Σύντομος οδηγός
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟYΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡAΣΑΤΕ EΝΑ ΠΡΟΪOΝ WHIRLPOOL.
Για να λάβετε πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη,
καταχωρήστε τη συσκευή σας στο
www.whirlpool.eu/register

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ασφάλεια, διαβάστε τον οδηγό Υγείας και Ασφάλειας.
Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, πρέπει να αφαιρέσετε τις βίδες μεταφοράς. Για πιο
αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση των βιδών, ανατρέξτε στον Οδηγό
Εγκατάστασης.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
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1. Κουμπί ΓΡΗΓΟΡΟ
2. Κουμπιά ΚΥΛΙΣΗ ΕΠΑΝΩ/ΚΥΛΙΣΗ ΚΑΤΩ
3. Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
4. Κουμπί και ενδεικτική λυχνία FRESHCARE+
5. Κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
6. Κουμπί ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΚΛΕΙΔΩΜΑ
7. Κουμπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝAΡΞΗΣ
8. Κουμπί ΣΤΥΨΙΜΟ
9. Κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
10. Κουμπί ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΥΚΛΟΥ/ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
11. Κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΤΜΟ
12. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
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Υπόλοιπο νωπότητας %
(***)

Κατανάλωση ενέργειας kWh

Σύνολο νερού l

Θερμοκρασία °C πλύσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΚΛΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
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40°C

- 40°C

600

4,0

**





–





–



–

–

–

–

Μικτά
Συνθετικά (3)
Βαμβακερά (2)
Ευαίσθητα
20°C

40°C
40°C
40°C
30°C
20 °C
30°C

- 40°C
- 60°C
- 90°C
- 30°C
- 20 °C
- 30°C

1400
1200
1400
0
1400
600

10,0
5,5
10,0
1,0
10,0
2,0

**
2:45
3:40
**
1:40
**






–








–


–
–
–















–


–
–
–








–
35
49
–
54
–

–
0,83
1,42
–
0,21
–

–
56
100
–
90
–

–
45
45
–
22
–

Μέγιστο φορτίο 10 kg
Είσοδος ισχύος σε λειτουργία απενεργοποίησης 0,5 W / σε λειτουργία αναμονής 8 W

Απορρυπαντικά και πρόσθετα

Θερμοκρασία

Πρόπλυ- Πλύσιμο Μαλακτικό
ση
ρούχων

Κύκλος πλυσίματος
Ρύθμιση

Μάλλινα
Στύψιμο & Αποστράγγιση
*
Ξέπλυμα & Στύψιμο

Εύρος

ΜέΜέγ. ταχύτητα γιστο
Διάρκεια
στυψίματος φορτίο (ώρα
: λεπτά)
(σ.τ.λ.)
(kg)

Συνιστώμενο
απορρυπαντικό
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Αντιαλλεργικό

60°C

Περισσότεροι Κύκλοι
• Πουκάμισα
• Τζιν

40°C
40°C

- 40°C
- 40°C

600
800

2,0
4,0

**
**







–
–







–
–




–
–

–
–

–
–

–
–

• Σεντόνια & Πετσέτες

60°C

- 60°C

1400

10,0

**
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–

–

–

–

• Παπλώματα

30°C

- 30°C

1000

3,5

**

–



–





–



–

–

–

–

• Μεταξωτά & Κουρτίνες
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- 30°C

–

1,0

**





–





–



–

–

–
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• Μωρουδιακά
• Παιχνίδια
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• PΑντικείμενα Κατοικιδίων
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• Πολύχρωμα
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• Κατά των λεκέδων
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Γρήγορο 30’
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Φρεσκάρισμα με ατμό 20’
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Eco 40-60

(1)

Πλήρες φορτίο 45’

–

 Απαιτούμενη δόση  Προαιρετική δόση

! Επιλέγοντας «Περισσότεροι Κύκλοι
» στο κουμπί ελέγχου, έχετε πρόσβαση σε
πρόσθετους κύκλους πλυσίματος, οι οποίοι φαίνονται στον παραπάνω πίνακα.
Η διάρκεια του κύκλου που υποδεικνύεται στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο οδηγιών είναι μια
εκτίμηση που βασίζεται σε τυπικές συνθήκες. Η ακριβής διάρκεια μπορεί να ποικίλει και
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και η πίεση του εισερχόμενου
νερού, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ποσότητα του απορρυπαντικού, η ποιότητα και ο
τύπος του φορτίου των ρούχων, η εξισορρόπηση του φορτίου και οποιεσδήποτε πρόσθετες
επιλογές έχουν ενεργοποιηθεί. Οι τιμές που παρέχονται για όλα τα προγράμματα, εκτός του
προγράμματος Eco 40-60, είναι ενδεικτικές.
1) Eco 40-60
- Δοκιμαστικός κύκλος πλυσίματος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τον
οικολογικό σχεδιασμό 2019/2014. Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση
ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων.
Σημείωση: οι τιμές ταχύτητας στυψίματος που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να
διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα.

Για όλα τα ιδρύματα δοκιμών:
2) Παρατεταμένος κύκλος βαμβακερών: ρυθμίστε τον κύκλο πλυσίματος στο «Βαμβακερά
» με θερμοκρασία 40°C.
3) Παρατεταμένος κύκλος συνθετικών: ρυθμίστε τον κύκλο πλυσίματος στο «Συνθετικά »
με θερμοκρασία 40°C.

