν εφαρμόζεται στην περιοχή 
σας μια οικονομική τιμολόγηση 
ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
Χρονικής Καθυστέρησης για να 
πλύνετε τα πιάτα σας κατά τη διάρκεια 
των κατάλληλων ωρών.

Εσωτερικός φωτισμός (Εξαρτάται 
από το μοντέλο)
Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν 
εσωτερικό φωτισμό για να φωτίζεται το 
εσωτερικό όταν ανοίγει η πόρτα.
Αλλαγή της ρύθμισης εσωτερικού 
φωτισμού
1. Μετά την ενεργοποίηση της 

συσκευής, πιέστε ταυτόχρονα τα 

Λειτουργία Αυτόματης Ανίχνευσης 
Απορρυπαντικού
Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία 
για αυτόματη ανίχνευση του τύπου 
του απορρυπαντικού και ρύθμιση 
του προγράμματος πλύσης και του 
συστήματος στεγνώματος, για βέλτιστη 
απόδοση. Εάν χρησιμοποιείται ειδικό 
απορρυπαντικό σε ταμπλέτα, η 
διάρκεια του προγράμματος μπορεί 
να παραταθεί κατά 20 λεπτά, ώστε 
να βελτιστοποιηθεί η απόδοση 
πλυσίματος και στεγνώματος.
Για απενεργοποίηση:
1. Μετά την ενεργοποίηση της 

συσκευής, πιέστε ταυτόχρονα τα 
πλήκτρα Χρονικής καθυστέρησης 
και P+. Συνεχίστε να τα πιέζετε 
μέχρι να ολοκληρωθεί η 
αντίστροφη μέτρηση 3, 2, 1 στην 
οθόνη.

2. Πιέστε το πλήκτρο P+ για να 
ενεργοποιήσετε την επιλογή 
a:. Στην επιλογή "a:0", η 
λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης 
απορρυπαντικού είναι ανενεργή 
και στην επιλογή "a:1" είναι ενεργή. 
Ρυθμίστε την επιθυμητή επιλογή 
πιέζοντας το πλήκτρο Χρονικής 
Καθυστέρησης.

3. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή 
με το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ 
Απενεργοποίησης.

πλήκτρα Χρονικής καθυστέρησης 
και P+. Συνεχίστε να πιέζετε μέχρι 
να ολοκληρωθεί η αντίστροφη 
μέτρηση 3, 2, 1 στην οθόνη.

2. Πιέστε το πλήκτρο P+ για να 
ενεργοποιήσετε την επιλογή L:. 
Στην επιλογή "L:0", ο εσωτερικός 
φωτισμός είναι απενεργοποιημένος 
και στην επιλογή "L:1" είναι 
ενεργοποιημένος. Ρυθμίστε την 
επιθυμητή επιλογή με το πλήκτρο 
Χρονικής Καθυστέρησης. 

3. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή 
με το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ 
Απενεργοποίησης.

Καθαρισμός πλυντηρίου
Το πρόγραμμα αυτό συνιστάται να 
χρησιμοποιείται κάθε 1-2 μήνες για 
τον καθαρισμό του πλυντηρίου και την 
απαραίτητη υγιεινή.  Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να λειτουργεί ενώ το πλυντήριο 
είναι άδειο.
Προκειμένου να επιτευχθεί ένα 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα, συνιστάται 
να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
ειδικά καθαριστικά πλυντηρίων πιάτων.
C Μη χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα 

Καθαρισμός πλυντηρίου 
για να καθαρίσετε πιάτα.  
Καθώς λειτουργεί σε υψηλές 
θερμοκρασίες, είναι επιβλαβής για 
τα πιάτα.
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Μπορείτε να καθυστερήσετε την 
έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος 
έως 24 ώρες. Η Χρονική Καθυστέρηση 
δεν μπορεί να ρυθμιστεί μετά την 
έναρξη του προγράμματος.
1. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας 

Χρονικής Καθυστέρηση αφού 
επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης 
και άλλες πρόσθετες λειτουργίες.

2. Αφού πιέσετε το πλήκτρο 
Χρονικής Καθυστέρησης, η Οθόνη 
Απεικόνισης Πληροφοριών θα 
δείξει "0:30" και η ένδειξη Χρονικής 
Καθυστέρησης θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει.

3. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο 
πιέζοντας το πλήκτρο Χρονικής 
Καθυστέρησης. Ο χρόνος θα 
αυξηθεί με προσαυξήσεις 30 
λεπτών έως 6 ώρες και μετά από 
αυτό σε προσαυξήσεις 1 ώρας 
μέχρι και 24 ώρες κάθε φορά που 
πατάτε το πλήκτρο.

4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης 
/ Παύσης / Ακύρωσης για να 
ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση 
για τη Χρονική Καθυστέρηση. Η 
ένδειξη Χρονικής Καθυστέρησης 
και η ένδειξη Έναρξης / Παύσης 
θα ανάβουν συνεχώς μέχρι το 
τέλος της περιόδου. Η Χρονική 
Καθυστέρηση εμφανίζεται στην 
Οθόνη Απεικόνισης Πληροφοριών. 
Το επιλεγμένο πρόγραμμα θα 
ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί η 
αντίστροφη μέτρηση.

