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Εγκατάσταση

Μια φροντισμένη οριζοντίωση προσδίδει 
σταθερότητα στη μηχανή και αποσοβεί 
δονήσεις, θορύβους και μετατοπίσεις κατά 
τη λειτουργία. Σε περίπτωση μοκέτας ή 
τάπητα, ρυθμίστε τα ποδαράκια έτσι ώστε να 
υφίσταται κάτω από το πλυντήριο αρκετός 
χώρος για τον αερισμό.

Υδραυλικές και ηλεκτρικές 
συνδέσεις
Σύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας του 
νερού

1. Συνδέστε το 
σωλήνα τροφοδοσίας 
βιδώνοντάς τον σε 
ένα κρουνό κρύου 
νερού με στόμιο 
σπειρώματος 3/4 gas  
(βλέπε εικόνα). 
Πριν τη σύνδεση, 
αφήστε να τρέξει το 
νερό μέχρι να γίνει 

διαυγές.

2. Συνδέστε το 
σωλήνα τροφοδοσίας 
στο πλυντήριο 
βιδώνοντάς τον στην 
αντίστοιχη είσοδο 
νερού, στο πίσω 
μέρος επάνω δεξιά  
(βλέπε εικόνα).

3. Προσέξτε ώστε στο σωλήνα να μην 
υπάρχουν ούτε πτυχώσεις, ούτε στενώσεις.
! Η πίεση νερού του κρουνού πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών του πίνακα 
Τεχνικά στοιχεία (βλέπε σελίδα δίπλα).
! Αν το μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας δεν 
επαρκεί, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο 
κατάστημα ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
χρησιμοποιημένους σωλήνες.
! Χρησιμοποιείτε εκείνους που σας 
παρέχονται με τη μηχανή.

! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το 
εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να το 
συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε 
περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή 
μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι παραμένει μαζί 
με το πλυντήριο για να πληροφορεί τον νέο 
ιδιοκτήτη για τη λειτουργία και τις σχετικές 
προειδοποιήσεις.
!  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: 
υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την 
εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια.

Αποσυσκευασία και οριζοντίωση
Αποσυσκευασία
1. Αποσυσκευάστε το πλυντήριο.
2. Ελέγξτε αν το πλυντήριο έχει υποστεί 
ζημιές κατά τη μεταφορά. Αν έχει υποστεί 
ζημιές μην το συνδέετε και επικοινωνήστε με 
τον μεταπωλητή.

3. Αφαιρέστε τις 4 
βίδες προστασίας 
για τη μεταφορά και 
το λαστιχάκι με το 
σχετικό διαχωριστικό, 
που βρίσκονται στο 
πίσω μέρος (βλέπε 
εικόνα).

4. Κλείστε τις οπές με τα πλαστικά πώματα 
που σας παρέχονται.
5. Διατηρείστε και τα τρία τεμάχια: αν το 
πλυντήριο χρειαστεί να μεταφερθεί, θα 
πρέπει να ξαναμονταριστούν.
! Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για 
μικρά παιδιά.

Ευθυγράμμιση
1. Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε ένα 
δάπεδο επίπεδο και ανθεκτικό, χωρίς να το 
ακουμπήσετε σε τοίχους, έπιπλα ή άλλο.

2. Αν το δάπεδο 
δεν είναι απόλυτα 
οριζοντιωμένο, 
αντισταθμίστε 
τις ανωμαλίες 
βιδώνοντας ή 
ξεβιδώνοντας τα 
πρόσθια ποδαράκια 
(βλέπε εικόνα).Η 
γωνία κλίσης, 
μετρημένη στην 

επιφάνεια εργασίας, δεν πρέπει να ξεπερνάει 
τις 2°.



15

GRΣύνδεση του σωλήνα αδειάσματος

Συνδέστε το σωλήνα 
αδειάσματος, χωρίς 
να τον διπλώσετε, 
σε μια σωλήνωση 
αδειάσματος ή σε 
μια παροχέτευση 
επιτοίχια σε ύψος 
από το έδαφος 
μεταξύ 65 και 100 
cm.

Ή στηρίξτε τον στο 
χείλος ενός νιπτήρα 
ή μιας λεκάνης, 
δένοντας τον οδηγό 
που σας παρέχεται 
στον κρουνό (βλέπε 
εικόνα). Το ελεύθερο 
άκρο του σωλήνα 
αδειάσματος δεν 
πρέπει να παραμένει 

βυθισμένο στο νερό.

! Δεν συνιστάται η χρήση προεκτάσεων 
σωλήνων. Αν απαιτείται, η προέκταση πρέπει 
να έχει την ίδια διάμετρο του αρχικού σωλήνα 
και να μην ξεπερνάει τα 150 cm.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική 
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι: 
• η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του 

νόμου προδιαγραφές.

• Η πρίζα να είναι σε θέση να υποφέρει το 
μέγιστο φορτίο ισχύος της μηχανής, που 
αναφέρεται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων 
(βλέπε δίπλα).

• Η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ 
των τιμών που αναφέρονται στον πίνακα 
Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα).

• Η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα 
του πλυντηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, 
αντικαταστήστε την πρίζα ή το βύσμα.

! Το πλυντήριο δεν εγκαθίσταται σε ανοιχτό 
χώρο, ακόμη και αν ο χώρος είναι καλυμμένος, 
διότι είναι πολύ επικίνδυνο να το αφήνετε 
εκτεθειμένο σε βροχή και κακοκαιρία.

65 - 100 cm

! Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η 
πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμη. 
! Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και 
πολύπριζα.
! Το καλώδιο δεν πρέπει να φέρει πτυχές ή 
να είναι συμπιεσμένο.
! Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να 
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους 
τεχνικούς.
Προσοχή! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε 
ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρούνται 
αυτοί οι κανόνες.

