Σύντομος οδηγός

EL

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ INDESIT.

Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης.
Πριν από τη χρήση της συσκευής, οι βίδες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πρέπει να
αφαιρεθούν. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία αφαίρεσης, συμβουλευτείτε
τις οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης.
Αυτό το σύμβολο σας υπενθυμίζει να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΚΛΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Στέγνωμα

Μέγιστο φορτίο 7 kg
Είσοδος ισχύος σε λειτουργία απενεργοποίησης 0,5 W / σε λειτουργία αναμονής 8 W
Μέγ.
Μέγ.
Θερμοκρασία
ταχύτητα φορτίο Διάρκεια
(ώρα :
Κύκλος πλυσίματος
στυψίματος για πλύ- λεπτά)
Ρύθμιση Εύρος
ση (kg)
(σ.τ.λ.)
1400
7.0
3:55
1
Βαμβακερά (2)
40 °C
- 60 °C


3

9

10

8





–



–

–

–

–







53

0.77

53

34









53

0.50

42

31









53

0.43

37

28

40 °C

- 60 °C

1200

4.0

2:55



4.0





3

Μικτά

40 °C

- 40 °C

1000

7.0

1:00



6.0



1351

7.0

3:25





1351

3.5

2:40



1351

1.75

2:30



40 °C

40°C

6

7



Συνθετικά (3)

Eco 40-60 (1)
(Πλύσιμο)

5

Απορρυπαντικά και Συνιστώμενο
πρόσθετα
απορρυπαντικό
Μέγ.
Πλύσι- Μαλακτικό
φορτίο για μο
ρούχων
στέγνωμα
2
3
(kg)
6.0





2

4

4

6.0

Σύνολο νερού
lt
Θερμοκρασία
°C πλύσης

2

Κατανάλωση
ενέργειας kWh

1

Υπόλοιπο νωπότητας % (*)

1. Κουμπί ON/OFF
2. Κουμπί και ενδεικτική λυχνία START/PAUSE
3. Ενδεικτικές λυχνίες ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
4. Ενδεικτική λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
5. Κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΕΣ
6. Κουμπί και ενδεικτική λυχνία ΜΌΝΟ ΣΤΈΓΝΩΜΑ
7. Κουμπί ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
8. Κουμπί ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ
9. Κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
10. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
11. Κουμπί PUSH & GO

Υγρό

!

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σκόνη

Για να λάβετε πιο εμπεριστατωμένη βοήθεια, καταχωρήστε
τη συσκευή στο www.indesit.com/register

49

1.40 105

45

35

0.80

43

55

5

Λευκά

60 °C

- 90 °C

1400

7.0

2:45



6.0









49

0.90

90

55

6

Ευαίσθητα

30 °C

- 30 °C

0

1.0

1:20



1.0





–



–

–

–

–

7

Χρωματιστά

40 °C

- 40 °C

1400

7.0

1:50



6.0





–



–

–

–

–

8

Σκούρα

30 °C

- 30 °C

800

5.0

1:20



5.0





–



–

–

–

–

9

Καταπολέμηση οσμών

40°C

- 40 °C

1000

3.5

1:45



3.5









–

–

–

–

10

20°C

20 °C

- 20 °C

1400

7.0

1:50



6.0





–



49

0.16

90

22

11

Μάλλινα

40 °C

- 40 °C

800

2.0

1:25



2.0





–



–

–

–

–

30 °C
30 °C
–

- 30 °C
30 °C
–

800
1400
–

4.5
1.0
–

0:30
0:45
0:30

–



–
1.0
1.5



–



–

–
–
–



–

71
–
–

0.20
–
–

45
–
–

27
–
–

12
Γρήγορο 30’
13 Πλύσιμο & Στέγνωμα 45’
14
AirFresh
15
16

Ξέβγαλμα + Στύψιμο
Στύψιμο +
Αποστράγγιση *

–

–

1400

7.0

0:55



6.0

–



–

–

–

–

–

–

–

–

1400

7.0

0:10



6.0

–

–

–

–

–

–

–

–

1351

6.0

9:20



6.0









0

3,80

75

33

1351

3.0

5:10



3.0









0

1,98

47

32

 Απαιτούμενη δόση  Προαιρετική δόση
4

Eco 40-60 (4)
(Πλύσιμο και Στέγνωμα)

40 °C

40°C

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.