Αλλαγή ρυθμίσεων, ενώ η 
λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης 
είναι ενεργοποιημένη
Ενώ η λειτουργία Χρονικής 
Καθυστέρησης είναι ενεργοποιημένη, 
δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο 
πρόγραμμα πλύσης, πρόσθετες 

λειτουργίες ή στη διάρκεια του χρόνου 
καθυστέρησης.
C Οι λειτουργίες προγράμματος 

και οι πρόσθετες λειτουργίες 
δεν μπορούν να ρυθμιστούν/
αλλάξουν μετά την έναρξη του 
προγράμματος.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία 
Χρονικής Καθυστέρησης
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο 

το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / 
Ακύρωσης για τρία δευτερόλεπτα.

2. Όταν πιέσετε και κρατήσετε 
πατημένο το πλήκτρο Έναρξης / 
Παύσης / Ακύρωσης, θα εμφανιστεί 
η ένδειξη "3", "2", "1" στην Οθόνη 
Απεικόνισης Πληροφοριών. 
Η ένδειξη της Χρονικής 
Καθυστέρησης θα σβήσει στο 
τέλος της διαδικασίας ακύρωσης 
και η διαδικασία καθυστέρησης 
ακυρώνεται.

C Μπορείτε να επιλέξετε και να 
ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα 
μετά την ακύρωση της λειτουργίας 
Χρονική Καθυστέρησης.

C Η λειτουργία της Χρονικής 
Καθυστέρησης δεν μπορεί να 
ρυθμιστεί μετά την έναρξη του 
προγράμματος.

Ξεκινώντας το πρόγραμμα
Για την έναρξη του πλυντηρίου 
μετά την επιλογή των λειτουργιών 
προγράμματος και των πρόσθετων 
λειτουργιών, πιέστε το πλήκτρο 
Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης.
Μόλις το πρόγραμμα ξεκινά ακούγεται 
ένα ηχητικό σήμα και ο εκτιμώμενος 
χρόνος που παραμένει για το τέλος 
του προγράμματος θα εμφανιστεί στην 
Οθόνη Απεικόνισης Πληροφοριών. Η 
ένδειξη έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης 
αρχίζει να ανάβει συνεχόμενα.
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C Το πλυντήριό σας εκτελεί 
αποσκλήρυνση του νερού, 
ανάλογα με το βαθμό σκληρότητας 
του νερού τροφοδοσίας. Η 
υπολειπόμενη διάρκεια που 
εμφανίζεται προς το τέλος σε 
ορισμένα προγράμματα μπορεί 
να διαφέρει από τη διάρκεια που 
υποδεικνύεται στην αρχή, λόγω 
αυτής της διαδικασίας. Ο συνολικός 
χρόνος μπορεί επίσης να αλλάξει, 
ενώ εκτελείται το πρόγραμμα 
ανάλογα με τη θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος όπου είναι 
εγκατεστημένο το πλυντήριό 
σας, τη θερμοκρασία του νερού 
τροφοδοσίας και την ποσότητα των 
πιάτων.

C Προσοχή, μην ανοίξετε την πόρτα 
του πλυντηρίου όταν βρίσκεται 
σε λειτουργία. Σταματήστε το 
πλυντήριο πατώντας το πλήκτρο 
Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης, 
εάν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα. 
Στη συνέχεια, ανοίξτε την πόρτα 
του πλυντηρίου. Θα πρέπει να 
είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε 
την πόρτα του πλυντηρίου σας 
καθώς ενδέχεται να υπάρξει ατμός. 
Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου 
σας και πιέστε πάλι το πλήκτρο 
Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης. 
Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να 
εκτελείται.

C Το πλυντήριο θα σιγάσει στην 
κατάσταση παύσης για κάποιο 
χρονικό διάστημα, ώστε να 
απομακρυνθεί εντελώς το νερό 
στο πλυντήριο και στα πιάτα 
και για να έχετε καθαρό τον 
αποσκληρυντή νερού, και στη 
συνέχεια θα συνεχίσει να εκτελείται 
σε λειτουργία στεγνώματος.

Κλείδωμα (πλήκτρο) για 
Παιδιά
Μπορείτε να αποτρέψετε άλλα άτομα 
να διακόψουν και να αλλάξουν είτε ένα 
κύκλο προγράμματος ή είτε τη χρονική 
καθυστέρηση, ενώ το πλυντήριο 
βρίσκεται σε λειτουργία.
Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή 
Κλείδωμα για Παιδιά:
1. Πιέστε τα πλήκτρα Κλείδωμα 

(πλήκτρο) για Παιδιά ταυτόχρονα 
και κρατήστε τα πατημένα για τρία 
δευτερόλεπτα.

2. Στην Οθόνη Απεικόνισης 
Πληροφοριών εμφανίζεται "3", "2", 
"1" και το πλήκτρο κλειδώματος 
ενεργοποιείται.

C Το Κλείδωμα για παιδιά εμποδίζει 
το επιλεγμένο πρόγραμμα ή 
λειτουργίες να αλλάξουν και 
καθιστά το πλήκτρο Έναρξης / 
Παύσης / Ακύρωσης ανενεργό.

C Το Κλείδωμα για παιδιά δεν 
κλειδώνει την πόρτα του 
πλυντηρίου.

C Εάν απενεργοποιήσετε το 
πλυντήριό σας χρησιμοποιώντας 
το πλήκτρο Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης στο τέλος του 
προγράμματος, το Κλείδωμα 
για Παιδιά θα απενεργοποιηθεί 
αυτόματα.

C Για την εξοικονόμηση ενέργειας, το 
προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα 
μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, ή αν το πρόγραμμα 
δεν έχει ξεκινήσει.

