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• Η ενότητα αυτή περιέχει οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να λύσετε μόνοι σας
κάποια απλά προβλήματα.

• Αν δεν καταφέρετε να λύσετε μονοι σας το πρόβλημα αυτό  απευθυνθείτε
στην τεχνική υπηρεσία.

• Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για
λόγους βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος.

• Στην περίπτωση που χάσετε τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να ζητήσετε νέο
έντυπο απο την εταιρεία ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο.



I ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
.A ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την χρήση του πλυντηρίου πιάτων, 
ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

• Οι διαδικασίες εγκατάστασης και επισκευής
πρέπει να πραγματοποιούνται πάντα από
εξειδικευμένο τεχνικό.

• Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί να
χρησιμοποιείται σε σπίτια και σε εσωτερικούς
χώρους. Για παράδειγμα:

-Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία
και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.

-Φάρμες.

-Ξενοδοχεία , μοτέλ και άλλους τύπους
καταλυμάτων.

-Ξενοδοχεία τύπου διαμονής με πρωινό.

• Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και
διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εφόσον τα άτομα αυτά βρίσκονται
υπό επίβλεψη ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή
χρήση του προϊόντος και στους κινδύνους που
ενέχονται σε αυτή.

• Κρατάτε μακριά τα παιδιά απο την συσκευή. ο
καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να
γίνονται απο παιδιά(για EN60335-1)

Η συσκευή δεν πρεπει να χρησιμοποιείται  απο
persons

(including children ) with3 reduced physical, sensory or



άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και 
διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη
υπεύθυνου για αυτά ατόμο(For

IEC60335-1 ) 

• Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.

• Αυτή η συσκευή είναι μόνο για εσωτερικούς χώρους και
σπίτια.

Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε
τη μονάδα, το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλο υγρό.

• Πριν καθαρίσετε ή κάνετε συντήρηση στο προϊόν,

αποσυνδέστε το από την πρίζα.

• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ήπιο
σαπούνι και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί.

, @Οδηγίες Γείωσης  
• Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε

περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια διαδρομή
ελάχιστης αντίστασης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η
συσκευή είναι εξοπλισμένη με βύσμα αγωγού γείωσης.

• Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε μια κατάλληλη πρίζα που
είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους
τους τοπικούς κωδικούς και διατάξεις.

• Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του
εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.

• Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή έναν
αντιπρόσωπο σέρβις εάν έχετε αμφιβολίες εάν η συσκευή
είναι σωστά γειωμένη.
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• Μην τροποποιείτε το βύσμα που παρέχεται με τη συσκευή.

Εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα.

• Εγκαταστήστε την κατάλληλη πρίζα από εξειδικευμένο
ηλεκτρολόγο.

• Μην κακοποιείτε, μην καθίσετε ή στέκεστε στην πόρτα ή
στη σχάρα του πλυντηρίου πιάτων.

• Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας εκτός εάν όλα
τα πάνελ του είναι σωστά τοποθετημένα.

• Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά εάν λειτουργεί το
πλυντήριο πιάτων, υπάρχει κίνδυνος εκροής νερού.

• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω και μην στέκεστε
στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή. Η συσκευή θα μπορούσε να
μετακινηθεί.
Κατά τη φόρτωση αντικειμένων που πρέπει να πλυθούν:

• 1) Εντοπίστε αιχμηρά αντικείμενα έτσι ώστε να μην είναι
πιθανό να καταστρέψουν τη σφράγιση της πόρτας.

• 2) Προειδοποίηση: Μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρά
σημεία πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τα σημεία
τους στραμμένα προς τα κάτω ή τοποθετημένα σε οριζόντια
θέση.

• Ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι έντονα
αλκαλικά. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε
περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα
και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το
πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.

• Βεβαιωθείτε ότι η θήκη του  απορρυπαντικού είναι άδεια
μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.
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• Μην πλένετε πλαστικά αντικείμενα εκτός και αν
έχουν ένδειξη ότι μπορεί να πλύθούν στο πλυντήριο
πιάτων.

• Για πλαστικά αντικείμενα που δεν έχουν επισημανθεί
και δεν είναι τόσο έντονα, ελέγξτε τις συστάσεις του
κατασκευαστή.

• Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά τα οποία είναι
για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο πιάτων.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό
ρούχων ή απορρυπαντικό πλυσίματος χεριών στο
πλυντήριο πιάτων σας.

• Η πόρτα δεν πρέπει να μένει ανοιχτή, καθώς αυτό θα
μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο πτώσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο,

πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον
αντιπρόσωπο σέρβις για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

• Κατά την εγκατάσταση, το τροφοδοτικό δεν πρέπει να
λυγίζει.

• Μην παραβιάζετε τα χειριστήρια.

• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην κύρια βαλβίδα νερού
χρησιμοποιώντας νέα σετ σωλήνων. Τα παλιά σετ δεν πρέπει
να επαναχρησιμοποιούνται.

• Για εξοικονόμηση ενέργειας, σε κατάσταση αναμονής, η
συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα ενώ δεν υπάρχει
καμία λειτουργία σε 15 λεπτά.

• Ο μέγιστος αριθμός θέσεων για πλύσιμο είναι 13.

• Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού εισόδου είναι 1 MPa.

• Η ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού εισόδου είναι
0,04MPa.



, Aππόριψη προϊοντος
• Για τη αππόριψη  της συσκευασίας και της

συσκευής μεταβείτε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης.

Συνεπώς, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας
και θέστε σε αχρηστία την πόρτα της συσκευής.

• Η συσκευασία κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτί και
πρέπει να απορρίπτεται στη συλλογή απορριμμάτων χαρτιού
για ανακύκλωση.

• Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα
βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες
διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο
χειρισμό αποβλήτων αυτού του προϊόντος.

• Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο
της πόλης σας και την υπηρεσία διάθεσης οικιακών
απορριμμάτων.

• ΑΠΠΟΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν
ως μη ταξινομημένο αστικό απόβλητο.

Απαιτείται ξεχωριστή συλλογή τέτοιων
αποβλήτων για ειδική επεξεργασία.
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ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΑΣ
0 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από το πλυντήριο πιάτων, διαβάστε
όλες τις οδηγίες λειτουργίας προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

0 

0 

Εσωτερικός σωλήνας1-1 -----+--■ 

Θήκη διανομής
απορρυπαντικού

Καλάθι για
μαχαιροπίρουνα

:f: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ :

/ I· \ 

Ράφι για μαχαριροπίρουνα - Πάνω βραχίονας πλύσης -Ράφι για κούπες

Άνω καλάθι Κάτω καλάθι

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές (εξαρτάται από το μοντέλο).
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Θήκη για το αλάτι Φίλτρο νερού  

Κάτω βραχίονας 
ψεκασμού 



I ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Πρίν την χρήση::

.. .. 

απο μέσα -.... ►• προς τα έξω

1. Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης του νερού
2. Προσθήκη ειδικού αλατιού
3. Τοποθέτηση των σκευών μέσα στο πλυντήριο
4. Γέμισμα του dispenser

, Προσθήκη ειδικού αλατιού
=f= ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:

Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει αποσκληρυντικό νερού, μπορείτε να
παραλείψετε αυτήν την ενότητα. Να χρησιμοποιείτε πάντα αλάτι που προορίζεται
για χρήση στο πλυντήριο πιάτων.

Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να
γεμίζεται όπως εξηγείται στα ακόλουθα:

A ΠΡΟΣΟΧΗ
• Χρησιμοποιείτε αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήρια πιάτων!

Κάθε άλλος τύπος αλατιού που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στο
πλυντήριο πιάτων, ειδικά το επιτραπέζιο αλάτι, θα καταστρέψει το μαλακτικό
νερού. Σε περίπτωση ζημιών που προκαλούνται από τη χρήση ακατάλληλου
αλατιού, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε ευθύνεται για
τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν.

• Γεμίστε μόνο με αλάτι πριν εκτελέσετε έναν κύκλο πλύσης.
Αυτό θα αποτρέψει τυχόν κόκκους αλατιού ή αλμυρού νερού, που ενδέχεται
να έχουν χυθεί, να παραμείνουν στο κάτω μέρος του μηχανήματος για
οποιαδήποτε χρονική περίοδο, και μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση.
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Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε αλάτι στο πλυντήριο πιάτων:

1. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου.

2. Τοποθετήστε το άκρο της χοάνης (εάν παρέχεται) στην οπή και ρίξτε περίπου 1,5 κιλό
αλάτι πλυντηρίου πιάτων.

3. Γεμίστε το δοχείο αλατιού στο μέγιστο όριο με νερό. Είναι φυσιολογικό να βγαίνει μια
μικρή ποσότητα νερού από το δοχείο αλατιού.