* Εάν επιλέξετε τον κύκλο «Στύψιμο & Αποστράγγιση

» και αποκλείσετε τον κύκλο
στυψίματος, το πλυντήριο θα αδειάσει μόνο το νερό.
** Μπορείτε να ελέγχετε τη διάρκεια των κύκλων πλυσίματος στην οθόνη.
*** Μετά τη λήξη του προγράμματος και το στύψιμο με τη μέγιστη επιλέξιμη ταχύτητα
στυψίματος, στην προεπιλεγμένη ρύθμιση του προγράμματος.
6th Sense - η τεχνολογία αισθητήρων προσαρμόζει το νερό, την ενέργεια και τη διάρκεια του
προγράμματος στο φορτίο πλύσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. Επάνω επιφάνεια
2. Συρτάρι απορρυπαντικών

1.
2.

3.

3. Πλαίσιο ελέγχου
4. Λαβή

4.

5. Πόρτα

5.

6. Φίλτρο αντλίας/Σωλήνας αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης
(πίσω από το πτερύγιο καλύμματος)

6.

7. Ρυθμιζόμενα πόδια (4)

ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

7.

Να χειρίζεστε το συρτάρι απορρυπαντικών με προσοχή. Αποφεύγετε το απότομο
τράβηγμα ή σπρώξιμο του συρταριού κατά το άνοιγμα ή
3
το κλείσιμο.
2
1
Θήκη 1: Απορρυπαντικό πρόπλυσης (σκόνη)
θήκη 2: Απορρυπαντικό για τον κύκλο πλυσίματος
(σκόνη ή υγρό)
θήκη 3: Πρόσθετα (μαλακτικά, κ.λπ.)
Το μαλακτικό δεν πρέπει να ξεχειλίζει από τη σχάρα.
! Χρησιμοποιείτε σκόνη απορρυπαντικού για τα λευκά
βαμβακερά ρούχα, για την πρόπλυση και για πλύσιμο σε
θερμοκρασία πάνω από τους 60°C.
! Ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία
του απορρυπαντικού.

ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σύμβολα της ετικέτας για τη
φροντίδα πλυσίματος του ρούχου. Η τιμή που υποδεικνύεται στο σύμβολο είναι η
μέγιστη συνιστώμενη θερμοκρασία για το πλύσιμο του ρούχου.
Μικτά, Επιπλέον Ησυχία
Ανακαλύψτε την ησυχία: αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί αθόρυβα για ολόκληρο τον κύκλο,
συμπεριλαμβανομένης της φάσης στυψίματος. Σχεδιασμένο για μισό φορτίο και συνδυασμό ινών
(βαμβακερά & συνθετικά), με ταχύτητα στυψίματος προσαρμοσμένη για πιο ήπιο καθάρισμα. Μετά
τον κύκλο, ξεκινά αυτόματα η επιλογή FreshCare+, για 100% φρεσκάδα και απόλυτη σιγουριά.
Μικτά
Για πλύση ανθεκτικών ρούχων που είναι ελαφρώς έως κανονικά λερωμένα, από
βαμβακερές, λινές, συνθετικές ίνες και συνδυασμό ινών.
Συνθετικά
Κατάλληλο για μέτρια λερωμένα ρούχα από συνθετικές ίνες (π.χ. πολυεστέρα,
πολυακρυλικό, βισκόζ, κ.λπ.) ή συνδυασμό συνθετικών-βαμβακερών ινών.
Βαμβακερά
Ανθεκτικά βαμβακερά που είναι κανονικά έως πολύ λερωμένα.
Ευαίσθητα
Για πλύση πολύ ευαίσθητων ρούχων. Συνιστάται να γυρίζετε τα ρούχα από την ανάποδη πριν τα
πλύνετε. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό στα ευαίσθητα ρούχα.
20°C
Για το πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων, σε θερμοκρασία 20 °C.
Μάλλινα
Όλα τα μάλλινα ρούχα μπορούν να πλυθούν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Μάλλινα»,
ακόμα και όσα φέρουν την ετικέτα «μόνο πλύσιμο στο χέρι». Για βέλτιστα αποτελέσματα,
χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά και μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δήλωση κιλών ρούχων.
Στύψιμο & Αποστράγγιση
Στύβει τα ρούχα και κατόπιν αδειάζει το νερό. Για ανθεκτικά ρούχα. Εάν αποκλείσετε τον
κύκλο στυψίματος, το μηχάνημα θα αδειάσει μόνο το νερό.
Ξέπλυμα & Στύψιμο
Ξεπλένει και κατόπιν στύβει. Για ανθεκτικά ρούχα.
Αντιαλλεργικό
Κατάλληλο για την αφαίρεση σημαντικών αλλεργιογόνων, όπως η γύρη, τα ακάρεα και το
τρίχωμα της γάτας ή του σκύλου, χάρη στην τεχνολογία υψηλής θερμοκρασίας και τον
πρόσθετων κύκλων ξεβγάλματος.
! Αυτός ο κύκλος λειτουργεί σε θερμοκρασία 60°C για τουλάχιστον 30 λεπτά.
Περισσότεροι Κύκλοι
•
Πουκάμισα
Χρησιμοποιήστε τον ειδικό κύκλο πλυσίματος για να πλύνετε πουκάμισα διαφορετικών
υφασμάτων και χρωμάτων, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα λάβετε τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα.
•
Τζιν
Γυρίστε τα ρούχα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε και χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό.
•
Σεντόνια & Πετσέτες
Για πλύσιμο σεντονιών και πετσετών σε έναν κύκλο. Βελτιστοποιεί τη χρήση του
μαλακτικού και επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου και ηλεκτρικού ρεύματος.
Συνιστούμε τη χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη.
•
Παπλώματα
Σχεδιασμένο για το πλύσιμο ειδών και καλυμμάτων με γέμιση, όπως διπλά ή μονά
παπλώματα, μαξιλάρια και άνορακ. Συνίσταται να βάζετε τα είδη με γέμιση στον κάδο
με τις άκρες διπλωμένες προς τα μέσα και ο όγκος τους να μην υπερβαίνει τα ¾ του
συνολικού όγκου του κάδου. Για ιδανικό πλύσιμο, συνιστούμε υγρό απορρυπαντικό.
•
Μεταξωτά & Κουρτίνες
Χρησιμοποιήστε τον ειδικό κύκλο πλυσίματος για να πλύνετε όλα τα μεταξωτά ρούχα ή τις
κουρτίνες. Συνιστούμε τη χρήση ειδικού απορρυπαντικού για το πλύσιμο των ευαίσθητων ρούχων.
Για το πλύσιμο των κουρτινών, διπλώστε και τοποθετήστε τις σε μια μαξιλαροθήκη ή
διχτυωτή τσάντα.
•
Μωρουδιακά
Χρησιμοποιήστε τον ειδικό κύκλο πλυσίματος για την αφαίρεση λεκέδων που
προκαλούν συνήθως τα μωρά, ενώ παράλληλα αφαιρείται κάθε ίχνος απορρυπαντικού

