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Σύντομος οδηγός
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ
INDESIT
Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη,
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας
στην ιστοσελίδα www.indesit.com/register

Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, πρέπει να αφαιρέσετε τον βραχίονα μεταφοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα το αφαιρέσετε, ανατρέξτε στον Οδηγό
εγκατάστασης.
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Επιλογέας προγράμματος
Κουμπί “Εναρξη/Παυση”
Κουμπί “Επαναφορά/Αποστράγγιση”
Ένδειξη ακολουθίας προγράμματος
Συνδυασμός ασφάλειας για παιδιά
Κουμπί “Θερμοκρασία”
Κουμπί "Καθυστέρηση έναρξης"
Κουμπί “Επίπεδο βρωμιάς”
κουμπί “Ταχύτητα στυψίματος”
(περιλαμβάνει Υδρο-στοπ
)
10 Ένδειξη θερμοκρασίας
11 Ένδειξη χρόνου
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ΔΕΙΚΤΕΣ
Υπερβολική δόση απορρυπαντικού
Πόρτα ασφαλισμένη
Βλάβη: Σέρβις
Βλάβη: καθαρισμός φίλτρου
Βλάβη:
Παροχή νερού κλειστή
Στην περίπτωση βλάβης, ανατρέξτε
στην ενότητα “ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ”

4

11

3
5
6

7

1

8 9

2

Υγρό

Θερμοκρασία °C
πλύσης

40°

Σκόνη



–



–

–

–

–









40

0,56

50

40


–
–
–
–









64

1,33

52

55





















62
62
62
–

1,23
0,57
0,35
–

57
41
32
–

45
36
31
–

Απορρυπαντικά
και πρόσθετα
ΠρόΚύρια Μαλακτιπλυση πλύση
κό

Ρύθμιση

Εύρος

30°C

30°C

1000

3,5

**

–



Συνθετικά

40°C

20 - 60°C

1200

3,0

1:50



Βαμβακερά

60°C

20 - 95°C

1200

7,0

3:00

7,0
3,5
2,0
7,0

3:25
2:40
1:50
**

Turn & Go

Eco 40-60

Μέγ.
Μέγ. Διάρκεια
ταχύτητα φορτίο
στυψίμα- (Kg)
(ώ : λ)
τος (σ.α.λ.)

Συνολική ποσότητα νερού lt

Θερμοκρασίες
Πρόγραμμα

Ενέργεια
κατανάλωση kWh

Μέγ. φορτίο 7,0 Kg. Κατανάλωση ενέργειας με τη συσκευή απενεργοποιημένη 0.11 W /
με τη συσκευή ενεργοποιημένη μετά το τέλος του προγράμματος 0.11 W

Υπολειπόμενη
υγρασία % *

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Συνιστώμενο
απορρυπαντικό

Eco 40-60

40°C

40°C

Mix 45’ 40°

40°C

40°C

1151
1151
1151
1000

Κιτ γυμναστικής

40°C

20 - 40°C

1000

3,5

**
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Μάλλινα 20°
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Ευαίσθητα 30°

30°C
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40°C
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Βαμβακερά 30°
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30°C

1200
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Συνθετικά 30°
Στύψιμο +
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Ξέβγαλμα +
Στύψιμο
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20°C
20°
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30°

Eco Βαμβακερά

60°C

 Απαιτείται δοσολογία  Δοσολογία προαιρετική
Eco Βαμβακερά - Δοκιμαστικοί κύκλοι πλυσίματος σύμφωνα με τους κανονισμούς 1061/2010.
Επιλέξτε τον κύκλο πλυσίματος 20°C σε θερμοκρασία 40 °C ή 60 °C για πρόσβαση σε αυτούς τους
κύκλους.
Eco 40-60 - Έλεγχος κύκλου πλύσης σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/2014. Τα πιο αποδοτικά
προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας και νερού για κανονικά λερωμένα
βαμβακερά ρούχα. Μόνο οθόνη: οι τιμές ταχύτητας στυψίματος που εμφανίζονται στην οθόνη
ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα.
Για όλα τα Ινστιτούτα Δοκιμών
Μεγάλος κύκλος πλύσης για βαμβακερά: επιλέξτε κύκλο πλύσης για Βαμβακερά με
θερμοκρασία 40 °C.
Πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας για συνθετικά: επιλέξτε κύκλο πλύσης για Συνθετικά με

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Λαβή καπακιού
Καπάκι
Πίνακας ελέγχου
Θήκη απορρυπαντικού
Κάδος
Φίλτρο νερού - πίσω από το κάλυμμα
Μοχλός κινητικότητας (ανάλογα με το μοντέλο)
Ρυθμιζόμενο ποδαράκι (x2)

1.
3.

2.
4.
5.

