ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

EL

! Προειδοποίηση : Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για πρώτη φορά
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1 Ενδεικτική λυχνία της
στάθμης του λαμπρυντικού
2 Ενδεικτική λυχνία της
στάθμης του άλατος
3 “ON” λυχνίες εξέλιξης
προγράμματος
4 Ενδεικτικές λυχνίες
καθυστέρησης
5 Πλήκτρο καθυστέρησης
6 Ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης
προγράμματος
7 Πλήκτρο Εκκίνηση/Παύση
8 Πλήκτρο Μισού
φορτίου (1/2)

5

9 Κουμπί On/Off/επιλογής
προγράμματος

Πώς να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο:
•
•
•
•
•
•
•

Ανοίξτε τη βρύση.
Συνδέστε στην πρίζα.
Ανοίξτε την πόρτα και φορτώστε το πλυντήριο πιάτων.
Ελέγξτε ότι τόσο οι πάνω όσο και οι κάτω εκτοξευτήρες
κινούνται ελεύθερα.
Τοποθετήστε αρκετό απορρυπαντικό στη σαπουνοθήκη και
κλείστε την πόρτα.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο on / off για να ενεργοποιήσετε
το πλυντήριο.
Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες στάθμης αλατιού και
λαμπρυντικού. Εάν χρειάζεται, αναπληρώστε αλάτι και/ή
λαμπρυντικό.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί On/off/επιλογής προγράμματος
για να επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης.

•

Ξεκινήστε το πρόγραμμα με το πλήκτρο Start/Stop.

Προσοχή
Αποφύγετε να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης.
Κάτι τέτοιο διακόπτει τη διαδικασία της πλύσης, και θα διαφύγει
καυτός ατμός. Όταν η πόρτα κλείσει, το πρόγραμμα θα συνεχίσει.
•

•
•

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο on / off / Επιλογής προγράμματος
για να απενεργοποιήσετε και πάλι το πλυντήριο. Όταν
ανάψει η ενδεικτική λυχνία εξέλιξης προγράμματος “τέλος
προγράμματος”, το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.
Κλείστε τη βρύση του νερού. Αποσυνδέστε το φις.
Αφήστε τα πιάτα να κρυώσουν για 15 λεπτά, με την πόρτα
ανοικτή. Αφαιρέστε τα πιάτα. Ξεκινήστε με το κάτω καλάθι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρ. Προγράμματος

1 Πρόγραμμα αναφοράς*
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Εντατική

Καθημερινό

Quick & Shine

30 Σύντομη

60°C

35°C

Όνομα προγράμματος

Θερμοκρασία πλύσης
Κατάλληλο για
Βαθμός βρωμιάς

Απορρυπαντικά
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³

Ακολουθία προγράμματος
(χωρίς επιλογές)

Διάρκεια (σε λεπτά)
Νερό (λίτρα)
Κατανάλωση ισχύος (kWh)

70°C

65°C

Το πιο οικονομικό πρόγραμμα
πλυσίματος για τα μέτρια
λερωμένα καθημερινά σκεύη
που έχουν παραμείνει άπλυτα.

50°C

Κατάλληλο για πολύ λερωμένα
πιάτα, κατσαρόλες και τηγάνια.

Καθημερινό πρόγραμμα
πλυσίματος κατάλληλο για
κανονικά λερωμένα πιάτα.