από τις πάνες, για να προστατεύεται το ευαίσθητο δέρμα των μωρών από τις αλλεργικές
αντιδράσεις. Ο κύκλος είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να μειώνει τον αριθμό βακτηρίων
χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ποσότητα νερού και βελτιστοποιώντας την επίδραση
των ειδικών απολυμαντικών πρόσθετων του απορρυπαντικού.
•
Παιχνίδια
Ειδικό πρόγραμμα για την αφαίρεση σκόνης και το πλύσιμο παιχνιδιών.
•
Αντικείμενα Κατοικιδίων
Ιδανικό για την αφαίρεση τριχώματος ζώων από κλινοσκεπάσματα και αντικείμενα κατοικιδίων.
•
Πολύχρωμα
Αυτός ο κύκλος είναι κατάλληλος για το πλύσιμο πολύχρωμων ειδών ή διαφόρων
χρωμάτων μαζί. Το πρόγραμμα έχει μελετηθεί ώστε να διασφαλίζει τη φροντίδα των
χρωμάτων, λειτουργώντας στους 20°C με την ίδια απόδοση που θα είχε και στους 40°C.
Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού για χρωματιστά ρούχα και για χαμηλές θερμοκρασίες.
! Συνιστάται πάντα να ξεχωρίζετε τα ρούχα που είναι ξεθωριασμένα και τα καινούρια
χρωματιστά ρούχα που πλένονται για πρώτη φορά.
•
Κατά των λεκέδων
Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ρούχα με ανθεκτικά χρώματα που έχουν δύσκολους
λεκέδες. Διασφαλίζει κατηγορία πλυσίματος που είναι υψηλότερη από την τυπική
κατηγορία. Κατά τη λειτουργία του προγράμματος, μην τοποθετείτε μαζί ρούχα
διαφορετικών χρωμάτων. Συνιστούμε τη χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη. Εάν
υπάρχουν επίμονοι λεκέδες, συνιστάται η προεπεξεργασία με ειδικά πρόσθετα.
Eco 40-60
Για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων που επισημαίνεται ότι
μπορούν να πλένονται στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτό είναι το
κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά και το πιο αποτελεσματικό ως προς την κατανάλωση
νερού και ενέργειας.
Πλήρες φορτίο 45’
Κατάλληλο για το πλύσιμο ενός πλήρους φορτίου βαμβακερών ρούχων με μέτριους
λεκέδες σε 45 λεπτά.
Γρήγορο 30’
Για γρήγορο πλύσιμο ρούχων που είναι ελαφρώς λερωμένα. Αυτός ο κύκλος διαρκεί μόνο
30 λεπτά, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.
Φρεσκάρισμα με ατμό 20’
Τα ρούχα θα είναι υγρά μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, επομένως συνιστούμε να τα
κρεμάσετε για να στεγνώσουν (2 kg, περίπου 3 τεμάχια). Αυτό το πρόγραμμα φρεσκάρει τα
ρούχα αφαιρώντας τις δυσάρεστες οσμές και χαλαρώνοντας τις ίνες. Τοποθετήστε μόνο
στεγνά ρούχα (που δεν είναι βρώμικα) και επιλέξτε το πρόγραμμα «Φρεσκάρισμα με ατμό
20’ ». Τα ρούχα θα είναι λίγο νωπά στο τέλος του κύκλου και μπορείτε να τα φορέσετε
μέσα σε λίγα λεπτά. Με το πρόγραμμα «Φρεσκάρισμα με ατμό 20’ » το σιδέρωμα θα είναι
ευκολότερο.
! Μην προσθέσετε μαλακτικό ή απορρυπαντικό.
! Δεν συνιστάται για μάλλινα ή μεταξωτά ρούχα.

