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-   If the supply cord is damaged,it must be replaced by the 
    manufacturer,its service agent or similarly qualified 
    persons in order to avoid a hazard.
-   The new hose-sets supplied with the appliance are to  
    be used and that old hose-sets should not be reused.
-   This washing machine is for indoor use only.
-   The openings must not be obstructed by a carpet.
-   (This warning is only for EUROPEAN market )This ap-
    pliance can be used by children aged from 8 years and 
    above and persons with reduced physical,sensory or 
    mental capabilities or lack of experience and knowledge 
    if they have been given supervision or instruction con-
    cerning use of the appliance in a safeway and underst-
    and the hazards involved. Children shall not play with 
    the appliance.Cleaning and user maintenance shall not 
    be made by children without supervision.
-   (This warning is not for EUROPEAN market)This appl-
    iance is not intended for use by persons (including chi-
    ldren) with reduced physical, sensory or mental capa-
    bilities, or lack of experience and knowledge, unless 
    they have been given supervision or instruction conc-
    erning use of the appliance by a person responsible 
    for their safety.Children should be supervised to ensure 
    that they do not play with the appliance.
-   Pull out its plug from the power socket before cleaning 
    or maintenance.
-   Make sure that all pockets are emptied.   

              

Safety Precautions



P.04 P.05

Safety Precautions Safety Precautions          

 
-    Sharp and rigid items such as coin,brooch,nail,screw or 
      stone etc.may cause serious damages to this machine.
-    Pull out its plug and cut off water supply after the operation.
-    Please check whether the water inside the drum has been 
     drained before opening its door.Please do not open the 
     door if there is any water visible.
-    Pets and kids may climb into the machine. Check the 
     machine before every operation.
-    Glass door may be very hot during the operation.Keep  
     kids and pets far away from the machine during the 
     operation.
-    Take care that power voltage and frequency shall be id-
     entical to those of washing machine.
-    Do not use any socket with rated current less than that of 
     washing machine.Never pull out power plug with wet hand.
-    To ensure your safety,power cord plug must be inserted
     into an earthed three-pole socket.Check carefully and  
     make sure that your socket is properly and reliably earthed.
-    Children of less than 3 years should be kept away unless 
     continously supervised.
-    Kids should be supervised to ensure that they do not pl-
     ay with the machine.
-    Packing materials may be dangerous to the kids.  
     Please keep all packing materials (plastic bags,foams 
     etc) far away from the kids.
-    Washing machine shall not be installed in bath room or 
     very wet rooms as well as in the rooms with explosive or
     caustic gases.   
    

     

    

     
 
    
-   Make sure that the water and electrical devices must  
    be connected by a qualified technician in accordance 
    with the manufacturer's instructions  and local safety 
    regulations.
-   Before operating this machine,all packages and trans-
    port bolts must be removed.Otherwise,the washing 
    machine may be seriously damaged while washing the 
    clothes.
-   Before washing the clothes at first time, the washing 
    machine shall be operated in one round of the whole 
    procedures without the clothes inside.

-   Your washing machine is only for home use and is only
designed for the textiles suitable for machine washing. 

-   Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden.
    Gasoline and alcohol etc.Shall not be used as detergents.
    Please only select the detergents suitable for machine 
    washing, especially for drum.
-   It is forbidden to wash carpets.
-   Be careful of burning when washing machine drains hot 
    washing water.
-   Never refill the water by hand during washing.
-   After the program is completed, Please wait for two  
    minutes to open the door.
-   Please remember to disconnect water and power sup-
    
    
    

-   The washing machine with single inlet valve only can  
    be connected to the cold water supply. The washing 
    machine with double inlet valves can be connected to  
    the hot water and cold water supply.
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Safety Precautions Overview of Washing Machine 

  Inlet pipe 
H (optional)

Inlet pipe 
      C

Transport  
plughole 

          Outlet hose 
     (optionalsupport )

Component

Accessories

Detergent Box

    
     ply immediately after the clothes are washed.  
-    Do not climb up and sit on top cover of the machine.
-    Do not lean against machine door.
-    Please do not close the door with excessive forces.If it 
     is found difficult to close the door,please check if the  
     excessive clothes are put in or distributed well.
-   The household washing machine isn't intended to be 
     built-in.
-   Cautions during Handling Machine
     1.Transport bolts shall be reinstalled to the machine by 
         a specialized person.
     2.The accumulated water shall be drained out of the machine.
     3. Handle the machine carefully. Never hold each protr-
         uded part on the machine while lifting. Machine door 
         can not be used as the handle during the conveyance.
 -   Notes on disposal:
              This marking indicates that this product should not 
              be disposed with other household wastes throug-

              hout the EU.To prevent possible harm to the env-

              ironment or human health from uncontrolled waste 
           disposal,recycle it responsibly to promote the su-

              stainable reuse of material resources.To return 

              your used device,please use the collection systems  
              or contact the retailer where the product was pur-
              chased. They return and can take this product for  
              environmental safe recycling. H plug

( )
ole 

optional

Service Panel

Door

Detergent Drawer

Power Plug

Control Panel

Outlet Hose
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Install Washing Machine Install Washing Machine

3.Ensure the positioning status of washing machine. Loosen the lock nut with spanner

   and turn the leg with hand until it closely contacts with the floor. Press the leg with one 

   hand and fasten the nut closely to the cabinet with the other hand.

4.After being locked properly, press four corners again to make sure that they has been 

   adjusted properly. If it is still unstable, it has to repeat Steps 2 and 3.

 

    

   

   

    Connect inlet pipe

Connect the inlet pipe as indicated in the figure.

For the model which has hot valve , please connect 

the hot vale to hot water tap. Energy will decrease 

automatically for some program.

   

    Install inlet pipe

1.Connect the elbow to tap and fasten it 

   clockwise.

2.Connect the other end of inlet pipe to the inlet 

   valve at the backside of washing machine and 

   fasten the pipe tightly clockwise.

Notes: after connection, if there is any leakage 

with hose, then repeat the steps to connect inlet

pipe. The most common type of tap shall be 

used to supply water. If tap is square or too big, 

then standard tap shall be changed.

    

    Place outlet hose

There are two ways to place the end of outlet hose:

1.Put it beside the water trough.

   

    Hole plug

This Hole plug is used to jam the hole on the back 

cabinet.

 

   Unpacking the washing machine
Unpack your washing machine and check if there is any damage during the transportation. 

Also make sure that all the items (as shown in Page 5) in the attached bag are received. 

If there is any damage to the washing machine during the transportation, or any item is 

missing, please contact the local dealer immediately.

    Dispose the packing materials
The packing materials of this machine may be dangerous to kids. Please dispose them 

properly and avoid easy touch by kids. Please dispose the related packing materials 

according to the relevant local regulations. Please do no throw the packing materials 

away together with the other daily living rubbishes. 

    Remove transport bolts
Before using this washing machine, transport bolts 

must be removed from the backside of

 this machine. Please take the following steps to 

remove the bolts:

1.Loosen all bolts with spanner and then remove them.

2.Stop the holes with transport hole plugs.

3.Keep the transport bolts properly for future use.

    Select the location
Before installing the washing machine, the location characterized as follows shall be

 selected:

-   Rigid, dry, and level surface (if not level, please make it level with reference to the

    following figure “Adjust Leg”)

-   Avoid direct sunlight

-   Sufficient ventilation

-   Room temperature is above 0 C 

-   Keep far away from the heat resources such as coal or gas.

Make sure that the washing machine will not stand on power cord.

Do not install the washing machine on the carpet floor.

     Adjust Leg
1.When positioning the washing machine, please 

   first check if the legs are closely attached to the 

   cabinet. If not, please turn them to their original 

   positions with hand or spanner and tighten the 

   nuts with spanner.

2.After positioning the washing machine, press 

   four corners on top cover of washing machine 

   in sequence. If the washing machine is not 

   stable when being pressed, this leg shall be 

   adjusted.

5.Put a solid cylinder (e.g. pop cans) oppositely on the top cover of the washing machine from in 

   the left, right, front and back directions. If the cylinder keeps stable, the washing machine is

   positioned level. If it rolls, the washing machine is positioned unlevel. The rolling direction is the 

   direction of lower ground surface. Then, the two legs in this direction shall be raised at the same time

   until the washing machine is level. Steps 1~3 are repeated to make the bottom legs closely against 

   the ground and the nuts shall be locked tightly.      
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Install Washing Machine Install Washing Machine

  

1.This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce 

   the danger of electrical shock.

This machine is equipped with power cord, which includes plug, earthing wire at earthing 

terminal.

2.Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. 

   Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out. 

Operate Washing Machine

     Checklist and Preparation before Washing Clothes
Please read this operation method carefully to avoid the troubles of washing machine and 

damages of clothes.

Check if the first-washed clothes will bed decolorized.

After a white towel touched with liquid detergent is used to wash the invisible corners of the 

clothes, check if the white towel is stained with 

clothes' original color.

As for the scarves and those clothes that easily 

get decolorized among imported clothes, please 

wash them separately before washing.

As for the stains on sleeves, collars and pockets, 

use the liquid detergent and wash it with brush 

gently. Finally put them into the washing machine 

to achieve more ideal washing effects.

As for temperature-sensitive clothes, they shall 

be washed as required in the labels. Otherwise, 

it may cause color change or distortion.

Keep in Mind:

Never put the clothes to be washed in washing machine for a long period of time. 

Otherwise it may get moldy and cause spots. Therefore, please wash the clothes in time. 

The clothes also may get color changed or distorted if they are not washed according to 

the stated washing temperature.

Clothes that can not be washed by washing machine

The clothes that may get distorted if being immersed in water:

Ties, waistcoats, western-style clothes, outer garments etc. may have obvious shrinkage

 if being immersed in water; the decolorized clothes such as blended spinning clothes of 

artificial fiber etc.

