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Αγαπητέ πελάτη, Ο στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που υπερβαίνουν τις 
προσδοκίες σας. Η συσκευή σας παράχθηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και έχει ελεγχθεί προσεκτικά και 
σχολαστικά για την ποιότητά της.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει συνταχθεί για να σας βοηθήσει στη χρήση της συσκευής σας, η οποία κατασκευάστηκε 
με την πιο πρόσφατη τεχνολογία για αξιοπιστία και μέγιστη απόδοση. 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό τον οδηγό που περιλαμβάνει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση. Για την εγκατάσταση της συσκευής 
σας απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 

Οι οδηγίες χρήσης έχουν εφαρμογή σε περισσότερα από ένα μοντέλα. Επομένως μπορεί να προκύψουν 
διαφορές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μονάδα τούρμπο στεγνώματος: 
Το σύστημα αυτό προσφέρει καλύτερη 
απόδοση στεγνώματος των πιάτων σας.

12

1. Άνω καλάθι με σχάρες
2. Άνω βραχίονας ψεκασμού
3. Κάτω καλάθι
4. Κάτω βραχίονας ψεκασμού
5. Φίλτρα
6. Ονομαστική πινακίδα

7. Πίνακας Ελέγχου
8. Θήκη απορρυπαντικού

και λαμπρυντικού
9. Θήκη άλατος

10. Συγκράτηση σκευών άνω καλαθιού
11. Άνω καλάθι για μαχαιροπίρουνα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικές προδιαγραφές

Συμμόρφωση με τα πρότυπα και Δεδομένα δοκιμών / Δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ
Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις όλων των εφαρμόσιμων Οδηγιών ΕΕ 
και των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων, τα οποία απαιτούνται για τη 
σήμανση CE. 
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.sharphomeappliances.com για ένα 
ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτού του εγχειριδίου χρήσης. 

Χωρητικότητα 15 σερβίτσια 
Ύψος 820 χλστ. - 870 χλστ.
Πλάτος 598 χλστ.
Βάθος 550 χλστ.
Καθαρό Βάρος 42,800 κ.
Παροχή ρεύματος 220-240 V, 50 Hz
Συνολική Ισχύς 1900 W
Θερμική Ισχύς 1800 W
Αντλητική Ισχύς 100 W
Ισχύς Αντλίας Αποστράγγισης 30 W
Πίεσης παροχής νερού 0.03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Ρεύμα 10 A
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ανακύκλωση
• Τα ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμοποιούνται σε ορισμένα εξαρτήματα και στη
συσκευασία.
• Τα πλαστικά εξαρτήματα σημαίνονται με διεθνείς συντομεύσεις:  (>PE< ,
>PS< , >POM<, >PP<, )
• Τα μέρη από χαρτόνι έχουν παραχθεί από ανακυκλωμένο χαρτί και θα
πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους συλλογής αποβλήτων χαρτιού
για ανακύκλωση.
• Τέτοια υλικά δεν πρέπει να απορρίπτονται στους κάδους κανονικών
απορριμμάτων. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδονται σε κέντρα ανακύκλωσης.
• Για πληροφορίες σχετικά με μεθόδους και σημεία απόρριψης, απευθυνθείτε
σε αντίστοιχα κέντρα.
Πληροφορίες ασφαλείας
Όταν παραλαμβάνετε τη συσκευή σας
• Αν δείτε οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευασία της συσκευής σας, επικοινωνήστε
με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
• Ξετυλίξτε τα υλικά συσκευασίας όπως αναφέρεται και απορρίψτε τα σύμφωνα
με τους κανόνες.
Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη εγκατάσταση της συσκευής
• Επιλέξτε ένα κατάλληλο, ασφαλές και οριζόντιο μέρος για να εγκαταστήσετε
τη συσκευή σας.
Διενεργήστε την εγκατάσταση και τη σύνδεση της συσκευής σας ακολουθώντας
τις οδηγίες.
• . Η συσκευή αυτή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να επισκευάζεται μόνο από
εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις.
• Μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη συσκευή
αυτή.
• Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το
ρεύμα.
• Ελέγξτε αν το σύστημα ηλεκτρικών ασφαλειών του χώρου εγκατάστασης έχει
συνδεθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμφωνούν με τις τιμές που
αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατάει το καλώδιο ρεύματος.
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης ή πολύπριζο για τη σύνδεση
Το φις της ρευματοληψίας θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την
εγκατάσταση.
• Μετά την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε τη συσκευή χωρίς φορτίο για την
πρώτη φορά.
Στην καθημερινή χρήση
• Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε
για άλλο σκοπό Η επαγγελματική χρήση αυτού του πλυντηρίου πιάτων θα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