4. Αφού γεμίσετε το δοχείο, βιδώστε καλά το καπάκι.
5. Η προειδοποιητική λυχνία αλατιού θα σταματήσει αφού γεμίσει ο περιέκτης αλατιού με

αλάτι.
6. Αμέσως μετά την πλήρωση του αλατιού στο δοχείο αλατιού, πρέπει να ξεκινήσει ένα
πρόγραμμα πλύσης (Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα σύντομο πρόγραμμα)

Διαφορετικά, το σύστημα φίλτρου, η αντλία ή άλλα σημαντικά μέρη του μηχανήματος
ενδέχεται να υποστούν ζημιά από αλμυρό νερό. Αυτό είναι εκτός εγγύησης

=f= ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:
• Το δοχείο αλατιού πρέπει να ξαναγεμίζεται μόνο όταν ανάψει η προειδοποιητική
λυχνία αλατιού ( $ )στον πίνακα ελέγχου. Ανάλογα με το πόσο καλά διαλύεται το
αλάτι, η προειδοποιητική λυχνία αλατιού μπορεί να εξακολουθεί να είναι αναμμένη
ακόμα κι αν το δοχείο αλατιού έχει πληρωθεί.

• Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για
ορισμένα μοντέλα), μπορείτε να υπολογίσετε πότε να γεμίσετε το αλάτι στο
μαλακτικό με τους κύκλους που έχει λειτουργήσει το πλυντήριο πιάτων.

• Εάν έχει χυθεί αλάτι, εκτελέστε ένα γρήγορο πρόγραμμα για να το αφαιρέσετε.
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,Tips για την χρήση των καλαθιών
Προσαρμογή άνω καλαθιού
Τύπος 1:

Το ύψος του άνω καλαθιού μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ώστε να χωρά
ψηλότερα πιάτα είτε στο πάνω είτε στο κάτω καλάθι.
Για να ρυθμίσετε το ύψος της άνω σχάρας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

χαμηλή θέση

Τραβήξτε το άνω καλάθι.

Επανασυνδέστε το άνω καλάθι
στους άνω ή κάτω κυλίνδρους.
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Βγάλτε το άνω καλάθι.

ψηλή θεση

' Σπρώξτε το άνω καλάθι.



Τύπος 2:

Για να σηκώσετε το πάνω καλάθι,
απλώς σηκώστε το  στο κέντρο
κάθε πλευράς μέχρι το καλάθι να
ασφαλίσει στη θέση του στην πάνω
θέση. Δεν είναι απαραίτητο να
σηκώσετε τη λαβή ρύθμισης.

Για να κατεβάσετε το πάνω
καλάθι, σηκώστε τις λαβές
ρύθμισης σε κάθε πλευρά για να
απελευθερώσετε το καλάθι και
κατεβάστε το στην κάτω θέση.

Αναδίπλωση των ραφιών για τα φλυτζάνια 
Για να δημιουργήσετε χώρο για ψηλότερα αντικείμενα στο πάνω καλάθι, 
σηκώστε το ράφι των φλυτζανιών προς τα πάνω. Στη συνέχεια μπορείτε να 
ακουμπήσετε τα ψηλά γυαλικά πάνω του. Μπορεί επίσης να αφαιρεθεί.

Πτυσσόμενες περόνες κάτω καλαθιού
Οι περόνες του κάτω καλαθιού χρησιμοποιούνται για τη
συγκράτηση μεγάλων τεμαχίων όπως μπολ και πιατέλες. Μπορούν
να χαμηλώσουν για  περισσότερο χώρο για τα μεγάλα αντικείμενα.

αναδίπλωση προς τα πάνω αναδίπλωση προς τα κάτω
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I ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΣΜΟΣ

, Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας
Πόρτα συσκευής
Καθαρίζετε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια και τις στεγανοποιήσεις της 
πόρτας του προϊόντος χρησιμοποιώντας ένα ήπιο καθαριστικό και ένα ελαφρά 
βρεγμένο πανί.

Ο πίνακας ελέγχου
Σκουπίζετε τον «πίνακα ελέγχου» μόνο με ένα ελαφρά υγρό πανί.

A ΠΡΟΣΟΧΗ
• Για να αποφύγετε τη διείσδυση νερού στην κλειδαριά της πόρτας και

τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό ψεκασμού.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά καθαριστικά ή σφουγγάρια
καθαρισμού στις εξωτερικές επιφάνειες γιατί μπορεί να χαράξουν το
φινίρισμα. Ορισμένες πετσέτες μπορεί επίσης να χαράξουν ή να
αφήσουν σημάδια στην επιφάνεια.

, Καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής
Σύστημα φίλτρων
Το σύστημα φιλτραρίσματος στη βάση της συσκευής συγκρατεί 
υπολείμματα από τον κύκλο πλύσης. Αυτά τα υπολείμματα μπορεί να 
προκαλέσουν φραγή των φίλτρων. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των 
φίλτρων και καθαρίστε τα εάν είναι απαραίτητο κάτω από τρεχούμενο νερό. 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τα φίλτρα .

=f= ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές (εξαρτάται από το μοντέλο).
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Κρατήστε το φίλτρο και
περιστρέψτε το αριστερόστροφα
για να το ξεβιδώσετε.  Σηκώστε
το φίλτρο προς τα πάνω και
βγάλτε το έξω από το πλυντήριο
πιάτων.

Τα μεγαλύτερα υπολείμματα
τροφίμων μπορούν να καθαριστούν
ξεπλένοντας το φίλτρο με τρεχούμενο
νερό.Για πιο καθαρό καθαρισμό,

χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα
καθαρισμού.

A ΠΡΟΣΟΧΗ

Το λεπτό φίλτρο μπορεί να τραβηχτεί
από το κάτω μέρος του συγκροτήματος
φίλτρου. Το χοντρό φίλτρο μπορεί να
αποσπαστεί από το κύριο φίλτρο
πιέζοντας απαλά τις γλωττίδες στο
πάνω μέρος και τραβώντας το.

' Επανασυναρμολογήστε τα φίλτρα
με σειρά αποσυναρμολόγησης, 
αντικαταστήστε το ένθετο 
φίλτρο και περιστρέψτε 
δεξιόστροφα.

• Μην σφίγγετε υπερβολικά τα φίλτρα. Επανατοποθετήστε τα 
φίλτρα στη σειρά με ασφάλεια.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων χωρίς τα φίλτρα 

στη θέση του. Η ακατάλληλη αντικατάσταση του φίλτρου μπορεί να 
μειώσει το επίπεδο απόδοσης της συσκευής και να καταστρέψει τα 
πιάτα και τα σκεύη.
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βραχίονες ψεκασμού 
Καθαρίζετε τους βραχίονες ψεκασμού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για
να διασφαλίζετε ότι η συσκευή λειτουργεί αποδοτικά.

Για να καθαρίσετε τους βραχίονες ψεκασμού, ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες:

Για να αφαιρέσετε τον άνω
βραχίονα ψεκασμού, κρατήστε το
παξιμάδι, περιστρέψτε το βραχίονα
δεξιόστροφα για να το αφαιρέσετε.

Πλύνετε τους βραχίονες 
ψεκασμού με σαπούνι και ζεστό
νερό και χρησιμοποιήστε μια
μαλακή βούρτσα για να
καθαρίσετε τις οπές.

Τοποθετήστε τα ξανά αφού τα
ξεπλύνετε καλά.
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Για να αφαιρέσετε τον κάτω
βραχίονα ψεκασμού, τραβήξτε το
βραχίονα ψεκασμού προς τα πάνω



, Φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων
Προφύλαξη από τον παγετό
Λάβετε μέτρα προστασίας από τον παγετό στο πλυντήριο πιάτων το
χειμώνα. Κάθε φορά μετά τους κύκλους πλύσης, λειτουργείτε ως εξής:

1. Κόψτε την ηλεκτρική ισχύ στο πλυντήριο πιάτων στην πηγή τροφοδοσίας.

2. Κλέιστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το σωλήνα εισόδου νερού από τη 
βαλβίδα νερού.

3. Αποστραγγίστε το νερό από το σωλήνα εισόδου και τη βαλβίδα νερού.
(Χρησιμοποιήστε ένα σκεύος για να μαζέψετε το νερό)

4. Επανασυνδέστε το σωλήνα εισόδου νερού στη βαλβίδα νερού.

5. Αφαιρέστε το φίλτρο στο κάτω μέρος της συσκευής και χρησιμοποιήστε ένα 
σφουγγάρι για να απορροφήσετε νερό .

Μετά απο κάθε πλύση
Μετά από κάθε πλύση απενεργοποιήστε την παροχή νερού στη συσκευή και 
αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, ώστε να μην μένουν υγρασία και οσμές 

μέσα.

Αφαιρέστε την πρίζα
Πριν από τον καθαρισμό ή την εκτέλεση συντήρησης, αφαιρείτε πάντα το βύσμα 
από την πρίζα.