！ WARNING2.Connect it to the branch drain pipe of the trough.

     Electrical Connection
-    As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function,

     please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your 

     home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.

-    Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.

-    Make sure the power voltage at your place is same to that in the machine's rating label. 

-    Power plug must match the socket and cabinet must be properly and effectively earthed.

-    Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.

-    Do not connect and pull out plug with wet hand.

-    When connecting and pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do 

     not pull power cord forcibly.

-    If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be 

     selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.
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 Position outlet hose properly so that the floor will not be damaged by water leakage.

-   When installing outlet hose, fix it 
    properly with a rope. 
-   Position outlet hose properly so that 
    the floor will not be damaged by water
    leakage.

Trough

Hose Retainer

Bind

Max.100cm
Min.60cm

M
in

.6
0

cm

M
a

x.
1

0
0

cm

-   If outlet hose is too long, do not force 
    it into washing machine as it will cause 
    abnormal noises.

 Notes: 
 If the machine has outlet hose support, please install it like the following pictures.
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Operate Washing Machine Operate Washing Machine

Wrinkle-style clothes, embossed clothes, resin clothes etc. may get distorted when being 

immersed in water. Among cotton and wool materials, the clothes that get easily distorted 

are wrinkle-style silk, fur products and fur decorations;

Clothes with decoration, long dress and traditional clothes etc are the products to get 

decolorized easily.

Please do not wash the clothes without material labels and washing requirements.

Never wash the clothes stained with the chemicals such as gasoline, petroleum, benzene, 

paint thinner and alcohol.

Please pay attention with regard to detergents

“Low bubble” detergent or washing powder or washing powder special for drum washing 

machine shall be selected according to fiber types (cotton, synthetic fiber, soft products and

wool products), colors, washing temperatures, dirty degrees and types. Otherwise, 

excessive bubbles may be generated and overflowed out of the drawer so that accidents 

may take place.

Bleacher belongs to alkali type and can damage clothes, so it is suggested to use as little 

as possible.

Powder detergents can easily leave the residues in the clothes so as to generate the bad

smell, so they shall be sufficiently rinsed.

Detergent can not easily get dissolved completely if there is too much detergent or water 

temperature is rather low. It can remain  in clothes, pipes and washing machines to

pollute the clothes.

Washing shall follow the weight of clothes, dirty degrees, local water hardness as well as 

the recommendations from the detergent manufacturers. Please consult the water

company if you are not clear of water hardness.
Notes:

Keep detergents and additives in safe and dry places out of touch by kids.

     

Please take out the items out of the pockets.

Please check the pockets of the clothes to be 

washed, empty the rigid items such as 

decorations and coins, otherwise washing

 machine may be damaged or have abnormal 

troubles.

For the clothes to be washed, they are classified 

according to the following characteristics:

The symbol types of care labels: the clothes to be 

washed are classified into cotton, blended fiber, synthetic fiber, silk, wool and artificial fiber.

Color: white and colorful colors shall be identified. All new colorful articles shall be washed

 in a separate way.

Size: the articles of different sizes are washed together to increase the washing effects.

Sensitivity: soft articles shall be washed separately. As for new pure wool textiles, curtains 

and silks, the soft washing procedure shall be selected. Check the labels in all washing 

articles.

The clothes shall be sorted before being put into washing machine. As for the curtains with 

hooks, the hooks shall be removed before being washed.

The decorations on the clothes may damage the washing machine. As for the clothes with 

buttons or embroideries, they shall be turned over before being washed. 

Clean up fasteners: 

Zips shall be zipped close and buttons or hooks shall be fixed. The loose band or ribbon 

shall be bound together.

        It is suggested to put bras into the pillowslip 

with zip or buttons sealed to prevent the steel 

wire from popping out of bras into the drum and 

damaging the machine.

Especially delicate textiles such as laced curtains,

 straightjackets, small articles (tight socks, 

handkerchiefs, ties etc.) shall be put into string 

bag for washing.

When washing a single big and heavy dress such 

as Turkish towels, jeans, wadded jackets etc., 

it may easily cause great eccentricity and give 

alarm due to great unbalance. Therefore it is 

suggested to add one or two more clothes to be

 washed together so that draining can be done 

smoothly.

Clean away dusts, stains and pet hairs from the clothes.

The clothes may be damaged and disturb washing effects during the friction between 

dusts, stains and clothes.

To protect baby skin 

Baby articles (baby clothes and towels) including napkins shall be washed separately. 

If they are washed together with the adults' clothes, they may be infected. Rinsing times

 shall be increased to ensure the thorough rinsing and cleaning without the detergent 

residues.

It is suggested that the parts that are easily stained such as white sockets, collars 

and sleeves etc. shall be hand washed before being put into washing machine to 

achieve more ideal washing effects.

Please use powder or liquid detergents. The residues of the soap could remain in the 

gaps of the clothes if soap is used. 

！
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Operate Washing Machine Operate Washing Machine 

-  Rinse&Spin

Separate Rinse&Spin Procedure.

-  Drain Only 

Separate Drain only Procedure.

-  Mix

You can select this procedure wash the tough clothes, that need much more time and 

strength. It is used for the daily clothes fo cotton, such as sheets, chained, pillowcases 

bathrobe and underwear.

-  Sport  Wear

You can select this procedure to wash the activewear.

-  Jeans 

This program is specially designed for washing jeans.

-  Hand Wash
As for few light dirty clothes, the default temperature of washing is cold.

-  My Cycle

Press Spin 3sec. for my cycle to memory the procedure. The default my cycle is cotton.

The main function can be selected as follows:
-  Prewash

The Prewash function can get an extra wash before main wash.

- Speed Wash

The function can decrease the washing time.

-  Extra Rinse

The laundry will undergo extra rinse once after you select it. 

-  Delay 

Delay function can be set with this button, the delaying the time is 0-24h.

Set the delay function:

1.Select a procedure;

2.Press the Delay button choose the time;

3.Press Start/Pause to commence the Delay operation.

Cancel the Delay function:

Notes: If there is  any break in the power supply while the machine is operating, a special 

memory stores the selected programme and when the power is restored, it continues 

where it left off.

-  Reload

This operation can be executed during the washing procedure. When the drum of the 

washing machine is still rolling and there is large amount of water with high temperature 

in the drum. The state is unsafe and the door cannot be opened forcefully. To press 

《Start/Pause》for 3 sec. to reload, and start the clothes adding in the midway function . 

Please follow the steps as bellow: 

1.Wait until the drum stops rotation.

  

Press the Delay button until the display will to be 0h . It should be pressed before starting 

the program. If the program already started, should press the power button.

-  Cotton

You can select this procedure to wash the daily washable clothes. The washing period 

is quite long with quite strong washing intension. It is recommended to wash the daily 

cotton articles, for example: bed sheets, quilt covers, pillowcases, gowns, underwear etc.

-  Cotton ECO 

To increase the washing effects, main additional washing time is increased.

It is recommended to wash the clothes for babies or worn by the persons with allergic skin.

-  Synthetic

You can select this procedure to wash the quite delicate clothes. The procedure is shorter

compared with that for cottons and the washing intension is quite gentle. It is recommended 

to wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. As for curtains and laced 

textiles, the procedure “Synthetic ” shall be selected. While washing the knitting textiles, 

detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming 

bubbles.

-  Delicate

You can select this procedure to wash your delicate clothes. Its washing intension is gentler 

and revolution speed is less compared with the procedure “Synthetic”. It is recommended 

for the articles to be washed softly.

-  Wool

You can select this procedure to wash the wool textiles labeled with “Machine Wash”. 

Please select the proper washing temperature according to the label on the articles to be 

washed. Furthermore, the proper detergent shall be selected for wool textiles.

-  Baby Care

,  it can make the baby's wear 

cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.

-  Colors

You can choose the program washing brightly colored clothing, it can protect the bright 

colors better .

-  Quick 

This procedure is suitable for washing few and not very dirty clothes quickly.

-  Spin Only

Separate spin only procedure. Soap water or rinse water shall be drained out before spinning.

 

You can select this procedure to wash your baby’s clothes

First, turn the rotary switch to select the corresponding procedures according to the types

          of textiles.

Second, select the proper temperature according to the dirtiness. Generally, the higher the 

          temperature is, the more the power is consumed.

Last, select the proper revolution speed. The higher the revolution speed is, the drier the 

          textiles are spun, but higher the noises will also be increased. 

          The surfaces of delicate textiles will have wrinkles and the working life of washing 

          machine will be shortened.
PLEASE NOTE: to protect the clothes, the lower revolution speed shall be selected for delicate textiles. 

The main washing procedures depend on the types of the clothes to be washed  as follows:
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Maintenance Maintenance

   Clean detergent box and grooves
Clean detergent drawer and grooves

1.Press down the arrow location on softener cover 

   inside the drawer.

2.Lift the clip up and take out softener cover and wash 

   all grooves with water.

3.Restore the softener cover and push the drawer into 

   position.

    Clean inlet filter
Inlet filter shall must be cleaned if there is not any or 

insufficient water in when the tap is opened.

Clean the tap filter:

1.Close the tap.

2.Select any procedure except “Wash” or “Drain” 

   procedure.

3.Press the button “Start/Pause” and keep the

   procedure running for about 40 seconds.

4.Remove the inlet pipe from the tap.

5.Use water to wash the filter.

6.Reconnect the inlet pipe.

Washing the filter in washing machine:

1.Screw off the inlet pipe from the backside of the 

   machine.

2.Pull out the filter with long nose pliers and reinstall 

   it back after being washed.

3.Reconnect the inlet pipe.

4.Open the tap and make sure there is no water leakage.

5.Close the tap.

Notes: Generally, the tap filter is washed first and then the filter in washing machine will be washed. 

If only the filter in washing machine is washed, then the steps 1~3 in cleaning the tap filter shall be 

repeated.

