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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για την ασφάλειά σας, οι πληροφορίες που περιέχονται
σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να τηρούνται προκειμένου
να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή
ηλεκτροπληξίας ή να αποφευχθεί η πρόκληση υλικών
ζημιών, τραυματισμού ή θανάτου.

• Μη συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα με ονομαστική ένταση
ρεύματος μικρότερη από αυτή της συσκευής. Μην
τραβάτε ποτέ το φις με βρεγμένα χέρια.
• Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την
παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως μετά το
πλύσιμο των ρούχων.

Επεξήγηση συμβόλων:

Κίνδυνος για παιδιά!
• Χώρες ΕΕ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται
από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης
, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη 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.
• Τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω πρέπει να βρίσκονται
υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
• Ζώα και παιδιά ενδέχεται να σκαρφαλώσουν επάνω
στησυσκευή. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε
λειτουργία.
• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
• Το γυάλινο τζάμι της πόρτας μπορεί να θερμανθεί πολύ
κατά τη λειτουργία. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια
μακριά από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας,
όπως επίσης από χώρους με υψηλή συγκέντρωση
υγρασίας ή εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.
• Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες και τα μπουλόνια
μεταφοράς προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε
αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή
ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο συνδυασμός αυτού του συμβόλου και της λέξης
επισήμανσης δηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο συνδυασμός αυτού του συμβόλου και της λέξης
επισήμανσης δηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση
η οποία μπορεί να επιφέρει ελαφρούς ή ήσσονος σημασίας
τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ζημιά στο περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο συνδυασμός αυτού του συμβόλου και της λέξης
επισήμανσης δηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση
η οποία μπορεί να επιφέρει ελαφρούς ή ήσσονος σημασίας
τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ηλεκτροπληξία!
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή ομοίως ειδικευμένα άτομα προς αποφυγή τυχόν
κινδύνων.
• Τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει
να επαναχρησιμοποιούνται, αλλά πρέπει να
χρησιμοποιούνται τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων που
παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
• Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας
συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή και κλείνετε την
παροχή νερού μετά τη χρήση. Λάβετε υπόψη τη μέγιστη
πίεση εισόδου του νερού, εκφρασμένη σε Πασκάλ.
Λάβετε υπόψη την ελάχιστη πίεση εισόδου του νερού,
εκφρασμένη σε Πασκάλ.
•
Για εγγυημένη ασφάλεια, το φις παροχής
ρεύματος πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα τριών
πόλων. Πραγματοποιήστε προσεκτικούς ελέγχους
και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας φέρει κατάλληλη και
αξιόπιστη γείωση.
• Φροντίστε η σύνδεση των συσκευών για τη λειτουργία
των οποίων απαιτείται η χρήση νερού και ηλεκτρικού
ρεύματος να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους
τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.
• Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής,
τραβήξτε το φις από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

Κίνδυνος έκρηξης!
• Μην πλένετε ή στεγνώνετε είδη που έχουν καθαριστεί,
πλυθεί, εμποτιστεί με ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί
τοπικά εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (όπως κερί, λάδι,
βαφή, βενζίνη, καθαριστικά για λιπαρούς λεκέδες,
διαλύτες για στεγνό καθάρισμα, κηροζίνη κ.λπ.). Αυτό
ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
• Πριν από το πλύσιμο, ξεπλύνετε σχολαστικά τα είδη με
νερό στο χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εγκατάσταση του προϊόντος!
• Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
• Δεν προορίζεται για εντοιχισμό.
• Τα ανοίγματα δεν πρέπει να καλύπτονται με χαλιά. Η
συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται στο μπάνιο ή σε
χώρους με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας, καθώς και σε
χώρους με εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.
• Τα πλυντήρια ρούχων με μονή βαλβίδα εισόδου μπορούν
να συνδεθούν μόνο στην παροχή κρύου νερού. Τα
πλυντήρια ρούχων με διπλή βαλβίδα εισόδου πρέπει να
2
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• Μη συμπληρώνετε ποτέ νερό με το χέρι κατά το πλύσιμο
• Αν πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν στο
στεγνωτήριο υφάσματα που έχουν υπολείμματα από
φυτικό ή μαγειρικό λάδι ή που έχουν λερωθεί από
προϊόντα φροντίδας μαλλιών, πρέπει πρώτα να πλυθούν
με ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού.
Αυτό θα μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο.
• Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός, για να
αποφευχθεί η επιστροφή αερίων από συσκευές που καίνε
άλλα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων τζακιών ή άλλων
συσκευών γυμνής φλόγας, στον χώρο του στεγνωτηρίου.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το στέγνωμα ρούχων
που δεν έχουν πλυθεί.
• Είδη λερωμένα με ουσίες, όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν,
οινόπνευμα, πετρέλαιο, κηροζίνη, αφαιρετικά λεκέδων,
νέφτι, κερί και αφαιρετικά κεριού πρέπει πρώτα
να πλυθούν με ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα
απορρυπαντικού και μετά να στεγνωθούν στη συσκευή.
• Διάφορα είδη, όπως αφρός καουτσούκ (αφρός λάτεξ),
σκουφάκια για ντους, αδιάβροχα υφάσματα, είδη
με επένδυση από καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια
γεμισμένα με αφρό καουτσούκ δεν πρέπει να
στεγνώνουν στη συσκευή.
• Τα μαλακτικά ρούχων ή παρεμφερή προϊόντα πρέπει
να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
• Σε συσκευές στις οποίες το καπάκι μπορεί να ανοιχτεί
κατά την εκκένωση του νερού, απαιτούνται τουλάχιστον
15 δευτερόλεπτα μέχρι η εκκένωση του νερού να
σταματήσει τελείως.
• Στο τελικό στάδιο ενός προγράμματος του πλυντηρίουστεγνωτηρίου δεν χρησιμοποιείται θερμότητα (κύκλος
κρύου αέρα), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα
είδη διατηρούνται σε μια θερμοκρασία που δεν θα τα
καταστρέψει.
• Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως
αναπτήρες και σπίρτα, προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη διακόπτετε ποτέ τη λειτουργία
ενός πλυντηρίου-στεγνωτηρίου πριν από τη λήξη του
κύκλου στεγνώματος εκτός εάν αφαιρεθούν γρήγορα όλα
τα είδη και απλωθούν μέσα στον κάδο για να διαχέεται η
θερμότητα.

συνδέονται σωστά στην παροχή ζεστού και κρύου νερού.
• Το φις πρέπει να είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.
• Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από πόρτα
που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ
στην αντίθετη πλευρά από αυτή του πλυντηρίουστεγνωτηρίου.
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρο με πολλή
υγρασία. Αυτή η οικιακή συσκευή δεν προορίζεται για
εντοιχισμό.
• Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες και τα μπουλόνια
μεταφοράς προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε
αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή
ζημιά.
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή!
• Η συσκευή σας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και
έχει σχεδιαστεί μόνο για υφάσματα που μπορούν να
πλυθούν σε πλυντήριο και κατόπιν να στεγνώσουν σε
στεγνωτήριο.
• Μη σκαρφαλώνετε και μην κάθεστε επάνω στη συσκευή.
• Μη στηρίζεστε στην πόρτα της συσκευής.
• Μέτρα προφύλαξης κατά τον χειρισμό της συσκευής:
1. Τα μπουλόνια μεταφοράς πρέπει να τοποθετούνται εκ
νέου στη συσκευή από ειδικευμένο άτομο.
2. Το νερό που συσσωρεύεται στο εσωτερικό της
συσκευής θα πρέπει να αποστραγγίζεται.
3. Να χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή. Μην κρατάτε
τη συσκευή από τα προεξέχοντα μέρη της για να την
ανυψώσετε. Η πόρτα της συσκευής δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ως λαβή κατά τη μεταφορά.
4. Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Μεταφέρετέ τη με
προσοχή.
5. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στη λεκάνη εκκένωσης
του τρεχούμενου νερού.
• Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Αν
δυσκολεύεστε να κλείσετε την πόρτα, ελέγξτε αν τα
ρούχα έχουν τοποθετηθεί και κατανεμηθεί σωστά μέσα
στον κάδο.
• Το πλύσιμο χαλιών απαγορεύεται.
Λειτουργία της συσκευής!
• Προτού πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, η συσκευή
πρέπει να εκτελέσει έναν πλήρη κύκλο λειτουργίας
που θα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, χωρίς να
τοποθετηθούν ρούχα στον κάδο.
• Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων και εκρηκτικών
ή τοξικών διαλυτών. Διαλύτες, όπως η βενζίνη, το
οινόπνευμα κ.λπ., δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
ως απορρυπαντικά. Επιλέγετε μόνο απορρυπαντικά
κατάλληλα για το πλυντήριο ρούχων, ειδικά για τον κάδο.
• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες των ρούχων είναι άδειες.
Τα αιχμηρά και σκληρά αντικείμενα, όπως κέρματα,
καρφίτσες, καρφιά, βίδες ή πέτρες κ.λπ., μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρή ζημιά σε αυτή τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει αποστραγγιστεί όλο το νερό πριν
ανοίξετε την πόρτα της συσκευής. Μην ανοίγετε την
πόρτα, αν διακρίνετε νερό μέσα στον κάδο.
• Προσέχετε να μην πάθετε έγκαυμα όταν αποστραγγίζεται
το καυτό νερό πλύσης από τη συσκευή.
• Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, περιμένετε
δύο λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα (ορισμένα μοντέλα).