Στο τέλος του κύκλου τα ρούχα μπορούν να τοποθετηθούν αμέσως στο ντουλάπι.
Για όλα τα ιδρύματα δοκιμών:
2) Παρατεταμένος κύκλος βαμβακερών: ρυθμίστε το πρόγραμμα 1 σε θερμοκρασία 40 °C.
3) Παρατεταμένος κύκλος συνθετικών: ρυθμίστε τον κύκλο 2 σε θερμοκρασία 40 °C.

* Μετά τη λήξη του προγράμματος και το στύψιμο με τη μέγιστη επιλέξιμη ταχύτητα
στυψίματος, στη προεπιλεγμένη ρύθμιση του προγράμματος.

1) Eco 40-60 (Πλύσιμο) - 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 στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΚΛΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα.
4) Eco 40-60 (Πλύσιμο και Στέγνωμα)- Δοκιμαστικός κύκλος Πλύσιμο και στεγνώματος
σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό 2019/2014. Για
πρόσβαση στον κύκλο «πλύσιμο και στέγνωμα» επιλέξτε το πρόγραμμα πλυσίματος «Eco 40-60»
και ρυθμίστε το επίπεδο επιλογής
στο « ». Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς
την κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο και το στέγνωμα κανονικά λερωμένων
βαμβακερών ρούχων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. Επάνω επιφάνεια
2. Συρτάρι απορρυπαντικών
3. Πλαίσιο ελέγχου
4. Λαβή
5. Πόρτα
6. Αντλία αδειάσματος (πίσω από τη βάση)
7. Βάση (αποσπώμενη)
8. Ρυθμιζόμενα πόδια (2)

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
Θήκη 1:

Μη ρίχνετε απορρυπαντικό στη θήκη 1.
Απορρυπαντικό πρέπει να ρίχνετε μόνο στη θήκη 2.

C

Θήκη 2: Απορρυπαντικό πλυσίματος (σκόνη ή
υγρό)

Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, πρέπει να
χρησιμοποιείτε τον αποσπώμενο πλαστικό δοσομετρητή
Α (παρέχεται) για τη σωστή δοσολογία. Εάν
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικού σε σκόνη, εισαγάγετε
τον δοσομετρητή στην υποδοχή Β.

Θήκη 3: Πρόσθετα (μαλακτικό, κ.λπ.)

Το μαλακτικό δεν πρέπει να υπερβαίνει ποτέ τη στάθμη «max» που
αναγράφεται στην κεντρική θήκη.
! 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.
! Για να αφαιρέσετε το συρτάρι, πιέστε τον μοχλό C και τραβήξτε το συρτάρι
προς τα έξω.

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.
Βαμβακερά: Κατάλληλο για πετσέτες, εσώρουχα,

τραπεζομάντιλα, κ.λπ. από ανθεκτικό λινό και βαμβακερό ύφασμα, που είναι
μέτρια έως πολύ λερωμένα.
Συνθετικά: Ειδικά για συνθετικά είδη. Εάν ο λεκές είναι δύσκολο να
αφαιρεθεί, η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί έως τους 60 °, ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και απορρυπαντικό σε σκόνη.
Μικτά: Για πλύση ανθεκτικών ρούχων που είναι ελαφρώς έως κανονικά
λερωμένα, από βαμβακερές, λινές, συνθετικές ίνες και συνδυασμό ινών.
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.
Λευκά: Κατάλληλο για είδη από ανθεκτικό λινό και βαμβακερό ύφασμα που
είναι πολύ λερωμένα.
Ευαίσθητα: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 6 για να πλύνετε πολύ ευαίσθητα ρούχα.
Συνιστάται να γυρίζετε τα ρούχα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε. Για βέλτιστα
αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό στα ευαίσθητα ρούχα.
Όταν επιλέγετε μια λειτουργία στεγνώματος που βασίζεται αποκλειστικά στον
χρόνο, εκτελείται ένας κύκλος στεγνώματος στο τέλος του κύκλου πλυσίματος
που είναι ιδιαίτερα ήπιος, χάρη στον αμυδρό χειρισμό και τον έλεγχο της
κατάλληλης θερμοκρασίας εκτόξευσης νερού.
Οι συνιστώμενες διάρκειες είναι οι εξής:
1 kg συνθετικών ρούχων --> 150 λεπτά
1 kg συνθετικών και βαμβακερών ρούχων --> 180 λεπτά
1 kg βαμβακερών ρούχων --> 180 λεπτά
Ο βαθμός στεγνώματος εξαρτάται από το φορτίο και τη σύνθεση των υφασμάτων.
Χρωματιστά: χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 7 για πλύσιμο ανοιχτόχρωμων
υφασμάτων. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη λάμψη των
χρωμάτων στα πλυντήρια.
Σκούρα: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 8 για να πλύνετε σκουρόχρωμα
ρούχα. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να διατηρεί τα σκούρα
χρώματα κατά την πάροδο του χρόνου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστούμε
τη χρήση υγρού απορρυπαντικού κατά την πλύση σκουρόχρωμων ρούχων.
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία στεγνώματος, στο τέλος του κύκλος πλυσίματος
η συσκευή θα εκτελέσει αυτόματα έναν ήπιο κύκλο στεγνώματος που διατηρεί
τα χρώματα των ρούχων. Η οθόνη θα εμφανίζει το επίπεδο « ». Μέγιστο
φορτίο: 5 kg.
Καταπολέμηση οσμών: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 9 για πλύσιμο
ρούχων με δυσάρεστες οσμές (π.χ. καπνό, ιδρώτα, τηγανητά φαγητά). Το
πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να αφαιρεί τις δυσάρεστες οσμές, ενώ
διατηρεί τις ίνες των υφασμάτων. Τα συνθετικά υφάσματα ή τα μικτά φορτία
πρέπει να πλένονται στους 40 °.
20°C: Για πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών ρούχων, σε
θερμοκρασία 20 °C.