Πρώτος κύκλος πλυσίματος
Μετά την εγκατάσταση, πριν τη χρήση, 
διενεργήστε ένα κύκλο πλυσίματος με 
απορρυπαντικό και χωρίς ρούχα θέτοντας το 
πρόγραμμα “ΑΥΤΌ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ”.

Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá

ÌïíôÝëï WML 803

ÄéáóôÜóåéò
ðëÜôïò cm 59,5
ýøïò cm 85
âÜèïò cm 60,5

×ùñçôéêüôçôá áðü 1 Ýùò 8 kg 

ÇëåêôñéêÝò 
óõíäÝóåéò

ÂëÝðå ôçí ðéíáêßäá 
÷áñáêôçñéóôéêþí åðß ôçò 
ìç÷áíÞò

ÓõíäÝóåéò 
íåñïý

ìÝãéóôç ðßåóç 
1 MPa (10 bar)
ÅëÜ÷éóôç ðßåóç 
0,05 MPa (0,5 bar)
÷ùñçôéêüôçôá ôïõ êÜäïõ 62 ëßôñá

Ôá÷ýôçôá 
óôõøßìáôïò ìÝ÷ñé 1000 óôñïöÝò ôï ëåðôü

Προγράμματα 
ελέγχου 
σύμφωνα με 
τις οδηγίες 
1061/2010 
και 
1015/2010

ðñüãñáììá ; κανονικό 
πρόγραμμα για βαμβακερά 
στους 60°C.
ðñüãñáììá ; κανονικό 
πρόγραμμα για βαμβακερά 
στους 40°C.

Ç óõóêåõÞ áõôÞ åßíáé 
óýìöùíç ìå ôéò áêüëïõèåò 
ÊïéíïôéêÝò Ïäçãßåò:
- 2004/108/CE 
(ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ 
Óõìâáôüôçôá) 
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (×áìçëÞ ÔÜóç)
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Συντήρηση και φροντίδα 

Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού 
ρεύματος
• Κλείνετε τον κρουνό του νερού μετά 

από κάθε πλύσιμο. Έτσι περιορίζεται η 
φθορά της υδραυλικής εγκατάστασης του 
πλυντηρίου και αποσοβείται ο κίνδυνος 
απωλειών.

• Να βγάζετε το βύσμα από το ρεύμα όταν 
καθαρίζετε το μηχάνημα και κατά τις 
εργασίες συντήρησης.

Καθαρισμός του πλυντηρίου
•  Το εξωτερικό μέρος και τα λαστιχένια 
μέρη μπορούν να καθαρίζονται με ένα πανί 
βρεγμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη 
χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αποξυστικά.
•  Το πλυντήριο διαθέτει ένα πρόγραμμα 
“ΑΥΤΌ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ” των εσωτερικών 
μερών που πρέπει να διενεργείται χωρίς 
κανένα τύπο φορτίου στον κάδο.

Το απορρυπαντικό 
(σε ποσότητα ίση 
με το 10% της 
προτεινόμενης 
για ρούχα λίγο 
λερωμένα) ή 
πρόσθετα ειδικά για 
τον καθαρισμό του 
πλυντηρίου, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν 
ως ενισχυτικά 

στο πρόγραμμα πλύσης. Συνιστάται να 
διενεργείτε το πρόγραμμα καθαρισμού κάθε 
40 κύκλους πλυσίματος.
Για την ενεργοποίηση του προγράμματος 
πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Α και Β για 5 
δευτερόλεπτα (βλέπε Εικόνα).
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα και 
θα έχει διάρκεια περίπου 70 λεπτών. Για να 
σταματήσετε τον κύκλο πατήστε το κουμπί 
START/PAUSE.

Καθαρισμός του συρταριού 
απορρυπαντικών

Τραβήξτε το συρτάρι 
ανασηκώνοντάς το 
και τραβώντας το 
προς τα έξω (βλέπε 
εικόνα).
Πλένετέ το κάτω από 
τρεχούμενο νερό. Ο 
καθαρισμός αυτός 
διενεργείται συχνά.

Φροντίδα της πόρτας και του κάδου
• Να αφήνετε πάντα μισόκλειστη την πόρτα 

για να μην παράγονται δυσοσμίες.

Καθαρισμός της αντλίας
Το πλυντήριο διαθέτει μια αντλία 
αυτοκαθαριζόμενη που δεν χρειάζεται 
συντήρηση. Μπορεί, όμως, να τύχει να 
πέσουν μικρά αντικείμενα (κέρματα, κουμπιά) 
στον προθάλαμο που προστατεύει την 
αντλία, που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής.
 
! Βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος πλυσίματος έχει 
τελειώσει και βγάλτε το βύσμα.

Για να έχετε πρόσβαση στον προθάλαμο:
1. αφαιρέστε το 
ταμπλό κάλυψης 
στο πρόσθιο πλευρό 
του πλυντηρίου με 
τη βοήθεια ενός 
κατσαβιδιού  
(βλέπε εικόνα).

2. Ξεβιδώστε το 
καπάκι στρέφοντάς 
το αριστερόστροφα  
(βλέπε εικόνα): είναι 
φυσικό να βγαίνει 
λίγο νερό.

3. καθαρίστε επιμελώς το εσωτερικό.
4. ξαναβιδώστε το καπάκι.
5. ξαναμοντάρετε το πάνελ όντας σίγουροι, 
πριν το σπρώξετε προς τη μηχανή, ότι έχετε 
εισάγει τα γαντζάκια στις αντίστοιχες εσοχές.

Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας 
του νερού
Ελέγχετε το σωλήνα τροφοδοσίας 
τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Αν 
παρουσιάζει σκασίματα και σχισμές 
αντικαθίσταται: κατά τα πλυσίματα οι ισχυρές 
πιέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
αναπάντεχα σπασίματα.

! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
χρησιμοποιημένους σωλήνες.

1

2

A B
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Προφυλάξεις και 
συμβουλές
! Το πλυντήριο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με 
τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Αυτές οι προειδοποιήσεις 
παρέχονται για λόγους ασφαλείας και πρέπει να διαβάζονται 
προσεκτικά.

Γενική ασφάλεια
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με φυσικές, 
αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες και με εμπειρίες και 
γνώσεις ανεπαρκείς, εκτός κι αν η χρήση αυτή γίνεται 
υπό την επίβλεψη ή τις οδηγίες ενός ατόμου υπεύθυνου 
για την ασφάλειά τους.Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται 
για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή.

•  Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε αποκλειστικά για οικιακή 
χρήση.

• Μην αγγίζετε το μηχάνημα με γυμνά πόδια ή με τα χέρια 
ή τα πόδια βρεγμένα.

• Μην βγάζετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα 
τραβώντας το καλώδιο, αλλά να πιάνετε την πρίζα. 

• Μην ανοίγετε το συρταράκι απορρυπαντικών ενώ το 
μηχάνημα είναι σε λειτουργία.

• Μην αγγίζετε το νερό αδειάσματος, αφού μπορεί να 
φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες. 

• Μην ζορίζετε σε καμία περίπτωση την πόρτα: θα 
μπορούσε να χαλάσει ο μηχανισμός ασφαλείας που 
προστατεύει από τυχαία ανοίγματα.

• Σε περίπτωση βλάβης, σε καμία περίπτωση να 
μην επεμβαίνετε στους εσωτερικούς μηχανισμούς 
προσπαθώντας να την επισκευάσετε.

• Να ελέγχετε πάντα τα παιδιά να μην πλησιάζουν στο 
μηχάνημα σε λειτουργία.

• Κατά το πλύσιμο η πόρτα τείνει να θερμαίνεται.
• Αν πρέπει να μετατοπιστεί, συνεργαστείτε δύο ή τρία 

άτομα με τη μέγιστη προσοχή. Ποτέ μόνοι σας γιατί το 
μηχάνημα είναι πολύ βαρύ.

• Πριν εισάγετε τη μπουγάδα ελέγξτε αν ο κάδος είναι 
άδειος.

Διάθεση

• Διάθεση του υλικού συσκευασίας: τηρείτε τους τοπικούς 
κανονισμούς, ώστε οι συσκευασίες να μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν.

• Η ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK για τα Απόβλητα 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, απαιτεί ότι 
οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει 
να αποβάλονται μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα του 
δημοτικού δικτύου. Οι παλαιές συσκευές πρέπει να 
συλλεχθούν χωριστά προκειμένου να βελτιστοποιηθούν 
η αποκατάσταση και η ανακύκλωση των υλικών που 
περιέχουν και με σκοπό τη μείωση των βλαβερών 
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
Το σύμβολο με το διεγραμμένο “δοχείο αποβλήτων” στο 
προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως 
όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή ,πρέπει να 
συλλεχθεί χωριστά. 

Χειρονακτικό άνοιγμα της πόρτας
Στην περίπτωση αδυναμίας ανοίγματος της πόρτας εξ αιτίας 
απουσίας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ θέλετε να απλώσετε 
την μπουγάδα, προχωρήστε ως ακολούθως:

1. βγάλτε το βύσμα από την 
ηλεκτρική πρίζα.
2. βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του 
νερού στο εσωτερικό της μηχανής 
είναι χαμηλότερη σε σχέση με το 
άνοιγμα της πόρτας. Σε αντίθετη 
περίπτωση αφαιρέστε το σε 
περίσσεια νερό μέσω του σωλήνα 
αδειάσματος συλλέγοντάς το 
σε ένα κουβά όπως φαίνεται 
στηνεικόνα.

3. αφαιρέστε το ταμπλό κάλυψης 
στο πρόσθιο πλευρό του 
πλυντηρίου με τη βοήθεια ενός 
κατσαβιδιού (βλέπε εικόνα).

4. χρησιμοποιώντας τη γλωσσίτσα που φαίνεται στην εικόνα 
τραβήξτε προς τα έξω μέχρι να ελευθερώσετε το πλαστικό 
από το στοπ. Τραβήξτε το ακολούθως προς τα κάτω και 
ταυτόχρονα ανοίξτε την πόρτα.

5. ξαναμοντάρετε το πάνελ όντας σίγουροι, πριν το 
σπρώξετε προς τη μηχανή, ότι έχετε εισάγει τα γαντζάκια 
στις αντίστοιχες εσοχές.

20

 Οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές 
αρχές ή στα καταστήματα λιανικής για πληροφορίες που 
αφορούν τη σωστή διάθεση των παλαιών ηλεκτρικών 
συσκευών.
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Θήκη απορρυπαντικών: για την προσθήκη 
απορρυπαντικών και πρόσθετων (βλέπε «Απορρυπαντικά 
και μπουγάδα»).

Κουμπί ON/OFF: Για να ανάψετε ή να σβήσετε το 
πλυντήριο.

Επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: για να θέσετε τα 
προγράμματα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο 
επιλογέας παραμένει ακίνητος.

Κουμπι ά με ενδεικτικά φωτάκια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: για να 
επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες. Το σχετικό με την 
επιλεγείσα λειτουργία ενδεικτικό φωτάκι θα παραμείνει 
αναμμένο.

Επιλογέας ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ: για να θέσετε το στύψιμο ή να 
το αποκλείσετε (βλέπε “Εξατομικεύσεις”).