ΟΘΌΝΗ

Η οθόνη είναι χρήσιμη κατά τον προγραμματισμό του πλυντηρίου και παρέχει πολλές
πληροφορίες.
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Πατώντας τα κουμπιά
και
, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή που επιθυμείτε και να
την επιβεβαιώσετε με το κουμπί
.
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη
γλώσσα και στην οθόνη θα εμφανιστεί αυτόματα το μενού επιλογής γλώσσας.
Για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε, πατήστε τα κουμπιά
και
. Για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή, πατήστε το κουμπί
.
Στην περιοχή Α θα εμφανιστούν τα εξής: το εικονίδιο και το επιλεγμένο πρόγραμμα
πλυσίματος, οι φάσεις της πλύσης και ο χρόνος που απομένει μέχρι το τέλος του κύκλου
πλυσίματος.
Στην περιοχή Β θα εμφανιστούν: οι προτιμώμενες επιλογές, η ενέργεια και η κατανάλωση
νερού για τον επιλεγμένο κύκλο και σύμβολο του κουμπιού κλειδώματος.
Στην περιοχή C θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη θερμοκρασία από τις βασικές ρυθμίσεις του
προγράμματος. Εάν το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει ρύθμιση της θερμοκρασίας, στην
περιοχή θα εμφανιστεί το σύμβολο «-- °».
Στην περιοχή D θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη ταχύτητα του κύκλου στυψίματος από τις
βασικές ρυθμίσεις του προγράμματος. Εάν το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει ρύθμιση του
κύκλου στυψίματος, στην περιοχή θα εμφανιστεί το σύμβολο «-- °».
Στην περιοχή E θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει μέχρι την έναρξη του επιλεγμένου
προγράμματος, εάν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ.
Πατήστε το κουμπί F για να έχετε πρόσβαση στο μενού από το οποίο θα ρυθμίσετε
πρόσθετες επιλογές πλυσίματος.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί F για 3 δευτερόλεπτα για να έχετε πρόσβαση στο
μενού ρυθμίσεων:
- Γλώσσα: πατώντας τα κουμπιά
και
, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα που
επιθυμεί και να επιβεβαιώσει την επιλογή του με το κουμπί
.
- Ήχος: πατώντας τα κουμπιά
και
, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να

απενεργοποιήσει τον ήχο των κουμπιών και να επιβεβαιώσει την επιλογή του με το κουμπί
.
- Φωτεινότητα: πατώντας τα κουμπιά
και
, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον
βαθμό φωτεινότητας και να επιβεβαιώσει την επιλογή του με το κουμπί
.
- Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
για 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
! Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλυσίματος, εάν ο χρήστης δεν αλληλεπιδράσει με την
οθόνη για 5 λεπτά, θα ενεργοποιηθεί η ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ. Για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο παράθυρο, απλά πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
Βλάβη: Καλέστε την τεχνική υποστήριξη
Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων»
Βλάβη: Το φίλτρο αντλίας αδειάσματος βούλωσε
Το νερό δεν μπορεί να αδειάσει. Το φίλτρο αντλίας αδειάσματος μπορεί να έχει βουλώσει
Βλάβη: Δεν υπάρχει νερό
Απουσία νερού ή ανεπάρκεια τροφοδοσίας νερού.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων».
Κλείδωμα πλήκτρων
Για να κλειδώσετε το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
για
3 δευτερόλεπτα περίπου. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «KEY LOCK» (ΚΛΕΙΔΩΜΑ
ΠΛΗΚΤΡΩΝ), το πλαίσιο ελέγχου είναι κλειδωμένο (εκτός από το κουμπί λειτουργίας
ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. ). Αυτό εμποδίζει τυχαίες αλλαγές στους κύκλους πλυσίματος, ειδικά
όταν τα παιδιά βρίσκονται στο σπίτι. Για να ξεκλειδώσετε το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί
για 3 δευτερόλεπτα.
Ένδειξη κλειδωμένης πόρτας
Όταν είναι αναμμένο, το σύμβολο υποδεικνύει ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη. Για να
αποτρέψετε οποιαδήποτε βλάβη, περιμένετε μέχρι το σύμβολο να απενεργοποιηθεί πριν
ανοίξετε την πόρτα.
Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ ο κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/
ΠΑΥΣΗ
. Εάν το σύμβολο
είναι απενεργοποιημένο, η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Μόλις εγκαταστήσετε τη συσκευή και πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, πραγματοποιήστε έναν κύκλο πλυσίματος με απορρυπαντικό και χωρίς άπλυτα ρούχα, χρησιμοποιώντας τον
κύκλο πλυσίματος Βαμβακερά (60°) χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Πρόπλυση.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμάστε τα άπλυτα ρούχα ακολουθώντας τις προτάσεις που εμφανίζονται στην
ενότητα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. . Η ένδειξη «WHIRLPOOL» θα
εμφανιστεί στην οθόνη.
- Ανοίξτε την πόρτα. Φορτώστε τα άπλυτα ρούχα διασφαλίζοντας ότι δεν έχετε υπερβεί τη
μέγιστη ποσότητα φορτίου που υποδεικνύεται στον πίνακα του κύκλου πλυσίματος.
- Σπρώξτε για να ανοίξετε το συρτάρι απορρυπαντικών και ρίξτε το απορρυπαντικό στις
αντίστοιχες θήκες, όπως περιγράφεται στην ενότητα «ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ».
- Κλείστε την πόρτα.
- Το μηχάνημα επιλέγει αυτόματα την προεπιλεγμένη θερμοκρασία και την ταχύτητα
αποστράγγισης για τον επιλεγμένο κύκλο πλυσίματος.
- Επιλέξτε τον κύκλο πλυσίματος που θέλετε.
- Ορίστε τις επιλογές που θέλετε.
- Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
για να εκκινήσετε τον κύκλο πλυσίματος. Η
πόρτα θα κλειδώσει (ενεργοποίηση συμβόλου ). Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα
ξεκινήσει η διαδικασία Ανίχνευση.

ΠΑΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

Για να διακόψετε τον κύκλο πλυσίματος, πατήστε ξανά το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
. Για
να εκκινήσετε τον κύκλο πλυσίματος από το σημείο στο οποίο διακόπηκε, πατήστε ξανά το
κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Μόλις ο κύκλος ξεκινήσει, ανάβει το σύμβολο
για να δείξει ότι δεν μπορείτε να ανοίξετε
την πόρτα. Για όσο διάστημα ένας κύκλος πλυσίματος βρίσκεται σε εξέλιξη, η πόρτα
παραμένει κλειδωμένη. Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ ο κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη, για
παράδειγμα, για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα, πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/
ΠΑΥΣΗ
για να διακόψετε τον κύκλο. Εάν το σύμβολο
δεν είναι αναμμένο, η πόρτα
μπορεί να ανοίξει. Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
ξανά για να συνεχίσετε τον
κύκλο. Μόλις ξεκινήσει ο κύκλος, θα ξεκινήσει η διαδικασία Ανίχνευσης: ο κάδος θα
μετακινηθεί και, στη συνέχεια, η πόρτα θα ξεκλειδώσει και θα κλειδώσει ξανά, ώστε να
ξεκινήσει σωστά ο κύκλος πλυσίματος.

ΔΙΑΚΟΠΗ&ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Ένα εικονίδιο στην οθόνη θα υποδείξει πότε μπορείτε να τοποθετήσετε στο πλυντήριο
περισσότερα ρούχα, χωρίς να μειώσετε την απόδοση του πλυσίματος. Για να προσθέσετε
ρούχα, πρώτα διακόψτε το πλυντήριο πατώντας το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
και
κατόπιν ανοίξτε την πόρτα και βάλτε μέσα τα ρούχα.
Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
ξανά για να επανεκκινήσετε τον κύκλο πλυσίματος
από το σημείο που τον διακόψατε.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Για να αλλάξετε έναν κύκλο πλυσίματος ενώ είναι σε εξέλιξη, διακόψτε το πλυντήριο με το
κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
, κατόπιν επιλέξτε τον κύκλο που θέλετε και πατήστε ξανά το
κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
.
! Για να ακυρώσετε έναν κύκλο που έχει ήδη ξεκινήσει, πατήστε και κρατήστε πατημένο για
μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί λειτουργίας ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. . Αν υπάρχει νερό, θα ξεκινήσει
η λειτουργία αποστράγγισης. Ο κύκλος θα διακοπεί και το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Αυτό υποδεικνύεται από τη λέξη «CYCLE END» (ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ) στην οθόνη. Όταν το
σύμβολο
σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Ανοίξτε την πόρτα, βγάλτε τα ρούχα
και απενεργοποιήστε το πλυντήριο. Εάν δεν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας ΕΝΕΡΓ./
ΑΠΕΝΕΡΓ.
, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα ύστερα από 10 λεπτά περίπου.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
- Εάν οι επιλεγμένη ρύθμιση δεν είναι συμβατή με τη ρύθμιση του κύκλου πλυσίματος ή με
κάποια άλλη επιλογή που κάνατε νωρίτερα, το όνομα της μη συμβατής επιλογής θα εμφανιστεί
με γκρι χρώμα στην οθόνη, η φράση «Not available» (Μη διαθέσιμο) θα εμφανιστεί στην
οθόνη, θα ακουστεί ένας ήχος κουδουνιού και η επιλογή δεν θα ενεργοποιηθεί.
FreshCare+
Αυτή η επιλογή είναι σχεδιασμένη για να διατηρεί τα ρούχα σας φρέσκα για έως και 6 ώρες
από το τέλος του κύκλου.
Το καινοτόμο σύστημα FreshCare+ φροντίζει τα ρούχα σας μέσα στο πλυντήριο με μια ήπια
δράση ατμού και περιστροφών. Το σύστημα Φροντίδα φρεσκάδας+ πραγματοποιεί απαλές
μαλάξεις στα ρούχα με αργές επαναλαμβανόμενες κινήσεις, οι οποίες εναλλάσσονται με
δράση ατμού - αφήνοντας τον αέρα να κυκλοφορήσει μέσα από τις ίνες ώστε τα ρούχα να
διατηρούνται φρέσκα και να μην παράγονται δυσοσμίες. Με την επεξεργασία Φροντίδα
φρεσκάδας+ έχετε σιγουριά και πραγματικά πιο φρέσκα ρούχα - ακόμα και ώρες μετά το
τέλος του κύκλου. Η επεξεργασία Φροντίδα φρεσκάδας+ εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό
των βασικών πηγών δυσοσμίας (μέσα στο πλυντήριο) έως και 6 ώρες μετά το τέλος του
πλυσίματος.
Γρήγορο
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να μειώσετε τον χρόνο του κύκλου. Αυτός ο κύκλος
συνιστάται για το πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων ρούχων.
Καθαρισμός με ατμό
Αυτή η επιλογή ενισχύει την απόδοση του πλυσίματος παράγοντας ατμό στη διάρκεια του
