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

Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο χρήστη!
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Beko. Ελπίζουμε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα 
από το προϊόν σας που έχει κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας και υπερσύγχρονη τεχνολογία. 
Επομένως, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα άλλα συνοδευτικά 
έγγραφα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν..
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήστη.Έτσι, προστατεύετε 
τον εαυτό σας και το προϊόν σας από πιθανούς κινδύνους.
Κρατήστε το εγχειρίδιο χρήσης.Εάν παραδώσετε το προϊόν σε κάποιον άλλο, δώστε και το 
εγχειρίδιο χρήσης. Το εγχειρίδιο περιέχει προϋποθέσεις εγγύησης, τρόπους λειτουργίας και 
αντιμετώπισης προβλημάτων για το προϊόν σας.

Επεξήγηση συμβόλων
Σε όλο αυτό το εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

A Κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή τραυματισμό..

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος που ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές στο προϊόν ή στο
περιβάλλον του

Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη χρήση.

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.

Ανακυκλώσιμο υλικό.

Προειδοποίηση θερμής επιφάνειας.
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1 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες ασφαλείας που θα 
βοηθήσουν στην προστασία από τον κίνδυνο σωματικών ή υλικών 
βλαβών.
Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές 
προκύψουν σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οδηγιών.

u	Πάντα να αναθέτετε την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης και 
επισκευών σε Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο σέρβις.

u Χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
u Εκτός αν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης, μην επισκευάσετε 

ή αντικαταστήσετε μόνοι σας κανένα εξάρτημα της συσκευής.
u Μην προβείτε σε κανενός είδους τεχνικές τροποποιήσεις στη 

συσκευή.

A 1.1 Προβλεπόμενη χρήση
u Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, 

σπίτια και παρόμοιους χώρους. Για παράδειγμα:
- Σε κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων 

εργασίας.
- Αγροικίες.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους τύπους καταλυμάτων.
- Περιβάλλοντα τύπου ενοικιαζόμενων δωματίων με πρωινό, τύπου 

ξενώνα
- Κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών ή δωμάτια πλυντηρίων.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το πλύσιμο ρούχων με ετικέτα 
κατασκευαστή που επιτρέπει πλύσιμο σε πλυντήριο ρούχων. Η 
συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

A 1.2 Ασφάλεια παιδιών, ευάλωτων ατόμων και κατοικιδίων
u Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών 

και άνω και από άτομα με μη πλήρως ανεπτυγμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση 
εφόσον τα άτομα αυτά επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με 
την ασφαλή χρήση του προϊόντος και τους κινδύνους που προκαλεί.

u Πρέπει να κρατάτε μακριά τα παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός αν 
βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
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u Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι επικίνδυνες για τα παιδιά. Τα παιδιά
και τα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή, να
ανεβαίνουν πάνω της ή να μπαίνουν μέσα στη συσκευή. Ελέγχετε το
εσωτερικό της συσκευής πριν τη χρήση.

u Χρησιμοποιείτε το κλείδωμα προστασίας για να εμποδίζετε τα παιδιά
να επεμβαίνουν στη συσκευή.

u Μην παραλείπετε να κλείνετε την πόρτα φόρτωσης όταν φεύγετε από
τον χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή. Παιδιά και κατοικίδια μπορεί να
κλειδωθούν μέσα στη συσκευή και να πνιγούν.

u Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν πρέπει
να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

u Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος
τραυματισμού και ασφυξίας.

u Κρατάτε μακριά από παιδιά όλα τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα
που χρησιμοποιούνται για τη συσκευή.

u Για λόγους ασφάλειας των παιδιών, κόψτε το καλώδιο ρεύματος και
αχρηστέψτε τον μηχανισμό ασφάλισης της πόρτας ώστε να είναι μη
λειτουργική, πριν απορρίψετε τη συσκευή στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής της.

1.3 Ασφάλεια χρήσης ρεύματος
u Η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα κατά τη

διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και
επισκευών.

u Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή
πιθανών κινδύνων.

u Μη συμπιέζετε το καλώδιο ρεύματος κάτω ή πίσω από τη συσκευή.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
Μην τσακίζετε ή συμπιέζετε το καλώδιο και μην το φέρνετε σε επαφή
με πηγές θερμότητας.

u Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, πολύπριζα ή προσαρμογείς
για τη λειτουργία της συσκευής.

u Το φις θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Αν αυτό δεν είναι
εφικτό, τηρείτε τους κανονισμούς για την ηλεκτρική εγκατάσταση
στην οποία συνδέεται η συσκευή, και εξασφαλίστε ότι υπάρχει ένας
μηχανισμός (ασφάλεια, διακόπτης, ασφαλειοδιακόπτης κλπ.) για
αποσύνδεση όλων των πόλων από το δίκτυο ρεύματος.

u Μην αγγίζετε το φις με γυμνά χέρια.
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u	Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πιάνοντας και τραβώντας το 
φις και όχι το καλώδιό του.

u Βεβαιωθείτε ότι το φις δεν είναι υγρό, λερωμένο ή σκονισμένο.

A 1.4 Ασφάλεια κατά τη μεταφορά
u Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την μεταφέρετε, και 

αφαιρέστε τις συνδέσεις αποστράγγισης νερού και παροχής νερού. 
Αποστραγγίστε τυχόν νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή.

u Η συσκευή είναι βαριά, μην τη μεταφέρετε μόνοι σας. Για την 
ανύψωση και μεταφορά της συσκευής, μην την κρατάτε από μέρη 
της που προεξέχουν, όπως από την πόρτα φόρτωσης ρούχων. Το 
πάνω πάνελ πρέπει να είναι σφιχτά στερεωμένο για τη μετακίνηση.

u Η συσκευή αυτή είναι βαριά, πρέπει να μεταφέρεται προσεκτικά από 
δύο άτομα, ειδικά αν θα μεταφερθεί σε σκάλα. Αν η συσκευή πέσει 
πάνω σας, μπορεί να σας προκαλέσει τραυματισμούς. Μη χτυπήσετε 
και ρίξετε τη συσκευή κατά τη μεταφορά.

u Μεταφέρετε τη συσκευή σε όρθια θέση.
u Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες καθώς και το καλώδιο ρεύματος, 

δεν θα διπλώσουν, τσακίσουν ή συμπιεστούν καθώς τοποθετείτε 
τη συσκευή στη θέση της μετά τις διαδικασίες εγκατάστασης ή 
καθαρισμού.

A 1.5 Ασφάλεια κατά την εγκατάσταση
u Για να προετοιμάσετε τη συσκευή για εγκατάσταση, διαβάστε τις 

πληροφορίες που δίνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και τις οδηγίες 
εγκατάστασης, για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο το δίκτυο 
ρεύματος, το δίκτυο παροχής νερού και η σύνδεση αποχέτευσης. Εάν 
όχι, καλέστε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και υδραυλικό για να κάνουν 
τις απαραίτητες εργασίες. Υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές είναι ο 
πελάτης.

u Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές, πριν την εγκατάστασή της. Μην 
προχωρήσετε με την εγκατάσταση, αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά.

u Μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί αν τα χέρια σας μπουν κατά 
λάθος σε ακάλυπτες εγκοπές. Κλείστε τις οπές των μπουλονιών 
ασφάλισης μεταφοράς με πλαστικά πώματα.

u Μην εγκαταστήσετε ή αφήσετε τη συσκευή σε μέρος όπου θα είναι 
εκτεθειμένη σε συνθήκες εξωτερικού χώρου.

u Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε μέρος όπου η θερμοκρασία 
πέφτει κάτω από τους 0 ºC.
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u Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε χαλί ή παρόμοια επιφάνεια.
Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς επειδή η συσκευή δεν
μπορεί να αεριστεί από το κάτω μέρος.

u Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε ένα καθαρό, οριζόντιο και σκληρό
δάπεδο και ισορροπήστε την χρησιμοποιώντας τα ρυθμιζόμενα
πόδια.

u Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από
ασφάλεια κατάλληλη για τις τιμές ρεύματος που αναφέρονται στην
πινακίδα τύπου. Βεβαιωθείτε ότι η γείωση θα γίνει από ειδικευμένο
ηλεκτρολόγο. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς κατάλληλη
γείωση που συμμορφώνεται με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

u Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα με χαρακτηριστικά τάσης και
συχνότητας που συμφωνούν με τα αναφερόμενα στην πινακίδα
τύπου.

u Μη συνδέετε τη συσκευή σε πρίζες που είναι λασκαρισμένες, εκτός
θέσης, σπασμένες, λερωμένες, καλυμμένες με λάδια και λίπη ή
πρίζες με κίνδυνο επαφής με νερό.

u Χρησιμοποιήστε το καινούργιο σετ εύκαμπτων σωλήνων που
συνοδεύει τη συσκευή. Μην επαναχρησιμοποιείτε παλιά σετ
εύκαμπτων σωλήνων. Μην τοποθετείτε προσθήκες στους
εύκαμπτους σωλήνες.

u Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού στον διακόπτη
παροχής νερού. Η πίεση στον διακόπτη παροχής νερού θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 0,1 MPa (1 bar) και το πολύ 1 MPa (10 bar). Για
να λειτουργεί σωστά η συσκευή, η παροχή θα πρέπει να ανέρχεται
σε 10 έως 80 λίτρα νερού ανά λεπτό. Αν η πίεση του νερού είναι
πάνω από 1 MPa (10 bar) θα πρέπει ενδιάμεσα να συνδεθεί βαλβίδα
μείωσης της πίεσης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία είναι 25
°C.

u Τοποθετήστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εξαγωγής νερού μέσα
σε αναμονή αποχέτευσης, νιπτήρα ή μπανιέρα.

u Περνάτε το καλώδιο ρεύματος και τους εύκαμπτους σωλήνες από
θέσεις όπου δεν προκαλούν κίνδυνο παραπατήματος.

u Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από πόρτα, συρόμενη πόρτα ή
άλλη θέση όπου θα εμποδίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της
συσκευής.

u Αν πρόκειται να τοποθετηθεί ένα στεγνωτήριο πάνω στη συσκευή,
σταθεροποιήστε το με μια κατάλληλη διάταξη σύνδεσης που μπορείτε
να αποκτήσετε από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
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u Υπάρχει κίνδυνος επαφής με ηλεκτρικά εξαρτήματα όταν έχουν 
αφαιρεθεί τα πάνω πάνελ. Μην αφαιρέσετε το πάνω πάνελ της 
συσκευής.

u Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 1 cm από τις 
πλευρές επίπλων.

A 1.6 Ασφάλεια κατά τη χρήση
u Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και 

πρόσθετα που είναι κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων.
u Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε χημικούς διαλύτες στη συσκευή. Αυτά τα 

υλικά δημιουργούν κίνδυνο έκρηξης.
u Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν έχει οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη. 

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (ή απενεργοποιήστε την 
ασφάλεια με την οποία συνδέεται), κλείστε τον διακόπτη παροχής 
νερού και καλέστε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

u Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στη συσκευή πηγές ανάφλεξης 
(αναμμένο κερί, τσιγάρα κλπ.) ή πηγές θερμότητας (ηλεκτρικό σίδερο, 
φουρνάκι, εστίες μαγειρέματος κλπ.). Μην τοποθετείτε εύφλεκτα/ 
εκρηκτικά υλικά κοντά στη συσκευή.

u Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.
u Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κλείστε τον διακόπτη 

παροχής νερού αν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

u Μπορεί να πεταχτεί απορρυπαντικό/ υλικά συντήρησης από το 
συρτάρι απορρυπαντικού, αν αυτό ανοιχτεί ενώ είναι σε λειτουργία 
η συσκευή. Η επαφή απορρυπαντικού με το δέρμα και τα μάτια είναι 
επικίνδυνη.

u Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται κατοικίδια ζώα μέσα στη συσκευή. 
Ελέγχετε το εσωτερικό της συσκευής πριν τη χρήση.

u Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε με τη βία την ασφαλισμένη πόρτα 
φόρτωσης. Η πόρτα θα απασφαλιστεί όταν ολοκληρωθεί το πλύσιμο. 
Αν η πόρτα δεν ανοίγει, εφαρμόστε τις λύσεις που προτείνονται 
στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων για το σφάλμα "Η πόρτα 
φόρτωσης δεν ανοίγει".

u Μην πλένετε είδη που έχουν λερωθεί με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, 
αναγωγικές ουσίες, αλκοόλες ή άλλα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά και 
βιομηχανικά χημικά.

u Μη χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό ξηρού καθαρισμού, 
και μην πλένετε, ξεβγάζετε ή στύβετε στο πλυντήριο ρούχα που 
έχουν λερωθεί με απορρυπαντικό ξηρού καθαρισμού.
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u Μην τοποθετείτε τα χέρια σας μέσα στο περιστρεφόμενο τύμπανο.
Περιμένετε έως ότου το τύμπανο δεν περιστρέφεται πλέον.

u Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο
κάτω από το πλυντήριο.

u Αν πλένετε ρούχα σε υψηλές θερμοκρασίες, το νερό πλυσίματος που
αποστραγγίζεται θα μπορούσε να κάψει το δέρμα σας αν έρθει σε
επαφή με τα χέρια σας, για παράδειγμα. Αν ο εύκαμπτος σωλήνας
αποστράγγισης νερού συνδέεται σε μπανιέρα. Μην έρχεστε σε
επαφή με το νερό που αποστραγγίζεται.

u Πάρτε τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης για να αποτρέψετε την
ανάπτυξη βιολογικών μεμβρανών και τη δημιουργία δυσοσμίας:

- Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο όπου είναι τοποθετημένο το πλυντήριο
ρούχων διαθέτει καλό αερισμό.

- Στο τέλος του προγράμματος σκουπίστε την πτυχωτή στεγανοποίηση
και το τζάμι της πόρτας φόρτωσης με ένα στεγνό και καθαρό πανί.

u Το τζάμι της πόρτας φόρτωσης θα θερμανθεί αρκετά κατά το πλύσιμο
σε υψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, μην αφήνετε κανέναν, ειδικά
παιδιά, να αγγίζουν το γυάλινο τμήμα της πόρτας φόρτωσης κατά το
πλύσιμο.

A 1.7 Ασφάλεια κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό
u Μην πλένετε τη συσκευή με πλυστικά μηχανήματα πίεσης,

ατμοκαθαριστές ή με απευθείας εφαρμογή νερού.
u Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία και εργαλεία που χαράζουν, για

να καθαρίσετε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε οικιακά καθαριστικά,
σαπούνι, απορρυπαντικό, αέριο, βενζίνη, αραιωτικά χρωμάτων,
αλκοόλη, βερνίκι κλπ. κατά τον καθαρισμό.

u Τα καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες μπορεί να αναδίδουν
τοξικές αναθυμιάσεις, για παράδειγμα. Διαλύτης καθαρισμού. Μη
χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

u Ενδέχεται να υπάρχουν κατάλοιπα απορρυπαντικού μέσα στο
συρτάρι απορρυπαντικού όταν το ανοίγετε για καθαρισμό.

u Μην αφαιρέσετε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης ενώ είναι σε
λειτουργία η συσκευή.

u Η θερμοκρασία μέσα στη συσκευή μπορεί να αυξηθεί ως τους 90
ºC. Καθαρίζετε το φίλτρο νερού αφού κρυώσει το νερό που υπάρχει
μέσα στη συσκευή, για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων.
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2 Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

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.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
– περιοχές κουζίνας Προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα 

περιβάλλοντα εργασίας,
– αγροικίες,
– από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας,
– περιβάλλοντα τύπου διαμονής με πρωϊνό (B&B),
– περιοχές για κοινή χρήση σε πολυκατοικίες ή σε κοινόχρηστα πλυντήρια.

2.1 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 από-
βλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα υπό-
λοιπα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή 
πρέπει να επιστραφεί σε επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα σημεία συλλογής επικοινωνήστε με τις τοπικές 
σας αρχές ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Κάθε νοικοκυριό παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ανάκτηση και την ανακύκλωση παλιών συσκευών. Η σωστή απόρριψη της χρησιμοποιημέ-
νης συσκευής συμβάλλει στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία.
Συμμόρφωση με την Οδηγία περί περιορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών (RoHS):
Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης περί περι-
ορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS) (2011/65/ΕΕ).  Δεν περιέχει επικίνδυνα και 
απαγορευμένα υλικά που ορίζονται στην Οδηγία.

Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία
Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμ-
φωνα με τους εθνικούς μας κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Μην απορρίψετε 
τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα στα σημεία 
συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν καθοριστεί από τις τοπικές αρχές.
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4 Τεχνικές προδιαγραφές
Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα Beko

Όνομα μοντέλου
B3WF U 7744 WB

7002740001
Διαβάθμιση χωρητικότητας (κιλά) 7
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.) 1400
Εντοιχιζόμενη συσκευή Οχι
Ύψος (εκ.) 84
Πλάτος (εκ.) 60
Βάθος (εκ.) 49.6
Μονή είσοδος νερού / Διπλή είσοδος νερού

• / -• Διατίθεται
Ηλεκτρική τροφοδοσία (V/Hz) 230 V / 50Hz
Συνολικό ρεύμα (A) 10
Συνολική ισχύς (W) 2200
Κύριος κωδικός μοντέλου 1317

C
SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER

AA

(*)

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες 
μοντέλου όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων 
του προϊόντος με είσοδο στην ακόλουθη βάση δεδομένων 
και αναζητώντας το αναγνωριστικό (*) του μοντέλου σας που 
υπάρχει στην ετικέτα σήμανσης.

https://eprel.ec.europa.eu/

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγξτε την ενότητα HomeWhiz για τις σχετικές πληροφορίες αντιμετώπισης 
προβλημάτων.

Ξέβγαλμα Στύψιμο+
Στράγγισμα

Πρόπλυση Γρήγορο Γρήγορο+ Επιπλέον 
Ξέβγαλμα

Πρόσθετο Νερό Λιγότερο 
Τσαλάκωμα

Αφαίρεση Τριχών 
Κατοικιδίων

Αναμονή για 
Ξέβγαλμα

Δεν υπάρχει 
νερό

Στράγγισμα

Μούλιασμα

Στύψιμο Όχι 
Στύψιμο

Νερό Βρύσης
(Κρύο)

Ατμός

Χρονική 
Καθυστέρηση

Νυχτερινή 
Λειτουργία

Θερμοκρασία Κλείδωμα 
Πόρτας

Κλείδωμα 
Προστασίας

Ενεργοποίηση / 
Απενεργοποίηση

Έναρξη / 
Παύση

Βαθμός Λεκέ Προσθήκη Ρούχου

Αυτ. Δόση Επιλογή Υγρού 
Απορρυπαντικού

Επιλογή 
Μαλακτικού

Πλύσιμο

Πρόγραμμα από 
Λήψη

Μούλιασμα

OK
(Τέλος)

Ακύρωση Λιγότερο 
τσαλάκωμα+

Στεγνά για 
Σιδέρωμα

Στεγνά για ΦύλαξηΠολύ Στεγνά Στέγνωμα Βάσει 
Χρόνου

Πίνακας Συμβόλων

Στέγνωμα



Πλυντήριο Ρούχων / Εγχειρίδιο Χρήστη 11 / EL

4.1 Εγκατάσταση

A Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!

• Για την εγκατάσταση της συσκευής σας απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο σέρβις. 

• Η προετοιμασία της θέσης και των παροχών ρεύματος και νερού δικτύου, καθώς και αποχέτευσης 
στη θέση εγκατάστασης της συσκευής αποτελούν ευθύνη του πελάτη. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού και αποστράγγισης, καθώς και το καλώδιο ρεύματος, 
δεν θα διπλώσουν, τσακίσουν ή συμπιεστούν καθώς σπρώχνετε τη συσκευή στη θέση της μετά 
τις διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού. 

• Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις της συσκευής πραγματοποιούνται από 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για 
ζημιές που προκλήθηκαν από εργασίες που εκτελέστηκαν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

• Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά αν η συσκευή παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα. 
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά. Οι συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά 
δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλειά σας.

4.1.1 Κατάλληλη θέση εγκατάστασης
• Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια. Μην την τοποθετήσετε πάνω 

σε χαλί με παχύ πέλος ή σε άλλες παρόμοιες επιφάνειες. Το ακατάλληλο δάπεδο μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

• Το συνολικό βάρος του πλυντηρίου και στεγνωτηρίου -με πλήρες φορτίο- αν τοποθετηθούν το 
ένα πάνω στο άλλο φθάνει περίπου τα 180 κιλά. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε ανθεκτικό και 
επίπεδο δάπεδο που έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα φορτίου!

• Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
• Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε μέρος όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0 

ºC. Ο παγετός μπορεί να προξενήσει ζημιά στη συσκευή.
• Αφήστε ελάχιστη απόσταση 1 εκατοστό ανάμεσα στη συσκευή και το έπιπλο.
• Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη συσκευή πάνω σε επιφάνεια που περιλαμβάνει σκαλοπάτια, 

ποτέ μην την τοποθετήσετε κοντά στην άκρη. 
• Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε κανενός είδους πλατφόρμα.
• Μην τοποθετείτε πάνω στο πλυντήριο ρούχων πηγές θερμότητας, όπως εστία μαγειρέματος, 

σίδερο σιδερώματος, φουρνάκι κλπ., και μη χρησιμοποιείτε αυτά τα είδη πάνω στη συσκευή.
4.1.3 Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλείας μεταφοράς

1 Λασκάρετε όλα τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς με ένα κατάλληλο κλειδί έως ότου 
περιστρέφονται ελεύθερα.

2 Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς περιστρέφοντάς τα ελαφρά.
3 Τοποθετήστε στις οπές στο πίσω πάνελ τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη σακούλα 

του εγχειριδίου χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή! 
Διαφορετικά, η συσκευή θα υποστεί ζημιά.
Φυλάξτε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για να τα χρησιμοποιήσετε πάλι 
στο μέλλον αν το πλυντήριο χρειάζεται να μετακινηθεί.
Εγκαταστήστε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς με σειρά ενεργειών αντίστροφη από της 
διαδικασίας αφαίρεσης.
Ποτέ μη μετακινήσετε τη συσκευή χωρίς τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς σωστά 
τοποθετημένα στη θέση τους!
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4.1.4 Σύνδεση σε παροχή νερού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στα μοντέλα με μία μόνο είσοδο νερού, αυτή δεν θα πρέπει να συνδέεται στην παροχή ζεστού 
νερού. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ρούχα θα υποστούν ζημιά ή η συσκευή θα μεταβεί σε 
κατάσταση προστασίας και δεν θα λειτουργεί.
Μη χρησιμοποιήσετε παλιούς ή μεταχειρισμένους εύκαμπτους σωλήνες εισόδου νερού σε 
καινούργια συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού από το πλυντήριο και κηλίδες 
στα ρούχα σας.

1 Σφίγγετε όλα τα παξιμάδια αυτών των σωλήνων με το χέρι. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε εργαλείο 
κατά τη σύσφιξη των παξιμαδιών αυτών.

2 Αφού συνδέσετε τους εύκαμπτους σωλήνες, ανοίξτε πλήρως τους διακόπτες παροχής νερού 
για να ελέγξετε για διαρροές νερού στα σημεία σύνδεσης. Αν εμφανιστεί οποιαδήποτε διαρροή, 
κλείστε τον αντίστοιχο διακόπτη παροχής νερού και αφαιρέστε το παξιμάδι. Ελέγξτε το 
στεγανοποιητικό και σφίξτε πάλι προσεκτικά το παξιμάδι. Για να αποτρέψετε τις διαρροές νερού 
και τις βλάβες που αυτές μπορούν να προκαλέσουν, κλείνετε τους διακόπτες παροχής νερού 
όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

4.1.5 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση
• Συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης απευθείας σε αναμονή αποχέτευσης, ή

σε νιπτήρα ή μπανιέρα.

A
Αν ο εύκαμπτος σωλήνας φύγει από τη θέση του κατά την εξαγωγή νερού, μπορεί να προκληθεί πλημμύρα στο 
σπίτι σας. Υπάρχει επίσης κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλών θερμοκρασιών πλυσίματος! Για να αποτρέψετε 
τέτοιες καταστάσεις και να βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην πρόσληψη και αποστράγγιση νερού 
από τη συσκευή, στερεώστε καλά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. 

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

• 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. Για τον λόγο αυτό, τηρείτε τα
ύψη που παρέχονται στην εικόνα.

40
 c

m

10
0 

cm

• Για να αποτρέψετε την επιστροφή των απόνερων στη συσκευή και να διασφαλίσετε την εύκολη 
αποστράγγιση, μη βυθίσετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στα απόνερα και μην 
τον εισάγετε στην αναμονή αποχέτευσης περισσότερο από 15 εκ. Αν είναι πολύ μακρύς, κόψτε 
τον για να τον κοντύνετε.

• Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να είναι λυγισμένο ή να πατιέται και ο σωλήνας δεν
πρέπει να είναι συμπιεσμένος ανάμεσα στην αποχέτευση και τη συσκευή. Διαφορετικά μπορεί να
προκύψουν προβλήματα αποστράγγισης του νερού.

• Αν το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα είναι πολύ μικρό, μπορείτε να προσθέσετε έναν γνήσιο
εύκαμπτο σωλήνα επέκτασης. Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο
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από 3,2 μέτρα. Για να αποφύγετε διαρροές νερού, πάντα ασφαλίζετε τη σύνδεση ανάμεσα στον 
εύκαμπτο σωλήνα επέκτασης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης της συσκευής με έναν 
κατάλληλο σφιγκτήρα ώστε να μην μπορεί να αποσυνδεθεί και να προκαλέσει διαρροές.

4.1.6 Ρύθμιση των ποδιών της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να εξασφαλίσετε λειτουργία με λιγότερο θόρυβο και χωρίς κραδασμούς, η συσκευή πρέπει να 
είναι οριζοντιωμένη και να στηρίζεται σταθερά στα πόδια της. Ρυθμίστε τα πόδια για να εξασφαλίσετε 
την ευστάθεια της συσκευής. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση της και να 
προκαλέσει προβλήματα σύνθλιψης, θορύβου και κραδασμών.

Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία για το λασκάρισμα των παξιμαδιών ασφάλισης. 
Διαφορετικά, τα παξιμάδια θα υποστούν ζημιά.

1 Λασκάρετε με το χέρι τα παξιμάδια ασφάλισης στα πόδια.
2 Ρυθμίστε τα πόδια έως ότου η συσκευή είναι σε οριζόντια και ευσταθή θέση.
3 Σφίξτε όλα τα παξιμάδια ασφάλισης πάλι με το χέρι.

4.1.7 Ηλεκτρική σύνδεση
Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια 16 A. Η εταιρεία 
μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν αν η συσκευή 
χρησιμοποιηθεί χωρίς γείωση που συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.
• Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
• Η ηλεκτρική εγκατάσταση όπου συνδέεται η συσκευή πρέπει να είναι επαρκής και κατάλληλη για 

τις απαιτήσεις της συσκευής. Συνιστάται η χρήση συσκευής προστασίας από ρεύμα διαρροής.
• Το φις του καλωδίου ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την εγκατάσταση.
• Αν η τιμή ρεύματος της ασφάλειας ή του ασφαλειοδιακόπτη στην ηλεκτρική εγκατάσταση του 

σπιτιού είναι μικρότερη από 16 A, αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει μια 
ασφάλεια 16 A.

• Η τάση όπως ορίζεται στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" πρέπει να είναι ίδια με την τάση 
δικτύου σας.

• Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις με καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα. Μπορεί να προκύψει 
υπερθέρμανση και φωτιά λόγω του καλωδίου σύνδεσης.

A Τα καλώδια ρεύματος που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις, για 
την αποτροπή ενδεχόμενου κινδύνου.

4.1.8 Αρχική χρήση
Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι 
ολοκληρώθηκαν σωστά οι προετοιμασίες που περιγράφονται στην 
ενότητα "Οδηγίες για το περιβάλλον" και "Εγκατάσταση".
Για να προετοιμάσετε τη συσκευή για το πλύσιμο ρούχων, 
εκτελέστε πρώτα έναν πρώτο κύκλο λειτουργίας στο πρόγραμμα 
Drum Cleaning (Καθαρισμός τυμπάνου). Αν αυτό το πρόγραμμα 
δεν είναι διαθέσιμο στη δική σας συσκευή, εφαρμόστε τη μέθοδο 
που περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός της πόρτας 
φόρτωσης και του τυμπάνου".

C Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συσκευή σας μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας 
κατά την παραγωγή. Αυτό δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή.
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4.2 Προετοιμασία

A Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!

4.2.1 Ταξινόμηση των ρούχων
• Ταξινομείτε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, τον βαθμό λερώματος και

την επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλυσίματος.
• Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων.

4.2.2 Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο
• Ρούχα με μεταλλικά εξαρτήματα όπως π.χ. στηθόδεσμοι με μπανέλες, ζώνες με αγκράφες

ή ρούχα μεταλλικά κουμπιά, θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Αφαιρείτε τα μεταλλικά
εξαρτήματα αν είναι εφικτό ή πλένετε αυτά τα ρούχα αφού τα τοποθετήσετε μέσα σε σάκο
πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.

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

• Τοποθετείτε τα ρούχα μικρού μεγέθους, όπως παιδικές κάλτσες και καλσόν, μέσα σε σάκο
πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.

• Τοποθετείτε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τις συμπιέζετε. Αφαιρείτε τα εξαρτήματα
ανάρτησης των κουρτινών. Τα εξαρτήματα ανάρτησης μιας κουρτίνας μπορεί να προκαλέσουν
τράβηγμα και σχίσιμο της κουρτίνας.

• Κλείστε τα φερμουάρ, ράψτε τα χαλαρά κουμπιά και επιδιορθώστε ξηλώματα και σχισίματα.
• Πλένετε με κατάλληλο πρόγραμμα τα ρούχα με σήμανση "πλένεται στο πλυντήριο"  ή "πλύσιμο

στο χέρι".
• Μην πλένετε μαζί χρωματιστά και λευκά ρούχα. Τα καινούργια, σκούρα βαμβακερά ξεβάφουν

πολύ. Πλένετέ τα ξεχωριστά.
• Οι δύσκολοι λεκέδες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν την πλύση.
• Πλένετε τα παντελόνια και τα ευπαθή ρούχα γυρισμένα το μέσα έξω.
• Ρούχα που έχουν λερωθεί σε μεγάλο βαθμό με υλικά όπως αλεύρι, γύψο, σκόνη γάλακτος

κλπ. πρέπει να τιναχτούν πριν τοποθετηθούν μέσα στη συσκευή. Αυτού του είδους οι σκόνες
στα ρούχα μπορούν με την πάροδο του χρόνου να συσσωρευτούν στα εσωτερικά μέρη του
πλυντηρίου και να προκαλέσουν ζημιά.