Όχι χρήση σκληρών καθαριστικών
Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά και ελαστικά μέρη του πλυντηρίου πιάτων, μην 
χρησιμοποιείτε σκληρά  προϊόντα καθαρισμού. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα πανί με 
ζεστό σαπουνόνερο. Για να αφαιρέσετε κηλίδες ή λεκέδες από την επιφάνεια του 
εσωτερικού, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό  και λίγο ξύδι ή ένα 
προϊόν καθαρισμού ειδικά κατασκευασμένο για πλυντήρια πιάτων.

Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα
Συνιστάται να εκτελέσετε έναν κύκλο πλύσης με το πλυντήριο πιάτων κενό και 
στη συνέχεια να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα, να απενεργοποιήσετε την 
παροχή νερού και να αφήσετε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοιχτή. Αυτό 
θα βοηθήσει τα στεγανοποιητικά της πόρτας να διαρκέσουν περισσότερο και να 
αποτρέψουν τη δημιουργία οσμών μέσα στη συσκευή.

Μετακίνηση της συσκευής
Εάν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί, προσπαθήστε να τη διατηρήσετε σε 
κατακόρυφη θέση.

Σφράγιση

Ένας από τους παράγοντες που προκαλούν16  οσμή στο πλυντήριο πιάτων είναι τα τρόφιμα 

που παραμένουν παγιδευμένα μέσα. Ο περιοδικός καθαρισμός με ένα υγρό σφουγγάρι 
θα το αποτρέψει.



I ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
AΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 
Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν
εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων.
Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να 
προκληθεί θάνατος ή ηλεκτροπληξία.

A Προσοχή
Η εγκατάσταση των σωλήνων και του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να
γίνεται από επαγγελματίες.

, ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
AΠΡΟΣΟΧΗ
Για την προστασία σας:

• Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή βύσμα
προσαρμογέα με αυτήν τη συσκευή.

• Μην κόβετε ή αφαιρείτε σε καμία περίπτωση τη
σύνδεση γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ηλεκτρικές προδιαγραφές 
Ανατρέξτε στην ετικέτα αξιολόγησης για να μάθετε την τάση βαθμολογίας και συνδέστε το
πλυντήριο πιάτων στην κατάλληλη τροφοδοσία. Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ασφάλεια
10A / 13A / 16A, συνιστάται ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης ή διακόπτης και πρέπει να
παρέχετε ξεχωριστό κύκλωμα που εξυπηρετεί μόνο αυτήν τη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση
Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του ρεύματος αντιστοιχούν στις τιμές του πίνακα.

Εισάγετε μόνο το βύσμα σε μια ηλεκτρική πρίζα που έχει γειωθεί σωστά. Εάν η ηλεκτρική πρίζα
στην οποία πρέπει να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το βύσμα, αντικαταστήστε
την πρίζα. Μην κάνετε συνδέσεις χρησιμοποιώντας καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα, καθώς θα
μπορούσαν να προκαλέσουν υπερθέρμανση και εγκαύματα.

AΒεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή γείωση πριν από τη χρήση
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, Παροχή νερου & σύνδεση στην αποχέτευση
Σύνδεση της παροχής νερού
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής
κρύου νερού σε ένα βιδωτό βύσμα 3/4 (ίντσα)

και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά στη
θέση του.

Εάν οι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει για να
βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι καθαρό. Αυτή η
προφύλαξη απαιτείται για να αποφευχθεί ο
κίνδυνος φραγμού της εισόδου νερού με
αποτέλεσμα να γίνει ζημιά στη συσκευή.

απλός σωλήνας νερού

σωλήνας νερού
ασφαλείας

Σχετικά με τον σωλήνα παροχής ασφαλείας
Το σύστημα του εύκαμπτου σωλήνα εγγυάται την παρέμβασή του
μπλοκάροντας τη ροή του νερού σε περίπτωση θραύσης του εύκαμπτου
σωλήνα τροφοδοσίας και όταν ο χώρος αέρα μεταξύ του ίδιου του σωλήνα
τροφοδοσίας και του εξωτερικού σωλήνα είναι γεμάτος νερό.

AΠΡΟΣΟΧΗ
Ένας εύκαμπτος σωλήνας που συνδέεται με ένα ντουζ νεροχύτη
μπορεί να σκάσει εάν είναι εγκατεστημένος στην ίδια γραμμή νερού
με το πλυντήριο πιάτων. Εάν ο νεροχύτη σας έχει ένα, συνιστάται να
αποσυνδεθεί ο εύκαμπτος σωλήνας και να συνδεθεί το πλυντήριο.

Πώς να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής ασφαλείας
1. Τραβήξτε τους εύκαμπτους σωλήνες τροφοδοσίας από το χώρο στο πίσω μέρος 

του πλυντηρίου πιάτων που βρίσκονται.
2. Σφίξτε τις βίδες του εύκαμπτου σωλήνα τροφοδοσίας στη βρύση με σπείρωμα 

314 ίντζες.

3. Ανοίξτε πλήρως την παροχή του νερού πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο πιάτων.

Πώς να αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής
ασφαλείας
1. Κλείστε την παροχή νερού.

2. Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής ασφαλείας από 
τη βρύση.
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, Σύνδεση στην αποχέτευση
Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε σωλήνα αποχέτευσης με ελάχιστη
διάμετρο 4 cm ή αφήστε τον να περάσει στον νεροχύτη, φροντίζοντας να αποφύγετε την
κάμψη ή την πτύχωση. Το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι μικρότερο από
1000 mm. Το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό για να
αποφευχθεί η επιστροφή της ροής.

AΣτερεώστε με ασφάλεια τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης είτε στη
θέση Α είτε στη θέση Β

πίσω όψη πλυντηρίου
0 0 

εισαγωή νερού
---1 σωλήνας αποχετευσής 

�:j:::::::====:::::::::=� 

Καλώδια

<I> 40m m 

Πάγκος

E 
E 

0 
0 
0 

Πώς να αποστραγγίσετε το επιπλέον νερό από τους σωλήνες
Εάν ο νεροχύτης είναι 1μέτρο υψηλότερος από το πάτωμα, η περίσσεια νερού στους
εύκαμπτους σωλήνες δεν μπορεί να αποστραγγιστεί απευθείας στον νεροχύτη. Θα είναι
απαραίτητο να στραγγίξετε το πλεονάζων νερό από τους εύκαμπτους σωλήνες σε ένα μπολ
ή κατάλληλο δοχείο που συγκρατείται έξω και κάτω από το νεροχύτη.

Έξοδος νερού 
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να
τοποθετηθεί σωστά για να αποφευχθούν διαρροές νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος
σωλήνας αποστράγγισης νερού δεν είναι στραμμένος ή σπασμένος

Eπέκταση σωλήνα 
Εάν χρειάζεστε επέκταση σωλήνα αποστράγγισης, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε παρόμοιο
σωλήνα αποστράγγισης.Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα. Αλλιώς το αποτέλεσμα πλύσης
του πλυντηρίου πιάτων θα μπορούσε να μην είναι το σωστό.

Σύνδεση σιφωνίου
Η σύνδεση του σιφωνιού πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μικρότερο από 100 cm (μέγιστο) από
το κάτω μέρος της βάσης. Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού πρέπει να στερεωθεί.
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, Κατάλληλη θέση εγκατάστασης
Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Το πίσω μέρος πρέπει να 
ακουμπά στον τοίχο και οι πλαινές πλευρές, κατά μήκος των παρακείμενων 
ντουλαπιών ή τοίχων. Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με σωλήνες 
παροχής νερού και αποστράγγισης που μπορούν να τοποθετηθούν είτε προς 
τα δεξιά είτε προς τα αριστερά για να διευκολυνθεί η σωστή εγκατάσταση.

Οριζοντιώστε την συσκευή
Μόλις η συσκευή τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση,
το ύψος του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να
αλλάξει μέσω ρύθμισης των ποδιών.Σε κάθε
περίπτωση, η συσκευή δεν πρέπει να έχει κλίση
περισσότερο από 2 °
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' Εντοιχιζόμενη τοποθέτησηcγια εντοιχιζόμενα
μοντέλα) 

Βήμα 1. Διαλέξτε το σημείο που επιθυμείτε την συσκευή
Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις
(ηλεκτρική, παροχής νερού και αποχέτευση).

Δείτε παρακάτω απεικονίσεις διαστάσεων ντουλαπιού και θέση τοποθέτησης του 
πλυντηρίου πιάτων.

1. Διαστάσεις ντουλαπιού
Λιγότερο από 5mm μεταξύ
του άνω μέρους του
πλυντηρίου και του
ντουλαπιού και
ευθυγράμμιση της
εξωτερικής πόρτας με το
ντουλάπι.