κύκλου πλυσίματος με σκοπό την αφαίρεση τυχόν βακτηρίων από τις ίνες, που
καθαρίζονται ταυτόχρονα. Τοποθετήστε τα άπλυτα στον κάδο, επιλέξτε ένα συμβατό
πρόγραμμα και επιλέξτε Steam Hygiene (Καθαρισμός με ατμό).
! Ο ατμός που παράγεται κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου μπορεί να θολώσει το τζάμι
της πόρτας.
Καθυστέρηση έναρξης
Για να ορίσετε έναρξη του επιλεγμένου κύκλου με καθυστέρηση, πατήστε το αντίστοιχο
κουμπί επαναλαμβανόμενα μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό διάστημα καθυστέρησης.
Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, οι επιλεγμένες τιμές για την καθυστέρηση
έναρξης θα εμφανιστούν στην οθόνη. Για να καταργήσετε τη ρύθμιση καθυστέρησης
έναρξης, πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «--:--».
Εύκολο σιδέρωμα
Αν επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, οι κύκλοι πλυσίματος και στυψίματος θα τροποποιηθούν
έτσι ώστε να μειωθεί το τσαλάκωμα.
Πολλαπλό ξέβγαλμα
Επιλέγοντας αυτό το πρόγραμμα, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του ξεβγάλματος
και εξασφαλίζεται η μέγιστη αφαίρεση απορρυπαντικού. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για
ευαίσθητα δέρματα. Πατήστε το κουμπί μία, δύο ή τρεις φορές για να επιλέξετε επιπλέον
1, 2 ή 3 ξεβγάλματα μετά τον τυπικό κύκλο ξεβγάλματος, και αφαιρέστε κάθε ίχνος
απορρυπαντικού. Πατήστε ξανά το κουμπί για να επιστρέψετε στον τύπο ξεβγάλματος
«Κανονικό ξέβγαλμα».
Κρύα πλύση
Αυτή η επιλογή εξοικονομεί ενέργεια με το να μη ζεσταίνει το νερό για το πλύσιμο των
ρούχων σας – ένα όφελος για το περιβάλλον αλλά και για τον λογαριασμό κατανάλωσης
ενέργειας. Αντ’ αυτού, η ενισχυμένη δράση πλυσίματος και η βελτιστοποίηση του νερού
εξασφαλίζει σπουδαία αποτελέσματα πλυσίματος στον ίδιο μέσο χρόνο ενός τυπικού
κύκλου.
Για τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος, συνιστούμε τη χρήση υγρού απορρυπαντικού.
Πρόπλυση
Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε πρόπλυση.
Θερμοκρασία
Κάθε κύκλος πλυσίματος διεξάγεται με μια προκαθορισμένη θερμοκρασία. Για να
τροποποιήσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί « ». Η τιμή θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Στύψιμο
Κάθε κύκλος πλυσίματος διεξάγεται με μια προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος. Για να
τροποποιήσετε την ταχύτητα στυψίματος, πατήστε το κουμπί «
». Η τιμή θα εμφανιστεί
στην οθόνη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ένα υπενθύμιση i στην οθόνη θα υπενθυμίζει στους χρήστες τακτικά (σχεδόν σε κάθε 50
κύκλους) ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας κύκλος συντήρησης για τον καθαρισμό του
πλυντηρίου και την απομάκρυνση της συσσώρευσης αλάτων και των δυσάρεστων οσμών.
Για βέλτιστη συντήρηση, προτείνουμε την πραγματοποίηση ενός άδειου κύκλου
«Βαμβακερά», σε ελάχιστη θερμοκρασία 60°C χωρίς Πρόπλυση και χρησιμοποιώντας
καθαριστικό αλάτων και λιπών WPRO.
Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν επικοινωνώντας με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης
ή μέσω της ιστοσελίδας www.whirlpool.eu.
Η Whirlpool δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στη συσκευή από
τη χρήση άλλων καθαριστικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά για πλυντήρια.
Για να διαγράψετε την ειδοποίηση απομάκρυνσης αλάτων, γυρίστε τον επιλογέα
προγραμμάτων ή πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (συμπεριλαμβανομένου του κουμπιού
λειτουργίας ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Χωρίστε τα άπλυτα σύμφωνα με:
Τον τύπο του υφάσματος (βαμβακερά, ανάμεικτες ίνες, συνθετικά, μάλλινα, ρούχα για
πλύσιμο στο χέρι). Το χρώμα (ξεχωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά, πλύνετε τα
καινούρια χρωματιστά ρούχα ξεχωριστά). Την ευαισθησία (μικρά ρούχα - όπως καλσόν από
νάιλον - και ρούχα με αγκράφες - όπως τα σουτιέν: βάλτε τα σε ένα πάνινο σακίδιο).
Αδειάστε τις τσέπες:
Αντικείμενα όπως τα κέρματα ή οι αναπτήρες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο
πλυντήριο και τον κάδο. Ελέγξτε όλα τα κουμπιά.
Ακολουθήστε τη συνιστώμενη δόση/πρόσθετα
Βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα καθαρισμού, αποτρέπει τα ενοχλητικά υπολείμματα

