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SAFETY INSTRUCTIONS IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVED

Before using the appliance, read these safety 
instructions. Keep them nearby for future 
reference.
These instructions and the appliance itself provide 
important safety warnings, to be observed at all 
times. The manufacturer declines any liability for 
failure to observe these safety instructions, for 
inappropriate use of the appliance or incorrect 
setting of controls.

 Very young children (0-3 years) should be kept 
away from the appliance. Young children 
(3-8 years) should be kept away from the appliance 
unless continuously supervised. Children from 
8 years old and above and persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge can use this appliance 
only if they are supervised or have been given 
instructions on safe use and understand the 
hazards involved. Children must not play with the 
appliance. Cleaning and user maintenance must 
not be carried out by children without supervision.
Do not attempt to force the lid open.
PERMITTED USE

 CAUTION: The appliance is not intended to be 
operated by means of an external switching 
device, such as a timer, or separate remote 
controlled system.

 This appliance is intended to be used in 
household and similar applications such as: staff 
kitchen areas in shops, offices and other working 
environments; farm houses; by clients in hotels, 
motels, bed & breakfast and other residential 
environments: areas for communal use in blocks of 
flats or in launderettes.

 Do not load the machine above the maximum 
capacity (kg of dry cloth) indicated in the 
programme table.

 This appliance is not for professional use. Do not 
use the appliance outdoors. 

 Do not use any solvents (e.g. turpentine, 
benzene), detergents containing solvents, scouring 
powder, glass or general purpose cleaners, or 
flammable fluids; do not machine wash fabrics that 
have been treated with solvents or flammable 
liquids.
INSTALLATION

 The appliance must be handled and installed by 
two or more persons - risk of injury. Use protective 
gloves to unpack and install - risk of cuts. 

 Move the appliance without lifting it by the 
worktop or top lid.

 Installation, including water supply (if any) and 
electrical connections and repairs must be carried 
out by a qualified technician. Do not repair or 
replace any part of the appliance unless specifically 

stated in the user manual. Keep children away 
from the installation site. After unpacking the 
appliance, make sure that it has not been 
damaged during transport. In the event of 
problems, contact the dealer or your nearest 
After-sales Service. Once installed, packaging 
waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be stored 
out of reach of children - risk of suffocation. The 
appliance must be disconnected from the power 
supply before any installation operation - risk of 
electric shock. During installation, make sure the 
appliance does not damage the power cable - risk 
of fire or electric shock. Only activate the appliance 
when the installation has been completed.

 Do not install your appliance where it may be 
exposed to extreme conditions, such as: poor 
ventilation, temperatures below 5 °C or above 
35 °C.

 When installing the appliance make sure that 
the four feet are stable and resting on the floor, 
adjusting them as required, and check that the 
appliance is perfectly to level using a spirit level.

 If the appliance is being installed on wood or 
“floating” floors (certain parquet and laminate 
materials), secure a 60 x 60 x 3 cm (at least) sheet of 
plywood to the floor then place the appliance on 
top of this.

 Connect the water inlet hose(s) to the water 
supply in accordance with the regulations of your 
local water company. 

 For cold fill only models: do not connect to the 
hot water supply.

 For models with hot fill: the hot water inlet 
temperature must not exceed 60 °C.

 The washing machine is fitted with transport
screws and a transport bracket to prevent damage
during transport. Before using the washing
machine you must remove the transport
bracket (see “Installation guide”). After the 
removal, cover the openings with the 2 enclosed 
caps. Remove the bottom protection by tilting and 
turning the washing machine on one rear bottom 
corner. Make sure that the plastic part of the 
bottom protection (if available on the model) 
remains in the packing and not in the machine 
bottom. This is important, as otherwise the plastic 
part could damage the washing machine during 
operation.

 After installation of the device, wait a few hours 
before starting it so that it acclimates to the 
environmental conditions of the room.

 Make sure that the ventilation openings in the 
base of your washing machine (if available on your 
model) are not obstructed by a carpet or other 
material.
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 Use only new hoses to connect the appliance to 
the water supply. The old hose-sets should not be 
reused.

 The supply water pressure must be in the 0.1-
1 MPa range.

 Do not repair or replace any part of the 
appliance unless specifically stated in the user 
manual. Use only authorized After-sales Service. 
Self or non-professional repair may lead to 
dangerous incident resulting in live or health 
threatening and/or significant property damage.

 The spare parts for the household machine will 
be available for 10 years after placing the last unit 
on the market as dictated by the European 
Ecodesign regulation.
ELECTRICAL WARNINGS

 It must be possible to disconnect the appliance 
from the power supply by unplugging it if plug is 
accessible, or by a multi-pole switch installed 
upstream of the socket in accordance with the 
wiring rules and the appliance must be earthed in 
conformity with national electrical safety 
standards. 

 Do not use extension leads, multiple sockets or 
adapters. The electrical components must not be 
accessible to the user after installation. Do not use 
the appliance when you are wet or barefoot. Do 
not operate this appliance if it has a damaged 
power cable or plug, if it is not working properly, 
or if it has been damaged or dropped.