Μέτρια

Πολύ

Μέτρια

Μέτρια

Λίγο

A+B

A+B

A+B

A+B

A

Πρόπλυση
▼
Πλύση στους
▼
Κρύο ξέβγαλμα
▼
Ξέβγαλμα
▼
Στέγνωμα
▼
Τέλος

Πρόπλυση
▼
Πλύση στους
▼
Κρύο ξέβγαλμα
▼
Ξέβγαλμα
▼
Τέλος

Πλύση στους
▼
Κρύο ξέβγαλμα
▼
Ξέβγαλμα
▼
Στέγνωμα
▼
Τέλος

Πλύση στους
▼
Κρύο ξέβγαλμα
▼
Ξέβγαλμα
▼
Στέγνωμα
▼
Τέλος

Πλύση στους
▼
Κρύο ξέβγαλμα
▼
Ξέβγαλμα
▼
Τέλος

Καθημερινό πρόγραμμα
Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα
πλυσίματος κατάλληλο για
καθημερινά πιάτα που έχουν
κανονικά λερωμένα πιάτα με τον σκουπιστεί ή προ-καθαριστεί.
ταχύτερο τρόπο.
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Οι τιμές κατανάλωσης που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν εξαχθεί σε τυποποιημένες συνθήκες. Οπότε μπορεί να υπάρξουν διαφορές σε πρακτικές συνθήκες.
* Πρόγραμμα αναφοράς για ινστιτούτα δοκιμών Οι δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50242 πρέπει να εκτελούνται με γεμάτο το δοχείο του αλατιού του αποσκληρυντή νερού, γεμάτη θήκη γυαλιστικού και με χρήση
προγράμματος δοκιμής.
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1 Ενδεικτική λυχνία της
στάθμης του λαμπρυντικού
2 Ενδεικτική λυχνία της
στάθμης του άλατος
3 “ON” λυχνίες εξέλιξης
προγράμματος
4 Ενδεικτικές λυχνίες
καθυστέρησης
5 Πλήκτρο καθυστέρησης
6 Ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης
προγράμματος
7 Πλήκτρο Εκκίνηση/Παύση
8 Πλήκτρο Μισού
φορτίου (1/2)
9 Κουμπί On/Off/επιλογής
προγράμματος

οπτική ένδειξη
(αν υπάρχουν)

Πλήκτρο On/Off
Πατήστε το κουμπί ON/OFF και βεβαιωθείτε ότι
η ενδεικτική λυχνία έχει ανάψει.
Φωτεινή ένδειξη στάθμης γυαλιστικού
Αν ανάψει αυτή η ενδεικτική λυχνία, θα πρέπει
να προσθέσετε γυαλιστικό (αν υπάρχουν).

αρκετό γυαλιστικό.

Την ανάγκη για προσθήκη γυαλιστικού
μπορείτε να τη διαπιστώσετε και κοιτάζοντας
τη θήκη γυαλιστικού. Όταν η οπτική νδειξη
πληρότητας έχει σκούρο χρώμα, υπάρχει

Όταν το χρώμα είναι φωτεινό, ανοίξτε τη θήκη και συμπληρώστε
γυαλιστικό.
ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί όταν μετακινήσετε το κουμπί
Επιλογής προγράμματος στη θέση "1". Θα ανάψει η λυχνία "ΟΝ"
(ενεργοποίηση).
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί όταν το μετακινήσετε στη θέση
"OFF". Όλες οι λυχνίες θα σβήσουν.
Κουμπί Επιλογής προγράμματος
Χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συσκευής
και για επιλογή των προγραμμάτων πλύσης.
Πλήκτρο Μισού Φορτίου Διαφοράς
Όταν υπάρχουν λίγα πιάτα, πιέζετε αυτό το πλήκτρο αφού πιέσετε
το πλήκτρο επιλογής προγράμματος. Όταν το ενεργοποιείτε το
πλυντήριο πιάτων, ανάβει η ενδεικτική λυχνία πάνω στο πλήκτρο.
Καθυστέρηση
Με τη λειτουργία καθυστέρησης του πλυντηρίου, μπορείτε να
καθυστερήσετε την εκκίνηση του προγράμματος μέχρι και 3-6-9
ώρες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο καθυστέρησης.
Οι ενδεικτικές λυχνίες 3-6-9 ωρών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν
αντίστοιχα, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο. Εάν πιέσετε
το πλήκτρο Start/Stop ενώ αναβοσβήνει η επιθυμητή λυχνία
καθυστέρησης, τότε η λυχνία καθυστέρησης ανάβει σταθερά και
η λειτουργία αποθηκεύεται στη μνήμη. Από εκείνη τη στιγμή,
ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση. Μόλις ολοκληρωθεί το διάστημα της
καθυστέρησης, η λυχνία καθυστέρησης θα σβήσει και το επιλεγμένο
πρόγραμμα πλύσης θα ξεκινήσει. Εάν πιέσετε το πλήκτρο
καθυστέρησης όταν αναβοσβήνει η λυχνία των 9 ωρών, τότε η
λυχνία καθυστέρησης σβήνει.
Εάν πιέσετε το Πλήκτρο Start / Stop όταν οι λυχνίες καθυστέρησης
είναι σβηστές, τότε το επιλεγμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει χωρίς
καμιά καθυστέρηση.