      
Pull out the power plug to avoid electrical shock before washing.

After using the washing machine, pull out the power cord and close the door tightly to avoid 

pinching the kids.

     Remove foreign matters 

Drain Pump Filter:
Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washings. 

Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing machine.

     

  According to the soil level within the cycles and the frequency of the cycles, you have to inspect 
  and clean the filter regularly. 
  The pump should be inspected if the machine does not empty and/or spin;
  The machine makes an unusual noise during draining due to objects such as safety pins, coins 
  etc. blocking the pump.
  The Service_panel proceed as follows:  

When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water 

 

in the 
pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished 
the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely retight end so. 

Warning! 

     

      

2.Turn the filter down as 

shown with the figure and 

take out sundries matters.

1.After the power is dis-

connected, use hand to 

open the filter cover.

3.Reinstall each part back 

after sundries matters are 

removed.
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Door lock 

problem

Door is not closed properly. Restart after the door is closed.

Reason SolutionDescription
Display

  LED

Please call up service line if there are still troubles.

Drain problem 
while washing

Water injecting 
problem while 
washing 

Tap is not opened or water
flows too slowly.
Inlet valve filter is blocked.
Inlet pipe is twisted.
If water is not supplied

Open the tap or wait till the 
water supply becomes normal.
Check inlet valve filter.
Straighten the water pipe
Check the other taps in the 
room.

Please call up service line if there are still troubles.

Please call up service line if there are still troubles.

Outlet hose is blocked or twisted
Drain pump is blocked

Wash and straighten outlet hose.

Wash drain pump filter

Please call up the service line if there is any other problem.

Remove the problems

Troubles Reason Solution

Washing machine 
cannot start up

Check if the door is closed tightly.
Check if power plug is inserted well.
Check if water supply tap is opened.
Check if button “Start/Pause” is pressed.
Check if button “On/Off” is pressed.

Door cannot be 
opened

Heating fault

Water leakage

Water is 
overflowed from
the bottom of the
machine

Indicator or 
display does 
not light.

Detergent 
residues in the
box

Washing effects 
are not good 

Abnormal noise
Great vibration

The clothes are too dirty.
Insufficient detergent quantity.

Washing powder is dampened 
and agglomerated.

Power is disconnected.
PC board has problems.
Harness has connection 
problem.

The inlet pipe is not connected
 firmly.
Outlet hose has water leakage.

NTC is damaged and heating 
pipe is aging.

Machine's safety protection 
design is working.

The connection between inlet
 pipe or outlet hose and tap or 
washing machine is not tight. 
Drain pipe in the room is blocked.

Disconnect the power.

Can normally wash the clothes.
Only cannot wash with heating.
Shall contact the service center promptly.

Check and fasten water pipes. 
Clean up outlet hose and ask a 
specialized person to repair it when 
necessary.

Fix the inlet pipe.
Replace the drain hose.

Check if the power is shut down and 
power plug is connected correctly. 
If not, please call up service line.

Clean and wipe the box.
Use liquid detergents or the detergents 
special for drum.

Select a proper procedure.
Add the proper detergent quantity 
according to the instructions in 
detergent package.

Check if the fixing (bolts) has been removed.
If cabinet is installed on the solid and level 
floor.
Check if there are any barrettes or metal
articles inside.
Check if the legs in the washing machine 
are adjusted level. 

Troubleshooting
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公司地址下方需添加公司网站或相关人邮件信息，例如：

      You can find relevant information via the email:XXX@midea.com.cn

是否添加根据各订单顾客需求而定。
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Product Specifications

    The label and sign on the fabric can help you to choose the best way to launder your clothes.

Iron

Do not iron

Dry clean

Do not dry cleanWarm iron.medium
(max 150℃)

Cool iron(max 110 ℃ )

A

F 

Dry clean normal cycle
with any solvent

Dry clean normal cycle
petroleum solvent only Dry flat

Tumble dry normal Drip dry

 Hang to dry
 /Line dry 

Tumble dry. Low heat
(max 110℃)

Tumble dry. Medium
(max 150℃ )

C

C

Bleach

Do not bleach

Hand wash

Do not wash

40

Wa r m w a s h
(max 40℃     )

Chlorine bleach
may be used

Normal wash

Gentle wash
Chlorine bleach
not be used

Do not tumble dry

Iron with cloth

Steam Iron 

Dry after wash 

Line Dry in shade

Warmly dry clean

No WringLine Dry No machine wash

       
  
To avoid fire,electrical shock and other accidents,please remember the following reminding:

-    Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage 

     at home, please contact the local power bureau. 

-    When you are using the heating function, the maximum current through the washing 

     machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units (current, 

     voltage and cable) can meet the normal load requirements for the machine.

-    Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the 

     people or other things and be damaged. Special attention shall be paid to the socket. It 

     shall be plugged into the sockets easily and attention shall be paid to the plug location.

-    Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Overloading of the 

     wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.

-    To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed three-pole socket. 

     Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

Appendix

Dimension(W*D*H)

Net Weight

Rated Power

MAX.Current

Standard Water Pressure

Washing Capacity

Power Supply

595*565*850

66kg

2000W

10A

0.05MPa~1MPa

8.0kg

220-240V~,50Hz

595*495*850

61kg

2050W

10A

0.05MPa~1MPa

7.0kg

220-240V~,50Hz

595*470*850

53kg

2000W

10A

0.05MPa~1MPa

6.0kg

220-240V~,50Hz

595*565*850

70kg

2000W

10A

0.05MPa~1MPa

9.0kg

220-240V~,50Hz
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Brand:

Model:

Rated capacity:8kg

Energy efficiency class:A+++

EU Ecolabel:N/A

Energy consumption 196kwh per year, based on 220 standard washing cycles for cotton 

ECO at 60°C/40°C at full and partial load, and the consumption of the 

low-power modes.Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. 

Water consumption 11000 litres per year, based on 220 standard washing cycles for cotton 

ECO 60°C /40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend 

on how the appliance is used.

Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)

Maximum spin speed:1400rpm

Off mode power consumption:0.5W

Left-on mode power consumption:1W

Airborne acoustical noise (washing):59

Airborne acoustical noise (spinning):78

Notes: The airborne acoustical noise emissions during washing/spinning for the cotton  

            ECO 60℃ programme at full load.

TEKA

TKD 1480

Notes:

         1. Programme setting for testing in accordance with applicable standard EN60456-2011.

         2. When using the test programmes, wash the specified load using the maximum spin speed.

         3. 

  

The actual  parameters  will depend on how the applicance is used,and maybe different with 

             the parameters in above mentioned table.

Consumption values(1400rpm):

Standard Programme

Cotton ECO  60°C

Cotton ECO  60°C

Cotton ECO  40°C

Load

1.05kwh 55L 179min

179min

179min

51%

54%

54%

45L

45L

8kg

4kg

4kg

Energy 
consumption

Water 
consumption

Remaining 
moisture content

Programme
duration

0.84kwh

0.63kwh

Duration of the left-on mode: 1 min
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Προφυλάξεις ασφάλειας 

■ Προφυλάξεις ασφάλειας
- Εάν  το  καλώδιο  τροφοδοσίας  είναι  φθαρμένο , πρέπει  να  αντικατασταθεί

από  τον  κατασκευαστή  ή  το  εξουσιοδοτημένο  κατάστημα  τεχνικής
υποστήριξης  ή  άλλο  ειδικό  τεχνικό  προκειμένου  να  αποφευχθούν  τυχόν
κίνδυνοι .

- Πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  τα  καινούργια  σετ  εύκαμπτων  σωλήνων  που
παρέχονται  με  τη  συσκευή , και  όχι  τα  παλιά  . 

- Αυτό  το  πλυντήριο  προορίζεται  μόνο  για  χρήση  σε  εσωτερικό  χώρο .
- Τα  ανοίγματα εξαερισμού  δεν  πρέπει  να  φράσσονται από χαλιά. 
- (Αυτή  η  προειδοποίηση  αφορά  μόνο  την  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  αγορά ) Αυτή  η

συσκευή  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  από  παιδιά  ηλικίας  από  8 ετών  και
άνω  και  από  άτομα  με  μειωμένες  σωματικές , αισθητηριακές  ή  διανοητικές
ικανότητες  ή  έλλειψη  πείρας  και  γνώσης , εφόσον  είναι  υπό  επίβλεψη  ή
τους  έχουν  δοθεί  οδηγίες  για  τη  χρήση  της  συσκευής  με  ασ φαλή  τρ όπο
και  έχουν  κατανοήσει  τους  κινδύνους  που  υπάρχουν . Τα  παιδιά  δεν
πρέπει  να  παίζουν  με  τη  συσκευή . Ο  καθαρισμός  και  η  συντήρηση  από
το  χρήστη  δεν  πρέπει  να  διεξάγονται  από  παιδιά  χωρίς  επίβλεψη .

- Πριν  από  κάθε  καθαρισμό  ή  συντήρηση , βγάλτε  το  φις  από  την  πρίζα .
- Φροντίστε  να  αδειάζετε  όλες  τις  τσέπες .
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Προφυλάξεις ασφάλειας 

- Τα  αιχμηρά  και  σκληρά  αντικείμενα , όπως  κέρματα , διακοσμητικές  καρφίτσες ,
καρφιά , βίδες  ή  πέτρες  κ .λπ . είναι  δυνατό  να  προκαλέσουν  σοβαρή  βλάβη  σε
αυτή  τη  συσκευή .

- Μετά  τη  λειτουργία  βγάλτε  το φις από  την  πρίζα  και  κλείστε  την  παροχή  νερού .
- Ελέγξτε  αν  το  νερό  εντός  του  κάδου  έχει  αντληθεί  πριν  ανοίξετε  την  πόρτα .