 If the supply cord is damaged, it must be 
replaced with an identical one by the 
manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard - risk of 
electric shock.
CLEANING AND MAINTENANCE

 WARNING: Ensure that the appliance is switched 
off and disconnected from the power supply 
before performing any maintenance operation; 
never use steam cleaning equipment - risk of 
electric shock.

DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS
The packaging material is 100% recyclable and is marked with the 
recycle symbol  .
The various parts of the packaging must therefore be disposed of 
responsibly and in full compliance with local authority regulations 
governing waste disposal.

DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES
This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. 
Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. 
For further information on the treatment, recovery and recycling 
of household electrical appliances, contact your local authority, 
the collection service for household waste or the store where you 
purchased the appliance. This appliance is marked in compliance 
with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE). 
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent 
negative consequences for the environment and human health.

The symbol  on the product or on the accompanying documentation 
indicates that it should not be treated as domestic waste but must be 
taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical 
and electronic equipment.
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ΔΊΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΊ ΝΑ ΤΗΡΕΊΤΕ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές 
τις οδηγίες για την ασφάλεια. Φυλάξτε τις οδηγίες 
σε κοντινό σημείο για μελλοντική αναφορά.
Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή περιλαμβάνουν 
σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την 
ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να τηρείτε σε κάθε 
περίπτωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών 
ασφαλείας, για ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή 
λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.

 Κρατήστε τα μικρά παιδιά (0-3 ετών) μακριά 
από η συσκευή.  Κρατήστε τα μικρά παιδιά 
(3-8 ετών) μακριά από η συσκευή εκτός εάν 
επιτηρούνται διαρκώς. Η συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω 
ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης της συσκευής, εφόσον βρίσκονται υπό 
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την 
ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους 
κινδύνους που συνεπάγεται. Τα παιδιά δεν πρέπει 
να παίζουν με τη συσκευή. Εργασίες καθαρισμού 
και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από 
παιδιά χωρίς επιτήρηση.
Μην πιέζετε το καπάκι για να ανοίξει.
ΕΠΊΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται για 
χρήση σε συνδυασμό με εξωτερικό 
χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα 
απομακρυσμένου ελέγχου.

 Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή 
χρήση καθώς και για παρόμοιες χρήσεις όπως: 
χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, 
γραφεία και σε άλλους χώρους εργασίας, 
αγροκτήματα, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, 
bed & breakfast και άλλους χώρους κατοικίας,για 
κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες ή σε 
λεωφόρους.

 Μην φορτώνετε τη συσκευή πάνω από τη 
μέγιστη χωρητικότητα (kg στεγνών ρούχων) που 
αναγράφεται στον πίνακα προγραμμάτων.

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για 
επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή σε εξωτερικό χώρο. 

 Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες (π.χ. νέφτι, 
βενζίνη), απορρυπαντικά που περιέχουν διαλύτες, 
σκόνη καθαρισμού, γυαλί ή γενικής χρήσεως 
καθαριστικά ή εύφλεκτα υγρά. Μην πλένετε στο 
πλυντήριο ρούχα που έχουν καθαριστεί με 
διαλύτες ή εύφλεκτα υγρά.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής 
πρέπει να γίνονται από δύο ή περισσότερα άτομα 
- κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε γάντια 

προστασίας για να αφαιρέσετε τη συσκευασία και 
να κάνετε την εγκατάσταση - κίνδυνος κοψίματος. 

 Μετακινήστε τη συσκευή χωρίς να την 
ανασηκώσετε από την πάνω πλευρά ή από το άνω 
καπάκι.

 Η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής νερού (εάν υπάρχει), τις ηλεκτρικές 
συνδέσεις και τις επισκευές, πρέπει να 
πραγματοποιούνται από τεχνικά εξειδικευμένο 
προσωπικό. Μην επισκευάζετε και μην 
αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, 
εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. 
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το χώρο 
εγκατάστασης. Μετά την αφαίρεση της συσκευής 
από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει 
υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Εάν 
παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με 
τον αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο Kέντρο 
Τεχνικής Υποστήριξης. Μετά την εγκατάσταση, τα 
υλικά συσκευασίας (πλαστικά, φελιζόλ, κ.λπ.) 
πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά - 
κίνδυνος ασφυξίας. Η συσκευή πρέπει να 
αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τροφοδοσία 
πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης - κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας. Κατά την εγκατάσταση, 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά στο 
καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή - κίνδυνος 
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη 
συσκευή μόνο όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

 Η εγκατάσταση της συσκευής δεν πρέπει να 
γίνεται σε χώρους όπου μπορεί αν εκτεθεί σε 
ακραίες συνθήκες, όπως: έλλειψη εξαερισμού, 
θερμοκρασίες κάτω των 5 °C ή άνω των 35 °C.

 Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, 
βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια είναι 
σταθερά και στηρίζονται στο δάπεδο. Ρυθμίστε τα 
όπως απαιτείται και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση 
(χρησιμοποιήστε αλφάδι).

 Αν η εγκατάσταση της συσκευής γίνει πάνω σε 
ξύλο ή “πλευστά” πατώματα (ορισμένα υλικά 
παρκέ και μελαμίνης), τοποθετήστε ένα φύλλο 
60 x 60 x 3 cm (τουλάχιστον) από κόντρα πλακέ 
στο πάτωμα και μετά τοποθετήστε επάνω της 
συσκευή.