Μάλλινα - Woolmark Apparel Care - Blue:

Ο κύκλος πλυσίματος «Μάλλινα» έχει εγκριθεί από τη
Woolmark Company για το πλύσιμο μάλλινων ρούχων που
κατηγοριοποιούνται ως «για πλύσιμο στο χέρι», δεδομένου ότι
το πλύσιμο ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στην
ετικέτα του ρούχου και τις οδηγίες που παρέχονται από τον
κατασκευαστή αυτού του πλυντηρίου-στεγνωτηρίου. (M1318)
Γρήγορο 30’: Αυτό το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για πλύσιμο ελαφρώς
λερωμένων ρούχων στους 30 ° (εκτός από μάλλινα και μεταξωτά) με μέγιστο
φορτίο 4,5 kg σε σύντομο χρόνο: διαρκεί μόνο 30 λεπτά και συμβάλλει στην
εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας.
Πλύσιμο & Στέγνωμα 45’: Επιλέξτε το πρόγραμμα 13 για πλύσιμο και
στέγνωμα ελαφρώς λερωμένων ρούχων (βαμβακερά και συνθετικά) σε
σύντομο χρόνο. Αυτός ο κύκλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο και
το στέγνωμα ρούχων βάρους έως 1 kg σε μόλις 45 λεπτά. Για βέλτιστα
αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό και προεπεξεργαστείτε
τις μανσέτες, τους γιακάδες και τους λεκέδες.
AirFresh: Ιδανικός κύκλος για φρεσκάρισμα ρούχων και αφαίρεση
δυσάρεστων οσμών, ιδίως καπνού, από βαμβακερά και συνθετικά είδη σε 30
λεπτά (μέγ. 1,5 kg) χωρίς τη φάση πλυσίματος.
Ξέβγαλμα + Στύψιμο: Σχεδιασμένο για ξέβγαλμα και στύψιμο.
Στύψιμο + Αποστράγγιση: Σχεδιασμένο για στύψιμο και αποστράγγιση του
νερού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΛΥΧΝΊΕΣ ΦΆΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ
ΠΛΥΣΊΜΑΤΟΣ

Μόλις επιλέξετε τον επιθυμητό κύκλο πλυσίματος και ξεκινήσει το πλύσιμο, οι
ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν η μία μετά την άλλη για να υποδείξουν ποια φάση
του κύκλου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πλύσιμο
Ξέβγαλμα
Στύψιμο/Αποστράγγιση
Στέγνωμα
END Τέλος του κύκλου πλυσίματος

ΈΝΔΕΙΞΗ ΚΛΕΙΔΩΜΈΝΗΣ ΠΌΡΤΑΣ

Όταν είναι αναμμένη, 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 START/PAUSE
. Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι απενεργοποιημένη, η
πόρτα μπορεί να ανοίξει.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Μόλις εγκαταστήσετε τη συσκευή και πριν από την πρώτη χρήση,
πραγματοποιήστε έναν κύκλο πλυσίματος με απορρυπαντικό και χωρίς
άπλυτα ρούχα, ρυθμίζοντας τον κύκλο «Αυτόματος καθαρισμός».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
Προετοιμάστε τα άπλυτα ρούχα ακολουθώντας τις προτάσεις που
εμφανίζονται στην ενότητα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».