Επιλογέας ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: για να θέσετε τη θερμοκρασία 
ή το πλύσιμο σε κρύο νερό (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ/
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: για να ακολουθείτε 
την κατάσταση προόδου του προγράμματος πλυσίματος. 
Το αναμμένο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει την σε εξέλιξη 
φάση. Αν τέθηκε η λειτουργία “Καθυστερημένη εκκίνηση”, 
θα δείχνουν τον χρόνο που υπολείπεται για την έναρξη 
του προγράμματος (βλέπε σελίδα δίπλα).

Ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: για να 
καταλάβετε αν η πόρτα ανοίγει (βλέπε σελίδα δίπλα).

Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE: για την 
εκκίνηση των προγραμμάτων ή την προσωρινή διακοπή 
τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να θέσετε σε παύση το σε εξέλιξη 
πλύσιμο, πιέστε το κουμπί αυτό, το σχετικό ενδεικτικό 
φωτάκι θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα ενώ εκείνο της 
σε εξέλιξης φάσης θα είναι συνεχώς αναμμένο. Αν το 
ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ  σβήσει, 
μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
Για να ξεκινήσει πάλι το πλύσιμο από το σημείο 
διακοπής, πατήστε εκ νέου το κουμπί αυτό.

Τρόπος stand by
Το πλυντήριο αυτό, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για 
την εξοικονόμηση ενέργειας, διαθέτει ένα σύστημα 
αυτόματου σβησίματος (stand by) που τίθεται σε 
λειτουργία εντός 30 λεπτών στην περίπτωση μη χρήσης. 
Πιέστε στιγμιαία το κουμπί ON/OFF και περιμένετε να 
ενεργοποιηθεί εκ νέου η μηχανή.
Κατανάλωση σε off-mode: 0,5 W 
Κατανάλωση σε Left-on: 0,5 W

Περιγραφή του πλυντηρίου και 
εκκίνηση ενός προγράμματος

Επιλογέας  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Θήκη απορρυπαντικών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ/
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Κουμπι ά με ενδεικτικά 
φωτάκια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κουμπί ON/OFF

Επιλογέας 
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ

Ενδεικτικό 
φωτάκι ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ

Κουμπί με 
ενδεικτικό φωτάκι 
START/PAUSE

Πίνακας ελέγχου

Επιλογέας 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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GRΕνδεικτικά φωτάκια

Τα ενδεικτικά φωτάκια παρέχουν σημαντικές πληροφορίες.
Να τι μας λένε:

Καθυστερημένη εκκίνηση
Αν ενεργοποιήθηκε η λειτουργία “Καθυστερημένη εκκίνηση” 
(βλέπε “Εξατομικεύσεις”), αφού εκκινήσετε το πρόγραμμα, 
θα αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό φωτάκι το σχετικό 
με την επιλεγμένη καθυστέρηση:

Με το πέρασμα του χρόνου θα απεικονίζεται η υπολειπόμενη 
καθυστέρηση, με το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι να 
αναβοσβήνει.

Αφού διανυθεί η επιλεγείσα καθυστέρηση το ενδεικτικό 
φωτάκι που αναβοσβήνει θα σβήσει και θα αρχίσει το τεθέν 
πρόγραμμα.

Ενδεικτικά φωτάκι φάσης σε εξέλιξη
Κατά τον επιθυμητό κύκλο πλυσίματος, τα ενδεικτικά 
φωτάκια θα ανάψουν προοδευτικά για να δείξουν την 
κατάσταση προώθησης:

Κουμπιά λειτουργίας και σχετικά ενδεικτικά φωτάκια
Επιλέγοντας μια λειτουργία το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι  
θα φωτιστεί. 
Αν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με το τεθέν 
πρόγραμμα το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα αναβοσβήνει 
και η λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί.
Στην περίπτωση που τεθεί μια  λειτουργία μη συμβατή με 
μια άλλη που επιλέχθηκε προηγουμένως θα παραμείνει 
ενεργή μόνο η τελευταία επιλογή.

 Ενδεικτικό φωτάκι ασφαλισμένης πόρτας
Το αναμμένο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει ότι η πόρτα είναι 
ασφαλισμένη για την παρεμπόδιση τυχαίων ανοιγμάτων. 
Για την αποφυγή ζημιών πρέπει να περιμένετε να σβήσει 
το ενδεικτικό φωτάκι πριν το άνοιγμα της πόρτας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν είναι ενεργή η λειτουργία “Καθυστερημένη 
εκκίνηση” η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει, για να την ανοίξετε 
θέστε τη μηχανή σε παύση πιέζοντας το κουμπί START/
PAUSE.

! Το ταχύ αναβοσβήσιμο του φωτός START/PAUSE 
(πορτοκαλί) ταυτόχρονα με εκείνο των λειτουργιών 
επισημαίνει μια ανωμαλία (βλέπε “Ανωμαλίες και λύσεις”).

Εκκίνηση ενός προγράμματος

1. Ανάβει το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί ON/OFF. Όλα τα ενδεικτικά φωτάκια θα ανάψουν για μερικά δευτερόλεπτα, 
μετά θα παραμείνουν αναμμένα τα ενδεικτικά φωτάκια τα σχετικά με τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου προγράμματος και θα 
πάλλεται το ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE.
2. Φορτώστε τη μπουγάδα και κλείστε την πόρτα.
3. Θέστε με τον επιλογέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ το επιθυμητό πρόγραμμα.
4. Θέστε τη θερμοκρασία πλυσίματος (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).
5. Θέστε την ταχύτητα στυψίματος (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).
6. Χύστε απορρυπαντικό και πρόσθετα (βλέπε «Απορρυπαντικά και μπουγάδα»).
7. Επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες.
8. Εκκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί START/PAUSE και το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα παραμείνει αναμμένο 
συνεχώς με πράσινο χρώμα.
Για να ακυρώσετε τον τεθέντα κύκλο θέστε τη μηχανή σε παύση πιέζοντας το κουμπί START/PAUSE και επιλέξτε ένα νέο 
κύκλο.
9. Στο τέλος του προγράμματος θα φωτιστεί το ενδεικτικό φωτάκι . Το ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 
θα σβήσει δείχνοντας ότι η πόρτα μπορεί να ανοίξει. Βγάλτε τη μπουγάδα και αφήστε την πόρτα μισόκλειστη για να 
στεγνώσει ο κάδος. Σβήστε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί ON/OFF.