4.2.3 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και νερού
Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οικολογικό τρόπο 
με εξοικονόμηση ενέργειας/νερού.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη μεγαλύτερη χωρητικότητα που επιτρέπεται για το πρόγραμμα που

έχετε επιλέξει, χωρίς να την υπερφορτώνετε. Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων".
• Τηρείτε τις οδηγίες θερμοκρασίας που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
• Πλένετε τα ελαφρά λερωμένα ρούχα σε χαμηλότερες 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 σας σε στεγνωτήριο, κατά τη διαδικασία πλυσίματος

επιλέξτε τον υψηλότερο συνιστώμενο αριθμό στροφών στυψίματος.
• Μη χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό από αυτό που συνιστάται στη συσκευασία του

απορρυπαντικού.
4.2.4 Τοποθέτηση των ρούχων στη συσκευή

1 Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
2 Τοποθετείτε τα ρούχα μέσα στη συσκευή χωρίς να τα συμπιέζετε.
3 Πιέστε την πόρτα φόρτωσης για να κλείσει, έως ότου ακούσετε έναν ήχο ασφάλισης. Βεβαιωθείτε 

ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα στην πόρτα. Η πόρτα φόρτωσης είναι ασφαλισμένη όσο εκτελείται 
ένα πρόγραμμα. Η ασφάλιση της πόρτας ανοίγει αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος 
πλυσίματος. Κατόπιν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης. Αν η πόρτα δεν ανοίγει, 
εφαρμόστε τις λύσεις που προτείνονται στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων, για το σφάλμα 
"Η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει".
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4.2.5 Σωστή ποσότητα φορτίου
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα φορτίου εξαρτάται από τον τύπο των ρούχων, τον βαθμό 
λερώματος και το πρόγραμμα πλυσίματος που επιθυμείτε.
Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα του νερού σύμφωνα με το βάρος των ρούχων μέσα στη 
συσκευή.

C
Τηρείτε τις πληροφορίες στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων". Αν υπερφορτωθεί το πλυντήριο, θα 
υποβαθμιστούν τα αποτελέσματα του πλυσίματος. Επιπλέον, μπορεί να προκύψουν προβλήματα θορύβου και 
κραδασμών.

4.2.6 Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, μαλακτικό, κόλλα κολλαρίσματος, βαφή υφασμάτων, 
χλωρίνη και προϊόν αποχρωματισμού, προϊόν αφαίρεσης καθαλατώσεων, διαβάζετε προσεκτικά 
τις οδηγίες του κατασκευαστή πάνω στη συσκευασία και ακολουθείτε τις προτεινόμενες τιμές 
δοσολογίας. Χρησιμοποιείτε μεζούρα, όταν υπάρχει.

132 Το συρτάρι απορρυπαντικού περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα:
– (1) για την πρόπλυση
– (2) για την κύρια πλύση
– (3) για μαλακτικό
– ( ) επιπλέον, υπάρχει ένα εξάρτημα σιφωνίου μέσα στο 
διαμέρισμα μαλακτικού.
– ( ) επίσης στο διαμέρισμα κύριας πλύσης υπάρχει μια διάταξη 
υγρού απορρυπαντικού για την περίπτωση χρήσης υγρού 
απορρυπαντικού.

Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα προϊόντα καθαρισμού
• Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό πριν την έναρξη του προγράμματος πλυσίματος.
• Μην αφήνετε ανοικτό το συρτάρι προσθήκης απορρυπαντικού ενώ είναι ενεργό το πρόγραμμα 

πλυσίματος!
• Όταν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση, μην προσθέσετε απορρυπαντικό στο 

διαμέρισμα πρόπλυσης (διαμέρισμα αρ. "1"). 
• Μην προσθέτετε υγρό απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης (διαμέρισμα αρ. "1") σε ένα 

πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση.
• Μην επιλέξετε πρόγραμμα με πρόπλυση αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σακουλάκι 

ή μπαλάκι διανομής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το σακουλάκι ή το μπαλάκι διανομής του 
απορρυπαντικού απ' ευθείας ανάμεσα στα ρούχα, στο εσωτερικό της συσκευής.

• Αν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, ακολουθήστε τις οδηγίες στο τμήμα "Χρήση υγρού 
απορρυπαντικού" και μην ξεχάσετε να φέρετε τη διάταξη υγρού απορρυπαντικού στη σωστή 
θέση.

Επιλογή τύπου απορρυπαντικού
Ο τύπος απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το πρόγραμμα πλυσίματος, 
καθώς και 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 προορίζονται αποκλειστικά για ευπαθή ρούχα, και στα συνιστώμενα 
προγράμματα.

• Όταν πλένετε σκούρα χρωματιστά ρούχα και παπλώματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό 
απορρυπαντικό.

• Πλένετε τα μάλλινα στο συνιστώμενο πρόγραμμα με ειδικό απορρυπαντικό παρασκευασμένο 
ειδικά για μάλλινα.

• Δείτε το τμήμα περιγραφών των προγραμμάτων σχετικά με το πρόγραμμα που συνιστάται για τα 
διάφορα είδη υφασμάτων.

• Όλες οι προτάσεις σχετικά με τα απορρυπαντικά ισχύουν για το εύρος επιλέξιμων θερμοκρασιών 
των προγραμμάτων.

A
Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και πρόσθετα που είναι κατάλληλα για πλυντήρια 
ρούχων.

Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι σε σκόνη.
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Ρύθμιση της ποσότητας απορρυπαντικού
Η ποσότητα του 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 του

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

• Για μικρότερες ποσότητες ρούχων ή λιγότερο λερωμένα ρούχα χρησιμοποιείτε λιγότερο
απορρυπαντικό.

Χρήση μαλακτικών
Προσθέστε το μαλακτικό στο διαμέρισμα μαλακτικού του συρταριού απορρυπαντικού.
• Μην υπερβαίνετε τη στάθμη της ένδειξης (>max<) στο διαμέρισμα μαλακτικού.
• Αν το μαλακτικό δεν είναι αρκετά λεπτόρρευστο, αραιώστε το με νερό πριν το τοποθετήσετε στο

διαμέρισμα μαλακτικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη χρησιμοποιείτε σαν μαλακτικό υγρά απορρυπαντικά ή άλλα υλικά με ιδιότητες καθαρισμού, 
αν αυτά δεν προορίζονται για χρήση σε πλυντήρια.

Χρήση υγρών απορρυπαντικών
Αν η συσκευή διαθέτει διάταξη χρήσης υγρού απορρυπαντικού
• Πιέστε και περιστρέψτε τη διάταξη εκεί που δείχνει η εικόνα όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε

υγρά απορρυπαντικά. Το τμήμα που πέφτει κάτω θα χρησιμεύσει ως φραγμός για το υγρό
απορρυπαντικό.

• Καθαρίζεται τη διάταξη επιτόπια με νερό ή αφού την αφαιρέσετε από τη θέση της αν
χρειάζεται. Μην παραλείψετε να τοποθετήσετε τη διάταξη μέσα στο διαμέρισμα κύριας πλύσης
(διαμέρισμα αρ. "2") μετά τον καθαρισμό.

• Η διάταξη πρέπει να είναι στην πάνω θέση αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε
σκόνη.

Χρήση απορρυπαντικών σε μορφή τζελ και ταμπλέτας
• Αν το απορρυπαντικό είναι υγρό και η συσκευή σας δεν διαθέτει διαμέρισμα υγρού

απορρυπαντικού, τοποθετήστε το απορρυπαντικό σε τζελ στο διαμέρισμα απορρυπαντικού
κύριας πλύσης κατά την πρώτη πρόσληψη νερού. Αν η συσκευή σας διαθέτει διαμέρισμα υγρού
απορρυπαντικού, γεμίστε το διαμέρισμα με απορρυπαντικό πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

• Αν το απορρυπαντικό σε τζελ δεν είναι υγρό ή αν έχετε ταμπλέτα υγρού σε κάψουλα, τοποθετήστε
το απευθείας μέσα στο τύμπανο πριν το πλύσιμο.

• Τοποθετείτε το απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας στο διαμέρισμα κύριας πλύσης (διαμέρισμα
αρ. "2") ή απ' ευθείας μέσα στο τύμπανο πριν το πλύσιμο.

Χρήση κόλλας κολλαρίσματος
• Προσθέστε την υγρή κόλλα κολλαρίσματος, την κόλλα σε σκόνη ή τη βαφή υφασμάτων στο

διαμέρισμα μαλακτικού.
• Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό και κόλλα κολλαρίσματος στο ίδιο πρόγραμμα πλυσίματος

ταυτόχρονα.
• Μετά τη χρήση κόλλας κολλαρίσματος, σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα ελαφρά υγρό

και καθαρό πανί.
Χρήση προϊόντος κατά των αλάτων
• Όταν χρειάζεται, χρησιμοποιείτε προϊόν κατά των αλάτων που έχει παρασκευαστεί για χρήση σε

πλυντήρια.
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Χρήση χλωρίνης και προϊόντων αποχρωματισμού
• Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση και προσθέστε τη χλωρίνη στην αρχή της πρόπλυσης. 

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

• Μην αναμιγνύετε και χρησιμοποιείτε χλωρίνη και απορρυπαντικό μαζί.
• Επειδή η χλωρίνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, χρησιμοποιείτε μόνο μικρές 

ποσότητες (1/2 φλιτζάνι τσαγιού - περίπου 50 ml και ξεβγάλτε καλά τα ρούχα.
• Μην προσθέτετε τη χλωρίνη απευθείας πάνω στα ρούχα.
• Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη για χρωματιστά ρούχα.
• Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πλύση χαμηλής θερμοκρασίας όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα 

αποχρωματισμού με βάση το οξυγόνο. 
• Τα προϊόντα αποχρωματισμού με βάση το οξυγόνο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μαζί 

με απορρυπαντικά. Ωστόσο, αν το προϊόν αποχρωματισμού δεν έχει το ίδιο ιξώδες με το 
απορρυπαντικό, πρώτα τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο διαμέρισμα αρ. "2" στο συρτάρι 
απορρυπαντικού και περιμένετε έως ότου η συσκευή προσλάβει το απορρυπαντικό με τη ροή 
νερού. Προσθέστε το προϊόν αποχρωματισμού στο ίδιο διαμέρισμα, ενώ η συσκευή συνεχίζει την 
πρόσληψη νερού.
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4.2.7 Συμβουλές για αποτελεσματικό πλύσιμο
Ρούχα

Ανοιχτόχρωμα και 
λευκά Χρωματιστά Μαύρα/Σκούρα 

χρωματιστά
Ευαίσθητα/
Μάλλινα/
Μεταξωτά

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

(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)

Βα
θμ

ός
 λ

ερ
ώ

μα
το

ς

Πολύ 
λερωμένα

(δύσκολοι λεκέδες, 
όπως από γρασίδι, 
καφέ, φρούτα και 
αίμα)

Μπορεί να χρειαστεί προ-
επεξεργασία 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. Πρέπει 
να χρησιμοποιούνται 
απορρυπαντικά που δεν 
περιέχουν λευκαντικά.

Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
υγρά απορρυπαντικά 
που είναι κατάλληλα 
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 λευκαντικά.

Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
υγρά απορρυπαντικά 
που είναι κατάλληλα 
για χρωματιστά και 
σκούρα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
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 λευκαντικά.

Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
υγρά απορρυπαντικά 
που είναι 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.

4.2.8 Εμφανιζόμενη διάρκεια προγράμματος
Μπορείτε να δείτε στην οθόνη της συσκευής τη διάρκεια του προγράμματος ενώ επιλέγετε ένα 
πρόγραμμα. Ανάλογα με την ποσότητα ρούχων που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή, τον βαθμό 
αφρισμού, τις συνθήκες ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων, τις διακυμάνσεις στην παροχή 
ρεύματος, την πίεση του νερού και τις ρυθμίσεις του προγράμματος, η διάρκεια του προγράμματος 
προσαρμόζεται αυτόματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Στην έναρξη του προγράμματος, στα προγράμματα Βαμβακερά και 
Βαμβακερά Eco, η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διάρκεια μισού φορτίου. Είναι η πιο συνηθισμένη 
περίπτωση χρήσης. Αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα, σε 20-25 λεπτά ανιχνεύεται το πραγματικό 
φορτίο από τη συσκευή. Και αν το ανιχνευόμενο φορτίο είναι μεγαλύτερο από το μισό φορτίο, το 
πρόγραμμα πλυσίματος θα προσαρμοστεί αυτόματα και η διάρκεια του προγράμματος θα αυξηθεί 
αυτόματα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή τη μεταβολή στην οθόνη ενδείξεων.
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4.3 Χειρισμός του προϊόντος

4.3.1 Πίνακας ελέγχου

1 - Περιστροφικό κουμπί Επιλογής 
προγράμματος
2 - Λυχνίες επιπέδου Θερμοκρασίας
3 - Ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου Στυψίματος
4 - Οθόνη 
5 - Κουμπί Έναρξης / Παύσης
6 - Κουμπί Τηλεχειρισμού.

7 - Κουμπί ρύθμισης Ώρας λήξης
8 - Κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 3
9 - Κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 2
10 - Κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 1
11 - Κουμπί ρύθμισης Αριθμού στροφών 
στυψίματος
12 - Κουμπί ρύθμισης Θερμοκρασίας

4.3.2 Σύμβολα οθόνης
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a-Ένδειξη θερμοκρασίας
b-Ένδειξη αριθμού στροφών στυψίματος
c-Πληροφορίες διάρκειας
d-Σύμβολο Κλείδωμα πόρτας φόρτωσης

ενεργοποιημένο
e-Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
f-Ένδειξη Χωρίς νερό
g-Ένδειξη Προσθέστε ρούχα
h-Ένδειξη Σύνδεση Bluetooth
i-Ένδειξη Τηλεχειρισμός

j- Ένδειξη Ενεργοποιημένης καθυστέρησης
έναρξης

k- Ενδείξεις Βοηθητικής λειτουργίας 3
l- Σύμβολο Κλείδωμα προστασίας

ενεργοποιημένο
m- Ενδείξεις Βοηθητικής λειτουργίας 2
n- Ενδείξεις Βοηθητικής λειτουργίας 1
o- Ένδειξη Χωρίς στύψιμο
p- Ένδειξη Ξέβγαλμα & Αναμονή
r- Ένδειξη Κρύο νερό

C Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της συσκευής στην ενότητα αυτή είναι σχηματικές και μπορεί 
να μην ταιριάζουν ακριβώς με τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας.

A Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!
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4.3.3 Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων

• : Επιλέξιμο.
* : Επιλέγεται αυτόματα, δεν μπορεί να ακυρωθεί.

*** : Eco 40-60 με επιλογή θερμοκρασίας 40 °C είναι το πρόγραμμα δοκιμής σύμφωνα με το EL 60456:2016/A11:2020 
και ενεργειακής σήμανσης με τον κατ” εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αρ. 2019/2014

***** : Αυτά τα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εφαρμογή HomeWhiz. Η κατανάλωση ενέργειας 
μπορεί να αυξηθεί με σύνδεση.

- : Για το μέγιστο φορτίο, δείτε την περιγραφή του προγράμματος.

EL βοηθητική λειτουργία

Cottons
90 7 94 2.30 1400 • • • • • Κρύο - 90
60 7 94 1.70 1400 • • • • • Κρύο - 90
40 7 92 0.950 1400 • • • • • Κρύο - 90

Eco 40 - 60
40 *** 7 45 0.646 1400 40-60
40 *** 3.5 36 0.405 1400 40-60
40 *** 2 28 0.200 1400 40-60

Synthetics
60 3 65 1.20 1200 • • • • • Κρύο - 60
40 3 63 0.85 1200 • • • • • Κρύο - 60

Xpress / Super Xpress
90 7 66 2.15 1400 • • • • Κρύο - 90
60 7 66 1.15 1400 • • • • Κρύο - 90
30 7 66 0.20 1400 • • • • Κρύο - 90

Xpress / Super Xpress+Fast+ 30 2 39 0.15 1400 • • • • Κρύο - 90
Woollens/Hand Wash 40 1.5 53 0.50 1200 • Κρύο - 40
Shirts 60 3 57 1.20 800 • Κρύο - 60
Dark Care/ Jeans 40 3 75 0.80 1200 • • * • • Κρύο - 40
Outdoor / Sports 40 3 51 0.45 1200 • Κρύο - 40
Stain Expert 60 3.5 75 1.55 1400 • • 30-60
Hygiene+ 90 7 120 2.8 1400 * * 20-90
Down Wear 60 1.5 75 1.20 800 • • Κρύο - 60

- 1 1.1 0.11 - -
Καθαρισμός τυμπάνου+ 90 - 73 2.6 600 * 90

Downloaded Program (Προγράμματα λήψης ) *****
Ανάμικτα 40 3 68 0.75 800 • • • • Κρύο - 40
Κουρτίνες 40 2 86 0.65 800 • * Κρύο - 40
Λούτρινα 40 1 53 0.50 1200 * Κρύο - 40
Πετσέτες 60 2 75 1.20 800 * • Κρύο - 60

Steam Therapy *

*• • •

Πρόγραμμα (°C)
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C
Οι βοηθητικές λειτουργίες στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας.
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 ενός 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.
«Τα σχήματα επιλογής βοηθητικών λειτουργιών μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή. Νέα σχήματα 
επιλογής μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν.»
«Ο αριθμός στροφών στυψίματος της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει μεταξύ προγραμμάτων, ωστόσο δεν 
μπορεί να υπερβεί το μέγ. αριθμό στροφών στυψίματος για τη συσκευή σας.»
Πάντα να επιλέγετε τη χαμηλότερη κατάλληλη θερμοκρασία. Τα πιο αποδοτικά προγράμματα από την άποψη της 
κατανάλωσης ενέργειας είναι γενικά αυτά που λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.
Ο θόρυβος και η υπολειπόμενη υγρασία στα ρούχα επηρεάζονται από τον αριθμό στροφών στυψίματος: όσο 
υψηλότερος είναι ο αριθμός στροφών στυψίματος στη φάση στυψίματος, τόσο υψηλότερη είναι η στάθμη του θορύβου 
και τόσο χαμηλότερη η υπολειπόμενη υγρασία στα ρούχα.

4.3.4 Επιλογή προγράμματος
1 Βρείτε το πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για τον τύπο, την ποσότητα και το βαθμό λερώματος 

των ρούχων, σύμφωνα με τον «Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων».

C
Στα προγράμματα υπάρχει περιορισμός στον ανώτατο αριθμό στροφών στυψίματος, ανάλογα με το συγκεκριμένο 
είδος υφάσματος.
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα 
του, το βαθμό λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού.

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

Eco 40-60

40 1400 7 3:27 0,646 45.00 34 53

40 1400 3.5 2:41 0.405 36.00 27 53

40 1400 2 2:41 0,200 28.00 22 55.9

Cottons 20 1400 7 03:15 0.700 92.00 20 53.9

Cottons 60 1400 7 03:15 1.700 94.00 60 53.9

Synthetics 40 1200 3 02:10 0.850 63.00 40 40

Xpress/Super Xpress 30 1400 7 00:28 0.200 66.00 23 62
Οι τιμές που δίνονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος eco 40-60 είναι μόνο ενδεικτικά.
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4.3.5 Προγράμματα 

• Eco 40-60
Το πρόγραμμα Eco 40-60 μπορεί να πλένει μαζί στον ίδιο κύκλο κανονικά λερωμένα βαμβακερά
ρούχα με σήμανση ότι μπορούν να πλένονται στους 40 °C ή 60 °C, και συγχρόνως αυτό το
πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ περί
οικολογικού σχεδιασμού.
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 χωρητικότητα ή λιγότερο), η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί αυτόματα. Στην
περίπτωση αυτή η κατανάλωση ενέργειας και νερού θα μειωθεί περισσότερο.
• Cottons (Βαμβακερά)
Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλένετε τα ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα σας (σεντόνια,
κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, μπουρνούζια, εσώρουχα κλπ.). Όταν πατηθεί το κουμπί λειτουργίας
γρήγορης πλύσης, 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 ξεβγάλματος διασφαλίζεται για τα
πολύ λερωμένα ρούχα σας.
• Synthetics (Συνθετικά)
Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να πλένετε τα συνθετικά ρούχα σας (όπως πουκάμισα,
μπλούζες, υφάσματα με ανάμικτες συνθετικές/ βαμβακερές ίνες κλπ.). 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 ξεβγάλματος διασφαλίζεται για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας.
• Wool / Hand wash (Μάλλινα / Πλύσιμο στο χέρι)
Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα μάλλινα/ευπαθή 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.

• Hygiene + (Υγιεινή+)
Με την εφαρμογή μιας φάσης καθαρισμού με ατμό στην αρχή του προγράμματος γίνεται εφικτό το
εύκολο μαλάκωμα των ακαθαρσιών.
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για ρούχα σας που χρειάζονται αντιαλλεργική
και υγιεινή πλύση σε υψηλή θερμοκρασία με εντατικό και μεγάλης διάρκειας κύκλο
πλυσίματος (μωρουδιακά, σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα κλπ. βαμβακερά
είδη). Το υψηλό επίπεδο υγιεινής διασφαλίζεται χάρη στην εφαρμογή ατμού πριν το
πρόγραμμα, στη μεγαλύτερη διάρκεια θέρμανσης και στην πρόσθετη φάση ξεβγάλματος.

• Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε από το «The British Allergy Foundation» (Allergy UK)
με επιλεγμένη θερμοκρασία 60°C και πιστοποιήθηκε για την αποτελεσματικότητά του στην 
εξάλειψη αλλεργιογόνων επιπλέον των βακτηριδίων και των μυκήτων.

 Allergy UK είναι εμπορική ονομασία της British Allergy Association (Αγγλική 
Ένωση κατά των Αλλεργιών). Η Σφραγίδα Έγκρισης έχει δημιουργηθεί για 
να καθοδηγεί τους ανθρώπους που χρειάζονται σύσταση για ένα προϊόν το 
οποίο περιορίζει / μειώνει / εξαλείφει τα αλλεργιογόνα ή μειώνει σημαντικά 
τα αλλεργιογόνα στο περιβάλλον όπου βρίσκονται ασθενείς με αλλεργίες. 
Στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα δοκιμάζονται επιστημονικά ή 
εξετάζονται με τρόπο που να παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα.

• Down Wear (Είδη με πούπουλα)
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε τα πανωφόρια, τα γιλέκα, τα τζάκετ
κλπ. με πούπουλα, τα οποία έχουν ετικέτα «πλένεται στο πλυντήριο». Χάρη στα ειδικά
προφίλ στυψίματος, διασφαλίζεται ότι το νερό πάει στα κενά αέρος ανάμεσα στα πούπουλα.
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• Spin+Drain (Στύψιμο+Άντληση)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να αφαιρέσετε το νερό από το ρούχο ή για να
αποστραγγίσετε το νερό από τη συσκευή.
• Rinse (Ξέβγαλμα)
Χρησιμοποιείτε το όταν θέλετε ξεχωριστό ξέβγαλμα ή κολλάρισμα.
• Κουρτίνες*****
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε υφάσματα από τούλι και τις
κουρτίνες σας. Επειδή η πλεκτή δομή τους προκαλεί υπερβολικό αφρισμό, προσθέστε μόνο μικρή
ποσότητα απορρυπαντικού στο διαμέρισμα κύριας πλύσης. Χάρη στο ειδικό προφίλ στυψίματος του
προγράμματος, τα υφάσματα από τούλι και οι κουρτίνες τσαλακώνονται λιγότερο. Μην τοποθετείτε
περισσότερες κουρτίνες από ό,τι επιτρέπεται, για να μην υποστούν ζημιά.

C Σ' αυτό το πρόγραμμα προτείνεται να χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά που έχουν παραχθεί για κουρτίνες 
στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη.

• 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 το πλυντήριο αρχίσει να προσλαμβάνει νερό από το διαμέρισμα 
απορρυπαντικού σε σκόνη. Έτσι, έχετε την ίδια απόδοση που αποκτάτε με το κανονικό 
πλύσιμο σε πολύ πιο σύντομο διάστημα. Ο χρόνος ζωής των πουκαμίσων σας αυξάνεται.
• Xpress / Super Xpress (Εξπρές / Εξπρές 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 / Τζιν)
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να προστατέψετε το χρώμα των σκούρων 
ρούχων σας ή των τζιν. 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.
•  Ανάμικτα*****
Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα συνθετικά και βαμβακερά ρούχα σας μαζί χωρίς να τα 
ξεχωρίζετε.

• Outdoor / Sports (Ειδικά αθλητικά / Αθλητικά)
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 κλπ. Διασφαλίζει ότι τα ρούχα σας πλένονται απαλά χάρη σε ειδικές κινήσεις περιστροφής.
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• Stain Expert (Λεκέδες)
Η συσκευή διαθέτει ένα ειδικό πρόγραμμα καθαρισμού λεκέδων που επιτρέπει την
απομάκρυνση διάφορων τύπων λεκέδων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Χρησιμοποιείτε
αυτό το πρόγραμμα μόνο για ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα με σταθερά χρώματα. Μην πλένετε
με αυτό το πρόγραμμα ευαίσθητα και βαμμένα ρούχα και άλλα είδη. Πριν το πλύσιμο πρέπει να
ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων (συνιστάται για βαμβακερά πουκάμισα, παντελόνια, σορτσάκια,
φανελάκια, μωρουδιακά, πυτζάμες, ποδιές, τραπεζομάντιλα, σεντόνια, παπλωματοθήκες,
μαξιλαροθήκες, πετσέτες μπάνιου-παραλίας, πετσέτες, κάλτσες, βαμβακερά εσώρουχα που
είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και για μεγάλη διάρκεια). Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτόματο πρόγραμμα λεκέδων για να πλύνετε 24 τύπους λεκέδων οι οποίοι
διαιρούνται σε τρεις διαφορετικές ομάδες που μπορείτε να επιλέξετε με το κουμπί ρύθμισης
«Γρήγορη πλύση». Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις ομάδες λεκέδων που μπορείτε να
επιλέξετε με το κουμπί ρύθμισης «Γρήγορη πλύση». Ανάλογα με τη επιλεγμένη ομάδα λεκέδων,
χρησιμοποιείται ειδικό πρόγραμμα πλυσίματος με τροποποίηση της διάρκειας ξεβγάλματος και
αναμονής, της μηχανικής δράσης πλυσίματος και της διάρκειας πλυσίματος και ξεβγάλματος.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις ομάδες λεκέδων που μπορείτε να επιλέξετε με το κουμπί ρύθμισης
«Γρήγορη πλύση»:

Εάν δεν έχει επιλεγεί 
«Γρήγορη πλύση»

Εάν πατηθεί μία φορά το 
κουμπί «Γρήγορη πλύση»

Εάν πατηθεί δύο φορές το 
κουμπί «Σύντομη πλύση»

Ιδρώτας Αίμα Τσάι

Λερωμένοι γιακάδες Σοκολάτα Καφές

Φαγητά Κρέμα Χυμός φρούτων

Μαγιονέζα Γρασίδι Κέτσαπ

Σος σαλάτας Λάσπη Κόκκινο κρασί

Μέικ απ Αυγό Κόλλα κολλαρίσματος

Λάδι μηχανής Βούτυρο Μαρμελάδα

Φαγητό μωρού Κάρι Κάρβουνο
• Επιλέξτε το πρόγραμμα λεκέδων.
• Επιλέξτε το είδος των λεκέδων που θέλετε να καθαρίσετε εντοπίζοντάς το στις παραπάνω ομάδες
και επιλέγοντας τη σχετική ομάδα με το κουμπί γρήγορης βοηθητικής λειτουργίας.
• Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του ρούχου και βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές τιμές
θερμοκρασίας και αριθμού στροφών στυψίματος.
• Download programs (Προγράμματα λήψης)
Αυτό είναι ένα ειδικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη διάφορων
προγραμμάτων όταν επιθυμείτε. Αρχικά, υπάρχει ως προεπιλογή ένα πρόγραμμα το
οποίο μπορείτε να δείτε με την επιλογή HomeWhiz. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
την εφαρμογή HomeWhiz για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα από το προκαθορισμένο σετ
προγραμμάτων και κατόπιν να το τροποποιήσετε και να το χρησιμοποιήσετε.

C
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα HomeWhiz και τη λειτουργία Τηλεχειρισμός, πρέπει να επιλέξετε 
το Πρόγραμμα από λήψη. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 4.3.15 Δυνατότητα HomeWhiz και 
λειτουργία Τηλεχειρισμού.

• Λούτρινα*****
Τα λούτρινα πρέπει να πλένονται σε ένα απαλό πρόγραμμα λόγω των ευαίσθητων υφασμάτων τους,
και των ινών και των αξεσουάρ που περιέχουν. Χάρη στην απαλότητα των κινήσεων πλυσίματος και
του προφίλ στυψίματος, το πρόγραμμα για λούτρινα προστατεύουν τα παιχνίδια κατά το πλύσιμο.
Συνιστάται χρήση υγρού απορρυπαντικού.

C
Τα εύθραυστα παιχνίδια με σκληρές επιφάνειες δεν πρέπει να πλένονται σε καμία περίπτωση.

Δεν πρέπει να πλένετε τα παιχνίδια μαζί με τα ρούχα σας, επειδή μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στα ρούχα.
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• Πετσέτες*****
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα όπως οι 
πετσέτες. Τοποθετήστε τις πετσέτες μέσα στη συσκευή προσέχοντας να τις τοποθετήσετε 
με τρόπο ώστε να μην είναι σε επαφή με το λάστιχο στεγανοποίησης ή το τζάμι.

4.3.6 Επιλογή θερμοκρασίας
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η συνιστώμενη 
θερμοκρασία για το πρόγραμμα. Ενδέχεται η συνιστώμενη τιμή θερμοκρασίας να μην είναι η μέγιστη 
θερμοκρασία που μπορεί να επιλεγεί για το τρέχον πρόγραμμα.
Πιέστε το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας, αν θέλετε να αλλάξετε τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία 
μειώνεται βαθμιαία.

C Δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή σε προγράμματα όπου δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της θερμοκρασίας.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θερμοκρασία και αφού αρχίσει το πλύσιμο. Αυτή η αλλαγή μπορεί 
να γίνει αν την επιτρέπουν οι φάσεις πλυσίματος. Δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές αν δεν το 
επιτρέπουν οι φάσεις. 

C
Αν μετακινηθείτε στην επιλογή Κρύο πλύσιμο και πατήσετε πάλι το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας, εμφανίζεται 
στην οθόνη η συνιστώμενη μέγιστη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Για να μειώσετε τη θερμοκρασία, 
πιέστε πάλι το κουμπί Ρύθμισης Θερμοκρασίας.

4.3.7 Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος
    -
     -
   -
   -
  -
  -

Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη Αριθμός στροφών στυψίματος εμφανίζεται ο 
συνιστώμενος αριθμός στροφών στυψίματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

C Ενδέχεται η συνιστώμενη τιμή στροφών στυψίματος να μην είναι οι μέγιστες στροφές στυψίματος που μπορούν 
να επιλεγούν για το τρέχον πρόγραμμα.

Για να αλλάξετε τις στροφές στυψίματος, πατήστε 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  ».
Αν δεν θέλετε να βγάλετε τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ξέβγαλμα & Αναμονή ώστε να αποτρέψετε το τσαλάκωμά τους αν 
παραμείνουν στο πλυντήριο χωρίς νερό.
Η λειτουργία αυτή διατηρεί τα ρούχα μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος.
Εάν θέλετε να στύψετε τα ρούχα σας μετά τη λειτουργία Ξέβγαλμα & Αναμονή:
- Ρυθμίστε τις Στροφές στυψίματος.
- Πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από 
το σημείο που σταμάτησε. Η συσκευή αδειάζει το νερό και στύβει τα ρούχα.
Αν θέλετε στο τέλος του προγράμματος να αποστραγγίσετε το νερό χωρίς στύψιμο, χρησιμοποιήστε 
τη λειτουργία Χωρίς Στύψιμο.

C Δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή σε προγράμματα όπου δεν επιτρέπεται η ρύθμιση του αριθμού στροφών 
στυψίματος.
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Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον Αριθμό στροφών στυψίματος και αφού αρχίσει το πλύσιμο. Δεν 
μπορούν να γίνουν αλλαγές αν δεν το επιτρέπουν οι φάσεις. 
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 Έναρξης / Παύσης. 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 Έναρξης / Παύσης.
Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Το πλυντήριό σας αδειάζει το νερό, 
στύβει τα ρούχα και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

4.3.8 Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών

  -
  -

  -
  -

  -
  -

Επιλέξτε τις επιθυμητές βοηθητικές λειτουργίες πριν αρχίσετε το πρόγραμμα. Όταν επιλέγεται ένα 
πρόγραμμα, ανάβουν τα εικονίδια των συμβόλων των βοηθητικών λειτουργιών που έχουν επιλεγεί 
μαζί με αυτό.

C Αν πατηθεί το κουμπί μιας βοηθητικής λειτουργίας που δεν μπορεί να επιλεγεί με το τρέχον πρόγραμμα, το 
πλυντήριο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο.

Επίσης, αφού αρχίσει το πλύσιμο, παραμένουν αναμμένα τα πλαίσια βοηθητικής λειτουργίας που 
έχει επιλεγεί για το τρέχον πρόγραμμα.

C
Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να επιλεγούν μαζί. 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. Για παράδειγμα, αν θέλετε 
να επιλέξετε Σύντομη Πλύση αφού επιλέξατε το Πρόσθετο νερό, το Πρόσθετο νερό θα ακυρωθεί και η Σύντομη 
Πλύση θα παραμείνει ενεργή.
Δεν μπορεί να επιλεγεί βοηθητική λειτουργία που δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα. (Βλ. «Πίνακας 
προγραμμάτων και καταναλώσεων»)
Ορισμένα προγράμματα διαθέτουν βοηθητικές λειτουργίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Οι 
λειτουργίες αυτές δεν μπορούν να ακυρωθούν. Το πλαίσιο της βοηθητικής λειτουργίας δεν θα είναι αναμμένο, 
παρά μόνο η εσωτερική περιοχή του συμβόλου της.

4.3.8.1 Βοηθητικές λειτουργίες
• Prewash (Πρόπλυση)
Η Πρόπλυση είναι αναγκαία μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα. Χωρίς Πρόπλυση μπορείτε να
εξοικονομήσετε ενέργεια, νερό, απορρυπαντικό και χρόνο.
• Fast+ (Γρήγορο+)
Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ρύθμισης Σύντομη πλύση για
να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος. Για ορισμένα προγράμματα, η διάρκεια μπορεί να
μειωθεί κατά περισσότερο από 50%. Παρόλα αυτά, η απόδοση πλυσίματος είναι καλή χάρη στον
τροποποιημένο αλγόριθμο.
Παρόλο που διαφέρει σε κάθε πρόγραμμα, αν πατήσετε μία φορά το πρόγραμμα Σύντομη
πλύση, η διάρκεια του προγράμματος μειώνεται σε ορισμένο επίπεδο και αν πατήσετε το
ίδιο πλήκτρο δεύτερη φορά, η διάρκεια μειώνεται στο ελάχιστο επίπεδο.
Για καλύτερη απόδοση πλυσίματος, μην χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ρύθμισης Σύντομη
πλύση όταν πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα.
Μειώνετε τη διάρκεια πλυσίματος με το πλήκτρο Σύντομη πλύση μόνο για μέτρια και ελαφρά
λερωμένα ρούχα.
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• Steam (Ατμός)
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να μειώσετε τις ζάρες και τους χρόνους σιδερώματος, 
για μικρή ποσότητα αλέκιαστων ρούχων από βαμβακερές, συνθετικές ή ανάμικτες ίνες.

C
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ατμού, μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό αν η συσκευή δεν διαθέτει 
υποδοχή υγρού απορρυπαντικού ή λειτουργία δοσομέτρησης υγρών. Διαφορετικά, μπορεί να παραμείνουν 
λεκέδες πάνω στα ρούχα.

• Remote control (Τηλεχειρισμός) 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο βοηθητικών λειτουργιών για να συνδέσετε τη 
συσκευή σας σε έξυπνες συσκευές. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 4.3.15 
Δυνατότητα HomeWhiz και λειτουργία Τηλεχειρισμού.
• Customized Programme (Εξατομικευμένο πρόγραμμα)
Αυτή η βοηθητική λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προγράμματα Βαμβακερά 
και Συνθετικά μαζί με την εφαρμογή HomeWhiz. Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η βοηθητική 
λειτουργία, μπορείτε να προσθέσετε στο πρόγραμμα έως 4 βοηθητικές φάσεις ξεβγάλματος. 
Μπορείτε να επιλέξετε και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες βοηθητικές λειτουργίες παρόλο 
που δεν μπορείτε να τις βρείτε στη συσκευή σας. Μπορείτε να αυξήσετε και να μειώσετε τον 
χρόνο τον προγραμμάτων Βαμβακερά και Συνθετικά εντός ενός ασφαλούς εύρους.

C Όταν έχει επιλεγεί η βοηθητική λειτουργία Εξατομικευμένο πρόγραμμα, η απόδοση πλυσίματος και η 
κατανάλωση ενέργειας θα διαφέρουν από τη δηλωμένη τιμή.

4.3.8.2 Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας 
τα κουμπιά λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα

• Drum Clean + (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 καθαρίζετε 
τον κάδο και να επιτυγχάνετε την απαιτούμενη υγιεινή. Πριν το πρόγραμμα χρησιμοποιείται 
ατμός για να μαλακώσει τα κατάλοιπα μέσα στο κάδο. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα όταν η 
συσκευή είναι εντελώς κενή. Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε προϊόν 
αφαίρεσης αποθέσεων αλάτων ασβεστίου σε σκόνη το οποίο είναι κατάλληλο για πλυντήρια 
ρούχων στο διαμέρισμα απορρυπαντικού αρ. «2». Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφήστε 
την πόρτα φόρτωσης μισάνοιχτη για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.

C
Αυτό δεν είναι πρόγραμμα πλυσίματος. Είναι πρόγραμμα συντήρησης.
Μην εκτελείτε αυτό το πρόγραμμα όταν υπάρχει κάτι μέσα στη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να το κάνετε, η 
συσκευή ανιχνεύει το φορτίο και ματαιώνει το πρόγραμμα.

• AntiCrease+ (Λιγότερο τσαλάκωμα+) 
Αυτή η λειτουργία επιλέγεται όταν πατηθεί και κρατηθεί πατημένο για 3 δευτερόλεπτα 
το κουμπί επιλογής στυψίματος και ανάβει η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος 
για το σχετικό βήμα. Όταν επιλεγεί η λειτουργία, ο κάδος περιστρέφεται για έως 8 ώρες 
εμποδίζοντας έτσι να τσαλακωθούν τα ρούχα στο τέλος του προγράμματος. Στη διάρκεια 
των 8 ωρών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να αφαιρέσετε 
τα ρούχα. Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργιών ή το 
πλήκτρο On/ Off της συσκευής. Η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος θα παραμείνει 
αναμμένη έως ότου ακυρωθεί η λειτουργία ή ολοκληρωθεί η φάση αυτή. Αν δεν ακυρωθεί η 
λειτουργία, θα είναι ενεργή και σε επόμενους κύκλους πλυσίματος.

• Extra Rinse (Πρόσθετο ξέβγαλμα) 
Αυτή η βοηθητική λειτουργία επιλέγεται όταν πατηθεί και κρατηθεί πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το 
κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 2.
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη συσκευή 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.



28 / EL Πλυντήριο Ρούχων / Εγχειρίδιο Χρήστη

• Child Lock (Κλείδωμα Προστασίας)
Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κλείδωμα προστασίας για να εμποδίζετε τα παιδιά να πειράζουν τις
ρυθμίσεις στη συσκευή. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε αλλαγές σε ένα πρόγραμμα που εκτελείται.

C
Όταν είναι ενεργό το Κλείδωμα προστασίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή 
με το κουμπί On / Off. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από το σημείο που 
σταμάτησε.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα προστασίας, θα παράγεται μια ηχητική ειδοποίηση όταν πατάτε τα 
κουμπιά. Η ηχητική ειδοποίηση θα ακυρωθεί αν τα κουμπιά πατηθούν πέντε φορές στη σειρά. 

Για να ενεργοποιήσετε το Κλείδωμα προστασίας:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 
3. Αφού τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη της μορφής «CL 3-2-1»,
εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο κλειδώματος προστασίας. Όταν εμφανιστεί αυτή η
προειδοποίηση, μπορείτε να αφήσετε ελεύθερο το  κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 3.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα προστασίας:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 3.
Αφού τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη με τη μορφή «3-2-1», εξαφανίζεται το σύμβολο
κλειδώματος προστασίας.

• Bluetooth 3’’ 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του
πλυντηρίου σας με την έξυπνη συσκευή σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
έξυπνη συσκευή σας για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το πλυντήριό σας και να το ελέγχετε.
Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί λειτουργίας
Τηλεχειρισμού. Θα εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση «3-2-1» και κατόπιν θα εμφανιστεί
στην οθόνη το εικονίδιο Bluetooth. Ελευθερώστε το κουμπί λειτουργίας Τηλεχειρισμού.
Το εικονίδιο Bluetooth θα αναβοσβήνει ενώ η συσκευή πραγματοποιεί τη σύζευξη με την
έξυπνη συσκευή. Αν η σύνδεση είναι επιτυχημένη, το εικονίδιο θα παραμείνει αναμμένο.
Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί λειτουργίας Τηλεχειρισμού. Θα
εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση «3-2-1» και κατόπιν θα εξαφανιστεί το εικονίδιο Bluetooth στην
οθόνη.

C
Η πρώτη εγκατάσταση της εφαρμογής HomeWhiz πρέπει να είναι πλήρης, για να ενεργοποιηθεί η σύνδεση 
Bluetooth. Μετά την πρώτη εγκατάσταση, με το πάτημα του κουμπιού της λειτουργίας τηλεχειρισμού ενώ το 
περιστροφικό κουμπί είναι στη θέση Λήψη προγράμματος/Τηλεχειρισμός θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη σύνδεση 
Bluetooth. 

4.3.9 Ώρα λήξης
Ένδειξη ώρας
Κατά την εξέλιξη του προγράμματος εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωσή του 
με τη μορφή ωρών και λεπτών π.χ. «01:30».

C
Ο χρόνος του προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές στον «Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων», 
ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος, το είδος και στην ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών λειτουργιών και την τάση του 
ρεύματος δικτύου.

Με τη λειτουργία Ώρα λήξης, μπορεί να επιλεγεί χρονοκαθυστέρηση έως και 24 ωρών για την 
έναρξη του προγράμματος. Αφού πατήσετε το κουμπί Ώρα Λήξης, εμφανίζεται ο εκτιμώμενος 
χρόνος λήξης του προγράμματος. Αν ρυθμίσετε την Ώρα λήξης, ανάβει η ένδειξη Ώρα λήξης.
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Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ώρα λήξης και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στο τέλος του 
καθορισμένου χρόνου, πρέπει να πατήσετε το κουμπί Έναρξης/ Παύσης αφού ρυθμίσετε την 
επιθυμητή ώρα. 

Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία Ώρα λήξης, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στη θέση On και 
Off.

C Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Ώρα λήξης, μην προσθέσετε υγρό απορρυπαντικό στο διαμέρισμα αρ. 2 
του συρταριού απορρυπαντικού. 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, εάν απαιτούνται.

3 Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα λήξης, πατώντας το κουμπί Ώρας λήξης. Ανάβει η ένδειξη Ώρα 
Λήξης.

4 Πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση χρόνου. Το σύμβολο «:» 
στο μέσο της ώρας λήξης στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει.

C
Κατά την αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία Ώρας λήξης μπορείτε να προσθέσετε ρούχα στο πλυντήριο. Στο 
τέλος της αντίστροφης μέτρησης, παύει να εμφανίζεται η ένδειξη Ώρας λήξης, αρχίζει το πρόγραμμα πλυσίματος 
και στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος του επιλεγμένου προγράμματος.
Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή της Ώρας λήξης, ο χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη αποτελείται από την ώρα 
λήξης συν τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.

4.3.10 Έναρξη του προγράμματος
1 Πατήστε το κουμπί Έναρξης/ Παύσης ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
2 Η λυχνία του κουμπιού Έναρξης/ Παύσης που πριν ήταν σβηστή ανάβει μόνιμα, υποδεικνύοντας 

ότι το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει. 

3 Η πόρτα φόρτισης κλειδώνει. Αφού κλειδώσει η πόρτα φόρτωσης, στην οθόνη εμφανίζεται το 
σύμβολο κλειδώματος πόρτας.

4 Η τρέχουσα φάση προγράμματος υποδεικνύεται από τις ενδεικτικές λυχνίες παρακολούθησης 
προγράμματος στην οθόνη.
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4.3.11 Κλείδωμα πόρτας φόρτωσης
Στην πόρτα φόρτωσης της συσκευής διατίθεται σύστημα κλειδώματος που εμποδίζει το άνοιγμα της 
πόρτας σε περιπτώσεις που η στάθμη του νερού δεν είναι κατάλληλη.
Όταν είναι κλειδωμένη η πόρτα φόρτωσης, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο «Πόρτα 
κλειδωμένη».

C
Αν έχει επιλεγεί η λειτουργία Τηλεχειρισμού, η πόρτα θα είναι κλειδωμένη. Για να ανοίξετε την πόρτα, πρέπει να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Τηλεχειρισμού, είτε πατώντας το κουμπί Τηλεχειρισμού είτε αλλάζοντας τη θέση 
προγράμματος.

Άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος:

C Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή ανάγκης της πόρτας φόρτωσης, κάτω 
από το καπάκι του φίλτρου αντλίας, για να ανοίξετε χειροκίνητα την πόρτα φόρτωσης. 

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τυχόν υπερχείλιση νερού, πριν ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει νερό μέσα στη συσκευή.

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
• Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου αντλίας.

• Αφαιρέστε χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο τη λαβή έκτακτης 
ανάγκης της πόρτας φόρτωσης που είναι πίσω από το κάλυμμα 
φίλτρου.

• Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης τραβώντας προς τα κάτω τη λαβή 
έκτακτης ανάγκης της πόρτας φόρτωσης. 

• Αν δεν ανοίξει η πόρτα προσπαθήστε πάλι να τραβήξετε τη λαβή 
προς τα κάτω.

• Αφού ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, φέρτε τη λαβή έκτακτης 
ανάγκης της πόρτας φόρτωσης στην αρχική της θέση.

4.3.12 Αλλαγή των επιλογών αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα
Προσθήκη ρούχων αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα  :
Αν είναι κατάλληλη η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή όταν πατήσετε το κουμπί 
Έναρξης/Παύσης, το κλείδωμα πόρτας θα απενεργοποιηθεί και η πόρτα θα ανοίξει, επιτρέποντάς 
σας να προσθέσετε ρούχα. Το εικονίδιο κλειδώματος πόρτας στην οθόνη σβήνει όταν 
απενεργοποιηθεί το κλείδωμα πόρτας. Μετά την προσθήκη ρούχων, κλείστε την πόρτα και πατήστε 
μία ακόμα φορά το κουμπί Έναρξη/ Παύση για να συνεχίσετε τον κύκλο πλυσίματος.
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Αν η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή δεν είναι κατάλληλη όταν πατήσετε το κουμπί 
Έναρξης/Παύσης , το κλείδωμα πόρτας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και το εικονίδιο 
κλειδώματος πόρτας στην οθόνη θα παραμείνει αναμμένο.

C Αν η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή είναι πάνω από τους 50 °C, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε 
το κλείδωμα πόρτας για λόγους ασφαλείας, ακόμα και αν η στάθμη του νερού είναι κατάλληλη.

Θέση της συσκευής σε κατάσταση παύσης:
Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση παύσης. Στην 
οθόνη θα αναβοσβήνει το σύμβολο Παύσης.

Αλλαγή της επιλογής προγράμματος αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα:
Η αλλαγή προγράμματος επιτρέπεται όσο είναι σε λειτουργία το τρέχον πρόγραμμα, εκτός κι αν έχει 
ενεργοποιηθεί το Κλείδωμα προστασίας. Αυτή η ενέργεια θα ακυρώσει το τρέχον πρόγραμμα.

C Το επιλεγμένο πρόγραμμα ξεκινά πάλι.

Αλλαγή της βοηθητικής λειτουργίας, αριθμού στροφών στυψίματος και θερμοκρασίας
Ανάλογα με τη φάση όπου έχει φθάσει το πρόγραμμα, μπορείτε να ακυρώσετε ή να ενεργοποιήσετε 
τις βοηθητικές λειτουργίες. Βλ. «Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών» 
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αριθμού στροφών στυψίματος και θερμοκρασίας. Βλ. 
«Επιλογή αριθμού στροφών» και «Επιλογή θερμοκρασίας».

C Η πόρτα φόρτωσης δεν θα ανοίγει αν είναι υψηλή η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή ή αν η στάθμη 
του νερού είναι πάνω από τη βάσης της πόρτας φόρτωσης.

4.3.13 Ακύρωση του προγράμματος
Το πρόγραμμα ακυρώνεται αν γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί επιλογής προγράμματος σε 
διαφορετικό πρόγραμμα ή αν η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί πάλι με χρήση του 
περιστροφικού κουμπιού επιλογής προγράμματος.

C
Αν γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί επιλογής προγράμματος όταν είναι ενεργό το Κλείδωμα προστασίας, 
δεν θα ακυρωθεί το πρόγραμμα. Θα πρέπει πρώτα να ακυρώσετε το Κλείδωμα προστασίας. 

Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης αφού έχετε ακυρώσει το πρόγραμμα, αλλά η πόρτα φόρτωσης δεν 
ανοίγει επειδή η στάθμη του νερού είναι πάνω από τη βάση της πόρτας φόρτωσης, τότε γυρίστε το περιστροφικό 
κουμπί Επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα Άντληση+Στύψιμο και αδειάστε το νερό από τη συσκευή.
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4.3.14 Τέλος προγράμματος
Στις ενδείξεις εμφανίζεται το σύμβολο τέλους όταν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 10 λεπτά, η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση 
Απενεργοποίησης. Η οθόνη και όλες οι ενδείξεις απενεργοποιούνται. 
Οι φάσεις του προγράμματος που έχουν ολοκληρωθεί θα εμφανίζονται όταν πατήσετε το κουμπί On/ 
Off.

4.3.15 Δυνατότητα HomeWhiz και λειτουργία Τηλεχειρισμού
Το HomeWhiz σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την έξυπνη συσκευή σας για να ελέγχετε το 
πλυντήριό ρούχων σας και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του. Με την 
εφαρμογή HomeWhiz μπορείτε να χρησιμοποιείτε την έξυπνη συσκευή σας για να εκτελείτε 
διάφορες διαδικασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλυντήριο. Επί πλέον, 
ορισμένες δυνατότητες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε μόνο με τη λειτουργία HomeWhiz.
Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Bluetooth του πλυντηρίου σας, πρέπει να πραγματοποιήσετε 
λήψη της εφαρμογής HomeWhiz από το κατάστημα εφαρμογών της έξυπνης συσκευής σας. 
Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ, αν θέλετε να εγκαταστήσετε 
την εφαρμογή.
Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να 
ολοκληρώσετε την εγγραφή του λογαριασμού χρήστη σας. Αφού τελειώσει η διαδικασία εγγραφής, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από αυτόν το λογαριασμό όλα τα προϊόντα στο σπίτι σας που 
υποστηρίζουν τη δυνατότητα HomeWhiz.
Μπορείτε να αγγίξετε «Add/Remove Appliance» (Προσθήκη/Αφαίρεση οικιακής συσκευής» στην 
εφαρμογή HomeWhiz για να δείτε τα προϊόντα που έχουν συζευχθεί με τον λογαριασμό σας. Στη 
σελίδα αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις διαδικασίες σύζευξης από τον χρήστη αυτών των 
προϊόντων.

C
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HomeWhiz, η εφαρμογή πρέπει να έχει εγκατασταθεί στην έξυπνη συσκευή 
σας και το πλυντήριο ρούχων σας πρέπει να έχει συζευχθεί στην έξυπνη συσκευή σας μέσω Bluetooth. Αν το 
πλυντήριο ρούχων σας δεν έχει συζευχθεί στην έξυπνη συσκευή σας, τότε λειτουργεί σαν μια οικιακή συσκευή 
που δεν έχει τη δυνατότητα HomeWhiz.
Με τη λειτουργία αυτή, η συσκευή θα λειτουργεί ως συζευγμένη με την έξυπνη συσκευή σας μέσω 
Bluetooth. Οι χειρισμοί που γίνονται μέσω της εφαρμογής θα εκτελούνται μέσω αυτής της σύζευξης, 
επομένως πρέπει να είναι επαρκής η δύναμη του σήματος Bluetooth ανάμεσα στην οικιακή συσκευή και 
την έξυπνη συσκευή σας.
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.homewhiz.com για να δείτε τις εκδόσεις Android και iOS που υποστηρίζονται 
από την εφαρμογή HomeWhiz.

A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στην ενότητα «ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο εγχειρίδιο χρήσης έχουν εφαρμογή και στη λειτουργία τηλεχειρισμού μέσω της 
λειτουργίας HomeWhiz.

4.3.15.1 Εγκατάσταση του HomeWhiz
Για να λειτουργήσει η εφαρμογή, πρέπει να δημιουργηθεί μια σύνδεση ανάμεσα στην 
οικιακή συσκευή σας και στην εφαρμογή HomeWhiz. Για να δημιουργηθεί αυτή η 
σύνδεση, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω για τη 
διαδικασία εγκατάστασης, τόσο στην οικιακή συσκευή όσο και στην εφαρμογή HomeWhiz.
• Αν προσθέτετε μια οικιακή συσκευή για την πρώτη φορά, αγγίξτε το κουμπί «Προσθήκη/
Αφαίρεση συσκευής» στην εφαρμογή HomeWhiz. Μετά από αυτό το βήμα αγγίξτε το «Tap here to
setup a new appliance» (Αγγίξτε εδώ για να εγκαταστήσετε μια νέα οικιακή συσκευή). Ακολουθήστε
τα παρακάτω βήματα, καθώς και τα βήματα στην εφαρμογή HomeWhiz για να πραγματοποιήσετε
την εγκατάσταση.
• Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι
απενεργοποιημένη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Θερμοκρασίας και το κουμπί
λειτουργίας Τηλεχειρισμού ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε τη συσκευή σας σε
λειτουργία εγκατάστασης HomeWhiz.
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• Όταν η οικιακή συσκευή είναι στη λειτουργία εγκατάστασης HomeWhiz, θα δείτε μια κινούμενη 
εικόνα στην οθόνη και θα αναβοσβήνει το εικονίδιο Bluetooth έως ότου το πλυντήριό σας συζευχθεί 
με την έξυπνη συσκευή. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας θα είναι ενεργό μόνο το περιστροφικό 
κουμπί. Τα άλλα κουμπιά θα είναι ανενεργά.

• Στην οθόνη που βλέπετε στην εφαρμογή, επιλέξτε το πλυντήριο ρούχων και πατήστε Next 
(Επόμενο).
• Προχωρήστε διαβάζοντας τις οδηγίες στην οθόνη έως ότου το HomeWhiz σας ρωτήσει σχετικά 
με τη συσκευή που επιθυμείτε να συνδέσετε στην έξυπνη συσκευή σας.
• Επιστρέψτε στην εφαρμογή HomeWhiz και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση. Όταν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, δώστε ένα όνομα στο πλυντήριο 
ρούχων σας. Τώρα μπορείτε να αγγίξετε και να δείτε τη συσκευή που έχετε προσθέσει 
στην εφαρμογή HomeWhiz.

C
Αν δεν μπορέσετε να πραγματοποιήσετε με επιτυχία την εγκατάσταση μέσα σε 5 λεπτά, το πλυντήριο ρούχων 
σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αρχίσετε πάλι από την αρχή τη 
διαδικασία εγκατάστασης. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
σέρβις.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων σας με περισσότερες από μία έξυπνες συσκευές. 
Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής HomeWhiz και στις άλλες 
έξυπνες συσκευές. Όταν ξεκινήσετε την εφαρμογή, θα χρειαστεί να συνδεθείτε με το λογαριασμό 
που ήδη δημιουργήσατε και συζεύξατε με το πλυντήριο ρούχων σας. Διαφορετικά, διαβάστε το τμήμα 
«Εγκατάσταση πλυντηρίου ρούχων που έχει συνδεθεί σε λογαριασμό άλλου».

A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Θα χρειαστείτε σύνδεση Ίντερνετ στην έξυπνη συσκευή σας για να προχωρήσετε με 
την εγκατάσταση του HomeWhiz. Διαφορετικά, η εφαρμογή HomeWhiz δεν θα σας επιτρέψει να ολοκληρώσετε 
με επιτυχία τη διαδικασία εγκατάστασης. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας υπηρεσιών Ίντερνετ αν έχετε 
προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο Ίντερνετ.

C
Η εφαρμογή HomeWhiz μπορεί να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό 
προϊόντος που εμφανίζεται στην ετικέτα προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε την ετικέτα 
προϊόντος εσωτερικά της πόρτας της οικιακής συσκευής. Ο αριθμός προϊόντος 
αναγράφεται στην ετικέτα.
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4.3.15.2 Εγκατάσταση πλυντηρίου ρούχων που έχει συνδεθεί σε λογαριασμό άλλου
Αν το πλυντήριο ρούχων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είχε εισαχθεί στο σύστημα με τον 
λογαριασμό κάποιου άλλου, πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση ανάμεσα στην εφαρμογή 
σας HomeWhiz και στην οικιακή συσκευή.
• Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής HomeWhiz στη νέα έξυπνη συσκευή που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε.
• Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό στην εφαρμογή HomeWhiz και συνδεθείτε σε αυτόν το
λογαριασμό.
• Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται για την εγκατάσταση του HomeWhiz
(4.3.15.1 Εγκατάσταση του HomeWhiz ) και προχωρήστε με τη διαδικασία εγκατάστασης.

C
Επειδή η δυνατότητα HomeWhiz και η λειτουργία Τηλεχειρισμού στην οικιακή συσκευή σας λειτουργούν μέσω 
σύζευξης με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth, μόνο μία εφαρμογή HomeWhiz μπορεί να λειτουργεί οποιαδήποτε 
στιγμή.

4.3.15.3 Λειτουργία Τηλεχειρισμού και η χρήση της
Μετά την εγκατάσταση του HomeWhiz, το Bluetooth θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να 
ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, δείτε την ενότητα 4.3.8.2 Bluetooth 3.
Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε πάλι το πλυντήριό σας ενώ το Bluetooth είναι ενεργό, η 
σύνδεση θα γίνει αυτόματα. Σε περιπτώσεις που η συζευγμένη συσκευή βγει εκτός εμβέλειας, το 
Bluetooth θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για τον λόγο αυτό, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε πάλι το 
Bluetooth αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τηλεχειρισμού.
Μπορείτε να ελέγχετε το σύμβολο Bluetooth στην οθόνη για να παρακολουθείτε την κατάσταση 
σύνδεσης. Αν το σύμβολο είναι μόνιμα αναμμένο, τότε έχετε σύνδεση Bluetooth. Αν το σύμβολο 
αναβοσβήνει, η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί. Εάν το σύμβολο είναι σβηστό, δεν έχετε σύνδεση.

A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν είναι ενεργή η σύνδεση Bluetooth στη συσκευή, η λειτουργία Τηλεχειρισμού θα 
μπορεί να επιλεγεί. 
Αν δεν μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία Τηλεχειρισμού, ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης. Αν δεν μπορεί 
να δημιουργηθεί η σύνδεση, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις αρχικής εγκατάστασης στην οικιακή συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα της συσκευής θα παραμείνει κλειδωμένη όταν 
είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Τηλεχειρισμού, ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας. Αν θέλετε να 
ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, θα πρέπει να γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί επιλογής προγράμματος 
ή να πατήσετε το πλήκτρο τηλεχειρισμού για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεχειρισμού.