περίσσιου απορρυπαντικού στα ρούχα σας και εξοικονομεί χρήματα, καθώς αποτρέπει τη
σπάταλη του απορρυπαντικού
Χρησιμοποιήστε χαμηλή θερμοκρασία και μεγαλύτερη διάρκεια
Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικώς
εκείνα τα οποία πραγματοποιούν πλύσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες και για μεγαλύτερη
διάρκεια.
Τηρήστε τα μεγέθη των φορτίων
Γεμίστε το πλυντήριό σας βάσει της χωρητικότητας που υποδεικνύεται στον «ΠΙΝΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», ώστε να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια.
Θόρυβος και απόνερα που δεν αντλούνται
Επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στυψίματος
κατά τη φάση του στυψίματος, τόσο δυνατότερος ο θόρυβος και τόσο λιγότερη η ποσότητα
απόνερων που δεν αντλήθηκαν.

ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το από την
κεντρική πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για να καθαρίσετε το πλυντήριο. Καθαρίζετε
και συντηρείτε το πλυντήριο ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο).
Αποσυνδέστε την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος
Κλείστε τη βρύση νερού μετά από κάθε πλύση. Αυτό θα περιορίσει τη φθορά του
υδραυλικού συστήματος στο εσωτερικό του πλυντηρίου και θα συμβάλλει στην αποτροπή
των διαρροών.
Αποσυνδέστε το πλυντήριο όταν το καθαρίζετε και στη διάρκεια όλων των εργασιών
συντήρησης.
Καθαρισμός του πλυντηρίου
Το εξωτερικό μέρος και τα λαστιχένια εξαρτήματα της συσκευής μπορούν να καθαριστούν με ένα
μαλακό πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αποξεστικά.
Καθαρίστε το συρτάρι απορρυπαντικών
Πλύνετέ το κάτω από τρεχούμενο νερό. Αυτή η ενέργεια πρέπει να επαναλαμβάνεται συχνά.
Φροντίστε την πόρτα και τον κάδο
Αφήνετε πάντοτε την πόρτα μισάνοιχτη ώστε να μην παράγονται δυσοσμίες.
Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας νερού
Ελέγχετε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Εάν παρουσιάζει
σχισίματα ή ρωγμές, θα πρέπει να τον αντικαταστήσετε: στη διάρκεια των κύκλων
πλυσίματος, η υψηλή πίεση του νερού μπορεί να σπάσει ξαφνικά τον σωλήνα.
! Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένους σωλήνες.
Καθαρισμός του φίλτρου αντλίας αδειάσματος/αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού
Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα, πριν από τον καθαρισμό του
φίλτρου νερού ή την αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού.
Εάν χρησιμοποιήσατε πρόγραμμα ζεστού νερού, περιμένετε να κρυώσει το νερό πριν από
την αποστράγγιση του νερού. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αντλίας αδειάσματος, ώστε να
αποφύγετε τυχόν απόφραξη του φίλτρου που ενδεχομένως να εμποδίσει την αποστράγγιση
του νερού. Εάν το νερό δεν μπορεί να αποστραγγιστεί, εμφανίζεται στην οθόνη η υπόδειξη
ότι το φίλτρο αντλίας αδειάσματος μπορεί να έχει φράξει.
1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το από την πρίζα.
2. Πιέστε απαλά το επάνω μέρος του καλύμματος φίλτρου για να το ανοίξετε.

3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κοντά στην αντλία, ώστε να συγκεντρώνεται εκεί τυχόν διαρροή.
4. Τεντώστε τον «σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης» μέχρι το δοχείο.

5.Περιστρέψτε το πώμα του «σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης» που βρίσκεται στο
άκρο του σωλήνα και αφήστε το νερό να χυθεί στο δοχείο.

6. Περιστρέψτε τη λαβή του φίλτρου εξαγωγής και τραβήξτε το από το περίβλημα.
Όταν το δοχείο γεμίσει με νερό, τοποθετήστε το πώμα στο άκρο του σωλήνα και εισαγάγετε
ξανά τον μικρό σωλήνα στη βάση του πλυντηρίου. Έπειτα, αδειάστε το δοχείο.
Στη συνέχεια, κλείστε καλά τον σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης με το πώμα.

7. Αφαίρεση φίλτρου: Απλώστε ένα βαμβακερό ύφασμα κάτω από το φίλτρο αντλίας
αδειάσματος, το οποίο μπορεί να απορροφήσει μια μικρή ποσότητα νερού. Κατόπιν, αφαιρέστε
το φίλτρο αντλίας αδειάσματος περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα προς τα έξω.

8. Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας αδειάσματος: αφαιρέστε τα υπολείμματα που υπάρχουν
στο φίλτρο και καθαρίστε το κάτω από τρεχούμενο νερό.
9. Εισαγάγετε το φίλτρο αντλίας αδειάσματος: Επανεισαγάγετε το φίλτρο αντλίας
αδειάσματος περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Φροντίστε να το περιστρέψετε ώστε να
σφίξει όσο το δυνατόν περισσότερο. Η λαβή του φίλτρου πρέπει να βρίσκεται σε κάθετη
θέση. Για να ελέγξετε ότι το φίλτρο αντλίας αδειάσματος έχει σφίξει, μπορείτε να ρίξετε
περίπου 1 λίτρο νερού στο συρτάρι απορρυπαντικού
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για να ελέγξετε εάν τα παρακάτω
αξεσουάρ διατίθενται για το συγκεκριμένο μοντέλο πλυντηρίου.
Βάση σύνδεσης στεγνωτηρίου
Με αυτό το αξεσουάρ μπορείτε να ασφαλίσετε το ράφι στεγνωτηρίου στο επάνω μέρος του
πλυντηρίου για εξοικονομήσετε χώρο και να διευκολύνετε την τοποθέτηση και την
αφαίρεση του στεγνωτηρίου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Μην ανασηκώνετε το πλυντήριο κρατώντας το από το επάνω τμήμα.
Αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση του νερού. Ελέγξτε εάν η πόρτα και το
συρτάρι απορρυπαντικών είναι καλά κλεισμένα. Αποσυνδέστε το σωλήνα πλήρωσης από
τη βρύση του νερού και κατόπιν αποσυνδέστε το σωλήνα αδειάσματος. Αδειάστε όλο το
νερό που έχει απομείνει στους σωλήνες και ασφαλίστε τους σωλήνες ώστε να μην
καταστραφούν στη διάρκεια της μεταφοράς. Τοποθετήστε ξανά τις βίδες μεταφοράς.
Επαναλάβετε, με αντίστροφη σειρά, τη διαδικασία αφαίρεσης των βιδών μεταφοράς που
περιγράφεται στις «Οδηγίες εγκατάστασης».