Πλύσιμο

Ξέβγαλμα

Στύψιμο

Άδειασμα

Τέλος Πλυσίματος END
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Προγράμματα

Πίνακας των Προγραμμάτων

Η διάρκεια του κύκλου που φαίνεται στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο αποτελεί μια εκτίμηση υπολογισμένη με βάση τις στάνταρ συνθήκες. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να ποικίλει με βάση πολυάριθμους παράγοντες 
όπως θερμοκρασία και πίεση του εισερχόμενου νερού, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ποσότητα απορρυπαντικού, ποσότητα και τύπος φορτίου, ισοστάθμιση του φορτίου, πρόσθετες επιλεγμένες δυνατότητες.

ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΛΕΚΕΔΕΣ: το πρόγραμμα 1 είναι κατάλληλο για το πλύσιμο ρούχων πολύ λερωμένων, με χρώματα 
ανθεκτικά. Το πρόγραμμα εγγυάται μια κλάση πλυσίματος ανώτερη της κλάσης στάνταρ (κλάση A). Μην εκτελείτε το 
πρόγραμμα αναμιγνύοντας ρούχα διαφορετικού χρώματος. Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη. Για λεκέδες 
δύσκολους συνιστάται η προκαταρκτική περιποίηση με ειδικά πρόσθετα. 
Λευκά: χρησιμοποιήστε τον κύκλο για 2 το πλύσιμο των λευκών ρούχων. Το πρόγραμμα μελετήθηκε για τη διατήρηση της 
λαμπρότητας του λευκού στο χρόνο. Για καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται η χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη. 
Αντι-αλλεργικό: χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 6 για την απομάκρυνση των κυριότερων αλλεργιογόνων όπως γύρη, άκαρι, 
τρίχες γάτας και σκύλου.
Μωρουδιακά: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα 7 για να αφαιρέσετε τους τυπικούς λεκέδες των παιδιών και να 
απομακρύνετε το απορρυπαντικό από τα ρούχα για να μην υπάρξουν αλλεργικές αντιδράσεις στο ευαίσθητο δέρμα των 
παιδιών. Ο κύκλος αυτό μελετήθηκε για να μειώνει το βακτηριδιακό φορτίο χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ποσότητα νερού 
και βελτιστοποιώντας την επίδραση των ειδικών εξυγιαντικών πρόσθετων στο απορρυπαντικό. 
Προγηράμματα Eco 
Τα προγράμματα Eco προσφέρουν καλές επιδόσεις πλυσίματος σε χαμηλές θερμοκρασίες επιτρέποντας λιγότερη 
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας με ωφέλεια για το περιβάλλον και εξοικονόμηση χρημάτων.
Τα προγράμμα Eco (Βαμβακερά 12, Συνθετικά 13 και Ταχύ 30’ 14) δημιουργήθηκαν για διαφόρους τύπους 
υφασμάτων και για ρούχα λίγο λερωμένα. Για τη διασφάλιση ενός βέλτιστου αποτελέσματος συστήνεται η χρήση 
υγρού απορρυπαντικού. Προτείνεται η πρόπλυση των γιακάδων, των μανικετιών και των λεκέδων.
κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 20°C: (πρόγραμμα 11) ιδανικό για φορτία λερωμένων βαμβακερών. Οι 
καλές επιδόσεις και σε χαμηλή θερμοκρασία, συγκρίσιμες με ένα πλύσιμο στους 40°, εξασφαλίζονται από μια μηχανική 
δράση που λειτουργεί με μεταβολή ταχύτητας σε επαναλαμβανόμενες και κοντινές αυξομειώσεις.

Για όλα τα Test Institutes: 
2) Πρόγραμμα βαμβακερών μακρύ: θέστε το πρόγραμμα  σε μια θερμοκρασία 40°C.
4) Πρόγραμμα συνθετικών μεγάλης διάρκειας: θέστε το πρόγραμμα 5 σε μια θερμοκρασία 40°C.

1) Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με την προδιαγραφή 1061/2010: θέστε το πρόγραμμα  σε μια θερμοκρασία 60°C.
Ο κύκλος αυτός είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό φορτίου βαμβακερών με συνηθισμένη βρωμιά και είναι ο πλέον αποτελεσματικός σε όρους κατανάλωσης 
ενέργειας και νερού, προς χρήση σε ρούχα πλενόμενα στους 60 °C. Η πραγματική θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να διαφέρει από την υποδεικνυόμενη.
2) Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με την προδιαγραφή 1061/2010: θέστε το πρόγραμμα  σε μια θερμοκρασία 40°C.
Ο κύκλος αυτός είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό φορτίου βαμβακερών με συνηθισμένη βρωμιά και είναι ο πλέον αποτελεσματικός σε όρους κατανάλωσης 
ενέργειας και νερού, προς χρήση σε ρούχα πλενόμενα στους 40 °C. Η πραγματική θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να διαφέρει από την υποδεικνυόμενη. 
3) Στη θερμοκρασία των 60 °C η λειτουργία “Πρόπλυση” δεν μπορεί να είναι ενεργή.
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1 ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΛΕΚΕΔΕΣ 40° 1000     5 - - - 180’
2 Λευκά 60° 1000   -  5 - - - 180’

κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C (1): Λευκά και 
χρωματιστά ανθεκτικά, πολύ λερωμένα.