6.
7.

8.

θερμοκρασία 40 °C.
Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά στο σπίτι σας λόγω διαφορών στη θερμοκρασία
του νερού, την πίεση του νερού, κ.λπ. Οι κατά προσέγγιση τιμές διάρκειας του προγράμματος
αναφέρονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των προγραμμάτων, χωρίς τις προαιρετικές
επιλογές. Οι τιμές που παρέχονται για όλα τα προγράμματα, εκτός του προγράμματος Eco
40-60, είναι ενδεικτικές.
*Μ
 ετά το τέλος του προγράμματος και το στύψιμο με τη μέγιστη επιλέξιμη ταχύτητα, στην
προεπιλεγμένη ρύθμιση του προγράμματος.
** Η
 διάρκεια του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη.
Η τεχνολογία του αισθητήρα προσαρμόζει το νερό, το ρεύμα και τη διάρκεια του
προγράμματος ανάλογα με το φορτίο πλύσης.

ΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Θέση κύριας πλύσης
Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση,
αφαιρετικό λεκέδων ή αποσκληρυντικό νερού.
Θέση πρόπλυσης
Απορρυπαντικό για την πρόπλυση.
Θέση μαλακτικού
Μαλακτικό. Υγρή κόλλα. Λευκαντικό.
Ρίξτε το μαλακτικό ή το διάλυμα αμύλου
μόνο έως την ένδειξη “max”.
Κουμπί απασφάλισης 
Πατήστε για να αφαιρέσετε το συρτάρι και να το καθαρίσετε.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΌΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΗ

Για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα για τα ρούχα σας,
να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στις ετικέτες φροντίδας των
ρούχων. Η τιμή που αναγράφεται στο σύμβολο της ετικέτας είναι η
μέγιστη δυνατή θερμοκρασία πλύσης του ρούχου.
Turn & Go
Η καλύτερη λύση για καθημερινή πλύση. Ιδιαίτερα χρήσιμο για ελαφρά και
κανονικά λερωμένα υφάσματα από βαμβάκι ή συνθετικά υφάσματα, καθώς
πλένει σε χαμηλή θερμοκρασία και μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.
Συνθετικά
Για λερωμένα ρούχα από συνθετικές ίνες (όπως πολυεστέρας, πολυακρυλικά,
βισκόζη, κ.λπ.) ή βαμβακερά/μικτά συνθετικά.
Βαμβακερά
Συνήθως για πολύ λερωμένα και ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα.
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.
Mix 45’ 40° 40°
Για ελαφρύ πλύσιμο σε κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα, σεντόνια,
συνθετικά και μικτά σε μόλις 45 λεπτά.
Κιτ γυμναστικής
Κανονικά λερωμένα και αθλητικά είδη με ιδρώτα από βαμβάκι ή μικροΐνες.
Περιλαμβάνει έναν κύκλοι πρόπλυσης – μπορείτε να προσθέσετε
απορρυπαντικό στον θάλαμο πρόπλυσης. Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό.
20 °C
Για το πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων, σε θερμοκρασία 20 °C.
Μάλλινα 20° 20°
Όλα τα μάλλινα ρούχα μπορούν να πλυθούν με το πρόγραμμα “Μάλλινα“ ακόμη
και αυτά που στην ετικέτα τους έχουν το σύμβολο για “πλύσιμο μόνο στο χέρι“.
Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ειδικά απορρυπαντικά και μην
υπερβαίνετε τα δηλωμένα μέγιστα kg ρούχων.
Ευαίσθητα 30° 30°
Για πλύση εξαιρετικά ευαίσθητων ρούχων. Κατά προτίμηση, αναποδογυρίστε τα
ρούχα πριν από την πλύση.
Χρωματιστά 40° 40°
Από ελαφρώς λερωμένα ρούχα, βαμβακερά, συνθετικά ή μεικτά και ευαίσθητα.
Βοηθά στη διατήρηση των χρωμάτων.
Βαμβακερά 30° 30°
Για γρήγορη πλύση ελαφρώς λερωμένων ρούχων. Ο κύκλος διαρκεί μόνο 30
λεπτά, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.
Συνθετικά 30° 30°
Ενισχυμένος κύκλος για ελαφρώς λερωμένα ρούχα από συνθετικές ίνες (όπως
πολυεστέρα, πολυακρυλικό, βισκόζη κ.λπ.) ή βαμβακερά / μεικτά συνθετικά.
Στύψιμο + Άντληση
Στύβει τα ρούχα και μετά αδειάζει το νερό. Για ανθεκτικά ρούχα.
Ξέβγαλμα & Στύψιμο
Ξεχωριστό πρόγραμμα ξεβγάλματος και εντατικού στυψίματος. Για ανθεκτικά ρούχα.
Eco Βαμβακερά
Για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων. Στους 40 °C και στους
60 °C.