Μην  ανοίξετε  την  πόρτα  αν  βλέπετε    νερό  στο  εσωτερικό .
- Τα  κατοικίδια  ζώα  και  τα  μικρά  παιδιά  απαγορεύεται  να  μπαίνουν  μέσα  στη

συσκευή . Ελέγξτε  τη  συσκευή  πριν  από  κάθε  λειτουργία .
- Η  γυάλινη  πόρτα  μπορεί  να  υπερθερμανθεί  κατά  τη  λειτουργία . Κρατήστε  τα

παιδιά  και  τα  κατοικίδια  μακριά  από  τη  συσκευή  κατά  τη  λειτουργία  της .
- Φροντίστε  η  τάση  και  η  συχνότητα  ισχύος  να  είναι  ίδια  με  εκείνες  του

πλυντηρίου .
- Μην  χρησιμοποιείτε  πρίζες  με  ονομαστικό  ρεύμα  μικρότερο  από  εκείνο  του

πλυντηρίου . Μην  τραβάτε  ποτέ  το  φις  με  βρεγμένα  χέρια .
- Για  να  εξασφαλίσετε  την  ασφάλειά  σας , πρέπει  να  εισάγετε  το  φις

τροφοδοσίας  σε  γειωμένη  πρίζα  τριών  πόλων . Ελέγξτε  προσεκτικά  και
βεβαιωθείτε  ότι  η  πρίζα  σας  είναι  κατάλληλα  και  αξιόπιστα  γειωμένη .

- Τα  παιδιά  ηλικίας  κάτω  των  3 ετών  πρέπει  να  κρατούνται  μακριά , εκτός  αν
τελούν  υπό  συνεχή  επίβλεψη .

- Επιβλέπετε  πάντοτε  τα  παιδιά  και  βεβαιωθείτε  ότι  δεν  παίζουν  με  τη  συσκευή .
- Τα  υλικά  συσκευασίας  ενδέχεται  να  είναι  επικίνδυνα  για  τα  παιδιά . Κρατάτε

όλα  τα  υλικά  συσκευασίας  ( πλαστικές  σακούλες , αφρολέξ  κ .λπ .) μακριά  από
τα  παιδιά .

- Το  πλυντήριο  δεν  πρέπει  να  εγκατασταθεί  στο  μπάνιο  ή  σε  πολύ  υγρά
δωμάτια , όπως  επίσης  σε  δωμάτια  με  εκρηκτικά  ή  καυστικά  αέρια .

Προφυλάξεις ασφάλειας 

- Βεβαιωθείτε  ότι  το  νερό  και  οι  ηλεκτρικές  συσκευές  συνδέονται  από  έναν
κατάλληλο  τεχνικό , σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή  και  τους
τοπικούς  κανονισμούς  ασφαλείας .

- Πριν  θέσετε  σε  λειτουργία  τη  συσκευή , πρέπει  να  αφαιρέσετε  όλα  τα  υλικά
συσκευασίας  και    μεταφοράς. Διαφορετικά, το πλυντήριο 
ενδέχεται  να  υποστεί  σοβαρή  ζημιά  κατά  την  πλύση  των  ρούχων .

- Πριν  πλύνετε  ρούχα  για  πρώτη  φορά , το  πλυντήριο  πρέπει  να  εκτελέσει  έναν
κύκλο  ολόκληρου  του  προγράμματος  χωρίς  ρούχα .

- Το  πλυντήριο  με  μόνο  μία  βαλβίδα  εισόδου  μπορεί  να  συνδεθεί  μόνο  με  την
παροχή  κρύου  νερού . Το  πλυντήριο  με  δύο  βαλβίδες  εισόδου  μπορεί  να
συνδεθεί  με  την  παροχή  ζεστού  και  κρύου  νερού .

- Το  πλυντήριό  σας  προορίζεται  μόνο  για  οικιακή  χρήση  και  έχει  σχεδιαστεί
μόνο  για  υφάσματα  κατάλληλα  για  πλύση  στο  πλυντήριο .

- Απαγορεύονται  οι  εύφλεκτοι  και  εκρηκτικοί  ή  τοξικοί  διαλύτες . Η  βενζίνη  και
το  οινόπνευμα  κ .λπ . απαγορεύεται  να  χρησιμοποιούνται  ως  καθαριστικά .
Επιλέγετε  μόνο  απορρυπαντικά  κατάλληλα  για  πλύση  στο  πλυντήριο , ιδίως
για  τον  κάδο .

- Απαγορεύεται  το  πλύσιμο  χαλιών .
- Προσέξτε    όταν  το  πλυντήριο  αντλεί  καυτό  νερό  πλύσης . 
- Μην  γεμίζετε  ποτέ       κατά  τη  διάρκεια  της  πλύσης . 
- Μετά  την  ολοκλήρωση  του  προγράμματος , περιμένετε  για  δύο  λεπτά  για  να

ανοίξετε  την  πόρτα .
- Μην  ξεχάσετε  να  αποσυνδέσετε       αμέσως

μετά  την  πλύση  των  ρούχων .
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Προφυλάξεις ασφάλειας 

- Μην σκαρφαλώνετε και μην κάθεστε στο επάνω μέρος της
συσκευής.

- Μην  επάνω στην πόρτα της συσκευής. 
- Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Αν συναντήσετε

δυσκολία στο κλείσιμο της πόρτας, ελέγξτε μήπως έχετε βάλει
υπερβολικά πολλά ρούχα ή αν τα έχετε διανείμει καλά.

- Το οικιακό πλυντήριο ρούχων δεν προορίζεται για εντοιχισμό.
- Προφυλάξεις κατά   της συσκευής 

1.   μεταφοράς πρέπει να τοποθετηθούν στη συσκευή
από εξειδικευμένο άτομο. 

2. Το συσσωρευμένο νερό πρέπει να αντληθεί από τη συσκευή.
3.  τη συσκευή με προσοχή. Μην κρατάτε ποτέ τη 

συσκευή από κάποιο προεξέχον μέρος της για να την
ανυψώσετε. Απαγορεύεται η χρήση της πόρτας της συσκευής
ως λαβή μεταφοράς.

- Σημειώσεις για την απόρριψη:

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν 
πρέπει να απορριφθεί με άλλα οικιακά απόβλητα σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές στο 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη 
διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να 
προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη 
συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής 
και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου 
αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το 
προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. 

Επισκόπηση του πλυντηρίου ρούχων 

■   

Πίνακας Ελέγχου  
απορρυπαντικού 

 τροφοδοσίας 

Πόρτα 

Εύκαμπτος  
σωλήνας άντλησης 

 

 
απορρυπαντικού 

■ Εξαρτήματα

  
μεταφοράς 

  
(προαιρετικά) 

Σωλήνας 
εισόδου C 

Σωλήνας  
(προαιρετικά) 

Βάση εύκαμπτου 
σωλήνα άντλησης 

(προαιρετικά) 
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στηρίζεστε

τη μεταφορά
Τα μπουλόνια

Μεταφέρετε

Μέρη της συσκευής

Συρτάρι

Καλώδιο

Σέρβις πάνελ

Θήκη

Καλύμματα οπών 
μπουλονιών Καλύμματα οπής εισόδου Η



 
 

Εγκατάσταση πλυντηρίου 

■ Αφαίρεση του πλυντηρίου από τη συσκευασία
Αφαιρέστε το πλυντήριό σας από τη συσκευασία και ελέγξτε μήπως σημειώθηκε κάποια ζημιά κατά τη 
μετα φορά. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι λάβατε όλα τα στοιχεία (βλ. σελ 7) της συνοδευτικής σακούλας. 
Αν σημει ώθηκε οποιαδήποτε ζημιά στο πλυντήριο κατά τη μεταφορά ή αν λείπει οποιοδήποτε 
εξάρτημα, επικο ινωνήστε αμέσως με  το κατάστημα αγοράς της συσκευής   . 

■ Απόρριψη των υλικών συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας αυτής της συσκευής ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά. Απορρίψτε 
τα με σωστό τρόπο και μην τα αφήνετε σε μέρη με εύκολη πρόσβαση από τα παιδιά. Απορρίψτε τα 
συναφή υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε 
τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα άλλα καθημερινά απορρίμματα. 

■ Αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το πλυντήριο, πρέπει 
 να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς από το 
πίσω μέρος  της  συσκευής. Ακολουθήστε
την παρακάτω διαδικασία για να αφαιρέσετε 
 τα μπουλόνια: 
1 .Χαλαρώστε όλα τα μπουλόνια με ένα κλειδί 
 και αφαιρέστε τα. 
2.Κλείστε τις οπές με    μεταφοράς. 
3.Φυλάξτε σωστά τα μπουλόνια μεταφοράς για μελλοντική χρήση.

■ Επιλέξτε τη θέση
Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο, πρέπει να επιλέξετε μια θέση τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- , στεγνή και επίπεδη επιφάνεια (αν δεν είναι επίπεδη, κάντε την επίπεδη ανατρέχοντας

στην παρακάτω εικόνα "  πελμάτων") 
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο
-  εξαερισμός 
- Θερμοκρασία δωματίου πάνω 0°C.
-    

ότι
 μακριά από πηγές θερμότητας , όπως κάρβουνο ή φυσικό αέριο . Βεβαιωθείτε

πλυντήριο δεν πατάει πάνω στο καλώδιο. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο επάνω σε δάπεδο με 
χαλί. 

■  πελμάτων

πλήρως βιδωμένα/στερεωμένα
1. Όταν τοποθετείτε το πλυντήριο, ελέγξτε πρώτα
αν τα πέλματα είναι  
κοντά

 
στο

 
σώμα

  
του. Αν δεν είναι, βιδώστε τα στις 

αρχικές
 

τους
  

θέσεις
 

με
 

το
 

χέρι
 

ή
 

με
 

ένα κλειδί και σφίξτε  
τα

 
παξιμάδια

 
με

 
ένα

 
κλειδί.