Αν θέλετε να ελέγχετε το πλυντήριο ρούχων σας εξ αποστάσεως, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Τηλεχειρισμού πατώντας το κουμπί Τηλεχειρισμού ενώ το περιστροφικό κουμπί επιλογής 
προγράμματος είναι στη θέση Λήψη προγράμματος/Τηλεχειρισμός στον πίνακα ελέγχου του 
πλυντηρίου ρούχων σας. Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στη συσκευή, θα δείτε μια οθόνη παρόμοια 
με την παρακάτω.

Όταν είναι ενεργός ο τηλεχειρισμός, μπορείτε μόνο να διαχειρίζεστε, να απενεργοποιείτε και να 
παρακολουθείτε την κατάσταση των λειτουργιών μέσω του πλυντηρίου ρούχων σας. Και η διαχείριση 
όλων των λειτουργιών είναι εφικτή από την εφαρμογή, εκτός από το κλείδωμα προστασίας.
Μπορείτε να παρακολουθείτε αν η λειτουργία Τηλεχειρισμού είναι Ενεργοποιημένη ή 
Απενεργοποιημένη μέσω της ένδειξης λειτουργίας πάνω στο κουμπί.
Αν η λειτουργία Τηλεχειρισμού είναι απενεργοποιημένη, ο χειρισμός όλων των λειτουργιών γίνεται 
από το πλυντήριο ρούχων και επιτρέπεται μόνο η παρακολούθηση της κατάστασης από την 
εφαρμογή.
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Τηλεχειρισμού, η οικιακή συσκευή θα 
εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο όταν πατάτε το κουμπί. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις 
όπως όταν η οικιακή συσκευή ενεργοποιηθεί και δεν υπάρχει συζευγμένη έξυπνη συσκευή μέσω 
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Bluetooth. Παράδειγμα τέτοιων περιπτώσεων είναι όταν είναι απενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις 
Bluetooth ή είναι ανοικτή η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων.
Αφού ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στο πλυντήριο ρούχων, θα παραμείνει ενεργοποιημένη 
εκτός από ορισμένες συνθήκες και θα σας επιτρέπει να χειρίζεστε το πλυντήριο ρούχων σας εξ 
αποστάσεως μέσω Bluetooth.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας:
•  Όταν υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος στο πλυντήριο ρούχων σας.
• Αν γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί προγράμματος και επιλέξετε ένα διαφορετικό πρόγραμμα 
ή απενεργοποιηθεί η οικιακή συσκευή.

4.3.15.4 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Κάνετε το εξής αν έχετε κάποιο πρόβλημα ελέγχου ή σύνδεσης. Παρατηρήστε εάν το πρόβλημα 
επιμένει ή όχι μετά την ενέργεια που κάνατε. Κάνετε τα εξής εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα.
• Ελέγξτε εάν η έξυπνη συσκευή σας έχει συνδεθεί στο σχετικό οικιακό δίκτυο.
• Επανεκκινήστε την εφαρμογή στο προϊόν.
• Απενεργοποιήστε το Bluetooth και ενεργοποιήστε το πάλι μέσω του πίνακα ελέγχου χρήστη.
• Εάν δεν μπορεί να δημιουργηθεί η σύνδεση με τις παραπάνω διαδικασίας, επαναλάβετε τις 
ρυθμίσεις αρχικής εγκατάστασης στο πλυντήριο ρούχων.
Αν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
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4.4 Συντήρηση και καθαρισμός

A Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!

Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της συσκευής παρατείνεται και συχνά προβλήματα μειώνονται αν η 
συσκευή καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα.

4.4.1 Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού
Καθαρίζετε το συρτάρι απορρυπαντικού σε τακτά διαστήματα 
(μία φορά κάθε 4 έως 5 κύκλους πλυσίματος), με τον τρόπο 
που αναφέρεται παρακάτω, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση 
καταλοίπων απορρυπαντικού σε σκόνη.
Καθαρίζετε το σιφώνιο του συρταριού απορρυπαντικού αν 
παραμένουν στο διαμέρισμα μαλακτικού υπερβολικές ποσότητες 
μείγματος νερού και μαλακτικού.

1 Πιέστε το επισημαινόμενο τμήμα του σιφωνίου μέσα στο διαμέρισμα μαλακτικού και κατόπιν 
τραβήξτε το συρτάρι προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.

2 Ανυψώστε και αφαιρέστε το σιφώνιο από το πίσω μέρος, όπως δείχνει η εικόνα. 
3 Ξεπλύνετε το συρτάρι και το σιφώνιο στο νεροχύτη χρησιμοποιώντας άφθονο χλιαρό νερό. 

Χρησιμοποιήστε γάντια ή κατάλληλη βούρτσα για να αποτρέψετε επαφή των καταλοίπων από 
το συρτάρι με το δέρμα σας.

3 Εφαρμόστε σφιχτά το σιφώνιο και το συρτάρι πάλι στη θέση τους μετά τον καθαρισμό.
4.4.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου

Για συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία καθαρισμού τυμπάνου, δείτε την ενότητα Λειτουργία της 
συσκευής
Για συσκευές χωρίς πρόγραμμα καθαρισμού τυμπάνου, για να εκτελέσετε την εργασία Καθαρισμός 
τυμπάνου: 
Επιλέξτε τις βοηθητικές λειτουργίες Πρόσθετο νερό ή Πρόσθετο ξέβγαλμα. Χρησιμοποιήστε 
το πρόγραμμα Βαμβακερά χωρίς Πρόπλυση. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία που απαιτείται από 
τον κατασκευαστή του ειδικού καθαριστικού κάδων πλυντηρίου ρούχων που μπορείτε να 
προμηθευτείτε από τα εξουσιοδοτημένα σέρβις. Πάντα εκτελείτε αυτές τις λειτουργίες χωρίς 
φορτωμένα ρούχα και με τη συσκευή κενή. Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα, τοποθετήστε στο 
διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης (διαμέρισμα αρ. "2") ένα πακέτο ειδικού καθαριστικού 
τυμπάνου (1 φλιτζάνι τσαγιού (το πολύ 100 g) σκόνης αφαίρεσης αλάτων για πλυντήρια ρούχων, 
αν δεν μπορείτε να προμηθευτείτε το ειδικό καθαριστικό). Αν το ειδικό προϊόν αφαίρεσης αλάτων 
είναι σε μορφή ταμπλέτας, τοποθετήστε μία ταμπλέτα στο διαμέρισμα αρ. "2" για το απορρυπαντικό 
κύριας πλύσης. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, στεγνώστε το εσωτερικό της πτυχωτής 
στεγανοποίησης της πόρτας με ένα καθαρό πανί.

C
Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία Καθαρισμός τυμπάνου κάθε 2 μήνες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε προϊόν κατά των καθαλατώσεων κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων.
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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 τις κηλίδες στην επιφάνεια του τυμπάνου 
χρησιμοποιώντας καθαριστικά για ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε σύρμα ή σπόγγους τριψίματος. Αυτά 
θα προξενήσουν ζημιά στις βαμμένες, τις επιχρωμιωμένες και τις 
πλαστικές επιφάνειες.
Στο τέλος του προγράμματος συνιστούμε να σκουπίσετε την 
πτυχωτή στεγανοποίηση της πόρτας φόρτωσης με ένα στεγνό και 
καθαρό πανί. Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρεθούν κατάλοιπα στην 
πτυχωτή στεγανοποίηση της πόρτας φόρτωσης της συσκευής σας 
και θα προληφθεί η ανάπτυξη δυσοσμίας.

4.4.3 Καθαρισμός του σώματος της συσκευής και του πίνακα ελέγχου
Σκουπίστε όπως χρειάζεται το σώμα της συσκευής με σαπουνόνερο ή με μη διαβρωτικά, ήπια 
απορρυπαντικά σε τζελ, και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
Για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό και ελαφρά υγρό πανί.

4.4.4 Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού
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, 
υπάρχει ένα φίλτρο. Αυτά τα φίλτρα εμποδίζουν ξένα υλικά και ακαθαρσίες να εισχωρήσουν στη 
συσκευή μαζί με το νερό. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν έχουν λερωθεί.

 

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

σωλήνων εισόδου νερού για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στα φίλτρα στις βαλβίδες 
εισαγωγής νερού και καθαρίστε τα με μια 
κατάλληλη βούρτσα. Αν τα φίλτρα είναι 
υπερβολικά λερωμένα, αφαιρέστε τα από τις 
θέσεις τους με μια πένσα και καθαρίστε τα.

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

4 Επανατοποθετήστε προσεκτικά τα 
στεγανοποιητικά και τα φίλτρα και σφίξτε τα 
παξιμάδια τους με το χέρι.

4.4.5 Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας
Το σύστημα φίλτρου στο πλυντήριό σας εμποδίζει στερεά σώματα όπως κουμπιά, κέρματα και ίνες 
υφασμάτων να φράξουν τη φτερωτή της αντλίας κατά την αποστράγγιση του νερού πλυσίματος. 
Έτσι η αποστράγγιση του νερού θα γίνεται χωρίς πρόβλημα και θα επεκταθεί η διάρκεια ωφέλιμης 
ζωής της αντλίας.
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Αν η συσκευή 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, θα πρέπει να αποστραγγιστεί πλήρως το νερό πριν τη μεταφορά της συσκευής (π.χ. κατά 
τη μετακόμιση σε άλλο σπίτι).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

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

Σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα παγετού, ο διακόπτης παροχής νερού πρέπει να 
κλείνεται, ο εύκαμπτος σωλήνας του συστήματος να αφαιρείται και το νερό μέσα στη συσκευή να 
αποστραγγίζεται όταν δεν είναι σε χρήση η συσκευή.

Μετά από κάθε χρήση, κλείνετε τον διακόπτη παροχής νερού στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο 
εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού δικτύου.

Για να καθαρίσετε το λερωμένο φίλτρο και να αποστραγγίσετε το νερό:
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για να διακόψετε την παροχή ρεύματος.

A Η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή μπορεί να φθάσει και τους 90 ºC. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
ζεματίσματος, καθαρίζετε το φίλτρο αφού πρώτα κρυώσει το νερό μέσα στη συσκευή.

2 Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου.

3 Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να αποστραγγίσετε το νερό.
α Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο στο άκρο 

του εύκαμπτου σωλήνα, για να συλλέξετε το 
νερό από το φίλτρο.

β Όταν αρχίσει να διαρρέει νερό από 
το φίλτρο της αντλίας, λασκάρετέ το 
περιστρέφοντάς το (αριστερόστροφα). 
Κατευθύνετε τη ροή του νερού στο δοχείο 
που τοποθετήσατε μπροστά από το φίλτρο. 
Έχετε έτοιμο ένα πανί για να καθαρίσετε το 
νερό που ενδέχεται να χυθεί.

γ Ξεβιδώστε τελείως και αφαιρέστε το φίλτρο 
της αντλίας όταν διαρρέει το νερό που 
υπάρχει μέσα στη συσκευή.

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
Τα προγράμματα δεν ξεκινούν 
αφού κλείσει η πόρτα.

Δεν έχει πατηθεί το κουμπί Έναρξης / Παύσης / 
Ακύρωσης.

• Πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης / 
Ακύρωσης.

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.

Η συσκευή 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 προγράμματος»)

Νερό μέσα στη συσκευή. Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συσκευή μικρή 
ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου 
ποιότητας στην παραγωγή.

• Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης. Το νερό 
δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή.

Η συσκευή 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 δεν έχει κλείσει. • Κλείστε την πόρτα.

Η συσκευή δεν αποστραγγίζει 
το νερό.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού είναι 
φραγμένος ή έχει στρίψει.

• Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.

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

Η συσκευή ταλαντεύεται. • Σταθεροποιήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας τα 
πόδια της.

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.

Η ποσότητα ρούχων στη συσκευή είναι πολύ μικρή. • Προσθέστε περισσότερα ρούχα στη 
συσκευή.

Φορτώθηκαν πάρα πολλά ρούχα στη συσκευή. • Αφαιρέστε μερικά ρούχα από τη συσκευή ή 
μοιράστε τα ρούχα ομοιόμορφα με το χέρι.

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 της συσκευής.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού είναι 
φραγμένος ή έχει στρίψει.

• Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.

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

Η συσκευή σταμάτησε λίγο μετά 
την έναρξη του προγράμματος.

Η συσκευή μπορεί να σταμάτησε προσωρινά λόγω 
χαμηλής τάσης.

• Η συσκευή θα συνεχίσει τη λειτουργία 
της όταν η τάση επανέλθει στο κανονικό 
επίπεδο.

Η συσκευή αποστραγγίζει 
αμέσως το νερό που 
προσλαμβάνει.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι σε 
αρκετό ύψος.

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

Δεν φαίνεται νερό μέσα στη 
συσκευή κατά το πλύσιμο.

Το νερό είναι στο αθέατο τμήμα της συσκευής. • Αυτό δεν είναι βλάβη.

A Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!
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Πρόβλημα Αιτία Λύση
Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί 
να ανοίξει.

Έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα της πόρτας 
φόρτωσης λόγω της στάθμης του νερού στη 
συσκευή.

• Αποστραγγίστε το νερό με το πρόγραμμα 
Άντληση ή Στύψιμο.

Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή είναι στον κύκλο 
στυψίματος.

•  Περιμένετε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

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.

Αν δεν υπάρχει ρεύμα, η πόρτα φόρτωσης της 
συσκευής δεν θα ανοίγει.

• Για να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, ανοίξτε 
το καπάκι του φίλτρου αντλίας και τραβήξτε 
προς τα κάτω τη λαβή ανάγκης που 
βρίσκεται στην πίσω πλευρά του καπακιού. 
Βλ. Κλείδωμα πόρτας φόρτωσης»

Το πλύσιμο διαρκεί περισσότερο 
χρόνο από αυτόν που αναφέρεται 
στο εγχειρίδιο χρήσης.(*)

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, παρατείνεται ο χρόνος πλυσίματος.

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

Η θερμοκρασία εισόδου του νερού είναι χαμηλή. • Ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση 
του νερού παρατείνεται στις κρύες εποχές.
Επίσης, ο χρόνος πλυσίματος μπορεί να 
παραταθεί για να αποφευχθούν άσχημα 
αποτελέσματα πλυσίματος.

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 αν χρειάζεται. 

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 
στην ένδειξη χρονομέτρου έως ότου η 
συσκευή προσλάβει 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 στην 
ένδειξη χρονομέτρου 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 μέσα στη συσκευή.

Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση 
του χρόνου προγράμματος. (*)

Υπάρχει ανισοκατανομή των ρούχων μέσα στη 
συσκευή.

• Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης 
ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να 
ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης 
κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.
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Πρόβλημα Αιτία Λύση
Η συσκευή δεν προχωράει στη 
φάση στυψίματος. (*)

Υπάρχει ανισοκατανομή των ρούχων μέσα στη 
συσκευή.

• Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης 
ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να 
ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης 
κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.

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

• Ελέγξτε το φίλτρο και τον εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης.

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

•  Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα 
απορρυπαντικού.

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.

Φορτώθηκαν πάρα πολλά ρούχα. • Μην 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 γνήσιο απορρυπαντικό 
κατάλληλο για τη συσκευή.

Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα 
απορρυπαντικού.

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

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

Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του 
τυμπάνου.

• Καθαρίζετε τον κάδο τακτικά. Για τη 
διαδικασία αυτή, βλ. «Καθαρισμός της 
πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου».

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

Στο κάδο 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 της συσκευής. Έτσι, δεν θα 
αναπτυχθεί στην συσκευή υγρό περιβάλλον 
που είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη των 
βακτηριδίων.

Ξεθώριασε το χρώμα των 
ρούχων. (**)

Φορτώθηκε υπερβολική ποσότητα ρούχων. • Μην 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.
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Η συσκευή δεν ξεβγάζει καλά. Η ποσότητα, η μάρκα και η συνθήκες φύλαξης του 

απορρυπαντικού είναι ακατάλληλες.
• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό κατάλληλο 

για το πλυντήριο ρούχων 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 προστεθεί απορρυπαντικό στο 
διαμέρισμα πρόπλυσης, ακόμα και αν 
δεν έχει επιλεχθεί ο κύκλος πρόπλυσης, 
η συσκευή 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.

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 προστεθεί απορρυπαντικό στο 
διαμέρισμα πρόπλυσης, ακόμα και αν 
δεν έχει επιλεχθεί ο κύκλος πρόπλυσης, 
η συσκευή μπορεί να προσλάβει το 
απορρυπαντικό στη διάρκεια της φάσης 
ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετήστε το
απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.

Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό. • Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το 
απορρυπαντικό. Πλένετε και καθαρίζετε το
συρτάρι με ζεστό νερό.

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

Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος 
διαμέρισμα.

• Αν προστεθεί απορρυπαντικό στο 
διαμέρισμα πρόπλυσης, ακόμα και αν 
δεν έχει επιλεχθεί ο κύκλος πρόπλυσης, 
η συσκευή μπορεί να προσλάβει το 
απορρυπαντικό στη διάρκεια της φάσης 
ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Πλένετε και 
καθαρίζετε το συρτάρι με ζεστό νερό. 
Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό 
διαμέρισμα.

Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό. • Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το 
απορρυπαντικό. Πλένετε και καθαρίζετε το
συρτάρι με ζεστό νερό.
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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 αναμίχθηκε με το μαλακτικό. • Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το 
απορρυπαντικό. Πλένετε και καθαρίζετε το 
συρτάρι με ζεστό νερό.

Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του 
τυμπάνου.

• Καθαρίζετε τον κάδο τακτικά. Για τη 
διαδικασία αυτή, βλ. «Καθαρισμός της 
πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου».

Σχηματίζεται πάρα πολύς αφρός 
μέσα στη συσκευή. (**)

Χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά ακατάλληλα για 
το πλυντήριο ρούχων.

• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα 
για το πλυντήριο ρούχων.

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 παραλήφθηκε πρόωρα από τη 
συσκευή.

• Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στης βαλβίδες 
ή στο συρτάρι απορρυπαντικού. Καλέστε τον 
Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Υπάρχει υπερχείλιση αφρού από 
το συρτάρι απορρυπαντικού.

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

• Τοποθετήστε στο προϊόν 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. (*)

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

• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα 
απορρυπαντικού.

(*) Η συσκευή δεν προχωρά στη φάση στυψίματος όταν τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στο κάδο, 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 τον κάδο τακτικά. Βλ. 4.4.2

A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 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.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγξτε την ενότητα HomeWhiz για τις σχετικές πληροφορίες αντιμετώπισης 
προβλημάτων.



Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατώντας ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά βοηθητικής 
λειτουργίας 1 και 2, εμφανίζεται μια αντίστροφη μέτρηση 3-2-1 και οι συνολικοί κύκλοι πλυσίματος που έχουν 
ολοκληρωθεί στη συσκευή.
Μετά την εμφάνιση των συνολικών κύκλων πλυσίματος, εμφανίζονται οι κωδικοί βλάβης, εάν υπάρχουν. 
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να ερμηνεύσετε τις πληροφορίες στην οθόνη.

Πληροφορίες στην 
οθόνη Αιτία Λύση

Err Εκτελείται αλγόριθμος ασφαλείας στη 
συσκευή 

Περιμένετε να σβήσει το μήνυμα. Μετά το πάτημα των 
κουμπιών βοηθητικής λειτουργίας 1 και 2, δείτε τις 
πληροφορίες στην οθόνη.

SC Το πρόβλημα δεν επιλύθηκε κατά τον 
έλεγχο. Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

E5 Το φίλτρο της αντλίας ίσως είναι φραγμένο.

Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.   
Βλ. τμήμα "Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και 
καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας". 
Δοκιμάστε με έναν κύκλο στυψίματος. Αν δεν λύθηκε το 
πρόβλημα, καλέστε το σέρβις.

E8 Ίσως το πλυντήριο δεν λαμβάνει νερό.

•  Ανοίξτε τους διακόπτες παροχής νερού.
•  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διακοπή νερού.
•  Ελέγξτε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού, 
αν έχει τσακίσει ο εύκαμπτος σωλήνας ισιώστε τον. 
•  Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας. Βλ. τμήμα "Αποστράγγιση 
υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου της 
αντλίας". 
•  Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής. Βεβαιωθείτε 
ότι το κάλυμμα έχει ασφαλίσει. 
Δοκιμάστε άλλη μία φορά τη λειτουργία της συσκευής. Αν δεν 
λύθηκε το πρόβλημα, καλέστε το σέρβις.

E29

Η συσκευή έχει μεταβεί σε λειτουργία 
αυτοπροστασίας λόγω προβλήματος σε 

παροχή (όπως σε 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". 
Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε το σέρβις.

E17 Υπάρχει υπερβολικός αφρός στο πλυντήριο 
μετά την ολοκλήρωση του κύκλου.

• Φυλάσσετε το απορρυπαντικό σε κλειστό και ξηρό μέρος.
Μην το φυλάσσετε σε υπερβολικά ζεστά μέρη. 
•  Χρησιμοποιείτε μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού για 
πορώδη είδη όπως από τούλι. 
• Χρησιμοποιείτε ποσότητα απορρυπαντικού που είναι
κατάλληλη για την ποσότητα των ρούχων και τον βαθμό 
λερώματος. 
•  Χρησιμοποιείτε μόνο την απαραίτητη ποσότητα 
απορρυπαντικού. 
•  Βεβαιωθείτε ότι προσθέτετε το απορρυπαντικό στο σωστό 
διαμέρισμα του συρταριού απορρυπαντικού. 
• Εκτελέστε το πρόγραμμα Καθαρισμός τυμπάνου με το 
πλυντήριο κενό. Βλ. πρόγραμμα "Καθαρισμός τυμπάνου" 
Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει πρόγραμμα Καθαρισμός 
τυμπάνου, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Βαμβακερά 90C. 
• Μετά την εκτέλεση ενός σύντομου προγράμματος χωρίς 
απορρυπαντικό, ελέγξτε το πλυντήριο. Αν το πρόβλημα 
επιμένει, καλέστε το σέρβις.

E18
Ο κύκλος στυψίματος δεν λειτούργησε 
λόγω ανισοκατανομής των ρούχων στο 

πλυντήριο.

Ελέγξτε τα ρούχα μέσα στη συσκευή. Ίσως δεν επαρκεί η 
ποσότητα των ρούχων. Προσπαθήστε πάλι αυξάνοντας την 
ποσότητα των ρούχων. 
Ίσως τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα, 
ξεχωρίστε τα με το χέρι και κατανείμετέ τα ομοιόμορφα μέσα 
στη συσκευή. 
Δοκιμάστε με έναν κύκλο στυψίματος.

E12 Ίσως υπάρχει νερό μέσα στη συσκευή. 

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.  
Ίσως υπάρχει νερό κάτω από τη συσκευή. Καθαρίστε το νερό 
κάτω από τη συσκευή. 
Συνδέστε πάλι τη συσκευή στην πρίζα. 
Δοκιμάστε τη συσκευή με ένα σύντομο πρόγραμμα. 
Αν το πρόβλημα επιμένει ή δείτε διαρροή νερού από έναν από 
τους εύκαμπτους σωλήνες, κλείστε τις βαλβίδες και καλέστε το 
σέρβις.

E27 Ελέγξτε την αποστράγγιση νερού της 
συσκευής. 

Βλ. τμήμα "Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης 
στην αποχέτευση".

E84 Δεν είναι εφικτή η δημιουργία σύνδεσης 
BLE.

Ελέγξτε, προσπαθήστε πάλι τη σύνδεση. Βλ. τμήμα 
"Λειτουργία HomeWhiz και λειτουργία τηλεχειρισμού". Αν το 
πρόβλημα επιμένει, καλέστε το σέρβις.
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Ορισμένα (απλά) προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά από τον τελικό χρήστη χωρίς 
να προκύπτει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας ή μη ασφαλούς χρήσης, εφόσον οι διορθωτικές ενέργειες 
πραγματοποιούνται μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν (δείτε την ενότητα "Εξ 
ιδίων επισκευή"). 

Επομένως, εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά στην παρακάτω ενότητα "Εξ ιδίων επισκευή", οι επισκευές 
θα πρέπει να ανατίθενται σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών, ώστε να 
αποφεύγονται προβλήματα με την ασφάλεια. Ένας αναγνωρισμένος επαγγελματίας τεχνικός επισκευών 
είναι ένας επαγγελματίας τεχνικός επισκευών στον οποίο έχει δοθεί από τον κατασκευαστή πρόσβαση 
στις οδηγίες και στη λίστα ανταλλακτικών του προϊόντος σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται σε 
νομοθετικές πράξεις με βάση την Οδηγία 2009/125/ΕΚ. Ωστόσο, μόνο ο εκπρόσωπος σέρβις (δηλ. 
εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες τεχνικοί επισκευών) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μέσω του αριθμού τηλεφώνου που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης/στην κάρτα εγγύησης ή 
μέσω του τοπικού σας εξουσιοδοτημένου καταστήματος μπορεί να παρέχει σέρβις σύμφωνα με 
τους όρους της εγγύησης. Επομένως, έχετε υπόψη σας ότι οι επισκευές από επαγγελματίες 
τεχνικούς επισκευών (οι οποίοι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την Beko) θα καταστήσουν άκυρη 
την εγγύηση. 

Εξ ιδίων επισκευή 

Εξ ιδίων επισκευή μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη σε σχέση με τα εξής ανταλλακτικά: πόρτα, 
μεντεσές και στεγανοποιήσεις πόρτας, άλλες στεγανοποιήσεις, συγκρότημα ασφάλισης πόρτας και 
πλαστικά περιφερειακά όπως συρτάρι διανομής απορρυπαντικών (μια ενημερωμένη λίστα είναι διαθέσιμη 
και στο support.beko.com από 1η Μαρτίου 2021). 

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων και για την αποτροπή κινδύνου σοβαρού 
τραυματισμού, η αναφερθείσα εξ ιδίων επισκευή θα γίνεται με τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήστη 
σχετικά με την εξ ιδίων επισκευή ή των οδηγιών που είναι διαθέσιμες στο support.beko.com. Για την 
ασφάλειά σας, αποσυνδέστε από την πρίζα το προϊόν πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εξ ιδίων επισκευή. 

Επισκευή και προσπάθειες επισκευής από τελικούς χρήστες για εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται σε 
μια τέτοια λίστα και/ή χωρίς τήρηση των οδηγιών στα εγχειρίδια χρήστη για εξ ιδίων επισκευή ή οι οποίες 
είναι διαθέσιμες στο support.beko.com, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ασφάλειας που δεν 
μπορούν να αποδοθούν στη Beko, και θα ακυρώσουν την εγγύηση του προϊόντος. 

Επομένως, συνιστάται θερμά οι τελικοί χρήστες να απέχουν από προσπάθειες διενέργειας επισκευών 
που δεν εμπίπτουν στην αναφερθείσα λίστα ανταλλακτικών, απευθυνόμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις σε 
εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς 
επισκευών. Αντιθέτως, τέτοιου είδους προσπάθειες από τελικούς χρήστες μπορεί να προκαλέσουν 
προβλήματα ασφάλειας και να προξενήσουν ζημιά στο προϊόν και συνεπώς να προκαλέσουν πυρκαγιά, 
πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό. 

Για παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτές, οι ακόλουθες επισκευές πρέπει να ανατίθενται σε 
εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς 
επισκευών: επισκευές σε μοτέρ, συγκρότημα αντλίας, κύρια πλακέτα, πλακέτα μοτέρ, πλακέτα οθόνης, 
αντιστάσεις θέρμανσης κλπ. 

Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε καμία περίπτωση μη συμμόρφωση των 
τελικών χρηστών με τα οριζόμενα παραπάνω. 

Η περίοδος διαθεσιμότητας ανταλλακτικών του πλυντηρίου ρούχων ή πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων που 
προμηθευτήκατε είναι 10 έτη. 
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία του 
πλυντηρίου ρούχων ή πλυντηρίου στεγνωτηρίου ρούχων. 
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Šis gaminys pagamintas naudojant naujausią technologiją, aplinkai nekenksmingomis sąlygomis.

Pirmiausia perskaitykite šį vartotojo vadovą!
DGerbiamas kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote Beko gaminį. Tikimės, kad iš savo gaminio, kuris buvo pagamintas naudojant 
aukštos kokybės ir naujausias technologijas, pasieksite geriausių rezultatų. Todėl prieš naudodami gaminį 
atidžiai perskaitykite visą šį vartotojo vadovą ir visus kitus pridedamus dokumentus.

Laikykitės visų įspėjimų ir informacijos, pateiktos vartotojo vadove. Taigi jūs apsaugote save ir savo gaminį 
nuo galimų pavojų. Išsaugokite vartotojo vadovą. Jei gaminį perduodate kam nors kitam, pateikite ir 
vartotojo vadovą. Vadove pateikiamos jūsų gaminio garantijos sąlygos, veikimo ir trikčių šalinimo metodai.

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

A Pavojus, galintis baigtis mirtimi arba susižalojimu.

ĮSPĖJIMAS Pavojus, dėl kurio gali būti padaryta žala gaminiui arba jo aplinkai

Svarbi informacija arba naudingi patarimai apie naudojimą.

Perskaitykite vartotojo vadovą.

Perdirbama medžiaga.

Įspėjimas apie karštą paviršių.
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1 Bendrosios saugos instrukcijos

Šiame skyriuje pateikiamos saugos instrukcijos, kurios padės apsisaugoti 
nuo sužalojimo ar turto sugadinimo pavojaus.
Mūsų įmonė neprisiima atsakomybės už žalą, kuri gali kilti nesilaikant šių 
nurodymų.

u Įdiegimo ir remonto procedūras visada atliktų įgaliotasis techninės 
priežiūros atstovas.

u Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.
u Netaisykite ir nekeiskite jokios gaminio dalies, nebent tai aiškiai nurodyta 

vartotojo vadove.
u Nedarykite gaminio techninių modifikacijų.

A 1.1 Numatytas tikslas
u Šis gaminys skirtas naudoti patalpose, namuose ir panašiose vietose. 

Pavyzdžiui;
- Parduotuvių, biurų ir kitos darbo aplinkos personalo virtuvės;
- Sodyba;
- Viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo įstaigų klientai
- Nakvynė ir pusryčiai, nakvynės namus primenanti aplinka
- Bendros daugiabučių namų ar skalbyklų patalpos
Priemonę naudokite tik tekstilės gaminiams su gamintojo pritvirtinta etikete, 
kurią galima plauti mašinoje, skalbti. Gaminys nėra skirtas komerciniam 
naudojimui.