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Το πλυντήριο ενδέχεται μερικές φορές να μη λειτουργεί σωστά. Πριν επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης, ελέγξτε αν πρόκειται για
πρόβλημα που επιλύεται εύκολα με τη βοήθεια του παρακάτω καταλόγου.
Ανωμαλίες

Πιθανές αιτίες/Λύση

Το πλυντήριο δεν ανάβει.

Το βύσμα της συσκευής δεν έχει συνδεθεί πλήρως στην πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά καλά ώστε να κάνει επαφή.
Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στο σπίτι.
Η πόρτα του πλυντηρίου δεν είναι καλά κλεισμένη.
Το κουμπί λειτουργίας ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Ο κύκλος πλυσίματος δεν
ξεκινάει.

Το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ

δεν έχει πατηθεί.

δεν έχει πατηθεί.

Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
Έχετε ορίσει καθυστέρηση στο χρόνο έναρξης.
Η λειτουργία Επίδειξη είναι ενεργή (βλ. παρακάτω πώς να την απενεργοποιήσετε).
Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν έχει συνδεθεί στη βρύση.
Ο σωλήνας είναι διπλωμένος.

Το πλυντήριο δεν γεμίζει με νερό
(η ένδειξη «
» εμφανίζεται
στην οθόνη).

Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
Δεν υπάρχει παροχή νερού στο σπίτι.
Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.
Το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ

δεν έχει πατηθεί.

Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει εγκατασταθεί μεταξύ 65 και 100 cm από το πάτωμα.
Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα έχει βυθιστεί σε νερό.
Το πλυντήριο φορτώνει και
αδειάζει νερό συνεχώς.

Το πλυντήριο δεν αδειάζει νερό
και εμφανίζεται το σύμβολο
(F9E1) στην οθόνη.

Το πλυντήριο δονείται πολύ κατά
το στύψιμο.

Το επιτοίχιο σύστημα αποχέτευσης δεν διαθέτει απαέρωση.
Εάν το πρόβλημα επιμένει ακόμη και ύστερα από αυτούς τους ελέγχους, κλείστε τη βρύση του νερού, σβήστε το
πλυντήριο και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Εάν η κατοικία βρίσκεται σε έναν από τους
τελευταίους ορόφους ενός κτηρίου, μπορεί να διαπιστωθούν φαινόμενα σιφωνισμού, με αποτέλεσμα το πλυντήριο
να γεμίζει και να αδειάζει νερό συνεχώς. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατίθενται στην αγορά ειδικές
βαλβίδες αντι-σιφωνισμού.
Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας (βλ. Κεφάλαιο Φροντίδα και συντήρηση).
Ο σωλήνας αδειάσματος είναι διπλωμένος.
Ο αγωγός αποχέτευσης έχει βουλώσει.
Δεν έχουν αφαιρεθεί σωστά οι βίδες μεταφοράς στη διάρκεια της εγκατάστασης.
Το πλυντήριο δεν είναι οριζοντιωμένο.
Το πλυντήριο βρίσκεται σε στενό σημείο μεταξύ επίπλων και τοίχου.
Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν έχει βιδωθεί καλά.

Το πλυντήριο χάνει νερό.

Το συρτάρι απορρυπαντικών είναι βουλωμένο.
Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συνδεθεί σωστά.

Το σύμβολο
αναβοσβήνει
και στην οθόνη εμφανίζεται ένας
κωδικός σφάλματος (π.χ.: F1E1,
F4...).
Σχηματίζεται πολύς αφρός.

Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, περιμένετε 1 λεπτό περίπου και μετά ανάψτε το ξανά.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
Το απορρυπαντικό δεν είναι κατάλληλο για το πλυντήριο (θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη «για πλυντήρια» ή
«για πλυντήριο και πλύσιμο στο χέρι» ή κάτι παρόμοιο).
Χρησιμοποιήθηκε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.

Αναβοσβήνει το εικονίδιο για
τη φάση «
», εμφανίζεται
ταχύτητα στυψίματος «0».

Η ανισορροπία του φορτίου των ρούχων δεν επέτρεψε να γίνει στύψιμο για να προστατευθεί το πλυντήριο.
Εάν θέλετε να στύψετε τα βρεγμένα ρούχα, προσθέστε περισσότερα ρούχα διαφορετικού μεγέθους και ξεκινήστε
το πρόγραμμα «Στύψιμο & Άντληση». Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο λίγα άπλυτα που αποτελούνται από λίγα
μεγάλα, απορροφητικά ρούχα και πλένετε διαφορετικά μεγέθη ρούχων σε μία μπουγάδα.

Απενεργοποιήστε το ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ: Πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες με τη σειρά, χωρίς διακοπές. Ανάψτε το μηχάνημα και κατόπιν σβήστε το ξανά. Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
μέχρι να ακουστεί ο ήχος κουδουνιού. Ανάψτε ξανά το μηχάνημα. Η ένδειξη «ΕΠΙΔΕΙΞΗ» αναβοσβήνει και κατόπιν σβήνει ξανά.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ, ΤΟ ΔΕΛΤΊΟ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ και τα ΔΕΔΟΜΈΝΑ
ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ως εξής:
• Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας - http://docs.whirlpool.eu
• Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR
• Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση (δείτε τον αριθμό
τηλεφώνου στο φυλλάδιο της εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την
πώληση, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης του προϊόντος σας.
Για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και συντήρηση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.whirlpool.eu

Μπορείτε να ανακτήσετε τις πληροφορίες μοντέλου χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που θα βρείτε στην ετικέτα ενέργειας. Η
ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμβουλευτείτε τη διαδικτυακή
πύλη καταχώρησης στο https://eprel.ec.europa.eu

xxxxxxxxxxxx

xxxx

400011558313