L �=a���
0 

820mm 
Είσοδοι
ηλεκτρικής
παροχής,
παροχής νερού
& αποχέτευσης � I

8© 

/]yo
mm 

_           ____ _ 

-l
Διάστημα μεταξύ
κάτω μέρους
ντουλαπιού &
πατώματος

600 mm(για 60cm μοντέλο)

450 m m(για 45cm μοντέλο)
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2. Εάν η συσκευή πρόκειται να τοποθετηθεί σε γωνιακό ντουλάπι,
θα πρέπει να αφήσετε κάποια διαστήματα ώστε να μπορεί
να ανοίξει η πόρτα της συσκευής.

=f= ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:

πλυντήριο

πόρτα
πλυντηρίου

Min αποσταση
50mm 

ντουλάπι

Ανάλογα με το πού βρίσκεται η ηλεκτρική πρίζα σας, ίσως χρειαστεί να
ανοίξετε μια τρύπα στην αντίθετη πλευρά του ντουλαπιού.

1. Αφαιρέστε τις 4 κοντές βίδες

0 

αυτοκόλλητο 

2. βιδώστε τις 4 μακριές βίδες
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Βήμα 2. Διαστάσεις και εγκατάσταση διακοσμητικού 
πάνελ

Το διακοσμητικό ξύλινο πάνελ μπορεί να
τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διαστάσεις που εμφανίζονται 
στην εικόνα παρακάτω

Ημι-εντοιχιζόμενο μοντέλο
Διαχωρίστε το αυτοκόλλητο Α και Β. Το αυτοκόλλητο Α πάνω στο διακοσμητικό 
ξύλινο πάνελ και το αυτοκόλλητο Β στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του 
πλυντηρίου πιάτων (βλ. εικόνα Α). Αφού τοποθετήσετε το πάνελ, στερεώστε το 
στην πόρτα με τις βίδες και τα μπουλόνια (βλέπε εικόνα Β).



Πλήρως εντοιχιζόμενο μοντέλο
Εγκαταστήστε τον γάντζο πάνω στο διακοσμητικό ξύλινο πάνελ και εισάγετέ τον μέσα στην
σχισμή στο εξωτερικό της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων (βλ. εικόνα Α). Αφού
τοποθετήσετε το πάνελ, στερεώστε το στην εξωτερική πλευρά της πόρτας της συσκευής
χρησιμοποιώντας τις βίδες και τα
μπουλόνια (βλ. εικόνα Β).

1. Αφαιρέστε τις 4 κοντές βίδες

• 

• 

2. βιδώστε τις 4 μακριές βίδες

Βήμα 3. Ρύθμιση ελατηρίου πόρτας
1. Τα ελατήρια της πόρτας έχουν ρυθμιστεί

από το εργοστάσιο στην σωστή ένταση
για την εξωτερική πόρτα. Στην
περίπτωση που τοποθετήσετε
διακοσμητικό ξύλινο πάνελ, θα πρέπει
να προσαρμόσετε την ένταση των
ελατηρίων της πόρτας. Περιστρέψτε την
βίδα ρύθμισης ώστε να τεντώσετε ή
χαλαρώσετε το μεταλλικό καλώδιο .

2. Η σωστή αντίσταση του
ελατηρίου είναι όταν η πόρτα
ανοιχτεί πλήρως και παραμένει
οριζόντια, αλλά μπορεί και
ανυψώνεται με ένα ελαφρύ
σήκωμα ενός δακτύλου.
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Βήμα 4. Βήματα εγκατάστασης της συσκευής

1. Επικολλήστε την ειδική ταινία κάτω από την επιφάνεια του πάγκου του ντουλαπιού 
που θα τοποθετηθεί η συσκευή. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι η ταινία είναι στο ίδιο 
επίπεδο με την άκρη της επιφάνειας εργασίας. (βήμα 2)

2. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού με την παροχή κρύου νερού.

3. Συνδέστε τον σωλήνα αποχέτευσης.
4. Συνδέστε με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

5. Τοποθετήστε τη συσκευή στην θέση της .(βήμα 4)

6. Οριζοντιώστε την συσκευή. Τα πίσω πόδια μπορούν να ρυθμιστούν από την μπροστινή 
πλευρά της συσκευής περιστρέφοντας με ένα κλειδί Allen την βίδα που βρίσκεται στο 
κέντρο της βάσης της συσκευής . Για να ρυθμίσετε τα μπροστινά πόδια χρησιμοποιείστε 
ένα ίσιο κατσαβίδι και περιστρέψτε μέχρι να ευθυγραμμιστεί η συσκευή. (βήμα 5 & 

βήμα 6)

7. Τοποθετήσετε την ξύλινη πόρτα πάνω στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του 
πλυντηρίου. (βήμα 7 & βήμα 1 O)

8. Ρυθμίστε την ένταση των ελατηρίων της πόρτας, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί allen

(περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να σφίξετε το δεξί και το αριστερό ελατήριο). Εάν δεν 
το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριό σας. (βήμα 11)

9. Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι ασφαλισμένο στη θέση του. Στερεώστε πλευρικά 
με βίδα.

9 r: 
h-1 

I--------'-------=-='-----' 
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Βήμα 5. Οριζοντιώστε την συσκευή.

Το πλυντήριο πιάτων θα πρέπει οριζοντιωθεί για να λειτουργούν σωστά 
τα ράφια των πιάτων και να εξασφαλιστούν καλύτερα αποτελέσματα 
πλύσης.

1. Για να ελέγξετε την ευθυγράμμιση της συσκευής, τοποθετήστε ένα αλφάδι
πάνω στην πόρτα και στις ράγες των καλαθιών στο εσωτερικό της συσκευής
όπως φαίνεται στην εικόνα.

2. Οριζοντιώστε την συσκευή ρυθμίζοντας ξεχωριστά τα πόδια.

3. Όταν οριζοντιώνετε την συσκευή, προσέξτε να μην αναποδογυρίσει.

ελέγξτε το επίπεδο ------�;;;.;
μπροστά και πίσω

ελέγξτε το επίπεδο.................. ___

δεξιά-αριστερά

=f= ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:
Η μέγιστη ρύθμιση του ύψους των ποδιών της
συσκευής είναι 50mm.
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I Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν καλέσετε το Σέρβις

Πρόβλημα

Δεν ξεκινάει
το πλυντήριο
πιάτων.

Δεν αντλείται
νερό από το
πλυντήριο
πιάτων. 

Σαπουνάδα
στον θάλαμο. 

Πιθανές αιτίες
Έχει καεί η αφάλεια ή 

έχει ενεργοποιηθεί ο 

διακόπτης ασφαλείας. 

Δεν είναι ενεργοποιημένη η 
παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος.

Χαμηλή πίεση νερού. 

Λανθασμένο κλείσιμο της 

πόρτας.

Έχει τσακίσει ο σωλήνας
της αποχέτευσης.

Έχει φράξει το φίλτρο. 

Έχει φράξει ο 

νεροχύτηςτης κουζίνας.

Λάθος απορρυπαντικό.

26 

Λύση
Αντικαταστείστε την καμένη ασφάλεια ή κάνετε 

reset του διακόπτη ασφαλείας. Αφαιρέστε από την 

παροχή ρεύματος οποιαδήποτε άλλη συσκευή 

μοιράζεται το ίδιο κύκλωμα. 

Σιγουρευτείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το πλυντήριο 

πιάτων & η πόρτα έχει κλείσει σωστά.Σιγουρευτείτε ότι 
το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι σωστά 

συνδεδεμένο με την πρίζα του τοίχου.

Ελέγξτε ότι έχει γίνει σωστή σύνδεση με την 

παροχή νερού & είναι ακοικτή.

Σιγουρευτείτε ότι έχετε κλείσει / ασφαλίσει

σωστά την πόρτα της συσκευής

Ελέγξτε των σωλήνα αποχέτευσης

Ελέγξτε το φίλτρο 

Ελέγξτε τον νεροχύτη της κουζίνας και 
σιγουρευτείτε ότι αποστραγγίζει σωστά.Εάν υπάρχει 
πρόβλημα, μάλλον χρειάζεστε υδραυλικό παρά τεχνικό 
για το πλυντήριο.. 

Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ειδικά
σχεδιασμένα για πλυντήρια πιάτων. Στην
περίπτωση σαπουνάδας, ανοίξτε το
πλυντήριο & αφήστε την σαπουνάδα να
εξατμιστεί. Συμπληρώστε 1 γαλόνι κρύο
νερό στον θάλαμο. Κλείστε την πόρτα &
ξεκινήστε έναν οποιονδήποτε κύκλο πλυσί-
ματος. Η συσκευή θα αποστραγγισεί το νερό
στο πρώτο στάδιο. Ανοίξτε την πόρτα μόλις
τελειώσει η αποστράγγιση & ελένξτε αν έχει
φύγει η σαπουνάδα. Εάν είναι απαραίτητο,

επαναλλάβετε την διαδικασία. 



Πρόβλημα

Λεκέδες στο
εσωτερικό του
θαλάμου.

Λευκή
μεμβράνη
στην
εσωτερική
επιφάνεια.