καταστήσει άκυρη την εγγύηση.
• Μη στέκεστε, κάθεστε ή τοποθετείτε οποιοδήποτε φορτίο στην ανοιχτή πόρτα,
γιατί μπορεί να πέσει.
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε διαφορετικό απορρυπαντικό και λαμπρυντικό που
δεν έχει παραχθεί ειδικά για πλυντήρια πιάτων. Η εταιρεία μας δεν θα έχει
ευθύνη για αυτό.
• Το νερό στο τμήμα πλυσίματος της συσκευής δεν είναι πόσιμο. Μην το πιείτε.
• Λόγω κινδύνου έκρηξης, μην προσθέσετε στο τμήμα πλυσίματος της συσκευής
οποιαδήποτε χημικά μέσα διάλυσης, όπως είναι οι διαλύτες.
• Πριν το πλύσιμο, ελέγχετε αν τα πλαστικά είδη είναι ανθεκτικά σε υψηλή
θερμοκρασία.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών
και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν έχουν λάβει επιτήρηση ή οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους
εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη, δεν πρέπει να γίνονται από
παιδιά χωρίς επίβλεψη.
• Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή σας ακατάλληλα και βαριά είδη που
υπερβαίνουν τις δυνατότητες των καλαθιών. Η εταιρεία μας δεν θα είναι
υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά στα εσωτερικά μέρη.
• Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα κατά τη λειτουργία της συσκευής. Σε κάθε
περίπτωση, μια διάταξη ασφαλείας εξασφαλίζει τη διακοπή λειτουργίας της
συσκευής αν ανοιχτεί η πόρτα της.
• Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή, για να αποφύγετε ατύχημα.
• Τοποθετείτε μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα στο καλάθι
μαχαιροπίρουνων με τη λεπίδα προς τα κάτω.
• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, για να αποφύγετε κινδύνους
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του για
τεχνική εξυπηρέτηση ή άλλα άτομα με παρόμοια εξουσιοδότηση.
• Αν η επιλογή Εξοικονόμηση Ενέργειας έχει τεθεί σε "Ναι", η πόρτα θα
ανοίξει στο τέλος του προγράμματος. Για 1 λεπτό μην πιέζετε την πόρτα για να
κλείσει, για να αποφύγετε βλάβη του αυτόματου μηχανισμού της πόρτας κατά
τη διάρκεια του λεπτού. Η πόρτα πρέπει να μείνει ανοικτή για 30 λεπτά για
αποτελεσματικό στέγνωμα (σε μοντέλα χωρίς αυτόματο σύστημα ανοίγματος
της πόρτας)
Προειδοποίηση: Μη στέκεστε μπροστά από την πόρτα μετά από το ηχητικό
σήμα προειδοποίησης για αυτόματο άνοιγμα.
Για την ασφάλεια του παιδιού σας
• Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τα υλικά
συσκευασίας δεν είναι σε θέση όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να την ξεκινούν.
• Κρατάτε τα παιδιά μακριά από απορρυπαντικά και λαμπρυντικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή όταν είναι ανοικτή γιατί μπορεί να
υπάρχουν ακόμη κατάλοιπα καθαριστικών ουσιών στο εσωτερικό της.
• Βεβαιωθείτε ότι η παλιά σας συσκευή δεν αποτελεί οποιαδήποτε απειλή για
τα παιδιά σας.  Είναι γνωστό ότι παιδιά έχουν κατά λάθος κλειδωθεί σε παλιές
συσκευές. Για να αποτρέψετε μια τέτοια κατάσταση, πριν πετάξετε τη συσκευή
σας σπάστε την κλειδαριά της πόρτας και αφαιρέστε τα καλώδια ρεύματος.
Σε περίπτωση βλάβης
• Οποιαδήποτε εργασία επισκευής γίνει από οποιονδήποτε εκτός του
προσωπικού του εξουσιοδοτημένου σέρβις, θα προκαλέσει την ακύρωση της
ισχύος της εγγύησης για τη συσκευή σας.
• Πριν από οποιαδήποτε εργασία επισκευών στη συσκευή, βεβαιωθείτε
ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ρεύματος δικτύου.
Απενεργοποιήστε το διακόπτη ασφαλείας ή αποσυνδέατε τη συσκευή από την
πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την
πρίζα.  Φροντίστε απαραίτητα να κλείσετε το διακόπτη παροχής νερού.
Υποδείξεις
• Για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, αφαιρείτε τα μεγάλα υπολείμματα
φαγητού από τα πιάτα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Ξεκινήστε τη
συσκευή σας αφού την έχετε γεμίσει πλήρως.
• Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα πρόπλυσης μόνον όταν είναι απαραίτητο.
• Τοποθετείτε στο πλυντήριο τα είδη με κοιλότητες όπως μπολ, ποτήρια και
κατσαρόλες με τρόπο ώστε να κοιτάζουν προς τα κάτω.
• Συνιστάται να μην τοποθετείτε στη συσκευή σας σκεύη διαφορετικά ή
περισσότερα από ότι προβλέπεται.
Είδη ακατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων:
• Σκεύη με στάχτες τσιγάρων, υπολείμματα κεριού, βερνίκια, μπογιές, χημικές
ουσίες ή από κράματα σιδήρου,
• Πιρούνια, κουτάλια και μαχαίρια με λαβές από ξύλο ή κόκαλο ή με επένδυση
ελεφαντόδοντου ή nacre, κολλητά είδη, είδη λερωμένα με διαβρωτικά, όξινα ή
αλκαλικά χημικά
• Πλαστικά είδη που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα, δοχεία χάλκινα ή
επικασσιτερωμένα
• Αλουμινένια και ασημένια είδη (μπορεί να αποχρωματιστούν, να θαμπώσουν)
• Ορισμένοι ευπαθείς τύποι γυαλιού, πορσελάνες με διακοσμητικά μοτίβα
γιατί ξεθωριάζουν μετά το πρώτο πλύσιμο, ορισμένα κρυστάλλινα είδη γιατί
χάνουν τη διαφάνεια τους με το χρόνο, κολλητά μαχαιροπίρουνα που δεν είναι
ανθεκτικά στη θερμότητα, ποτήρια από κρύσταλλο μολύβδου, σανίδες κοπής,
είδη κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες
• Απορροφητικά είδη όπως σφουγγάρια ή πανιά κουζίνας δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
Προειδοποίηση: Φροντίστε στις μελλοντικές σας αγορές να αγοράζετε
σερβίτσια κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Τοποθέτηση της συσκευής
Όταν προσδιορίζετε τη θέση εγκατάστασης, επιλέξτε θέση που προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση για την τοποθέτηση και την αφαίρεση των πιάτων.
Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε θέση όπου υπάρχει 
πιθανότητα η θερμοκρασία του χώρου να πέσει κάτω από 0°C. 
Πριν την τοποθέτηση, βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της ακολουθώντας 
τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν στη συσκευασία.
Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε βρύση παροχής νερού ή σε αποχέτευση.  
Πρέπει να επιλέξετε θέση για τη συσκευή σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνδέσεις της δεν θα τροποποιηθούν αφού γίνουν. 
Μην πιάνετε τη συσκευή από την πόρτα ή τον πίνακα για να την μετακινήσετε.
Φροντίστε να αφήσετε ορισμένη απόσταση από όλες τις πλευρές της συσκευής 
ώστε να μπορείτε να την μετακινείτε άνετα κατά τον καθαρισμό.
Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα εισόδου και εξόδου νερού δεν θα συμπιεστούν κατά 
την τοποθέτηση του πλυντηρίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν 
πατάει το καλώδιο ρεύματος. 
Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια της συσκευής έτσι ώστε να μπορεί να στέκεται 
οριζόντια και σε ισορροπία.  Η σωστή τοποθέτηση της συσκευής εξασφαλίζει 
απρόσκοπτο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας. 
Αν η πόρτα της συσκευής δεν κλείνει κανονικά, ελέγξτε αν η συσκευή στέκεται 
σταθερά στο δάπεδο. Αν όχι, ρυθμίστε τα πόδια και εξασφαλίστε τη σταθερή 
τοποθέτησή της.
Σύνδεση νερού
Η υδραυλική εγκατάσταση στο χώρο τοποθέτησης θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων. Επίσης, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε 
ένα φίλτρο στην είσοδο της παροχής νερού στο σπίτι ή το διαμέρισμά σας, 
ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημία στη συσκευή σας λόγω οποιασδήποτε 
πρόσμιξης (άμμου, λάσπης, σκουριάς κλπ.) που ενδεχόμενα θα μπορούσε να 
μεταφερθεί μέσω της παροχής νερού ή των εσωτερικών σωληνώσεων νερού 
και για να προληφθούν προβλήματα όπως το κιτρίνισμα και ο σχηματισμός 
αποθέσεων μετά το πλύσιμο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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Λάστιχο εισόδου νερού
Μη χρησιμοποιήσετε το λαστιχένιο σωλήνα εισόδου 