60°
(Max. 90°)

1000 (3)    8 62 1.09 73 200’

κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C (2): Λευκά λίγο 
λερωμένα και ευαίσθητα χρώματα. 40° 1000 -    8 62 1.09 92 185’

5 ÓõíèåôékÜ: ×ñùµáôéóôÜ áíèåêôéêÜ, ðïëý ëåñùµÝíá. 60° 800     4.5 46 1.03 60 115’
5 ÓõíèåôékÜ (4): ×ñùµáôéóôÜ áíèåêôéêÜ, λίγο ëåñùµÝíá. 40° 800     4.5 46 0.50 55 100’
6 Αντι-αλλεργικό 60° 1000 -  -  5 - - - 195’
7 Μωρουδιακά 40° 1000     5 - - - 145’
8 ÌÜëëéíá: Ãéá µÜëëéíá, cachemire, êëð. 40° 800 -  -  2 - - - 90’
9 Ευαίσθητα 30° 0 -  -  1 - - - 80’

10
Mix 60’: Ãéá ôï ãñÞãïñï öñåóêÜñéóµá ñïý÷ùí åëáöñÜ 
ëåñùµÝíùí (äåí åíäåßêíõôáé ãéá µÜëëéíá, µåôáîùôÜ êáé ñïý÷á 
ðïõ ðëÝíïíôáé óôï ÷Ýñé).

60° 1000 -  -  3.5 62 0.84 44 60’

11 κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 20°C: Λευκά λίγο 
λερωμένα και ευαίσθητα χρώματα. 20° 1000 -    8 - - - 175’

12 ÂáìâáêåñÜ ¢äåéáìá 1200 -  -  8 62 0.20 65 80’

13 ÓõíèåôéêÜ ¢äåéáìá 800 -  -  3 48 0.12 37 70’

14 Ταχύ 30’ ¢äåéáìá 800 -  -  3 71 0.10 36 30’

ÎÝâãáëìá - 1000 - -   8 - - - 36’

Óôýøéìï + ¢íôëçïç - 1000 - - - - 8 - - - 16’
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GRΘέστε τη θερμοκρασία
Στρέφοντας τον επιλογέα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ τίθεται η θερμοκρασία πλυσίματος (βλέπε Πίνακα προγραμμάτων).
Η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί μέχρι το πλύσιμο σε κρύο νερό ( ).
Το μηχάνημα θα παρεμποδίσει αυτόματα τη θέση θερμοκρασίας μεγαλύτερης της μέγιστης προβλεπόμενης για κάθε 
πρόγραμμα.
! Εξαίρεση: επιλέγοντας το πρόγραμμα  η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί μέχρι 90°.

Θέστε το στύψιμο
Στρέφοντας τον επιλογέα ΣΤΥΨΙΜΟ τίθεται η ταχύτητα στυψίματος του επιλεγμένου προγράμματος. 
Οι μέγιστες προβλεπόμενες ταχύτητες για τα προγράμματα είναι:
Προγράμματα  Μέγιστη ταχύτητα
Βαμβακερά  1000 στροφές ανά λεπτό
Συνθετικά  800 στροφές ανά λεπτό
Μάλλινα   800 στροφές ανά λεπτό
Μεταξωτά   μόνο άδειασμα
Η ταχύτητα στυψίματος μπορεί να ελαττωθεί ή να αποκλειστεί επιλέγοντας το σύμβολο .
Το μηχάνημα θα παρεμποδίσει αυτόματα τη διενέργεια στυψίματος μεγαλύτερου του μέγιστου προβλεπόμενου για κάθε 
πρόγραμμα.

Λειτουργίες
Οι διάφορες λειτουργίες πλυσίματος που προβλέπονται από το πλυντήριο επιτρέπουν την επίτευξη του καθαρισμού και 
του λευκού που επιθυμείτε.
Για την ενεργοποίηση των λειτουργιών:
1. πιέστε το πλήκτρο το σχετικό με την επιλεγμένη λειτουργία.
2. Το άναμμα του ενδεικτικού φωτός επισημαίνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.
Παρατήρηση: Το γρήγορο αναβοσβήσιμο του ενδεικτικού φωτός δείχνει ότι η σχετική λειτουργία δεν μπορεί να επιλεγεί 
για το τεθέν πρόγραμμα.

 Super Wash
Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει ένα πλύσιμο υψηλών επιδόσεων χάρη στη χρήση μεγαλύτερης ποσότητας νερού 
στην αρχική φάση του κύκλου και στη μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος. Μπορεί να χρησιμοποιείται με ή χωρίς 
λευκαντικό. Αν επιθυμείτε να διενεργήσετε και τη λεύκανση εισάγετε την πρόσθετη λεκανίτσα 4, που παρέχεται, στη 
λεκανίτσα 1 (βλέπε σελίδα 22).
! Δεν είναι ενεργό στα προγράμματα 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, .

 Εύκολο σιδέρωμα
Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, το πλύσιμο και το στύψιμο θα τροποποιηθούν κατάλληλα για τη μείωση σχηματισμού 
τσαλακωμάτων. Στο τέλος του κύκλου πλύσης θα γίνουν αργές περιστροφές του κάδου. Το ενδεικτικό φωτάκι της 
λειτουργίας ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ και της START/PAUSE θα αναβοσβήνουν (πορτοκαλί) και η φάση  θα παραμείνει 
συνεχώς αναμμένη. Για το πέρας του κύκλου πατήστε το κουμπί START/PAUSE ή το κουμπί ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ. 
! Δεν είναι ενεργό στα προγράμματα 1, 2, 6, 8, 12, 13, 14, , .