Συσκευασία/Απόρριψη συσκευής

Αυτή η σήμανση δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα στις χώρες
της ΕΕ. Για την αποτροπή πιθανής ζημιάς στο περιβάλλον ή
την ανθρώπινη υγεία, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα
για την προαγωγή της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης
των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη
χρησιμοποιημένη συσκευή σας, αξιοποιήστε τα
συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε
με τον μεταπωλητή από τον οποίο προμηθευτήκατε το
προϊόν, καθώς μπορεί να το παραλάβει και να το στείλει για
ασφαλή ανακύκλωση.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Περιγραφή προϊόντος

Επάνω κάλυμμα
Εύκαμπτος
σωλήνας παροχής νερού
Πίνακας χειρισμού
Καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος
Συρτάρι απορρυπαντικού

Κάδος

Εύκαμπτος σωλήνας
αποστράγγισης

Πόρτα

Θύρα σέρβις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το διάγραμμα απεικόνισης εξυπηρετεί σκοπούς αναφοράς μόνο. Η διάταξη στο πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει.
Παρελκόμενα

4 x τάπες

1 x Σωλήνας παροχής
κρύου νερού

Εύκαμπτος σωλήνας
παροχής ζεστού νερού
(προαιρετικά)

Εγχειρίδιο χρήστη

Στήριγμα εύκαμπτου
σωλήνα αποστράγγισης
(προαιρετικά)

Installation area

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Η συσκευή πρέπει να σταθεροποιείται έτσι ώστε να μη μετακινείται! Βεβαιωθείτε ότι η
συσκευή είναι οριζοντιωμένη και σταθερή.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατάει το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Φροντίστε να διατηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από τους τοίχους, όπως απεικονίζεται.
4
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Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, πρέπει να επιλέξετε μια θέση που να έχει τα εξής
χαρακτηριστικά:
1. Να βρίσκεται σε στεγνό χώρο, με στέρεο και επίπεδο δάπεδο
2. Να μην είναι εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως
3. Να αερίζεται επαρκώς
4. Η θερμοκρασία δωματίου να είναι μεγαλύτερη από 0 °C
5. Να είναι μακριά από πηγές θερμότητας, όπως συσκευές καύσης άνθρακα ή αερίου.
Αποσυσκευασία στεγνωτηρίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. μεμβράνες, φελιζόλ) ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
• Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
1. Αφαιρέστε το χαρτοκιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας από φελιζόλ.
2. Ανασηκώστε το πλυντήριο ρούχων και αφαιρέστε τη συσκευασία της βάσης.
Βεβαιωθείτε ότι το μικρό τριγωνικό αφρώδες τμήμα αφαιρείται μαζί με τη βάση.
Σε αντίθετη περίπτωση, ξαπλώστε τη μονάδα στο πλάι, κατόπιν αφαιρέστε το μικρό αφρώδες τμήμα από τη βάση
της μονάδας με το χέρι.
3. Αφαιρέστε την ταινία συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας και του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης.
4. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού από τον κάδο.
Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Πριν από τη χρήση του πλυντηρίου, πρέπει να αφαιρεθούν τα μπουλόνια μεταφοράς από το πίσω μέρος της
συσκευής.
• Τα μπουλόνια μεταφοράς πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση σε περίπτωση
μετακίνησης του προϊόντος.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια:
1. Χαλαρώστε τα 4 μπουλόνια με ένα ροπόκλειδο και αφαιρέστε τα.
2. Κλείστε τις οπές μεταφοράς με τις ειδικές τάπες.
3. Φυλάσσετε κατάλληλα τα μπουλόνια μεταφοράς για μελλοντική χρήση.
Οριζοντίωση πλυντηρίου-στεγνωτηρίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Τα παξιμάδια ασφάλισης των τεσσάρων ποδιών πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο πλαίσιο.
1. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι καλά στερεωμένα στο πλαίσιο του πλυντηρίου. Αν δεν είναι, στρέψτε τα στις αρχικές
θέσεις τους και σφίξτε τα παξιμάδια.
2. Χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης και γυρίστε τα πόδια μέχρι να έρθουν σε πλήρη επαφή με το δάπεδο.
3. Ρυθμίστε τα πόδια και σφίξτε τα με ένα ροπόκλειδο, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.
2

1

3

4

Παξιμάδι ασφάλισης
Πόδι
Αύξηση ύψους

Μείωση ύψους

5
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Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Για την αποφυγή διαρροής νερού ή πρόκλησης ζημιών λόγω του νερού, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου!
• Αποφεύγετε τη συστροφή, τη σύνθλιψη, την τροποποίηση ή την πρόκληση φθοράς στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου
νερού.
• Στα μοντέλα που διαθέτουν βαλβίδα ζεστού νερού, χρησιμοποιήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής ζεστού νερού
για να συνδέσετε τη συσκευή στη βρύση ζεστού νερού. Η κατανάλωση ενέργειας θα μειωθεί αυτόματα για μερικά
προγράμματα.
Συνδέστε τον σωλήνα εισαγωγής όπως απεικονίζεται. Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του σωλήνα εισαγωγής.
1. Σύνδεση μεταξύ συμβατικής βρύσης και εύκαμπτου σωλήνα εισόδου.
2

1

4

3
Έδρανο ολίσθησης

Παξιμάδι σφιγκτήρα
Χαλαρώστε το παξιμάδι σφιγκτήρα
και τα τέσσερα μπουλόνια

Σφίξτε το παξιμάδι
σφιγκτήρα

Πιέστε το ένθετο έδρανο ολίσθησης του
εύκαμπτου σωλήνα στη βάση σύνδεσης

Ολοκληρώστε τη σύνδεση

2. Σύνδεση μεταξύ συμβατικής βρύσης και εύκαμπτου σωλήνα εισόδου.
Έδρανο ολίσθησης

Βρύση με σπείρωμα και εύκαμπτος σωλήνας εισόδου

Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα εισόδου στη
βαλβίδα εισόδου στην πίσω πλευρά του προϊόντος και
σφίξτε τον σωλήνα στρέφοντάς τον δεξιόστροφα.

Ειδική βρύση για το πλυντήριο
Εύκαμπτος σωλήνας
παροχής νερού

Βαλβίδα εισόδου
νερού

Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Μη συστρέφετε ή επεκτείνετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σωστά, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά η οποία θα
μπορούσε να οδηγήσει σε διαρροή νερού.
Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης:

Max.100cm

2. Συνδέστε το στον σωλήνα αποστράγγισης.

Αποστράγγιση
νερού

6

Min.60cm

1. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα
στην οπή αποστράγγισης νερού
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν η συσκευή διαθέτει στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, εγκαταστήστε το με τον τρόπο που
απεικονίζεται παρακάτω.

Max.100c
Min.60cm

ετικό
Συνδέσο
μ

Min.60cm
Max.100cm

Αποστράγγιση
νερού
Διάταξη
συγκράτησης
σωλήνα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Κατά την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, δέστε τον με ένα σχοινί.
• Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην τον σπρώχνετε στο εσωτερικό του πλυντηρίου
καθώς μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογικούς θορύβους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Γρήγορη εκκίνηση
ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά.
• Προτού πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, το πλυντήριο πρέπει να εκτελέσει έναν πλήρη κύκλο λειτουργίας χωρίς
ρούχα ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Πριν από την πλύση
Κύρια
πλύση

Μαλακτικό
Πρόπλυση
Σύνδεση στην πρίζα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Άνοιγμα βρύσης

Φόρτωση

Κλείσιμο πόρτας

Προσθήκη
απορρυπαντικού

Εάν επιλεγεί το πρόγραμμα πρόπλυσης, το απορρυπαντικό πρέπει να προστεθεί στη «θήκη I».

2. Πλύση

Ενεργοποίηση
συσκευής

Επιλογή
προγράμματος

Επιλογή λειτουργίας ή
Πάτημα κουμπιού Έναρξη/
διατήρηση προεπιλεγμένων Παύση για την εκκίνηση του
ρυθμίσεων
προγράμματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν επιλεγεί η προεπιλεγμένη λειτουργία, το βήμα 3 μπορεί να παραλειφθεί.
• Το διάγραμμα απεικόνισης των κουμπιών λειτουργίας εξυπηρετεί σκοπούς αναφοράς μόνο. Η διάταξη στο
πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει.
7
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Πριν από κάθε πλύση
• Η θερμοκρασία λειτουργίας του πλυντηρίου πρέπει να είναι (5-40) °C. Σε περίπτωση λειτουργίας του πλυντηρίου σε
θερμοκρασίες μικρότερες από 0 °C, η βαλβίδα εισόδου και το σύστημα αποστράγγισης ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε χώρους με θερμοκρασία 0 °C ή μικρότερη, θα πρέπει να μεταφερθεί σε χώρους
με φυσιολογική θερμοκρασία περιβάλλοντος προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής νερού
και αποστράγγισης δεν θα παγώσουν πριν από τη χρήση.
• Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων και τις οδηγίες χρήσης του απορρυπαντικού πριν από την πλύση. Χρησιμοποιήστε
μη αφρίζον απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο ρούχων.

Ελέγξτε την ετικέτα

Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα
από τις τσέπες

Δέστε τα μακριά κορδόνια, κλείστε τα
φερμουάρ και κουμπώστε τα κουμπιά

Τοποθετείτε τα ρούχα μικρού μεγέθους
σε μαξιλαροθήκη

Γυρίστε τα ρούχα με ύφασμα που χνουδιάζει
εύκολα και πυκνή ύφανση με μακριές ίνες
από την ανάποδη πλευρά

Ρούχα διαφορετικού τύπου και υφάσματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Όταν πλένετε ρούχα μεμονωμένα, ενδέχεται να προκληθεί μεγάλη εκκεντρότητα και να ενεργοποιηθεί η
προειδοποιητική ηχητική ένδειξη λόγω ανισορροπίας. Επομένως, συνιστάται να προσθέσετε ένα ή δύο ρούχα
παραπάνω ώστε να πλυθούν μαζί και το στύψιμο να μπορεί να εκτελεστεί ομαλά.
• Μην πλένετε ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με κηροζίνη, βενζίνη, οινόπνευμα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Συρτάρι απορρυπαντικού
Απορρυπαντικό πρόπλυσης
Απορρυπαντικό κύριας πλύσης
Μαλακτικό

Διαχωριστικό πορτάκι
Υγρό απορρυπαντικό

Διαχωριστικό πορτάκι
Απορρυπαντικό σε σκόνη

Άνοιγμα συρταριού απορρυπαντικού

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Στη «θήκη I» προστίθεται απορρυπαντικό μόνο εφόσον επιλεγεί η λειτουργία πρόπλυσης.
8
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Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Cotton (Βαμβακερά)

Dry Only (Στέγνωμα μόνο)

Cotton Eco (Βαμβακερά Eco)

Spin Only (Μόνο στύψιμο)
Delicate (Ευαίσθητα)

1 Hour W/D
(1 ώρα Πλύσιμο/Στέγνωμα)

Quick (Γρήγορο)

Jeans (Τζιν)

Sport Wear (Αθλητικά)

Colors (Χρωματιστά)

Baby Care (Μωρουδιακά)

Mix (Μικτής ύφανσης)

Synthetic (Συνθετικά)

Wool (Μάλλινα)

Υποχρεωτικά

Rinse&Spin (Ξέβγαλμα&Στύψιμο)

Προαιρετικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Αν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο απορρυπαντικό ή πρόσθετο, πριν από την προσθήκη του στη θήκη του
απορρυπαντικού, συνιστάται να το αραιώνετε με λίγο νερό για την αποφυγή τυχόν έμφραξης και υπερχείλισης του
στομίου της θήκης απορρυπαντικού κατά την πλήρωση με νερό.
• Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού ανάλογα με τη θερμοκρασία πλύσης για βέλτιστα αποτελέσματα
πλύσης και μειωμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Πίνακας χειρισμού
Wash/Dry

My Cycle

1 Hour W/D

Cotton Eco

Cotton

Sport Wear

Synthetic

Quick

Baby Care

Delicate

ON/OFF

Wool

Mix
Dry Only

Colors
Jeans

Rinse and spin

Start/Pause
Press 3 sec to reload

Spin Only

4
1

Delay

Dry

5
1

Temp.