νερού από παλιά σας συσκευή. Χρησιμοποιήστε 
τον καινούργιο που συνοδεύει τη συσκευή σας. 
Αν πρόκειται να συνδέσετε στη συσκευή σας 
ένα λαστιχένιο σωλήνα εισόδου νερού που είναι 
καινούργιος ή έχει πολύ καιρό να χρησιμοποιηθεί, 
αφήστε να τρέξει για λίγο νερό από το σωλήνα πριν 
κάνετε τη σύνδεση. Συνδέστε το λάστιχο εισόδου 
νερού απ’ ευθείας στη βρύση παροχής νερού.  Η πίεση 
που παρέχεται από το διακόπτη νερού θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 0,03 MPa και έως το πολύ 1 MPa-. 
Αν η πίεση του νερού είναι μεγαλύτερη από 1 MPa, θα 
πρέπει ενδιάμεσα να συνδεθεί βαλβίδα μείωσης της 
πίεσης.

Αφού γίνουν οι συνδέσεις, πρέπει να ανοιχτεί πλήρως ο διακόπτης νερού 
και να ελεγχθούν οι συνδέσεις ως προς τη στεγανότητα. Για την ασφάλεια 
της συσκευής σας, βεβαιωθείτε να κλείνετε πάντα το διακόπτη νερού μετά το 
τέλος κάθε προγράμματος πλυσίματος.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένα μοντέλα χρησιμοποιείται 
στόμιο νερού Aquastop.  Σε περίπτωση χρήσης 
Aquastop, υπάρχει επικίνδυνη τάση. Μην κόψετε 
την είσοδο νερού Aquastop. Μην αφήσετε να 
διπλώσει ή να στρίψει. 

Λάστιχο εξόδου νερού 
Το λάστιχο αποστράγγισης νερού θα πρέπει να 
συνδέεται είτε άμεσα σε οπή αποχέτευσης νερού ή 
στη κάνουλα εξόδου νεροχύτη.  Χρησιμοποιώντας 
ένα ειδικό σωλήνα με κεκαμένο άκρο (αν διατίθεται), 
το νερό μπορεί να αποστραγγίζεται απ’ ευθείας 
στο νεροχύτη τοποθετώντας το κεκαμένο άκρο του 
σωλήνα πάνω από το άκρο του νεροχύτη. Αυτή η 
σύνδεση θα πρέπει να είναι σε ύψος 50 έως 110 
cm από το επίπεδο του δαπέδου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια που 
συμμορφώνεται με τις τιμές στον πίνακα «Τεχνικές προδιαγραφές».