Υπάρχουν
λεκέδες
σκουριάς
πάνω στα
μαχαιροπή-

ρουνα.

Θόρυβος
χτυπήματος
μέσα στον
θάλαμο. 

Κροτάλλισμα
μέσα στον
θάλαμο.

Θόρυβος
χτυπήματος
στους σωλή-

νες νερού.

Τα πιάτα
δεν
είναι
καθαρά.

Πιθανές αιτίες

Έχει χυθεί λαμπρυντικό.

Έχει χρησιμοποιηθεί 
απορρυπαντικό με χρωστικές 
ουσίες.

 Μέταλλα σκληρού νερού.

Τα αντικείμενα αυτά δεν
είναι ανθεκτικά στην
διάβρωση.

Δεν έχει πραγματοποιηθεί

πρόγραμμα πλύσης μετά

από προσθήκη του αλατιού.

Το καπάκι της θήκης

αλατιού είναι χαλαρό.

Κάποιος βραχίονας 
ψεκασμού ακουμπά πάνω 

σε κάποιο αντικείμενο. 

Κάποιο πιατικό δεν είναι

ασφαλισμένο στην θέση

του.

Αυτό μπορεί να προκληθεί 
από την εγκατάσταση στον 
χώρο ή τη διατομή των 
σωληνώσεων.

Δεν τοποθετήσατε σωστά

ταπιάτα μέσα στο πλυντήριο.

Το πρόγραμμα που επιλέξατε
δεν ήταν αρκετά ισχυρό.

27 

Λύση
Σκουπίζετε πάντα αμέσως το 
λαμπρυντικό. 

Σιγουρευτείτε ότι το απορρυπαντικό 
πουχρησιμοποιείτε δεν περιέχει

χρωστικέςουσίες.

Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιίστε ένα 

υγρό σφουγγάρι με απορρυπαντικό πλυντηρίου 
πιάτων (φορέστε λαστιχένια γάντια). Μην 
χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο καθαριστικό καθώς

υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας αφρού & σαπουνάδας.

Αποφύγετε το πλύσιμο τέτοιων αντικειμένων.

Θα πρέπει πάντα να πραγματοποιείτε ένα 
γρήγορο πρόγραμμα πλύσης (όχι το εντατικό –
αν υπάρχει) χωρίς φορτίο κάθε φορά που
προσθέτε αλάτι.

Ελέγξτε το καπάκι και σιγουρευτείτε ότιέχει
κλείσει καλά.

Διακόψτε το πρόγραμμα, αναδιατάξτε τα 
αντικείμενα που εμποδίζουν τον βραχίονα 
ψεκασμού.

Διακόψτε το πρόγραμμα και αναδιατάξτε το
αντικείμενο που δημιουργεί τον θόρυβο.

 Δεν έχει καμία επιρροή στην λειτουργία του

πλυντηρίου πιάτων. Σε περίπτωση

αμφιβολίας, επικοινωνήστε με

εξειδικευμένο υδραυλικό.

Διορθώστε

Επιλέξατε πιο ισχυρό πρόγραμμα.



Πρόβλημα

Τα πιάτα δεν
είναι
καθαρά..

Θαμπάδα πάνω στα 
ποτήρια.

Λευκά σημάδια

Μαύρα ή γκρι σημάδια
πάνω στα πιάτα.

Τα πίατα δεν
έχουν
στεγνώσει.

Πιθανές αιτίες
Δεν τοποθετήθηκε αρκετό

απορρυπαντικό.

Αντικείμενα εμποδίζουν την 
κίνηση των βραχιόνων 
ψεκασμού.

Το σύστημα φιλτραρίσματος 
δεν είναι σωστά τοποθετημένο 

ή είναι βρώμικο.Βρώμικα ή 

φραγμένα τζετστους βραχίονες 

ψεκασμού. 

Συνδυασμός μαλακού νερού 
και μεγάλης ποσότητας 
απορρυπαντικού.

Συνδυασμός σκληρού νερού

Αλουμινένια αντικείμενα έχουν 
τριφτεί πάνω στα πιάτα.

Τα πιάτα εμπόδιζαν την  θήκη 
του απορρυπαντικού. 

Λανθασμένο γέμισμα.

Αφαιρέσατε τα πιάτα
πολύ γρήγορα.
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Λύση

Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό 
ή αλλάξτε απορρυπαντικό.

Αναδιατάξτε τα αντικείμενα ώστε να κινούνται 
ελεύθερα οι βραχίονες ψεκασμού.

Καθαρίστε και/ή τοποθετήστε το σύστημα 
φιλτραρίσματος σωστά.Καθαριστε τα τζετ των 
βραχιονων ψεκασμού (δείτε αντίστοιχη 
ενότητα).

Εάν έχετε μαλακό νερό, χρησιμοποιήστε 
λιγότερη ποσότητα απορρυπαντικού &επιλέξτε 
έναν πιο σύντομο κύκλο πλυσίματος για τα 
ποτήρια ώστε να καθαρίσουν.

Χρησιμοποιήστε περισσότερη ποσότητα 
απορρυπαντικου

Χρησιμοποιείστε ένα ήπιο λειαντικό 
απορρυπαντικό για να περιορίσετε αυτά τα 
σημάδια.

Γεμίστε ξανά και σωστά το πλυντήριο πιάτων.

Γεμίστε το πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με τις 
οδηγίες που παρέχονται.

Μην αδειάζετε το πλυντήριο κατευθείαν μετά
την λήξη της πλύσης. Ανοίξτε την πόρτα λίγο
ώστε να διαφύγουν οι ατμοί. Ξεκινήστε να α-

δειάζετε το πλυντήριο μόνο όταν τα πιάτα είναι
τόσο ζεστά ώστε να μπορείτε να τα αγγίξετε
χωρίς να καείτε. Αδειάστε αρχικά το κάτω
καλάθι. Αυτό διασφαλίζει να μην στάξει νερό
από τα σκεύη που βρίσκονται στο άνω καλάθι.



Πρόβλημα

Τα πίατα δεν
έχουν
στεγνώσει.

Πιθανές αιτίες
Έχει επιλεγεί λάθος
πρόγραμμα.

Σκεύη με
επικάλυψη
χαμηλής ποιότητας.
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Λύση
Στα σύντομα προγράμματα, η θερμοκρασία νερού
είναι χαμηλότερη. Αυτό επίσης, μειώνει την
αποτελεσματικότητα στην πλύση.Επιλέξτε κάποιο

πρόγραμμα με μεγαλύτερο χρόνο πλυσίματος.

Σε αυτά τα σκεύη είναι πιο δύσκολο το
στέγνωμα. Αυτού του είδους σκεύη, δεν
είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο
πλυντήριο πιάτων.



ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 
ΒΑΣΕΙ  EN60436:

1 .Άνω καλάθι:

Number 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2.Κάτω καλάθι:

Number 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

32 

Item 

Φλυτζάνι

Πιατάκι

Ποτήρια

Κούπες

Κατσαρόλα φούρνου

Μικρή κατσαρόλα

Item 

Πιάτο γλυκού

Πιάτο φαγητού

Πιάτο σούπας

Πιατέλα οβάλ

Πιάτο μελαμίνης

Μπόλ μελαμίνης

Γυάλινο μπόλ

Μπόλ γλυκού

Καλάθι για μαχαιροπίρουνα



3.Συρτάρι για μαχαιροπήρουνα:

2 
3 

=f= ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Τοποθετήστε τα ελαφριά επίπεδα προϊόντα στο ράφι. Το συνολικό βάρος να είναι
μικρότερο από 1,5kg.

4.Καλάθι για μαχαιροπήρουνα:

IN.-◄--

1 

Πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές σύγκρισης 
που εφαρμόζονται σύμφωνα με ΕΝ 50242
Αριθμός σερβίτσιων: 13

Θέση του άνω καλαθιού : χαμηλότερο επίπεδο
Πρόγραμμα : ECO

Θέση λαμπρυντικού: Max

Θέση αποσκληρυντή: H3

33 

Number 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Item 

Κουτάλια σούπας

Πηρούνια

Μαχαίρια

Κουταλάκια τσαγιού

Κουταλάκια γλυκού

Κουτάλες σερβιρ.

Πηρούνες σερβ.

Κουτάλες σάλτσας



I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01 

02 

03 

04 

=f= ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οδηγίες Λειτουργίας
Πίνακας χειρισμού
Αποσκληρυντής νερού
Γέμισμα των καλαθιών
Λειτουργία του λαμπρυντικού και του απορρυπαντικού 
Προσθήκη Λαμπρυντικού
Τοποθέτηση απορρυπαντικού

Έναρξη κύκλου πλυσίματος
Πίνακας κύκλων πλυσίματος
Έναρξη λειτουργίας
Αλλαγή προγράμματος πλύσης
Ξεχάσατε να προσθέσετε κάποιο σκεύος;

Κωδικοί Βλαβών

Τεχνικές πληροφορίες

• Εαν δεν μπορείτε να λύσετε τα προβλήματα μόνοι σας, ζητήστε βοήθεια
από έναν επαγγελματία τεχνικό

• Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και
ενημέρωσης του προϊόντος, μπορεί να κάνει τροποποιήσεις χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.

