
Οι εικόνες προϊόντων εξυπηρετούν μόνο επεξηγηματικούς σκοπούς και ενδέχεται να 
διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΠΙΑΤΩΝ
WD631M

Εγχειρίδιο χρήσης
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΠΙΑΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το 
για μελλοντική αναφορά. 

Εγχειρίδιο χρήσης
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, λάβετε τα μέτρα 
προφύλαξης που αναφέρονται παρακάτω:
• Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει να 

εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε κατοικίες ή 

παρεμφερείς χώρους, όπως: 
- χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και 
άλλους χώρους εργασίας· 
- αγροκτήματα· 
- από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων 
διαμονής· 
- χώροι καταλυμάτων με πρωινό·

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 
έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν 
λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν 
κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν.

• Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι 
εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του 
χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά 
χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων. (Για το πρότυπο EN60335-1)

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης 
σωματικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας ή άτομα 
στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά 
μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει 
τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από 
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (Για το πρότυπο 
IEC60335-1)

• Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα 
για τα παιδιά!

• Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
• Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε 

τη μονάδα, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον 

καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.
• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρά βρεγμένο πανί με ήπιο 

σαπούνι και στη συνέχεια ένα στεγνό πανί για το σκούπισμα.

 Οδηγίες γείωσης
• Αυτή η συσκευή χρειάζεται γείωση. Σε περίπτωση 

δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια οδό μειωμένης αντίστασης 
για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φις 
γείωσης.

• Το φις πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα που να 
είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους 
τοπικούς κώδικες και κανονισμούς.

• Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης μπορεί να ενέχει 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

• Αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εκπρόσωπο 
σέρβις να κάνει τους σχετικούς ελέγχους, αν έχετε αμφιβολίες 
για το κατά πόσο η πρίζα είναι σωστά γειωμένη.

• Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με τη συσκευή, σε 
περίπτωση μη εφαρμογής του στην πρίζα.

• Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την 
εγκατάσταση της κατάλληλης πρίζας.

• Μην κακομεταχειρίζεστε, κάθεστε ή στηρίζεστε στην πόρτα 
ή στο καλάθι για πιάτα του πλυντηρίου πιάτων.

• Μη θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων σας αν 
δεν είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους όλα τα 
προστατευτικά.

• Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά εάν το πλυντήριο πιάτων 
βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος εκτίναξης 
νερού.

• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή και 
μη στηρίζεστε στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή. Η συσκευή θα 
μπορούσε να γείρει προς τα εμπρός και να ανατραπεί.

• Κατά τη φόρτωση αντικειμένων που πρέπει να πλυθούν: 
1. Τοποθετήστε τα αιχμηρά αντικείμενα με τέτοιον τρόπο 
ώστε να μην μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο λάστιχο 
της πόρτας. 
2. Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλου είδους σκεύη με 
αιχμηρά άκρα θα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τα 
αιχμηρά άκρα στραμμένα προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση.

• Ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι ιδιαίτερα 
αλκαλικά. Μπορούν 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.

• Ελέγξτε ότι η θήκη της σκόνης απορρυπαντικού είναι άδεια 
μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.

• Μην πλένετε πλαστικά αντικείμενα εκτός εάν φέρουν την 
ένδειξη «dishwasher safe (ασφαλές για πλύσιμο σε πλυντήριο 
πιάτων)» ή άλλη αντίστοιχη ένδειξη.

• Για πλαστικά αντικείμενα που δεν επισημαίνονται ως τέτοια, 
ελέγξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή τους.

• Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και μέσα έκπλυσης 
κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια πιάτων.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνι, απορρυπαντικό ρούχων ή 
υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι στο πλυντήριο πιάτων σας.

• Η πόρτα δεν πρέπει να παραμένει ανοιχτή, καθώς αυξάνεται 
ο κίνδυνος να σκοντάψετε επάνω της.

• Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπο 
σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν τυχόν 
κίνδυνοι.

• Κατά την εγκατάσταση, το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει 
να έχει καμφθεί ή πεπλατυνθεί σε υπερβολικό ή επικίνδυνο 
βαθμό.

• Μην παρεμβαίνετε στα στοιχεία ελέγχου.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού 

με νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων. Δεν πρέπει να 
ξαναχρησιμοποιηθούν παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων.

• Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, όταν η συσκευή 
βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, απενεργοποιείται 
αυτόματα εάν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία σε διάστημα 
15 λεπτών.

• Ο μέγιστος αριθμός σερβίτσιων που μπορούν να πλυθούν 
είναι 12.

• Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού εισόδου είναι 1 MPa.
• Η ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού εισόδου είναι 0,04MPa.
Απόρριψη

• Για την απόρριψη της συσκευασίας και της συσκευής, 
απευθυνθείτε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Κόψτε το 
καλώδιο τροφοδοσίας και αχρηστέψτε τον μηχανισμό 
κλεισίματος της πόρτας της συσκευής. 
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• Η συσκευασία από χαρτόνι παρασκευάζεται από 
ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο 
συλλογής χαρτιού που προορίζεται για ανακύκλωση.

• Φροντίζοντας για την ορθή απόρριψη του προϊόντος 
αυτού, συμβάλλετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι 
οποίες ενδέχεται, σε αντίθετη περίπτωση, να προκύψουν από 
την ακατάλληλη απόρριψη αυτού του προϊόντος.

• Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση 
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το δημοτικό 
συμβούλιο και την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών 
απορριμμάτων της περιοχής σας.

• ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με 
τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Τέτοιου είδους 
απόβλητα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να 
υφίστανται ειδική επεξεργασία.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας προτού 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι εικόνες παρέχονται μόνο για αναφορά. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων.

Δοχείο απορρυπαντικού

Δοχείο αλατιού 

Εσωτερικός σωλήνας

Κάτω βραχίονας ψεκασμού 

Συγκρότημα φίλτρου

Καλάθι μαχαιροπίρουνων Επάνω καλάθι

Ράφι φλιτζανιών Άνω βραχίονας ψεκασμού

Κάτω καλάθι
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ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Πριν από τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το μοντέλο δεν διαθέτει δοχείο αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα. Χρησιμοποιείτε 
πάντοτε αλάτι κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων. Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να 
πληρώνεται με τον τρόπο που επεξηγείται παρακάτω:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

• Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι που προορίζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων! 
Άλλα είδη αλατιού που δεν προορίζονται ειδικά για πλυντήρια πιάτων, συγκεκριμένα το μαγειρικό αλάτι, θα προκαλέσουν 
ζημιά στο δοχείο αποσκληρυντή νερού. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς που οφείλεται στη χρήση ακατάλληλου τύπου 
αλατιού, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται στη 
συσκευή.

• Γεμίζετε το δοχείο με αλάτι μόνο πριν από την έναρξη ενός κύκλου πλύσης. 
Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η συσσώρευση κόκκων αλατιού ή αλατόνερου που μπορεί να έχει υπερχειλίσει στο κάτω 
μέρος της συσκευής για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.

Ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν για την προσθήκη αλατιού στο πλυντήριο πιάτων:

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

2. Τοποθετήστε το άκρο του χωνιού (παρέχεται) μέσα 
στην οπή και τοποθετήστε περίπου 1,5kg αλατιού για 
πλυντήριο πιάτων.

3. Γεμίστε το δοχείο αλατιού με νερό μέχρι την ανώτατη 
στάθμη του. Είναι φυσιολογικό μικρή ποσότητα νερού να 
υπερχειλίσει από το δοχείο του αλατιού.

4. Αφού γεμίσετε το δοχείο, επαναβιδώστε καλά το καπάκι 

στη θέση του.

5.  Η προειδοποιητική λυχνία αλατιού θα σβήσει μόλις το 
δοχείο πληρωθεί με αλάτι.

6.  Αφού γεμίσετε το δοχείο με αλάτι, πρέπει να εκκινήσετε 
ένα πρόγραμμα πλύσης (συνιστάται η επιλογή ενός 
σύντομου προγράμματος). ∆ιαφορετικά, το σύστημα 
φίλτρου, η αντλία ή άλλα σημαντικά μέρη της συσκευής 
ενδέχεται να υποστούν ζημιά από το αλατόνερο. Αυτό 
δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

1. Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού

2. Πλήρωση δοχείου αποσκληρυντή με αλάτι

3. Φόρτωση του καλαθιού

4. Πλήρωση του δοχείου απορρυπαντικού

Πλήρωση αλατιού στον αποσκληρυντή

Μέσα Έξω

Ανατρέξτε στην ενότητα 1 «Αποσκληρυντής Νερού» του ΜΕΡΟΥΣ II: Ειδική Έκδοση, εάν πρέπει να ρυθμίσετε τον 
αποσκληρυντή νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Το δοχείο αλατιού θα πρέπει να επαναπληρώνεται μόνο όταν ανάβει η προειδοποιητική λυχνία αλατιού (  ) ) στον πίνακα 
χειρισμού. Ανάλογα με το πόσο καλά διαλύεται το αλάτι, η προειδοποιητική λυχνία αλατιού μπορεί να παραμείνει αναμμένη, 
παρόλο που το δοχείο αλατιού είναι γεμάτο. 
Αν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα χειρισμού (για κάποια μοντέλα), μπορείτε να υπολογίσετε πότε 
να γεμίσετε τον αποσκληρυντή με αλάτι με βάση τον αριθμό των κύκλων πλύσης που έχει εκτελέσει το πλυντήριο πιάτων.