Μετά την έναρξη του προγράμματος το λαμπάκι ανάβει υποδεικνύοντας ότι το
καπάκι δεν μπορεί αν ανοίξει. Όσο λειτουργεί ένα πρόγραμμα πλύσης, το καπάκι
παραμένει κλειδωμένο και δεν πρέπει να είναι ανοιχτό. Σε περίπτωση που έχετε
επείγουσα ανάγκη να το ανοίξετε κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος σε εξέλιξη,
για παράδειγμα για να προσθέσετε περισσότερα ρούχα ή για να αφαιρέσετε
ρούχα που φορτώθηκαν κατά λάθος, πατήστε το κουμπί “Εναρξη/Παυση“
. Αν η θερμοκρασία δεν είναι πολύ υψηλή, ανάβει η ενδεικτική λυχνία “Πόρτα
ασφαλισμένη“ . Θα διαρκέσει αρκετά μέχρι να μπορέσετε να ανοίξετε το καπάκι.
Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/Παυση" για να συνεχιστεί το πρόγραμμα.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Για να απομακρυνθούν τυχόν κατασκευαστικά υπολείμματα, επιλέξτε το
πρόγραμμα “Βαμβακερά” σε θερμοκρασία 95 °C. Προσθέστε μικρή
ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη στη θέση κύριας πλύσης της
θήκης απορρυπαντικού (έως το 1/3 της συνιστώμενης ποσότητας από τον
κατασκευαστή του απορρυπαντικού για ελαφρώς λερωμένα ρούχα). Ξεκινήστε
το πρόγραμμα χωρίς να προσθέσετε ρούχα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
Προετοιμάστε τα ρούχα σύμφωνα με τις συστάσεις στην ενότητα “ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ”. Τοποθετήστε τα ρούχα, κλείστε την πόρτα του κάδου και
βεβαιωθείτε ότι είναι καλά κλεισμένη. Ρίξτε το απορρυπαντικό ή τυχόν πρόσθετα.
Ακολουθήστε τις συστάσεις δοσολογίας που παρέχονται στη συσκευασία του
απορρυπαντικού. Κλείστε το καπάκι. Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος
στο επιθυμητό πρόγραμμα και κάντε τις απαιτούμενες επιλογές. Στην οθόνη
εμφανίζεται η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος
(σε ώρες και λεπτά) και η ένδειξη του κουμπιού “Εναρξη/Παυση“ αναβοσβήνει.
Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα στυψίματος πατώντας
το κουμπί “Θερμοκρασία“ ή το κουμπί “Ταχύτητα στυψίματος“ . Ανοίξτε
τη βρύση και πατήστε το κουμπί “Εναρξη/Παυση“ για να ξεκινήσει ο κύκλος
πλύσης. Η ένδειξη “Εναρξη/Παυση” θα ανάψει και η πόρτα θα ασφαλίσει. Λόγω
των μεταβολών του φορτίου και της θερμοκρασίας του νερού εισόδου, ο
υπολειπόμενος χρόνος υπολογίζεται ξανά σε ορισμένες φάσεις του προγράμματος.
Εάν συμβεί αυτό, εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα
στην οθόνη χρόνου.

ΠΑΥΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για παύση ενός κύκλου πλύσης, πατήστε το κουμπί “Εναρξη/Παυση“ ,
η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Επιλέξτε μια νέα θερμοκρασία, επιλογές ή
ταχύτητα στυψίματος εάν θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ξεκινήσει
ο κύκλος πλύσης από το σημείο στο οποίο διακόπηκε πατήστε ξανά το κουμπί
“Εναρξη/Παυση” . Μην προσθέτετε απορρυπαντικό για το συγκεκριμένο
πρόγραμμα.