• Εάν χαθεί ή δεν είναι ενημερωμένο, μπορείτε να λάβετε ένα νέο εγχειρίδιο
χρήστη από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο προμηθευτή.



I Γρήγορος οδηγός λειτουργίας
Για λεπτομέρειες των λειτουργιών, παρακαλούμε ανατρέξτε στο
περιεχόμενο των οδηγιών χρήσεως.

-

Οδηγίες Εγκατάστασης
((Ελέγξτε την ενότητα 5 (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ )

ΜΕΡΟΣ I: Γενική έκδοση.

Αφαίρεση του μεγαλύτερου
υπολείμματος στα
μαχαιροπήρουνα

'  Γέμισμα του dispenser

3 

Inside --►• Outside 

Γέμισμα καλαθιών

-

Επιλογή προγράμματος και
έναρξη



3

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Πίνακας χειρισμού

Κουμπί ON/OFF
Ενεργοποίηση 
συσκευής

Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε την συσκευή.

Προγράμματα 
Κλείστε την πόρτα. Πιέστε το κουμπί επιλογής προγραμμάτων μέχρι 
να φωτιστεί το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης.

 Καθυστέρηση
 έναρξης
 λειτουργίας +/-

Κλείδωμα
(ασφάλεια 
παιδιών)

Λειτουργία 
μισού φορτίου 

Λειτουργίες

Έναρξης/Παύσης

Πιέστε το κουμπί για να προγραμματίσετε την έναρξη πλυσίματος, 
μέχρι και μετά απο 24 ώρες (χρονοκαθυστέρηση). 

Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε μία λειτουργία και θα φωτίσει η 
αντίστοιχη ένδειξη. 

Πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το 
επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσης.

Όταν έχετε λίγα πιάτα να πλύνετε μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία του 
μισού φορτίου. Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. 

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπε να κλειδώσετε τα κουμπιά στον πίνακα 
χειρισμού για να αποφύγετε την ακούσια χρήση της συσκευής απο τα 
παιδιά. Μόνο το κουμπί έναρξης/παύσης παραμένει ενεργό. 



4

Πίνακας χειρισμού

Εντατικό 

Για πολύ λερωμένα πιάτα και κανονικά λερωμένες κατσαρόλες, 
τηγάνια, πιάτα κλπ με ξεραμένα υπολείμματα φαγητού.

Πλύσιμο με αυτόματη ανίχνευση για ελαφρώς,κανονικά ή πολύ 
λερωμένα σκεύη, με ή χωρίς ξεραμένα υπολείμματα φαγητού.

Αυτό είναι ένα πρότυπο πρόγραμμα κατάλληλο για κανονικά 
λερωμένα φορτία.

Λειτουργίες

Προγράμματα 

Χαμηλή στάθμη θορύβου και κατανάλωση ενέργειας. Ιδανικό 
για πλύση τις νυχτερινές ώρες. 

Για ελαφρώς λερωμένα φορτία που χρείαζονται ένα  γρήγορο πλύσιμο.

Το πρόγραμμα αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείται κάθε 1-2 μήνες για 
τον καθαρισμό του πλυντηρίου και την απαραίτητη υγιεινή.

1 ώρας

Προ-πλύση 

Επιπλεόν στέγνωμα 

Μειώνει τον χρόνο του προγράμματος πλύσης (μόνο στα 
προγράμματα  Εντατικό, Whisper, ECO, 1 ώρας)

βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του στεγνώματος(μόνο στα 
προγράμματα  Εντατικό, Whisper, ECO, 1 ώρας)

Για το ξέπλυμα των πιατικών που σκοπεύετε να πλύνετε αργότερα στην 
ημέρα.
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Πίνακας χειρισμού

Οθόνη

Παροχή νερού 

Ανάγκη συμπλήρωσης λαμπρυντικού

Οθόνη ενδείξεων

Ανάγκη συμπλήρωσης αλατιού 

Εάν η ένδειξη  είναι αναμένη τότε η παροχή νερού είναι κλειστή. 

Εάν η ένδειξη είναι αναμένη τότε υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης 
λαμπρυντικού .    

είναι αναμένη τότε υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης 
αλατιού.    

Εάν η ένδειξη 

Οθόνη ένδειξης χρόνου προγράμματος, κωδικό βλάβης, θερμοκρασία κτλ. 



, Αποσκληρυντής νερού
Το αποσκληρυντικό νερού πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τον επιλογέα
σκληρότητας νερού.Το αποσκληρυντικό νερού έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση
ορυκτών και αλάτων από το νερό, τα οποία θα έχουν επιζήμια ή δυσμενή επίδραση στη
λειτουργία της συσκευής.Όσο περισσότερα μεταλλικά στοιχεία υπάρχουν, τόσο πιο σκληρό
είναι το νερό σας. Πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας. Η τοπική σας Αρχή Υδάτων μπορεί να σας συμβουλεύσει για τη σκληρότητα του νερού
στην περιοχή σας.

Ρύθμιση Κατανάλωσης Αλατιού
Το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσαρμόζει την ποσότητα του
αλατιού που καταναλώνεται, με βάση την σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Έτσι,
βελτιστοποιείται και προσαρμόζεται το επίπεδο κατανάλωσης του αλατιού.

Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα για την ρύθμιση της κατανάλωσης του αλατιού :

1. Κλείστε την πόρτα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Πιέστε το κουμπί επιλογής προγράμματος για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να 

εισέρθετε στην λειτουργία ρύθμισης. μετά απο 60 δευτερόλεπτα πιέστε το κουμπί  
Έναρξης/Παύσης.

3. Πιέστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση σύμφωνα με το 
νερό της παροχής σας.

Με κάθε πάτημα του κουμπιού, θα εμφανίζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

H3->H4->H5->H6->H 1->H2->H3;

4. Πιέστε το κουμπί on/off για να ολοκληρώσετε την διαδικασία ρύθμισης.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
German French British 

0

dH 
0

fH 
0

Glarke 
Mmol/l 

0-5 0-9 0-6 0 -0.94 

6 -11 10 -20 7 -14 1.0-2.0 

12 -17 21 -30 15 -21 2.1 -3.0 

18 -22 31 -40 22 -28 3.1 -4.0 

23 -34 41 -60 29 -42 4.1 -6.0 

35 -55 61 -98 43 -69 6.1 -9.8 

Θέση Επιλογέα

H1 0 

H2 9 

H3 12 

H4 20 

HS 30 

H6 60 

1 °dH=1.25 °Clarke=1. 78 ° fH=0.178mmol/l 

Εργοστασιακή ρύθμιση:: H3

Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ύδρευσης για να συμβουλευτείτε σχετικά με 
την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.
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Κατανάλωση 
αλατιου 
(γραμ./κύκλο)



=f= ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν το μοντέλο σας δεν έχει αποσκληρυντή νερού, παραβλέψτε αυτήν
την ενότητα.

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η σκληρότητα του νερού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Εάν χρησιμοποιείται σκληρό
νερό στο
πλυντήριο πιάτων, θα σχηματιστούν υπολλείμματα πάνω στα πιάτα και τα σκεύη.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα ειδικό αποσκληρυντή που χρησιμοποιεί ένα δοχείο
αλατιού ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη του ασβεστίου και των ανόργανων
συστατικών από το νερό.

, Προετοιμασία & γέμισμα των καλαθιών
• Χρησιμοποιείτε πιατικά και γυαλικά που ενδείκνονται, από τον κατασκευαστή τους,

για χρήση στο πλυντήριο πιάτων.

• Για ευαίσθητα σκεύη, επιλέξτε κάποιο πρόγραμμα με όσο το δυνατόν χαμηλότερη
θερμοκρασία.

• Για να μην προκληθεί ζημιά, μην αφαιρείτε τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα από
το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος πλύσης.

Καταλληλότητα σκευών για πλύση στο πλυντήριο πιάτων
Ακατάλληλα αντικείμενα
• Μαχαιροπήρουνα με ξύλινες λαβές.

• Πλαστικά αντικείμενα μη ανθεκτικά σε θερμότητα.

• Παλαιότερα αντικείμενα με κολλημένα μέρη, μη ανθεκτικά σε υψηλές
θερμοκρασίες.

• Αντικείμενα που αποτελούνται από ενώσεις (πλεγμένα).

• Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό.

• Κρυστάλλινα ποτήρια.

• Μεταλλικά αντικείμενα που σκουριάζουν.

• Ξύλινες πιατέλες.

• Αντικείμενα φτιαγμένα από συνθετικές ίνες.

Αντικείμενα περιορισμένης καταλληλότητας
• Ορισμένοι τύποι γυαλικών μπορεί να θαμπώνουν μετά από πολλές πλύσεις.