Spin

3
1

Function

Select

1
1

2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το διάγραμμα απεικόνισης εξυπηρετεί σκοπούς αναφοράς μόνο. Η διάταξη στο πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει.
• The program with
allows you to choose the wash speed.
1

On/Off (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε
τη συσκευή.

4

Προγράμματα
Δυνατότητα επιλογής ανάλογα με το είδος των άπλυτων
ρούχων.

2

Start/Pause (Έναρξη/Διακοπή)
Πατήστε το κουμπί για την έναρξη ή
τη διακοπή του κύκλου πλύσης.

5

Οθόνη
Στην οθόνη απεικονίζονται οι ρυθμίσεις, ο εκτιμώμενος
υπολειπόμενος χρόνος, οι επιλεγμένες λειτουργίες και τα
μηνύματα κατάστασης που σχετίζονται με το πλυντήριό σας.

3

Οθόνη
Στην οθόνη απεικονίζονται οι ρυθμίσεις, ο εκτιμώμενος υπολειπόμενος χρόνος, οι επιλεγμένες λειτουργίες και τα
μηνύματα κατάστασης που σχετίζονται με το πλυντήριό σας. Η οθόνη παραμένει αναμμένη καθ’ όλη τη διάρκεια
του κύκλου.
9
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A B C D

E

F

O
N
M

G

L

Delay

Select

Door Lock

Anti-crease

Child Lock

Extra Rinse

Reload

Speed Wash

Temp.

Extra Wash

Speed

Prewash

Wash Time

K

Delay Time

Error

End

Prewash-Wash-Rinse-Spin
H I

J

Air Dry-Gentle Dry-Normal Dry-Extra Dry

Προαιρετική επιλογή
Πρόπλυση
Όταν επιλέγεται η λειτουργία Πρόπλυση, εκτελείται μια επιπλέον πλύση πριν από την κύρια πλύση.
Ενδείκνυται για το επιφανειακό καθάρισμα των ρούχων. Όταν επιλέγεται, πρέπει να προστίθεται
απορρυπαντικό στη Θήκη (I).
Επιπλέον ξέβγαλμα
Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία, εκτελείται ένας επιπλέον κύκλος ξεβγάλματος.
Speed Wash (Γρήγορη πλύση)
Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία, η διάρκεια πλύσης μειώνεται.
Delay (Χρονοκαθυστέρηση)
Ρύθμιση λειτουργίας χρονοκαθυστέρησης:
1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα
2. Πατήστε το κουμπί [Delay] για να ορίσετε τη χρονοκαθυστέρηση (η διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ 0-24
ωρών)
3. Πατήστε το κουμπί [Start/Pause] για να ξεκινήσει η λειτουργία χρονοκαθυστέρησης.
Ακυρώστε τη λειτουργία χρονοκαθυστέρησης:

Delay
On/Off

Επιλογή προγράμματος

Ορισμός διάρκειας

Έναρξη

Πατήστε το κουμπί [Delay] μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη 0H. Η επιλογή του είναι υποχρεωτική
πριν από την έναρξη του προγράμματος. Εάν το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει, θα πρέπει να διακόψετε τη
λειτουργία του και να ρυθμίσετε εκ νέου ένα καινούργιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, το επιλεγμένο πρόγραμμα αποθηκεύεται σε
ειδική μνήμη. Όταν η τροφοδοσία αποκατασταθεί, η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται.
Επιπλέον πλύση
Αυτή η λειτουργία ενδείκνυται για πολύ βρώμικα ρούχα, καθώς αυξάνεται η διάρκεια και η ένταση του
κύκλου πλύσης για βελτιωμένα αποτελέσματα.

/

Εύκολο σιδέρωμα
Η λειτουργία Εύκολου Σιδερώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό του τσαλακώματος των
ρούχων.
10
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Μούλιασμα
Όταν το νερό φτάσει στην επιθυμητή στάθμη, το μοτέρ σταματά να περιστρέφεται για 20 λεπτά και τα
ρούχα αφήνονται να μουλιάσουν. Κατόπιν ξεκινά να περιστρέφεται ξανά.
Πρόγραμμα

Προαιρετική επιλογή
Delay (Χρονοκαθυστέρηση)

Speed Wash
(Γρήγορη
πλύση)

Επιπλέον
ξέβγαλμα

Πρόπλυση

Επιπλέον
πλύση

Μούλιασμα

Εύκολο
σιδέρωμα

○

○

○

○

○

Cotton Eco
(Βαμβακερά Eco)

○

Sport Wear (Αθλητικά)

○

Quick (Γρήγορο)

○

Delicate (Ευαίσθητα)

○

Wool (Μάλλινα)

○

Colors (Χρωματιστά)

○

○

○

Jeans (Τζιν)

○

○

○

Spin Only
(Μόνο στύψιμο)
Rinse&Spin (Ξέβγαλμα
& Στύψιμο)
Dry Only (Στέγνωμα
μόνο)

○

Mix (Μικτής ύφανσης)

○

○

○

○

○

○

○

Baby Care
(Μωρουδιακά)

○

○

○

○

○

○

○

Synthetic (Συνθετικά)

○

○

○

○

○

○

○

Cotton (Βαμβακερά)

○

○

○

○

○

○

○

1 Hour W/D (1 ώρα
Πλύσιμο/Στέγνωμα)

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

Προαιρετικά

Other functions
Προσθήκη ρούχων
Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελείται ενόσω η πλύση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενώ ο κάδος εξακολουθεί να
περιστρέφεται με μεγάλη ποσότητα νερού υψηλής θερμοκρασίας. Επειδή η κατάσταση ενέχει κινδύνους,
η πόρτα δεν πρέπει να ανοιχτεί με δύναμη. Πατήστε το κουμπί [Start/Pause] για 3 δευτ. και ξεκινήστε να
προσθέτετε ρούχα ενόσω το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Περιμένετε έως ότου ο κάδος σταματήσει να περιστρέφεται.
2. Η πόρτα ξεκλειδώνεται.
3. Κλείστε την πόρτα αφού προσθέσετε τα επιπλέον ρούχα και πατήστε το κουμπί [Start/Pause].
Clothes
Επιλογή προγράμματος

Ορισμός διάρκειας

Έναρξη

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Προσθήκη ρούχων όταν η στάθμη του νερού ξεπερνά τα όρια του εσωτερικού
θαλάμου ή όταν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη.
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/

My Cycle (Το πρόγραμμά μου)
Σας προσφέρει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.
] για 3 δευτ. για να αποθηκεύσετε το τρέχον πρόγραμμα στη μνήμη. Το
Πατήστε το κουμπί [
προεπιλεγμένο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα βαμβακερών.

/

Κλείδωμα για παιδιά
Επιλέγεται προς αποφυγή της εσφαλμένης χρήσης της συσκευής παιδιά.

Function

Select

/
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

Start/Pause
(Έναρξη/Διακοπή)

Πατήστε τα κουμπιά [Function] και [Select]
για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να

ΠΡΟΣΟΧΗ!
•
•
•
•

Πατήστε τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα για 3 δευτ. για να αποεπιλέξετε τη λειτουργία.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Child Lock» κλειδώνονται όλα τα κουμπιά εκτός από το κουμπί [On/Off].
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά απενεργοποιείται.
Σε ορισμένα μοντέλα, η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά παραμένει ενεργοποιημένη όταν η ηλεκτροδότηση
αποκαθίσταται.
Temp. (Θερμοκρ.)
Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία (Κρύο, 20 °C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Speed

Speed (Στροφές)
Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε διαφορετικό αριθμό στροφών στυψίματος.

Πρόγραμμα

Προεπιλεγμένη
ταχύτητα (σ.α.λ.)
1400

Πρόγραμμα

1600

Cotton Eco (Βαμβακερά Eco)

1400

1600

Sport Wear (Αθλητικά)

1200

1200

Quick (Γρήγορο)

800

800

Delicate (Ευαίσθητα)

600

800

Wool (Μάλλινα)

600

800

Colors (Χρωματιστά)

1000

1200

Jeans (Τζιν)

800

800

Spin Only (Μόνο στύψιμο)

1000

1200

Προεπιλεγμένη
ταχύτητα (σ.α.λ.)
1400

1600

Rinse&Spin
(Ξέβγαλμα&Στύψιμο)

1000

1200

Dry Only (Στέγνωμα μόνο)

1400

1600

Mix (Μικτής ύφανσης)

800

800

Baby Care (Μωρουδιακά)

800

800

Synthetic (Συνθετικά)

1200

1200

Cotton (Βαμβακερά)

1400

1600

1 Hour W/D (1 ώρα Πλύσιμο/
Στέγνωμα)

1400

1400

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Όταν η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού είναι σβηστή, σημαίνει ότι ο επιλεγμένος αριθμός στροφών είναι 0.
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Σίγαση ηχητικών ειδοποιήσεων

Temp.
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

Start/Pause
(Έναρξη/Διακοπή)

Spin

or

Dry

Temp.