Το φις αυτής της συσκευής μπορεί να περιλαμβάνει ασφάλεια 13 A ανάλογα με τη 
χώρα προορισμού (για παράδειγμα Ην. Βασίλειο.) (Για παράδειγμα Ην. Βασίλειο, 
Σαουδική Αραβία)

Σύνδεση νερού:
Προσέξτε τη σήμανση πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού!
Αν τα μοντέλα επισημαίνονται με 25°, η θερμοκρασία του νερού δεν επιτρέπεται να 
υπερβεί τους 25 °C (κρύο νερό).
Για όλα τα άλλα μοντέλα:
Προτιμάται κρύο νερό. Για ζεστό νερό, μέγ.
θερμοκρασία 60 °C. 
Προειδοποίηση: Αν χρησιμοποιηθεί λαστιχένιος σωλήνας εξόδου 
μεγαλύτερος από 4 m, τα σκεύη μπορεί να παραμείνουν λερωμένα. Στην 
περίπτωση αυτή, η εταιρεία μας δεν θα δεχτεί καμία ευθύνη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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Ηλεκτρική σύνδεση
Το γειωμένο φις της συσκευής σας θα πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα 
που τροφοδοτείται με κατάλληλη τάση και ρεύμα.  Αν δεν υπάρχει εγκατάσταση 
γείωσης, αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να την εγκαταστήσει. Σε 
περίπτωση χρήσης χωρίς να έχει εγκατασταθεί γείωση, η εταιρεία μας δεν 
θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια χρήσης ενδέχεται να προκύψει.
Η ονομαστική τιμή της οικιακής ασφάλειας θα πρέπει να είναι 10-16 Α.
Η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για τάση 220-240 V. Αν η τάση δικτύου στην 
περιοχή σας είναι 110 V, συνδέστε ενδιάμεσα ένα μετασχηματιστή 110/220 V 
και 3000 W.  Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, αυτή δεν θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε πάντα το επενδεδυμένο φις που παρέχεται με τη συσκευή 
σας.
Σε χαμηλή τάση, η απόδοση πλυσίματος της συσκευής μειώνεται
Το καλώδιο ρεύματος αυτής της συσκευής θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο 
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις ή από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.  
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
Για λόγους ασφαλείας, πάντα φροντίζετε απαραίτητα να αποσυνδέετε το φις 
όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλυσίματος.
Για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία, μην αφαιρείτε το φις από την πρίζα αν 
τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή σας από την παροχή ρεύματος δικτύου, πάντα 
τραβάτε το φις. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής
• Ελέγξτε αν οι προδιαγραφές παροχής ρεύματος και νερού συμφωνούν με τις τιμές που αναφέρονται στις οδηγίες 
εγκατάστασης για τη συσκευή.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό της συσκευής.
• Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή του νερού.
• Προσθέστε 1 kg ειδικό αλάτι στο διαμέρισμα ειδικού αλατιού και γεμίστε το με νερό σε επίπεδο που σχεδόν θα 
ξεχειλίσει.
• Γεμίστε το δοχείο λαμπρυντικού. 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Η σπουδαιότητα της αποσκλήρυνσης του νερού
Για καλή απόδοση της λειτουργίας πλυσίματος, το πλυντήριο πιάτων χρειάζεται μαλακό νερό, δηλ. με μικρή 
περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Αλλιώς θα παραμένουν στα πιάτα και στον εσωτερικό εξοπλισμό λευκές αποθέσεις αλάτων 
ασβεστίου. Αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του πλυντηρίου σας στο πλύσιμο, το στέγνωμα και τη 
στιλπνή εμφάνιση των σκευών. Για αυτό το λόγο, στα πλυντήρια πιάτων χρησιμοποιείται ένα σύστημα αποσκλήρυνσης 
του νερού. Το σύστημα αποσκλήρυνσης πρέπει να αναγεννάται ώστε να λειτουργεί με την ίδια απόδοση και κατά το 
επόμενο πλύσιμο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το αλάτι πλυντηρίου πιάτων.