2. Αφού τοποθετήσετε το πλυντήριο,
πιέστε διαδοχικά τις τέσσερις γωνίες στο επάνω

του πλυντηρίου. Αν το πλυντήριο δεν 
παραμένει σταθερό κατά την πίεση, πρέπει να προσαρμοστεί το αντίστοιχο πέλμα. 

Εγκατάσταση πλυντηρίου 

3. Σιγουρευτείτε    τοποθέτησης του πλυντηρίου. Ξεσφίξτε το
παξιμάδι ασφάλισης με ένα κλειδί και στρέψτε το πέλμα με το χέρι σας, μέχρι να έρθει σε στενή επαφή
με το δάπεδο. Πιέστε το πέλμα με το ένα χέρι και τοποθετήστε το παξιμάδι κοντά στο σώμα της
συσκευής με το άλλο.
4. Αφού τα ασφαλίσετε σωστά, πιέστε ξανά τις τέσσερις γωνίες, για να βεβαιωθείτε ότι η
προσαρμογή έγινε σωστά. Αν εξακολουθεί να είναι ασταθές, πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.
5. Βάλτε ένα συμπαγή κύλινδρο στο επάνω  του πλυντηρίου, απέναντι από την αριστερή, 
τη δεξιά, την μπροστινή και την πίσω πλευρά του. Αν ο κύλινδρος παραμείνει σταθερός, το πλυντήριο 
είναι . Αν κυλίσει, το πλυντήριο δεν είναι . Η κατεύθυνση κύλισης είναι 
η κατεύθυνση της χαμηλότερης επιφάνειας. Σε αυτή την περίπτωση, τα δύο πέλματα σε αυτή την κατεύθυνση 
πρέπει να ανασηκωθούν ταυτόχρονα, μέχρι να  το πλυντήριο   . Επαναλάβετε τα βήματα 
1-3 για να φέρετε τα κάτω πόδια κοντά στο δάπεδο και σφίξτε καλά τα παξιμάδια. 

■ Σύνδεση σωλήνα εισόδου
Συνδέστε το σωλήνα εισόδου, όπως υποδεικνύεται  
στην εικόνα. Για το μοντέλο με βαλβίδα ζεστού νερού, 
συνδέστε τη ζεστή βαλβίδα με τη βρύση ζεστού νερού. 
Αυτόματα, θα εξοικονομήσετε ενέργεια για κάποιο  

■ Εγκατάσταση σωλήνα εισόδου
1 .Συνδέστε το γωνιακό στοιχείο με τη βρύση και σφίξτε το δεξιόστροφα. 
2.Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα εισόδου
με τη βαλβίδα εισόδου στο πίσω μέρος του πλυντηρίου
και σφίξτε καλά το σωλήνα, στρέφοντάς τον δεξιά.
Σημειώσεις: μετά τη σύνδεση, αν υπάρχει οποιαδήποτε
διαρροή, επαναλάβετε τα βήματα σύνδεσης του σωλήνα
εισόδου. Για την παροχή του νερού χρησιμοποιείται
ο συνηθέστερος τύπος βρύσης. Αν η βρύση είναι
τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, τότε πρέπει να αλλαχθεί με μια συμβατική.

 ■ Τάπα οπής
Αυτή η τάπα οπής χρησιμοποιείται για το κλείσιμο 
της οπής στο πίσω μέρος της συσκευής. 

■ Τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα
άντλησης
Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα άντλησης μπορεί 
να τοποθετηθεί με δύο τρόπους:  
1 .Τοποθετήστε 
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τα καλύμματα οπών μπουλονιών

   σύμφωνα με
Σταθερή

Ρύθμιση

Να υπάρχει επαρκής

Τοποθετήστε τη συσκευή

Ρύθμιση

μέρος 

ότι αυτό είναι το επιθυμητό σημείο

μέρος

ευθυγραμμισμένο ευθυγραμμισμένο

ευθυγραμμιστεί

την άκρη του σωλήνα σε μία γούρνα.

πρόγραμμα. 

llyristi
Cross-Out

llyristi
Cross-Out



Εγκατάσταση πλυντηρίου 

2. Συνδέστε το με το σωλήνα    . 

- Μπορεί να αντλεί το νερό προς τα επάνω και προς τα 
κάτω. Ο εύκαμπτος σωλήνας άντλησης δεν πρέπει να 
εγκατασταθεί σε ύψος πάνω από 100 εκ., και το άκρο του 
δεν πρέπει να είναι βυθισμένο στο νερό. 

- Κατά την  του εύκαμπτου σωλήνα
άντλησης, στερεώστε τον σωστά, με ένα σχοινί.

- Τοποθετήστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα 
άντλησης, έτσι ώστε το δάπεδο να μην 
καταστραφεί από οποιαδήποτε διαρροή νερού.

Τοποθετήστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα άντλησης, έτσι ώστε το δάπεδο να μην καταστραφεί από οποιαδήποτε διαρροή 
νερού.  
Σημειώσεις: 
Αν η συσκευή διαθέτει βάση για τον εύκαμπτο σωλήνα άντλησης, τοποθετήστε την σύμφωνα με τις παρακάτω εικόνες. 

- Αν ο εύκαμπτος σωλήνας άντλησης είναι 
υπερβολικά μακρύς, μην τον σπρώξετε μέσα 
στο πλυντήριο, γιατί θα προκαλέσει μη 
φυσιολογικούς θορύβους. 

 
 

Σύνδεσμος 

■ Ηλεκτρική σύνδεση
- Καθώς το μέγιστο ρεύμα που διαπερνά τη μονάδα είναι 10A όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης του νερού, 

βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ηλεκτροδότησης (ρεύμα, τάση και καλώδια) του σπιτιού σας πληροί τις συνήθεις απαιτήσεις 
φορτίου των ηλεκτρικών συσκευών. 

-  τη συσκευή σε σωστά τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του σπιτιού σας είναι η ίδια με εκείνη που αναγράφεται στην επιγραφή στοιχείων της συσκευής.
- Το φις τροφοδοσίας πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα και το σώμα της συσκευής να είναι γειωμένο σωστά και

αποτελεσματικά. 
- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή επεκτάσεις.
- Μην εισάγετε ή τραβάτε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Όταν βάζετε και όταν βγάζετε το φις, πρώτα κρατήστε το σφιχτά, κατόπιν βγάλτε το τραβώντας το. Μην τραβάτε το 

καλώδιο ρεύματος με δύναμη. 
- Αν το καλώδιο ρεύματος καταστραφεί ή παρουσιάζει οποιαδήποτε ένδειξη βλάβης, πρέπει να επιλεγεί ή να αγοραστεί 

 ειδικό  καλώδιο  από  τον  κατασκευαστή  ή  το  κέντρο  τεχνικής  υποστήριξής του.

Εγκατάσταση πλυντηρίου 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

1 .Αυτή η συσκευή πρέπει να φέρει κατάλληλη γείωση. Αν σημειωθεί οποιοδήποτε βραχυκύκλωμα, 
η γείωση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αυτή η συσκευή διαθέτει καλώδιο ρεύματος, 
το οποίο περιλαμβάνει το φις και αγωγό γείωσης στον ακροδέκτη γείωσης. 
2. Το πλυντήριο πρέπει να λειτουργεί σε κύκλωμα ξεχωριστό από  άλλες  ηλεκτρικές  συσκευές.
Διαφορετικά, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί το ρελέ ασφαλείας ή να καεί κάποια ασφάλεια.

Λειτουργία του πλυντηρίου 
■ Λίστα ελέγχου και προετοιμασία πριν από το πλύσιμο ρούχων
Διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή της λειτουργίας, για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα του
πλυντηρίου και καταστροφή των ρούχων.

Σ.10 Σ.11 

αποστράγγισης του νιπτήρα

Max. 100cm
Min. 60cm

Min. 60cm
Max. 100cm

Νιπτήρας
Βάση εύκαμπτου
 σωλήνα

τοποθέτηση

Συνδέστε

Ελέγξτε αν ξεβάφουν τα ρούχα που πλένονται για πρώτη φορά. 
Μουσκέψτε μια λευκή πετσέτα με υγρό απορρυπαντικό και τρίψτε τις αόρατες γωνίες των ρούχων. Στη 
συνέχεια, ελέγξτε αν η πετσέτα έχει βάψει με το αρχικό χρώμα των ρούχων. 
Πλύνετε ξεχωριστά τα κασκόλ και τα ρούχα που ξεβάφουν εύκολα. Για τους λεκέδες σε μανίκια, 
γιακάδες και τσέπες, χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό και τρίψτε τους απαλά με μια βούρτσα. 
Τέλος, βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο, για  να επιτύχετε τα ιδανικά αποτελέσματα της πλύσης.
Τα ευαίσθητα ρούχα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
στις ετικέτες τους. Διαφορετικά, ενδέχεται να αλλάξει  
ή να αλλοιωθεί το χρώμα τους. 

Να θυμάστε:
   Μην αφήνετε ποτέ τα ρούχα που πρόκειται να πλύνετε μέσα

μστο πλυντήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται      
να μουχλιάσουν και να γεμίσουν λεκέδες. Επομένως, 
πλένετε τα ρούχα σε θερμοκρασία που υποδεικνύεται. Επίσης, το χρώμα των ρούχων ενδέχεται να  
αλλάξει ή να αλλοιωθεί αν δεν πλυθούν στην  θερμοκρασία που υποδεικνύεται.

Ρούχα που δεν πλένονται στο πλυντήριο 
Κάποια ρούχα ενδέχεται να αλλοιωθούν, αν βυθιστούν στο νερό: 
Γραβάτες, γιλέκα, ρούχα κοστούμια , πανωφόρια κ λ π. εν.δ έχεται να μαζ έψουν εμ φανώς αν  
βυθιστούν στο νερό. Επίσης, κάποια ρούχα ενδέχεται να αποχρωματιστούν, όπως τα πλεχτά από 
μικτές τεχνητές ίνες. 