Πατήστε τα κουμπιά [Temp. (θερμοκρ.)]&[Spin (Στύψιμο)] για 3
δευτ. για να θέσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις σε σίγαση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχητικών ειδοποιήσεων, πατήστε τα δύο κουμπιά ξανά για 3
δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση θα διατηρηθεί μέχρι την επόμενη ενεργοποίηση της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης ηχητικών ειδοποιήσεων, η συσκευή δεν θα εκπέμπει πλέον ηχητικές
ειδοποιήσεις.
Στέγνωμα
Πατήστε το κουμπί Dry (Στέγνωμα) παρατεταμένα για να επιλέξετε το επίπεδο στεγνώματος: Extra Dry (Επιπλέον
στέγνωμα)/Norma Dry (Normal) (Κανονικό στέγνωμα) (Κανονική υφή)/ Gentle Dry (Soft) (Ήπιο στέγνωμα) (Απαλή
υφή).
Επιπλέον στέγνωμα: Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία αν πρέπει να φορέσετε τα ρούχα αμέσως
Κανονικό στέγνωμα (Κανονική υφή): Η φυσιολογική διαδικασία στεγνώματος
Ήπιο στέγνωμα (Απαλή υφή): Ενδείκνυται για ελαφρύ στέγνωμα
Στέγνωμα στον αέρα: Τα ρούχα περιστρέφονται μέσα στον κάδο προκειμένου να καταπολεμηθούν οι
περίεργες οσμές χωρίς τη χρήση νερού σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Συμβουλές για το στέγνωμα
-- Το στέγνωμα μπορεί να εκτελεστεί μετά το στύψιμο
-- Για να εξασφαλίσετε ένα ποιοτικό στέγνωμα, χωρίστε τα ρούχα σας ανάλογα με το είδος και τη θερμοκρασία
στεγνώματος.
-- Ο χρόνος στεγνώματος των συνθετικών ρούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον καθορισμένο.
-- Εάν θέλετε να σιδερώσετε τα ρούχα μετά το στέγνωμα, τοποθετήστε τα για σύντομο χρονικό διάστημα στη Ρούχα
μη κατάλληλα για στέγνωμα
• Ρούχα μη κατάλληλα για στέγνωμα
-- Ιδιαίτερα ευαίσθητα είδη όπως συνθετικές κουρτίνες, είδη από μαλλί και μετάξι, ρούχα με μεταλλικά μέρη, νάιλον
καλσόν, ογκώδη ρούχα, όπως αδιάβροχα μπουφάν, κουβερλί, παπλώματα, υπνόσακοι και καπιτονέ μπουφάν δεν θα
πρέπει να στεγνώνονται.
-- Ρούχα με επένδυση από αφρό καουτσούκ ή παρόμοια υλικά δεν πρέπει να στεγνώνονται σε στεγνωτήριο.
-- Υφάσματα που έχουν υπολείμματα από λοσιόν φορμαρίσματος ή σπρέι φροντίδας μαλλιών, ασετόν ή παρόμοια
διαλύματα δεν πρέπει να στεγνώνονται σε στεγνωτήριο προκειμένου να αποφευχθεί ο σχηματισμός επιβλαβών ατμών
Επιβεβαίωση επιλογής
Επιβεβαιώστε την επιλογή της λειτουργίας Πρόπλυση, Επιπλέον ξέβγαλμα, Γρήγορη πλύση, Νυχτερινή πλύση
ή Εύκολο σιδέρωμα.
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Προγράμματα
Δυνατότητα επιλογής προγράμματος ανάλογα με το είδος των ρούχων για πλύσιμο.
Πρόγραμμα
Cotton (Βαμβακερά)

Ανθεκτικά ρούχα με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίας από βαμβάκι ή λινό.

Cotton Eco (Βαμβακερά Eco) Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, επιλέξτε μεγαλύτερη διάρκεια πλύσης.
Synthetic (Συνθετικά)

Για το πλύσιμο συνθετικών ρούχων όπως πουκάμισα, παλτό, ρούχα μικτής
ύφανσης. Όσον αφορά τα πλεκτά ρούχα, λόγω της αραιής πλέξης τους, πρέπει να
χρησιμοποιείται λιγότερη ποσότητα απορρυπαντικού ώστε να μη δημιουργηθεί
υπερβολική ποσότητα αφρού.

Baby Care (Μωρουδιακά)

Ενδείκνυται για το πλύσιμο βρεφικών ρούχων για βέλτιστο αποτέλεσμα καθαριότητας
και απόδοσης ξεβγάλματος για την προστασία της βρεφικής επιδερμίδας.

Jeans (Τζιν)

Ειδικό πρόγραμμα για τζιν.

Mix (Μικτής ύφανσης)

Ανάμεικτο φορτίο από βαμβακερά και συνθετικά ρούχα.

Colors (Χρωματιστά)

Για βελτιωμένη προστασία των έντονα χρωματιστών ρούχων.

Sport Wear (Αθλητικά)

Για αθλητικά ρούχα.

Quick 15’
(Γρήγορο 15’)

Εξαιρετικά σύντομο πρόγραμμα κατάλληλο για μικρές ποσότητες ελαφρώς
λερωμένων ρούχων.

Delicate (Ευαίσθητα)

Για ευαίσθητα ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο από μετάξι, σατέν, συνθετικές ίνες
ή ανάμεικτα υφάσματα.

Wool

Μάλλινα ρούχα ή ρούχα με υψηλή περιεκτικότητα σε μαλλί κατάλληλα για πλύσιμο
στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλύσης για την αποφυγή
συρρίκνωσης των υφασμάτων, μεγαλύτερες παύσεις κατά τη διάρκεια του
προγράμματος (τα ρούχα παραμένουν στο υγρό πλύσης).

Spin Only
(Μόνο στύψιμο)

Επιπλέον στύψιμο με δυνατότητα επιλογής των στροφών.

Rinse&Spin
(Ξέβγαλμα&Στύψιμο)

Επιπλέον ξέβγαλμα με στύψιμο.

Dry Only
(Στέγνωμα μόνο)

Επιλέξτε το για το στέγνωμα ρούχων, η θερμοκρασία είναι διαφορετική. Ο χρόνος
στεγνώματος ρυθμίζεται ανάλογα με το φορτίο.

1 Hour W/D
(1 ώρα Πλύσιμο/Στέγνωμα)

Για μικρά συνθετικά ρούχα ή πουκάμισα, ο περιορισμός του φορτίου είναι 1 kg
(περίπου 4 πουκάμισα). Όταν έχετε ένα επείγον ραντεβού, αλλά κανένα καθαρό
πουκάμισο στην ντουλάπα, αυτό το πρόγραμμα θα σας λύσει τα χέρια. Η διάρκεια
του προγράμματος είναι μόνο 1 ώρα και περιλαμβάνει τόσο το πλύσιμο όσο και το
στέγνωμα. Παρατήρηση: Οι μεγάλες πετσέτες ή τα τζιν δεν είναι κατάλληλα για το
πρόγραμμα αυτό, θα παρατείνουν τη διάρκειά του και θα επηρεάσουν το ποσοστό
της υγρασίας.

Rapid 45’ (Γρήγορο 45’)

Ενδείκνυται για το γρήγορο πλύσιμο λίγων και όχι πολύ λερωμένων ρούχων.

Bedding (Κλινοσκεπάσματα) Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται ειδικά για το πλύσιμο παπλωμάτων.
Rapid 15’ (Γρήγορο 15’)

Ενδείκνυται για το γρήγορο πλύσιμο λίγων και όχι πολύ λερωμένων ρούχων.

Μούλιασμα

Μούλιασμα των ρούχων για λίγο πριν από το πλύσιμο.

Active Speed (Γρήγορη
ταχύτητα)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, παράγεται περισσότερος αφρός μέσα
στον κάδο. Εξασφαλίζεται βελτιωμένη απόδοση πλύσης.

Αυτόματο

Για τη διευκόλυνση των χρηστών, αυτό το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα
προσαρμογής του χρόνου πλύσης ανάλογα με το φορτίο.

Tub Clean (Drum Clean)
(Καθαρισμός κάδου και
σωλήνα)

Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται συγκεκριμένα για τον καθαρισμό του κάδου και του
σωλήνα. Εκτελείται απολύμανση σε υψηλή θερμοκρασία 90 °C για πιο οικολογικό πλύσιμο
των ρούχων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δεν μπορούν να προστεθούν ρούχα
ή άλλα είδη για πλύσιμο. Προσθέσετε κατάλληλη ποσότητα χλωριούχου λευκαντικού στον
κάδο για βελτιωμένα αποτελέσματα καθαρισμού. Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει αυτό το
πρόγραμμα σε συχνή βάση ανάλογα με τις ανάγκες του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Ανατρέξτε στο προϊόν σας για την επιλογή των προγραμμάτων.
14
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Πίνακας προγραμμάτων πλύσης
Πρόγραμμα

Cotton Eco (Βαμβακερά Eco)

Φορτίο πλύσης/στεγνώματος (kg)

Θερμοκρ. °C

Προεπιλεγμένη διάρκεια (ώρες)

8.0

10.0

12.0

Προεπιλεγμένη

8.0
1400

10.0
1600

12.0
1400

8.0

10.0

12.0

60

5:13

4:57

4:57

Sport Wear (Αθλητικά)

4.0

5.0

6.0

40

0:45

0:45

0:45

Quick (Γρήγορο)

2.0

2.0

2.0

Κρύο

0:15

0:15

0:15

Delicate (Ευαίσθητα)

2.5

2.5

2.5

30

0:50

0:50

0:50

Wool (Μάλλινα)

2.0

2.0

2.0

40

1:07

1:17

1:17

Colors (Χρωματιστά)

8.0

10.0

12.0

Κρύο

1:10

1:10

1:10

Jeans (Τζιν)

8.0

10.0

12.0

60

1:45

1:45

1:45

Spin Only (Μόνο στύψιμο)

8.0

10.0

12.0

—

0:12

0:12

0:12

Rinse&Spin
(Ξέβγαλμα&Στύψιμο)

8.0

10.0

12.0

—

0:20

0:20

0:20

—/6.0

—/7.0

—/7.0

—

3:29

4:25

5:39

 ry Only
D
(Στέγνωμα μόνο)
Mix (Μικτής ύφανσης)

8.0/6.0

10.0/7.0

12.0/8.0

40

1:13

1:13

1:13

10.0/5.0

12.0/6.0

30

1:20

1:20

1:20

Baby Care (Μωρουδιακά)

8.0/4.0

Synthetic (Συνθετικά)

4.0/4.0

5.0/5.0

6.0/6.0

40

2:20

2:20

1:40

Cotton (Βαμβακερά)

8.0/6.0

10.0/7.0

12.0/8.0

40

2:40

2:40

2:40

 our W/D (1 ώρα
H
Πλύσιμο/Στέγνωμα)