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ενδεικτική λυχνία “Πόρτα ασφαλισμένη” σβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται
η ένδειξη
. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση “OFF“
και κλείστε τη βρύση νερού. Ανοίξτε το καπάκι και τον κάδο και αδειάστε τη
συσκευή. Αφήστε το καπάκι ανοιχτό για λίγο προκειμένου να στεγνώσει το
εσωτερικό της συσκευής. Μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας, το πλυντήριο
θα σβήσει εντελώς για εξοικονόμηση ενέργειας.
Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη πριν από το τέλος του κύκλου,
πατήστε ξανά το κουμπί “Έναρξη/Παύση“
για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
Το νερό αποστραγγίζεται. Θα διαρκέσει αρκετά μέχρι να μπορέσετε να ανοίξετε
το καπάκι.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
! Όταν ο συνδυασμός προγράμματος και πρόσθετων επιλογών δεν είναι εφικτός, οι
ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν αυτόματα.
! Οι ακατάλληλοι συνδυασμοί επιλογών είναι αυτόματα απενεργοποιημένοι.
Θερμοκρασία
Κάθε πρόγραμμα έχει μια προκαθορισμένη θερμοκρασία. Αν θέλετε να αλλάξετε
τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί "θερμοκρασία“ . Η τιμή εμφανίζεται στην
οθόνη.
Εύκολο σιδέρωμα
Με αυτήν την επιλογή, οι κύκλοι πλύσης και στυψίματος θα αλλάξουν
προκειμένου να μειωθεί το τσαλάκωμα.
Καθυστέρηση έναρξης
Για να ρυθμίσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα να ξεκινήσει σε μεταγενέστερο
χρόνο, πατήστε το κουμπί “Start delay”
(Καθυστέρηση έναρξης) για να
ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης. Το λαμπάκι του κουμπιού
επιλογής
“Καθυστέρηση έναρξης” ανάβει και σβήνει όταν ξεκινήσει το
πρόγραμμα. Αφού πατήστε το κουμπί “Εναρξη/Παυση” , ξεκινάει η αντίστροφη
μέτρηση του χρόνου. Ο προεπιλεγμένος αριθμός ωρών μπορεί να μειωθεί
πατώντας ξανά το κουμπί “Καθυστέρηση έναρξης”
. Μην χρησιμοποιείτε
υγρό απορρυπαντικό όταν ενεργοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία. Για
ακύρωση της λειτουργίας “Καθυστέρηση έναρξης”
γυρίστε τον επιλογέα
προγράμματος σε άλλη θέση.
Πρόπλυση
Μόνο για βαριά φορτία (π.χ. άμμος, κοκκώδης βρωμιά). Αυξάνει τον χρόνο
κύκλου κατά περίπου 15 λεπτά. Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για το
κύριο πλύσιμο όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Πρόπλυσης.
Επιπλέον ξέβγαλμα
Βοηθά στο να μη μένουν υπολείμματα απορρυπαντικού στα ρούχα,
παρατείνοντας τη φάση ξεβγάλματος. Αυτή η πρόσθετη λειτουργία είναι
ιδιαίτερα κατάλληλη για περιοχές με πολύ μαλακό νερό και για το πλύσιμο
μωρουδιακών ρούχων. Επίσης συνιστάται για άτομα με αλλεργίες.
Επίπεδο βρομιάς
Το επίπεδο βρωμιάς είναι μια επιλογή που λειτουργεί σε 3 διαφορετικά επίπεδα
(Σκληρή, Μεσαία και Χαμηλή) που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη σωστή δράση
πλύσης, ανάλογα με τις ανάγκες καθαρισμού:
Σκληρή βρωμιά
: η επιλογή αυτή έχει σχεδιαστεί για υψηλά επίπεδα βρωμιάς
και αφαιρεί τους πιο δύσκολους λεκέδες.
Μεσαία βρωμιά
: η επιλογή αυτή έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση
συνηθισμένων λεκέδων.
Χαμηλή βρωμιά
: η επιλογή αυτή έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση ελαφρών
λεκέδων.
Ταχύτητα στυψίματος
(περιλ. Υδρο-στοπ
)
Κάθε πρόγραμμα έχει μια προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος. Πατήστε το
κουμπί για να ρυθμίσετε μια άλλη ταχύτητα στυψίματος. Αν επιλέξετε ταχύτητα
στυψίματος “0” , το τελικό στύψιμο ακυρώνεται και αποστραγγίζεται μόνο το
νερό. Ωστόσο, οι ενδιάμεσες φάσεις στυψίματος παραμένουν κατά το στύψιμο.
Εάν επιλέξετε “Υδρο-στοπ”
, τα ρούχα παραμένουν στο τελευταίο νερό
ξεβγάλματος χωρίς να πραγματοποιηθεί ο τελικός κύκλος στυψίματος, για να
αποφευχθεί η πτύχωση και η αλλαγή των χρωμάτων. Για να ενεργοποιήσετε το
“Υδρο-στοπ”
, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί “Ταχύτητα στυψίματος
έως ότου ανάψει στην οθόνη το σύμβολο “Υδρο-στοπ”
.
Το πρόγραμμα πλύσης σταματάει στην “Υδρο-στοπ” όταν το σύμβολο “Υδρο-στοπ”
αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. το φως του κουμπιού “Εναρξη/Παυση”
αναβοσβήνει επίσης. Για να τερματίσετε το “Υδρο-στοπ”
με στύψιμο των
ρούχων, πατήστε το κουμπί “Εναρξη/Παυση” - θα γίνει στύψιμο των ρούχων με
την προεπιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλη
ταχύτητα στυψίματος με το κουμπί “Ταχύτητα στυψίματος
πριν ξεκινήσει
ο κύκλος στυψίματος πατώντας το “Εναρξη/Παυση” . Για να τερματίσετε το
“Υδρο-στοπ”
αποστραγγίζοντας το νερό χωρίς στύψιμο, πατήστε το κουμπί
“Ταχύτητα στυψίματος
έως ότου η ταχύτητα στυψίματος “0”
εμφανιστεί
στην οθόνη, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “Εναρξη/Παυση” για να
ξεκινήσει η αποστράγγιση. Μην αφήνετε τα ρούχα να μουλιάσουν για μεγάλο
διάστημα στη λειτουργία “Υδρο-στοπ”
(ειδικότερα τα μεταξένια ρούχα).