 
 
 

Λειτουργία πλυντηρίου 

Τα ρούχα με τσαλακωμένο στυλ, τα ρούχα με τυπώματα, τα ρούχα από ρητίνη κ.λπ. ενδέχεται να 
αλλοιωθούν αν βυθιστούν στο νερό. Εκτός από τα βαμβακερά και τα μάλλινα, άλλα ρούχα που 
αλλοιώνονται εύκολα είναι τα τσαλακωμένα μεταξωτά, τα γούνινα προϊόντα και τα γούνινα 
διακοσμητικά. 
Εύκολα ξεβάφουν και τα διακοσμημένα ρούχα, τα επίσημα φορέματα και τα παραδοσιακά ρούχα. 
Μην πλένετε τα ρούχα για τα οποία δεν έχετε ετικέτες υλικού και απαιτήσεις πλύσης. Μην πλένετε ποτέ 
ρούχα λερωμένα με χημικά, όπως βενζίνη, πετρέλαιο, βενζόλιο, νέφτι και οινόπνευμα. 

Προσέξτε τα απορρυπαντικά 
Πρέπει να επιλέξετε απορρυπαντικά με λίγο αφρό ή απορρυπαντικά σε σκόνη ή απορρυπαντικά σε 
σκόνη ειδικά για πλύσιμο στο , ανάλογα με τους τύπους ινών (βαμβακερά, 
συνθετικά, απαλά και μάλλινα προϊόντα), το χρώμα, τις θερμοκρασίες πλύσης, το βαθμό  .    

Διαφορετικά, ενδέχεται να παραχθεί υπερβολικός αφρός και να ξεχειλίσει από το 
συρτάρι, προκαλώντας ατυχήματα. 

     και ενδέχεται να  
τα ρούχα

, 
έτσι συνιστούμε να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν λιγότερο. 

Τα απορρυπαντικά σε σκόνη μπορούν εύκολα να αφήσουν υπολείμματα στα ρούχα, τα οποία 
δημιουργούν δυσοσμία, έτσι πρέπει να ξεβγάζονται επαρκώς. 
Το απορρυπαντικό δεν μπορεί να διαλυθεί εντελώς αν η ποσότητά του είναι πολύ μεγάλη ή αν η 
θερμοκρασία του νερού είναι σχετικά . Μπορεί να παραμείνει στα ρούχα, τις σωληνώσεις και το 
πλυντήριο και να  τα ρούχα. 
Για την πλύση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το βάρος των ρούχων, ο βαθμός βρωμιάς, η σκληρότητα 
του νερού και οι συστάσεις των κατασκευαστών του απορρυπαντικού. Επικοινωνήστε με την εταιρεία 
ύδρευσης αν δεν γνωρίζετε το βαθμό σκληρότητας του νερού.  

Σημειώσεις: 
Διατηρείτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα σε ασφαλή και στεγνά μέση όπου δεν έχουν πρόσβαση 
τα μικρά παιδιά. 

Αδειάζετε τις τσέπες από αντικείμενα. 
Ελέγχετε τις τσέπες των ρούχων πριν τα πλύνετε, αφαιρείτε τα σκληρά αντικείμενα, όπως διακοσμητικά 
και κέρματα, διαφορετικά το πλυντήριο ενδέχεται να καταστραφεί ή να παρουσιάσει προβλήματα. 

Τα ρούχα για πλύσιμο ταξινομούνται σύμφωνα  
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Τα σύμβολα των ετικετών φροντίδας: βαμβακερά, ανάμεικτα, 
από συνθετικές ίνες, μετάξι, μαλλί και τεχνητές ίνες. 

Λειτουργία πλυντηρίου 

Χρώμα: πρέπει να ξεχωρίζετε τα λευκά από τα χρωματιστά. Όλα τα καινούργια χρωματιστά είδη 
πρέπει να πλένονται ξεχωριστά. 
Μέγεθος: για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, πλένετε μαζί  διαφορετικών μεγεθών. 
Ευαισθησία: τα   πρέπει να πλένονται ξεχωριστά. Τα καινούργια υφάσματα από παρθένο 
μαλλί, οι κουρτίνες και τα μεταξωτά πρέπει να πλένονται στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα. Ελέγξτε 
τις ετικέτες όλων των  που θέλετε να πλύνετε. 
Τα ρούχα πρέπει να  πριν μπουν στο πλυντήριο. Πρέπει να αφαιρούνται οι γάντζοι από 
τις κουρτίνες πριν πλυθούν. 
Τα διακοσμητικά των ρούχων είναι δυνατό να καταστρέψουν το πλυντήριο. Τα ρούχα με κουμπιά ή 
κεντήματα πρέπει να γυρίζονται από την ανάποδη πριν πλυθούν.  

Τα συνδετικά πρέπει να κλείνουν: 
Τα φερμουάρ, τα κουμπιά και τα άγκιστρα πρέπει να κλείνουν. Οι χαλαρές κορδέλες ή  πρέπει 
να δένονται. 

         Συνιστάται να βάζετε τα σουτιέν μέσα σε  
μια μαξιλαροθήκη που κλείνει με φερμουάρ ή κουμπιά,  
για να μην βγουν οι μπανέλες μέσα στον κάδο και  
καταστρέψουν τη συσκευή. 
Τα ιδιαίτερα ευαίσθητα υφάσματα, όπως οι δαντελένιες 
κουρτίνες, τα σακάκια, τα μικροαντικείμενα (καλσόν,  
μαντήλια, γραβάτες κ.λπ.) πρέπει να πλένονται μέσα  
σε δίχτυ. 
Όταν πλένετε    , όπως 
μπουρνούζια,  τζιν, φουσκωτά μπουφάν κ.λπ., μπορεί 
να προκληθεί μεγάλη  εκκεντρικότητα και ανισορροπία 
της συσκευής. Επομένως,  καλό είναι να προσθέσετε

 ένα-δύο ακόμη ρούχα για να  πλυθούν μαζί τους, ώστε 
το στύψιμο να μπορεί να γίνει  

Αφαιρέστε από τα ρούχα χώμα, λεκέδες και τρίχες κατοικίδιων. 
Τα ρούχα ενδέχεται να καταστραφούν και να επηρεαστεί η ποιότητα της πλύσης από την τριβή που 
προκαλεί το χώμα, οι λεκέδες και οι τρίχες.  

Για την προστασία του βρεφικού δέρματος, 
Τα βρεφικά είδη (ρουχαλάκια και πετσέτες), συμπεριλαμβανομένων των πανών, πρέπει να πλένονται 
ξεχωριστά. Αν πλυθούν μαζί με τα ρούχα των ενηλίκων, ενδέχεται να Οι χρόνοι 
ξεβγάλματος πρέπει να αυξηθούν, για να εξασφαλιστεί το καλό ξέβγαλμα και η απομάκρυνση των 
υπολειμμάτων απορρυπαντικού. 

Συνιστούμε τα ρούχα που λερώνονται εύκολα, όπως οι λευκές κάλτσες, οι γιακάδες και τα 
μανίκια κ.λπ. να πλένονται στο χέρι πριν μπουν στο πλυντήριο, για τέλειο αποτέλεσμα πλύσης. 
Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό απορρυπαντικό. Αν χρησιμοποιήσετε σαπούνι, 
είναι δυνατό να παραμείνουν υπολείμματα σαπουνιού μέσα στις ίνες των ρούχων. 

Σ.12 Σ.13 

πλυντήριο ρούχων
και τον 

τύπο λερώματος.

Τα λευκαντικά απορρυπαντικά ανήκουν στον τύπο των αλκαλίων καταστρέψουν

χαμηλή
ρυπαίνει

ρούχα
ευαίσθητα ρούχα

ρούχων
ταξινομούνται

κορδόνια

ένα μόνο μεγάλο και βαρύ ρούχο

ομαλά.

ρυπανθούν



 
 
 

 
 
 

Λειτουργία πλυντηρίου 

Επιβεβαιώστε 
Μην τοποθετείτε υπερβολικά ρούχα, διαφορετικά ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα της πλύσης. 
Επιβεβαιώστε  πλύσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Τύπος   
8.0kg 

Βαμβακερά 8.0kg 
Συνθετικά 4.0kg 
Μάλλινα 2.0kg 
Ευαίσθητα 2.5kg 

Τα ρούχα που κάνουν εύκολα χνούδια πρέπει να πλένονται γυρισμένα από την ανάποδη 
Τα ρούχα που κάνουν εύκολα χνούδια πρέπει να πλένονται ξεχωριστά. Διαφορετικά, τα υπόλοιπα 
ρούχα θα γεμίσουν σκόνη και χνούδι κ.λπ. Κατά προτίμηση, τα μαύρα και τα βαμβακερά πρέπει να 
πλένονται ξεχωριστά, επειδή μπορούν εύκολα να λερωθούν με τα χνούδια άλλων χρωμάτων αν 
πλυθούν μαζί. Ελέγξτε πριν το πλύσιμο. 

Μην πλένετε στο πλυντήριο αδιάβροχα υλικά (στολές του σκι, αδιάβροχα, κουρτίνες του ντους). 
Συνιστούμε να μην πλένετε στο πλυντήριο προϊόντα από ίνες που δεν μουλιάζουν εύκολα στο νερό, 
όπως αδιάβροχα μαξιλάρια και ρούχα. Διαφορετικά, το νερό θα κάνει αφύσικες δονήσεις, επικίνδυνες 
κατά το ξέβγαλμα και το στύψιμο, και τα ρούχα ενδέχεται να καταστραφούν. (π.χ., αδιάβροχα, 
ομπρέλες, στολές του σκι, κουκούλες αυτοκινήτων, υπνόσακοι κ.λπ.) 