1.0/1.0

1.0/1.0

1.0/1.0

40

0:59

0:59

0:59

• Ενεργειακή κλάση: Β
Πρόγραμμα δοκιμής ενεργειακής κατανάλωσης: Βαμβακερά Eco 60°C, Στροφές: ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός
στροφών, ορισμός διαφορετικού αριθμού στροφών ως προεπιλογή.
1/2 φορτίου για συσκευή χωρητικότητας 8,0/10,0/12,0 Kg. 4,0/5,0/6,0Kg.
Τα προγράμματα «Βαμβακερά Eco 60°C/40°C» είναι τα τυπικά προγράμματα πλύσης και το «Dry only (Στέγνωμα
μόνο)» με βάση τα οποία έχουν προσδιοριστεί τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα και στο φύλλο τεχνικών
χαρακτηριστικών προϊόντος. Αυτά τα προγράμματα είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό φυσιολογικά λερωμένων
βαμβακερών ρούχων και είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τη συνδυαστική κατανάλωση ενέργειας
και νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Οι παράμετροι του πίνακα παρατίθενται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Οι πραγματικές παράμετροι ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
μπορούν να επιλεγούν για τη λειτουργία στεγνώματος.
• Τα προγράμματα με το σύμβολο
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρισμός και φροντίδα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία
ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.
Καθαρισμός πλαισίου
Η σωστή συντήρηση του πλυντηρίου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Η
επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με αραιωμένα, μη λειαντικά, ουδέτερα απορρυπαντικά,
εάν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση υπερχείλισης νερού, σκουπίστε με ένα πανί για να το
απορροφήσετε. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Απαγορεύεται η χρήση μυρμηκικού οξέος και αραιωμένων διαλυτών ή ισοδυνάμων τους,
όπως οινόπνευμα, διαλύτες ή χημικά προϊόντα κ.λπ.
Καθαρισμός κάδου
Τα υπολείμματα σκουριάς που αφήνουν τα μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό του κάδου θα πρέπει να αφαιρούνται
αμέσως με απορρυπαντικό χωρίς χλώριο. Μη χρησιμοποιείτε ατσαλόσυρμα για τον καθαρισμό..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην τοποθετείτε ρούχα στο πλυντήριο κατά τον καθαρισμό του κάδου.
Καθαρισμός λάστιχου στεγανοποίησης και τζαμιού πόρτας
Καθαρίζετε το τζάμι και το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας μετά
από κάθε πλύση αφαιρώντας τυχόν χνούδια και λεκέδες. Σε περίπτωση
συσσώρευσης χνουδιών, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή. Αφαιρέστε
τυχόν κέρματα, κουμπιά και άλλα αντικείμενα από το λάστιχο
στεγανοποίησης μετά από κάθε πλύση.
Καθαρισμός φίλτρου εισόδου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Σε περίπτωση μειωμένης πίεσης του νερού, πρέπει να
καθαριστεί το φίλτρο εισόδου.
Καθαρισμός του φίλτρου στη βρύση
1. Κλείστε τη βρύση.
2. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού από τη
βρύση.
3. Καθαρίστε το φίλτρο.
4. Επανασυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.
Καθαρισμός φίλτρου πλυντηρίου-στεγνωτηρίου:
1. Ξεβιδώστε τον σωλήνα παροχής από το πίσω μέρος της
συσκευής.
2. Τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω με μια μακριά πένσα και
κατόπιν επανατοποθετήστε το, αφού το πλύνετε.
3. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να καθαρίσετε το φίλτρο.
4. Επανασυνδέστε τον σωλήνα παροχής.

d.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν η βούρτσα δεν είναι καθαρή, μπορείτε να τραβήξετε το φίλτρο προς τα έξω και να το πλύνετε ξεχωριστά.
• Επανασυνδέστε τον σωλήνα και ανοίξτε τη βρύση.
16
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Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού
1. Στο κάλυμμα της θήκης μαλακτικού μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού, πατήστε προς τα κάτω το σημείο που
επισημαίνεται με το βέλος.
2. Ανασηκώστε το κλιπ προς τα πάνω και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μαλακτικού. Πλύνετε όλα τα διαμερίσματα
με νερό.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μαλακτικού και σπρώξτε το συρτάρι στη θέση του.
1

2

3

4

A

Πιέστε το κλιπ και αφαιρέστε
το συρτάρι απορρυπαντικού

Καθαρίστε το συρτάρι και το
κάλυμμα της θήκης μαλακτικού
κάτω από τρεχούμενο νερό

Καθαρίστε την εσοχή με μια
μαλακή βούρτσα

Επανατοποθετήστε
το συρτάρι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικές ή καυστικές ουσίες για να καθαρίσετε πλαστικά μέρη.
Καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποστράγγισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
•
•
•
•

Προσέξτε τις υψηλές θερμοκρασίες νερού!
Αφήστε το διάλυμα του απορρυπαντικού να κρυώσει.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας πριν από την πλύση.
Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να συγκρατήσει τα νήματα και τις κλωστές, καθώς και τα μικρά ξένα
σωματίδια που προκύπτουν κατά την πλύση.
• Καθαρίστε το φίλτρο σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίσετε τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.
1

3

2

Σωλήνας αποστράγγισης
έκτακτης ανάγκης
Ανοίξτε το πορτάκι στο κάτω
πλαίσιο

Περιστρέψτε την τάπα κατά 90° και
τραβήξτε προς τα έξω τον σωλήνα
αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης και
αφαιρέστε το κάλυμμά του.

4

Τραβήξτε το φίλτρο προς
τα έξω γυρίζοντάς το
αριστερόστροφα

Μόλις το νερό στραγγίξει,
επανατοποθετήστε τον
σωλήνα αποστράγγισης στη
θέση του

6

5

Αφαιρέστε τα ξένα σωματίδια

17
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της βαλβίδας και ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης
επανατοποθετούνται σωστά στη θέση τους. Οι πλάκες με τις τάπες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις πλάκες των
οπών, διαφορετικά ενδέχεται να υπάρξει διαρροή νερού.
• Σε συσκευές που δεν διαθέτουν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, περιστρέψτε
απευθείας την τάπα στο κάτω πλαίσιο για να τρέξει το νερό στη λεκάνη.
• Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, και ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί, μπορεί να ρέει καυτό
νερό στο εσωτερικό της αντλίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της αντλίας ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος
πλύσης. Περιμένετε πάντοτε έως ότου ο κύκλος ολοκληρωθεί και ο κάδος αδειάσει. Κατά την επανατοποθέτηση του
καλύμματος, βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζει σωστά στη θέση του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να δείτε αν μπορείτε να το
λύσετε μόνοι σας. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.
Περιγραφή

Αιτία

Λύση

Η συσκευή δεν λειτουργεί

Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά και
τα ρούχα έχουν σφηνώσει.

Κλείστε την πόρτα σωστά και επανεκκινήστε τη
συσκευή. Ελέγξτε τα ρούχα.

Η πόρτα δεν ανοίγει

Έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη
ασφαλείας.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία, επαναλειτουργήστε τη συσκευή

Διαρροή νερού

Οι συνδέσεις δεν είναι αρκετά
σφιχτές.

Ελέγξτε και συνδέστε καλά τον σωλήνα εισόδου
νερού. Ελέγξτε και καθαρίστε τον σωλήνα
εξόδου νερού.

Υπολείμματα
απορρυπαντικού στη θήκη

Η σκόνη απορρυπαντικού έχει
βραχεί ή/και έχουν σχηματιστεί
σβόλοι

Καθαρίστε και σκουπίστε τη θήκη
απορρυπαντικού μέχρι να στεγνώσει.

Η φωτεινή ένδειξη ή η οθόνη Η πλακέτα τυπωμένου
δεν ανάβει
κυκλώματος έχει αποσυνδεθεί ή
υπάρχει βλάβη στην καλωδίωση.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν
το φις του καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο στην πρίζα.

Μη φυσιολογικός θόρυβος

Ελέγξτε εάν έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια
στερέωσης Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
τοποθετηθεί σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο.

Τα μπουλόνια στερέωσης δεν
έχουν αφαιρεθεί. Το δάπεδο δεν
είναι στέρεο ή επίπεδο.

Κωδικοί σφαλμάτων
Περιγραφή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αιτία

Λύση

Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά

Επαναλειτουργήστε τη συσκευή μόλις η πόρτα
κλείσει
Ελέγξτε αν έχουν σφηνώσει ρούχα που
εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας

Πρόβλημα έγχυσης νερού κατά τη
διάρκεια του κύκλου πλύσης.

Ελέγξτε εάν η πίεση του νερού είναι αρκετά
υψηλή. Ισιώστε τον σωλήνα νερού.
Καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου.

Η αποστράγγιση του νερού
διαρκεί περισσότερο από το

Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος σωλήνας
αποστράγγισης έχει φράξει

Υπερχείλιση νερού

Επανεκκινήστε τη συσκευή.

Άλλα

Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν το πρόβλημα
παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

• Αφού κάνετε τους ελέγχους, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει ή στην
οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί σφαλμάτων, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις.
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Μέγ. ένταση ρεύματος

10A

Τυπική πίεση νερού

0.05MPa~1MPa

H

Τεχνικά χαρακτηριστικά

W

Παροχή ισχύος

220-240V~,50Hz

Χωρητικότητα πλύσης

8.0kg

Χωρητικότητα στεγνώματος

6.0kg

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

595x470x850

Βάρος

64kg

Ονομαστική ισχύς:

2050/1900W

Ισχύς στεγνώματος

1350/1300W

D

Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντος
Χωρητικότητα πλύσης

8kg

Χωρητικότητα στεγνώματος

6kg

Στροφές στυψίματος

1400/1600 rpm
❶

Ενεργειακή κλάση
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο (για πλύσιμο και στέγνωμα με
πλήρες φορτίο στους 60°C)

B/A
6.48/5.44kwh/Cycle

Κατανάλωση νερού ανά κύκλο (συνολική)

136/152 L/cycle

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (χρήση στεγνωτηρίου)

❷

1296/1088kWh /annual

Ετήσια κατανάλωση νερού (χρήση στεγνωτηρίου)

❷

27200/30400L /annual

Ετήσια κατανάλωση νερού (χωρίς χρήση του στεγνωτηρίου)

❸

264/192kWh /annua

Ετήσια κατανάλωση νερού (χωρίς χρήση του στεγνωτηρίου)

❸

12800L /annual

Κλάση απόδοσης πλύσης

❹

A

Κλάση απόδοσης στεγνώματος με στύψιμο

❺

B/A

Τυπικός κύκλος πλύσης

❻

Cotton ECO

Κατανάλωση ενέργειας στο πρόγραμμα Cotton ECO (Βαμβακερά ECO) στους 60°C με πλήρες
φορτίο (πλύσιμο)
Κατανάλωση νερού στο πρόγραμμα Cotton ECO (Βαμβακερά ECO) στους 60°C με πλήρες
φορτίο (πλύσιμο)
Ποσοστό υπολειμματικής υγρασίας στο πρόγραμμα Cotton ECO 60°C με πλήρες φορτίο
(πλύσιμο)
Διάρκεια προγράμματος Cotton ECO 60°C με πλήρες φορτίο (πλύσιμο)
Κατανάλωση ενέργειας κατά το Στέγνωμα με πλήρες φορτίο (στέγνωμα)
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64L/cycle
53/44%
350/310min
5.16/4.50kwh /cycle
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Κατανάλωση νερού κατά το Στέγνωμα με πλήρες φορτίο (στέγνωμα)