• Αν χυθεί αλάτι, εκτελέστε ένα πρόγραμμα μουλιάσματος ή ένα γρήγορο πρόγραμμα για να απομακρυνθεί η περίσσεια 
αλατιού.

Καλάθι - συμβουλές προς τον χρήστη
Ρύθμιση επάνω καλαθιού 
Τύπος 1:
Το ύψος του επάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για την τοποθέτηση 
μεγαλύτερων πιάτων τόσο στο επάνω όσο και στο κάτω καλάθι. Για να ρυθμίσετε το ύψος του επάνω καλαθιού, ακολουθήστε 
αυτά τα βήματα:

Τραβήξτε το επάνω καλάθι προς τα έξω. Αφαιρέστε το επάνω καλάθι.

Κάτω θέση

Επάνω θέση

Επανατοποθετήστε το επάνω καλάθι στους επάνω ή στους 
κάτω τροχούς. Σπρώξτε το επάνω καλάθι στη θέση του..

Raise upwards Fold backwards

Δίπλωμα των ραφιών για τα φλιτζάνια
Προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για την τοποθέτηση πιο μακριών αντικειμένων στο επάνω καλάθι, ανασηκώστε το ράφι 
των φλιτζανιών προς τα πάνω. Μπορείτε, κατόπιν, να τοποθετήσετε τα ψηλά ποτήρια με κλίση επάνω του. Μπορείτε, επίσης, να 
το αφαιρέσετε εάν δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί.
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Κρατήστε το φίλτρο χονδρόκοκκων σωματιδίων και 
περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να ξεκλειδώσετε το 
φίλτρο. Σηκώστε το φίλτρο προς τα πάνω και αφαιρέστε το 
από το πλυντήριο πιάτων.

Το φίλτρο χονδρόκοκκων σωματιδίων μπορεί να αφαιρεθεί 
από το κύριο φίλτρο πιέζοντας απαλά τις γλωττίδες στην 
κορυφή του και αποσπώντας το από τη θέση του.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Φροντίδα εξωτερικού συσκευής
Πόρτα και λάστιχο στεγανοποίησης πόρτας
Καθαρίζετε το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας τακτικά με ένα μαλακό, ελαφρά βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε 
υπολείμματα τροφών. Κατά τη φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων, υπολείμματα τροφών και υγρών ενδέχεται να στάξουν 
στις πλευρές της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων. Αυτές οι επιφάνειες βρίσκονται εξωτερικά του θαλάμου πλύσης και δεν 
διαβρέχονται με νερό από τους βραχίονες ψεκασμού. Τυχόν υπολείμματα θα πρέπει να καθαρίζονται προτού η πόρτα κλείσει.

Πίνακας χειρισμού
Εφόσον είναι απαραίτητο, ο πίνακας χειρισμού θα πρέπει να καθαρίζεται με ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί ΜΟΝΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

• Προκειμένου να αποφευχθεί η εισχώρηση νερού στον μηχανισμό κλειδώματος της πόρτας και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, 
μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά οποιουδήποτε είδους σε μορφή σπρέι.

• Μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια λείανσης στις εξωτερικές επιφάνειες 
καθώς ενδέχεται να δημιουργηθούν εκδορές στο φινίρισμα. Ορισμένοι τύποι χαρτιού κουζίνας μπορούν επίσης να 
δημιουργήσουν εκδορές ή σημάδια στις επιφάνειες της συσκευής.

Φροντίδα εσωτερικού συσκευής
Σύστημα φίλτρων
Το σύστημα φιλτραρίσματος στη βάση του ντουλαπιού πλύσης συγκρατεί χοντρά υπολείμματα από τον κύκλο πλύσης, 
συμπεριλαμβανομένων ξένων αντικειμένων όπως οδοντογλυφίδες ή θραύσματα. Τα συγκεντρωμένα χοντρά συντρίμμια 
μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη των φίλτρων. Ελέγξτε την κατάσταση των φίλτρων
τακτικά, αφαιρέστε προσεκτικά ξένα αντικείμενα και καθαρίστε τα μέρη του συστήματος φιλτραρίσματος εάν είναι 
απαραίτητο με νερό. Ακολούθησε τα βήματα παρακάτω για να καθαρίσετε το φίλτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι εικόνες παρέχονται μόνο για αναφορά. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων της 
συσκευής.

Φίλτρο 
χονδρόκοκκων 

σωματιδίων 

Κύριο φίλτρο 

Φίλτρο λεπτόκοκκων σωματιδίων 
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Τα μεγαλύτερα υπολείμματα φαγητού μπορούν να 
απομακρυνθούν ξεπλένοντας το φίλτρο με τρεχούμενο 
νερό. Για πιο σχολαστικό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια 
μαλακή βούρτσα καθαρισμού.

Επανασυναρμολογήστε τα φίλτρα ακολουθώντας την 
αντίστροφη διαδικασία της αποσυναρμολόγησης, 
επανατοποθετήστε το ένθετο του φίλτρου και περιστρέψτε 
τα δεξιόστροφα ακολουθώντας το βέλος ασφάλισης.

Για να αφαιρέσετε τον άνω βραχίονα ψεκασμού, 
συγκρατήστε σταθερό το παξιμάδι στο κέντρο και 
περιστρέψτε τον βραχίονα ψεκασμού αριστερόστροφα για 
να τον αφαιρέσετε.w

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

• Μη σφίγγετε υπερβολικά τα φίλτρα. 
Επανατοποθετήστε τα φίλτρα με τη σειρά στη θέση 
τους, διαφορετικά χονδρόκοκκα υπολείμματα 
ενδέχεται να εισχωρήσουν στο σύστημα και να 
προκαλέσουν έμφραξη.

• Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ το πλυντήριο πιάτων χωρίς 
τα φίλτρα εγκατεστημένα. Η εσφαλμένη τοποθέτηση 
των φίλτρων μπορεί να μειώσει το επίπεδο απόδοσης 
της συσκευής και να προκαλέσει ζημιά στα πιάτα και 
τα σκεύη.

Βραχίονες ψεκασμού
Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τους βραχίονες ψεκασμού,
επειδή τα χημικά του σκληρού νερού θα μπλοκάρουν τα 
ακροφύσια και τις εδράσεις των βραχιόνων ψεκασμού.
Για τον καθαρισμό των βραχιόνων ψεκασμού, 
ακολουθήστε τις οδηγίες:

Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, τραβήξτε 
τον προς τα πάνω. 

Πλύνετε τους βραχίονες με ζεστό νερό και σαπούνι και 
χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τα 
ακροφύσια. Επανατοποθετήστε τους αφού τους ξεπλύνετε 
καλά.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύνδεση με την παροχή ρεύματος

Κίνδυνος για ηλεκτροπληξία
Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να προκληθεί θάνατος ή ηλεκτροπληξία.

Για την προσωπική σας ασφάλεια:
• Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή αντάπτορα φις με αυτή τη συσκευή.
• Σε καμία περίπτωση μην κόβετε και μην αφαιρείτε τη γείωση του καλωδίου τροφοδοσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκατάσταση των σωλήνων και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται από 
επαγγελματίες.

Φροντίδα Πλυντηρίου Πιάτων
Αντιπαγετική προστασία
Λάβετε μέτρα προστασίας του πλυντηρίου πιάτων από τον παγετό τους χειμερινούς μήνες. Μετά από κάθε κύκλο πλύσης, 
εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του πλυντηρίου πιάτων.

2.  Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε τον σωλήνα εισόδου νερού από τη βαλβίδα νερού.

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

4.  Συνδέστε ξανά τον σωλήνα εισόδου νερού στη βαλβίδα νερού.

5. Αφαιρέστε το φίλτρο που βρίσκεται στη βάση του θαλάμου και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να μαζέψετε το νερό.