 Συνδέστε τον/τους εύκαμπτο/εύκαμπτους 
σωλήνα/σωλήνες εισαγωγής νερού στην παροχή 
πόσιμου νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
τοπικής επιχείρησης ύδρευσης. 

 Μόνο για μοντέλα με παροχή κρύου νερού: 
Μην συνδέετε την παροχή ζεστού νερού.

 Για μοντέλα με παροχή ζεστού νερού: Η 
θερμοκρασία εισαγωγής ζεστού νερού δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους 60 °C.



 Το πλυντήριο είναι εφοδιασμένο με βίδες και 
βραχίονα στήριξης κατά τη μεταφορά για να 
αποφευχθεί τυχόν ζημιά κατά τη μεταφορά. Πριν 
χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων πρέπει να 
αφαιρέσετε τον βραχίονα μεταφοράς (βλ. “Οδηγός 
εγκατάστασης“). Μετά την αφαίρεσή τους, 
καλύψτε τα ανοίγματα με τα 2 παρεχόμενα 
καπάκια. Αφαιρέστε το κάτω προστατευτικό 
δίνοντας κλίση και περιστρέφοντας το πλυντήριο 
πάνω σε μία κάτω πίσω γωνία. Βεβαιωθείτε ότι το 
πλαστικό τμήμα του κάτω προστατευτικού (εάν 
διατίθεται στο μοντέλο σας) παραμένει στη 
συσκευασία και όχι κάτω από το πλυντήριο. Αυτό 
είναι σημαντικό γιατί διαφορετικά το πλαστικό 
τμήμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλυντήριο 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

 Μετά την εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων 
περιμένετε μερικές ώρες πριν την εκκινήσετε, για 
να προσαρμοστεί στις περιβαλλοντικές συνθήκες 
του χώρου.

 Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού στη 
βάση του πλυντηρίου ρούχων (εάν διατίθενται στο 
μοντέλο σας) δεν παρεμποδίζονται από χαλιά ή 
άλλα υλικά.

 Χρησιμοποιείτε μόνο καινούργιους εύκαμπτους 
σωλήνες για τη σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων 
στην παροχή νερού. Τα παλιά σετ σωλήνων δεν 
πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

 Η πίεση παροχής νερού πρέπει να βρίσκεται 
μεταξύ 0,1-1 MPa.

 Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε 
οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής, εκτός αν 
υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στο εγχειρίδιο 
χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένη 
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Η 
επισκευή από εσάς τον ίδιο ή από κάποιον μη 
επαγγελματία ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνο 
συμβάν με απειλητικές για τη ζωή ή την υγεία 
επιπτώσεις ή/και σημαντική βλάβη σε ιδιοκτησία.

 Τα ανταλλακτικά για την οικιακή συσκευή θα 
είναι διαθέσιμα για 10 έτη μετά τη διάθεση της 
τελευταίας μονάδας στην αγορά, όπως ορίζεται 
από τον ευρωπαϊκό κανονισμό Ecodesign.
ΗΛΕΚΤΡΊΚΕΣ ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ

 Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της 
συσκευής από την ηλεκτρική τροφοδοσία με 
αφαίρεση του φις εάν η πρίζα είναι προσβάσιμη ή 
με χρήση του πολυπολικού διακόπτη που έχει 
εγκατασταθεί πριν από την πρίζα σύμφωνα με τα 
εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας και η 
συσκευή πρέπει να διαθέτει γείωση με βάση τα 
εθνικά πρότυπα ασφαλείας. 

 Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης 
(μπαλαντέζες), πολύπριζα ή προσαρμογείς. Μετά 
την εγκατάσταση, δεν πρέπει να είναι δυνατή η 
πρόσβαση του χρήστη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε 
βρεγμένος ή με γυμνά πόδια. Μη χρησιμοποιήσετε 
τη συσκευή εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο 
ή το φις, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει 
πέσει ή εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά.

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί 
ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής 
υποστήριξης ή άλλα καταρτισμένα άτομα, ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι - κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας.
ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ ΚΑΊ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από οποιαδήποτε 
εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
είναι σβηστή και αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο 
τροφοδοσίας Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συσκευές 
καθαρισμού με ατμό - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
ΑΠΟΡΡΊΨΗ ΤΩΝ ΥΛΊΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το 
σύμβολο της ανακύκλωσης .
Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει συνεπώς να απορρίπτονται 
με υπευθυνότητα και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της 
τοπικής δημοτικής αρχής όσον αφορά τη διάθεση αποβλήτων.

ΑΠΟΡΡΊΨΗ ΗΛΕΚΤΡΊΚΩΝ ΟΊΚΊΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή 
επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των τοπικών αρχών. Για περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές 
αρχές, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα 
από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα 
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα 
βοηθήσετε στην αποτροπή των πιθανά βλαβερών συνεπειών για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έγγραφα 
υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό 
απόρριμμα, αλλά πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο κέντρο 
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων.
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