Γρήγορος προγραμματισμός

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο-στεγνωτήριο πατώντας το κουμπί ON/OFF .
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν για λίγα δευτερόλεπτα και, στη
συνέχεια, μόνο οι λυχνίες που αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο
κύκλο πλυσίματος θα παραμείνουν αναμμένες. Η ενδεικτική λυχνία START/
PAUSE
επίσης θα αναβοσβήνει.
- Ανοίξτε την πόρτα. Φορτώστε τα άπλυτα ρούχα διασφαλίζοντας ότι δεν έχετε
υπερβεί τη μέγιστη ποσότητα φορτίου που υποδεικνύεται στον πίνακα του κύκλου.
- Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικών και ρίξτε το απορρυπαντικό στις
αντίστοιχες θήκες, όπως περιγράφεται στην ενότητα «ΣΥΡΤΑΡΙ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ».
- Κλείστε την πόρτα.
- Πατήστε το κουμπί PUSH & GO για να ξεκινήσετε τον κύκλο πλυσίματος.

Παραδοσιακός προγραμματισμός

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο-στεγνωτήριο πατώντας το κουμπί ON/OFF .
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν για λίγα δευτερόλεπτα και, στη
συνέχεια, μόνο οι λυχνίες που αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο
κύκλο πλυσίματος θα παραμείνουν αναμμένες. Η ενδεικτική λυχνία START/
PAUSE
επίσης θα αναβοσβήνει.
- Ανοίξτε την πόρτα. Φορτώστε τα άπλυτα ρούχα διασφαλίζοντας ότι δεν έχετε
υπερβεί τη μέγιστη ποσότητα φορτίου που υποδεικνύεται στον πίνακα του
κύκλου πλυσίματος.
- Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικών και ρίξτε το απορρυπαντικό στις
αντίστοιχες θήκες, όπως περιγράφεται στην ενότητα «ΣΥΡΤΑΡΙ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ».
- Κλείστε την πόρτα.
- Ρυθμίστε τον επιλογέα ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ στον επιθυμητό κύκλο.
- Αλλαγή της θερμοκρασίας ή/και του στυψίματος: πατώντας το κουμπί
μπορείτε
να μειώσετε σταδιακά τη θερμοκρασία κάτω από το επίπεδο κρύου πλυσίματος ( ).
Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί ξανά, θα επανέλθουν οι μέγιστες τιμές.
- Ρυθμίστε τον κύκλο στεγνώματος αν είναι απαραίτητο.
- Ορίστε τις επιλογές που θέλετε.
- Πατήστε το κουμπί START/PAUSE
για να ξεκινήσετε τον κύκλο
πλυσίματος. Η σχετική ενδεικτική λυχνία θα ανάβει σταθερά πράσινη και η
πόρτα θα κλειδώσει (θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία ).

ΠΑΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

Για να διακόψετε τον κύκλο πλυσίματος, πατήστε ξανά το κουμπί START/PAUSE
. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Εάν η
ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη, η πόρτα μπορεί να ανοίξει. Για να
εκκινήσετε τον κύκλο πλυσίματος από το σημείο στο οποίο διακόπηκε,
πατήστε ξανά το κουμπί START/PAUSE
.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Μόλις ο κύκλος ξεκινήσει, ανάβει η ενδεικτική λυχνία 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 START/PAUSE
για να διακόψετε τον
κύκλο. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Εάν η
ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη, η πόρτα μπορεί να ανοίξει. Πατήστε το
κουμπί START/PAUSE
ξανά για να συνεχίσετε τον κύκλο.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Για να αλλάξετε έναν κύκλο πλυσίματος ενώ είναι σε εξέλιξη, διακόψτε το
πλυντήριο-στεγνωτήριο με το κουμπί START/PAUSE
(η σχετική ενδεικτική
λυχνία θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα), κατόπιν επιλέξτε τον κύκλο που
θέλετε και πατήστε ξανά το κουμπί START/PAUSE
.
! Για να ακυρώσετε έναν κύκλο που έχει ήδη ξεκινήσει, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί λειτουργίας ON/OFF
. Ο κύκλος θα διακοπεί και το
μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία END. Όταν η
ενδεικτική λυχνία σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Ανοίξτε την
πόρτα, βγάλτε τα ρούχα και απενεργοποιήστε το πλυντήριο. Εάν δεν πατήσετε
το κουμπί ON/OFF , το πλυντήριο-στεγνωτήριο θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα ύστερα από 10 λεπτά περίπου.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Εάν η καθορισμένη επιλογή δεν είναι συμβατή με τον καθορισμένο κύκλο
πλυσίματος, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει και η επιλογή δεν θα
ενεργοποιηθεί.
- Εάν η καθορισμένη επιλογή δεν είναι συμβατή με άλλη προηγούμενη επιλογή, η
ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει, θα ακουστεί ένας ήχος κουδουνιού (3 μπιπ)
και μόνο η τελευταία επιλογή θα ενεργοποιηθεί. Η ενδεικτική λυχνία που
αντιστοιχεί στην ενεργοποιημένη επιλογή θα ανάψει.

Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης

Αυτός ο χρονοδιακόπτης καθυστερεί την ώρα έναρξης του κύκλου
πλυσίματος κατά έως και 9 ώρες.
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία που
αντιστοιχεί στον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης. Την τέταρτη φορά που
πατάτε το κουμπί, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον πατήσετε το κουμπί START/PAUSE , μπορείτε μόνο να
μειώσετε τον χρόνο καθυστέρησης μέχρι να ξεκινήσει το καθορισμένο πρόγραμμα.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε την ταχύτητα στυψίματος.

Επιπλέον ξέβγαλμα

Με την επιλογή αυτού του προγράμματος, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του
ξεβγάλματος και εξασφαλίζεται η μέγιστη αφαίρεση απορρυπαντικού. Είναι
ιδιαιτέρως χρήσιμο για ευαίσθητα δέρματα.

Θερμοκρασία

Κάθε κύκλος πλυσίματος διεξάγεται με μια προκαθορισμένη θερμοκρασία. Για
να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί .

Ρύθμιση του κύκλου στεγνώματος

Υπάρχει δυνατότητα για δύο διαφορετικούς τύπους στεγνώματος: βάσει
χρόνου και βάσει επιπέδου.
Πατήστε το κουμπί ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ
για να ρυθμίσετε την
επιθυμητή διάρκεια στεγνώματος: 40’- 90’- 120’ - 150’- 180’.
Όταν πατήσετε το κουμπί για πρώτη φορά, ο επιλεγμένος χρόνος θα είναι ο
ελάχιστος επιτρεπόμενος χρόνος για τον καθορισμένο κύκλο.
Όταν η συσκευή ξεκινήσει τη φάση στεγνώματος, πατήστε ξανά το κουμπί
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ για να μειώσετε τη διάρκεια στεγνώματος
που καθορίστηκε προηγουμένως. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα εμφανίσουν
τη νέα επιλεγμένη διάρκεια στεγνώματος και ο υπολειπόμενος χρόνος θα
υπολογιστεί βάσει του χρόνου που έχει περάσει.
Πατήστε το κουμπί ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
για να ρυθμίσετε το
επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος:
Ντουλάπι : κατάλληλο για άπλυτα ρούχα που μπορείτε να βάλετε ξανά στο
ντουλάπι χωρίς να τα σιδερώσετε.
Κρεμάστρα : ιδανικό για ρούχα που δεν χρειάζεται να στεγνώσουν εντελώς.
Σίδερο : κατάλληλο για ρούχα που θα χρειαστούν σιδέρωμα μετά. Η
υπολειπόμενη νωπότητα μαλακώνει τις τσακίσεις και βοηθάει στο σιδέρωμα.
Αν το φορτίο των ρούχων που πρόκειται να πλυθούν και να στεγνώσουν είναι
πολύ μεγαλύτερο από το μέγιστο αναγραφόμενο φορτίο (δείτε τον πίνακα
δίπλα στους κύκλους πλυσίματος), εκτελέστε τον κύκλο πλυσίματος, και όταν
ο κύκλος ολοκληρωθεί, χωρίστε τα ρούχα σε ομάδες και βάλτε ορισμένα ξανά
στον κάδο. Σε αυτό το σημείο, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται για
έναν κύκλο «Μόνο στέγνωμα». Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για το
υπολειπόμενο φορτίο. Μια περίοδος κρυώματος προστίθεται πάντα στο τέλος
κάθε κύκλου στεγνώματος.
Σημείωση: Αν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στεγνώματος είναι σβηστές, η
συσκευή δεν θα εκτελέσει τον κύκλο στεγνώματος.