Προφυλάξεις κατά την άντληση 
Άντληση  ρούχων: 
Το νερό των πλύσεων αντλείται μέσω της οπής άντλησης. 
Άντληση αδιάβροχων υφασμάτων : 

   πλύσης  και  άντλησης, το  νερό  των  αδιάβροχων  ρούχων  δεν  μπορεί  να  
αντληθεί όταν συγκεντρώνεται σε μια κατεύθυνση, έτσι η έκκεντρη δύναμη της συσκευής γίνεται πολύ 
υψηλή και προκαλούνται δονήσεις ή μετακίνηση της συσκευής. 

Λειτουργία πλυντηρίου 

■ Γρήγορη εκκίνηση

1 Εγκατάσταση του πλυντηρίου 

2. Ανοίξτε την πόρτα και
φορτώστε τα ρούχα 

3. Μετρήστε το απορρυπαντικό 

4 Κλείστε την πόρτα 

5. Ρίξτε (κρεμάστε) το σωλήνα 
άντλησης 

6 Ανοίξτε τη βρύση. 

7. Βάλτε στην πρίζα 

8 Πατήστε το κουμπί On/Off 

9. Επιλέξτε το επιθυμητό 
πρόγραμμα 

10 Πατήστε το [έναρξη/παύση] 

Σημειώσεις για μετά την πλύση: 
1 Μετά την πλύση, το πλυντήριο θα   ήχο 
2 Κλείστε την παροχή νερού 
3 Πατήστε το On/Off και βγάλτε το φις από την πρίζα. 

Σ.14 Σ.15 

Μέγιστο φορτίο πλύσης

τη χωρητικότητα της πλύσης του πλυντηρίου:

τα μέγιστα φορτία

κανονικού φορτίου

Υπό κανονικές συνθήκες

παράγει έναν

υφάσματος
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Λειτουργία πλυντηρίου Λειτουργία πλυντηρίου 

Πρώτα, στρέψτε τον περιστρεφόμενο διακόπτη για να επιλέξετε το αντίστοιχο πρόγραμμα, 
ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος. 
Στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία, ανάλογα με το βαθμό βρωμιάς. Γενικά, όσο 
υψηλότερη είναι η θερμοκρασία τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνεται. Τέλος, επιλέξτε την 
κατάλληλη ταχύτητα περιστροφής. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιστροφής, τόσο πιο 
στεγνά θα βγουν τα ρούχα μετά το στύψιμο, αλλά θα αυξηθεί ο θόρυβος. Οι επιφάνειες των 
ευαίσθητων υφασμάτων θα είναι τσαλακωμένες και η διάρκεια ζωής του πλυντηρίου θα μειωθεί.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να προστατέψετε τα ευαίσθητα υφάσματα, επιλέξτε την χαμηλότερη ταχύτητα 
περιστροφής. Τα κύρια προγράμματα πλύσης εξαρτώνται από τον τύπο των ρούχων της πλύσης 
και είναι τα εξής: 
- Βαμβακερά
Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε τα καθημερινά σας ρούχα. Ο χρόνος
πλύσης είναι αρκετά μεγάλος με ισχυρή ένταση πλύσης. Συνιστάται για το πλύσιμο των
καθημερινών βαμβακερών, όπως: σεντόνια, παπλωματοθήκες, μαξιλαροθήκες, νυχτικά,
εσώρουχα κ.λπ.
- Βαμβακερά ECO
Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, αυξάνεται ο κύριος χρόνος πλύσης.
Συνιστάται για το πλύσιμο των βρεφικών ρούχων ή των ρούχων  με δερματικές
αλλεργίες.
- Συνθετικά
Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε τα αρκετά ευαίσθητα ρούχα. Το
πρόγραμμα είναι πιο σύντομο σε σύγκριση με εκείνο για τα βαμβακερά και η ένταση πλύσης
είναι αρκετά απαλή. Συνιστάται για το πλύσιμο των συνθετικών, όπως: πουκάμισα, πανωφόρια,
ανάμεικτα υφάσματα. Επίσης, είναι κατάλληλο για τις κουρτίνες και τα δαντελένια υφάσματα.
Όταν πλένετε πλεχτά, πρέπει να μειώσετε την ποσότητα του απορρυπαντικού, λόγω της αραιής
ύφανσης και του εύκολου σχηματισμού αφρού.
- Ευαίσθητα
Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα. Η ένταση πλύσης
είναι πιο απαλή και η ταχύτητα περιστροφής μικρότερη σε σύγκριση με το πρόγραμμα
"Συνθετικά". Συνιστάται για τα  που απαιτούν απαλό πλύσιμο.
- Μάλλινα
Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε μάλλινα που φέρουν την ένδειξη
"Πλύση στο πλυντήριο". Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία πλύσης, ανάλογα με την ετικέτα
επάνω στα ρούχα που θέλετε να πλύνετε. Επιπλέον, για τα μάλλινα πρέπει να επιλέξετε το
κατάλληλο απορρυπαντικό.
- Βρεφικά
Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε τα ρούχα του μωρού σας. Καθαρίζει
καλύτερα τα βρεφικά ρούχα και τα ξεβγάζει καλύτερα, για να προστατέψει το βρεφικό δέρμα.
- Χρωματιστά
Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης χρωματιστών, καθώς μπορεί να προστατέψει
καλύτερα τα έντονα χρώματα.
-
Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το πλύσιμο λίγων και όχι πολύ λερωμένων ρούχων σε
λίγο χρόνο.
-  
Ξεχωριστό πρόγραμμα μόνο για στύψιμο. Το νερό με σαπουνάδα ή το νερό ξεβγάλματος θα
αντληθεί πριν από το στύψιμο.

- Ξέβγαλμα & Στύψιμο
Ξεχωριστό πρόγραμμα για ξέβγαλμα και στύψιμο.
-  
Ξεχωριστό πρόγραμμα μόνο για .
-
Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα για το πλύσιμο των σκληρών ρούχων, που
χρειάζονται περισσότερο χρόνο και ένταση. Χρησιμοποιείται για τα καθημερινά ρούχα από
βαμβάκι, όπως σεντόνια, μαξιλαροθήκες, μπουρνούζια και εσώρουχα.
- Αθλητικά
Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε τα αθλητικά σας ρούχα.
- Jeans
Αυτό το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα τζιν.
-   
Για λίγα και λίγο λερωμένα ρούχα, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία πλύσης είναι με κρύο νερό.
-  
Πατήστε  για 3 δευτερόλεπτα για να απομνημονευτεί . 
Η      είναι τα βαμβακερά.

Η κύρια λειτουργία μπορεί να επιλεγεί ως εξής: 
- Πρόπλυση
Η λειτουργία πρόπλυσης κάνει μια έξτρα πλύση πριν από την κύρια πλύση.
-  πλύση
Αυτή η λειτουργία μπορεί να μειώσει το χρόνο πλύσης.
- Επιπλέον ξέβγαλμα
Τα ρούχα θα  επιπλέον ξέβγαλμα  μετά την επιλογή του.
- Καθυστέρηση
Η λειτουργία καθυστέρησης μπορεί να ρυθμιστεί με αυτό το πλήκτρο, με το χρόνο να ορίζεται
από 0-24 ώρες. Ρυθμίστε τη λειτουργία Καθυστέρησης :
1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα
2. Πατήστε το πλήκτρο Καθυστέρηση  για να επιλέξετε το χρόνο.
3. Πατήστε Έναρξη/Παύση για να αρχίσει η λειτουργία Καθυστέρησης .
Ακύρωση της λειτουργίας Καθυστέρησης : Πατήστε το πλήκτρο Καθυστέρηση , μέχρι 
η οθόνη να δείξει 0. Πρέπει να πατηθεί πριν από την εκκίνηση του προγράμματος. Αν το πρόγραμμα έχει
ήδη αρχίσει, πατήστε το πλήκτρο On/Off.

Σημειώσεις: Αν σημειωθεί οποιαδήποτε διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία της συσκευής, μια 
ειδική μνήμη αποθηκεύει το επιλεγμένο πρόγραμμα και μόλις αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, 

-  
Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της πλύσης. Όταν ο κάδος του 
πλυντηρίου ακόμα περιστρέφεται και υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού σε υψηλή θερμοκρασία 
μέσα στον κάδο       η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει 

 
Πατήστε

 Έναρξη/Παύση για 3 δευτερόλεπτα για . Ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα:
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ατόμων

υφάσματα

Γρήγορο

Μόνο στύψιμο

Μόνο στράγγιση

Μικτά
στράγγιση

Πλύσιμο στο χέρι

Αγαπημένο 
Στροφές το αγαπημένο σας πρόγραμμα

εργοστασιακή ρύθμιση του προγράμματος "αγαπημένο"

Γρήγορη

υποβληθούν σε ένα

συνεχίζει από το σημείο που διακόπηκε. 

Προσθήκη ρούχων

καθώς δεν θα ήταν ασφαλές. 
να προσθέσετε κάποιο ρούχο

έναρξης
έναρξης

έναρξης

έναρξης
έναρξης

έναρξης έναρξης



Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά
εκτός από το κουμπί "Οn/Off" (αν πατηθεί θα απενεργοποιηθεί η συσκευή). Σε αυτή την 
περίπτωση, εάν πιέσετε ξανά το κουμπί "On/Off" η συσκευή θα έχει κρατήσει στην μνήμη της 
την λειτουργία κλειδώματος για παιδιά και το πρόγραμμα που διεκόπηκε.