72/88L/cycle

Ποσοστό υπολειμματικής υγρασίας στη λειτουργία Στεγνώματος με πλήρες φορτίο
(στέγνωμα)
Διάρκεια προγράμματος στη λειτουργία Στεγνώματος με πλήρες φορτίο (στέγνωμα)

0%
345/340min

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση μη λειτουργίας

0.5W

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής

1.0W

Στάθμη θορύβου κατά το πλύσιμο

59/56dB (A)

Στάθμη θορύβου κατά το στύψιμο

78dB (A)

Στάθμη θορύβου κατά το στέγνωμα

62dB (A)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Ορισμός προγράμματος δοκιμής σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο EN 50229:2015 και την οδηγία 96/60/EΚ της
Επιτροπής.
• Κατά την εκτέλεση δοκιμαστικών προγραμμάτων, πλύνετε το καθορισμένο φορτίο στον μέγιστο αριθμό στροφών.
• Οι πραγματικές παράμετροι εξαρτώνται από τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και ενδεχομένως να διαφέρουν
από τις παραμέτρους που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
• Κατά τη δοκιμή με το τυπικό πρόγραμμα (στέγνωμα), το φορτίο χωρίζεται σε δύο μέρη, τα οποία εξετάζονται
μεμονωμένα. Η κατανάλωση ενέργειας, νερού και η διάρκεια του προγράμματος είναι το συνολικό άθροισμα των
στοιχείων που προκύπτουν για τα δύο αυτά μέρη.
• Το πλυντήριο-στεγνωτήριο οικιακής χρήσης διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ενέργειας. Η μετάβαση σε κατάσταση
αναμονής λειτουργίας γίνεται σε λιγότερο από 1 λεπτό.
Παρατηρήσεις
❶ Η κλάση ενεργειακής απόδοσης κυμαίνεται από A (ανώτερη απόδοση) έως D (κατώτερη απόδοση).
❷ Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας και νερού για μια τετραμελή οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης του στεγνωτηρίου (με βάση 200 κύκλους λειτουργίας).
❸ Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας και νερού για μια τετραμελή οικογένεια, μη συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης του στεγνωτηρίου (με βάση 200 κύκλους λειτουργίας).
Ετήσια κατανάλωση νερού, με βάση 220 κύκλους πλύσης στο τυπικό πρόγραμμα στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και
μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
❹ Κλάση απόδοσης πλύσης
❺ Κλάση απόδοσης στυψίματος που κυμαίνεται από G (λιγότερη αποδοτική) έως A (πλέον αποδοτική)
❻ Ως τυπικό πρόγραμμα ορίζεται το προεπιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης. Αυτό το πρόγραμμα ενδείκνυται για το
πλύσιμο φυσιολογικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά τη
συνδυαστική κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο βαμβακερών ρούχων. Η πραγματική θερμοκρασία του
νερού ενδέχεται να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία του κύκλου πλύσης.
Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού ανάλογα με τη θερμοκρασία πλύσης για βέλτιστα αποτελέσματα
πλύσης και μειωμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας.
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SAFETY INSTRUCTIONS
Risk to children!
• EN countries: the appliance 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
concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children
should not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance should not be made by
children without supervision.
• Children of less than 3 years should be
supervised to ensure that they do not play with
appliance.
• Animals and children could climb into the
machine. Check the machine before every
operation.
• Kids should be supervised so that they do not
play with the appliance.
• Glass door may be very hot during the operation.
Keep kids and pets far away from the machine
during the operation very wet rooms as well as in
the rooms with explosive or caustic gas.
• Remove all packages and transport bolts before
using the appliance. Otherwise, serious damage
may result.

For your safety,the information in this manual must
be followed to minimize the risk of fire or explosion,
electric shock, or to prevent property damage,
personal injury or loss of life.
Explanation of the symbols:

WARNING!
This combination of symbol and signal word
indicates a potentially dangerous situation which
may result in death or serious injuries unless it’s
avoided.

CAUTION!
This combination of symbol and signal word
indicates a potentially dangerous situation which
may result in slight or minor injuries or damage to
property and the environment.

NOTE
This combination of symbol and signal word
indicates a potentially dangerous situation which
may result in slight or minor injuries.

Risk of explosion!
• Do not wash or dry articles that have been
cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with
combustible or explosive substances( such as
wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning
solvents, kerosene, etc.) This may result in fire or
explosion.
• Before hand thoroughly rinse items of washing
by hand.

WARNING!
The electric shock!
• 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.
• Before any maintenance the device, unplug the
appliance from the mains.
• Always unplug the machine and turn off the water
supply after use. The max. inlet water pressure, in
pascals. The min. inlet water pressure, in pascals.
• To ensure your safety, power plug must be
inserted into an earthed three-pole socket.
Check carefully and make sure that your socket is
properly and reliably earthed.
• 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.
• Pull out its plug from the power socket before
cleaning or maintenance.
• Do not use any socket with rated current less than
that of appliance. Never pull out power plug with
wet hand.
• Please remember to disconnect water and power
supply immediately after the clothes are washed.

CAUTION!
Installing the product!
• This appliance is for indoor use only.
• It isn’t intended to be built-in using.
• The openings must not be obstructed by a
carpet. The appliance should not be installed in
bath room or very wet rooms as well as in the
rooms with explosive or caustic gases.
• The appliance with single inlet valve only can
be connected to the cold water supply. The
appliance with double inlet valves should be
correctly connected to the hot water and cold
water supply.
• Plug must be accessible after installation.
• The appliance must not be installed behind a
lockable door, a sliding door or a door with a
hinge on the opposite side to that of the washer
dryer.
• The appliance shall not be installed at a humid
place. The household appliance isn’t intended to
be built-in.
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• Do not dry unwashed items in the appliance.
• Items that have been soiled with substances
such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol,
kerosene, spot removers, turpentine, waxes and
wax removers should be washed in hot with an
extra amount of detergent before being dried in
the appliance.
• Items such as foam rubber (latex foam), shower
caps, water proof textiles, rubber backed articles
and clothes or pillows fitted with foam rubber
pads should not be dried in the machine.
• Fabric softeners, or similar products, should
be used as specified by the fabric softener
instructions.
• The machine whose lid can be opended during
water extraction,that it takes 15s or more for
complete stop of water extracting chamber tub.
• The final part of a washer dryer cycle occurs
without heat (cool down cycle) to ensure that the
items are left at a temperature that ensures that
the items will not be damaged.
• Remove all objects from pockets such as lighters
and matches before use the appliance.
• WARNING: Never stop a washer dryer before
the end of the drying cycle unless all items are
quickly removed and spread out so that the heat
is dissipated.

• Remove all packages and transport bolts before
using the appliance. Otherwise, serious damage
may result.
Risk of damaging appliance!
• The product is only for home use and is only
designed for the textiles suitable for machine
washing and drying.
• Do not climb up and sit on top cover of the
machine.
• Do not lean against machine door.
• 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 protruded part on the machine while lifting.
Machine door can not be used as the handle
during the conveyance.
4. This appliance is heavy. Transport with care.
5. Hands should not be inserted into running
water extracting tub.
• Please do not close the door with excessive
forces. If it is found difficult to close the door,
please check if the clothes are put in or
distributed well.
• It is forbidden to wash carpets.

Packaging/Old appliance

Operating the appliance!
• Before washing the clothes at first time, the
product should be operated in one round of the
whole procedures without the clothes inside.
• Flammable and explosive or toxic solvents are
forbidden. Gasoline and alcohol etc. Should
not be used as detergents. Please only select
the detergents suitable for machine washing,
especially for drum.
• Make sure that all pockets are emptied. Sharp
and rigid items such as coins, brooch, nails,
screws, stones etc. may cause serious damages to
this machine.
• 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.
• Be careful of burning when the product drains
hot washing water.
• After the program is completed, Please wait for
two minutes to open the door (Some model).
• Never refill the water by hand during washing.
• If it is unavoidable that fabrics that contain
vegetable or cooking oil or have been
contaminated by hair care products. it be placed
in a tumble dryer they should first be washed in
hot water with extra detergent, this will reduce,
but not eliminate, the hazard.
• Adequate ventilation has to be provided to
avoid the back flow of gases into the room from
appliances burning other fuels, including open
fires.

This marking indicates that this product should
not be disposed with other household wastes
throughout the
EU. To prevent possible harm to the environment
or human health from uncontrolled waste disposal,
recycle
it responsibly to promote the sustainable reuse
of material resources. To return your used device,
please use the collection systems or contact the
retailer where the product was purchased. They
return and can take this product for environmentally
safe recycling.
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INSTALLATION
Product Description

Top cover

Water supply hose

Control panel
Power supply cord
Detergent dispenser

Drum

Door

Service filter
Drain hose

NOTE
• The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.
Accessories

Transport hole plug

Supply hose
cold water

Supply hose hot
water (optional)

Drain hose support
(optional)

Owner’s manual

Installation area

WARNING!
• Stability is important to prevent the product from
wandering!
• Make sure that the product should not stand on the
power cord.
23
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Before installing the machine, the location characterized as
follows shall be selected:
1.
2.
3.
4.
5.

Rigid, dry, and level surface
Avoid direct sunlight
Sufficient ventilation
Room temperature is above 0°C
Keep far away from the heat resources such as coal or gas.