Μόνο στέγνωμα

Πατήστε το κουμπί
για να εκτελέσετε τον κύκλο μόνο για στέγνωμα. Μετά
την επιλογή του επιθυμητού κύκλου (συμβατού με τον τύπο των ρούχων),
πατήστε το κουμπί
για να αποκλείσετε τη φάση πλυσίματος και να
ξεκινήσετε τη φάση στεγνώματος στο μέγιστο επίπεδο για τον επιλεγμένο
κύκλο. Μπορείτε να ρυθμίσετε και να αλλάξετε το επίπεδο και τη διάρκεια
στεγνώματος πατώντας τα κουμπιά στεγνώματος
,
.
(Μη συμβατό με τους κύκλους 13 και 14).

Πίνακας χρόνων στεγνώματος (κατευθυντήριες τιμές)
Κρεμάστρα

Σίδερο

Μέγιστο
φορτίο
(kg)

Ντουλάπι

Βαμβακερά

Ρούχα
διαφορετικών
μεγεθών, πετσέτες
με ύφασμα Terry

6

255

230

200

Συνθετικά

Σεντόνια,
πουκάμισα,
πιτζάμες, κάλτσες,
κ.λπ.

4

220

200

190

Μάλλινα

Πλεκτά,
πουλόβερ, κ.λπ.

2

210

190

180

Τύπος
υφάσματος

Τύπος φορτίου

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
«Πίνακα κύκλων πλυσίματος», 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 πλυντήριοστεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από την κεντρική πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε
εύφλεκτα υγρά για να καθαρίσετε το πλυντήριο-στεγνωτήριο. Καθαρίζετε και
συντηρείτε το πλυντήριο-στεγνωτήριο 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-στεγνωτηρίου
και θα συμβάλλει στην αποτροπή των διαρροών.
Αποσυνδέστε το πλυντήριο-στεγνωτήριο όταν το καθαρίζετε και στη διάρκεια
όλων των εργασιών συντήρησης.

Καθαρίστε το πλυντήριο-στεγνωτήριο

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.
Το πλυντήριο-στεγνωτήριο έχει έναν κύκλο «Αυτόματου καθαρισμού» για τα
εσωτερικά του μέρη. Πρέπει να εκτελείται χωρίς φορτίο στον κάδο.
Για τη βελτιστοποίηση αυτού του κύκλου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε
απορρυπαντικό (10% της καθορισμένης ποσότητας για ελαφρώς λερωμένα
ρούχα) ή ειδικά πρόσθετα για να καθαρίσετε το πλυντήριο-στεγνωτήριο.
Συνιστούμε την εκτέλεση ενός κύκλου καθαρισμού ανά κάθε 40 κύκλους
πλυσίματος.
Για να ξεκινήσετε τον κύκλο πατήστε τα κουμπιά
και
ταυτόχρονα για
5 δευτερόλεπτα.
Ο κύκλος θα ξεκινήσει αυτόματα και θα εκτελείται για περίπου 70 λεπτά. Για να
διακόψετε τον κύκλο, πατήστε το κουμπί START/PAUSE
.

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.

Καθαρίστε την αντλία

PUSH & GO

Για να ξεκινήσετε τον κύκλο PUSH & GO πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για
2 δευτερόλεπτα. Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν για να δείξουν ότι ο κύκλος
ξεκίνησε. Ο κύκλος πλυσίματος και στεγνώματος είναι ιδανικός για βαμβακερά
ή συνθετικά υφάσματα, καθώς τα πλένει σε θερμοκρασία 30° και με μέγιστη
ταχύτητα στυψίματος 1000 σ.τ.λ. Κατά τον κύκλο στεγνώματος, η μέγιστη
θερμοκρασία είναι 60 °C. Στο τέλος του κύκλου, η υπολειπόμενη υγρασία θα
είναι ίδια με αυτή του επιπέδου « ». Μέγιστο συνιστώμενο φορτίο 3 kg.
(Διάρκεια κύκλου 215’).