Μετά από κάθε πλύση
Μετά από κάθε πλύση, κλείστε την παροχή νερού της συσκευής και αφήστε την πόρτα λίγο ανοιχτή, για να μην παγιδευτούν 
μέσα υγρασία και οσμές.
Αφαιρέστε το φις
Πριν από τον καθαρισμό ή την εκτέλεση συντήρησης, αφαιρείτε πάντοτε το φις από την πρίζα.
Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή λειαντικά καθαριστικά
Για τον καθαρισμό του εξωτερικού και των μερών από καουτσούκ του πλυντηρίου πιάτων, μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ούτε 
λειαντικά καθαριστικά προϊόντα. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα πανί και ζεστό σαπουνόνερο.
Για να αφαιρέσετε κηλίδες ή λεκέδες από την επιφάνεια στο εσωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με 
νερό και λίγο ξύδι ή ένα ειδικό καθαριστικό για πλυντήρια πιάτων.
Μακρά περίοδος μη λειτουργίας
Συνιστάται να εκτελέσετε έναν κύκλο πλύσης με το πλυντήριο πιάτων άδειο, κατόπιν να αποσυνδέσετε το φις από την 
πρίζα, να κλείσετε την παροχή νερού και να αφήσετε την πόρτα της συσκευής λίγο ανοιχτή. Με τον τρόπο αυτό, τα λάστιχα 
στεγανοποίησης της πόρτας θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δεν θα αναπτυχθούν δυσάρεστες οσμές στο εσωτερικό 
της συσκευής.
Μετακίνηση της συσκευής
Αν πρέπει να μεταφέρετε τη συσκευή, προσπαθήστε να την κρατήσετε κάθετα. Αν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να 
στηριχθεί στο πίσω μέρος της.
Λάστιχα στεγανοποίησης
Ένας από τους παράγοντες που ευθύνονται για την ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων είναι 
τα υπολείμματα τροφίμων που παραμένουν παγιδευμένα μέσα στα λάστιχα στεγανοποίησης. Ο τακτικός καθαρισμός τους με 
ένα ελαφρώς βρεγμένο σφουγγάρι αποτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων οσμών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Εύκαμπτος σωλήνας 
ασφαλείας παροχής νερού 

Συμβατικός εύκαμπτος 
σωλήνας παροχής

Παροχή και Αποστράγγιση Νερού
Σύνδεση κρύου νερού
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής κρύου νερού 
σε έναν βιδωτό σύνδεσμο 3/4(ιντσών) και βεβαιωθείτε ότι 
είναι καλά σφιγμένος.
Αν οι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή αν δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αφήστε το νερό να τρέξει 
για να διασφαλίσετε ότι το νερό είναι καθαρό. Αυτή η 
προληπτική ενέργεια είναι απαραίτητη για να αποτραπεί 
ο κίνδυνος έμφραξης της εισόδου νερού και πρόκλησης 
ζημιάς στη συσκευή.

Σχετικά με τον εύκαμπτο σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού
Ο εύκαμπτος σωλήνας ασφαλείας παροχής νερού διαθέτει διπλό τοίχωμα. Το σύστημα του εύκαμπτου σωλήνα παρεμβαίνει 
παρεμποδίζοντας τη ροή του νερού σε περίπτωση που ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής σπάσει όταν το κενό αέρα ανάμεσα σε 
αυτόν και τον εξωτερικό αυλακωτό εύκαμπτο σωλήνα γεμίσει με νερό.

Ένας εύκαμπτος σωλήνας που προσαρτάται σε βρύση κουζίνας με ψεκαστήρα μπορεί να σπάσει εάν εγκατασταθεί στην 
ίδια γραμμή παροχής νερού με το πλυντήριο πιάτων. Εάν υπάρχει ένας τέτοιος σωλήνας στον νεροχύτη, συνιστάται να τον 
αποσυνδέσετε και να τοποθετήσετε μια τάπα.

Ηλεκτρολογικές απαιτήσεις
Ανατρέξτε στην ετικέτα ονομαστικών στοιχείων για να μάθετε ποια είναι η ονομαστική τάση και συνδέστε το πλυντήριο 
πιάτων στην κατάλληλη παροχή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ασφάλεια 10 amp, τη συνιστώμενη ασφάλεια 
χρονοκαθυστέρησης ή τον διακόπτη κυκλώματος και δημιουργήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα που θα εξυπηρετεί μόνο αυτή 
τη συσκευή.
Ηλεκτρική σύνδεση
Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του ρεύματος αντιστοιχούν με τις τιμές της ετικέτας ονομαστικών χαρακτηριστικών. 
Συνδέετε το φις μόνο σε κατάλληλα γειωμένες ηλεκτρικές πρίζες. Αν η ηλεκτρική πρίζα με την οποία πρέπει να συνδεθεί η 
συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το φις, αντικαταστήστε την πρίζα και μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες, καθώς ενδέχεται να 
προκαλέσουν υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη γείωση πριν από τη χρήση της συσκευής.

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού
1. Αφαιρέστε τελείως τους εύκαμπτους σωλήνες ασφαλείας παροχής νερού από τον χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται 

στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου πιάτων.

2. Βιδώστε καλά τον εύκαμπτο σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού στη βρύση με σπείρωμα 3/4 ίντσες.

3. Ανοίξτε τελείως τη βρύση προτού θέσετε το πλυντήριο πιάτων σε λειτουργία.

Αποσύνδεση εύκαμπτου σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού
1. Κλείστε την παροχή του νερού.

2. Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού από τη βρύση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Αποστράγγιση περίσσειας νερού από τους εύκαμπτους σωλήνες
Εάν η σύνδεση με τον σωλήνα αποστράγγισης είναι τοποθετημένη πάνω από 1000 mm, μπορεί να παραμείνει περίσσεια 
νερού στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Η περίσσεια ποσότητα νερού θα πρέπει να αποστραγγίζεται σε ένα μπολ ή 
άλλο κατάλληλο περιέκτη που τοποθετείται εξωτερικά και χαμηλότερα του νεροχύτη.

Στόμιο εξόδου νερού
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί σωστά, για να 
αποφευχθούν διαρροές νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης νερού δεν είναι συστραμμένος ή συμπιεσμένος.

Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης
Αν χρειάζεστε επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε έναν παρόμοιο εύκαμπτο 
σωλήνα αποστράγγισης.
∆εν πρέπει να έχει μήκος άνω των 4 μέτρων, διαφορετικά η καθαριστική δράση του πλυντηρίου πιάτων ενδέχεται να μειωθεί.

Σύνδεση σιφονιού
Η σύνδεση απορριμμάτων πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μικρότερο από 100 cm (μέγιστο) από το κάτω μέρος του πλυντηρίου 
πιάτων.

40 mm

Πίσω πλευρά πλυντηρίου 
πιάτων

Εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης 

Πάγκος

Είσοδος νερού 

Καλώδιο τροφοδοσίας

Σωλήνας αποστράγγισης

Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αποστράγγισης
Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στον σωλήνα αποστράγγισης ελάχιστης διαμέτρου 4 cm ή εγκαταστήστε 
τον ώστε να καταλήγει στο σιφόνι του νεροχύτη, φροντίζοντας να μην είναι λυγισμένος ή συστραμμένος. Το ύψος του σωλήνα 
αποστράγγισης πρέπει να είναι μικρότερο από 1000mm. Το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να εμβυθίζεται 
σε νερό προς αποφυγή επιστροφής του νερού.

 Συνδέστε καλά τον σωλήνα αποστράγγισης είτε στη θέση Α είτε στη θέση Β.
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Τοποθέτηση της συσκευής
Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Το πίσω μέρος της πρέπει να ακουμπάει στον τοίχο που υπάρχει πίσω 
της και τα πλαϊνά στα διπλανά ντουλάπια ή τους τοίχους. Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει εύκαμπτους σωλήνες παροχής και 
αποστράγγισης νερού, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν δεξιά ή αριστερά, για να διευκολύνουν τη σωστή εγκατάσταση.

Οριζοντίωση της συσκευής
Για την οριζοντίωση της συσκευής μετά την τοποθέτησή της, 
το ύψος του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να τροποποιηθεί 
ρυθμίζοντας το ύψος των βιδωτών ποδιών.
Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή δεν θα πρέπει να έχει κλίση 
μεγαλύτερη από 2°.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ισχύει μόνο για συσκευές πλυντηρίου πιάτων ανεξάρτητης 
εγκατάστασης.

Ανεξάρτητη εγκατάσταση

Τοποθέτηση μεταξύ υφιστάμενων ντουλαπιών
Το ύψος του πλυντηρίου πιάτων, 845 mm, επιτρέπει την 
τοποθέτηση της συσκευής ανάμεσα σε υφιστάμενα ντουλάπια 
ιδίου ύψους σε σύγχρονες κουζίνες. Τα πόδια μπορούν να 
ρυθμιστούν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το σωστό ύψος.
Η επενδεδυμένη με μελαμίνη επάνω πλευρά της συσκευής 
δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, καθώς είναι ανθεκτική στη 
θερμότητα και στη δημιουργία γρατζουνιών και λεκέδων.

Κάτω από υφιστάμενο πάγκο εργασίας
(Τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας)
Στις περισσότερες σύγχρονες κουζίνες, υπάρχει μόνο ένας 
πάγκος εργασίας κάτω από τον οποίο τοποθετούνται τα 
ντουλάπια και οι ηλεκτρικές συσκευές. Σε αυτή την περίπτωση, 
αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του πλυντηρίου πιάτων 
ξεβιδώνοντας τις βίδες που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του 
καλύμματος (a).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μετά την αφαίρεση του επάνω καλύμματος, οι βίδες πρέπει να 
βιδωθούν ξανά κάτω από την πίσω πλευρά του καλύμματος (b).
Το ύψος της συσκευής μειώνεται, έτσι, στα 815 mm, όπως 
ορίζεται από τους Διεθνείς Κανονισμούς (ISO) και το πλυντήριο 
πιάτων εφαρμόζει τέλεια κάτω απόν πάγκο εργασίας της 
κουζίνας.