• Τα στοιχεία από ασήμι και αλουμίνιο έχουντην τάση να αποχρωματίζονται κατά τη
διάρκεια της πλύσης.

• Τα σχέδια (μοτίβα) πάνω σε γυαλί μπορεί να ξεθωριάσουν.
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Οδηγίες για το γέμισμα των καλαθιών
Αφαιρέστε τα μεγάλα υπολείμματα φαγητού από τα σκεύη. Μουλιάστε τα καμένα
υπολείμματα τροφίμων από τα τηγάνια.

Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε τα πιάτα κάτω από τρεχούμενο νερό.

Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής, ακολουθείστε τις οδηγίες. 
Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών και των καλαθιών των

μαχαιροπήρουνων μπορεί να διαφέρουν από το δικό σας μοντέλο.)

Τοποθετήστε τα σκεύη μέσα στο πλυντήριο πιάτων κατά των ακόλουθο τρόπο :

• Αντικείμενα όπως φλυτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες/τηγάνια, κλπ, θα πρέπει να
τοποθετούνται“κοιτάζοντας” προς τα κάτω.

• Αντικείμενα με καμπύλες ή κοιλότητες, θα πρέπει να τοποθετούνται πλάγια ώστε να
επιτρέπει στο νερό να “κυλήσει”.

• Όλα τα σκεύη θα πρέπει να ασφαλίζονται στην θέση τους ώστε να μην μπορούν να
ανατραπούν.

• Όλα τα σκεύη θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν την
κίνηση των βραχιόνων ψεκασμού κατά τη διάρκεια της πλύσης.

• Τοποθετείτε τα καμπυλωτά αντικείμενα, όπως τα φλυτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες, κλπ με το
στόμιο προς τα κάτω ώστε να μην συλλέγεται νερό μέσα τους.

• Τα πιατικά και τα μαχαιροπήρουνα δεν θα πρέπει να καλύπτονται ή να σκεπάζονται μεταξύ
τους.

• Για να αποφύγετε την ζημιά σε ποτήρια, δεν θα πρέπει να ακουμπά το ένα το άλλο.

• Τα μεγαλύτερα αντικείμενα τα οποία είναι πιο δύσκολα στο καθάρισμα, θα πρέπει να

τοποθετούνται στο κάτω καλάθι.
• Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από την λανθασμένη τοποθέτηση των αιχμηρών

αντικειμένων!

• Τα μακριά και/ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα μαχαίρια, θα πρέπει να τοποθετούνται

οριζόντια στο άνω καλάθι.
• Παρακαλούμε μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι πολυ σημαντικό για να

επιτύχετε καλά αποτελέσματα της πλύσης και εύλογη κατανάλωση ενέργειας.

=f= ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν θα πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων 
καθώς μπορούν εύκολα να πέσουν από τα καλάθια.

Αφαίρεση σκευών από το πλυντήριο πιάτων
Για να μην πέσει νερό από το άνω καλάθι στο κάτω, σας συνιστούμε να αδείζετε

πρώτα το κάτω καλάθι και στη συνέχεια το άνω. 

A ΠΡΟΣΟΧΗ
Ill

� 
Ζεστά αντικείμενα! Για να μην προκληθεί ζημιά, μην αφαιρείτε τα
ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα από το πλυντήριο πιάτων αμέσως
μετά τη λήξη του προγράμματος πλύσης.
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Γέμισμα του Άνω Καλαθιού
Το άνω καλάθι είναι σχεδιασμένο για να συγκρατεί τα πιο
ευαίσθητα και ελαφριά αντικείμενα όπως ποτήρια, φλυτζάνια
του καφέ και του τσαγιού, τα πιατάκια τους καθώς και πιάτα,

μικρά δοχεία και ρηχά ταψιά (αρκεί ναμην είναι πολύ
λερωμένα).Τοποθετήστε τα πιατικά και τα σκεύη έτσι ώστε να
μην μπορούν να μετακινηθούν από την κίνηση των
βραχιονων ψεκασμού.

Γέμισμα του Κάτω Καλαθιού
Σας συνιστούμε να τοποθετείτε στο κάτω καλάθι τα μεγάλα
αντικείμενα, που είναι πιο δύσκολα στο καθάρισμα:

κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιατέλες σερβιρίσματος και
δοχεία,όπως εμφανίζονται παρακάτω.Είναι προτιμότερο να
τοποθετείτε τις πιατέλες σερβιρίσματος και τα καπάκια στα
πλάγια ώστε να μην εμποδίζουν την περιστροφική κίνησητων
βραχιονων ψεκασμού.

Η μέγιστη διάμετρος πιατικών για να μην εμποδίζετε το
άνοιγμα του συστήματος για το απορρυπαντικό να είναι 19cm.

Καλάθι για τα Μαχαιροπήρουνα

Για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα πλύσης,
τα μαχαιροπήρουνα θα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι για
τα μαχαιροπήρουνα σε ξεχωριστές θέσεις στις αντίστοιχες
υποδοχές.

A ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην επιτρέπετε να εξέχουν τα 
αντικείμενα από το καλάθι.
Τοποθετείτε πάντα τα αιχμηρά 
αντικείμενα με
το αιχμηρό τους σημείο προς τα κάτω!
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, Λειτουργία λαμπρυντικού & απορρυπαντικού
Το λαμπρυντικό χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια του τελευταίου κύκλου ξεπλύματος ώστε να
αποφευχθούν οι σταγόνες νερού πάνω στα πιάτα σας και κατά συνέπεια ο σχηματισμός κηλίδων και
ραβδώσεων. Επίσης, βελτιώνει τη διαδικασία στεγνώματος αφού επιτρέπει το νερό να

κυλήσει/διαφεύγει από τα σκεύη. Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί να δέχεται λαμπρυντικό σε υγρή μορφή. 

A ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα λαμπρυντικά για πλυντήρια πιάτων. Μην γεμίζετε 
ποτέ την θήκη του λαμπρυντικού με άλλες ουσίες (πχ καθαριστικό πλυντηρίων 
πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην συσκευή. 

Προσθήκη Λαμπρυντικού
Η συχνότητα προσθήκης λαμπρυντικού εξαρτάται απο την συχνότητα πλύσης 
των πιάτων. 

• Εάν φωτιστεί στο καντράν χειρισμού η προειδοποιητική λυχνία συμπλήρωσης
λαμπρυντικού, θα πρέπει να συμπληρωσετε με λαμπρυντικό.

• Ρίξτε το λαμπρυντικό στη θήκη προσέχοντας να μην υπερχειλίσει.
Λειτουργία Απορρυπαντικών
Τα απορρυπαντικά, με τα χημικά στοιχεία που περιέχουν, είναι απαραίτητα 
για να αφαιρούν τιςβρωμιές από τα σκεύη. Τα περισσότερα ποιοτικά 
απορρυπαντικά του εμπορίου είναι ιδανικά για αυτόν τον σκοπό.

A ΠΡΟΣΟΧΗ
• Σωστή χρήση του απορρυπαντικού

Χρησιμοποιείτε μονο απορρυπαντικά που είναι κατασκευασμένα για
χρήση σε πλυντήρια πιάτων.
Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης μέσα στην θήκη μέχρι
να είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε πλύση.

• I�('
6'J��

.,--'-\.
Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι διαβρωτικά!

Φυλάξτε τα σε σημείο μη προσιτό στα παιδιά. 
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, Πως γεμίζουμε τη θήκη του Λαμπρυντικού
r " 

[[�] 
17 

,,,, 

I 71, 

'- r--------11 .) 

Ανασηκώστε το καπάκι της
θήκης του λαμπρυντικού .

Τέλος, κλείστε ξανά το καπάκι της θήκης του λαμπρυντικού.

Ρίξτε το λαμπρυντικό στη θήκη
προσέχοντας να μην υπερχειλίσει.

Ρύθμιση κατανάλωσης Λαμπρυντικού
Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα στο στέγνωμα με την λιγότερη δυνατή
κατανάλωση λαμπρυντικού, η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε η κατανάλωσή του
να ρυθμίζεται από τον χρήστη.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κλείστε την πόρτα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Εντός 60 δευτερολέπτων από το πρώτο βήμα, πιέστε το κουμπί προγραμμάτων
για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί
καθυστέρησης έναρξη λειτουργίας για να εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης.

Η λυχνία ένδειξης λαμπρυντικού θα αναβοσβήνει με συχνότητα 1Hz.

3. Πιέστε το κουμπί προγραμμάτων για να επιλέξετε την ρύθμιση που
επιθυμείτε. Οι ρυθμίσεις θα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά: d3->d4->d5-

>d1->d2->d3. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο περισσότερο
λαμπρυντικό το πλυντήριο πάτων χρησιμοποιεί.