και
2,5 τα κουμπιά

ένα ηχητικό σήμα

abalta
Cross-Out





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντήρηση 
 

Συντήρηση 
 

■ Καθαρισμός θήκης απορρυπαντικού  και 
διαμερισμάτων 
Καθαρισμός θήκης απορρυπαντικού και διαμερισμάτων 
1 .Πατήστε προς τα κάτω το βέλος στο κάλυμμα 

μαλακτικού μέσα στο συρτάρι. 
2 .Ανασηκώστε την προεξοχή και βγάλτε το κάλυμμα 

μαλακτικού και πλύνετε όλα τα διαμερίσματα με νερό. 
3. Βάλτε ξανά στη θέση του το κάλυμμα μαλακτικού και 

σπρώξτε το συρτάρι στη θέση του. 
 
■ Καθαρισμός φίλτρου εισόδου 
Το φίλτρο εισόδου πρέπει να καθαριστεί αν δεν υπάρχει 
καθόλου ή αν υπάρχει λίγο νερό όταν ανοίγει η βρύση. 
 
Καθαρίστε το φίλτρο της βρύσης: 
1. Κλείστε τη βρύση. 
2. Επιλέξτε οποιοδήποτε πρόγραμμα, εκτός από 

πρόγραμμα πλύσης ή άντλησης. 
3. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση και διατηρήστε το 

σε λειτουργία για περίπου 40 . 
4. Αφαιρέστε το σωλήνα εισόδου από τη βρύση. 
5. Χρησιμοποιήστε νερό για να πλύνετε το φίλτρο. 
6. Συνδέστε ξανά το σωλήνα εισόδου. 
 
Πλύσιμο του φίλτρου του πλυντηρίου: 
1. Ξεβιδώστε το σωλήνα εισόδου στο πίσω μέρος της 

συσκευής. 
2. Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο με μια μακριά πένσα, 

πλύνετέ το και βάλτε το ξανά στη θέση του. 
3. Συνδέστε ξανά το σωλήνα εισόδου. 
4. Ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 

διαρροή νερού. 
5. Κλείστε τη βρύση. 

Σημειώσεις: Γενικά, πλένετε πρώτα το φίλτρο της βρύσης και μετά το φίλτρο του πλυντηρίου. 
Αν πλύνετε μόνο το φίλτρο του πλυντηρίου, πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για τον 
καθαρισμό του φίλτρου της βρύσης. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την για  
Μετά τη χρήση του πλυντηρίου, βγάλτε την από την πρίζα και κλείστε την πόρτα, 

■ Αφαιρέστε τα ξένα σώματα 
Φίλτρο αντλίας άντλησης: 
Το φίλτρο της αντλίας άντλησης μπορεί να φιλτράρει ίνες και μικρά ξένα σώματα από τις πλύσεις. 
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο, για να εξασφαλίσετε την φυσιολογική λειτουργία του πλυντηρίου. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα και τη συχνότητα των προγραμμάτων πλύσης, πρέπει 
να επιθεωρείτε και να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο. 
Πρέπει να επιθεωρείτε την αντλία, αν το πλυντήριο δεν αντλεί ή/και 
Η συσκευή κάνει μη φυσιολογικό θόρυβο κατά την άντληση, επειδή η αντλία μπλοκάρεται από 
αντικείμενα, όπως παραμάνες, κέρματα κ.λπ. 
Για να συντηρήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

1 .Αφού αποσυνδέσετε το 
ρεύμα, ανοίξτε το κάλυμμα 
του φίλτρου με το χέρι. 

2. Στρέψτε το φίλτρο προς τα κάτω, 
όπως φαίνεται στην εικόνα, και 
αφαιρέστε τα ξένα σώματα. 

3. Βάλτε ξανά όλα τα στοιχεία 
στη θέση τους, αφού 
αφαιρέσετε τα ξένα σώματα. 

 

Προειδοποίηση! 
Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται και ανάλογα με την επιλογή προγράμματος, ενδέχεται να υπάρχει 
καυτό νερό στην αντλία. Μην αφαιρείτε ποτέ την αντλία κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης, 
περιμένετε πάντα να ολοκληρώσει η συσκευή τον κύκλο της και να την αδειάσετε. Όταν βάζετε το 
κάλυμμα στη θέση του, φροντίσετε να το σφίξετε καλά. 
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δευτερόλεπτα

διαδικασία καθαρισμού τους, την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
ώστε να αποτρέψετε 

τυχόν εγκλωβισμό των παιδιών στο εσωτερικό τους.

δεν στίβει.



  
 
 
 
 
 
 
 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Το πλυντήριο δεν ξεκινά  
Ελέγξτε αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. Ελέγξτε αν το φις 
έχει μπει καλά στην πρίζα. Ελέγξτε αν είναι ανοιχτή η βρύση 
νερού. Ελέγξτε αν έχει πατηθεί το πλήκτρο Έναρξη/Παύση. 
Ελέγξτε αν έχει πατηθεί το πλήκτρο On/Off. 

Η πόρτα δεν ανοίγει. Λειτουργεί η προστασία ασφαλείας της 
συσκευής. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. 

Σφάλμα θέρμανσης Το NTC έχει καταστραφεί και ο σωλήνας 
θέρμανσης έχει παλιώσει. 

Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα κανονικά. Όμως, δεν μπορείτε 
να τα πλύνετε με ζεστό νερό. Επικοινωνήστε άμεσα με το 
κέντρο τεχνικής υποστήριξης. 

Διαρροή νερού 
Η σύνδεση μεταξύ σωλήνα εισόδου και 
βρύσης ή εύκαμπτου σωλήνα άντλησης και 
πλυντηρίου δεν είναι στεγανή. Ο σωλήνας 
άντλησης στο δωμάτιο είναι φραγμένος. 

Ελέγξτε και στερεώστε τους σωλήνες νερού. Καθαρίστε τον 
εύκαμπτο σωλήνα άντλησης και ζητήστε από έναν ειδικό να 
σας τον αντικαταστήσει, αν είναι ανάγκη. 

   από 
το κάτω μέρος της 
συσκευής 

Ο σωλήνας εισόδου δεν έχει συνδεθεί καλά. 
Ο εύκαμπτος σωλήνας άντλησης 
παρουσιάζει διαρροή νερού. 

Επισκευάστε το σωλήνα εισόδου. Αντικαταστήστε τον 
εύκαμπτο σωλήνα άντλησης. 

Η φωτεινή ένδειξη ή η 
οθόνη δεν ανάβει. 

Δεν είναι στην πρίζα. Πρόβλημα στην 
ηλεκτρονική πλακέτα. Πρόβλημα σύνδεσης. 

Ελέγξτε αν υπάρχει ρεύμα και αν το φις έχει μπει σωστά στην 
πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με τη γραμμή 
τεχνικής υποστήριξης. 

Κατάλοιπα 
απορρυπαντικού στο 
συρτάρι 

Η σκόνη πλυντηρίου βράχηκε και σβόλιασε. 
Καθαρίστε και σκουπίστε το συρτάρι. 
Χρησιμοποιήστε υγρά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά 
ειδικά για προσθήκη στον κάδο. 

Τα αποτελέσματα της 
πλύσης δεν είναι καλά 

Τα ρούχα είναι πολύ βρώμικα. Ανεπαρκής 
ποσότητα απορρυπαντικού. 

Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα. Προσθέστε την κατάλληλη 
ποσότητα απορρυπαντικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
συσκευασίας του απορρυπαντικού. 

Μη φυσιολογικός 
θόρυβος Ισχυροί 
κραδασμοί 

 

Ελέγξτε μήπως έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια στερέωσης. Αν 
η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο. 
Ελέγξτε αν υπάρχουν στο εσωτερικό αγκράφες ή μεταλλικά 
αντικείμενα. 
Ελέγξτε αν τα πέλματα του πλυντηρίου είναι επίπεδα. 

 

Επίλυση προβλημάτων 
 

 Περιγραφή Αιτία Λύση 

Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά Κλείστε πρώτα την πόρτα και θέστε ξανά σε 
λειτουργία. 

 
Πρόβλημα

  
 της  πόρτας  

Καλέστε τη γραμμή τεχνικής υποστήριξης αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα. 

Η βρύση δεν είναι ανοιχτή ή το νερό ρέει 
πολύ αργά. Το φίλτρο της βαλβίδας 
εισόδου έχει φράξει. Ο σωλήνας εισόδου 
έχει συστραφεί. Δεν υπάρχει παροχή 
νερού 

Ανοίξτε τη βρύση ή περιμένετε μέχρι να 
ομαλοποιηθεί η παροχή νερού. Ελέγξτε το 
φίλτρο της βαλβίδας εισόδου. Ισιώστε το 
σωλήνα νερού. Ελέγξτε τις άλλες βρύσες στο 
δωμάτιο. 

 
Πρόβλημα έγχυσης 
νερού κατά την 
πλύση 

Καλέστε τη γραμμή τεχνικής υποστήριξης αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα. 

Ο εύκαμπτος σωλήνας  είναι 
μπλοκαρισμένος ή συστραμμένος. Η αντλία 
άντλησης είναι μπλοκαρισμένη 

Καθαρίστε και ισιώστε τον εύκαμπτο 
σωλήνα άντλησης. Καθαρίστε το φίλτρο της 
αντλίας άντλησης  

Πρόβλημα 
αποστράγγισης κατά 
την πλύση 

Καλέστε τη γραμμή τεχνικής υποστήριξης αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα. 

Καλέστε τη γραμμή τεχνικής υποστήριξης αν έχετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. 
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Υπερχειλίζει νερό

LED

στον 
μηχανισμό κλειδώματος 

άντηλησης



595*565*850

68kg

2000W

10A
0.05MPa~1MPa

8.0kg

220-240V~,50Hz

595*495*850
61kg

2050W

10A
0.05MPa~1MPa

7.0kg

220-240V~,50Hz

595*565*850
71kg

2000W

10A
0.05MPa~1MPa

9.0kg

220-240V~,50Hz
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