Πώς λειτουργεί;

1. Φορτώστε τα άπλυτα ρούχα (βαμβακερά ή/και συνθετικά) και κλείστε την πόρτα.
2. Ρίξτε το απορρυπαντικό ή/και τα πρόσθετα.
3. Ξεκινήστε τον κύκλο πατώντας παρατεταμένα το κουμπί PUSH & GO για 2
δευτερόλεπτα. Η σχετική ενδεικτική λυχνία θα ανάψει σε πράσινο χρώμα και η
πόρτα θα κλειδώσει (το σύμβολο ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ είναι αναμμένο).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκκίνηση του κύκλου μέσω του κουμπιού PUSH & GO ενεργοποιεί
έναν αυτόματο μη προσαρμόσιμο κύκλο πλυσίματος και στεγνώματος που
συστήνεται για βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.
4. Ο αυτόματος κύκλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πλύσιμο,
αποκλείοντας τη φάση στεγνώματος. Πατήστε το κουμπί PUSH & GO και, στη
συνέχεια, το κουμπί στεγνώματος
: το εικονίδιο στεγνώματος του επιπέδου
« » θα απενεργοποιηθεί. Το μέγιστο φορτίο για πλύσιμο μόνο είναι τα 4 kg
(διάρκεια κύκλου 45’). Ο κύκλος δεν μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω.
Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ ένας αυτόματος κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη,
πατήστε το κουμπί START/PAUSE. Αν το σύμβολο ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ είναι
απενεργοποιημένο, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα μόνο κατά τη φάση
πλυσίματος. Πατήστε το κουμπί START/PAUSE ξανά για να επανεκκινήσετε τον
κύκλο πλυσίματος από το σημείο που τον διακόψατε.
5. Μόλις το πρόγραμμα τελειώσει, ανάβει η ενδεικτική λυχνία END.

Το πλυντήριο-στεγνωτήριο διαθέτει μια αντλία αυτόματου καθαρισμού που
δεν χρειάζεται συντήρηση. Ενδέχεται μερικές φορές να πέσουν μικρά
αντικείμενα (όπως κέρματα ή κουμπιά) στον προστατευτικό προθάλαμο που
βρίσκεται στη βάση της αντλίας.
! Βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος πλυσίματος έχει ολοκληρωθεί και βγάλτε το βύσμα
της συσκευής.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον προθάλαμο:
1. Αφαιρέστε το ταμπλό κάλυψης στην μπροστινή πλευρά της συσκευής
πιέζοντάς το αρχικά στο κέντρο και, στη συνέχεια, πιέζοντας προς τα κάτω και
στα δύο άκρα για να το βγάλετε.
2. Χαλαρώστε το κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης γυρίζοντάς το
αριστερόστροφα. Αναμένεται να χυθεί λίγο νερό προς τα έξω.
3. Καθαρίστε επιμελώς το εσωτερικό.
4. Βιδώστε ξανά το κάλυμμα.
5. Τοποθετήστε ξανά το ταμπλό στη θέση του διασφαλίζοντας ότι έχετε
εισαγάγει τα γαντζάκια στις αντίστοιχες εσοχές πριν σπρώξετε το ταμπλό
πάνω στη συσκευή.

Ελέγξτε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού

Ελέγχετε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού τουλάχιστον μία φορά τον 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.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΌΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΊΟΥ

Πριν από κάθε κύκλο στυψίματος, για να αποτρέψει τυχόν υπερβολικές
δονήσεις πριν από κάθε στύψιμο και για να κατανείμει το φορτίο ομοιόμορφα,
ο κάδος περιστρέφεται συνεχόμενα σε μια ταχύτητα που είναι ελαφρώς
μεγαλύτερη από την ταχύτητα περιστροφής πλυσίματος. Αν, μετά από αρκετές
προσπάθειες, δεν γίνει σωστή εξισορρόπηση του φορτίου, η συσκευή εκτελεί
στύψιμο σε μειωμένη ταχύτητα στυψίματος. Αν το φορτίο είναι υπερβολικά μη
εξισορροπημένο, το πλυντήριο-στεγνωτήριο εκτελεί τη διαδικασία κατανομής
αντί για το στύψιμο. Για να συμβάλλετε στη βελτιωμένη κατανομή και
εξισορρόπηση φορτίου, συνιστούμε να τοποθετείτε μικρά και μεγάλα ρούχα
μαζί στο φορτίο.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για να ελέγξετε εάν τα
παρακάτω αξεσουάρ διατίθενται για το συγκεκριμένο μοντέλο πλυντηρίουστεγνωτηρίου.
Βάση σύνδεσης στεγνωτηρίου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Με αυτό το αξεσουάρ μπορείτε να ασφαλίσετε το ράφι στεγνωτηρίου στο
επάνω μέρος του πλυντηρίου-στεγνωτηρίου για εξοικονομήσετε χώρο και να
διευκολύνετε την τοποθέτηση και την αφαίρεση του στεγνωτηρίου.