Γεμίστε με αποσκληρυντικό
Για καλή απόδοση της λειτουργίας πλυσίματος, το πλυντήριο πιάτων χρειάζεται μαλακό νερό, δηλ. με μικρή 
περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Αλλιώς θα παραμένουν στα πιάτα και στον εσωτερικό εξοπλισμό λευκές αποθέσεις 
αλάτων ασβεστίου. Αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του πλυντηρίου σας στο πλύσιμο, το 
στέγνωμα και τη στιλπνή εμφάνιση των σκευών. Όταν το νερό περνά μέσα από το σύστημα του αποσκληρυντή, 
τα ιόντα που προκαλούν τη σκληρότητα του νερού αφαιρούνται από το νερό και το νερό φθάνει στη σκληρότητα 
που απαιτείται για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος πλυσίματος. Ανάλογα με το επίπεδο της 
σκληρότητας του εισερχόμενου νερού, τα ιόντα αυτά που προκαλούν τη σκληρότητα του νερού συσσωρεύονται 
ταχύτατα στο σύστημα του αποσκληρυντή. Επομένως, το σύστημα αποσκλήρυνσης πρέπει να αναγεννάται 
ώστε να λειτουργεί με την ίδια απόδοση και κατά το επόμενο πλύσιμο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το 
αποσκληρυντικό αλάτι πλυντηρίου πιάτων.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με ειδικό αποσκληρυντικό αλάτι πλυντηρίου πιάτων για 
την αποσκλήρυνση του νερού. Μη χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικά σε μορφή μικρών κόκκων ή σκόνης 
που διαλύονται εύκολα. Η χρήση οποιουδήποτε τύπου αποσκληρυντικού αλατιού διαφορετικού από τον 
προβλεπόμενο μπορεί να προξενήσει ζημιά στη συσκευή σας. 

Χρήση απορρυπαντικού Χρήση απορρυπαντικού
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε οικιακά πλυντήρια πιάτων. Διατηρείτε τα 
απορρυπαντικά σας σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από παιδιά. 
Προσθέτετε το σωστό απορρυπαντικό για το πρόγραμμα που επιλέγετε, για να διασφαλίζετε τα καλύτερα 
αποτελέσματα. Η ποσότητα απορρυπαντικού που χρειάζεται εξαρτάται από τον κύκλο, από το μέγεθος του 
φορτίου και από τον βαθμό λερώματος των σκευών. 
Μην προσθέτετε στο διαμέρισμα απορρυπαντικού περισσότερο απορρυπαντικό απ” όσο χρειάζεται. Διαφορετικά 
μπορεί να δημιουργούνται λευκές γραμμές ή κηλίδες μπλε απόχρωσης στα γυαλικά και τα πιάτα και μπορεί να 
προκληθεί διάβρωση του γυαλιού. Η συνεχόμενη χρήση υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. 
Η χρήση πολύ μικρής ποσότητας απορρυπαντικού μπορεί να επιφέρει ανεπαρκή καθαρισμό και μπορείτε να 
δείτε λωρίδες λευκής απόχρωσης αν το νερό είναι σκληρό.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
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Γέμισμα με ειδικό αλάτι
Χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό αλάτι ειδικά 
παρασκευασμένο για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. 
Για να προσθέσετε αποσκληρυντικό αλάτι, πρώτα 
αφαιρέστε το κάτω καλάθι και κατόπιν ανοίξτε το καπάκι 
του διαμερίσματος ειδικού αλατιού περιστρέφοντάς το 
αριστερόστροφα.(1) (2) Στην πρώτη χρήση γεμίστε 
το διαμέρισμα με 1 κιλά ειδικό αλάτι και νερό (3) σε 
επίπεδο υπερχείλισης. Χρησιμοποιώντας το χωνί 
(4) θα διευκολυνθεί το γέμισμα. Επανατοποθετήστε 
το καπάκι και κλείστε το. Μετά από κάθε 20-30 
πλυσίματα προσθέτετε ειδικό αλάτι στη συσκευή σας 
μέχρι να γεμίσει το (περ. 1 κιλό). Γεμίστε το διαμέρισμα 
ειδικού αλατιού με νερό μόνο κατά την πρώτη χρήση. 
Συνιστούμε τη χρήση αποσκληρυντικών αλατιών σε 
μορφή μικρών κόκκων ή σκόνης. Μην προσθέσετε 
μαγειρικό αλάτι στο πλυντήριό σας. Αλλιώς η 
λειτουργία της διάταξης αποσκλήρυνσης μπορεί να 
υποβαθμιστεί με την πάροδο του χρόνου. Όταν θέτετε 
σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων, το διαμέρισμα 
ειδικού αλατιού γεμίζει με νερό. Επομένως, προσθέτετε 
το αποσκληρυντικό αλάτι πριν ξεκινήσετε το πλυντήριό 
σας. Με τον τρόπο αυτό, τυχόν αποσκληρυντικό που 
ξεχειλίζει καθαρίζεται αμέσως μέσω της διαδικασίας 
πλυσίματος. Αν δεν πρόκειται να πλύνετε πιάτα 
άμεσα μετά την προσθήκη του ειδικού αλατιού, τότε 