4. Εάν δεν κάνετε κάποια ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα ή εάν πιέσετε το κουμπί
on/off εξέρχεστε από τη λειτουργία ρύθμισης. Η ρύθμισή σας ολοκληρώθηκε.
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,Πως γεμίζουμε τη θήκη του Απορρυπαντικού

1111 

Γυρίστε προς τα δεξιά

L------=cp 
πιέστε

Επιλογή ανοίγματος.

1. Ανοίξτε το καπάκι γυρνόντας το
κουμπί.

2. Ανοίξτε το καπάκι πιέζοντας το
κουμπί.

=f= ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Προσθέστε το απορρυπαντικό στη 
μεγάλη θήκη διανομής (A) .

Για καλύτερα αποτελέσματα ειδικά αν
έχετε πολύ λερωμένα σκεύη, ρίξτέ λίγο
απορρυπαντικό πάνω στην πόρτα.

αυτή η έξτρα ποσότητα θα
χρησιμοποιηθεί κατά την πρόπλυση.

I 

,�•] �ll. 
1'1'-

'- r7 
t::::::::I � 

Πιέστε το καπάκι της θήκης
διανομής απορρυπαντικού για να το
κλείσετε.

• Παρακαλούμε, λάβετε υπόψιν σας ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις που
προκύπτουν από την σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται.

• Παρακαλούμε, τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού που
• αναγράφονται στην συσκευασία του.
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' Πίνακας κύκλων πλύσης
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια προγράμματα είναι τα καλύτερα ανάλογα το
επίπεδο βρωμιάς και πόσο απορρυπαντικό χρειάζεται. Δείχνει επίσης διάφορες
πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα.

( e ) : Το σύμβολο προσδιορίζει την χρήση λαμπρυντικού.

Πρόγραμμα 
Περιγραφή Απορρυπαντικό Απαιτούμενος  Ενέγεια Νερό Λαμπρυντικό
κύκλου πλύσης Πρόπλυση/Κυρίως Χρόνος{min) {Kwh) {L) 

Πρόπλυση(45 
°

C) 

AUTO 
Πλύση(55-65

°

C) 

55-65
° Ξέπλυμα 4+17g 85-150 1.050-1.551 11.6-17.8 • Ξέπλυμα

Ξέπλυμα(50-55 
°

C) 

Στέγνωμα

Πρόπλυση(50 
°

C) 

e 
Πλύση(65

°

C)

65
° Ξέπλυμα

4+17g 1.621 • Ξέπλυμα 205 17.8 
Εντατικό

Ξέπλυμα(65 
°

C) 

Στέγνωμα

Πρόπλυση(35
°

C) 

© 
Πλύση60

°

C)

Ξέπλυμα
4+17g 270 1.400 14.3 • 

Whisper Ξέπλυμα(65
°

C) 

Στέγνωμα

Πρόπλυση

ECO Πλύση45
°C)

4+17g 230 0.937 • 11.0 
45

° Ξέπλυμα(60
°

C) 
{*EN60436) Στέγνωμα

Πρόπλυση(35 
°

C) 

Πλύση60
°

C)

�h 
Ξέπλυμα 4+17g 60 1.100 14.4 • 

Ξέπλυμα(60
°

C) 

Στέγνωμα
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Πρόγραμμα 

AUTO 
CLEAN 

'"' 
I II\ 
f I I \ 

Περιγραφή
κύκλου πλύσης

Πρόπλυση
Πλύση(70

°

C)

Ξέπλυμα
Ξέπλυμα(70

°

C) 

Στέγνωμα

Μούλιασμα

=f= ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Απορρυπαντικό
Πρόπλυση/Κυρίως

4+17g 

I 

Απαιτούμενος Ενέργεια Νερό Λαμπρυντικό
Χρόνος(min) (Kwh) (L)

145 1.332 14.6 • 

15 0.020 4.0 0 

ECO Αυτό το πρόγραμμα είναι ο κύκλος δοκιμής/ελέγχου. Πληροφορίες για
σύγκριση σχετικά  με τη δοκιμή σύμφωνα με ΕΝ 60436.(*EN60436) 
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, Για να ξεκινήσετε έναν κύκλο πλύσης:
1. Τραβήξτε προς τα έξω το κάτω και το άνω καλάθι, γεμίστε τα με σκεύη και σπρώξτε τα προς 

τα μέσα. Σας συστίνουμε να γεμίζετε πρώτα το κάτω καλάθι και στην συνέχεια το άνω.

2. Γεμίστε την θήκη απορρυπαντικού με απορρυπαντικό..

3. Τοποθετήστε το φις της συσκευής στην πρίζα. Η παροχή ρεύματος είναι 220-240 VAC /50 HZ, 

οι προδιαγραφές της πρίζας είναι 10Α 250VAC. Σιγουρευτείτε ότι έχετε ανοίξει τελείως την 

παροχή νερού (στην μέγιστη πίεση).
4. Κλέιστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί ON/OFF για ενεργοποιηθεί η συσκευή.

5. Όταν επιλεγεί κάποιο πρόγραμμα θα φωτιστεί η αντίστοιχη λυχνία. Στη συνέχεια, κλείστε την 

πόρτα πατήστε το κουμπί έναρξης και ο κύκλος πλύσης θα ξεκινήσει.

, Αλλαγή προγράμματος κατά την πλύση 
Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα μόνο όταν έχει περάσει μικρό χρονικό διάστημα από την 
έναρξη του κύκλου πλύσης. Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί ήδη να έχει 
απελευθερωθεί και η συσκευή μπορεί ήδη να έχει γεμίσει με νερό. Σε αυτή την περίπτωση, θα 

πρέπει να  ρυθμίσετε ξανά την συσκευή και να τοποθετήσετε πάλι απορρυπαντικό. 

Για να ρυθμίσετε ξανά την συσκευή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 

1. Πιέστε το κουμπί έναρξης/παύσης για να σταματήσετε την πλύση. 

2. Πιέστε το κουμπί επιλογής προγράμματος για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα-
το πρόγραμμα θα ακυρωθεί. 

3. Πιέστε το κουμπί επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε πρόγραμμα.
4. Πιέστε το κουμπί έναρξης/παύσης για να ξεκινήσει η λειτουργία του πλυντηρίου 

πιάτων. 3 sec 

.. .. t#- !2) ECO
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, Ξεχάσατε να προσθέσετε κάποιο σκεύος;
Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο σκεύος οποιαδήποτε στιγμή πριν απελευθερωθεί το
απορρυπαντικό από την θήκη του.

1. Πιέστε το κουμπί έναρξης/παύσης για να σταματήσετε την πλύση.

2. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και μετά ανοίξτε λίγο την πόρτα της συσκευής.

3. Τοποθετήστε το σκεύος που είχατε ξεχάσει.
4. Κλείστε την πόρτα.

5. Πιέστε το κουμπί έναρξης /παύσης και μετά απο 10 δευτερόλεπτα το πλυντήριο
πιάτων θα ξεκινήσει πάλι την λειτουργία του.

After 5 sec 
-

.. .. 

A ΠΡΟΣΟΧΗ 

-

Είναι επικίνδυνο να ανοίγετε την πόρτα 

κατά την διάρκεια της πλύσης, καθώς 

μπορεί να διαφύγει ζεστό νερό και να σας
προκαλέσει εγκαύματα. 
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I Κωδικοί Βλαβών
Στην περίπτωση ορισμένων βλαβών, θα εμφανιστούν οι ακόλουθοι κωδικοί βλαβών στην οθόνη για νΑ σας
ενημερώσουν:

Κωδικός

E1 

E3 

E4 

Ed 

Εξήγηση

Μεγαλύτερος χρόνος εισόδου 
νερού. 

Δεν επιτεύχθει η 
ρυθμισμένη θερμοκρασία. 

Υπερχείλιση. 

Αποτυχία επικοινωνίας 

μεταξύ του PCB με την 

οθόνη. 

A ΠΡΟΣΟΧΗ 

Πιθανή Αιτία

Δεν είναι ανοιχτή η παροχή νερού, ή είναι 
περιορισμένη η ροή νερού, ή η πίεση του 
νερού είναι χαμηλή.

Δυσλειτουργία του θερμαντικού στοιχείου.                    

Κάποιο μέρος του πλυντηρίου πιάτων έχει διαρροή.

Ανοικτό κύκλωμα ή χαλασμένη καλωδίωση
επικοινωνίας. 

• Στην περίπτωση υπερχείλισης, διακόψτε την παροχή νερού πριν καλέσετε το σέρβις.

• Εάν υπάρχει νερό στο δοχείο της βάσης λόγω υπερχείλισης ή μικρής διαρροής, το 
νερό πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την επανεκκίνηση του πλυντηρίου πιάτων.
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I Τεχνικές πληροφορίες

H 

Ύψος {H)

Πλάτος {W)

Βάθος {D1)

Βάθος {D2)

815mm 

598mm 

570mm (με την πόρτα κλειστή) 

1150mm (με την πόρτα ανοιχτή 90
° 

) 

21 