Για να απενεργοποιήσετε την 
επιλογή Κλείδωμα για Παιδιά:
1. Πιέστε τα πλήκτρα Κλείδωμα 

(πλήκτρο) για Παιδιά ταυτόχρονα 
και κρατήστε τα πατημένα για τρία 
δευτερόλεπτα.
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2. Στην Οθόνη Απεικόνισης 
Πληροφοριών εμφανίζεται "3", "2", 
"1" και το πλήκτρο κλειδώματος 
ακυρώνεται.

Ακύρωση του προγράμματος
1. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/

Παύσης/Ακύρωσης για τρία 
δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε το 
πρόγραμμα.

2. Απελευθερώστε το πλήκτρο όταν 
η ένδειξη Έναρξης / Παύσης 
αρχίζει να αναβοσβήνει. Για μερικά 
λεπτά το πλυντήριο θα πληροί 
τις απαραίτητες ενέργειες που 
απαιτούνται για να ακυρώσετε το 
πρόγραμμα.

C Μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα 
απορρυπαντικού ή λαμπρυντικού 
στο πλυντήριο ή/και στα σκεύη που 
πλένονται, ανάλογα με το στάδιο 
που βρίσκεται το πρόγραμμα που 
έχετε ακυρώσετε.

Ένδειξη αλατιού ( )
Παρακαλούμε ελέγξτε την ένδειξη 
αλατιού στην οθόνη για να δείτε αν 
υπάρχει επαρκής ποσότητα αλατιού 
αποσκλήρυνσης στο πλυντήριο πιάτων 
ή όχι. Θα πρέπει να ξαναγεμίσετε 
το δοχείο αλατιού με αλάτι όταν η 
προειδοποιητική ένδειξη για προσθήκη 
αλατιού εμφανίζεται στην οθόνη του 
πλυντηρίου σας.
C Η ρύθμιση του βαθμού 

σκληρότητας του νερού 
εξηγείται στην ενότητα Σύστημα 
Αποσκλήρυνσης Νερού.

Ένδειξη λαμπρυντικού ( )
Παρακαλούμε ελέγξτε την ένδειξη 
λαμπρυντικού στην οθόνη για να 
δείτε αν υπάρχει επαρκής ποσότητα 
λαμπρυντικού στο πλυντήριο πιάτων 
ή όχι. Θα πρέπει να ξαναγεμίσετε το 
δοχείο λαμπρυντικού με λαμπρυντικό 

όταν η προειδοποιητική ένδειξη 
λαμπρυντικού εμφανίζεται στην οθόνη 
του πλυντηρίου σας.
Λήξη προγράμματος
Η ένδειξη τέλους προγράμματος 
θα ανάψει όταν ολοκληρωθεί το 
πρόγραμμα πλύσης.
1. Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/

Απενεργοποίησης για να 
απενεργοποιήσετε το πλυντήριο 
πιάτων σας.

2. Κλείστε το καπάκι.
3. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από 

την πρίζα.
C Για την εξοικονόμηση ενέργειας, το 

προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα 
μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, ή αν το πρόγραμμα 
δεν έχει ξεκινήσει.

C Αφήστε τα πιάτα σας στο 
πλυντήριο για περίπου 15 λεπτά 
για να κρυώσουν αφού πλυθούν. 
Τα πιάτα σας θα στεγνώσουν 
σε μικρότερο χρονικό διάστημα, 
αν αφήσετε την πόρτα του 
πλυνητρίου σας μισάνοιχτη κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
Η διαδικασία αυτή θα αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα στεγνώματος 
του πλυντήριου σας.
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καθαρίζετε τα φίλτρα τουλάχιστον 
μια φορά την εβδομάδα. Ελέγχετε αν 
υπάρχουν υπολείμματα τροφών πάνω 
στα φίλτρα. Αν υπάρχουν υπολείμματα 
τροφών πάνω στα φίλτρα,.αφαιρέστε 
τα και καθαρίστε τα φίλτρα καλά σε 
τρεχούμενο νερό.
1. Περιστρέψτε το συγκρότημα 

μικροφίλτρου (3) και προ-φίλτρου 
(2) αριστερόστροφα και τραβήξτε 
το έξω από την υποδοχή του (A).

2. Τραβήξτε έξω το μεταλλικό / 
πλαστικό φίλτρο (1) (B).

6 Συντήρηση και καθαρισμός

Η ωφέλιμη ζωή της συσκευής 
επιμηκύνεται και τα συχνά 
εμφανιζόμενα προβλήματα μειώνονται 
αν καθαρίζεται σε τακτικά διαστήματα. 
A Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε 

διαδικασία καθαρισμού, 
αποσυνδέστε τη συσκευή και 
κλείστε το διακόπτη παροχής 
νερού.

C Μη χρησιμοποιείτε για τον 
καθαρισμό οποιαδήποτε υλικά που 
χαράζουν.

C Καθαρίζετε τα φίλτρα και τις 
φτερωτές τουλάχιστον μια φορά 
την εβδομάδα.

Καθαρισμός της εξωτερικής 
επιφάνειας της συσκευής
Καθαρίζετε την  εξωτερική επιφάνεια 
και τις στεγανοποιήσεις της πόρτας 
της συσκευής προσεκτικά με ήπιο 
καθαριστικό προϊόν και ένα ελαφρά 
υγρό πανί. Καθαρίζετε τον πίνακα 
ελέγχου μόνο με ένα ελαφρά υγρό 
πανί.
Καθαρισμός του εσωτερικού 
της συσκευής
� Καθαρίζετε το εσωτερικό της 

συσκευής και τον κάδο εκτελώντας 
ένα πρόγραμμα πρόπλυσης χωρίς 
απορρυπαντικό ή ένα μεγάλης 
διάρκειας πρόγραμμα πλυσίματος 
με απορρυπαντικό, ανάλογα με το 
βαθμό λερώματος.