Εντοιχισμένη εγκατάσταση (για το εντοιχιζόμενο μοντέλο)

Βήμα 1. Επιλογή βέλτιστης θέσης για την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων
Η θέση εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στους υφιστάμενους εύκαμπτους σωλήνες 
εισόδου και αποστράγγισης νερού και στο καλώδιο τροφοδοσίας. Απεικονίσεις των διαστάσεων των ντουλαπιών και θέση 
εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων

1. Απόσταση μικρότερη από 5 mm ανάμεσα στην επάνω πλευρά του πλυντηρίου πιάτων και του ντουλαπιού και 
ευθυγράμμιση της εξωτερικής πόρτας με την πόρτα του ντουλαπιού
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Είσοδος γραμμής 
τροφοδοσίας, 
αποστράγγισης 
και παροχής 
νερού 

Διάκενο ανάμεσα στον 
πάτο του ντουλαπιού και το 

δάπεδο 
600 mm (για μοντέλα 60 cm) 

450 mm (για μοντέλα 45 cm)

2.  Εάν το πλυντήριο πιάτων εγκατασταθεί στην άκρη του ντουλαπιού, 
θα πρέπει να υπάρχει χώρος ώστε η πόρτα να μπορεί να ανοίξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανάλογα με τη θέση της ηλεκτρικής πρίζας, ενδέχεται να χρειαστεί να 
ανοίξετε μια τρύπα στην αντίθετη πλευρά του ντουλαπιού.

ΝτουλάπιΠλυντήριο 
πιάτων

Πόρτα 
πλυντηρίου 
πιάτων

Ελάχιστο διάκενο 
50mm

Βήμα 2. Διαστάσεις και εγκατάσταση διακοσμητικού πλαισίου

Κολλητική ταινία

1. Αφαιρέστε τις τέσσερις κοντές βίδες

2. Τοποθετήστε τις τέσσερις μακριές βίδες

Κολλητική ταινία

Το διακοσμητικό ξύλινο πλαίσιο θα μπορούσε να υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με τα σχέδια 
εγκατάστασης. 

Ημι-εντοιχιζόμενο μοντέλο
Ξεχωριστή λωρίδα velcro A και velcro λωρίδα B και στερεώστε τη velcro λωρίδα A στην εσωτερική πλευρά του αισθητικού 
πίνακα. Συνδέστε το τσόχα λωρίδα velcro B στην εξωτερική πόρτα του πλυντηρίου πιάτων (βλέπε σχήμα Α).  Μετά την 
τοποθέτηση του πλαισίου, βιδώστε το πλαίσιο επάνω στην εξωτερική πόρτα χρησιμοποιώντας βίδες και τα μπουλόνια (βλ. 
Σχήμα B).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Πλήρως εντοιχιζόμενο μοντέλο
Τοποθετήστε το άγκιστρο στο διακοσμητικό ξύλινο πλαίσιο και κατόπιν εισαγάγετέ το στην υποδοχή της εξωτερικής πόρτας 
του πλυντηρίου πιάτων (βλ. Σχήμα Α). Μετά την τοποθέτηση του πλαισίου, βιδώστε το πλαίσιο επάνω στην εξωτερική πόρτα 
χρησιμοποιώντας βίδες και τα μπουλόνια (βλ. Σχήμα B).

1. Αφαιρέστε τις τέσσερις κοντές βίδες

2. Τοποθετήστε τις τέσσερις μακριές βίδες

Βήμα 3. Ρύθμιση τάσης εργασίας ελατηρίων πόρτας
1. Τα ελατήρια της πόρτας έχουν ρυθμιστεί εκ του εργοστασίου 

στην κατάλληλη τάση εργασίας για τη λειτουργία της 
εξωτερικής πόρτας. Σε περίπτωση εγκατάστασης ενός 
διακοσμητικού ξύλινου πλαισίου, θα πρέπει να ρυθμίσετε την 
τάση εργασίας των ελατηρίων της πόρτας. Περιστρέψτε τη 
ρυθμιστική βίδα έτσι ώστε ο προσαρμογέας να τεντώσει ή να 
χαλαρώσει το χαλύβδινο καλώδιο.

2. Η τάση εργασίας των ελατηρίων της πόρτας είναι σωστή όταν 
η πόρτα διατηρείται οριζόντια σε πλήρως ανοιχτή θέση, αλλά 
μπορεί να κλείσει εύκολα με μία μόνο κίνηση.

Βήμα 4. Βήματα εγκατάστασης πλυντηρίου πιάτων

Ανατρέξτε στα βήματα εγκατάστασης που απεικονίζονται στα σχέδια εγκατάστασης.

1. Τοποθετήστε την αντισυμπυκνωτική ταινία στην κάτω πλευρά της επιφάνειας εργασίας του πάγκου. Βεβαιωθείτε ότι η 
αντισυμπυκνωτική ταινία καλύπτει όλη την επιφάνεια του πάγκου εργασίας. (Βήμα 2)

2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου στη γραμμή παροχής κρύου νερού.

3.  Συνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης.

4.  Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

5.  Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων στη θέση του. (Βήμα 4)

6. Οριζοντιώστε το πλυντήριο πιάτων. Τα πίσω πόδια μπορούν να ρυθμιστούν από την μπροστινή πλευρά του πλυντηρίου 
πιάτων περιστρέφοντας τη βίδα Philips που βρίσκεται στο μέσο της βάσης του πλυντηρίου πιάτων. Χρησιμοποιήστε ένα 
κατσαβίδι Philips. Για να ρυθμίσετε τα μπροστινά πόδια, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη και περιστρέψτε 
τα μέχρι το πλυντήριο πιάτων να είναι επίπεδο. (Βήματα 5 έως 6)

7. Τοποθετήστε την πόρτα του επίπλου στην εξωτερική πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. (Βήματα 7 έως 10)

8.  Ρυθμίστε την τάση των ελατηρίων της πόρτας χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Philips που περιστρέφεται δεξιόστροφα 
για να σφίξετε το αριστερό και ελατήρια δεξιάς πόρτας. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης αυτού του βήματος, ενδέχεται να 
προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο πιάτων σας. (Βήμα 11)

9.  Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ασφαλίσει στη θέση του.  Βιδώστε το πλευρικό πλαίσιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



15

GR

Βήμα 5. Οριζοντίωση πλυντηρίου πιάτων
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι οριζοντιωμένο προκειμένου να εξασφαλιστούν η σωστή λειτουργία των ραφιών και η 
καλή απόδοση πλύσης.
1.  Τοποθετήστε ένα αλφάδι στην πόρτα και τους οδηγούς των ραφιών στο εσωτερικό του θαλάμου όπως απεικονίζεται για να 

ελέγξετε εάν το πλυντήριο πιάτων είναι οριζοντιωμένο.
2. Οριζοντιώστε το πλυντήριο πιάτων ρυθμίζοντας κάθε ένα από τα τρία πόδια οριζοντίωσης ξεχωριστά.
3.  Κατά τη διαδικασία οριζοντίωσης του πλυντηρίου πιάτων, προσέξτε το πλυντήριο πιάτων να μην ανατραπεί προς τα 

εμπρός.

Ελέγξτε ότι το 
πλυντήριο είναι 
οριζοντιωμένο 
μπροστά και πίσω.

Ελέγξετε ότι το 
πλυντήριο είναι 
οριζοντιωμένο από 
τη μία πλευρά έως 
την άλλη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μέγιστο ρυθμιζόμενο ύψος για τα πόδια είναι 50 mm. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Προτού καλέσετε το Τμήμα Σέρβις
Ανατρέξτε στους πίνακες που παρατίθενται στις επόμενες σελίδες. Μπορεί να μη χρειαστεί να απευθυνθείτε στην τεχνική 
υποστήριξη.

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Τι να κάνετε

Το πλυντήριο πιάτων 
δεν ξεκινά

Έχει καεί η ασφάλεια ή ο 
ασφαλειοδιακόπτης έχει 
απενεργοποιηθεί.

Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ενεργοποιήστε τον 
διακόπτη. Βγάλτε από την πρίζα άλλες συσκευές που 
μπορεί να μοιράζονται το ίδιο κύκλωμα με το πλυντήριο 
πιάτων.

Η παροχή ρεύματος είναι κλειστή.

Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων έχει ενεργοποιηθεί 
και ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. Βεβαιωθείτε 
ότι το φις του καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστά 
τοποθετημένο μέσα στην πρίζα.

Η πίεση του νερού είναι χαμηλή Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι σωστά 
συνδεδεμένη και ότι η βρύση είναι ανοιχτή.

Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν 
έχει κλείσει καλά. Κλείστε καλά την πόρτα και ασφαλίστε την.

Το νερό δεν αντλείται 
από το πλυντήριο 
πιάτων

Συστραμμένος ή εγκλωβισμένος 
εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης. Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

Φραγμένο φίλτρο. Ελέγξτε το σύστημα φίλτρων.

Φραγμένος νεροχύτης.

Ελέγξτε τον νεροχύτη για να βεβαιωθείτε ότι το νερό 
αποστραγγίζεται καλά. Αν το πρόβλημα εντοπίζεται στην 
αποστράγγιση του νεροχύτη, ενδέχεται να χρειάζεστε 
υδραυλικό και όχι τεχνικό για το πλυντήριο πιάτων.

Αφρός στον θάλαμο 
του πλυντηρίου

Ακατάλληλο απορρυπαντικό.

Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό απορρυπαντικό για 
πλυντήριο πιάτων για να αποφύγετε τη δημιουργία 
αφρού. Αν συμβεί αυτό, ανοίξτε το πλυντήριο πιάτων και 
αφήστε τον αφρό να εξατμιστεί. Προσθέστε περίπου 1 
λίτρα κρύο νερό στον θάλαμο.
Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Κατόπιν, 
επιλέξτε έναν οποιονδήποτε κύκλο. Αρχικά, το νερό θα 
αποστραγγιστεί από το πλυντήριο πιάτων. Ανοίξτε την 
πόρτα μετά την αποστράγγιση για να ελέγξετε αν έχει 
εξαφανιστεί ο αφρός. Επαναλάβετε εάν είναι απαραίτητο.

Έχει χυθεί λαμπρυντικό. Να καθαρίζετε πάντα αμέσως τυχόν λαμπρυντικό που 
έχει χυθεί.

Λεκέδες στο εσωτερικό 
του θαλάμου

Μπορεί να χρησιμοποιήθηκε 
απορρυπαντικό με χρωστικές.

Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό σας δεν περιέχει 
χρωστικές.

Λευκή στρώση στην 
εσωτερική επιφάνεια 
της συσκευής

Χρήση σκληρού νερού.

Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα 
υγρό μαλακό πανί με απορρυπαντικό πλυντηρίου 
πιάτων και φορέστε γάντια από ελαστικό λάτεξ. Μη 
χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικό άλλου τύπου εκτός 
από απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθεί αφρός.

Τα μαχαιροπίρουνα 
έχουν λεκέδες από 
σκουριά

Τα επηρεαζόμενα αντικείμενα δεν είναι 
ανοξείδωτα.

Αποφεύγετε το πλύσιμο αντικειμένων που δεν είναι 
ανοξείδωτα σε πλυντήριο πιάτων.

∆εν εκτελέστηκε κάποιο πρόγραμμα 
μετά την προσθήκη αλατιού στο 
πλυντήριο. Έχουν εισέλθει ίχνη αλατιού 
στον κύκλο πλύσης.

Εκτελείτε πάντοτε το σύντομο πρόγραμμα πλύσης χωρίς 
πιατικά μετά την προσθήκη αλατιού στο πλυντήριο. 
Μην επιλέξετε την Ενισχυμένη λειτουργία Turbo (εάν 
υποστηρίζεται), μετά την προσθήκη αλατιού στο 
πλυντήριο πιάτων.

Το καπάκι του αποσκληρυντή είναι 
χαλαρό.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του αποσκληρυντή έχει 
ασφαλίσει στη θέση του.
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Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Τι να κάνετε

Ήχος χτυπήματος 
στο εσωτερικό του 
πλυντηρίου πιάτων

Ένας βραχίονας ψεκασμού 
προσκρούει σε κάποιο αντικείμενο που 
υπάρχει στο καλάθι

Διακόψτε το πρόγραμμα και τακτοποιήστε ξανά 
τα αντικείμενα που παρεμποδίζουν τον βραχίονα 
ψεκασμού.

Ήχος κροταλίσματος 
στο εσωτερικό του 
πλυντηρίου πιάτων

Τα επιτραπέζια σκεύη δεν έχουν 
τοποθετηθεί καλά μέσα στον θάλαμο 
πλύσης.

Διακόψτε το πρόγραμμα και τακτοποιήστε ξανά τα 
επιτραπέζια σκεύη.

Ήχος χτυπήματος 
στους σωλήνες νερού

Μπορεί να οφείλεται στην επιτόπια 
εγκατάσταση ή στη σύνδεση των 
σωλήνων.

∆εν επηρεάζει τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Αν 
έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνήστε με έναν 
εξειδικευμένο υδραυλικό.

Τα πιάτα δεν είναι 
καθαρά

Τα πιάτα δεν τοποθετήθηκαν σωστά. Ανατρέξτε στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ «Προετοιμασία και τοποθέτηση 
πιάτων».

Το πρόγραμμα πλύσης δεν ήταν 
αρκετά ισχυρό. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πιο εντατικής πλύσης.

∆εν διατέθηκε αρκετό απορρυπαντικό Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξτε 
το απορρυπαντικό σας

Αντικείμενα μπλοκάρουν τη διαδρομή 
των βραχιόνων ψεκασμού.

Τακτοποιήστε ξανά τα αντικείμενα, ώστε ο βραχίονας να 
μπορεί να περιστρέφεται απρόσκοπτα.

Το συγκρότημα φίλτρων στη βάση 
του θαλάμου πλύσης δεν είναι καθαρό 
ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα 
των ακροφυσίων των βραχιόνων 
ψεκασμού.

Καθαρίστε και τοποθετήστε σωστά το φίλτρο. Καθαρίστε 
τα ακροφύσια των βραχιόνων ψεκασμού.

Τα ποτήρια είναι θολά.
Συνδυασμός μαλακού νερού 
και υπερβολικής ποσότητας 
απορρυπαντικού

Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό αν το 
νερό σας είναι μαλακό και επιλέξτε ένα πιο σύντομο 
πρόγραμμα για να πλύνετε τα ποτήρια, ώστε να 
καθαρίσουν καλά.

Λευκοί λεκέδες στα 
πιάτα και στα ποτήρια.

Το σκληρό νερό μπορεί να οδηγήσει 
στη δημιουργία επικαθίσεων αλάτων

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του αποσκληρυντή νερού ή γεμίστε 
κατάσταση του περιέκτη αλατιού.

Μαύρα ή γκρίζα 
στίγματα στα πιάτα

Σκεύη από αλουμίνιο έχουν τριφτεί 
επάνω στα πιάτα

Χρησιμοποιήστε απαλό λειαντικό καθαριστικό για να 
αφαιρέστε τα στίγματα.

Υπολείμματα 
απορρυπαντικού στη 
θήκη

Τα πιάτα εμποδίζουν τη θήκη του 
απορρυπαντικού Φορτώστε ξανά τα πιάτα σωστά.

Τα πιάτα δεν 
στεγνώνουν

Ακατάλληλη φόρτωση
Χρησιμοποιήστε γάντια εάν μπορούν τα υπολείμματα 
απορρυπαντικού βρίσκεται στα πιάτα για να αποφεύγεται 
το δέρμα ερεθισμοί.

Τα πιάτα αφαιρέθηκαν πολύ νωρίς

Μην αδειάζετε το πλυντήριό σας αμέσως μετά την πλύση. 
Ανοίξτε ελαφρώς την πόρτα, για να διαφύγει ο ατμός. 
Αρχίστε να ξεφορτώνετε το πλυντήριο μόνο μόλις τα 
πιάτα είναι χλιαρά στην αφή. Αδειάστε πρώτα το κάτω 
καλάθι. Με τον τρόπο αυτό δεν θα στάξει νερό από το 
επάνω καλάθι

Έχει επιλεγεί λάθος πρόγραμμα.
Στο σύντομο πρόγραμμα, η θερμοκρασία πλύσης 
είναι μικρότερη και η καθαριστική απόδοση μειώνεται. 
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης μεγάλης διάρκειας.

Χρήση μαχαιροπίρουνων με επένδυση 
χαμηλής ποιότητας.

Το νερό στραγγίζει δυσκολότερα από αυτά τα είδη. 
Μαχαιροπίρουνα και πιάτα τέτοιου είδους δεν είναι 
κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους 
για την ασφάλεια του χρήστη του εγγύηση συσκευής και κρούσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



18

GR

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN60436

1. Επάνω καλάθι: 2. Κάτω καλάθι:

Αριθμός Αντικείμενο

1 Φλιτζάνια

2 Πιατάκια

3 Γυάλινο μπολ

4 Μπολ επιδόρπιου

5 Ποτήρια

6 Κούπες

Αριθμός Αντικείμενο

7 Οβάλ πιατέλα

8 Μικρή κατσαρόλα

9 Πιάτα επιδόρπιου

10 Βαθιά πιάτα

11 Καλάθι μαχαιροπίρουνων

12 Μπολ από μελαμίνη

13 Κατσαρόλα για φούρνο

14
Πιάτα επιδόρπιου από 
μελαμίνη

15 Μεγάλα πιάτα

Η πλήρης φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
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3. Καλάθι μαχαιροπίρουνων:

Αριθμός Αντικείμενο

1 Κουτάλια της σούπας

2 Πιρούνια

3 Μαχαίρια

4 Κουταλάκια του τσαγιού

5 Κουταλάκια του γλυκού

6 Κουταλάκια σερβιρίσματος

7 Πιρούνια σερβιρίσματος

8 Κουτάλες σάλτσας

Πληροφορίες για συγκριτικές δοκιμές
σύμφωνα με το πρότυπο EN60436
Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια φαγητού
Θέση επάνω καλαθιού: κατώτερη θέση
Πρόγραμμα: ECO
Ρύθμιση λαμπρυντικού: Μέγ.
Ρύθμιση αποσκληρυντή: H3

IN
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΠΙΑΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο και 
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εγχειρίδιο χρήσης
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διαβάστε το σχετικό περιεχόμενο στο εγχειρίδιο λειτουργίας για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο λειτουργίας.

Εγκατάσταση πλυντηρίου πιάτων

(Ανατρέξτε στην ενότητα 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» του ΜΕΡΟΥΣ I: Γενική έκδοση.)

Αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων υπολειμμάτων τροφίμων

Πλήρωση του δοχείου απορρυπαντικού

Φόρτωση των καλαθιών

Επιλογή προγράμματος και λειτουργία πλυντηρίου πιάτων 

Μέσα Έξω
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ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Πίνακας χειρισμού

Λειτουργία (Κουμπί)

❶ Ενεργοποίηση Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας.

❷ Πρόγραμμα
Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Η ενδεικτική λυχνία του επιλεγμένου προγράμματος 
θα ανάψει.

❸ Delay (Χρονοκα-
θυστέρηση)

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε τον χρόνο καθυστέρησης. Η αντίστοιχη λυχνία θα ανάψει.

❹ Κλείδωμα για 
παιδιά

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να κλειδώνετε τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, εκτός από το 
κουμπί Ενεργοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η εκτέλεση του πλυντηρίου πιάτων 
στην περίπτωση που τα παιδιά πατήσουν τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου. Για να κλειδώσετε 
ή να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα για 3 
δευτερόλεπτα το κουμπί Half-load (Μισό φορτίο) και το κουμπί Delay (Χρονοκαθυστέρηση). Όταν 
πατήσετε αυτό το κουμπί, θα ανάψει η αντίστοιχη λυχνία.

❺ Μισό φορτίο
Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για να εξοικονομήσετε ενέργεια και νερό, όταν έχετε 
περίπου τα μισά ή και λιγότερα σερβίτσια για πλύσιμο από αυτά που χωράνε στη συσκευή. [Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο με τα προγράμματα Intensive (Εντατικό), ECO (Οικολογικό), 90 min (90 λεπτά)].

❻
Start/Pause 
(Έναρξη/
Διακοπή)

Έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης ή διακοπή του ενόσω το πλυντήριο πιάτων 
βρίσκεται σε λειτουργία.

Ένδειξη οθόνης

❼ Ενδεικτική λυχνία 
προγράμματος

Εντατικό
Για πολύ λερωμένα σκεύη, όπως κατσαρόλες και τηγάνια. Με ξεραμένα υπολείμματα 
τροφών.

ECO
Είναι ένα τυπικό πρόγραμμα, κατάλληλο για το πλύσιμο φυσιολογικά λερωμένων 
επιτραπέζιων σκευών και το πιο αποδοτικό πρόγραμμα
όσον αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για επιτραπέζια σκεύη 
αυτού του είδους.

90 λεπτά
Για φυσιολογικά λερωμένα σκεύη που χρειάζονται γρήγορο πλύσιμο.
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❼ Ενδεικτική λυχνία 
προγράμματος

Γρήγορο
Πλύση μικρότερης διάρκειας για ελαφρώς λερωμένα αντικείμενα που δεν χρειάζονται 
στέγνωμα.

❽ 
Προειδο-
ποιητική 
ένδειξη

Λαμπρυντικό
Όταν η ενδεικτική λυχνία  “   ” είναι αναμμένη, σημαίνει ότι η στάθμη του 
λαμπρυντικού στο πλυντήριο πιάτων είναι χαμηλή και ότι απαιτείται επαναπλήρωση του 
δοχείου.

Αλάτι
Όταν η ενδεικτική λυχνία  “    ” είναι αναμμένη, σημαίνει ότι η στάθμη του αλατιού στο 
πλυντήριο πιάτων είναι χαμηλή και ότι απαιτείται επαναπλήρωση της θήκης αλατιού.

Βρύση παροχής νερού
Όταν η ενδεικτική λυχνία  “ ”  είναι αναμμένη, σημαίνει ότι η βρύση παροχής νερού 
είναι κλειστή.

❾ Χρόνος  
καθυστέρησης Για την ένδειξη του χρόνου καθυστέρησης (3ώρες/6ώρες/9ώρες)

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

Ρύθμιση της κατανάλωσης αλατιού

Ο αποσκληρυντής νερού πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα μέσω του περιστρεφόμενου διακόπτη επιλογής σκληρότητας 
νερού.
Ο αποσκληρυντής νερού σχεδιάστηκε για την αφαίρεση μετάλλων και αλάτων από το νερό, τα οποία έχουν επιζήμια δράση 
στη λειτουργία της συσκευής.
Όσο υψηλότερη περιεκτικότητα σε μέταλλα έχει, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό.
Ο αποσκληρυντής πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Η τοπική εταιρεία ύδρευσης 
μπορεί να σας πληροφορήσει σχετικά με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.
Ρύθμιση κατανάλωσης αλατιού
Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της ποσότητας του αλατιού που καταναλώνεται, 
ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Αυτό αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση και στην προσαρμογή του 
επιπέδου κατανάλωσης αλατιού.

Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας αλατιού που καταναλώνεται με βάση 
τη σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου νερού. Αυτό αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση και την προσαρμογή του επιπέδου 
κατανάλωσης αλατιού.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε την κατανάλωση αλατιού.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και κλείστε την πόρτα.

2.  Πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για πάνω από 5 δευτερόλεπτα, για να εκκινήσετε τη λειτουργία ρύθμισης του 
αποσκληρυντή νερού μέσα σε 60 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση της συσκευής.

3.  Πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση, ανάλογα με τις συνθήκες που 
επικρατούν στην περιοχή σας. Οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν με την παρακάτω σειρά: 
H1->H2->H3->H4->H5->H6;

4. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
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Ανατρέξτε στην ενότητα 3 «Πλήρωση αλατιού στον αποσκληρυντή» του ΜΕΡΟΥΣ I: Γενική Έκδοση, Εάν 
δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα αλατιού στο πλυντήριο πιάτων σας.

Εάν το μοντέλο δεν διαθέτει δοχείο αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την 
ενότητα.

Αποσκληρυντής νερού
Η σκληρότητα του νερού διαφέρει από τόπο σε τόπο. Εάν χρησιμοποιείται σκληρό νερό στο πλυντήριο 
πιάτων, θα σχηματιστούν επικαθίσεις αλάτων στα πιάτα και τα σκεύη.
Η συσκευή διαθέτει ειδικό αποσκληρυντή με δοχείο αλατιού ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εξαλείφει τα 
άλατα και τα μέταλλα από το νερό.

Προετοιμασία και τοποθέτηση πιάτων

Για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων τα ακόλουθα μαχαιροπίρουνα/πιάτα 

• Φροντίστε να αγοράζετε σκεύη που επισημαίνονται ως κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
• Για σκεύη που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.
• Για την αποφυγή ζημιών, μην αφαιρείτε τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα από το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά τη λήξη 

του προγράμματος.

Δεν είναι κατάλληλα
• Μαχαιροπίρουνα με λαβές από ξύλο, κόκκαλο, πορσελάνη ή πέρλες
• Πλαστικά αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες
• Παλιά μαχαιροπίρουνα με κολλημένα μέρη που δεν είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες
• Μαχαιροπίρουνα ή πιάτα με συγκολλημένα μέρη
• Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό
• Κρυστάλλινα ποτήρια
• Ατσάλινα είδη επιρρεπή στη σκουριά
• Ξύλινες πιατέλες
• Αντικείμενα από συνθετικές ίνες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

Επίπεδο αποσκληρυντή νερού
Κατανάλωση αλατιού 
(γραμμάρια/κύκλος)Γερμανικά

°dH
Γαλλικά

°fH 
Αγγλικά
°Clarke 

Mmol/l

0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0.94
H1-> Αναβοσβήνουν οι λυχνίες του 

Γρήγορου προγράμματος
0

6 - 11 10 - 20 7 - 14 1.0 - 2.0
H2-> Αναβοσβήνουν οι λυχνίες του 

προγράμματος των 90 λεπτών
9

12 - 17 21 - 30 15 - 21 2.1 - 3.0
H3-> Αναβοσβήνουν οι λυχνίες του 

προγράμματος των 90 λεπτών και του 
Γρήγορου προγράμματος

12

18 - 22 31 - 40 22 - 28 3.1 - 4.0
H4-> Αναβοσβήνουν οι λυχνίες του 

προγράμματος ECO
20

23 - 34 41 - 60 29 - 42 4.1 - 6.0
H5-> Αναβοσβήνουν οι λυχνίες του 

προγράμματος ECO και του Γρήγορου 
προγράμματος

30

35 - 55 61 - 98 43 - 69 6.1 - 9.8
H6-> Αναβοσβήνουν οι λυχνίες 
του προγράμματος ECO και του 
προγράμματος των 90 λεπτών

60

1 °dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0,178mmol/l Ρύθμιση κατασκευαστή: H3
Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία ύδρευσης για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.
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Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, καθώς μπορούν εύκολα να 
πέσουν από το καλάθι.