εκτελέστε ένα σύντομο πρόγραμμα πλυσίματος με κενή συσκευή για να αποφύγετε 
διάβρωση της συσκευής σας λόγω της υπερχείλισης του ειδικού αλατιού κατά την προσθήκη του στο δοχείο. Για να ξέ-
ρετε αν επαρκεί η ποσότητα ειδικού αλατιού αποσκλήρυνσης στη συσκευή, ελέγξτε το διαφανές τμήμα στο καπάκι του 
διαμερίσματος ειδικού αλατιού. Αν το διαφανές τμήμα είναι πράσινο, τότε υπάρχει αρκετό αλάτι. Αν δεν είναι πράσινο, 
πρέπει να προσθέσετε αλάτι.

Λωρίδα ελέγχου
Η αποτελεσματικότητα πλυσίματος του πλυντηρίου σας εξαρτάται από το πόσο μαλακό είναι το παρεχόμενο νερό 
βρύσης. Για το λόγο αυτό, η συσκευή σας διαθέτει σύστημα το οποίο μειώνει τη σκληρότητα του παρεχόμενου νερού 
του δικτύου. Η αποτελεσματικότητα του πλυσίματος θα αυξηθεί όταν στο σύστημα είναι σωστά ρυθμισμένο. Για να 
ενημερωθείτε για το επίπεδο σκληρότητας του νερού της περιοχής σας, απευθυνθείτε στην υπηρεσία ύδρευσης του 
δήμου σας ή χρησιμοποιήστε τη λωρίδα ελέγχου (αν διατίθεται).

Ανοίξτε 
τη λωρίδα 
ελέγχου

Αφήστε 
να τρέξει 
νερό στη 
βρύση για 
1 λεπτό.

Κρατήστε 
τη λωρίδα 
ελέγχου μέσα 
στο νερό για 1 
δευτερόλεπτο.

Τινάξτε τη 
λωρίδα ελέγχου 
αφού την 
αφαιρέσετε από 
το νερό  

Νερό για 
1 λεπτό.

Κάνετε τη ρύθμιση της σκληρότητας νερού του πλυντηρίου σας 
σύμφωνα με το αποτέλεσμα από τη λωρίδα ελέγχου.

Επίπεδο 1 Καθόλου άλατα 
ασβεστίου

Επίπεδο 2 Πολύ χαμηλή 
περιεκτικότητα 
αλάτων ασβεστίου

Επίπεδο 3 Χαμηλή 
περιεκτικότητα 
αλάτων ασβεστίου

Επίπεδο 4 Μεσαία 
περιεκτικότητα 
αλάτων ασβεστίου

Επίπεδο 5 Περιεκτικότητα 
αλάτων ασβεστίου

Επίπεδο 6 Υψηλή 
περιεκτικότητα 
αλάτων ασβεστίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
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Ρύθμιση της κατανάλωσης ειδικού αλατιού

Αν η σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείτε είναι πάνω από 90 dF (Γαλλικοί βαθμοί σκληρότητας) ή αν 
χρησιμοποιείτε νερό από πηγάδι, συνιστάτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρο και διατάξεις διύλισης του νερού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο σκληρότητας έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά στην τιμή 3.