� Αν παραμένει νερό μέσα στη 
συσκευή, αποστραγγίστε το 
νερό εκτελώντας τις διαδικασίες 
της ενότητας “Ακύρωση 
προγράμματος”. Αν δεν μπορεί να 
εκκενωθεί το νερό, καθαρίστε τυχόν 
κατάλοιπα που έχουν συσσωρευτεί 
στο κάτω μέρος της συσκευής και 
εμποδίζουν την έξοδο του νερού. 

Καθαρισμός των φίλτρων
Για να λειτουργεί αποδοτικά η συσκευή 
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3. Πιέστε τα δύο νύχια στο προ-
φίλτρο προς τα μέσα και 
διαχωρίστε το προφίλτρο από το 
συγκρότημα (C).

4. Καθαρίστε και τα τρία φίλτρα σε 
τρεχούμενο νερό με τη βοήθεια 
μιας βούρτσας.

5. Επανατοποθετήστε το μεταλλικό/
πλαστικό φίλτρο.

6. Τοποθετήστε το προφίλτρο μέσα 
στο μικροφίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι 
έχει επιτευχθεί σωστή έδραση. 
Περιστρέψτε το προφίλτρο 
δεξιόστροφα έως ότου ακουστεί 
ήχος “κλικ”. 

A Μη χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο 
πιάτων χωρίς φίλτρο.

C Η λανθασμένη τοποθέτηση των 
φίλτρων θα προκαλέσει μειωμένη 
απόδοση στο πλύσιμο.

Καθαρισμός του φίλτρου 
εύκαμπτου σωλήνα
Τυχόν βλάβες στη συσκευή που 
μπορούν να προκληθούν από 
ακαθαρσίες από τη δημοτική 
παροχή νερού ή από την ίδια σας 
την εγκατάσταση (όπως από άμμο, 
χώμα, σκουριά κλπ.), μπορούν να 
αποφευχθούν με χρήση ενός φίλτρου 
συνδεδεμένου στον εύκαμπτο σωλήνα 
εισόδου του νερού. Ελέγχετε το φίλτρο 
και τον εύκαμπτο σωλήνα τακτικά και 
καθαρίζετέ τα αν χρειάζεται.
1. Κλείστε το διακόπτη παροχής 

νερού και αφαιρέστε τον εύκαμπτο 
σωλήνα.

2. Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο, 
καθαρίστε το σε τρεχούμενο νερό.

3. Τοποθετήστε το καθαρισμένο 
φίλτρο πάλι στη θέση έδρασής του 
μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα.

4. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
στο διακόπτη παροχής νερού.

(εξαρτάται από το μοντέλο)
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Καθαρισμός των φτερωτών
Για να λειτουργεί αποδοτικά η συσκευή 
καθαρίζετε τις φτερωτές τουλάχιστον 
μια φορά την εβδομάδα. 
Κάτω φτερωτή
Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένες οι 
οπές στην κάτω φτερωτή (1). Αν είναι 
φραγμένες, αφαιρέστε τη φτερωτή και 
καθαρίστε την. Για να αφαιρέσετε την 
κάτω φτερωτή τραβήξτε την προς τα 
πάνω (A, B).

Πάνω φτερωτή
Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένες οι 
οπές στην πάνω φτερωτή (2). Αν είναι 
φραγμένες, αφαιρέστε τη φτερωτή 
και καθαρίστε την. Για να αφαιρέσετε 
την πάνω φτερωτή, περιστρέψτε το 
παξιμάδι της προς τα αριστερά (C, D).
Κατά την τοποθέτηση της πάνω 
φτερωτής, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά 
σφιγμένο το παξιμάδι. 
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Aντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δεν ξεκινά.
• Έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. >>> Ελέγξτε εάν το 

καλώδιο έχει συνδεθεί στην πρίζα.
• Έχει καεί η ασφάλεια. >>> Ελέγξτε τις ασφάλειες της εγκατάστασής σας.
• Υπάρχει διακοπή νερού. >>> Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης εισόδου νερού είναι 

ανοικτός.
• Η πόρτα της συσκευής είναι ανοικτή. >>> Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την πόρτα 

της συσκευής.
• Δεν έχει πατηθεί το κουμπί Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης. >>> Βεβαιωθείτε 

ότι έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή πατώντας το κουμπί Ενεργοποίησης / 
Απενεργοποίησης.

Τα σκεύη δεν πλένονται καλά
• Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί με τακτικό τρόπο στη συσκευή. >>> Τοποθετείτε 

τα σκεύη όπως περιγράφει το εγχειρίδιο χρήσης.
• Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο. >>> Επιλέξτε πρόγραμμα με 

υψηλότερη θερμοκρασία και μεγαλύτερο χρόνο κύκλου.
• Οι φτερωτές έχουν κολλήσει. >>> Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα, περιστρέψτε 

την κάτω και την πάνω φτερωτή με το χέρι για να βεβαιωθείτε ότι περιστρέφονται 
ελεύθερα.