Συστάσεις για τη φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων
Καθαρίστε τυχόν μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων τροφίμων. Μουλιάστε καμένα υπολείμματα τροφών σε τηγάνια. ∆εν είναι 
απαραίτητο να ξεβγάλετε τα πιάτα με τρεχούμενο νερό. Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες φόρτωσης.
(Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών για μαχαιροπίρουνα ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.)
Τοποθετήστε τα αντικείμενα μέσα στο πλυντήριο πιάτων ως εξής:
• Αντικείμενα, όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες/ταψιά κ.λπ. τοποθετούνται ανάποδα.
• Τα κοίλα αντικείμενα, καθώς και τα αντικείμενα με εσοχές, πρέπει να φορτώνονται πλάγια ώστε το νερό να μπορεί να τρέξει 

από αυτά.
• Όλα τα σκεύη πρέπει να τοποθετούνται με ασφάλεια, ώστε να μην μπορούν να αναποδογυρίσουν.
• Όλα τα σκεύη πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι βραχίονες ψεκασμού να μπορούν να περιστρέφονται 

ανεμπόδιστα κατά την πλύση.
• Φορτώστε τα κοίλα αντικείμενα, όπως φλιτζάνια, ποτήρια, τηγάνια κ.λπ. Με το άνοιγμα προς τα κάτω, ώστε να μην μπορεί 

να συγκεντρωθεί νερό στο εσωτερικό τους ή μέσα σε βαθιά δοχεία.
• Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να τοποθετούνται το ένα μέσα ή πάνω στο άλλο.
• Για την αποφυγή ζημιών, τα ποτήρια δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ τους.
• Το επάνω καλάθι προορίζεται για πιο ευαίσθητα και ελαφριά είδη, όπως ποτήρια, φλιτζάνια του καφέ και του τσαγιού.
• Τα μαχαίρια με μεγάλες λεπίδες, όταν τοποθετούνται όρθια, αποτελούν πιθανό κίνδυνο!
• Τα μακριά ή/και αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα μαχαίρια τεμαχίσματος, πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο επάνω 

καλάθι.
• Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι σημαντικό για καλά αποτελέσματα πλύσης και ορθολογική χρήση 

της ενέργειας.

Αφαίρεση των πιάτων

Φόρτωση του επάνω καλαθιού

Φόρτωση του κάτω καλαθιού

Για να μη στάξει νερό από το επάνω καλάθι στο κάτω, συνιστάται να αδειάζετε πρώτα το κάτω καλάθι και έπειτα το επάνω

Τα αντικείμενα θα καίνε!  Για την αποφυγή ζημιών, μην αφαιρείτε τα ποτήρια και τα 
μαχαιροπίρουνα από το πλυντήριο πιάτων για περίπου 15 λεπτά μετά τη λήξη του 
προγράμματος.

Το επάνω καλάθι προορίζεται για πιο ευαίσθητα και ελαφριά είδη, όπως ποτήρια, 
φλιτζάνια του καφέ και του τσαγιού και τα πιατάκια τους, καθώς και πιάτα, 
μπολάκια και ρηχές κατσαρόλες (εφόσον δεν είναι πολύ βρώμικες). Τοποθετήστε 
τα πιάτα και τα σκεύη έτσι ώστε να μην μετακινούνται από τη θέση τους κατά τον 
ψεκασμό του νερού.

Σας προτείνουμε να τοποθετείτε τα μεγάλα αντικείμενα και εκείνα που καθαρίζουν 
δύσκολα στο κάτω καλάθι, όπως κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιατέλες και 
μπολ, με τον τρόπο που απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα. Συνιστάται να 
τοποθετείτε τις πιατέλες και τα καπάκια στα πλαϊνά των ραφιών, έτσι ώστε να μην 
παρεμποδίζουν την περιστροφή του επάνω βραχίονα ψεκασμού.
Μπροστά από τη θήκη του απορρυπαντικού συνιστάται να τοποθετείτε πιάτα 
μέγιστης διαμέτρου 19 cm προκειμένου να μπορεί να ανοίγει ανεμπόδιστα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Είναι περιορισμένης καταλληλότητας
• Ορισμένα είδη ποτηριών μπορεί να αποκτήσουν θαμπή όψη μετά από πολλές πλύσεις
• Τα μέρη από ασήμι και αλουμίνιο έχουν την τάση να αποχρωματίζονται κατά το πλύσιμο
• Τα επισμαλτωμένα σχέδια ενδέχεται να ξεθωριάσουν αν πλένονται συχνά στο πλυντήριο πιάτων
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  Πλήρης   3/4 πλήρης   1/2 πλήρης   1/4 πλήρης   Κενή

Επαναπλήρωση του δοχείου λαμπρυντικού

Λειτουργία απορρυπαντικού

Όταν η προειδοποιητική λυχνία στάθμης  (  ) λαμπρυντικού στον πίνακα χειρισμού δεν είναι αναμμένη, μπορείτε πάντα να 
υπολογίζετε κατά προσέγγιση την ποσότητα του λαμπρυντικού από το χρώμα της οπτικής ένδειξης στάθμης που βρίσκεται 
δίπλα στην τάπα. Όταν το δοχείο λαμπρυντικού είναι γεμάτο, ολόκληρη η ένδειξη θα είναι σκούρα. Καθώς το λαμπρυντικό 
μειώνεται, το μέγεθος της σκούρας κηλίδας μειώνεται. ∆εν πρέπει να αφήνετε ποτέ τη στάθμη του λαμπρυντικού να πέφτει 
κάτω από το 1/4 του δοχείου.
Καθώς το λαμπρυντικό μειώνεται, το μέγεθος της μαύρης κηλίδας στην ένδειξη στάθμης λαμπρυντικού αλλάζει, όπως 
απεικονίζεται παρακάτω.

Τα απορρυπαντικά με τα χημικά συστατικά τους είναι απαραίτητα για την αφαίρεση των ακαθαρσιών, τη διάσπαση των 
κολλημένων ακαθαρσιών και την απομάκρυνσή τους από το πλυντήριο πιάτων. Τα περισσότερα ποιοτικά απορρυπαντικά που 
διατίθενται στο εμπόριο είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό.

Ορθή Χρήση Απορρυπαντικού
• Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικά απορρυπαντικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων. Διατηρήστε το απορρυπαντικό σας φρέσκο 

και στεγνό. 
Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό σε σκόνη μέσα στη θήκη, μέχρι να είστε έτοιμοι να πλύνετε πιάτα.

• Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικά! Φυλάσσετέ τα μακριά από τα παιδιά. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Φόρτωση του καλαθιού μαχαιροπίρουνων
Τα μαχαιροπίρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο ράφι μαχαιροπίρουνων ξεχωριστά το ένα από το άλλο στις κατάλληλες 
θέσεις. Βεβαιωθείτε ότι δεν ακουμπούν μεταξύ τους, καθώς αυτό ενδέχεται να υποβαθμίσει την απόδοση της πλύσης.

Για βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης, φορτώστε τα καλάθια σύμφωνα με τις πρότυπες επιλογές 
φόρτωσης που αναφέρονται στην τελευταία ενότητα του ΜΕΡΟΥΣ I: Γενική έκδοση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια του τελευταίου ξεβγάλματος και αποτρέπει τον σχηματισμό σταγόνων 
πάνω στα πιάτα, οι οποίες μπορούν να αφήσουν λεκέδες και γραμμές. Επίσης, βελτιώνει το στέγνωμα, κάνοντας το νερό να 
γλιστρά από τα πιάτα. Το πλυντήριό σας έχει σχεδιαστεί για χρήση υγρών λαμπρυντικών.

Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα λαμπρυντικά για πλυντήριο πιάτων. Μη γεμίζετε ποτέ 
το δοχείο λαμπρυντικού με άλλες ουσίες (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό 
απορρυπαντικό). Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι δεν προεξέχει κάποιο αντικείμενο από το κάτω μέρος.
Τα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται πάντοτε με το αιχμηρό άκρο στραμμένο προς τα 
κάτω!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Αφαιρέστε την τάπα του δοχείου λαμπρυντικού γυρίζοντάς 
την αριστερόστροφα.

Ρίξτε προσεκτικά το λαμπρυντικό στο δοχείο, προσέχοντας 
να μην υπερχειλίσει.

Κλείστε την τάπα του δοχείου λαμπρυντικού γυρίζοντάς την 
δεξιόστροφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καθαρίστε τυχόν λαμπρυντικό που χύθηκε κατά 
την πλήρωση με ένα απορροφητικό πανί, για να 
αποφευχθεί η δημιουργία υπερβολικής ποσότητας 
αφρού στην επόμενη πλύση.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ

Ρύθμιση δοχείου λαμπρυντικού

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη σε έναν αριθμό. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός της 
ρύθμισης, τόσο περισσότερη ποσότητα λαμπρυντικού καταναλώνει το πλυντήριο πιάτων. 
Αν τα πιάτα εξακολουθούν να μη στεγνώνουν καλά ή
να έχουν λεκέδες, ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στο επόμενο επίπεδο, μέχρι τα 
πιάτα σας να απαλλαγούν από τους λεκέδες. Μειώστε τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα 
λαμπρυντικού αν υπάρχουν κολλώδεις λευκές κηλίδες στα πιάτα σας ή μια γαλαζωπή 
στρώση στα ποτήρια ή στις λεπίδες των μαχαιριών.
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Push latch to open

Πιέστε τη διάταξη απασφάλισης στη θήκη του 
απορρυπαντικού για να ανοίξετε το κάλυμμα.

Κλείστε το κάλυμμα και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει στη 
θέση του.

Προσθέστε απορρυπαντικό στη μεγαλύτερη υποδοχή (A) για 
τον κύκλο κύριας πλύσης.