EL

Σύντομος οδηγός
Έντονο πλύσιμο
Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόσθετο πλύσης
για απομάκρυνση λεκέδων - θα βελτιστοποιήσει την απόδοση του προσθέτου
για καλύτερη απόδοση πλύσης και αφαίρεση λεκέδων. Χρησιμοποιήστε την με
μέγιστο φορτίο. Προσθέστε το κατάλληλο πρόσθετο πλύσης για απομάκρυνση
των λεκέδων (σκόνη) στην κύρια πλύση
Το πρόγραμμα ενδέχεται να παραταθεί κατά έως 10 λεπτά. Κατάλληλο για χρήση
με προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά με βάση το οξυγόνο. Δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται χλωρίνη και υπερβαρικά λευκαντικά!
Εξοικονόμηση ενέργειας
Εξοικονομεί ενέργεια για τη θέρμανση του νερού, ενώ διατηρεί καλό αποτέλεσμα
πλύσης. Συνιστάται μόνο για ελαφρώς λερωμένα ρούχα χωρίς λεκέδες.
Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
θερμοκρασίες κρύου πλυσίματος (15 ή 20 °C). Κυρίως επιλέξιμο στο βήμα
χαμηλότερης θερμοκρασίας των προγραμμάτων.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ
Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου από ενδεχόμενη
ακατάλληλη χρήση (π.χ. από παιδιά). Πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο
κουμπιά κλειδώματος για παιδιά και κρατήστε τα πατημένα για τουλάχιστον
3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο κλειδιού
στην οθόνη ανάβει. Για να
ξεκλειδώσετε τα κουμπιά συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο.

ΛΕΎΚΑΝΣΗ
Πλύνετε τα ρούχα σας με το επιθυμητό πρόγραμμα, Βαμβάκι ή Συνθετικά
,
προσθέτοντας την κατάλληλη ποσότητα λευκαντικού χλωρίνης στο θάλαμο
μαλακτικού
(κλείστε προσεκτικά το καπάκι). Αμέσως μετά το τέλος του
προγράμματος, περιστρέψτε τον "Επιλογέα προγράμματος" και εκκινήστε πάλι το
επιθυμητό πρόγραμμα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε οσμή λευκαντικού που έχει
απομείνει, αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε μαλακτικό. Ποτέ μην τοποθετείτε χλωρίνη
και μαλακτικό μαζί στο θάλαμο μαλακτικού.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ξεχωρίστε τα ρούχα σας ως εξής
Τύπος υφάσματος/ετικέτα φροντίδας (βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μάλλινα,
ρούχα για πλύσιμο στο χέρι). Χρώμα (ξεχωρίστε τα χρωματιστά και τα λευκά,
πλύνετε τα χρωματιστά ξεχωριστά). Ευαίσθητα (πλένετε τα μικρά ρούχα, όπως
νάιλον κάλτσες και ρούχα με γάντζους, όπως οι στηθόδεσμοι, σε μια υφασμάτινη
σακούλα ή σε μια μαξιλαροθήκη με φερμουάρ).
Αδειάζετε όλες τις τσέπες
Αντικείμενα όπως νομίσματα ή κλειδιά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα
και στον κάδο.
Εσωτερικό της συσκευής
Εάν ποτέ ή σπάνια πλένετε τα ρούχα σας στους 95 °C, σας συνιστούμε να θέτετε
σε λειτουργία περιστασιακά ένα πρόγραμμα 95 °C χωρίς ρούχα, προσθέτοντας
μικρή ποσότητα απορρυπαντικού, για να διατηρείτε το εσωτερικό της συσκευής
καθαρό.
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.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Απενεργοποιήστε και βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο ρούχων πριν
προχωρήσετε σε καθαρισμό και συντήρηση. Ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα
εισόδου τακτικά για εύθραυστα σημεία και ραγίσματα. Rengør og vedligehold din
vaskemaskine regelmæssigt (mindst 4 gange om året).
Καθαρισμός του πλυντηρίου ρούχων εξωτερικά
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό νοτισμένο πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό του
πλυντηρίου ρούχων. Μη χρησιμοποιήστε καθαριστικά για τζάμια ή γενικής χρήσης
καθαριστικά, σκόνη καθαρισμού ή παρόμοια προϊόντα για τον καθαρισμό του
πίνακα ελέγχου – τα προϊόντα αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
Θήκη απορρυπαντικού
Καθαρίζετε τακτικά, τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο, για να
αποφύγετε τη συσσώρευση απορρυπαντικού:
Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης  για να απελευθερώσετε τη θήκη
απορρυπαντικού και αφαιρέστε την. Μια μικρή ποσότητα νερού μπορεί να
παραμείνει στη θήκη, οπότε πρέπει να το μεταφέρετε σε όρθια θέση. Πλύνετε
το δοχείο με τρεχούμενο νερό. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε το καπάκι
του σιφονιού στο πίσω μέρος της θήκης για καθαρισμό. Επανατοποθετήστε
το καπάκι του σιφωνίου στη θήκη (εάν είχε αφαιρεθεί) Τοποθετήστε τη θήκη
τοποθετώντας τις γλωττίδες στον πυθμένα της θήκης στα κατάλληλα ανοίγματα
στο καπάκι και πιέζοντας τη θήκη στο καπάκι μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Βεβαιωθείτε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι σωστά τοποθετημένη.
Έλεγχος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού
Ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου τακτικά για εύθραυστα σημεία και
ραγίσματα. Αν παρουσιάζει ζημιά, αντικαταστήστε τον με νέο εύκαμπτο σωλήνα
μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο
της περιοχής σας. Ανάλογα με τον τύπο εύκαμπτου σωλήνα: Αν ο εύκαμπτος