• Οι οπές των φτερωτών είναι φραγμένες. >>> Οι οπές στην κάτω και την πάνω 
φτερωτή μπορεί να είναι φραγμένες με υπολείμματα τροφών, όπως κουκούτσια 
λεμονιού. Καθαρίζετε τις φτερωτές τακτικά όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 
"Καθαρισμός και φροντίδα".

• Τα φίλτρα είναι φραγμένα. >>> Ελέγξτε αν το σύστημα φίλτρων είναι καθαρό. 
Καθαρίζετε το σύστημα φίλτρων τακτικά όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 
"Καθαρισμός και φροντίδα".

• Τα φίλτρα είναι εγκατεστημένα λάθος. >>> Ελέγξτε το σύστημα φίλτρων και 
βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά εγκατεστημένο.

• Τα καλάθια είναι υπερφορτωμένα.  >>> Μη φορτώνετε τα καλάθια περισσότερο 
από την κανονική τους χωρητικότητα.

• Το απορρυπαντικό έχει αποθηκευτεί σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αν 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, μην αποθηκεύετε τη συσκευασία 
του απορρυπαντικού σε υγρά μέρη. Αν είναι δυνατόν, διατηρείτε τη σε 
κλειστό δοχείο. Για ευκολία στην αποθήκευση, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας.

• Το απορρυπαντικό δεν επαρκεί. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε 
σκόνη, ρυθμίστε την ποσότητα του απορρυπαντικού σύμφωνα με το βαθμό 
λερώματος των πιάτων σας και/ή ότι προβλέπεται για τα προγράμματα. Για 
βέλτιστα αποτελέσματα συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε μορφή 
ταμπλέτας.

• Το λαμπρυντικό δεν επαρκεί.  >>> Ελέγξτε την ένδειξη λαμπρυντικού και 
προσθέστε αν χρειάζεται. Αυξήστε τη ρύθμιση του λαμπρυντικού, αν υπάρχει 
επαρκής ποσότητα στη συσκευή.

• Το κάλυμμα της θήκης διανομής απορρυπαντικού έχει ξεχαστεί ανοικτό. >>> 
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της θήκης διανομής απορρυπαντικού έχει κλειστεί 
καλά μετά την προσθήκη απορρυπαντικού.

7
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Τα σκεύη δεν έχουν στεγνώσει στο τέλος του κύκλου
• Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί με τακτικό τρόπο στη συσκευή. >>> Τοποθετείτε 

τα σκεύη σας ώστε να μην συσσωρεύεται νερό μέσα τους.
• Το λαμπρυντικό δεν επαρκεί.  >>> Ελέγξτε την ένδειξη λαμπρυντικού και 

προσθέστε αν χρειάζεται. Αυξήστε τη ρύθμιση του λαμπρυντικού, αν υπάρχει 
επαρκής ποσότητα στη συσκευή.

• Τα σκεύη αφαιρέθηκαν από τη συσκευή αμέσως αφού τελείωσε το πρόγραμμα. 
>>> Μην αφαιρείτε τα σκεύη από το πλυντήριο αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η 
διαδικασία πλυσίματος. Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα και περιμένετε λίγο για να 
φύγει ο ατμός από το εσωτερικό. Αφαιρέστε τα σκεύη αφού έχουν κρυώσει σε 
θερμοκρασία που σας επιτρέπει να τα αγγίξετε. Αρχίστε τη διαδικασία αφαίρεσης 
των σκευών από το κάτω καλάθι. Έτσι αποφεύγεται να πέσει νερό που έμεινε σε 
ένα είδος του πάνω καλαθιού σε είδος του κάτω καλαθιού.

• Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο. >>> Επειδή η θερμοκρασία 
ξεβγάλματος είναι χαμηλή σε προγράμματα με μικρή διάρκεια, θα είναι μειωμένη 
και η απόδοση στεγνώματος. Επιλέγετε προγράμματα με μεγαλύτερη διάρκεια 
για υψηλότερη απόδοση στεγνώματος.

• Η ποιότητα της επιφάνειας των σκευών κουζίνας είναι υποβαθμισμένη. >>>  
Σε σκεύη κουζίνας με υποβαθμισμένη ποιότητα επιφάνειας δεν μπορεί να 
επιτευχθεί η επιθυμητή απόδοση πλυσίματος και αυτά τα σκεύη δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται και για λόγους υγιεινής. Επίσης το νερό δεν μπορεί να τρέξει 
εύκολα σε υποβαθμισμένες επιφάνειες. Δεν συνιστάται το πλύσιμο αυτών των 
σκευών κουζίνας σε πλυντήριο πιάτων.

C Είναι αναμενόμενο να προκύψουν προβλήματα στεγνώματος σε σκεύη 
κουζίνας με επίστρωση Teflon. Αυτό οφείλεται στη δομή του Teflon. Επειδή οι 
επιφανειακές τάσεις του Teflon και νερού είναι διαφορετικές, θα παραμείνουν 
σταγονίδια νερού σαν χάντρες πάνω στην επιφάνεια από Teflon.

Στα σκεύη παραμένουν κηλίδες από τσάι, καφέ ή κραγιόν
• Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο. >>> Επιλέξτε πρόγραμμα με 

υψηλότερη θερμοκρασία και μεγαλύτερο χρόνο κύκλου.
• Η ποιότητα της επιφάνειας των σκευών κουζίνας είναι υποβαθμισμένη. >>>  

Κηλίδες από τσάι και καφέ ή από άλλες ουσίες που βάφουν δεν μπορούν να 
καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων αν έχουν εισχωρήσει μέσα σε επιφάνειες 
υποβαθμισμένης ποιότητας. Σε σκεύη κουζίνας με υποβαθμισμένη ποιότητα 
επιφάνειας δεν μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή απόδοση πλυσίματος και αυτά 
τα σκεύη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και για λόγους υγιεινής. Δεν συνιστάται 
το πλύσιμο αυτών των σκευών κουζίνας σε πλυντήριο πιάτων.