Unpacking the washer dryer

WARNING!
• Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
• There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.
1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washer dryer and remove the base packing. Make sure the small triangle foam is removed with
the bottom one together. If not, lay the unit down with side surface, then remove the small foam from the
unit bottom manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.
Remove transport bolts

WARNING!
• You must remove the transport bolts from the backside before using the product.
• You’ll need the transport bolts again if you move the product , so make sure you keep them in a safe place
Please take the following steps to remove the bolts:
1. Loosen 4 bolts with spanner and then remove them.
2. Stop the holes with transport hole plugs.
3. Keep the transport bolts properly for future use.
Levelling the washer dryer

WARNING!
• The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.
1. Check if the legs are closely attached to the cabinet. If not, please turn them to their original positions
tighten the nuts.
2. Loosen the lock nut turn the feet until it closely contacts with the floor.
3. Adjust the legs and lock them with a spanner, make sure the machine is steady.
2

1

3

4

Lock nut
Foot
Raise

Lower
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Connect Water Supply Hose

WARNING!
• To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter!
• Do not kink, crush, modify or sever water inlet hose.
• For the model equips hot valve,connect it to hot water tap with hot water supply hose. Energy
consumption will decrease automatically for some program.
Connect the inlet pipe as indicated, There are two ways to connect the inlet pipe.
1. Connection between ordinary tap and inlet hose.
2

1

4

3
Slide bushing

Clamp nut
Loosen clamp nut and
four bolts

Tighten clamp nut

Press slide bushing insert inlet
hose into connecting base

Connection finished

2. Connection between screw tap and inlet hose.
Slide bushing

Tap with threads and inlet hose

Special tap for washing machine

Connect the other end of inlet pipe to the inlet
valve at the backside of product and fasten the
pipe tightly clockwise.

Water Inlet valve

Drain Hose

WARNING!
• Do not kink or protract the drain hose.
• Position drain hose properly ,otherwise damage might result of water leakage.
There are two ways to place the end of drain hose:

Max.100cm

2. Connect it to a drain pipe.

Water drain
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Min.60cm

1. Put the hose into the water drain

Water supply hose
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NOTE
• If the machine has drain hose support, please install it like the following.
Hose
Retainer
Min.60cm
Max.100cm

Drain

Bind
Max.100c
Min.60cm

WARNING!
• When installing drain hose, fix it properly with a rope.
• If drain hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause abnormal noises.

OPERATIONS
Quick Start
CAUTION!
• Before washing, please make sure it’s installed properly.
• Before washing at first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures
without clothes in as follows.
1. Before Washing
Main
wash

Softener
Prewash
Plug in

Open tap

Load

Close door

Add detergent

NOTE
• Detergent need to be added in “case I“ after selecting pre-washing for machines with this function.
2. Washing

Power On

Select program

Select function or default

Start up

NOTE
• If default is selected, step 3 can be skipped.
• The function button line chart is for reference only, please refer to real product as standard.
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3. After Washing
Buzzer beep or “End” on display.

Before Each Washing
• The working condition of the washer should be (0-40)°C. If used under 0°C,the inlet valve and draining
system may be damaged. If the machine is placed under condition of 0°C or less, then it should be
transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose are not frozen
before use.
• Please check the labels and the explanation of using detergent before wash. Use non-foaming or lessfoaming detergent suitable for machine washing properly.

Check the label

Take out the items out of the pockets

Knot the long strips, zip or button

Put small clothes into the pillow slip

Turn easy-pilling and long-pile fabric
inside out

Separate clothes with different textures

WARNING!
• When washing a single piece of clothing, it may easily cause great eccentricity and give an alarm due
to great unbalance. Therefore, it is suggested to add one or two more pieces of clothing to be washed
together so that draining can be done smoothly.
• Don’t washing the clothes touching with kerosene, gasoline, alcohol and other flammable materials.

Detergent Dispenser
Prewash detergent
Main wash detergent
Softener

Dam-board
Liquid detergent

Dam-board
Powder detergent

Pull out the dispenser

CAUTION!
• Detergent only need to be added in “case I“ after selecting pre-washing for machines with this function.
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Program

Program

Cotton

Dry Only

Cotton Eco

Spin Only

1 Hour W/D

Delicate

Jeans

Quick

Colors

Sport Wear

Mix

Baby Care

Wool

Synthetic

Rinse&Spin
Means must

Means optional

NOTE
• As for the agglomerated or ropy detergent or additive, before they are poured into the detergent box, it
is suggested to use some water for dilution to prevent the inlet of detergent box from being blocked and
overflowing while filling water.
• Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing
performance with less water and energy consumption

Control Panel
Wash/Dry

My Cycle

1 Hour W/D

Cotton Eco

Cotton

Sport Wear

Synthetic

Quick

Baby Care

Delicate

ON/OFF

Wool

Mix
Dry Only

Colors
Jeans

Rinse and spin

Start/Pause
Press 3 sec to reload

Spin Only

4
1

Delay

Dry

5
1

Temp.

Spin

Function

Select

3
1

NOTE
• The chart is for reference only, Please refer to real product as standard.
• The program with
allows you to choose the wash speed.
1
1

On/Off
Product is switched on or off.

2
1

Start/Pause
Press the button to start or pause the
washing cycle.

3

Option
This allows you to select an additional
function and will light when selected.

4

Programs
Available according to the laundry type.

5

Display
The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages
for your washer. The display will remain on through the cycle.
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A B C D

E

F

O
N
M

G

L

Delay

Select

Door Lock

Anti-crease

Child Lock

Extra Rinse

Reload

Speed Wash

Temp.

Extra Wash

Speed

Prewash

Wash Time

K

Delay Time

Error

End

Prewash-Wash-Rinse-Spin
H I

J

Air Dry-Gentle Dry-Normal Dry-Extra Dry

Option
Pre Wash
The Prewash function can get an extra wash before main wash, it is suitable for washing the dust
rises to surface of the clothes; You need to put detergent into the Case (I) when select it.
Extra Rinse
The laundry will undergo extra rinse once after you select it.
Speed Wash
The function can decrease the washing time.
Delay
Set the Delay function:
1. Select a program
2.Press the Delay button to choose the time(the delaying time is 0-24 H.)
3.Press [Start/Pause] to commence the delay operation

Delay
On/Off

Choose the Program

Setting time

Start

Cancel the Delay function:
Press the [Delay] button until the display be 0H.It should be pressed before
starting the program. If the program already started, should press the
[On/Off] button to reset the program.

CAUTION!
If there is any break in the power supply while the machine is operating, the selected program will be stored
in special memory when the power is restarted, press the [On/Off] button, the program will continue.
Extra Wash
Very dirty clothes can choose it, select it can increase the washing time and intensity to increase
the washing effect.

/

Anti-crease
Anti-crease function can be used to reduce the wrinkles of clothes.
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Soak
When water reaches the target level, the motor will not rotate for 20 minutes while clothes are
being soaked and then the motor will start again.
Program

Option
Delay

Speed Wash

Extra Rinse

Prewash

Extra Wash

Soak

Anti-crease

Cotton Eco

○

Sport Wear

○

Quick

○

Delicate

○

○

○

Wool

○

○

○

Colors

○

○

○

Jeans

○

○

○

Spin Only

○

Rinse&Spin

○

Dry Only

○

Mix

○

○

○

○

○

○

○

Baby Care

○

○

○

○

○

○

○

Synthetic

○

○

○

○

○

○

○

Cotton

○

○

○

○

○

○

○

1 Hour W/D

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

Means optional

Other functions
Reload
This operation can be executed during the washing progress. When the drum 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.
2. The door lock is unlocked.
3. Close the door when the clothes are reloaded and press the [Start/Pause] button.
Clothes
Press[Start/Pause]3sec.

Reload the clothes

Start

CAUTION!
• Don’t use the Reload function when the water level is over the edge of the inner tub or the temperature is
higher.

/

My Cycle
Memory the frequently used programs
] 3sec. to memorize the running program. The default is cotton.
Press [
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Child Lock
To avoid miss-operation by children.

/

Function

Select

/
On/Off

Start/Pause

Press [Function] and [Select] 3
sec. till buzzer beep.

CAUTION!
•
•
•
•

Press the two button 3sec. also to be released the function.
The “Child Lock” will lock all buttons except [On/Off].
Cut off the power supply, the kid’s protection is to be released.
The child lock will remain effective when the power is resumed for some models.
Temp.
Press the button to regulate the temperature (Cold, 20 °C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)
Speed
Press the button to change the spin speed.

Speed

Program

Default Speed(rpm)
1400

Program

Default Speed(rpm)

1600

1400

1600

Cotton Eco

1400

1600

Rinse&Spin

1000

1200

Sport Wear

1200

1200

Dry Only

1400

1600

Quick

800

800

Mix

800

800

Delicate

600

800

Baby Care

800

800

Wool

600

800

Synthetic

1200

1200

Colors

1000

1200

Cotton

1400

1600

1 Hour W/D

1400

1400

Jeans

800

800

Spin Only

1000

1200

CAUTION!
• When the lights of speed are off means the spin speed is 0.
Mute the buzzer

Temp.
On/Off

Start/Pause

Spin

or

Dry

Temp.

Press the [Temp.] & [Spin] or [Dry] & [Temp.] button
for 3sec.the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the two buttons again for 3 seconds. The setting
will be kept until the next reset.

CAUTION!
• After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.
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Dry
Press the Dry button continuously to choose the dry level: Extra Dry/Normal Dry/ Gentle Dry/Air Dry.
Extra Dry: If you need to wear clothes immediately, you can choose this function
Normal Dry: The normal dry procedure
Gentle Dry: Only to dry slightly and then is just ok
Air Dry: Clothes are roated to remove peculiar smell without water in high temperature.

NOTE
• Drying hints
-- Clothes could be dried after spinning
-- To ensure quality dry the textiles, please classify them according to their kinds and the drying
temperature.
-- Synthetic should be set the proper drying time .
-- If you want to iron the clothes after drying, please put them for a while.
• Clothes not suitable for drying
-- Particularly delicate items such as synthetic curtains, woolen and silk, clothes with metal inserts, nylon
stockings, bulky clothes, such as anoraks, bedcovers, quilts, sleeping bags and duvets must not be dried.
-- Clothes padded with foam-rubber or materials similar to foam-rubber must not be machine dried.
-- Fabrics containing residues of setting lotions or hair sprays, nail solvents or similar solutions must not be
machine dried in order to avoid the formation of harmful vapours.
Option Confirm
Confirm the selection of the Pre Wash,Extra Rinse,Extra Wash,Night Wash or
Anti-crease function.

Programs
Programs are available according to the laundry type.
Programs
Cotton

Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.

Cotton ECO/Eco

To increase the washing effects, washing time is increased.

Synthetic

Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While
washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due
to its loose string construction and easily forming bubbles.

Baby Care
(Baby-Care)

Washing the baby’s clothes, it can make the baby’s wear clener and
make the rinse performance better to protect the baby skin.

Jeans

Specially for jeans.

Mix

Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.

Colors

Washing brightly colored clothes, it can protect the colors better.

Sport Wear

Washing the active wear.

Quick(Quick15’)

Extra short program approx., suitable for lightly soiled washing as
a small amounts of laundry.

Delicate
(Delicates)

For delicate, washable textiles, e.g. made of silk, satin, synthetic fibers
or blended fabrics.