σωλήνας εισόδου διαθέτει διαφανές περίβλημα, ελέγχετε κατά διαστήματα αν το
χρώμα γίνεται έντονο τοπικά. Αν συμβαίνει αυτό, ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί
να παρουσιάσει διαρροή και πρέπει να αντικατασταθεί. Για εύκαμπτους σωλήνες
διακοπής νερού
(εφόσον διατίθεται): ελέγξτε το παραθυράκι ελέγχου
της μικρής βαλβίδας ασφαλείας (βλ. το βέλος). Αν είναι κόκκινη, η λειτουργία
διακοπής νερού έχει αλλάξει και ο διακόπτης πρέπει να αντικατασταθεί με έναν
καινούργιο. Για να ξεβιδώσετε το διακόπτη, πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης (εάν
υπάρχει) ενώ θα ξεβιδώνεται το διακόπτη.
Καθαρισμός των φίλτρων mesh στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής
Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά (τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο).
Κλείστε τη βάνα και χαλαρώστε το σωλήνα εισόδου στη βάνα. Καθαρίστε το
εσωτερικό φίλτρο mesh και βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη βάνα. Τώρα
ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου
ρούχων. Τραβήξτε το φίλτρο mesh έξω από τη σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων
με μια πένσα γενικής χρήσης και καθαρίστε το. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο
mesh και βιδώστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου. Περιστρέψτε τη βάνα και
βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι στεγανές.
Καθαρισμός φίλτρου νερού / αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού
Το πλυντήριο διαθέτει μια αντλία αυτοκαθαρισμού. Το φίλτρο συγκρατεί
αντικείμενα όπως κουμπιά, κέρματα, καρφίτσες, κ.λπ. που μπορεί να παρέμειναν
στα ρούχα. Αν χρησιμοποιήσατε ένα πρόγραμμα πλύσης με ζεστό νερό, πριν
αποστραγγίσετε το νερό, περιμένετε να κρυώσει. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο
νερού προκειμένου να αποφύγετε την αδυναμία αποστράγγισης του νερού
μετά την πλύση λόγω μπουκωμένου φίλτρου νερού. Αν δεν είναι δυνατή η
αποστράγγιση του νερού, εμφανίζεται η ένδειξη ότι το φίλτρο νερού μπορεί να
είναι μπουκωμένο.
Ανοίξτε το φίλτρο του καπακιού με ένα νόμισμα. Τοποθετήστε ένα μεγάλο
επίπεδο δοχείο κάτω από το φίλτρο νερού για να μαζέψετε το νερό
αποστράγγισης. Περιστρέψτε αργά το φίλτρο αριστερόστροφα έως ότου
αρχίσει να τρέχει το νερό. Αφήστε το νερό να τρέξει, χωρίς να αφαιρέσετε το
φίλτρο. Όταν το δοχείο είναι γεμάτο, κλείστε το φίλτρο νερού περιστρέφοντας
δεξιόστροφα. Αδειάστε το δοχείο. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία έως
ότου αδειάσει όλο το νερό. Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει πολλές αυτόματες
λειτουργίες ασφάλειας και ανατροφοδότησης. Στη συνέχεια αφαιρέστε το φίλτρο
νερού περιστρέφοντας αριστερόστροφα. Καθαρίστε το φίλτρο νερού (αφαιρέστε
τα υπολείμματα στο φίλτρο και καθαρίστε με τρεχούμενο νερό) και τον θάλαμο
του φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της αντλίας (στην θήκη πίσω από
το φίλτρο) δεν είναι φραγμένη. Τοποθετήστε το φίλτρο νερού και κλείστε το
καπάκι του φίλτρου: Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο περιστρέφοντας δεξιόστροφα.
Βεβαιωθείτε ότι την γυρίσατε όσο περισσότερο γίνεται. Για να ελέγξετε τη
στεγανότητα του φίλτρου νερού, μπορείτε να ρίξετε περίπου 1 λίτρο νερό στον
κάδο και να βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν διαρρέει από το φίλτρο. Στη συνέχεια
κλείστε το καπάκι του φίλτρου.
Λάστιχο καπακιού
Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του λάστιχου στεγανοποίησης του καπακιού
και καθαρίζετε από καιρό σε καιρό με ένα υγρό πανί.
Ανάκτηση ενός αντικειμένου που έχει πέσει ανάμεσα στο τύμπανο και τον
κάδο
Αν ένα αντικείμενο πέσει κατά λάθος ανάμεσα στο τύμπανο και τον κάδο,
μπορείτε να το ανακτήσετε χάρη σε ένα από τα αφαιρούμενα ανυψωτικά του
τυμπάνου. Βγάλτε το φις του πλυντηρίου. Αφαιρέστε τα ρούχα από τον κάδο.
Κλείστε τα πτερύγια του κάδου και περιστρέψτε τον κάδο κατά μισή στροφή
(εικόνα a). Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι πιέστε το πλαστικό άκρο, ενώ θα
σύρετε τον ανυψωτή από τα αριστερά προς τα δεξιά (εικόνα b, c) με το χέρι θα
πέσει μέσα στον κάδο. Ανοίξτε τον κάδο. Μπορείτε να ανακτήσετε το αντικείμενο
μέσα από το άνοιγμα του κάδου. Τοποθετήστε ξανά τον ανυψωτή από την
εσωτερική πλευρά του κάδου: Τοποθετήστε το πλαστικό άκρο πάνω από το
άνοιγμα στη δεξιά πλευρά του κάδου (εικόνα d). Στη συνέχεια σύρετε τον
πλαστικό ανυψωτή από τα δεξιά προς τα αριστερά έως ότου κουμπώσει. Κλείστε
ξανά τα πτερύγια του κάδου, περιστρέψτε τον κάδο κατά μισή στροφή και
ελέγξτε τη θέση της λεπίδας σε όλα τα σημεία σύνδεσης. Συνδέστε ξανά στο
ρεύμα το πλυντήριο.