• Το απορρυπαντικό έχει αποθηκευτεί σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αν 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, μην αποθηκεύετε τη συσκευασία 
του απορρυπαντικού σε υγρά μέρη. Αν είναι δυνατόν, διατηρείτε τη σε 
κλειστό δοχείο. Για ευκολία στην αποθήκευση, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας.
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Παραμένουν ίχνη αλάτων πάνω στα σκεύη, και τα γυαλικά αποκτούν θολή 
εμφάνιση

• Το λαμπρυντικό δεν επαρκεί. >>> Ελέγξτε την ένδειξη λαμπρυντικού και 
προσθέστε αν χρειάζεται. Αυξήστε τη ρύθμιση του λαμπρυντικού, αν υπάρχει 
επαρκής ποσότητα στη συσκευή.

• Η ρύθμιση της σκληρότητας του νερού είναι χαμηλή ή το επίπεδο του 
αποσκληρυντικού είναι ανεπαρκές >>> Μετρήστε σωστά τη σκληρότητα του 
νερού της παροχής σας και ελέγξτε τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.

• Υπάρχει διαρροή του ειδικού αλατιού. >>> Προσέχετε να μη χυθεί το 
αποσκληρυντικό γύρω από την οπή πλήρωσης κατά την προσθήκη του. Να 
βεβαιώνεστε ότι το κάλυμμα του δοχείου του αποσκληρυντικού έχει κλείσει καλά 
μετά τη διαδικασία προσθήκης. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα πρόπλυσης για να 
αφαιρέσετε το αποσκληρυντικό που έχει χυθεί μέσα στη συσκευή. Επειδή οι 
κόκκοι του αποσκληρυντικού που θα παραμείνουν κάτω από το κάλυμμα θα 
διαλυθούν κατά την πρόπλυση, προκαλώντας χαλάρωση της σύσφιξης του 
καλύμματος, ελέγξτε πάλι το κάλυμμα στο τέλος του προγράμματος.

Υπάρχει παράξενη οσμή μέσα στη συσκευή
C Η καινούργια συσκευή έχει ιδιαίτερη οσμή. Αυτή σταδιακά θα φύγει μετά από 

μερικά πλυσίματα.
• Τα φίλτρα είναι φραγμένα. >>> Ελέγξτε αν το σύστημα φίλτρων είναι καθαρό. 

Καθαρίζετε το σύστημα φίλτρων τακτικά όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 
"Καθαρισμός και φροντίδα".

• Τα λερωμένα πιάτα παραμένουν μέσα στο πλυντήριο 2-3 ημέρες. >>> Αν δεν 
πρόκειται να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή αμέσως αφού τοποθετήσετε τα 
σκεύη, αφαιρέστε τα υπολείμματα από τα σκεύη και κάθε 2 ημέρες εκτελείτε 
το πρόγραμμα Prewash (Πρόπλυση) χωρίς απορρυπαντικό. Στις περιπτώσεις 
αυτές μην κλείνετε τελείως την πόρτα της συσκευής όταν δεν λειτουργεί, για 
να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών μέσα στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε διαθέσιμα στο εμπόρια αποσμητικά ή καθαριστικά για τη 
συσκευή.
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Σκουριά, αλλοίωση του χρώματος ή υποβάθμιση της επιφάνειας στα σκεύη
• Υπάρχει διαρροή του ειδικού αλατιού. >>> Το ειδικό αλάτι μπορεί να προκαλέσει 

οξείδωση σε μεταλλικές επιφάνειες. Προσέχετε να μη χυθεί το αποσκληρυντικό 
γύρω από την οπή πλήρωσης κατά την προσθήκη του. Να βεβαιώνεστε ότι το 
κάλυμμα του δοχείου του αποσκληρυντικού έχει κλείσει καλά μετά τη διαδικασία 
προσθήκης. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα πρόπλυσης για να αφαιρέσετε το 
αποσκληρυντικό που έχει χυθεί μέσα στη συσκευή. Επειδή οι κόκκοι του 
αποσκληρυντικού που θα παραμείνουν κάτω από το κάλυμμα θα διαλυθούν κατά 
την πρόπλυση, προκαλώντας χαλάρωση της σύσφιξης του καλύμματος, ελέγξτε 
πάλι το κάλυμμα στο τέλος του προγράμματος.

• Αλμυρά κατάλοιπα τροφών έχουν παραμείνει στα σκεύη για πολύ χρόνο.  >>> 
Αν σκεύη που είναι λερωμένα με τέτοιες τροφές πρόκειται να περιμένουν πριν 
πλυθούν, τότε τα υπολείμματα πρέπει να αφαιρεθούν με πρόπλυση, αλλιώς τα 
σκεύη πρέπει να πλυθούν χωρίς αναμονή.