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).

Μην ανασηκώνετε το πλυντήριο-στεγνωτήριο κρατώντας το από το επάνω
τμήμα.

Χωρίστε τα άπλυτα σύμφωνα με:

Αδειάστε τις τσέπες:

Αντικείμενα όπως τα κέρματα ή οι αναπτήρες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη
στο πλυντήριο-στεγνωτήριο 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

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

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 και υγείας και ασφαλείας».

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Το πλυντήριο-στεγνωτήριο μπορεί περιστασιακά 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-στεγνωτήριο
δεν ξεκινάει.

Το βύσμα της συσκευής δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά καλά ώστε να κάνει επαφή.
Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στο σπίτι.
Η πόρτα του πλυντηρίου-στεγνωτηρίου δεν είναι καλά κλεισμένη.

Ο κύκλος πλυσίματος δεν
ξεκινάει.

Το κουμπί λειτουργίας ON/OFF
Το κουμπί START/PAUSE

δεν έχει πατηθεί.

δεν έχει πατηθεί.

Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν έχει συνδεθεί στη βρύση.

Το μηχάνημα δεν γεμίζει
με νερό ή η ενδεικτική
λυχνία για το πρώτο στάδιο
του κύκλου πλυσίματος
αναβοσβήνει γρήγορα.

Ο σωλήνας είναι διπλωμένος.
Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
Δεν υπάρχει παροχή νερού στο σπίτι.
Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.
Το κουμπί START/PAUSE

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-στεγνωτήριο
φορτώνει και αδειάζει νερό
συνεχώς.

Το πλυντήριο-στεγνωτήριο
δεν εκτελεί αποστράγγιση ή
στύψιμο.
Το πλυντήριο-στεγνωτήριο
δονείται πολύ κατά το
στύψιμο.
Το πλυντήριο-στεγνωτήριο
παρουσιάζει διαρροές.
Οι λυχνίες «Επιλογές» και η
ενδεικτική λυχνία START/
PAUSE αναβοσβήνουν, ενώ
ένας από τους κύκλους
πλυσίματος βρίσκεται
σε εξέλιξη και οι λυχνίες
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ είναι
σταθερά αναμμένες.
Σχηματίζεται πολύς αφρός.

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 πλυντήριοστεγνωτήριο να γεμίζει και να αδειάζει νερό συνεχώς. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατίθενται στην αγορά
ειδικές βαλβίδες αντι-σιφωνισμού.
Ο κύκλος δεν περιλαμβάνει αποστράγγιση: σε ορισμένους κύκλους πρέπει να την ξεκινήσετε χειροκίνητα.
Ο σωλήνας αδειάσματος είναι διπλωμένος.
Ο αγωγός αποχέτευσης έχει βουλώσει.
Ο κάδος δεν ξεκλειδώθηκε σωστά κατά την εγκατάσταση.
Το πλυντήριο-στεγνωτήριο δεν είναι οριζοντιωμένο.
Το πλυντήριο-στεγνωτήριο βρίσκεται σε στενό σημείο μεταξύ επίπλων και τοίχου.
Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν έχει βιδωθεί καλά.
Το συρτάρι απορρυπαντικών είναι βουλωμένο.
Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συνδεθεί σωστά.

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 πλύσιμο σε πλυντήριο (πρέπει να φέρει την ένδειξη «για χρήση σε πλυντήριο»
ή «για πλυντήριο και πλύσιμο στο χέρι» ή κάτι παρόμοιο).
Χρησιμοποιήθηκε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.

Η λειτουργία PUSH & GO δεν
ενεργοποιείται.

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, ενεργοποιήθηκε κάποια άλλη λειτουργία διαφορετική από το PUSH & GO.
Το βύσμα της συσκευής δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά καλά ώστε να κάνει επαφή.

Το πλυντήριο-στεγνωτήριο
δεν εκτελεί στέγνωμα.

Υπάρχει διακοπή ρεύματος.
Η πόρτα της συσκευής δεν είναι καλά κλεισμένη.
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στεγνώματος είναι απενεργοποιημένες.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες ασφαλείας, το Δελτίο προϊόντος και τα Δεδομένα ενέργειας ως εξής:
• Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας - http://docs.indesit.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.indesit.com
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

400011546444