a

b

c

d

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Βγάλτε το φις από την πρίζα και κλείστε τη στρόφιγγα νερού. Αποσυνδέστε τον
εύκαμπτο σωλήνα εισόδου από τη βρύση και αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
αποστράγγισης από το σημείο αποστράγγισης. Αδειάστε όλο το νερό από τους
εύκαμπτους σωλήνες και από το πλυντήριο και στερεώστε τους με τρόπο ώστε
να μην προκληθεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Για να διευκολυνθεί η μετακίνηση
της συσκευής, τραβήξτε λίγο το λεβιέ κίνησης που βρίσκεται στη μπροστινή
κάτω πλευρά (αν υπάρχει στο μοντέλο σας) με το χέρι σας. Τραβήξτε το
πλυντήριο έξω έως ότου σταματήσει στο πόδι σας. Στη συνέχεια πιέστε το λεβιέ
κίνησης πίσω στην αρχική σταθερή θέση. Επαναπροσαρμόστε τον βραχίονα
μεταφοράς. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την αφαίρεση του βραχίονα μεταφοράς
στον ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με αντίστροφη σειρά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Το πλυντήριο ρούχων ενδέχεται ορισμένες φορές να μην λειτουργεί όπως πρέπει για συγκεκριμένους λόγους. Πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση
πελατών, συνιστάται να ελέγξετε προκειμένου να εξακριβώσετε αν το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα χρησιμοποιώντας την παρακάτω
λίστα.
Ανωμαλίες:

Πιθανές αιτίες / Λύση:

Το πλυντήριο δεν ανάβει ή/και το
πρόγραμμα δεν ξεκινάει

Ο κύκλος πλύσης δεν ξεκινάει.
Το πλυντήριο ρούχων σταματάει
κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός
προγράμματος
και το “Εναρξη/Παυση” αναβοσβήνει
Η συσκευή δονείται
Το τελικό στύψιμο δεν είναι
αποτελεσματικό. Τα ρούχα είναι ακόμη
πολύ υγρά. Η ένδειξη “Στύψιμο“
αναβοσβήνει ή η ταχύτητα στυψίματος
στην οθόνη αναβοσβήνει ή η ένδειξη
ταχύτητας στυψίματος αναβοσβήνει
μετά το τέλος του προγράμματος ανάλογα με το μοντέλο

•
•
•
•
•

Το φις δεν είναι τοποθετημένο στην πρίζα ρεύματος ή όχι αρκετά για να γίνει επαφή.
Υπήρξε διακοπή ρεύματος.
Το καπάκι δεν είναι καλά κλεισμένο.
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία “Ασφάλεια παιδιών“
(εφόσον υπάρχει).
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία “Ασφάλεια παιδιών“
(εφόσον υπάρχει). Το πλυντήριο
απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, πριν από την έναρξη του
προγράμματος ή μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Για να ενεργοποιήσετε το
πλυντήριο, στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος πρώτα στη θέση “Off/O” και, κατόπιν, στρέψτε
τον ξανά στο επιθυμητό πρόγραμμα.

•
•
•

Δεν πατήθηκε το κουμπί “Εναρξη/Παυση” .
Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
Έχει γίνει επιλογή για “Καθυστέρηση έναρξης”

•

Το πρόγραμμα άλλαξε - επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πατήστε “Εναρξη/Παυση”

•
•

Το πλυντήριο ρούχων δεν είναι καλά αλφαδιασμένο.
Δεν αφαιρέθηκε ο βραχίονας μεταφοράς. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων πρέπει
να αφαιρέσετε τον βραχίονα μεταφοράς.

•

Η έλλειψη ισορροπίας των ρούχων κατά το στύψιμο διέκοψε τη φάση στυψίματος προκειμένου
να αποφευχθεί ζημιά στο πλυντήριο. Αυτό συμβαίνει γιατί τα ρούχα είναι ακόμη πολύ υγρά. Η
αιτία έλλειψης ισορροπίας μπορεί να είναι: μικρά φορτία ρούχων (που περιλαμβάνουν μόνο
μερικά πολύ μεγάλα ρούχα ή απορροφητικά, π.χ. πετσέτες), ή μεγάλα/βαριά ρούχα.
Αν είναι δυνατό αποφύγετε τα μικρά φορτία ρούχων.
Το κουμπί “Ταχύτητα στυψίματος”
έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή ταχύτητα στυψίματος.

•
•

.

.

Η συσκευή δείχνει έναν κωδικό
σφάλματος (π.χ. F-02, F-..) ή/και η
ενδεικτική λυχνία “Σέρβις” ανάβει

•
•

Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και περιμένετε περίπου 1 λεπτό πριν την
ενεργοποιήσετε ξανά.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Σέρβις.

Η ένδειξη “Καθαρισμός φίλτρου”
ανάβει

•
•

Δεν γίνεται άντληση των βρόμικων νερών.
Καθαρίστε το φίλτρο νερού

“Παροχή νερού κλειστή“
λυχνία αναμμένη

•

Η συσκευή δεν έχει επαρκή παροχή νερού.

•

Στο τέλος του προγράμματος αν χρησιμοποιήσατε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού το
σύμβολο θα ανάψει.
Σχηματίζεται πολύς αφρός.
Το απορρυπαντικό δεν είναι συμβατό με το πλυντήριο ρούχων (πρέπει να φέρει την ένδειξη “για
πλυντήρια ρούχων”, “για πλύσιμο στο χέρι και για πλυντήρια ρούχων” ή κάτι παρόμοιο).

ενδεικτική

“Υπερβολική δόση απορρυπαντικού“
ενδεικτική λυχνία αναμμένη
(εφόσον υπάρχει)

•
•

Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες για την ασφάλεια, το Δελτίο προϊόντος και ενεργειακών δεδομένων από:
• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας - docs.indesit.eu
• Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR
• Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (Βλ. αριθμό τηλεφώνου στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε
με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.
Για Πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και συντήρηση, οι χρήστες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο: www.indesit.com
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το μοντέλο της συσκευής σας χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που αναγράφεται στην
ενεργειακή ετικέτα. Η ετικέτα περιλαμβάνει, επίσης, το αναγνωριστικό του μοντέλου της συσκευής σας, το οποίο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να συμβουλευτείτε την πύλη καταχώρισης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eprel.ec.europa.eu
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