Ακύρωση της λειτουργίας καθυστέρησης
Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Start / Stop για 3 δευτερόλεπτα.
Η επιλεγμένη καθυστέρηση θα ακυρωθεί.
Μόλις ξεκινήσει η ακύρωση, το νερό που μπορεί να παραμένει στο
πλυντήριο θα αποστραγγίζεται για 30 δευτερόλεπτα για λόγους
ασφαλείας.
Πλήκτρο Εκκίνηση/Παύση
Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο αυτό για την έναρξη του επιλεγμένου
προγράμματος, ανάβει η λυχνία πάνω στο πλήκτρο. Διακόψτε
το πρόγραμμα με το πλήκτρο Εκκίνηση/Παύση εάν θα θέλατε να
ανοίξετε την πόρτα όταν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης.
ON
λύση
Στέγνωμα
Τέλος

Ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης
προγράμματος
Η εξέλιξη του προγράμματος σε όλη
τη διάρκεια της πλύσης μπορεί να
παρακολουθείτε μέσω των ενδεικτικών
λυχνιών εξέλιξης στον πίνακα ελέγχου.

! Σημαντικό
Μετά από το στάδιο πλύσης, προκειμένου να απομακρυνθεί
εντελώς το νερό από το εσωτερικό του πλυντηρίου, το πλυντήριο
θα κάνει μια παύση για περίπου 35 λεπτά. Μην ανησυχείτε αυτό
δεν αποτελεί βλάβη. Στη συνέχεια θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία
εξέλιξης για το Τέλος.
! Σημαντικό
Μην απενεργοποιήσετε το πλυντήριο πριν ανάψει η λυχνία τέλους.
Πως να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα πλύσης
Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα όταν λειτουργεί το πλυντήριο:
Πιέστε το πλήκτροs start/stop για 3 δευτερόλεπτα. Το πλυντήριο
θα αδειάσει το νερό που υπάρχει μέσα στο πλυντήριο για 45
δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα ακυρώνεται όταν σβήσει η ενδεικτική
λυχνία πλύσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε και να
ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.
! Σημαντικό:
Ανάλογα με τη φάση του προγράμματος που ακυρώσατε, μπορεί
να υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού και λαμπρυντικού μέσα
στο πλυντήριο και το φορτίο.
Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα στο πλυντήριο δεν χρησιμοποιούνται
πριν πλυθούν σωστά.
Λανθασμένη τοποθέτηση των πιατικών

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το χρόνο της καθυστέρησης που
απομένει από τις λυχνίες καθυστέρησης.
Για παράδειγμα: Εάν επιλέξετε την καθυστέρηση των 9 ωρών, τότε
θα ανάψει η λυχνία των 6 ωρών όταν απομένουν 6 ώρες μέχρι την
έναρξη του προγράμματος πλύσης και η λυχνία των 3 ωρών θα
ανάψει όταν απομένουν 3 ώρες. Αλλαγή του χρόνου καθυστέρησης
Πιέστε το πλήκτρο start/stop
Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία του χρόνου καθυστέρησης.
Μπορείτε να επιλέξετε τη νέα καθυστέρηση πιέζοντας και πάλι το
πλήκτρο καθυστέρησης.
Πιέστε το πλήκτρο Start/Stop και πάλι για να αποθηκεύσετε τη
ρύθμιση.
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