A 1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir naminių gyvūnėlių sauga
u Šį gaminį gali naudoti vaikai, vyresni nei 8 metų, ir asmenys, kurių fizinės, 

jutimo ar psichinės galimybės nėra visiškai išvystytos arba kurie neturi 
patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba apmokyti saugaus gaminio 
naudojimo ir rizikos klausimais. tai iškelia.

u Jaunesni nei 3 metų vaikai turi būti laikomi toliau, nebent jie būtų nuolat 
prižiūrimi.

u Elektros gaminiai yra pavojingi vaikams. Vaikai ar augintiniai neturėtų žaisti 
su gaminiu, lipti ant gaminio viršaus ar jo viduje. Prieš naudodami 
patikrinkite gaminio vidų.

u Naudokite užraktą nuo vaikų, kad vaikai nesikištų į gaminį.
u Nepamirškite uždaryti pakrovimo durelių išeidami iš patalpos, kurioje yra 

gaminys. Vaikai ir augintiniai gali būti užrakinti viduje ir nuskęsti. 
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u Vaikai neturėtų atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų be suaugusiojo 
priežiūros.

u Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pavojus 
susižeisti ir nuskęsti.

u Visus gaminiui naudotus ploviklius ir priedus laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

u Prieš išmesdami gaminį vaikų saugumo sumetimais, nukirpkite maitinimo 
laidą ir sulaužykite bei išjunkite pakrovimo durelių užrakto mechanizmą. 

1.3 Elektros sauga
u Montavimo, priežiūros, valymo ir remonto procedūrų metu gaminys turi būti 

ištrauktas iš elektros tinklo.
u Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotasis servisas, kad būtų 

išvengta galimų pavojų.
u Nekiškite maitinimo laido po gaminiu ir už jo. Nedėkite sunkių daiktų ant 

maitinimo laido. Nelenkite, nespauskite ir nelieskite maitinimo laido prie 
šilumos šaltinių.

u Gaminiui maitinti nenaudokite ilginamųjų laidų, kelių lizdų ar adapterių.
u Kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Jei tai neįmanoma, laikykitės 

elektros instaliacijos, prie kurios yra prijungtas gaminys, elektros 
reglamentų, taip pat turi būti mechanizmas (saugiklis, jungiklis, kontaktų 
pertraukiklis ir kt.), kuris atskirtų visus polius nuo elektros tinklo.

u Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
u Išjunkite prietaisą laikydami ir traukdami už kištuko, o ne už laido.
u Įsitikinkite, kad kištukas nėra šlapias, nešvarus ar dulkėtas. 

A 1.4 Judėjimo sauga
u Atjunkite gaminį prieš perkeldami, atjunkite vandens išleidimo angą ir 

vandens pagrindo jungtis. Išleiskite gaminio viduje likusį vandenį.
u Produktas yra sunkus, nejudinkite vienas. Nelaikykite už išspaudžiamų 

dalių, pvz., skalbinių pakrovimo durelių, norėdami pakelti ir perkelti gaminį. 
Viršutinis dėklas turi būti tvirtai pritvirtintas, kad būtų galima perkelti.

u Jūsų gaminys yra sunkus; jei yra laiptai, jį turėtų atsargiai nešti du žmonės. 
Jei gaminys nukris ant jūsų, galite susižaloti. Nešiokite gaminio ir 
nenumeskite jo.

u Nešiokite gaminį vertikalioje padėtyje.
u Įsitikinkite, kad po montavimo ar valymo procedūrų įdėjus gaminį į savo 

vietą, žarnos ir maitinimo laidas nesulenkti, nesuspausti ar suspausti. 
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A 1.5 Montavimo sauga
u Norėdami paruošti gaminį montavimui, patikrinkite instrukcijoje ir 

montavimo instrukcijose pateiktą informaciją ir įsitikinkite, kad elektros 
tinklas, švaraus vandens tiekimas ir vandens išleidimo anga yra tinkami. 
Jei ne, kvieskite kvalifikuotą elektriką ir santechniką, kad jie atliktų 
reikiamus veiksmus. Už šias operacijas atsakingas klientas.

u Prieš montuodami gaminį patikrinkite, ar nepažeistas. Jei gaminys 
pažeistas, nedėkite į priekį.

u Įkišus rankas į neuždengtas angas, galite susižaloti. Uždarykite 
transportavimo apsauginių varžtų skyles plastikiniais kaiščiais.

u Nemontuokite ir nepalikite gaminio tokiose vietose, kur jį gali paveikti 
išorinės aplinkos sąlygos.

u Nemontuokite gaminio vietose, kur temperatūra nukrenta žemiau 0ºC.
u Nedėkite gaminio ant kilimo ar panašaus paviršiaus. Tai sukeltų gaisro 

pavojų, nes negali priimti oro iš apačios.
u Padėkite gaminį ant švarių, lygių ir kietų grindų ir subalansuokite jį 

reguliuojamomis kojomis.
u Prijunkite gaminį prie įžeminimo kištuko, apsaugoto saugikliu, atitinkančiu 

tipo etiketėje nurodytas srovės vertes. Įsitikinkite, kad įžeminimą atliko 
patyręs elektrikas. Nenaudokite gaminio be tinkamo įžeminimo pagal 
vietinius / nacionalinius reikalavimus.

u Įjunkite gaminį į lizdą, kurio įtampos ir dažnio vertės atitinka nurodytas tipo 
etiketėje.

u Nejunkite gaminio į atsilaisvinusius, pasislinkusius, sulūžusius, nešvarius, 
alyvuotus lizdus arba kištukinius lizdus,   kurie gali liestis su vandeniu.

u Naudokite naują žarnų komplektą, pateiktą kartu su gaminiu. Nenaudokite 
senų žarnų rinkinių pakartotinai. Nepildykite žarnų.

u Vandens įleidimo žarną prijunkite tiesiai prie vandens čiaupo. Slėgis iš 
čiaupo turi būti ne mažesnis kaip 0,1 MPa (1 baras) ir ne didesnis kaip 1 
MPa (10 barų). Kad gaminys tinkamai veiktų, iš čiaupo per minutę turi 
nutekėti 10–80 litrų vandens. Jei vandens slėgis viršija 1 MPa (10 barų), 
reikia sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą. Didžiausia leistina temperatūra 
– 25°C.

u Pritvirtinkite vandens išleidimo žarnos galą prie nešvaraus vandens 
išleidimo angos, kriauklės arba vonios.

u Maitinimo kabelį ir namus pastatykite tokiose vietose, kuriose nėra 
pavojaus užkliūti.
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Šis gaminys pagamintas naudojant naujausią technologiją, aplinkai nekenksmingomis sąlygomis.

u Nestatykite gaminio už durų, stumdomų durų ar kitoje vietoje, kur durys 
visiškai neatsidarys.

u Jei ant gaminio reikia dėti džiovintuvą, pritvirtinkite tinkamu prijungimo 
aparatu, gautu iš įgaliotojo aptarnavimo centro.

u Nuėmus viršutinius padėklus, kyla pavojus prisiliesti prie elektros dalių. 
Neardykite gaminio viršutinio dėklo.

u Padėkite gaminį bent 1 cm atstumu nuo baldų kraštų. 

A 1.6 Naudojimo sauga
u Reikia naudoti tik skalbimo mašinoms tinkamus ploviklius, minkštiklius ir 

priedus.
u Gaminyje niekada nenaudokite jokių cheminių tirpiklių. Šios medžiagos 

kelia sprogimo pavojų.
u Neeksploatuokite sugedusių ar pažeistų gaminių. Ištraukite gaminį iš 

elektros lizdo (arba išjunkite saugiklį, prie kurio jis prijungtas), užsukite 
vandens čiaupą ir paskambinkite įgaliotajam aptarnavimo centrui.

u Ant gaminio viršaus ar šalia jo nedėkite uždegimo šaltinių (degančios 
žvakės, cigarečių ir kt.) arba šilumos šaltinių (lygintuvų, krosnių, orkaičių ir 
kt.). Prie gaminio nedėkite degių/sprogių medžiagų.

u Nestokite ant gaminio viršaus.
u Atjunkite gaminį ir užsukite čiaupą, jei gaminio nenaudosite ilgą laiką.
u Skalbimo priemonės / priežiūros medžiagos gali išsitaškyti iš skalbimo 

priemonių stalčiaus, jei jis atidaromas mašinai veikiant. Ploviklio sąlytis su 
oda ir akimis yra pavojingas.

u Įsitikinkite, kad gyvūnai nelips į gaminio vidų. Prieš naudodami patikrinkite 
gaminio vidų.

u Neverskite jėga atidaryti užrakintų pakrovimo durelių. Baigę skalbimą, 
durelės atsidarys. Jei durelės neatsidaro, naudokite trikčių šalinimo 
skyriaus klaidos „įkrovimo durelės neatsidaro“ sprendimus.

u Neplaukite elementų, užterštų benzinu, žibalu, benzolu, reduktoriais, 
alkoholiu ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis bei 
pramoninėmis cheminėmis medžiagomis.

u Tiesiogiai nenaudokite cheminio valymo ploviklio ir neskalbkite, 
neskalaukite ir negręžkite skalbinių, užterštų sauso valymo plovikliu.

u Nekiškite rankų į besisukantį būgną. Palaukite, kol būgnas nebesisuks. 
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u Nekiškite rankos ar metalinių daiktų po skalbimo mašina.
u Jei skalbiate skalbinius aukštoje temperatūroje, ištekėjęs skalbimo vanduo 

nudegins jūsų odą, jei patektų ant odos, pvz. Kai išleidimo žarna prijungta 
prie čiaupo. Nelieskite išleidžiamo vandens.

u Imkitės šių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte bioplėvelės 
susidarymo ir nemalonaus kvapo:

- Pasirūpinkite, kad patalpa, kurioje pastatyta skalbimo mašina, būtų gerai
vėdinama.
- Programos pabaigoje sausa ir švaria šluoste nuvalykite silfoną ir durelių
stiklą.

u Skalbiant aukštoje temperatūroje pakrovimo durelių stiklas įkais. Todėl
skalbimo metu neleiskite vaikams liesti stiklinės pakrovimo durelių dalies.

A 1.7 Priežiūros ir valymo sauga

u Neplauti gaminio aukšto slėgio plovimo įrenginiais, purškiant garus,
vandenį ar pilant vandenį.

u Valydami gaminį nenaudokite aštrių ir abrazyvinių įrankių. Valydami
nenaudokite buitinių valiklių, muilo, ploviklio, dujų, benzino, skiediklio,
alkoholio, lako ir kt.

u Valymo priemonės, kurių sudėtyje yra tirpiklių, gali kvepėti nuodingais
garais, pvz. Valymo tirpiklis. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje
yra tirpiklių.

u Skalbimo priemonių stalčiuje gali būti ploviklio likučių, kai atidarote jį
valymui.

u Neardykite išleidimo siurblio filtro, kai gaminys veikia.
u Temperatūra mašinoje gali pakilti iki 90ºC. Išvalykite filtrą po to, kai vanduo

mašinoje atvės, kad išvengtumėte nudegimo.
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3 Numatytoji naudojimo paskirtis

2   Svarbūs nurodymai dėl saugos ir aplinkosaugos

2.1 Atitiktis EEĮA direktyvai ir atitarnavusio gaminio sutvarkymas: 
Šis gaminys atitinka ES EEĮA direktyvą (2012/19/ES). Šis gaminys žymimas elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų (EEĮA) simboliu.

Šis simbolis reiškia, kad, kai produktas tampa nebenaudojamas, jo negalima šalinti kartu su 
kitomis buitinėmis atliekomis. Panaudotą prietaisą būtina pristatyti į elektros ir elektroninių 
prietaisų surinkimo ir perdirbimo punktą. Norėdami sužinoti, apie surinkimo ir perdirbimo 
punktus - susisiekite su vietos institucijomis arba pardavėju. Kiekvienas atliekame svarbų 
vaidmenį saugodami gamtą ir perdirbdami senus buitinius prietaisus. Atitinkamas panaudotų 

buitinių prietaisų šalinimas padeda išvengti neigiamos žalos gamtai ir žmogaus sveikatai.

Atitiktis RoHS direktyvai

Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra direktyvoje nurodytų kenksmingų 
ar draudžiamų medžiagų.

Informacija apie pakuotę

Šio gaminio pakavimo medžiagos pagamintos iš pakartotinai panaudojamų medžiagų, 
atsižvelgiant į mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentus. Neišmeskite pakavimo medžiagų 
kartu su buitinėmis arba kitomis atliekomis. Jas atiduokite į vietinių valdžios institucijų nurodytus 
pakavimo medžiagų surinkimo punktus.

• Šis gaminys skirtas naudoti buityje. Jis nėra skirtas komerciniams tikslams arba neturėtų būti naudojamas
pagal paskirtį.
• Produktą galima naudoti tik atitinkamai pažymėtiems skalbiniams skalbti ir skalauti.
• Gamintojas atsisako bet kokios atsakomybės, kilusios dėl netinkamo naudojimo ar transportavimo.
• Jūsų gaminio tarnavimo laikas yra 10 metų. Per šį laikotarpį bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, kad
prietaisas tinkamai veiktų.
• Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pavyzdžiui:

– darbuotojų virtuvės zonos parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose;
– ūkiniai namai;
– klientų viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo tipo aplinkoje;
– nakvynės ir pusryčių tipo aplinkos;
– bendro naudojimo patalpos daugiabučiuose ar skalbyklose.
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4 Techniniai duomenys

A ĮSPĖJIMAS! Sąnaudų vertės taikomos, kai belaidis ryšys yra išjungtas.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas Beko

Modelio pavadinimas
B3WF U 7744 WB

7002740001

Aukštis (cm) 84

Plotis (cm) 60

Gylis (cm) 49.6

Vienas vandens įvadas / dvigubas vandens įvadas
• / -

• Yra
Elektros įvestis (V/Hz) 230 V / 50Hz

Bendroji el. srovė (A) 10

Bendroji galia (W)  2200

Pagrindinio modelios kodas 1317

BEKO

AA

C modelio informaciją (*)

Gaminio duomenų bazėje išsaugotą modelio informaciją galima rasti šioje interneto svetainėje, 
susiradus savo modelio identifikatorių (*), kuris nurodytas energijos sąnaudų etiketėje: https://eprel.
ec.europa.eu/
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4.1 Montavimas
• Dėl šio gaminio instaliacijos kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros centro atstovą.
• Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros, vandentiekio ir dujų instaliacijos paruošimą šiam gaminiui.
• Labai svarbu, kad po įrengimo arba valymo statant buitinį prietaisą į vietą, vandens įleidimo ir išleidimo

žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurę.
• Įrengimo ir elektros prijungimo darbus privalo atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centro atstovas.

Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl darbų, kuriuos atliko neįgaliotieji asmenys.
• Prieš pradedant instaliaciją, apžiūrėkite šį gaminį, ar jis neturi kokių nors defektų. Jeigu turi, neinstaliuokite

jo. Sugadinti gaminiai kelia pavojų jūsų saugai.

4.1.1 Įrengimui tinkama vieta
• Pastatykite gaminį ant tvirto, lygaus paviršiaus. Nestatykite ant ilgaplaukių kilimų ar panašių paviršių.
• Jeigu skalbyklė ir džiovyklė statomos viena ant kitos, jų bendras svoris – prikrovus skalbinių – siekia 180

kilogramų. Statykite gaminį ant tvirtų, stabilių grindų, kurios gali atlaikyti šį krūvį!
• Nestatykite gaminio ant maitinimo kabelio.
• Neįrenkite gaminio ten, kur aplinkos temperatūra nukrenta žemiau 0 ºC.
• Norint sumažinti vibraciją ir triukšmą, mašinos šonuose rekomenduojama palikti tarpus.
• Jeigu grindys laiptuotos, nestatykite gaminio prie pat krašto arba ant paaukštinimo.
• Ant skalbyklės nestatykite ir nenaudokite šilumos šaltinių, pvz., kaitlenčių, lygintuvų, orkaičių ir t. t.

4.1.3 Gabenimo kaiščių išėmimas
1 Tinkamu veržliarakčiu atsukite visus varžtus tiek, kad juos galima būtų laisvai sukti rankomis.
2 Atsargiai išsukite apsauginius transportavimo varžtus.
3 Uždenkite galinės plokštės angas plastikiniais gaubteliais, esančiais maišelyje su naudojimo instrukcija.

A DĖMESIO! Išimkite gabenimo kaiščius prieš pradėdami naudoti skalbimo mašiną! Kitaip galite ją sugadinti.

C
Transportavimui skirtus saugos varžtus laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte juos vėl panaudoti, kai kitą kartą prireiks 
gabenti skalbimo mašiną.

Sumontuokite apsauginius transportavimo varžtus, atlikdami išardymo veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

Niekada negabenkite gaminio, jeigu jame tinkamai neįtaisyti transportavimui skirti saugos varžtai!
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4.1.4 Vandens tiekimo prijungimas

C Norint naudoti šį gaminį, būtinas 1–10 barų (0,1–1 MPa) vandens slėgis. Norint, kad mašina tinkamai veiktų, reikia, kad per 
minutę iš čiaupo išbėgtų 10–80 litrų vandens. Jeigu vandens slėgis yra didesnis, pritvirtinkite slėgio mažinimo vožtuvą.

A
DĖMESIO! Modelius su viena vandens įleidimo anga reikia prijungti prie šalto vandens čiaupo. Kitaip skalbiniai bus 
sugadinti arba gaminys gali persijungti į apsauginį režimą ir neveikti.

DĖMESIO! Nenaudokite susidėvėjusių/naudotų vandens įleidimo žarnų su nauju gaminiu. Dėl to ant skalbinių gali likti 
dėmių.

1 Ranka priveržkite žarnos veržles. Verždami veržles, niekada 
nenaudokite veržliarakčio.

2 Prijungę žarną, patikrinkite prijungimo vietų sandarumą, iki galo 
atsukdami vandens čiaupus. Jeigu pastebite nuotėkį, užsukite 
čiauspą ir atsukite veržlę. Patikrinę tarpiklį, vėl atsargiai užsukite 
veržlę. Norint, kad vanduo nepratekėtų ir nepridarytų žalos, kai 
gaminys nenaudojamas, čiaupai turi būti užsukti.

4.1.5 Vandens išleidimo žarną prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio
• Pritvirtinkite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai prie nuotėkų vamzdžio, praustuvo arba vonios.

A
DĖMESIO! Jeigu vandens išleidimo metu žarna nukris nuo korpuso, jūsų namai bus užlieti vandeniu. Skalbiant aukštoje 
temperatūroje, gali kilti pavojus apsiplikinti karštu vandeniu! Norėdami išvengti tokių situacijų, įsitikinkite, ar vanduo 
įleidžiamas ir išleidžiamas tinkamai; tvirtai prijunkite vandens išleidimo žarną.

40
 c

m

10
0 

cm

• Prijunkite vandens išleidimo žarną mažiausiai 40 cm
aukštyje ir daugiausiai 100 cm aukštyje.
• Jeigu vandens išleidimo žarna bus paguldyta ant grindų
ir po to pakelta arba jeigu ji bus arti žemės ( žemiau nei
40 cm aukštyje), vandenį bus sunkiau išleisti ir skalbiniai
gali likti šlapi. Todėl vadovaukitės paveikslėlyje pateiktais
aukščiais.

• Norėdami, kad purvinas vanduo ne tekėtų atgal į mašiną, o lengvai išbėgtų, nekiškite žarnos galo į nuotėkų
vandenį ir nekiškite jos į kanalizacijos vamzdį daugiau nei 15 cm. Jeigu žarna per ilga, sutrumpinkite ją.

• Žarnos galo negalima sulenkti, ant jos negalima atsistoti, negalima sulankstyti tarp išleidimo vamzdžio ir
mašinos.

• Jeigu žarna per trumpa, pailginkite ją, pridėdami originalią ilginimo žarną. Žarnos ilgis neturi viršyti 3,2
m. Norint išvengti vandens nuotėkių, ilginimo žarna ir mašinos išleidimo žarna turi būti tvirtai sujungtos,
naudojant tinkamą spaustuką, kad jos neatsijungtų ir nenukristų.
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4.1.6 Kojelių reguliavimas

A
DĖMESIO! Norint užtikrinti, kad mašina veiktų tyliau ir nevibruotų, ji turi stovėti tiesiai, išlaikant pusiausvyrą kojelių 
pagalba. Pastatykite mašiną tiesiai, pareguliuodami kojeles. Kitaip gaminys gali pajudėti iš vietos ir ką nors prispausti arba 
pradėti vibruoti.

DĖMESIO! Fiksavimo veržles atsukite tik rankomis, nenaudokite jokių įrankių. Kitaip galite jas sugadinti.

1 Ranka atsukite kojelių antveržles.
2 Reguliuokite kojeles, kol gaminys stovės tiesiai ir tvirtai.
3. Vėl tvirtai rankomis užveržkite visas antveržles.

4.1.7 Elektros prijungimas
Prijunkite šį gaminį prie įžeminto elektros lizdo, apsaugoto 16 A saugikliu. Mūsų bendrovė nėra atsakinga už 
jokią žalą, kuri gali atsirasti naudojant gaminį, kuris nėra įžemintas atsižvelgiant į vietos reglamentus.
• Pajungiant reikia vadovautis nacionaliniais reglamentais.
• Elektros lizdo instaliacija privalo atitikti prietaiso reikalavimus. Rekomenduojama naudoti grandinės

pertraukėją įžemėjimo atveju (GFCI).
• Po sumontavimo maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
• Jeigu namuose naudojamas saugiklis yra 16 amperų, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis instaliuotų16

amperų saugiklį.
• Įtampa, nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“, privalo atitikti jūsų namų elektros tinklo įtampą.
• Draudžiama pajungti naudojant laidų ilgintuvus arba daugiaviečius lizdus.

B DĖMESIO! Pažeistus maitinimo laidus privalo pakeisti įgaliotieji techninio aptarnavimo centro atstovai.

4.1.8 Naudojant pirmą kartą

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, būtinai atlikite parengiamuosius 
darbus, vadovaudamiesi skyriuose „Svarbios saugos ir aplinkosaugos 
taisyklės“ ir „Įrengimas“ pateiktais nurodymais.
Norėdami paruošti gaminį skalbiniams skalbti, atlikite pirmą veiksmą 
būgno valymo programoje. Jeigu mašinoje šios programos nėra, 
naudokite metodą, aprašytą skyriuje 4.4.2.

C
Naudokite skalbyklėms tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

Gamybos metu, dėl kokybės kontrolės procesų, mašinoje gali būti likę vandens. Jis nekenkia mašinai.
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4.2 Paruošimas

4.2.1 Skalbinių rūšiavimas
• Išrūšiuokite skalbinius pagal audinių rūšį, spalvą, nešvarumo lygį ir leistiną vandens temperatūrą, kurioje

juos galima skalbti.
• Visada vadovaukitės gaminio priežiūros etiketėje pateiktais nurodymais.

4.2.2 Skalbinių paruošimas skalbimui
• Skalbiniai su metalinėmis detalėmis, pavyzdžiui, liemenėlės, diržų sagtys ir metalinės sagos gadina mašiną.

Ištraukite metalines dalis arba tokius skalbinius sudėkite į skalbinių maišelį, pagalvės užvalkalą ar pan.
•  Iškraustykite kišenes ir išimkite iš jų visus pašalinius daiktus, pavyzdžiui, monetas, rašiklius ir popieriaus

sąvaržėles. Tokie daiktai gali sugadinti gaminį arba kelti triukšmą.
• Mažų dydžių drabužius, pavyzdžiui, kūdikių kojinaites, nailonines kojines ir kt. sudėkite į skalbinių maišelį,

pagalvės užvalkalą ar pan.
• Užuolaidas į mašiną dėkite laisvai, nespausdami. Nuimkite užuolaidų segtukus.
• Užtraukite užtrauktukus, įsiūkite atsilaisvinusias sagas, užadykite skyles.
• Skalbiant gaminius, kurių etiketėse nurodyta „Skalbti mašinoje“ arba „Skalbti rankomis“, reikia pasirinkti

atitinkamas programas.
• Neskalbkite kartu spalvotų ir baltų skalbinių. Nauji ryškūs medvilniniai gaminiai gali stipriai nudažyti kitus

skalbinius. Skalbkite juos atskirai.
• Prieš skalbimą sunkiai pašalinamas dėmes reikia atitinkamai apdoroti. Jeigu nesate tikri, kaip jas pašalinti,

pasiteiraukite cheminio valymo valykloje.
• Naudokite tik tuos dažus ar spalvų keitimo priemones ir kalkių nuosėdų šalinimo priemones, kurias galima

naudoti skalbimo mašinoje. Visada vadovaukitės ant pakuočių esančiais nurodymais.
• Kelnes ir skalbimui jautrius drabužius prieš skalbdami išverskite į kitą pusę.
• Kelias valandas prieš skalbimą skalbinius, pagamintus iš angoros vilnos, palaikykite šaldiklyje. Jie mažiau

susivels.
• Skalbinius, kurie sutepti tokiomis medžiagomis kaip miltai, kalkių dulkės, pieno milteliai ir t. t., prieš dedant į

gaminį reikia išpurtyti. Laikui bėgant, tokios ant skalbinių likusios dulkės ir milteliai gali susikaupti ant vidinių
mašinos dalių ir sukelti gedimą.

4.2.3  Energijos ir vandens taupymo patarimai
Ši informacija padės ekologiškiau naudoti šį gaminį ir taupyti energiją / vandenį.
• Naudokite gaminį, pridėję maksimalų skalbinių kiekį, kurį leidžia pasirinkta programa, bet nepridėkite per

daug. Žr. „Programų ir sąnaudų lentelę“.
• Laikykitės ant skalbimo priemonės pakuotės nurodytų instrukcijų dėl temperatūros.
• Mažai suteptus skalbinius skalbkite nustatę žemą temperatūrą.
• Mažam nesmarkiai suteptų skalbinių kiekiui skalbti naudokite trumpesnes programas.
• Nenaudokite pirminio skalbimo programos ir aukštos temperatūros skalbiniams, kurie nėra smarkiai sutepti

arba dėmėti.
• Jeigu skalbinius planuojate džiovinti džiovyklėje, kai nustatote skalbimo programą, rekomenduojama

pasirinkti didesnį gręžimo greitį.
• Nenaudokite didesnio skalbimo priemonės kiekio, nei nurodyta ant skalbimo priemonės pakuotės

4.2.4 Skalbinių sudėjimas
1. Atidarykite pakrovimo dureles.
2. Laisvai sudėkite skalbinius į gaminį.
3. Uždarykite dureles stumdami, kol išgirsite spragtelėjimą. Patikrinkite, ar durelėmis neprivėrėte skalbinių.

Programai veikiant, durelės bus užblokuotos. Durelių užraktas bus atblokuotas iš karto, kai pasibaigs
skalbimo programa. Tada galite atidaryti pakrovimo dureles. Jei durelės neatsidaro, žiūrėkite sprendimus
„Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.

4.2.5 Nepridėkite per daug skalbinių
Maksimalus skalbinių kiekis priklauso nuo skalbinių rūšies, jų nešvarumo lygio ir pasirinktos skalbimo programos.
Mašina automatiškai nustato reikiamą vandens kiekį pagal į ją pridėtų skalbinių kiekį.

A ĮSPĖJIMAS! Vadovaukitės skyriuje „Programų ir sąnaudų lentelė“ pateikta informacija. Jeigu gaminyje bus per daug 
skalbinių, sumažės skalbimo kokybė. Be to, gali kilti triukšmas ir vibracija.
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4.2.6 Skalbimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas

C
Naudodami skalbimo priemones, audinių minkštiklį, krakmolą, audinių dažus, baliklius ir kalkių nuosėdų šalinimo priemones, 
skaitykite gamintojų nurodymus, pateiktus ant pakuočių, ir naudokite nurodytą priemonių kiekį. Jeigu turite, naudokite 
dozavimo indelį.

132

Skalbimo priemonės stalčių sudaro trys skyriai:
– (1) nuskalbimo,
– (2) pagrindinio skalbimo,
– (3) minkštiklio,
– ( ) audinių minkštiklio skyriuje taip pat yra sifonas.

Skalbimo priemonės, minkštiklis ir kitos skalbimo priemonės
• Prieš paleisdami skalbimo programą, įpilkite skalbimo priemonės ir minkštiklio.
• Vykstant skalbimo ciklui, nepalikite skalbimo priemonių stalčiaus atidaryto!
• Naudojant programą be nuskalbimo, į nuskalbimo skyrių skalbimo priemonės pilti nereikia (į skyrių Nr. 1).
• Naudojant programą su nuskalbimu, į nuskalbimo skyrių negalima pilti skystos skalbimo priemonės (į skyrių

Nr. 1).
• Nesirinkite programos su nuskalbimu, jeigu naudojate skalbimo priemonės maišelį arba paskirstymo

rutuliuką. Įdėkite skalbimo priemonės maišelį arba paskirstymo rutuliuką į mašiną, tarp skalbinių.
• Jeigu naudojate skystą skalbimo priemonę, nepamirškite įdėti skystos skalbimo priemonės indelį į pagrindinį

skalbimo skyrių (skyrių Nr. 2).
Skalbimo priemonės rūšies pasirinkimas
Skalbimo priemonės rūšis priklauso nuo skalbimo programos, audinių tipo ir spalvos.
• Spalvotiems ir baltiems skalbiniams naudokite skirtingas skalbimo priemones.
• Jautrius audinius skalbkite tik specialiomis skalbimo priemonėmis (skystais skalbikliais, vilnai skirtu

šampūnu ir pan.), skirtomis tik jautriems skalbiniams skalbti, ir tik naudodami siūlomas programas.
• Skalbiant tamsius spalvotus drabužius ir antklodes, rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę.
• Vilnonius audinius skalbkite specialiai vilnai skirtomis skalbimo priemonėmis ir naudodami siūlomas

programas.
• Peržiūrėkite programų aprašymus, kur nurodyta skirtingiems audiniams tinkanti programa.
• Visos rekomendacijos dėl skalbimo priemonių galioja programoms, kurių temperatūrą galima pasirinkti.

A ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik specialiai skalbimo mašinoms skirtas skalbimo priemones.

ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite muilo miltelių.