• Η ηλεκτρική εγκατάσταση δεν είναι γειωμένη. >>>Ελέγξτε αν η συσκευή σας 
είναι πράγματι συνδεδεμένη στη γραμμή γείωσης. Διαφορετικά, ο στατικός 
ηλεκτρισμός που παράγεται στη συσκευή προκαλεί ηλεκτρικά τόξα στις 
επιφάνειες των μεταλλικών σκευών δημιουργώντας πόρους, απομακρύνοντας 
την προστατευτική επίστρωση της επιφάνειας και προκαλώντας αλλοίωση του 
χρώματος.

• Χρησιμοποιούνται δραστικά καθαριστικά όπως χλωρίνη. >>> Η προστατευτική 
επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών βλάπτεται και χάνει την 
αποτελεσματικότητά της με το χρόνο αν έρθει σε επαφή με δραστικά καθαριστικά 
όπως η χλωρίνη. Μην πλένετε τα σκεύη σας με χλωρίνη.

• Μεταλλικά είδη, όπως ειδικά τα μαχαίρια, χρησιμοποιούνται για χρήσεις άλλες 
από τις προβλεπόμενες.  >>> Η προστατευτική επίστρωση στις αιχμές των 
μαχαιριών μπορεί να υποστεί ζημιά αν αυτά χρησιμοποιηθούν σε χρήσεις άλλες 
από τις προβλεπόμενες, όπως για άνοιγμα κονσερβών. Μη χρησιμοποιείτε 
μεταλλικά είδη κουζίνας για χρήσεις άλλες από τις προβλεπόμενες.

• Τα μαχαιροπίρουνα είναι κατασκευασμένα από χαμηλής ποιότητας ανοξείδωτο 
χάλυβα. >>> Η διάβρωση σε τέτοια είδη είναι αναπόφευκτη. Δεν θα πρέπει να 
πλένονται σε πλυντήρια πιάτων.

• Πλένονται στο πλυντήριο πιάτων σκεύη που έχουν ήδη υποστεί διάβρωση. 
>>> Η σκουριά από ένα οξειδωμένο είδος μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλες 
επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα και να προκαλέσει διάβρωση και σε αυτές τις 
επιφάνειες. Τα είδη αυτά δεν θα πρέπει να πλένονται σε πλυντήρια πιάτων.
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Υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη διανομής απορρυπαντικού
• Η θήκη διανομής απορρυπαντικού ήταν υγρή όταν προστέθηκε απορρυπαντικό. 

>>> Να βεβαιώνεστε ότι η θήκη διανομής απορρυπαντικού έχει στεγνώσει καλά 
πριν τη γεμίσετε με απορρυπαντικό.

• Το απορρυπαντικό προστέθηκε πολλή ώρα πριν τη διαδικασία πλυσίματος. 
>>> Προσέχετε να προσθέτετε το απορρυπαντικό λίγο πριν την έναρξη του 
πλυσίματος.

• Εμποδίζεται το άνοιγμα του καλύμματος της θήκης διανομής απορρυπαντικού 
κατά το πλύσιμο. >>> Τοποθετείτε τα σκεύη με τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν 
το κάλυμμα της θήκης διανομής απορρυπαντικού να ανοίξει και το νερό να 
κατανέμεται στη συσκευή από τις φτερωτές.

• Το απορρυπαντικό έχει αποθηκευτεί σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αν 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, μην αποθηκεύετε τη συσκευασία 
του απορρυπαντικού σε υγρά μέρη. Αν είναι δυνατόν, διατηρείτε τη σε 
κλειστό δοχείο. Για ευκολία στην αποθήκευση, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας.

• Οι οπές των φτερωτών είναι φραγμένες. >>> Οι οπές στην κάτω και την πάνω 
φτερωτή μπορεί να είναι φραγμένες με υπολείμματα τροφών, όπως κουκούτσια 
λεμονιού. Καθαρίζετε τις φτερωτές τακτικά, όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 
"Καθαρισμός και φροντίδα".

Σβήνουν οι διακοσμήσεις και τα στολίδια από κουζινικά.
C Τα διακοσμημένα ποτήρια και οι διακοσμημένες λουστραρισμένες πορσελάνες 

δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων. Ούτε οι κατασκευαστές των 
γυαλικών και των πορσελάνινων ειδών δεν συνιστούν πλύσιμο αυτών των ειδών 
κουζίνες σε πλυντήριο πιάτων.

Τα σκεύη χαράζονται.
C Τα κουζινικά που περιέχουν αλουμίνιο ή είναι κατασκευασμένα από αυτό το 

μέταλλο δεν θα πρέπει να πλένονται σε πλυντήρια πιάτων.
• Υπάρχει διαρροή του ειδικού αλατιού. >>> Προσέχετε να μη χυθεί το 

αποσκληρυντικό γύρω από την οπή πλήρωσης κατά την προσθήκη του. Το 
αποσκληρυντικό που έχει χυθεί μπορεί να προκαλέσει χαραγές. Να βεβαιώνεστε 
ότι το κάλυμμα του δοχείου του αποσκληρυντικού έχει κλείσει καλά μετά τη 
διαδικασία προσθήκης. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα πρόπλυσης για να αφαιρέσετε 
το αποσκληρυντικό που έχει χυθεί μέσα στη συσκευή. Επειδή οι κόκκοι του 
αποσκληρυντικού που θα παραμείνουν κάτω από το κάλυμμα θα διαλυθούν κατά 
την πρόπλυση, προκαλώντας χαλάρωση της σύσφιξης του καλύμματος, ελέγξτε 
πάλι το κάλυμμα στο τέλος του προγράμματος.