 Πρόπλυση
Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή διενεργείται η πρόπλυση, χρήσιμη για την απομάκρυνση δύσκολων λεκέδων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Προσθέστε το απορρυπαντικό στο αντίστοιχο διαμέρισμα.
! Δεν είναι διαθέσιμη στα προγράμματα  (60°), , 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , .

 Καθυστερημένη εκκίνηση
Καθυστερεί την εκκίνηση του μηχανήματος μέχρι 12 ώρες.
Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο μέχρι να ανάψει το ενδεικτικό φωτάκι το σχετικό με την επιθυμητή καθυστέρηση. Στην 
πέμπτη φορά που θα πιέσετε το κουμπί η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού πατηθεί το πλήκτρο START/PAUSE, μπορείτε να αλλάξετε την τιμή καθυστέρησης μόνο μειώνοντάς την.
! Είναι ενεργό με όλα τα προγράμματα.

Εξατομικεύσεις
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Απορρυπαντικά και μπουγάδα

Θήκη απορρυπαντικών
Το καλό αποτέλεσμα του πλυσίματος εξαρτάται επίσης 
και από τη σωστή δοσολογία του απορρυπαντικού: 
υπερβάλλοντας δεν πλένουμε αποτελεσματικότερα 
και συντελούμε στη δημιουργία κρούστας στα 
εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου και στη μόλυνση του 
περιβάλλοντος. 
! Να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για 
ρούχα λευκά βαμβακερά και για την πρόπλυση και για 
πλυσίματα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60°C..
! Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναγράφονται στη 
συσκευασία του απορρυπαντικού.
! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για πλύσιμο στο 
χέρι, διότι παράγουν πολύ αφρό.

Βγάλτε τη θήκη 
απορρυπαντικών και 
εισάγετε το απορρυπαντικό 
ή το πρόσθετο ως εξής.

θήκη 1: Απορρυπαντικό για πρόπλυση  
(σε σκόνη)
Πριν χύσετε το απορρυπαντικό ελέγξτε αν έχει εισαχθεί η 
πρόσθετη λεκανίτσα 4.
θήκη 2: Απορρυπαντικό για πλύσιμο (σε σκόνη ή υγρό)
Σε περίπτωση χρήσης υγρού απορρυπαντικού, 
συστήνεται να χρησιμοποιείτε το δοσομετρητή Α που σας 
παρέχεται για σωστή δοσολογία.
Για τη χρησιμοποίηση του απορρυπαντικού σε σκόνη 
αποθέστε το δοσομετρητή στην κοιλότητα B.
θήκη 3: Πρόσθετα (μαλακτικό, κλπ.)
θήκη πρόσθετη 4: Λευκαντικό

Προετοιμασία της μπουγάδας
• Χωρίστε τη μπουγάδα ανάλογα:
-  με το είδος του υφάσματος/ το σύμβολο της ετικέτας.
-  τα χρώματα: χωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα 

λευκά.
• Εκκενώστε τις τσέπες και ελέγξτε τα κουμπιά.
• Μην ξεπερνάτε τις υποδεικνυόμενες τιμές στον 

“Πίνακας Προγραμμάτων” σε σχέση με το βάρος της 
στεγνής μπουγάδας.

Πόσο ζυγίζει η μπουγάδα;

 1 σεντόνι 400-500 gr.
 1 μαξιλαροθήκη 150-200 gr.
 1 τραπεζομάντιλο 400-500 gr.
 1 μπουρνούζι 900-1.200 gr.
 1 πετσέτα 150-250 gr.

MAX

1

2

4

3

AB

Ειδικά ρούχα
Μάλλινα: Ο κύκλος πλυσίματος “Μάλλινα” αυτού του 
πλυντηρίου Hotpoint-Ariston δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε 
από την Woolmark Company για το πλύσιμο ρούχων 
μάλλινων που ταξινομούνται ως “πλενόμενα στο χέρι”, 
αρκεί το πλύσιμο να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες 
της ετικέτας του ενδύματος και τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή της οικιακής ηλεκτρικής συσκευής. Η 
Hotpoint-Ariston είναι η πρώτη μάρκα που απέκτησε από 
την Woolmark Company την πιστοποίηση Woolmark Ap-
parel Care - Platinum για τις επιδόσεις της στο πλύσιμο 
και τη χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας. (M1127) 

Ευαίσθητα: χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 9 για 
το πλύσιμο ρούχων πολύ ευαίσθητων που φέρουν 
πρόσθετα όπως στρας ή παγέτες. 
Συνιστάται να γυρίζετε από την ανάποδη τα ρούχα πριν 
το πλύσιμο και να βάζετε τα μικρά ρούχα στο ειδικό 
σακίδιο για το πλύσιμο των ευαίσθητων ρούχων. 
Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η χρήση υγρού 
απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα. 
Για το πλύσιμο μεταξωτών ρούχων και κουρτινών, 
επιλέξτε τον κύκλο 9 και ενεργοποιήστε τη 
δυνατότητα ; η μηχανή θα περατώσει τον κύκλο με 
την μπουγάδα σε μούλιασμα και το ενδεικτικό φωτάκι 

 θα αναβοσβήνει. Για το άδειασμα του νερού και για 
να μπορείτε να απομακρύνετε την μπουγάδα χρειάζεται 
να πατήσετε το κουμπί START/PAUSE ή το κουμπί .

Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου
Πριν από κάθε στύψιμο, για να αποφύγετε δονήσεις 
υπερβολικές και για να κατανείμετε ομοιόμορφα το 
φορτίο, ο κάδος διενεργεί περιστροφές σε μια ταχύτητα 
ελαφρά ανώτερη εκείνης του πλυσίματος. Αν στο τέλος 
των διαδοχικών προσπαθειών το φορτίο δεν έχει ακόμη 
εξισορροπηθεί σωστά η μηχανή διενεργεί το στύψιμο σε 
μια ταχύτητα χαμηλότερη της προβλεπόμενης. Παρουσία 
υπερβολικής αστάθειας, το πλυντήριο διενεργεί την 
κατανομή αντί του στυψίματος. Για να ευνοηθεί καλύτερη 
κατανομή του φορτίου και της σωστής εξισορρόπησης 
συνιστάται η ανάμιξη ρούχων μεγάλων και μικρών 
διαστάσεων.
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Ανωμαλίες και λύσεις

Μπορεί να συμβεί το πλυντήριο να μη λειτουργεί. Πριν τηλεφωνήσετε στην Υποστήριξη (βλέπε “Υποστήριξη”), ελέγξτε αν 
δεν πρόκειται για πρόβλημα που επιλύεται εύκολα με τη βοήθεια του ακόλουθου καταλόγου.

Ανωμαλίες:

Το πλυντήριο δεν ανάβει.

Ο κύκλος πλυσίματος δεν ξεκινάει.

Το πλυντήριο δεν φορτώνει νερό 
(αναβοσβήνει γρήγορα το ενδεικτικό 
φωτάκι της πρώτης φάσης πλύσης).

Το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει 
νερό συνεχώς.

Το πλυντήριο δεν φορτώνει ή δεν στύβει.

Το πλυντήριο δονείται πολύ κατά το 
στύψιμο.

Το πλυντήριο χάνει νερό.

Το ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE 
(πορτοκαλί) και τα ενδεικτικά φωτάκια 
αναβοσβήνουν γρήγορα.

Σχηματίζεται πολύς αφρός.

Δυνατά αίτια / Λύση:

• Το βύσμα δεν έχει εισαχθεί στην ηλεκτρική πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά για 
να κάνει επαφή.

• Στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα.

• Η πόρτα δεν κλείνει καλά. 
• Το κουμπί ON/OFF δεν πατήθηκε.
• Το κουμπί START/PAUSE δεν πατήθηκε.
• Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
• Τέθηκε μια καθυστέρηση στον χρόνο εκκίνησης (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).

• Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι συνδεδεμένος στον κρουνό.
• Ο σωλήνας είναι διπλωμένος.
• Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
• Στο σπίτι λείπει το νερό.
• Δεν υπάρχει αρκετή πίεση.
• Το κουμπί START/PAUSE δεν πατήθηκε.

• Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει εγκατασταθεί μεταξύ 65 και 100 cm από το 
έδαφος (βλέπε «Εγκατάσταση»).

• Το άκρο του σωλήνα αδειάσματος είναι βυθισμένο στο νερό (βλέπε 
“Εγκατάσταση”).

• Το επιτοίχιο άδειασμα δεν έχει απαέρωση.
Αν μετά από αυτούς τους ελέγχους το πρόβλημα δεν λύνεται, κλείστε τη βρύση 
του νερού, σβήστε το πλυντήριο και καλέστε την υποστήριξη. Αν η κατοικία 
βρίσκεται στους τελευταίους ορόφους ενός κτιρίου, μπορεί να διαπιστωθούν 
φαινόμενα σιφωνισμού, οπότε το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει νερό συνεχώς. 
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατίθενται στο εμπόριο κατάλληλες 
βαλβίδες αντι-σιφωνισμού.

• Το πρόγραμμα δεν προβλέπει το άδειασμα: με ορισμένα προγράμματα πρέπει 
να το εκκινήσετε χειρονακτικά.

• Είναι ενεργή η λειτουργία ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ: για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος πιέστε το κουμπί START/PAUSE («Εξατομικεύσεις»).

• Ο σωλήνας αδειάσματος είναι διπλωμένος (βλέπε «Εγκατάσταση»).
• Ο αγωγός εκκένωσης είναι βουλωμένος.

• Ο κάδος, τη στιγμή της εγκατάστασης, δεν ξεμπλόκαρε σωστά (βλέπε 
“Εγκατάσταση”).

• Το πλυντήριο δεν είναι οριζοντιωμένο (βλέπε “Εγκατάσταση”).
• Το πλυντήριο είναι πολύ στενά μεταξύ τοίχου και επίπλων (βλέπε 

“Εγκατάσταση”).

• Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι καλά βιδωμένος (βλέπε 
“Εγκατάσταση”).

• Η θήκη των απορρυπαντικών είναι βουλωμένη (για να την καθαρίσετε βλέπε 
“Συντήρηση και φροντίδα”).

• Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει στερεωθεί καλά (βλέπε «Εγκατάσταση»).

• Σβήστε τη μηχανή και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, περιμένετε περίπου  
1 λεπτό μετά ξανανάψτε τη.

 Αν η ανωμαλία επιμένει, καλέστε την Υποστήριξη.

• Το απορρυπαντικό δεν είναι ειδικό για πλυντήριο (πρέπει να υπάρχει η ένδειξη 
“για πλυντήριο”, “για πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο”, ή παρόμοια).

• Η δοσολογία υπήρξε υπερβολική.
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Υποστήριξη

Πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη:
• Ελέγξτε αν η ανωμαλία μπορείτε να την αντιμετωπίσετε μόνοι σας (βλέπε “Ανωμαλίες και λύσεις”);
• Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε;
• Σε αρνητική περίπτωση, επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη Τεχνική Υποστήριξη στον τηλεφωνικό αριθμό που 

υπάρχει στο πιστοποιητικό εγγύησης.

! Μην καταφεύγετε ποτέ σε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Γνωστοποιήστε:
• το είδος της ανωμαλίας;
• το μοντέλο του μηχανήματος (Mod.);
• τον αριθμό σειράς (S/N).
Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην ταμπελίτσα που υπάρχει στο πίσω μέρος του πλυντηρίου και στο πρόσθιο μέρος 
ανοίγοντας την πόρτα.
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