Skalbimo priemonės kiekio nustatymas
Reikiamas skalbimo priemonės kiekis priklauso nuo skalbinių kiekio, jų nešvarumo lygio ir vandens kietumo.
• Nenaudokite skalbimo priemonės daugiau nei nurodyta ant pakuotės, nes kils problemų: susidarys per daug

putų, priemonė nebus tinkamai išskalauta, netaupydami skalbimo priemonės patirsite per daug išlaidų ir
galiausiai – darysite žalą gamtai.

• Naudokite mažiau skalbimo priemonės, jei skalbinių nedaug arba jie nėra labai nešvarūs.
Audinių minkštiklių naudojimas
Pripilkite audinių minkštiklio į audinių minkštikliui skirtą stalčiaus skyrelį.
•  Neviršykite ant audinio minkštiklio skyriaus pažymėto maksimalaus lygio (>max<).
•  Jeigu audinių minkštiklis sutirštėja, prieš pildami jį į skalbimo priemonių skyrių, atskieskite.

A ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite skystų skalbimo priemonių ar kitų skalbimo produktų, išskyrus skalbinių minkštiklius, skirtus 
skalbimo mašinoms, drabužiams minkštinti.
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Skystų skalbiklių naudojimas
Jeigu gaminyje yra skysto skalbiklio indelis:
• Skystą skalbimo priemonę pilkite į skyrių Nr. 2.
• Jei skysta skalbimo priemonė sutirštėjo, atskieskite ją vandeniu prieš pildami į skalbimo priemonės

indelį.

22

Jei gaminyje yra dalis, skirta skystai skalbimo priemonei
• Jeigu norite naudoti skystą ploviklį, spauskite rodomą tašką, kad pasuktumėte aparatą. Nukritusi dalis

veiks kaip skysto valiklio užtvara.

Jeigu gaminyje nėra skystos skalbimo priemonės indelio
• Nenaudokite skystos skalbimo priemonės nuskalbimui, kai naudojate programą su nuskalbimu.
• Naudojant funkciją „End Time“ (atidėtas paleidimas), skysta skalbimo priemonė paliks ant skalbinių dėmių.

Jei ruošiatės naudoti funkciją „End Time“ (atidėtas paleidimas), nenaudokite skystos skalbimo priemonės.
Skalbimo gelio ir tablečių naudojimas
• Jeigu gelis yra skystas, o mašinoje nėra specialaus skysto skalbiklio indelio, supilkite gelį į pagrindinį

skalbimo priemonės skyrelį pirmą kartą prileidžiant į mašiną vandens. Jeigu mašinoje yra skystos skalbimo
priemonės indelis, prieš paleisdami programą, supilkite skalbimo priemonę į šį indelį.

• Jeigu gelis yra tirštas arba yra skysčio kapsulės formos, prieš skalbdami, dėkite jį tiesiai į būgną.
• Prieš pradėdami skalbti, įdėkite skalbimo priemonės tabletę į pagrindinio skalbimo skyrelį (skyrelį Nr. 2) arba

tiesiai į būgną.
Krakmolo naudojimas
• Pripilkite skysto krakmolo, krakmolo miltelių arba dažų į audinių minkštiklio skyrių.
• Skalbimo ciklo metu niekada nenaudokite ir audinių minkštiklio, ir krakmolo.
• Panaudoję krakmolą, išvalykite gaminio vidų švariu drėgnu skudurėliu.
Kalkių nuosėdų šalinimo priemonės naudojimas
•  Jeigu reikia, naudokite tik specialiai skalbimo mašinoms skirtas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.
Baliklių naudojimas
• Pasirinkite programą su nuskalbimu ir pripilkite baliklio nuskalbimo pradžioje. Nepilkite skalbimo priemonės

į nuskalbimo skyrių. Taip pat galite pasirinkti programą su papildomu skalavimu ir pripilti baliklio į skalbimo
priemonės skyrių tuo metu, kai gaminys pripildomas vandens pirmo skalavimo etapo metu.

• Nenaudokite sumaišyto baliklio ir skalbimo priemonės.
• Naudokite labai mažai baliklio (maždaug 50 ml) ir gerai išskalaukite drabužius, nes baliklis dirgina odą.
• Nepilkite baliklio ant skalbinių.
• Nenaudokite jo spalvotiems skalbiniams.
• Jeigu naudojate baliklį deguonies pagrindu, pasirinkite programą, skirtą skalbti skalbinius žemos

temperatūros vandenyje.
• Deguonies pagrindo baliklį galima naudoti kartu su skalbimo priemone. Visgi, jeigu baliklio tirštumas

nėra toks pats kaip skalbimo priemonės, pirma įpilkite skalbimo priemonės į skyrelį Nr. 2 ir palaukite, kol
skalbimo priemonė nutekės į gaminį, pirmą kartą įleidžiant vandens. Gaminiui prisipildant vandens, į tą patį
skyrių pripilkite baliklio.
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4.2.7 Patarimai, kaip efektyviai skalbti
Drabužiai

Neryškių spalvų ir balti 
skalbiniai

Spalvos
Juodi / tamsių 

spalvų skalbiniai

Jautrūs / 
vilnoniai 
/ šilkiniai 
skalbiniai

(Rekomenduojama temperatūra 
pagal nešvarumo lygį: 40–90 
°C)

(Rekomenduojama 
temperatūra pagal sutepimo 
lygį: šaltas –40 °C)

(Rekomenduojama 
temperatūra pagal 
sutepimo lygį: šaltas 
–40 °C)

(Rekomenduojama 
temperatūra pagal 
sutepimo lygį: 
šaltas–30 °C)

N
eš

va
ru

m
o 

ly
gi

s

Labai nešvarūs

(sunkiai pašalinamos 
dėmės, pavyzdžiui, 
žolės, kavos, vaisių ir 
kraujo.)

Gali prireikti papildomai apdoroti 
dėmes arba atlikti papildomą 
nuskalbimą. Skalbimo miltelius 
ir skystas skalbimo priemones, 
rekomenduojamus naudoti 
baltiems skalbiniams, galima 
naudoti labai nešvariems 
skalbiniams, vadovaujantis 
rekomenduojamomis dozėmis. 
Rekomenduojama naudoti 
skalbimo miltelius molio ir žemės 
dėmėms bei dėmėms, kurios yra 
jautrios balikliams, šalinti. 

Skalbimo miltelius ir skystas 
skalbimo priemones, 
rekomenduojamas naudoti 
spalvotiems skalbiniams, 
galima naudoti labai nešvariems 
skalbiniams, vadovaujantis 
rekomenduojamomis dozėmis. 
Rekomenduojama naudoti 
skalbimo miltelius molio ir žemės 
dėmėms bei dėmėms, kurios yra 
jautrios balikliams, šalinti. Reikia 
naudoti skalbimo priemones, 
kuriuose nėra balinimo medžiagų.

Skystas skalbimo 
priemones, tinkamas 
spalvotiems ir tamsių 
spalvų skalbiniams 
skalbti, galima naudoti 
smarkiai suteptiems 
skalbiniams, 
vadovaujantis 
rekomenduojamomis 
dozėmis.

Jautriems skalbiniams 
patartina naudoti 
specialiai jiems skirtas 
skystas skalbimo 
priemones. Vilnonius 
ir šilkinius skalbinius 
reikia skalbti specialiai 
vilnai skirtais 
skalbikliais.

Vidutiniškai 
nešvarūs 
skalbiniai

(pavyzdžiui, nuo kūno 
suteptos apykaklės ir 
rankogaliai)

Skalbimo miltelius ir skystas 
skalbimo priemones, 
rekomenduojamus naudoti 
baltiems skalbiniams, galima 
naudoti vidutiniškai nešvariems 
skalbiniams, vadovaujantis 
rekomenduojamomis dozėmis.

Skalbimo miltelius ir skystas 
skalbimo priemones, 
rekomenduojamas naudoti 
spalvotiems skalbiniams, galima 
naudoti vidutiniškai nešvariems 
skalbiniams, vadovaujantis 
rekomenduojamomis dozėmis. 
Reikia naudoti skalbimo 
priemones, kuriuose nėra 
balinimo medžiagų.

Skystas skalbimo 
priemones, tinkamas 
spalvotiems ir tamsių 
spalvų skalbiniams 
skalbti, galima naudoti 
vidutiniškai nešvariems 
skalbiniams, 
vadovaujantis 
rekomenduojamomis 
dozėmis. 

Jautriems skalbiniams 
patartina naudoti 
specialiai jiems skirtas 
skystas skalbimo 
priemones. Vilnonius 
ir šilkinius skalbinius 
reikia skalbti specialiai 
vilnai skirtais 
skalbikliais.

Nesmarkiai 
sutepti

(nėra matomų dėmių)

Skalbimo miltelius ir skystas 
skalbimo priemones, 
rekomenduojamus naudoti 
baltiems skalbiniams, galima 
naudoti mažai suteptiems 
skalbiniams, vadovaujantis 
rekomenduojamomis dozėmis.

Skalbimo miltelius ir skystas 
skalbimo priemones, 
rekomenduojamas naudoti 
spalvotiems skalbiniams, galima 
naudoti mažai suteptiems 
skalbiniams, vadovaujantis 
rekomenduojamomis dozėmis. 
Reikia naudoti skalbimo 
priemones, kuriuose nėra 
balinimo medžiagų.

Skystas skalbimo 
priemones, tinkamas 
spalvotiems ir tamsių 
spalvų skalbiniams 
skalbti, galima naudoti 
nesmarkiai suteptiems 
skalbiniams, 
vadovaujantis 
rekomenduojamomis 
dozėmis.

Jautriems skalbiniams 
patartina naudoti 
specialiai jiems skirtas 
skystas skalbimo 
priemones. Vilnonius 
ir šilkinius skalbinius 
reikia skalbti specialiai 
vilnai skirtais 
skalbikliais.

4.2.8 Programos laiko rodymas
Galite matyti mašinos ekrane rodomą programos trukmę, kai renkatės programą. Atsižvelgiant į tai, kiek 
skalbinių įdėjote į mašiną, taip pat į putojimą, nesubalansuotos apkrovos sąlygas, maitinimo svyravimus, 
vandens slėgį ir programos nustatymus, programos trukmė automatiškai reguliuojama, kai programa yra 
paleista.
SPECIALUS ATVEJIS: Programų „Cottons“ ir „Cotton Eco” pradžioje ekrane rodoma pusės apkrovos trukmė, 
kaip dažniausiai pasitaiko praktikoje. Paleidus programą, mašiną tikslią apkrovą nustato per 20–25 minutes. 
Jei nustatyta apkrova yra didesnė nei pusė apkrovos, skalbimo programa bus atitinkamai sureguliuota ir 
programos trukmė automatiškai pailginta. Šį pasikeitimą galite stebėti ekrane.

„Rinse“ 
(skalavimas)

Gręžimas+van-
dens išleidimas

Pirminis 
plovimas

Greitoji 
programa

Greitasis 
skalbimas+

„Extra Rinse“ 
(papildomas 
skalavimas)

Daugiau 
vandens

Nesiglamžymas Naminių gyvūnų 
plaukų šalinimas

Skalavimo 
sulaikymas

Nėra 
vandens

Vandens 
išleidimas

„Soaking“ 
(mirkymas)

„Spin“ (gręžimas) Nr. 
„Spin“ (gręžimas)

Vanduo iš čiaupo
(šaltas)

Garinimas

Laiko 
atidėjimas

Naktinis režimas

Temperatūra Durelių 
nuo vaikų

Apsauga 
nuo vaikų

Įjungta / išjungta Paleidimas / 
pristabdymas

Dirvožemio lygio Pridėti rūbą

„AutoDose“ 
(automatinis 
dozavimas)

Skystos skalbimo 
priemonės 

pasirinkimas

Audinių minkštiklio 
pasirinkimas

Skalbimas

„Downloaded 
Program“ 
(atsisiųsta 
programa)

„Steeping“ 
(mirkymas)

Gerai
(baigti)

Atšaukti Nesiglamžymas+ Skalbiniai lyginimuiSkalbiniai spintaiVisiškai sausi Džiovinimo 
atidėjimas

Ženklų lentelė

Džiovinimas
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4.3  Gaminio naudojimas
4.3.1 Valdymo skydelis

1 - Programos Pasirinkimo rankenėlė
2 - Temperatūros lygio lemputės
3 - Gręžimo lygio indikatoriaus lemputės
4 - Ekranas 
5 - Paleidimo / Pristabdymo mygtukas
6 - Nuotolinio Valdymo mygtukas

7 - Pabaigos Laiko nustatymo mygtukas
8 - Papildomos Funkcijos mygtukas 3
9 - Papildomos Funkcijos mygtukas 2
10 - Papildomos Funkcijos mygtukas 1
11 - Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas
12 - Temperatūros reguliavimo mygtukas

4.3.2 Ekrano simboliai

1200

1000

800

600

90̊

60̊

40̊

30̊

20̊

a b c d e

f

h

g

ikl jno mpr

a - Temperatūros indikatorius
b - Gręžimo greičio indikatorius
c- Trukmės informacija
d - Suaktyvinto durelių užrakto simbolis
e - Programos stebėjimo indikatorius
f - Nėra vandens indikatoriaus
g - Skalbinių įdėjimo indikatorius
h - Bluetooth ryšio indikatorius
i - Nuotolinio valdymo pulto indikatorius

j - Atidėto paleidimo įjungimo indikatorius
k - Papildomų funkcijų indikatoriai 3
l - Įjungtos apsaugos nuo vaikų simbolis
m - Papildomos funkcijos mygtukas 2
n - papildomos funkcijos mygtukas 1
o - Be gręžimo indikatorius
p - Skalavimo sulaikymo indikatorius
r - Šalto vandens indikatorius

C Šiame skyriuje panaudotos mašinos aprašymo vaizdinės priemonės yra schemiškos – jos gali šiek tiek skirtis nuo jūsų 
turimos mašinos funkcijų.
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4.3.3 Programų ir sąnaudų lentelė

• : Pasirenkama.
* : Pasirenkama automatiškai ir neatšaukiama.

*** : Eco 40-60 su 40°C temperatūra yra skalbimo efektyvumo bandymo programa EN 60456:2016/A11:2020 pagalir energijos 
etiketės bandymo programa pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2014.

***** : Šias programas galima naudoti su programa „HomeWhiz“. Energijos sunaudojimas gali padidėti su jungtimi.

- : Maksimalų skalbinių kiekį žr. programos aprašyme.

LT Pagalbinė funkcija

Cottons
90 7 94 2.30 1400 • • • • • Šalta - 90
60 7 94 1.70 1400 • • • • • Šalta - 90
40 7 92 0.950 1400 • • • • • Šalta - 90

Eco 40 - 60
40 *** 7 45 0.646 1400 40-60
40 *** 3.5 36 0.405 1400 40-60
40 *** 2 28 0.200 1400 40-60

Synthetics
60 3 65 1.20 1200 • • • • • Šalta - 60
40 3 63 0.85 1200 • • • • • Šalta - 60

Xpress / Super Xpress
90 7 66 2.15 1400 • • • • Šalta - 90
60 7 66 1.15 1400 • • • • Šalta - 90
30 7 66 0.20 1400 • • • • Šalta - 90

Xpress / Super Xpress+Fast+ 30 2 39 0.15 1400 • • • • Šalta - 90
Woollens/Hand Wash 40 1.5 53 0.50 1200 • Šalta - 40
Shirts 60 3 57 1.20 800 • Šalta - 60
Dark Care/ Jeans 40 3 75 0.80 1200 • • * • • Šalta - 40
Outdoor / Sports 40 3 51 0.45 1200 • Šalta - 40
Stain Expert 60 3.5 75 1.55 1400 • • 30-60
Hygiene+ 90 7 120 2.8 1400 * * 20-90
Down Wear 60 1.5 75 1.20 800 • • Šalta - 60

- 1 1.1 0.11 - -
būgno valymas+ 90 - 73 2.6 600 * 90

Downloaded Program(Atsisiunčiama programa)*****
įvairūs audiniai 40 3 68 0.75 800 • • • • Šalta - 40
užuolaidos 40 2 86 0.65 800 • * Šalta - 40
minkšti žaisla 40 1 53 0.50 1200 * Šalta - 40
rankšluostis 60 2 75 1.20 800 * • Šalta - 60

Steam Therapy *

*• • •

Programa (°C)
Galima pasirinkti
temperatūra
diapazonas °C
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C
Lentelėje nurodytos pagalbinės funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų mašinos modelio.

Vandens ir energijos sąnaudos gali skirtis nuo pateiktųjų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, vandens kietumo ir 
temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyravimų.

Pasirinktos programos skalbimo trukmė rodoma mašinos ekrane, kai pasirenkama programa. Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių įdėjote 
į mašiną, trukmė, rodoma ekrane, nuo faktinės skalbimo ciklo trukmės gali skirtis 1-1,5 val. Trukmė automatiškai atnaujinama 
pradėjus skalbimą.

„Gamintojas gali pakeisti papildomų funkcijų pasirinkimo būdus. Gali būti pridėta naujų pasirinkimo būdų arba jie pašalinti.“
„Mašinos gręžimo greitis gali skirtis atsižvelgiant į programą; šis gręžimo greitis negali viršyti maks. mašinos gręžimo greičio.“

Rinkitės tik žemiausią tinkamą temperatūrą. Efektyviausios programos energijos suvartojimo atžvilgiu yra tos, kurios veikia žemesnėje 
temperatūroje ir ilgiau.

Triukšmui ir likusiam drėgmės kiekiui įtakos turi gręžimo greitis: kuo didesnis gręžimo greitis gręžimo fazėje, tuo didesnis triukšmas ir 
mažesnis likęs drėgmės kiekis.

4.3.4 Programos pasirinkimas
1 Nustatykite tinkamą programą, atsižvelgdami į skalbinių audinių rūšį, kiekį ir sutepimo lygį iš toliau esančios 

„Programų ir sąnaudų lentelės“.

C
Programos skiriasi pagal didžiausią, tam tikrai audinių rūšiai tinkamą gręžimo greitį.

Pasirinkdami programą, visada atsižvelkite į audinio tipą, spalvą, nešvarumo lygį ir leidžiamą vandens temperatūrą.

2 Pasirinkite norimą programą Programos Pasirinkimo rankenėle. 

4.3.5 Programos 
• Eco 40-60
Programa Eco 40-60 gali išplauti paprastai nešvarius medvilninius skalbinius, kurie nurodyti kaip skalbiami
40°C arba 60°C temperatūroje, kartu tame pačiame cikle, ir kad ši programa naudojama norint įvertinti atitiktį
ES jekologinio projektavimo įstatymams.
Nors ši programa skalbia ilgiau nei kitos programos, ji taupo energiją ir vandenį. Faktinė vandens temperatūra
gali skirtis nuo skalbimo temperatūros. Jei į mašiną įdedate mažiau skalbinių (pvz., ½ pajėgumo arba mažiau),
programos etapųtrukmė gali automatiškai sutrumpėti. Tokiu atveju energijos ir vandens sąnaudos sumažės.

Eco 40-60

40 1400 7 3:27 0,646 45.00 34 53

40 1400 3.5 2:41 0.405 36.00 27 53

40 1400 2 2:41 0,200 28.00 22 55.9

Cottons 20 1400 7 03:15 0.700 92.00 20 53.9

Cottons 60 1400 7 03:15 1.700 94.00 60 53.9

Synthetics 40 1200 3 02:10 0.850 63.00 40 40

Xpress/Super Xpress 30 1400 7 00:28 0.200 66.00 23 62
Kitoms programoms nei eco 40-60 pateiktos vertės yra tik orientacinės.

Sąnaudų vertės (LT)
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• Cottons (Medvilnė)
Ši programa skirta skalbti tvirtus medvilninius skalbinius (paklodes, patalynę, rankšluosčius, chalatus, apatinį
trikotažą ir t. t.). Nuspaudus greitojo skalbimo funkcijos mygtuką, programos trukmė gerokai sutrumpėja,
bet skalbimo efektyvumas užtikrinamas intensyvesniu skalbimu. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta,
užtikrinamas nepriekaištingas labai nešvarių skalbinių skalbimas ir skalavimas.
• Synthetics (Sintetika)
Šia programa galite skalbti marškinius, palaidines, sintetinius-medvilninius audinius ir kt. Programos trukmė
pastebimai sutrumpėja ir užtikrinamas efektyvus skalbimas. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta,
užtikrinamas nepriekaištingas labai nešvarių skalbinių skalbimas ir skalavimas.
• Woollens/Hand Wash (Plovimas Rankomis)
Skirta skalbti vilnonius/delikačius skalbinius. Pasirinkite temperatūrą pagal drabužių etiketėje nurodytas
rekomendacijas. Jūsų skalbiniai bus skalbiami labai švelniai, kad nebūtų sugadinti.

• „Hygiene+“ (Apsauga Nuo Alergijos)
Programos pradžioje atliekamas garinimas, kuris suminkština nešvarumus.
Naudokite šią programą skalbiniams (kūdikių drabužėliams, paklodėms, patalynei, apatiniams drabužiams ir
kitiems medvilniniams gaminiams), kuriems reikia antialergiško ir higieniško skalbimo aukštoje temperatūroje,
naudojant intensyvų ir ilgą skalbimo ciklą. Aukšto lygio higieną užtikrina garinimas programos pradžioje, ilga
kaitinimo trukmė ir papildomas skalavimas.

• Programą išbandė „The British Allergy Foundation“ („Alergy UK“) naudodamas 60 °C temperatūros
parinktį ir ji buvo patvirtinta atsižvelgiant į efektyvų alergenų, bakterijų ir pelėsių pašalinimą.

 „Allergy UK“ yra „British Allergy Association“ prekių ženklas. Patvirtinimo antspaudas 
sukurtas siekiant padėti žmonėms, kuriems reikia rekomendacijų apie gaminį, kuris apriboja 
/ sumažina / pašalina alergenus arba gerokai sumažina alergenų kiekį aplinkoje, kurioje yra 
alergiški pacientai. Jo tikslas užtikrinti, kad gaminiai būtų išbandyti moksliškai arba patikrinti 
tokiu būdų, kuris pateikia išmatuojamus rezultatus.

• Down Wear (Pūkiniai Drabužiai)
Naudokite šią programą skalbti paltus, liemenes, švarkus ir t. t., kurie turi plunksnų ir etiketėje pažymėta, kad
tinka skalbti skalbimo mašina. Dėl specialių gręžimo profilių, užtikrinama, kad vanduo pasiekia oro tarpus tarp
plunksnų.

• Spin+Drain (Gręžimas ir nuleidimas)
Pasirinkite šią programą, kad išgręžtumėte skalbinius ir iš skalbimo mašinos būtų išleistas vanduo.
• Rinse (Skalavimas)
Naudokite, kai norite atskirai išskalauti arba krakmolyti.

• Užuolaidos*****
Šią programą galite naudoti tiuliui ir užuolaidoms skalbti. Į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį pilkite mažiau
skalbimo priemonės, nes šių audinių tinklinė struktūra sukelia pernelyg didelį putojimą. Dėl šios programos
specialaus gręžimo profilio, tiulis ir užuolaidos mažiau glamžosi. Nedėkite į būgną per daug užuolaidų, nes
galite jas sugadinti.

C Skalbiant užuolaidas šia programa, rekomenduojama naudoti specialias skalbimo priemones, kurias turite įpilti į skalbimo 
miltelių skyrelį, skirtas užuolaidoms.

• Shirts (Marškiniai)
Šią programą galite naudoti visiems medvilniniams, sintetiniams ir mišrių audinių marškiniams. Sumažina
glamžymąsi. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, suaktyvinamas skalbinių išankstinio paruošimo algoritmas.

• Išankstinio paruošimo cheminę medžiagą pilkite tiesiai ant drabužių arba įpilkite kartu su skalbimo
priemone, kai mašina pradeda leisti vandenį per pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį. Taigi galite gauti tokį 
patį rezultatą, kokį gaunate skalbdami įprastu režimu, per gerokai trumpesnį laiką. Marškiniai ilgiau nesusidėvi.
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• Xpress/Super Xpress (Greitasis Visos Apkrovos / Mini 14')
Naudokite šią programą skalbti šiek tiek nešvarius ir nesuteptus medvilninius drabužius per trumpą laiką.
Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, programos trukmę galima sutrumpinti iki 14 min. Pasirinkus greitojo
skalbimo funkciją, galima skalbti daugiausia 2 (du) kg skalbinių.
• Dark Wash/Jeans (Tamsūs skalbiniai)
Ši programa tausoja tamsių audinių ir džinsų spalvą. Ji efektyviai skalbia ypatingais būgno judesiais net ir
žemoje temperatūroje. Tamsiems skalbiniams rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę arba vilnos
šampūną. Neskalbkite delikačių drabužių, kurių sudėtyje yra vilnos ir pan.
• Įvairūs Audiniai*****
Naudokite medvilniniams ir sintetiniams drabužiams skalbti jų nerūšiuojant.
• Outdoor/Sport (Sportiniai Drabužiai)
Šią programą galite naudoti norėdami plauti sportinius ir lauko drabužius, kuriuose yra medvilnės / sintetikos
mišinio ir vandenį atstumiančių dangų, pavyzdžiui, gore-tex ir kt.  Tai užtikrina, kad drabužiai švelniai
nuplaunami dėl specialių besisukančių judesių.
• Stain Expert (Dėmės)
Mašinoje yra speciali dėmių šalinimo programa, kuri efektyviausiu būdu pašalina įvairių tipų dėmes. Naudokite
šią programą tik tvirtiems ir neblunkantiems medvilniniams skalbiniams. Neskalbkite delikačių ir dažytų
drabužių ir skalbinių. Prieš skalbdami perskaityti drabužių etiketes (rekomenduojama medvilniniams
marškinėliams, kelnėms, šortams, marškinėliams trumpomis rankovėmis, kūdikių drabužėliams, pižamoms,
prijuostėms, staltiesėms, kojinėms, medvilniniams  apatiniams drabužiams, kuriuos galima skalbti aukštoje
temperatūroje naudojant ilgą programą). Galite naudoti automatinę dėmių programą, norėdami išplauti 24
rūšių dėmes, suskirstytas į tris skirtingas grupes, kurias galima pasirinkti naudojant „Greitojo skalbimo“
nustatymo mygtuką. Žemiau rasite purvo grupes, kurias galima pasirinkti naudojant mygtuką „Greitasis
skalbimas“. Priklausomai nuo pasirinktos dėmių grupės, parenkama speciali skalbimo programa, kurios
skalavimo trukmė, plovimo veiksmai, plovimo ir skalavimo trukmė keičiami atitinkamai.
Žemiau rasite purvo grupes, kurias galima pasirinkti naudojant mygtuką „Greitasis skalbimas“:

Kai nepasirenkama greitoji 
funkcija

Kai greitosios funkcijos 
mygtukas paspaudžiamas 

vieną kartą

Kai greitosios funkcijos 
mygtukas paspaudžiamas du 

kartus

Prakaitas Kraujas Arbata

Apykaklės purvas Šokoladas Kava

Maistas Pudingas Vaisių sultys

Majonezas Žolė Kečupas

Salotų padažas Purvas Raudonas vynas

Makiažas Kiaušinis Krakmolas

Mašininė alyva Sviestas Džemas

Kūdikių maistas Karis Anglis

• Steam Therapy
Naudokite šią programą, kad sumažintumėte nedidelio kiekio nedėmėtų medvilninių, sintetinių ar mišrių skalbinių
susiglamžymą ir lyginimo laiką.

C Kai pasirenkama ši programa, normalu girdėti virimo garsus, nes garų generatorius užvirina vandenį, kad susidarytų 
garai.
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• Pasirinkite dėmių šalinimo programą.
• Pasirinkite norimą pašalinti dėmę, susirasdami ją anksčiau pateiktose grupėse, ir pasirinkdami atitinkamą
grupę greitojo skalbimo pagalbinės funkcijos mygtuku.
• Atidžiai perskaitykite skalbinių etiketes ir įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą temperatūrą bei gręžimo greitį.
• Downloaded Program (Atsisiunčiama Programa)
Tai – speciali programa, kuri leidžia atsisiųsti skirtingas pageidaujamas programas. Yra įdiegtą programa,
kurią pradžioje kaip numatytąją programą galite matyti naudodami „HomeWhiz“ programą. Be to, „HomeWhiz“
programą galite naudoti, kad pasirinktumėte programą iš anksto nustatytų programų sąrašo, tada ją keisti ir
naudoti.

C Jei norite naudoti funkciją „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkciją, turite pasirinkti „Downloaded Programme“. Išsamią 
informaciją žr. 4.3.15 skyriuje „Funkcija „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija“.

• Minkšti žaislai*****
Minkštus žaislus dėl jų audinio, pluošto ir priedų, skalbkite programa, skirta švelnios priežiūros
reikalaujantiems audiniams. Dėl švelnių skalbimo judesių ir gręžimo profilio, minkštų žaislų programa apsaugo
žaislus skalbimo metu. Rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę.

C
Trapių žaislų su kietu paviršiumi negalima skalbti jokiomis aplinkybėmis.

Neskalbkite žaislų su drabužiais, nes galite sugadinti skalbinius.

• Rankšluosčiai*****
Naudokite šią programą skalbti patvarius medvilninius skalbinius, pavyzdžiui, rankšluosčiu. Įdėkite
rankšluosčius į mašiną taip, kad jie neliestų apsauginės gumos kraštų arba stiklo.

4.3.6 Temperatūros pasirinkimas

  -
  -
  -
  -
  -
  -

Pasirinkus naują programą, temperatūros indikatorius parodo tai programai rekomenduojamą temperatūrą. 
Gali būti, kad rekomenduojama temperatūros vertė nėra maksimali temperatūra, kurią galima pasirinkti esamai 
programai.
Norėdami pakeisti temperatūrą, spauskite  Temperatūros Reguliavimo mygtuką. Temperatūra mažėja 
laipsniškai.

C Programose, kuriose negalima keisti temperatūros nuostatų, pakeitimų daryti negalima.

Temperatūrą galima pakeisti ir tada, kai skalbimas jau pradėtas. Šį pakeitimą galima atlikti tik tam tikro 
skalbimo etapo metu. Pakeitimų daryti negalima esant tam tikriems skalbimo etapams. 

C
Jeigu nustatysite skalbimo šaltame vandenyje parinktį, o paskui dar kartą paspausite temperatūros reguliavimo mygtuką, 
ekrane bus rodoma pasirinktai programai rekomenduojama temperatūra. Norėdami sumažinti temperatūrą, dar kartą 
paspauskite temperatūros reguliavimo mygtuką.