• Η ρύθμιση της σκληρότητας του νερού είναι χαμηλή ή το επίπεδο του 
αποσκληρυντικού είναι ανεπαρκές >>> Μετρήστε σωστά τη σκληρότητα του 
νερού της παροχής σας και ελέγξτε τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.

• Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί με τακτικό τρόπο στη συσκευή. >>> Όταν 
τοποθετείτε τα ποτήρια και τα άλλα γυάλινα είδη μέσα στο καλάθι να τα γέρνετε 
για στήριξη όχι προς άλλα σκεύη, αλλά προς τις άκρες ή τη σχάρα του καλαθιού 
ή προς το σύρμα στήριξης ποτηριών. Αν τα ποτήρια χτυπούν μεταξύ τους ή 
σε άλλα σκεύη όταν πέφτει πάνω τους το νερό κατά το πλύσιμο, μπορεί να 
προκληθεί θραύση ή χαραγές στις επιφάνειές τους.



40 EL

Παραμένει λέκιασμα στα ποτήρια που μοιάζει με λεκέ από γάλα και δεν μπορεί 
αν αφαιρεθεί όταν σκουπίζεται με το χέρι. Προκαλείται μια εμφάνιση προς το 
μπλε / ιριδίζουσα όταν το φως πέφτει στο ποτήρι.
• Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα λαμπρυντικού. >>>Χαμηλώστε τη 

ρύθμιση του λαμπρυντικού. Καθαρίζετε το λαμπρυντικό που χύνεται κατά την 
προσθήκη του.

• Έχει προκληθεί διάβρωση στο γυαλί λόγω του μαλακού νερού. >>> Μετρήστε 
σωστά τη σκληρότητα του νερού τροφοδοσίας και ελέγξτε τη ρύθμιση της 
σκληρότητας του νερού. Αν έχετε παροχή μαλακού νερού (<5 dH), μη 
χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό. Επιλέγετε προγράμματα που πλένουν σε 
υψηλότερες θερμοκρασίες (π.χ. 60-65 °C). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
απορρυπαντικά του εμπορίου που προστατεύουν το γυαλί.

Παράγεται αφρός μέσα στη συσκευή.
• Τα σκεύη πλένονται με απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι, αλλά δεν 

ξεπλένονται πριν τοποθετηθούν στη συσκευή. >>> Τα απορρυπαντικά για 
πλύσιμο στο χέρι δεν περιέχουν αντιαφριστικό. Δεν χρειάζεται να πλένετε τα 
σκεύη στο χέρι με απορρυπαντικό πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αρκεί το 
σκούπισμα των πολλών ακαθαρσιών από τα σκεύη σε τρεχούμενο νερό, με χαρτί 
κουζίνας ή με πιρούνι.

• Χύθηκε λαμπρυντικό μέσα στη συσκευή κατά την προσθήκη του. >>> Προσέξτε 
να μη χυθεί λαμπρυντικό μέσα στη συσκευή κατά την προσθήκη του. Καθαρίστε 
τυχόν ποσότητα που χύθηκε με χαρτί κουζίνας/πετσέτα.

• Το κάλυμμα του δοχείου λαμπρυντικού ξεχάστηκε ανοικτό. >>> Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε κλείσει το κάλυμμα του δοχείου λαμπρυντικού μετά την προσθήκη του 
υγρού.

Τα κουχινικά είναι σπασμένα.
• Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί με τακτικό τρόπο στη συσκευή. >>> Τοποθετείτε 

τα σκεύη όπως περιγράφει το εγχειρίδιο χρήσης.
• Τα καλάθια είναι υπερφορτωμένα.  >>> Μη φορτώνετε τα καλάθια περισσότερο 

από την κανονική τους χωρητικότητα.
Παραμένει νερό στο πλυντήριο πιάτων στο τέλος του προγράμματος.
• Τα φίλτρα είναι φραγμένα. >>> Ελέγξτε αν το σύστημα φίλτρων είναι καθαρό. 

Καθαρίζετε το σύστημα φίλτρων τακτικά όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 
"Καθαρισμός και φροντίδα".

• Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος/περιορίζεται η ροή του. 
>>> Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Αν χρειαστεί, αφαιρέστε 
τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, καθαρίστε το σημείο απόφραξης και 
τοποθετήστε τον όπως δείχνει το εγχειρίδιο χρήστη.

C Αν δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση του προβλήματος παρόλο που τηρήσατε της οδηγίες 
σ’ αυτήν την ενότητα, απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο κατάστημα ή στον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο σέρβις. Ποτέ μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας μια συσκευή που δεν 
λειτουργεί.



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……………….. 

                                                                                                   ………………………………………………………………………. 

            



 
ΧΩΡΟΣ 

ΓΡΑΜ / ΜΟΥ 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣEIΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

Φυλάξτε την εγγύηση και μετά την λήξη της. 

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

ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

ΠΡΟΣ : 

 

SERVICE ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

210 2116649 
6932366733 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΓΟΥΡΗΣ Π. Κ ΣΙΑ Ο.Ε. 

6947424284 
6936065106  

ΠΑΤΡΑ 
ΧΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2610 640810 
6932 437700 

ΒΟΛΟΣ 
ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

22410 94130 
6981972363 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

26510 31947 
6945 306990 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

25310 33711 
6932 587473 

 

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

SERVICE ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ – HIFI  
ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 

210 8836512 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
 

2310 429229 
 

ΠΑΤΡΑ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2610 622388 
 

ΒΟΛΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

24210 30113 
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