Αν τα σκεύη είναι πολύ λερωμένα, προσθέστε επιπλέον 
ποσότητα απορρυπαντικού στη μικρότερη υποδοχή (B) η 
οποία θα χρησιμοποιηθεί στον κύκλο πρόπλυσης.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

• Έχετε υπόψη σας ότι η ρύθμιση μπορεί να διαφέρει 
ανάλογα με την έκταση και τον βαθμό των ακαθαρσιών

• Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή που 
αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Πρόγραμμα Περιγραφή 
κύκλου

Απορρυπαντικά
Πρόπλυση / 

Κύρια πλύση

Σε λειτουργία
Χρόνος (λεπτά)

Ενέργεια
(Kwh)

Νερό
(L) Λαμπρυντικό

Εντατικό

Πρόπλυση (50°C)
Πλύση (65°C)
Ξέβγαλμα
Ξέβγαλμα
Ξέβγαλμα(65°C)
Στέγνωμα

4/16g
 –––––––––––––  
(1 ή 2 τεμάχια)

205 1.621 17.8

(*EN 60436)

Πρόπλυση
Πλύση (45°C)
Ξέβγαλμα (60°C)
Στέγνωμα

4/16g
 –––––––––––––  
(1 ή 2 τεμάχια)

230 0.923 11.0

90 λεπτά

Πλύση (60°C)
Ξέβγαλμα 
Ξέβγαλμα (65°C)
Στέγνωμα

20g
 –––––––––––––  

(1 τεμάχιο)
90 1.350 11.5

Γρήγορο

Πλύση (50°C)
Ξέβγαλμα 
Ξέβγαλμα (45°C)

20g
 –––––––––––––  
(1 ή 2 τεμάχια)

30 0.751 11.2

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΚΛΩΝ ΠΛΥΣΗΣ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα προγράμματα και η καταλληλότητά τους ανάλογα με τα υπολείμματα τροφών
στα είδη προς πλύσιμο καθώς και η απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού. Δίνονται πληροφορίες για τα προγράμματα.

  Σημαίνει: πρέπει να προστεθεί λαμπρυντικό στο δοχείο λαμπρυντικού.

Αυτό το πρόγραμμα είναι δοκιμαστικός κύκλος. Πληροφορίες για συγκριτικές 
δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 60436.(*EN 60436)

Έναρξη κύκλου πλύσης

Αλλαγή προγράμματος στα μισά του κύκλου

1.  Τραβήξτε προς τα έξω το επάνω και το κάτω καλάθι, φορτώστε τα πιάτα και σπρώξτε τα πίσω στη θέση τους. Συνιστάται 
να φορτώνετε πρώτα το κάτω καλάθι και έπειτα το επάνω.

2. Προσθέστε το απορρυπαντικό.

3. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα. Για την τροφοδοσία ρεύματος, ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα «Φύλλο τεχνικών 
χαρακτηριστικών προϊόντος». Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή υπό πλήρη πίεση.

4. Κλείστε την πόρτα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

5. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα, η αντίστοιχη λυχνία θα ανάψει. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση και το 
πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει τον κύκλο του.

Η αλλαγή ενός κύκλου πλύσης που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι δυνατή μόνο εάν έχει παρέλθει λίγη ώρα από την έναρξή του. 
Διαφορετικά, ενδέχεται το απορρυπαντικό να έχει ήδη διοχετευτεί στον θάλαμο και το νερό πλύσης να έχει αποστραγγιστεί 
από τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται επαναφορά του πλυντηρίου πιάτων και επαναπλήρωση της θήκης του 
απορρυπαντικού. Για να κάνετε επαναφορά του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να διακόψετε την πλύση.

2.  Πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα ακυρώνεται.

3.  Πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.

4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Μόλις περάσουν 10 δευτερόλεπτα, το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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3 δευτ.

Ξεχάσατε να βάλετε ένα πιάτο;
Αν ξεχάσατε να βάλετε ένα πιάτο, μπορείτε να το προσθέσετε ανά πάσα στιγμή προτού ξεκινήσει η διανομή του 
απορρυπαντικού. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να διακόψετε την πλύση.

2.  Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και έπειτα ανοίξτε την πόρτα.

3. Προσθέσετε τα πιάτα που ξεχάσατε.

4. Κλείστε την πόρτα.

5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Μόλις περάσουν 10 δευτερόλεπτα, το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει.

Μετά από 5 δευτ.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, στην οθόνη της συσκευής προβάλλεται ο σχετικός κωδικός σφάλματος προκειμένου να 
μπορέσετε να την ταυτοποιήσετε:

Κωδικοί Επεξήγηση Πιθανές αιτίες

Η λυχνία του Γρήγορου προγράμματος 
αναβοσβήνει γρήγορα

Η είσοδος του νερού διαρκεί 
περισσότερο από ό,τι συνήθως.

Η βρύση δεν είναι ανοιχτή ή η είσοδος 
του νερού παρεμποδίζεται ή η πίεση του 
νερού είναι πολύ χαμηλή.

Η λυχνία του Γρήγορου προγράμματος 
και του προγράμματος των 90 λεπτών 
αναβοσβήνουν έντονα.

Μη επίτευξη απαιτούμενης 
θερμοκρασίας.

Δυσλειτουργία του θερμαντικού 
στοιχείου.

Η λυχνία του προγράμματος ECO 
αναβοσβήνει γρήγορα

Υπερχείλιση
Κάποιο στοιχείο του πλυντηρίου πιάτων 
έχει διαρροή.

Οι λυχνίες των προγραμμάτων ECO, Γρήγορο 
και Εντατικό αναβοσβήνουν γρήγορα

Αδυναμία επικοινωνίας 
μεταξύ κύριας πλακέτας 
προγραμματιζόμενου 
τυπωμένου κυκλώματος (PCB) 
και οθόνης PCB.

Ανοικτό κύκλωμα ή διακοπή 
καλωδίωσης επικοινωνίας.

• Σε περίπτωση υπερχείλισης, κλείστε την παροχή νερού και καλέστε την τεχνική υποστήριξη.
• Αν υπάρχει νερό στη βάση λόγω υπερχείλισης ή μικροδιαρροής, το νερό πρέπει να αφαιρεθεί προτού το πλυντήριο πιάτων 

τεθεί εκ νέου σε λειτουργία.

Είναι επικίνδυνο να ανοίξετε την πόρτα στα μισά του κύκλου, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος εγκαύματος 
λόγω του καυτού ατμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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D1 W

H

D2

Ύψος  (H) 845mm

Πλάτος  (W) 598mm

Βάθος  (D1) 600mm (με την πόρτα κλειστή)

Βάθος  (D2) 1175mm (με την πόρτα ανοιχτή 90°)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν (EN60436)

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα προμηθευτή: Tesla

Διεύθυνση προμηθευτή (β):

Αναγνωριστικό μοντέλου: WD631M

Γενικές παράμετροι προϊόντος:

Παράμετρος Τιμή Παράμετρος Τιμή

Ονομαστική χωρητικότητα 
(α) (ps)

12 Διαστάσεις σε cm

Ύψος 84.5

Πλάτος 59.8

Βάθος 60.0

Δείκτης ενεργειακής 
απόδοσης EEI(S)

55,9 Ενεργειακή κλάση (α) EH

Δείκτης απόδοσης 
καθαρισμού (α)

1,13
Δείκτης απόδοσης 
στεγνώματος (α)

1,07

Κατανάλωση ενέργειας σε 
kWh [ανά κύκλο], με βάση το 
οικολογικό πρόγραμμα για 
τη λειτουργία του οποίου το 
πλυντήριο πληρώνεται με 
κρύο νερό. Η πραγματική 
κατανάλωση ενέργειας 
εξαρτάται από τον τρόπο 
χρήσης της συσκευής.

0,923

Κατανάλωση νερού σε λίτρα 
[ανά κύκλο], με βάση το 
οικολογικό πρόγραμμα. Η 
πραγματική κατανάλωση 
νερού εξαρτάται από τον τρόπο 
χρήσης της συσκευής και τη 
σκληρότητα του νερού.

11,0

Διάρκεια προγράμματος (α) 
(ώρες:λεπτά)

3:50 Τύπος Ελεύθερη

Εκπομπές αερόφερτου 
ακουστικού θορύβου (α) (dB(A) 
re 1 pW)

52
Τάξη εκπομπών αερόφερτου 
ακουστικού θορύβου (α)

CH

Απενεργοποίηση (W) 0,49 Κατάσταση αναμονής (W) Δ/Υ

Καθυστερημένη έναρξη (W) 
(εάν υποστηρίζεται)

1,00
Δικτυωμένη λειτουργία 
αναμονής (W) (εάν 
υποστηρίζεται)

Δ/Υ

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που παρέχεται από τον προμηθευτή (β):

Πρόσθετες πληροφορίες:

Σύνδεσμος για τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου παρέχονται πληροφορίες στο σημείο 6 του Παραρτήματος ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/2022 (1) (β) της Επιτροπής σχετικά με:

(α) το οικολογικό πρόγραμμα.
(β) τυχόν αλλαγές αυτών των στοιχείων δεν θα πρέπει να θεωρούνται σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του 
άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.
(γ) εάν η βάση δεδομένων για τα προϊόντα παράγει αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν 
θα πρέπει να εισαγάγει αυτά τα δεδομένα.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2019 για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού των οικιακών πλυντηρίων πιάτων σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1016/2010 της Επιτροπής (βλ. σελίδα 267 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