4.3.7 Gręžimo greičio pasirinkimas

    -
     -
   -
   -
  -
  -

Kai tik pasirenkama nauja programa, gręžimo greičio indikatorius parodo rekomenduojamą pasirinktos 
programos Gręžimo Greitį.

C Gali būti, kad rekomenduojama gręžimo greičio vertė nėra maksimalius gręžimo greitis, kurį galima pasirinkti esamai 
programai.
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Spauskite Gręžimo Greičio Reguliavimo mygtuką, kad pakeistumėte gręžimo greitį. Gręžimo greitis mažėja 
laipsniškai.
Tuomet, priklausomai nuo gaminio modelio,  ekrane bus rodomos parinktys „Skalavimo sulaikymas“ ir „Be 
gręžimo“.
Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuoj pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo sulaikymo 
funkciją, kad skalbiniai išleidus vandenį iš skalbimo mašinos nesusiglamžytų.
Ši funkcija laiko skalbinius galutinio skalavimo vandenyje.
Jeigu pasirinkote skalavimo sulaikymo funkciją ir norite išgręžti skalbinius:
- Nustatykite gręžimo greitį.
- Paspauskite „Start / Pause / Cancel” (Paleisti / Pristabdyti / Atšaukti). Programa vėl paleidžiama. Iš
skalbimo mašinos išleidžiamas vanduo ir skalbiniai išgręžiami.
Galite pasirinkti funkciją Be Gręžimo, jeigu norite, kad programai pasibaigus vanduo būtų išleistas, bet
skalbiniai nebūtų gręžiami.

C Programose, kuriose negalima keisti gręžimo greičio nuostatų, pakeitimų daryti negalima.

Galite pakeisti gręžimo greitį skalbimui prasidėjus, esant tam tikriems skalbimo etapams. Pakeitimų daryti 
negalima esant tam tikriems skalbimo etapams. 
Skalavimo Atidėjimas
Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuoj pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo užlaikymo funkciją, 
kad skalbiniai būtų laikomi paskutiniam skalavimui skirtame vandenyje ir, būdami sausi, nesusiglamžytų. Jeigu 
norite išleisti vandenį negręžiant skalbinių, po šio proceso paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. 
Programa vėl paleidžiama ir užbaigiama po vandens išleidimo.
Jeigu norite išgręžti vandenyje laikytus skalbinius, nustatykite gręžimo greitį ir paspauskite paleidimo/
pristabdymo mygtuką.
Programa vėl paleidžiama. Vanduo išleidžiamas, skalbiniai išgręžiami ir programa baigiasi.

4.3.8 Papildomų funkcijų pasirinkimas

  -
  -

  -
  -

  -
  -

Pasirinkite pageidaujamas papildomas funkcijas prieš paleisdami programą. Kai pasirenkama programa, kartu 
užsižiebia pažymėtos papildomos funkcijos simbolio piktogramos.

C Kai paspaustas papildomos funkcijos, kurios negalima pasirinkti naudojamai programai, mygtukas, išgirsite įspėjamąjį garsą.

Be to esamai programai pasirinktų pagalbinių funkcijų rėmeliai šviečia ir pradėjus skalbimą.

C
Kai kurių funkcijų kartu pasirinkti neįmanoma. Jeigu prieš paleisdami mašiną pasirinksite antrą papildomą funkciją, kuri yra 
nesuderinama su anksčiau pasirinktąja, pirmoji pasirinkta funkcija bus atšaukta ir liks įjungta tik antroji pasirinkta pagalbinė 
funkcija. Pavyzdžiui, jeigu pirma pasirenkate greitąjį skalbimą, o po to papildomą skalavimą, papildomas skalavimas bus 
atšauktas ir liks įjungtas tik greitasis skalbimas.

Papildomos funkcijos, kuri nesuderinama su programa, negalima pasirinkti. (Žr. „Programų ir sąnaudų lentelė“)

Kai kurios programos turi pagalbinių funkcijų, kurias privaloma naudoti kartu su jomis. Šių funkcijų negalima atšaukti. Tokių 
pagalbinių funkcijų rėmeliai nešvies – švies tik vidinė jų sritis.

4.3.8.1 Papildomos funkcijos
• Prewash (Nuskalbimas)
Nuskalbti reikėtų tik labai nešvarius skalbinius. Nenuskalbdami taupote energiją, vandenį, skalbimo priemonę
ir laiką.
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• Fast+ (greitasis skalbimas+)
Pasirinkę programą, galite paspausti nustatymo mygtuką „Quick Wash” (Greitasis Skalbimas), kad
sutrumpintumėte programos trukmę. Kai kurių programų trukmė gali sutrumpėti daugiau nei 50 %. Nepaisant
to, dėl pasikeitusio algoritmo, skalbimo efektyvumas yra geras.
Nors skiriasi skirtingoms programos, vieną kartą paspaudus mygtuką „Quick Wash” (Greitasis Skalbimas),
programos trukmė sutrumpėja iki konkretaus lygio, paspaudus šį mygtuką antrą kartą, ji sutrumpėja iki
minimalaus lygio.
Norėdami efektyvesnio skalbimo, nenaudokite funkcijos „Quick Wash” (Greitasis Skalbimas), kai skalbiate labai
nešvarius skalbinius.
Sutrumpinkite programos trukmę paspausdami mygtuką „Quick Wash” (Greitasis Skalbimas), kai skalbiate
vidutiniškai ir mažai nešvarius skalbinius.

• Steam (Garai)
Naudokite šią programą, kad sumažintumėte nedažytų medvilnės, sintetinių ar mišrių skalbinių raukšles ir
lyginimo laiką.

C Suaktyvinus garų funkciją, nenaudokite skysto ploviklio, jei gaminyje nėra skysto ploviklio puodelio ar skysčio dozavimo 
funkcijos. Kitu atveju, ant drabužių gali likti dėmių.

• „Remote Control“ (Nuotolinis Valdymas)
Naudokite šį papildomos programos mygtuką, kad gaminį prijungtumėte prie išmaniųjų įrenginių. Išsamią
informaciją žr. 4.3.15 skyriuje „Funkcija „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija“.
• Customized Programme (Tinkinama Programa)
Šią papildomą funkciją galima naudoti tik su medvilnei ir sintetikai skirtomis programos, kai naudojama
programa „HomeWhiz“. Kai ši papildoma funkcija įjungta, prie skalbimo programos galite pridėti 4 papildomus
skalavimo etapus. Galite pasirinkti ir naudoti kai kurias papildomas funkcijas, net jei jų nėra jūsų gaminyje.
Galite saugiame intervale padidinti ir sumažinti medvilnei ir sintetikai skirtų programų laiką.

C Kai pasirinkta papildoma funkcija „Customized Programme“ (tinkinama programa), skalbimo efektyvumas ir energijos 
sąnaudos skirsis nuo pateiktų verčių.

4.3.8.2 Funkcijos / programos, pasirenkamos spaudžiant funkcijos mygtuką 3 sek.

• Drum Clean (Būgno Valymas)
Norėdami pasirinkti programą, paspauskite 1 mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Reguliariai (vieną kartą
per 1-2 mėnesius) valykite būgną, kad jis būtų higieniškas. Prieš prasidedant programai, taikomi garai, kad
suminkštėtų būgne esantys nešvarumai. Paleiskite šią programą, kai mašina yra visiškai tuščia. Norėdami
gauti geresnius rezultatus, į skalbimo priemonės skyrių Nr. 2 įpilkite kalkes šalinančių miltelių, skirtų skalbimo
mašinoms. „2“. Pasibaigus programai, pakrovimo dureles palikite atidarytas, kad mašina išdžiūtų.

C
Ši programa neskirta skalbiniams skalbti. Tai techninės priežiūros programa.

Nepaleiskite šios programos, jei mašinoje kasnors yra. Jeigu bandysite tai daryti, mašina aptiks, kad viduje yra skalbinių, ir 
nutrauks programą.

• Anti-Crease+ (Glamžymąsi mažinanti programa)
Šią funkciją galima pasirinkti 3 sekundes palaikius nuspaustą gręžimo pasirinkimo mygtuką, kol įsižiebia
atitinkamo programos tęsimo etapo lemputė. Kai pasirenkama ši funkcija, būgnas sukasi iki 8 valandų,
kad apsaugotų skalbinius nuo susiglamžymo pasibaigus programai. Galite nutraukti šią programą ir išimti
skalbinius bet kuriuo 8 valandų trukmės etapo metu. Norėdami atšaukti funkciją, paspauskite funkcijos
pasirinkimo mygtuką arba mašinos įjungimo / išjungimo mygtuką. Programos švieselė ir toliau švies, kol
funkcija nebus nutraukta arba baigsis etapas. Jei funkcija nėra atšaukiama, ji bus aktyvi kituose skalbimo
cikluose.
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• Extra Rinse (Papildomas Skalavimas)
Šią funkciją pasirinksite paspaudę ir 3 sekundes palaikę 2 papildomos funkcijos mygtuką.
Be skalavimo po pagrindinio skalbimo, ši funkcija nustato dar vieną skalavimą. Tokiu būdu galima sumažinti
pavojų, kad jautri oda (kūdikių, alergiškų žmonių ir t. t.) bus paveikta skalbimo priemonės likučių ant skalbinių.

• Child lock (Užraktas nuo vaikų)
Naudokite apsaugos nuo vaikų funkciją, kad vaikai negalėtų naudoti mašinos. Tokiu būdu vaikams nebus
leidžiama keisti veikiančios programos.

C
Veikiant užrakto nuo vaikų funkcijai, mašiną galima įjungti ir išjungti įjungimo / išjungimo mygtuku. Vėl įjungus skalbimo 
mašiną, programa tęsiama nuo to taško, kuriame ji buvo pristabdyta.

Kai užrakto nuo vaikų funkcija yra įjungta, spaudžiant mygtukus, girdimas įspėjamasis garso signalas. Paspaudus šiuos 
mygtukus penkis kartus iš eilės, įspėjamasis garso signalas bus atšauktas. 

Užrakto nuo vaikų įjungimas:
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę pagalbinės funkcijos mygtuką 3. Pasibaigus 
ekrane rodomai atgalinei laiko atskaitai „CL 3-2-1“, ekrane rodoma „CL On“. Pasirodžius šiam įspėjimui, 3 
papildomos funkcijos mygtuką  galite atleisti.
Užrakto nuo vaikų išjungimas:
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę pagalbinės funkcijos mygtuką 3. Pasibaigus ekrane 
rodomai atgalinei laiko atskaitai „CL 3-2-1“,simbolis „CL Off“ išsijungia.

• Bluetooth 3’’
Galite naudoti „Bluetooth“ ryšio funkciją, kad susietumėte skalbimo mašiną su išmaniuoju įrenginiu. Tokiu
būdu į išmanųjį įrenginį gausite informacijos apie skalbimo mašiną ir jos valdymą.
„Bluetooth“ ryšio įjungimas:
Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką. Bus rodomas
skaičiavimas atbuline tvarka „3-2-1“, tada ekrane bus rodoma piktograma „On“ (įjungta). Atleiskite
nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką. Bluetooth piktograma mirksės, kol gaminys bus siejamas su
išmaniuoju įrenginiu. Jei prijungimas pavyko, piktograma liks šviesti.
„Bluetooth“ ryšio išjungimas:
Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką. Bus rodomas
skaičiavimas atbuline tvarka  „3-2-1“, tada ekrane bus rodoma piktograma „Off“ (išjungta).

C
Turi būti atliktas programos „HomeWhiz“ pirmas veiksmas, kad būtų galima įjungti „Bluetooth“ ryšį. Atlikus nustatymą ir 
paspaudus nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką, kol rankenėlė yra padėtyje „Download Program/Remote Control“ (atsisiųsti 
programą / nuotolinis valdymas), automatiškai įjungiamas „Bluetooth“ ryšys. 

4.3.9 Programos pabaiga
Laiko rodymas
Veikiant programai, laikas, likęs iki programos pabaigos, rodomas valandomis ir minutėmis, pvz., „01:30“.

C Programos trukmė gali skirtis nuo nurodytosios „programų ir sąnaudų lentelėje“, priklausomai nuo vandens slėgio, kietumo ir 
temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyravimų.

Programos Pabaigos funkcija leidžia atidėti skalbimo programos paleidimą iki 24 valandų. Paspaudus 
Programos Pabaigos mygtuką, ekrane rodomas apskaičiuotas programos pabaigos laikas. Nustačius 
Programos Pabaigą, užsidega Programos Pabaigos indikatorius.

Norėdami, kad pabaigos laiko funkcija būtų įjungta ir programa nustatytam laikui pasibaigus būtų baigta, 
nustatę laiką, turite paspausti Paleidimo / Pristabdymo mygtuką. 



61 / LT Skalbimo mašina / Vartotojo vadovas

Jei norite atšaukti programos pabaigos funkciją, pasukite rankenėlę į padėtį įjungimas ir išjungimas.

C Kai įjungta programos pabaigos funkcija, į skalbimo miltelių skyrių Nr. 2 nepilkite skalbimo miltelių. Kyla pavojus, kad ant 
drabužių liks dėmės.

1 Atidarykite pakrovimo dureles, sudėkite skalbinius, įpilkite skalbimo priemonės ir t. t.
2 Pasirinkite skalbimo programą, temperatūrą, gręžimo greitį ir, jei reikia, papildomas funkcijas.
3 Nustatykite norimą pabaigos laiką, paspausdami programos Pabaigos Mygtuką. Programos Pabaigos 

indikatorius šviečia.
4 Paspauskite mygtuką „Start / Pause“ (Paleisti / Pristabdyti). Pradedama atgalinė laiko atskaita. “:” 

ženklas ekrane, esantis pabaigos laiko viduryje, pradeda žybčioti.

C
Atgalinio laikmačio skaičiavimo metu, į mašiną galima įdėti papildomų skalbinių. Pasibaigus atgalinei laiko atskaitai, pabaigos 
laiko indikatorius užgęsta, pradedamas skalbimo procesas ir ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė.

Pasirinkus pabaigos laiką, ekrane rodomas laikas, kurį sudaro pabaigos laikas ir pasirinktos programos trukmė.

4.3.10 Programos paleidimas
1 Norėdami paleisti programą, paspauskite Paleidimo / Pristabdymo mygtuką.
2 Pirmiau nešvietusi Paleidimo / Pristabdymo mygtuko lemputė dabar pradeda šviesti be perstojo, 

rodydama, kad programa yra paleista. 

3 Durelės būna užrakintos. Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane rodomas durelių užrakto simbolis.

4 Programos eigos indikatoriaus lemputės ekrane parodo esamą programos etapą.

4.3.11 Durelių užraktas
Mašinos dureles užblokuoja užrakto sistema, kuri neleidžia atidaryti įkrovos durelių tais atvejais, kai vandens 
lygis nėra tinkamas.
Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane rodomas užrakintų durelių simbolis.

C Jei pasirinkta nuotolinio valdymo funkcija, durelės yra užrakinamos. Norėdami atidaryti dureles, turite išjungti nuotolinio 
paleidimo funkciją paspausdami nuotolinio valdymo mygtuką arba pakeisdami programos padėtį.
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Pakrovimo durelių atidarymas, jei nutrūktų elektros tiekimas:

C Jei nutrūktų elektros tiekimas, norėdami atidaryti pakrovimo dureles rankiniu būdu, galite naudoti pakrovimo durelių 
avarinę rankeną, esančią po siurblio filtro dangčiu. 

A ĮSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte vandens išsiliejimo atidarę pakrovimo dureles, įsitikinkite, kad mašinoje nėra vandens. 
Vanduo gali būti karštas ir sukelti nudegimą.

• Išjunkite ir atjunkite prietaisą iš tinklo.

• Atidarykite siurblio filtro dangtį.

• Atleiskite įkrovos dureles avarine rankena, esančia filtro dangčio galinėje 
dalyje.

• Vieną kartą žemyn patraukite pakrovimo durelių avarinę rankeną ir 
atidarykite pakrovimo dureles.

• Jei pakrovimo durelės neatsidaro, bandykite dar kartą žemyn traukdami 
rankeną.

• Atidarę dureles, grąžinkite avarinę rankeną į pirminę padėtį.

4.3.12 Pasirinkimų keitimas paleidus programą

Skalbinių pridėjimas, kai programa jau paleista :
Jei vandens kiekis mašinoje, kai paspaudžiate Paleidimo / Pristabdymo mygtuką yra tinkamas, 
durelių užraktas bus išjungtas ir durelės atsidarys, todėl galėsite įdėti drabužių. Kai durelių užraktas 
išjungiamas, durelių užrakto piktograma ekrane nustoja šviesti. Įdėję drabužių, uždarykite dureles ir dar kartą 
paspauskite mygtuką  Paleidimo / Pristabdymo mygtuką, kad atkurtumėte skalbimo ciklą.

Jei vandens kiekis mašinoje yra netinkamas, kai paspaudžiate Paleidimo / Pristabdymo mygtuką, 
durelių užrakto negalima išjungti ir durelių užrakto piktograma ekrane toliau šviečia.

C Jei vandens temperatūra mašinoje yra aukštesnė nei 50 °C, negalite išjungti durelių užrakto dėl saugomu, net jei vandens 
lygis yra tinkamas.
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Mašinos perjungimas į pristabdymo režimą:
Jei norite mašiną perjungti į pristabdymo režimą, paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. 
Ekrane žybčios pristabdymo simbolis.

Programos keitimas po programos paleidimo:
Programai veikiant, jos pakeisti negalima, nebent būtų įjungta apsauga nuo vaikų. Šis veiksmas atšauks 
esamą programą.

C Pasirinkta programa paleidžiama nuo pradžios.

Pagalbinių funkcijų, gręžimo greičio ir temperatūros nuostatų pakeitimas
Priklausomai nuo vykdomo programos etapo, galite atšaukti arba įjungti pagalbines funkcijas. Žr. „Papildomų 
funkcijų pasirinkimas“. 
Taip pat galite pakeisti greičio ir temperatūros nustatymus. Žr. „Gręžimo greičio pasirinkimas“ ir „Temperatūros 
pasirinkimas“.

C Įkrovimo durelės neatsidarys, jei vandens temperatūra mašinoje yra aukšta arba jei vandens lygis yra aukščiau pakrovimo 
durų bazinės linijos.

4.3.13 Programos atšaukimas
Programa atšaukiama, kai programos pasirinkimo rankenėlė pasukama į kitą programą arba aparatas 
išjungiamas ir vėl įjungiamas naudojant programos pasirinkimo rankenėlę.

C
Jei pasuksite programos pasirinkimo rankenėlę, kai įjungtas užraktas nuo vaikų, programos negalėsite atšaukti. Pirmiausia 
reikia atšaukti apsaugos nuo vaikų funkciją. 

Jeigu atšaukę programą norite atidaryti dureles, bet jų atidaryti nepavyksta, nes skalbimo mašinoje esančio vandens lygis yra 
virš durelių angos krašto, tuomet pasukite programos pasirinkimo rankenėlę ties vandens išleidimo+gręžimo programa, kad 
vanduo būtų išleistas iš skalbimo mašinos.

4.3.14 Programos pabaiga
Programai pasibaigus, ekrane rodomas pabaigos simbolis.
Jeigu per 10 minučių nepaspausite jokio mygtuko, mašina persijungs į išjungimo režimą. Ekranas ir visi 
indikatoriai išjungiami. 
Užbaigtos programos etapai bus rodomi, jei paspausite mygtuką „On / Off“ (įjungimas / išjungimas).
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4.3.15 HomeWhiz ir nuotolinio valdymo funkcija
„HomeWhiz“ suteikia galimybę naudoti išmanųjį įrenginį, norint patikrinti savo skalbimo mašiną ir gauti 
informacijos apie jos būseną. Naudodami „HomeWhiz“ programą, išmaniuoju įrenginiu galite atlikti įvairias 
procedūras, kurias taip pat galima atlikti mašinoje. Be to, kai kurias funkcijas galima atlikti tik naudojant 
„HomeWhiz“.
Turite atsisiųsti „HomeWhiz“ programą iš išmaniojo įrenginio programų parduotuvės, kad galėtumėte naudoti 
mašinoje įdiegtą „Bluetooth“ funkciją. 
Įsitikinkite, kad diegiant programą išmanusis įrenginys yra prijungtas prie interneto.
Jei programą naudojate pirmą kartą, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte 
naudotojo paskyros registraciją. Užbaigę registracijos procedūrą, funkciją „HomeWhiz“ galite naudoti su visais 
namuose esančiais gaminiais, susietais su jūsų paskyra.
Galite paliesti „HomeWhiz“ programos funkciją „Add/Remove Appliance“ (pridėti / pašalinti įrenginį), kad 
matytumėte su savo paskyra susietus gaminius. Šiame puslapyje galite atlikti naudotojo susiejimo su šiais 
produktais procedūras.

C
Norint naudoti funkciją „HomeWhiz“, išmaniajame įrenginyje turi būti įdiegta programa, o skalbimo mašina susieta su 
išmaniuoju įrenginiu naudojant „Bluetooth“. Jei skalbimo mašina nėra susieta su išmaniuoju įrenginiu, ji veikia kaip buitinis 
prietaisas, kuris neturi funkcijos „HomeWhiz“.

Jūsų gaminys veiks kaip susietas su išmaniuoju įrenginiu, jei bus susietas naudojant „Bluetooth“. Atlikus susiejimą, bus 
suaktyvinti programos valdikliai, todėl „Bluetooth“ signalo tarp buitinio prietaiso ir išmaniojo įrenginio stiprumas turi būti 
tinkamas.

Daugiau informacijos apie programos „HomeWhiz“ palaikomas „Android“ ir „iOS“ versijas žr. www.homewhiz.com

A ĮSPĖJIMAS!  Visos atsargumo priemonės, aprašytos vadovo skyriuje BENDROSIOS SAUGOS 
INSTRUKCIJOS, taip pat taikomos nuotoliniam valdymui, kai naudojama funkcija „HomeWhiz“.

4.3.15.1 HomeWhiz sąranka
Norint paleisti programą, reikia nustatyti ryšį tarp buitinio prietaiso ir programos „HomeWhiz“. Norėdami 
nustatyti šį ryšį, vadovaukitės buitinio prietaiso ir programos „HomeWhiz“ nustatymo procedūromis.
• Jei prideda buitinį prietaisą pirmą kartą, bakstelėkite mygtuką „Add/Remove Appliance“ (pridėti / pašalinti
buitinį prietaisą) programoje „HomeWhiz“. Tada bakstelėkite „Tap here to setup a new appliance“ (bakstelėti
čia, norint nustatyti naują buitinį prietaisą). Norėdami užbaigti sąranką, atlikite toliau nurodytus ir programoje
„HomeWhiz“ pateiktus žingsnius.
• Norint pradėti sąrankos procesą, įsitikinkite, kad skalbimo mašina išjungta. Vienu metu paspauskite ir 3
sekundes palaikykite temperatūros mygtuką ir nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką, kad skalbimo mašiną
perjungtumėte į „Homewhiz“ nustatymo režimą.

• Kai įrenginys veikia „Homewhiz“ sąrankos režimu, ekrane bus rodoma animacija ir mirksės „Bluetooth“
piktograma, kol mašina bus susieta su išmaniuoju įrenginiu. Šiame režime tik programos rankenėlė bus aktyvi.
Kiti mygtukai bus neaktyvūs.

• Programos ekrane pasirinkite pageidaujamą skalbimo mašiną ir bakstelėkite „Next“ (Toliau).
• Skaitykite ekrane rodomas instrukcijas, kol programa „HomeWhiz“ pasiteiraus apie gaminį, kurį norite
prijungti prie išmaniojo įrenginio.
• Grįžkite į programą „HomeWhiz“ ir palaukite, kol sąranka bus baigta. Kai sąranka baigiama, suteikite
skalbimo mašinai pavadinimą. Dabar galite bakstelėti ir matyti produktą, kurį pridėjote „HomeWhiz“
programoje.



65 / LT Skalbimo mašina / Vartotojo vadovas

C
Jei per 5 minutes nesuspėsite sėkmingai užbaigti sąrankos, skalbimo mašina automatiškai išsijungs. Šiuo atveju nustatymo 
procedūrą turėsite pradėti iš naujo. Jei problema išlieka, pasitarkite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

Skalbimo mašiną galite prijungti prie kelių išmaniųjų įrenginių. Norėdami tai padaryti, atsisiųskite programą „Homewhiz“ ir į 
kitą išmanųjį įrenginį. Kai paleisite programą, turėsite prisijungti prie savo paskyros, kurią anksčiau sukūrėte ir susiejote su 
savo skalbimo mašina. Kitu atveju skaitykite „Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas“.

A
ĮSPĖJIMAS! Norint atlikti „HomeWhiz“, išmaniajame įrenginyje turi būti interneto ryšys. Kitu atveju programa 
„HomeWhiz“ neleis sėkmingai pabaigti nustatymo procedūros. Jei yra problemų su interneto ryšiu, susisiekite su interneto 
paslaugos teikėju.

C
Programa „Application“ gali paprašyti įvesti gaminio numerį, nurodytą gaminio etiketėje. 
Gaminio etiketę rasite vidinėje mašinos durelių pusėje. Gaminio numeris bus pateiktas 
etiketėje.

4.3.15.2 Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas
Jei skalbimo mašina, kurią norite naudoti, anksčiau buvo pridėta prie sistemos naudojant kitos asmens 
paskyrą, turite nustatyti naują ryšį tarp programos „HomeWhiz“ ir buitinio prietaiso.
• Atsisiųskite programą „HomeWhiz“ į naudojamą išmanųjį įrenginį.
• Sukurkite naują paskyrą ir ja prisijunkite prie programos „HomeWhiz“.
• Atlikite veiksmus, nurodytus „HomeWhiz“ sąrankoje (4.3.15.1 „HomeWhiz“ nustatymas) ir tęskite
nustatymo procedūrą.

C Kadangi funkcija „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija valdoma per „Bluetooth“ ryšį, vienu metu galima naudoti tik 
vieną „HomeWhiz“ programą.

4.3.15.3 Nuotolinio valdymo funkcija ir jos naudojimas
Nustačius „HomeWhiz“, „Bluetooth“ automatiškai įsijungs. Kai įjungti ir išjungti „Bluetooth“ ryšį, žr. 4.3.8.2 
„Bluetooth“ 3’’’.
Jei išjungsite ir įjungsite skalbimo mašiną, kai „Bluetooth“ yra įjungtas, jis automatiškai įsijungs. Kai susietas 
įrenginys bus ne ryšio zonoje, „Bluetooth“ automatiškai išsijungs. Dėl šios priežasties, vėl turėsite įjungti 
„Bluetooth“, jei norėsite naudoti nuotolinio valdymo funkciją.
Norėdami stebėti ryšio būseną, žr. „Bluetooth“ simbolį ekrane. Jei simbolis rodomas be pertrūkių, yra 
„Bluetooth“ ryšys. Jei simbolis mirksi, gaminys bando prisijungti. Jei simbolio nėra, nėra ryšio.

A
ĮSPĖJIMAS! Kai „Bluetooth“ ryšys yra, galima pasirinkti nuotolinio valdymo funkciją. 
Jei nuotolinio valdymo funkcijos negalima pasirinkti, patikrinkite ryšio būseną. Jei nepavyksta atkurti ryšio, pakartokite 
skalbimo mašinos nustatymų pirminį nustatymą.

ĮSPĖJIMAS! Dėl saugumo, gaminio durelės yra užrakintos, kai nuotolinio valdymo funkcija yra įjungta, nepaisant 
mašinos veikimo režimo. Jei norite atidaryti gaminio dureles, turite pasukti programų pasirinkimo rankenėlę arba paspausti 
nuotolinio valdymo mygtuką, kad išjungtumėte nuotolinio valdymo funkciją.

Jei norite mašina valdyti nuotoliniu būdu, turite įjungti nuotolinio valdymo funkciją paspausdami nuotolinio 
valdymo mygtuką skalbimo mašinos valdymo skydelyje, kai programų pasirinkimo rankenėlė yra padėtyje 
„Download Program/Remote Control“ (atsisiųsi programą / nuotolinis valdymas). Kai jūsų gaminys pasiektas, 
matysite ekraną, panašų į nurodytą toliau.
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Kai nuotolinis valdymas įjungtas, skalbimo mašinoje galite tik valdyti, išjungti ir stebėti veikimo būseną. Visas 
funkcijas, išskyrus apsaugą nuo vaikų, galima valdyti naudojantis programa.
Ar nuotolinio valdymo funkcija yra įjungta, ar išjungta, matysite stebėdami ant mygtuko esantį funkcijos 
indikatorių.
Jei nuotolinis valdymas yra išjungtas, visos operacijos valdomos iš skalbimo mašinos, o programoje galite 
matyti tik būseną.
Jei nuotolinio valdymo funkcijos negalima įjungti, buitinis prietaisas skleis įspėjamąjį garsą, kai paspausite 
mygtuką. Taip gali nutikti, kai buitinis prietaisas yra įjungtas, tačiau per „Bluetooth“ nėra susietas su 
išmaniuoju įrenginiu. Pavyzdžiui, kai išjungti „Bluetooth“ nustatymai arba skalbimo mašinos durelės yra 
atidarytos.
Kai tik įjungsite šią funkciją skalbimo mašinoje, ji liks įjungta, išskyrus esant tam tikroms sąlygoms, todėl 
galėsite valdyti skalbimo mašiną nuotoliniu būdu per „Bluetooth“ ryšį.
Tam tikrai atvejais, ši funkcija išsijungia dėl saugumo priežasčių:
• Kai sutrinka skalbimo mašinos maitinimas.
• Kai programų rankenėlė yra įjungta ir pasirinkta kita programa arba kai buitinis prietaisas yra išjungtas.

4.3.15.4 Trikčių šalinimas
Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei kyla problemų dėl valdymo arba ryšio. Atlikę veiksmą įvertinkite, ar 
problema tęsiasi, ar ne. Jei problema išlieka, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
• Patikrinkite, ar išmanusis įrenginys prijungtas prie tinkamo namo tinklo.
• Iš naujo paleiskite programą.
• Išjunkite ir įjunkite „Bluetooth“ naudodami valdymo skydelį.
• Jei atlikus minėtus veiksmus nepavyksta atkurti ryšio, pakartokite skalbimo mašinos nustatymų pirminį
nustatymą.
Jei problema išlieka, pasitarkite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.
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4.4 Techninė priežiūra ir valymas
Reguliariai valant, pailgėja gaminio naudojimo laikas ir sumažėja trikčių atvejų.