Wool

Hand or machine-washable wool or richwool textiles.Especially
gentle wash program to prevent shrinkage, longer program pauses
(textiles rest in wash liquor).

Spin Only

Extra spin with selectable spin speed.
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Programs
Rinse&Spin

Extra rinse with spin.

Dry Only

Select it to dry clothes, the temperature is different .The drying time
according to the load.

1Hour W/D
(1 H Wash&Dry)

For small synthetic clothes or shirts, load limitation is 1 kg (about 4
shirts). When you have an urgent appointment but no more clean
shirts left in your cupboard, this program will help you. Time duration is
only 1 hour including wash and dry. Remark: Big towels or jeans is not
suitable for this program, they will enlarge the time duration and and
affect the moisture content.

Rapid45’

Washing few and not very dirty clothes quickly.

Bedding

This program is specially designed for washing duvets.

Rapid 15

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

Soak

Soaks the laundry for a while before washing.

Active Speed

When you start this function, it will increase more foam in the bucket,
then it will improve the wash performance.

Automatic

For the convenience of the users, this program can adjust the washing
time according to the load.

Tub Clean
(Drum Clean)

This program is specially set in this machine to clean the drum and
tube. It applies 90°C high temperature sterilization to make the clothes
washing more green. When this procedure is performed, the clothes
or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine
bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The
customer can use this procedure regularly according to the need.

NOTE
• Reference to your product to select the programs.

Washing Programs Table
Program

Cotton Eco

Washing/Drying Load (kg)

Temp. °C

8.0

10.0

12.0

Default

8.0

10.0

12.0

60

Default Time(H)
8.0

10.0

12.0

1400

1600

1400

5:13

4:57

4:57

Sport Wear

4.0

5.0

6.0

40

0:45

0:45

0:45

Quick

2.0

2.0

2.0

Cold

0:15

0:15

0:15

Delicate

2.5

2.5

2.5

30

0:50

0:50

0:50

Wool

2.0

2.0

2.0

40

1:07

1:17

1:17

Colors

8.0

10.0

12.0

Cold

1:10

1:10

1:10

Jeans

8.0

10.0

12.0

60

1:45

1:45

1:45

Spin Only

8.0

10.0

12.0

—

0:12

0:12

0:12

Rinse&Spin

8.0

10.0

12.0

—

0:20

0:20

0:20

—/6.0

—/7.0

—/7.0

—

3:29

4:25

5:39

Dry Only
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Program

Washing/Drying Load (kg)

Temp. °C

Default Time(H)
8.0

10.0

12.0

1400

1600

1400

8.0

10.0

12.0

Default

Mix

8.0/6.0

10.0/7.0

12.0/8.0

40

1:13

1:13

1:13

Baby Care

8.0/4.0

10.0/5.0

12.0/6.0

30

1:20

1:20

1:20

Synthetic

4.0/4.0

5.0/5.0

6.0/6.0

40

2:20

2:20

1:40

Cotton

8.0/6.0

10.0/7.0

12.0/8.0

40

2:40

2:40

2:40

1 Hour W/D

1.0/1.0

1.0/1.0

1.0/1.0

40

0:59

0:59

0:59

• The energy class is B
Energy test program: Cotton Eco 60°C; Speed: the highest speed; Other as the default.
Half load for 8.0/10.0/12.0Kg machine: 4.0/5.0/6.0Kg.
“Cotton Eco 60°C/40°C” is the standard washing program and “Dry only ”is the standard drying programs
to which the information in the label and the fiche relates, and they are suitable to clean normally soiled
cotton laundry and that they are the most efficient programs in terms of combined energy and water
consumptions for washing that type of cotton laundry, that the actual water temperature may differ from
the declared cycle temperature.

NOTE
• The parameters in this table are only for user’s reference. The actual parameters maybe different with the
parameters in above mentioned table.
can be choosen for the drying function.
• The program with

MAINTENANCES
Cleaning And Care
WARNING!
• Before your maintenance starts, please unplug the machine and close the tap.
Cleaning The Cabinet
Proper maintenance on the washing machine can extend its working life.
The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents
when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it
off immediately. No sharp items are allowed.

NOTE
• Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such
as alcohol, solvents or chemical products,etc.
Cleaning The Drum
• The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free
detergents. Never use steel wool.

NOTE
• Don’t put laundry in the washing machine during
the drum cleaning.
Cleaning The Door Seal and Glass
Wipe the glass and seal after each wash
to remove lint and stains. If lint builds up it can cause
leaks. Remove any coins, buttons and other objects
from the seal after each wash.
34

ENG

Cleaning The Inlet Filter

NOTE
• Inlet filter must be cleaned if the water presure is low.
Washing the filter in the tap
1. Close the tap.
2. Remove the water supply hose from the tap.
3. Clean the filter.
4. Reconnect the water supply hose.
Washing the filter in washer dryer:
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 wash
3. Use the brush to clean the filter.
4. Reconnect the inlet pipe.

d.

NOTE
• If the brush is not clean, you can pull out the filter and wash it separately;
• Reconnect, turn on the tap.
Cleaning The Detergent Dispenser
1. Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser 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.
1

2

3

4

A

Pull out the dispenser
drawer by pressing the
button marked with “A“

Clean the dispenser
drawer under water

Clean inside the recess
with an old toothbrush

NOTE
• Do not use alcohol, solvents or chemical products to clean the machine.
Cleaning The Drain Pump Filter

WARNING!
•
•
•
•
•

Be careful of the hot water!
Allow detergent solution to cool down.
Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.
Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.
Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing machine.
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1

3

2

Emergency
drain hose
Open the lower cover cap

Rotate 90° and pull out
the emergency drain hose,
and take off the hose cap

4

After water runs out,
reset the drain hose

6

5

Open the filter by turning
to the counter clockwise

Remove extraneous matter

Close the lower cover cap

CAUTION!
• Make sure that valve cap and emergency drain hose are reinstalled properly, cap plates should be inserted
aligning to hole plates otherwise water may leak;
• Some machines don’t have emergency drain hose, rotate lower cover cap directly to make water run into
basin.
• When the appliance is in use and depending on the program 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 re-tightened.

Troubleshooting
The start of the appliance does not work or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem, If not, contact the service centre.
Description

Reason

Solution

Washer dryer
cannot start up

Door is not closed properly

Restart after the door is closed
Check if the clothes are stuck

Door can’t be opened

Washer’s safety protection
design is working

Disconnect the power, restart the product

Water leakage

The connection between
inlet pipe or outlet hose is
not tighten

Check and fasten water pipes
Clean up outlet hose

Detergent residues in
the box

Detergent is dampened or
agglomerated

Clean and wipe the detergent box

Indicator or display does
not light

Disconnect the power
PC board or harness has
connection problem

Check if the power is shut down and the
power plug is connected correctly

Abnormal noise

Check if the fixing (bolts) have been removed
Check it’s installed on a solid and level floor
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Description

Reason

Solution

Door is not closed properly

Restart after the door is closed
Check if the clothes is stuck

Water injecting problem
while washing

Check if the water pressure is too low
Straighten the water pipe
Check if the inlet valve filter is blocked

Overtime water draining

Check if the drain hose is blocked

Water overflow

Restart the washer

Others

Please try again first, call up service line if there
are still troubles

NOTE
• After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes
again, contact the service.

MAX. Current

10A

Standard Water Pressure

0.05MPa~1MPa

H

Technical Specifications

W

Power Supply

220-240V~,50Hz

Washing Capacity

8.0kg

Drying Capacity

6.0kg

Dimension (W*D*H)

595*470*850

Weight

64kg

Rated Power

2050/1900W

Drying Power

1350/1300W

D

Product Fiches
Washing Capacity

8kg

Drying Capacity

6kg

Spin Speed

1400/1600 rpm
❶

Energy efficiency class
Energy consumption of per cycle(to wash and dry a full
capacity wash load at 60°C)
Water consumption of per cycle(Total)

B/A
6.48/5.44kwh/Cycle
136/152 L/cycle
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Annual energy consumption(Using the dryer)

❷

1296/1088kWh /annual

Annual water consumption(Using the dryer)

❷

27200/30400L /annual

Annual energy consumption(Never Using the dryer)

❸

264/192kWh /annua

Annual water consumption(Never Using the dryer)

❸

12800L /annual

Washing performance class

❹

A

Spin- drying efficiency class

❺

B/A

Standard washing cycle

❻

Cotton ECO

Energy consumption of the Cotton ECO 60°C at full
load(Washing)

1.32/0.94kwh /cycle

Water consumption of the Cotton ECO 60° C at full
load(Washing)

64L/cycle

Remaining moisture content of the Cotton ECO 60°C at full
load(Washing)
Programme duration of Cotton ECO 60° C at full load(Washing)
Energy consumption of the Dry at full load (Drying)

53/44%
350/310min
5.16/4.50kwh /cycle

Water consumption of the Dry at full load (Drying)

72/88L/cycle

Remaining moisture content of the Dry at full load (Drying)
Programme duration of Dry at full load (Drying)

0%
345/340min

Power consumption of off - mode

0.5W

Power consumption of Left on -mode

1.0W

Noise level of washing

59/56dB (A)

Noise level of spinning

78dB (A)

Noise level of drying

62dB (A)

NOTE
• Programme setting for testing in accordance with applicable standard EN 50229:2015+Commission
Directive 96/60/EC.
• When using the test programmes, wash the specified load using the maximum spin speed.
• The actual parameters will depend on how the applicance is used,and maybe different with the
parameters in above mentioned table.
• The testing with Standard Programme(drying) ,the load is composed of two parts to test alone,the energy
consumption,water consumption and programme duration are the total of the two parts.
• The household washer dryer machine is equipped with a power manager system. The duration of the lefton mode time is less than 1 minutes.
Remarks
❶ The energy efficiency class is from A(highest efficiency) to D (lowest efficiency).
❷ Estimated annual energy and water consumption for a four-person household, always using the dryer
(based on 200 cycles) per year.
❸ Estimated annual energy and water consumption for a four-person household, never using the dryer
(based on 200 cycles)per year;
Water consumption per year based on 220 standard washing cycles for standard program at 60°C and
40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
❹ Washing performance class.
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❺ Spin-drying efficiency class from G (least efficient) to A (most efficient).
❻ The standard program is standard washing program. The program is suitable to clean normally soiled
cotton laundry and they are the most efficient programs in terms of combined energy and water
consumptions for washing that type of cotton laundry. The actual water temperature may differ from the
declared cycle temperature.
Please choose the suitable type of detergent for the various washing temperatures to get the best
washing performance with less water and energy consumption.
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