4.4.1 Skalbimo priemonių stalčiuko valymas
Reguliariai (kas 4–5 skalbimo ciklus), valykite skalbimo priemonės stalčiuką, kad 
jame nesikauptų skalbimo priemonės likučiai.
Pakelkite galinę sifono dalį, kad jį išimtumėte kaip parodyta. 
Jeigu audinių minkštiklio skyriuje pradeda kauptis didesnis nei įprasta minkštiklio ir 
vandens mišinio kiekis, reikia išvalyti sifoną.

1 Spauskite sifono tašką audinių minkštiklio skyriuje ir traukite stalčiuką link savęs, kol ištrauksite.
2. Išplaukite skalbimo priemonių stalčiuką ir sifoną kriauklėje dideliame drungno vandens kiekyje.

Norėdami, kad nuosėdų nepatektų ant rankų, mūvėkite pirštines ir valykite tinkamu šepetėliu.
3 Išvalę, vėl įdėkite stalčiuką ir patikrinkite, ar jis tinkamai užfiksuotas.

4.4.2 Durelių ir būgno valymas
Jei gaminys turi būgno valymo programą, žr. Gaminio valdymas – programos.

C
Būgno valymo procesą kartokite kas 2 mėnesius.

Naudokite skalbyklėms tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

Po kiekvieno skalbimo patikrinkite, ar būgne neliko pašalinių daiktų.
Jeigu apačioje esančiame paveikslėlyje parodytos angos būtų užkimštos, atkimškite 
angas dantų krapštuku.
Metaliniai daiktai subraižys būgną, dėl ko jis pradės rūdyti. Rūdžių dėmes nuo būgno 
nuvalykite nerūdijančio plieno valikliu. 
Nenaudokite plieno vatos arba vielinių šepetėlių. Jos gali sugadinti plastmasinius, 
chromuotus ir dažytus paviršius.

4.4.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas
Valykite mašinos korpusą muiluotu vandeniu arba neėsdinančia, švelnia, geline valymo priemone ir 
nušluostykite minkštu skudurėliu.
Valdymo skydelį valykite tik minkštu, drėgnu skudurėliu.

4.4.4 Vandens įleidimo filtrų valymas
Kiekviename mašinos užpakalinėje dalyje esančio vandens įleidimo sklendės gale bei kiekviename vandens 
įleidimo žarnos gale, prijungimo prie čiaupo vietoje, yra po filtrą. Šie filtrai neleidžia į mašiną patekti vandenyje 
esantiems svetimkūniams ir purvui. Filtrams užsiteršus, juos reikėtų išvalyti.

1. Užsukite čiaupus.
2. Ištraukite kaiščius iš vandens įleidimo žarnų, kad

pasiektumėte vandens įleidimo vožtuvuose esančius filtrus.
Nuvalykite juos tinkamu šepetėliu. Jeigu filtrai pernelyg
purvini, išimkite juos, naudodami reples, ir išvalykite toliau
nurodytu būdu.

3. Ištraukite filtrus su tarpikliais iš tiesiųjų vandens įleidimo
žarnų dalių ir kruopščiai juos nuplaukite po tekančiu
vandeniu.

4. Atsargiai vėl sumontuokite tarpiklius ir filtrus; užveržkite jų
veržles rankomis.
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4.4.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas
Išleidžiant skalbimo vandenį, šioje mašinoje įrengta filtrų sistema neleidžia į jos sraigtą patekti kietiems 
daiktams, pavyzdžiui, sagoms, monetoms ir audinių pluoštams. Todėl vanduo išleidžiamas sklandžiai ir pailgėja 
siurblio naudojimo laikas.
Jeigu iš mašinos neišleidžiamas vanduo, gali būti užsikišęs siurblio filtras. Filtrą privaloma išvalyti kiekvieną 
kartą, kai tik jis užsikemša, arba kas 3 mėnesius. Norint išvalyti siurblio filtrą, pirma reikia išleisti vandenį.
Be to, prieš gabenant mašiną (pvz., persikraustant į kitą namą) ir esant šaltam orui, vandenį reikia visiškai 
išleisti.

A
DĖMESIO! Siurblio filtre likę pašaliniai daiktai gali jį sugadinti arba kelti triukšmą.

DĖMESIO! Jeigu gaminio nenaudosite, užsukite vandens čiaupą, atjunkite įvado žarną ir išleiskite vandenį iš mašinos, 
kad jis neužšaltų.

DĖMESIO! Po kiekvieno naudojimo užsukite vandens čiaupą, prie kurio yra prijungta vandens tiekimo žarna.

Norint išvalyti purviną filtrą ir išleisti vandenį:
1 Ištraukite mašinos kištuką iš maitinimo lizdo.

A DĖMESIO! Mašinoje vandens temperatūra gali pakilti iki 90 ºC. Norint neapsideginti, filtrą privaloma valyti tada, kai 
vanduo mašinoje atvėsta.

2. Atidarykite filtro dangtelį.

3 Atlikite toliau aprašytus veiksmus vandeniui išleisti.
Vandens išleidimas, kai gaminys neturi avarinio vandens išleidimo žarnos:

a. Padėkite didelį indą priešais filtrą, kad į jį subėgtų iš
filtro ištekėjęs vanduo.

b. Sukite siurblio filtrą (prieš laikrodžio rodyklę), kol
pradės tekėti vanduo. Nukreipkite vandens srovę
į indą, kurį buvote padėjęs priešais filtrą. Šalia
visuomet turėkite šluostę, kad galėtumėte sugerti ja
išsiliejusį vandenį.

c Išleidę iš mašinos visą vandenį, sukdami visiškai 
ištraukite filtrą.
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5 Trikčių šalinimas

Problema Priežastis Sprendimas
Nepavyksta paleisti programos, kai 
pakrovimo durelės uždarytos.

Nepaspaustas paleidimo / pristabdymo / atšaukimo 
mygtukas.

• Paspauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo
mygtuką.

Gali būti sunku uždaryti pakrovimo dureles, jei įdėta 
per daug skalbinių.

• Išimkite šiek tiek skalbinių ir įsitikinkite, kad
pakrovimo durelės tinkamai uždarytos.

Programos negalima paleisti arba 
pasirinkti.

Gaminys įjungė apsaugos režimą dėl tiekimo 
problemų (linijos įtampos, vandens slėgio ir t. t.).

•  Norėdami atšaukti programą, pasukite programų
pasirinkimo rankenėlę, kad pasirinktumėte kitą 
programą. Ankstesnė programa bus atšaukta. (žr. 
„Programos atšaukimas“)

Gaminio viduje yra vandens. Gaminyje liko šiek tiek vandens dėl kokybės kontrolės 
procesų gamybos metu.

• Tai nėra gedimas; vanduo nekenkia gaminiui.

Šis gaminys neįleidžia vandens. Sklendė yra užsukta. • Atsukite sklendes.

Vandens įleidimo žarna yra sulenkta. • Ištiesinkite žarną.

Vandens įleidimo filtras yra užsikišęs. • Išvalykite filtrą.

Pakrovimo durelės nėra uždarytos. • Uždarykite dureles.

Gaminys neišleidžia vandens. Vandens išleidimo žarna yra užsikišusi arba susukta. • Išvalykite arba ištiesinkite žarną.

Siurblio filtras yra užsikišęs. •  Išvalykite siurblio filtrą.

Gaminys vibruoja arba skleidžia 
triukšmą.

Gaminys stovi nesubalansuotas. • Subalansuokite gaminį reguliuodami kojeles.

Į siurblio filtrą pateko kietas objektas. • Išvalykite siurblio filtrą.

Transportavimo saugos varžtai nepašalinti. • Pašalinkite transportavimo saugos varžtus.

Gaminyje per mažai skalbinių. • Į gaminį įdėkite daugiau skalbinių.

Į gaminį įdėta per daug skalbinių. • Iš gaminio išimkite šiek tiek skalbinių 
arba rankomis juos paskirstykite, kad
subalansuotumėte.

Gaminys remiasi į kietą daiktą. • Įsitikinkite, kad gaminys į nieką nesiremia.

Iš gaminio dugno bėga vanduo. Vandens išleidimo žarna yra užsikišusi arba susukta. • Išvalykite arba ištiesinkite žarną.

Siurblio filtras yra užsikišęs. • Išvalykite siurblio filtrą.

Gaminys sustojo netrukus po to, 
kai programa buvo paleista.

Mašina laikinai sustojo dėl žemos įtampos. • Gaminys vėl pradės veikti, kai įtampa bus normali.

Gaminys tiesiogiai išleidžia į jį 
įtekantį vandenį.

Išleidimo žarna nepakankame aukštyje. • Prijunkite išleidimo žarną kaip aprašyta naudotojo
vadove.

Skalbimo metu gaminyje nematyti 
vandens.

Vanduo yra nematomoje gaminio dalyje. • Tai nėra gedimas.

Pakrovimo durelių neina atidaryti. Įjungtas pakrovimo durelių užraktas dėl vandens lygio 
gaminyje.

• Išleiskite vandenį paleisdami „Pump“ arba „Spin“ 
programą.

Gaminys kaitina vandenį arba vyksta gręžimo ciklas. •  Palaukite, kol programa baigsis.

Pakrovimo durelės gali būti užstrigusios dėl jas 
veikiančio slėgio.

• Paimkite rankeną ir stumkite bei traukite 
pakrovimo dureles, kad jas atlaisvintumėte ir
atidarytumėte.

Jei nėra elektros, pakrovimo durelės neatsidarys. • Norėdami atidaryti pakrovimo dureles, atidarykite
siurblio filtro dangtį ir nuleiskite žemyn avarinę 
rankeną, esančią minėto dangčio gale. Žr. 
„Pakrovimo durelių užraktas“
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Problema Priežastis Sprendimas
Plovimas trunka ilgiau nei nurodyta 
naudotojo vadove. (*)

Vandens slėgis yra mažas. • Gaminys laukia, kol galės gauti pakankamą kiekį
vandens, kad apsaugotų skalbinius nuo prasto 
skalbimo dėl per mažo vandens kiekio. Todėl 
skalbimo trukmė pailgėja.

Žema įtampa. • Skalbimo trukmė pailgėja, siekiant išvengti prasto
skalbimo, kai tiekimo įtampa yra žema.

Vandens įleidimo temperatūra yra žema. • Šaltuoju sezonu pailgėja laikas, kurio reikia 
pašildyti vandenį. Skalbimo trukmė taip pat gali
pailgėti, siekiant išvengti prasto skalbimo.

Skalavimų skaičius / skalavimo vandens kiekis 
padidėjo.

• Gaminys padidina skalavimo vandens kiekį, kai
reikia gerai išskalauti, todėl, jei reikia, prideda 
papildomą skalavimo etapą. 

Dėl per didelio skalbimo priemonės kiekio susidarė 
per daug putų, todėl buvo suaktyvinta automatinė putų 
absorbcijos sistema.

•  Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės 
kiekį.

Programos trukmė neskaičiuojama 
atbuline tvarka. (Modeliuose su 
ekranu) (*)

Vandens įleidimo metu laikmatis gali sustoti. • Laikmačio indikatorius neskaičiuos atbuline 
tvarka, kol gaminyje nebus tinkamas kiekis 
vandens. Gaminys palauks, kol prisipildys 
tinkamas kiekis vandens, kad dėl vandens 
stygiaus būtų išvengta prasto skalbimo. Po to 
laikmačio indikatorius atkurs skaičiavimą atbuline
tvarka.

Šildymo metu laikmatis gali sustoti. • Laikmačio indikatorius neskaičiuos atbuline
tvarka, kol gaminys pasieks pasirinktą 
temperatūrą.

Gręžimo metu laikmatis gali sustoti. • Automatinė nesubalansuotos apkrovos nustatymo 
sistema yra suaktyvinama dėl netinkamo skalbinių 
gaminyje paskirstymo.

Programos trukmė neskaičiuojama 
atbuline tvarka. (*)

Gaminyje skalbiniai nesubalansuoti. • Automatinė nesubalansuotos apkrovos nustatymo 
sistema yra suaktyvinama dėl netinkamo skalbinių 
gaminyje paskirstymo.

Gaminys neperjungia į gręžimo 
etapą. (*)

Gaminyje skalbiniai nesubalansuoti. • Automatinė nesubalansuotos apkrovos nustatymo 
sistema yra suaktyvinama dėl netinkamo skalbinių 
gaminyje paskirstymo.

Gaminys negręš skalbinių, jei nėra išleistas visas 
vanduo.

• Patikrinkite filtrą ir išleidimo žarną.

Dėl per didelio skalbimo priemonės kiekio susidarė 
per daug putų, todėl buvo suaktyvinta automatinė putų 
absorbcijos sistema.

•  Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės 
kiekį.

Prasti skalbimo rezultatai. 
Skalbiniai papilkėja. (**)

Ilgą laiką buvo naudotas nepakankamas kiekis 
skalbimo priemonės.

• Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės
kiekį pagal vandens kietumą ir skalbinių tipą.

Ilga laiką buvo skalbiama žemoje temperatūroje. • Skalbiniams parinkite tinkamą temperatūrą.

Naudojamas nepakankamas kiekis skalbimo 
priemonės, kaip vanduo yra kietas.

• Jei esant kietam vandeniui naudojamas 
nepakankamas kiekis vandens, prie drabužių 
prilimpa purvas ir jie papilkėja. Papilkėjusiems 
drabužiams sudėtinga grąžinti pradinę spalvą. 
Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės
kiekį pagal vandens kietumą ir skalbinių tipą.

Naudojama per daug skalbimo priemonės. • Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės
kiekį pagal vandens kietumą ir skalbinių tipą.
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Problema Priežastis Sprendimas
Prasti skalbimo rezultatai. 
Neišsiplovė dėmės arba skalbiniai 
nėra balti. (**)

Naudojamas nepakankamas kiekis skalbimo 
priemonės.

• Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės
kiekį pagal vandens kietumą ir skalbinių tipą.

Įdėta per daug skalbinių. • Nedėkite per daug skalbinių. Dėkite skalbinių
kiekius, rekomenduojamus „Programos ir 
sunaudojimo lentelė“.

Pasirinkta netinkama programa ir temperatūra. • Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir
temperatūrą.

Naudotas netinkamas skalbimo priemonės tipas. • Naudokite originalią skalbimo priemonę, tinkančią
gaminiui.

Naudojama per daug skalbimo priemonės. • Įpilkite skalbimo priemonės į tinkamą skyrių. 
 Nemaišykite tarpusavyje baliklio ir skalbimo 
priemonės. 

Prasti skalbimo rezultatai. Ant 
skalbinių atsirado riebalų dėmių. 
(**)

Būgnas valomas nereguliariai. • Reguliariai valykite būgną. Informaciją apie 
šią procedūrą žr. „Pakrovimo durelių ir būgno
valymas“.

Prasti skalbimo rezultatai. 
Skalbiniai nemaloniai kvepia. (**)

Dėl nuolatinio skalbimo žemoje temperatūroje ir (arba) 
trumpų programų ant būgno susiformuoja kvapų ir 
bakterijų sluoksniai.

• Po kiekvieno plovimo skalbimo priemonės stalčių 
ir gaminio pakrovimo dureles palikite atidarytus. 
Tokiu būdu gaminyje nesusidarys bakterijoms 
palanki drėgna aplinka.

Išbluko drabužių spalva. (**) Naudota per daug skalbimo priemonės. • Nedėkite per daug skalbinių.

Naudojama skalbimo priemonė yra drėgna. •  Laikykite skalbimo priemonės talpą uždarytą ir
sausoje bei vėsioje aplinkoje.

Buvo pasirinkta aukštesnė temperatūra. • Pasirinkite tinkamą programą ir temperatūrą
pagal skalbinių tipą ir nešvarumo lygį.

Skalbimo mašina netinkamai 
išskalauja.

Naudojamas netinkamas skalbimo priemonės kiekis, 
skalbimo priemonė netinkamai laikoma.

• Naudokite skalbimo mašinai ir skalbiniams 
tinkančią skalbimo priemonę. Laikykite skalbimo
priemonės talpą uždarytą ir sausoje bei vėsioje 
aplinkoje.

Skalbimo priemonė buvo įpilta į netinkamą skyrių. • Jei skalbimo priemonės įpilama į pirminio 
skalbimo skyrių, nors pirminis skalbimas 
nepasirinktas, gaminys gali panaudoti ją 
skalavimo arba minkštinimo etapais. Įpilkite
skalbimo priemonės į tinkamą skyrių. 

Siurblio filtras yra užsikišęs. • Patikrinkite filtrą.

Išleidimo žarna užlenkta. • Patikrinkite išleidimo žarną.

Po skalbimo skalbiniai tapo kieti. 
(**)

Naudojamas nepakankamas kiekis skalbimo 
priemonės.

• Jei esant kietam vandeniui naudojamas 
nepakankamas kiekis skalbimo priemonės, su 
laiku skalbiniai gali sukietėti. Naudokite tinkamą 
skalbimo priemonės kiekį pagal vandens kietumą.

Skalbimo priemonė buvo įpilta į netinkamą skyrių. • Jei skalbimo priemonės įpilama į pirminio 
skalbimo skyrių, nors pirminis skalbimas 
nepasirinktas, gaminys gali panaudoti ją 
skalavimo arba minkštinimo etapais. Įpilkite
skalbimo priemonės į tinkamą skyrių. 

Skalbimo priemonė buvo sumaišyta su minkštikliu. • Nemaišykite skalbimo priemonės ir minkštiklio. 
Išplaukite ir išvalykite stalčių karštu vandeniu.

Skalbiniai nekvepia kaip 
minkštiklis. (**)

Skalbimo priemonė buvo įpilta į netinkamą skyrių. • Jei skalbimo priemonės įpilama į pirminio 
skalbimo skyrių, nors pirminis skalbimas 
nepasirinktas, gaminys gali panaudoti ją 
skalavimo arba minkštinimo etapais. Išplaukite ir 
išvalykite stalčių karštu vandeniu. Įpilkite skalbimo
priemonės į tinkamą skyrių. 

Skalbimo priemonė buvo sumaišyta su minkštikliu. • Nemaišykite skalbimo priemonės ir minkštiklio. 
Išplaukite ir išvalykite stalčių karštu vandeniu.
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Problema Priežastis Sprendimas
Skalbimo priemonės stalčiuje yra 
skalbimo priemonės likučių. (**)

Skalbimo priemonė buvo įpilta į drėgną stalčių. • Išdžiovinkite skalbimo priemonės stalčių prieš 
įpildami skalbimo priemonės.

Skalbimo priemonė sudrėko. • Laikykite skalbimo priemonės talpą uždarytą ir
sausoje bei vėsioje aplinkoje.

Vandens slėgis yra mažas. • Patikrinkite vandens slėgį.

Skalbimo priemonė pagrindinio skalbimo skyriuje 
sudrėko, kol buvo įleidžiamas pirminio skalbimo 
vanduo. Užsikišo skalbimo priemonės skyriaus angos.

• Patikrinkite angas ir išvalykite, jei jos užsikišusios.

Yra problemų su skalbimo priemonės stalčiaus 
vožtuvais.

• Susisiekite su įgaliotuoju priežiūros atstovu.

Skalbimo priemonė buvo sumaišyta su minkštikliu. • Nemaišykite skalbimo priemonės ir minkštiklio. 
Išplaukite ir išvalykite stalčių karštu vandeniu.

Būgnas valomas nereguliariai. • Reguliariai valykite būgną. Informaciją apie 
šią procedūrą žr. „Pakrovimo durelių ir būgno
valymas“.

Gaminyje susidaro per daug 
putų. (**)

Naudojama mašinai netinkanti skalbimo priemonė. • Naudokite skalbimo mašinai tinkančią skalbimo 
priemonę.

Naudojama per daug skalbimo priemonės. • Naudokite tik pakankamą skalbimo priemonės 
kiekį.

Skalbimo priemonė laikoma netinkamomis sąlygomis. • Laikykite skalbimo priemonės talpą uždarytą ir
sausoje vietoje. Nelaikykite per šiltose vietose.

Kai kurie tinkliniai skalbiniai, pavyzdžiui, tiulis, gali per 
daug suputoti dėl savo tekstūros.

• Tokio tipo skalbiniams naudokite mažesnį kiekį 
skalbimo priemonės.

Skalbimo priemonė buvo įpilta į netinkamą skyrių. • Įpilkite skalbimo priemonės į tinkamą skyrių. 

Gaminys anksčiau panaudoja minkštiklį. • Gali būti problemų su vožtuvais arba skalbimo 
priemonės stalčiumi. Susisiekite su įgaliotuoju 
priežiūros atstovu.

Putos veržiasi iš skalbimo 
priemonės stalčiaus.

Naudojama per daug skalbimo priemonės. • Sumaišykite 1 valgomąjį šaukštą minkštiklio su ½ 
l vandens ir įpilkite į pagrindinio skalbimo skyrių
skalbimo priemonės stalčiuje.

• Įpilkite į skalbimo priemonės, atsižvelgdami į 
atitinkamą programą ir maks. skalbinių kiekį, 
nurodytą „Programų ir sąnaudų lentelėje“. Jei 
naudojate papildomų cheminių medžiagų (dėmių
valiklį, baliklį ir t. t.), įpilkite mažiau skalbimo 
priemonės.

Programos pabaigoje skalbiniai yra 
drėgni. (*)

Dėl per didelio skalbimo priemonės kiekio susidarė 
per daug putų, todėl buvo suaktyvinta automatinė putų 
absorbcijos sistema.

• Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės
kiekį.

(*) Gaminys neperjungia į gręžimo etapą, kai skalbiniai būgne netinkamai paskirstyti, kad apsaugotų gaminį ir aplinką nuo sugadinimo. 
Reikia perdėti skalbinius ir dar kartą įjungti gręžimą.

(**) Būgnas valomas nereguliariai. Reguliariai valykite būgną. Žr. 4.4.2

A ĮSPĖJIMAS! Jeigu negalite pašalinti problemos, nors ir vadovaujatės šiame skyriuje pateiktais nurodymais, kreipkitės į 
pardavėją arba įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovą. Niekada nebandykite patys taisyti neveikiančio gaminio.

A ĮSPĖJIMAS! Atitinkamą trikčių šalinimo informaciją žr. „HomeWhiz” skyriuje.



Kai prietaisas yra išjungtas, ilgą laiką paspaudus 1 ir 2 papildomų funkcijų mygtukus, rodomas 3-2-1 skaičiavimas ir yra 
parodomi bendri atlikti prietaiso skalbimo ciklai.
Po bendrų skalbimo ciklų parodymo, klaidų kodai bus parodyti ekrane, jei tokių yra. Patikrinkite informaciją ekrane 
atsižvelgę į lentelę esančią žemiau.

Ekrane rodoma 
informacija Priežastis Sprendimas

Err Veikia prietaiso saugumo algoritmas. Palaukite, kol užrašas dings. Paspaudę papildomų funkcijų 
mygtukus 1 ir 2, patikrinkite ekrane pateikiamą informaciją.

SC Jūsų problema neišsprendžiama patikrinimo 
metu. Skambinkite įgaliotajam techninės priežiūros specialistui.

E5 Siurblio filtras gali būti užsikimšęs.

Išvalykite siurblio filtrą.   
Žr. skyrių „Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas“. 
Išbandykite sukimosi ciklą. Jei problema neišspręsta, 
skambinkite į techninės priežiūros servisą.

E8 Prietaisas nepriima vandens.

• Atsukite čiaupus.
• Įsitikinkite, kad vanduo nėra dingęs.
• Patikrinkite vandens įleidimo žarnos jungtį, jei ant žarnos yra 
sulankstymų, juos ištiesinkite. 
• Išvalykite siurblio filtrą. Žr. skyrių „Likusio vandens išleidimas 
ir siurblio filtro valymas“. 
• Uždarykite priekines prietaiso dureles. Įsitikinkite, kad durelės 
yra užrakintos. 
Pabandykite įjungti prietaisą dar kartą. Jei problema 
neišspręsta, skambinkite į techninės priežiūros servisą.

E29
Prietaisas persijungė į savisaugos režimą 

dėl tiekimo problemos (tinklo įtampa, 
vandens slėgis ir pan.).

Norėdami atšaukti programą, pasukite programų pasirinkimo 
rankenėlę, kad pasirinktumėte kitą programą. Ankstesnė 
programa bus atšaukta. Žr. skyrių „Programos atšaukimas“. 
Jei problema išlieka, skambinkite į techninės priežiūros servisą.

E17 Po užbaigto ciklo mašinoje yra perteklinių 
putų.

• Skalbimo priemonę laikykite uždaroje ir sausoje vietoje. 
Nelaikykite pernelyg šiltose vietose. 
• Porėtiems skalbiniams, tokiems kaip tiulis, naudokite mažesnį 
skalbimo priemonės kiekį. 
• Naudokite skalbimo priemonės kiekį, atitinkantį skalbinių kiekį 
ir dėmių lygį. 
• Naudokite tik reikiamą skalbimo priemonės kiekį.
• Įsitikinkite, kad dedate skalbimo priemones į tinkamą skyrių.
• Paleiskite Būgno valymo programą, kai prietaisas tuščias. Žr. 
„Būgno valymas“ programą 

Jei jūsų prietaise nėra būgno valymo programos, galite naudoti 
Medvilnė 90C. 
• Po trumpos programos paleidimo be skalbimo priemonės, 
patikrinkite prietaisą. Jei problema išlieka, skambinkite į 
techninės priežiūros servisą.

E18 Sukimosi ciklas nėra pradedamas dėl 
mašinos disbalanso.

Patikrinkite prietaiso viduje esančius skalbinius. Skalbinių kiekis 
gali būti netinkamas. Pamėginkite padidinti skalbinių kiekį. 
Skalbiniai gali sukelti disbalansą; rūbus skirstykite rankomis ir 
tolygiai paskirstykite prietaiso viduje. 
Išbandykite sukimosi ciklą dar kartą.

E12 Prietaiso viduje gali būti vandens. 

Išjunkite prietaisą.  
Po prietaisu gali būti vandens. Išvalykite vandenį esantį po 
prietaisu. 
Įjunkite prietaisą. 
Pabandykite įjungti trumpą ciklą. 
Jei problema išlieka arba matote, kad iš vienos žarnos teka 
vanduo, uždarykite vožtuvus ir kreipkitės į techninės priežiūros 
servisą.

E27 Patikrinkite prietaiso vandens išleidimą. Žr. skyrių „Išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos“.

E84 BLE ryšys negalimas.
Patikrinkite ją, pabandykite prisijungti. Žr. skyrių „HomeWhiz 
funkcija ir nuotolinio valdymo funkcija“. Jei problema išlieka, 
skambinkite į techninės priežiūros servisą.



ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS / ĮSPĖJIMAS 

Kai kuriuos (paprastus) gedimus galutinis naudotojas gali tinkamai pašalinti be jokių 
saugos problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau nurodytų 
apribojimų ir instrukcijų (žr. skyrių „Savarankiškas remontas“). 

Todėl remonto darbus reikia atlikti registruotiems profesionaliems remontininkams, kad 
būtų išvengta saugos problemų, nebent toliau pateiktame skyriuje „Savarankiškas 
remontas“ leidžiama kitaip. Registruotas profesionalus remontininkas yra profesionalus 
remontininkas, kuriam gamintojas suteikė prieigą prie šio gaminio instrukcijų ir atsarginių 
dalių sąrašo pagal teisės aktuose pagal Direktyvą 2009/125/EB aprašytus metodus. 
Tačiau tik techninės priežiūros agentas (t. y. įgaliotieji profesionalūs remontininkai), 
su kuriuo galite susisiekti telefonu, nurodytu naudotojo vadove / garantijos 
kortelėje, arba per įgaliotąjį platintoją, gali teikti techninę priežiūrą pagal garantijos 
sąlygas. Todėl informuojame, kad profesionalių remontininkų (neturinčių „Beko“ 
įgaliojimų) atlikti remonto darbai panaikina garantiją. 

Savarankiškas remontas 

Galutinis naudotojas gali taisyti šias atsargines dalis: duris, durų vyrius ir sandariklius, 
kitus sandariklius, durų užrakinimo mazgą ir plastikinius periferinius įrenginius, pvz., 
ploviklių dozatorius (atnaujintą sąrašą taip pat galima rasti support.beko.com nuo 2021 m. 
kovo 1 d.). 

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir išvengti sunkių sužalojimų rizikos, minėtas 
savarankiškas remontas turi būti atliekamas laikantis naudotojo vadove pateiktų 
savarankiško remonto instrukcijų arba instrukcijų, kurias galima rasti support.beko.com. 
Saugumo sumetimais atjunkite gaminį nuo maitinimo tinklo prieš bandydami atlikti bet kokį 
savarankiško remonto darbą. 

Galutiniams naudotojams bandant remontuoti ir taisyti dalis, kurios neįtrauktos į tokį 
sąrašą ir (arba) nesilaikoma naudotojo vadovuose pateiktų savarankiško remonto 
instrukcijų arba kurias galima rasti support.beko.com, gali kilti saugos problemų, 
nesusijusių su „Beko“, ir gaminio garantija nustos galioti. 

Todėl primygtinai rekomenduojama, kad galutiniai naudotojai nebandytų atlikti remonto 
darbų, neįtrauktų į minėtą atsarginių dalių sąrašą, tokiais atvejais susisiekdami su 
įgaliotaisiais profesionaliais remontininkais arba registruotaisiais profesionaliais 
remontininkais. Priešingai, tokie galutinių naudotojų bandymai gali sukelti saugos 
problemų ir sugadinti gaminį, todėl gali kilti gaisras, potvynis, įvykti elektros smūgis ir 
galima sunkiai susižaloti. 

Pavyzdžiui, bet neapsiribojant, įgaliotiems profesionaliems remontininkams arba 
registruotiems profesionaliems remontininkams turi būti paliekami remonto darbai su 
tokiomis dalimis kaip variklis, siurblio blokas, pagrindinė plokštė, variklio plokštė, ekrano 
plokštė, šildytuvai ir t. t. 

Gamintojas ir (arba) pardavėjas neatsako dėl žalos ar nuostolių, jei galutiniai naudotojai 
nesilaiko pirmiau išdėstytų reikalavimų. 

Jūsų įsigytai skalbimo mašinai arba skalbimo mašinai-džiovyklei atsargines dalis galima įsigyti 
10 metų. 

Šiuo laikotarpiu bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, kad skalbimo mašina arba skalbimo 
mašina-džiovyklė veiktų tinkamai. 
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