Σύνθεση
•  Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου.
• Ενεργοποιήστε το πλυντήριο και πατήστε το κουμπί προγράμματος μόλις ενεργοποιηθεί το πλυντήριο.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί προγράμματος ώσπου να σβήσει η ένδειξη “SL”.
• Το πλυντήριο προβάλλει την τελευταία ρύθμιση.
• Ορίστε το επίπεδο πατώντας το κουμπί προγράμματος.
• Απενεργοποιήστε το πλυντήριο για αποθήκευση της ρύθμισης.
Χρήση απορρυπαντικού
Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε οικιακά πλυντήρια πιάτων.
Μπορείτε να βρείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, τζελ και ταμπλέτα που έχουν σχεδιαστεί για οικιακά πλυντήρια 
πιάτων. Το απορρυπαντικό θα πρέπει να προστίθεται στο διαμέρισμα πριν την έναρξη λειτουργίας της 
συσκευής. Διατηρείτε τα απορρυπαντικά σας σε δροσερό, ξηρό μέρος όπου δεν μπορούν να τα φτάσουν τα 
παιδιά. Μην προσθέτετε στο διαμέρισμα απορρυπαντικού περισσότερο απορρυπαντικό απ' όσο χρειάζεται, 
αλλιώς μπορεί να προκληθούν χαράγματα στα ποτήρια σας, καθώς και να υπάρξουν προβλήματα στη 
διάλυση του απορρυπαντικού. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε, επικοινωνήστε απ' ευθείας με τις εταιρείες παραγωγής των 
απορρυπαντικών.
Χρήση λαμπρυντικού

Το λαμπρυντικό βοηθά το στέγνωμα των πιάτων και αποτρέπει τον σχηματισμό γραμμών και κηλίδων στα 
σκεύη. Το λαμπρυντικό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για σκεύη χωρίς κηλίδες και πεντακάθαρα γυαλικά. 
Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται αυτόματα στη διάρκεια της φάσης ξεπλύματος με ζεστό νερό.  Αν η ρύθμιση 
δόσης του λαμπρυντικού είναι πολύ χαμηλή, παραμένουν υπόλευκες κηλίδες πάνω στα σκεύη και τα σκεύη δεν 
στεγνώνουν καλά και δεν βγαίνουν καθαρά. 
Αν η ρύθμιση δόσης του λαμπρυντικού είναι πολύ υψηλή, παραμένουν κηλίδες μπλε απόχρωσης στα γυαλικά 
και στα πιάτα. 

Γέμισμα του διαμερίσματος απορρυπαντικού
Πιέστε την ασφάλιση για να ανοίξετε το διαμέρισμα απορρυπαντικού όπως φαίνεται στην εικόνα. 1 Η υποδοχή 
του απορρυπαντικού έχει στο εσωτερικό της γραμμές στάθμης.  Η υποδοχή απορρυπαντικού μπορεί να 
δεχτεί συνολικά 40 cm3 απορρυπαντικού. Ανοίξτε τη συσκευασία του απορρυπαντικού πλυντηρίων πιάτων 
και προσθέστε στο μεγαλύτερο διαμέρισμα 25 cm3 αν τα πιάτα σας είναι πολύ λερωμένα ή 15 cm3 αν είναι 
λιγότερο. 2 Αν τα πιάτα σας έχουν παραμείνει λερωμένα για πολύ χρόνο, αν έχουν πάνω τους ξεραμένα 
κατάλοιπα φαγητών και αν έχετε φορτώσει υπερβολικά το πλυντήριο πιάτων, προσθέστε 5cm3 απορρυπαντικού 
στο διαμέρισμα πρόπλυσης και ξεκινήστε τη λειτουργία της συσκευής. Ενδεχομένως να χρειάζεται να 
προσθέσετε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού στο πλυντήριό σας, ανάλογα με το βαθμό λερώματος και το 
επίπεδο σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

1 2

Επίπεδο Γερμανικοί 
βαθμοί dH

Γαλλικοί 
βαθμοί

Βρετανικοί 
βαθμοί dE Ένδειξη

1 0-5 0-9 0-6 Η ένδειξη L1 εμφανίζεται στην οθόνη.

2 6-11 10-20 7-14 Η ένδειξη L2 εμφανίζεται στην οθόνη.

3 12-17 21-30 15-21 Η ένδειξη L3 εμφανίζεται στην οθόνη.

4 18-22 31-40 22-28 Η ένδειξη L4 εμφανίζεται στην οθόνη.

5 23-31 41-55 29-39 Η ένδειξη L5 εμφανίζεται στην οθόνη.

6 32-50 56-90 40-63 Η ένδειξη L6 εμφανίζεται στην οθόνη.
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Συνδυασμένα απορρυπαντικά
Τα συνδυασμένα απορρυπαντικά μπορεί να συνδυάζουν διάφορες ιδιότητες. Πριν χρησιμοποιήσετε το 
απορρυπαντικό, πρέπει να διαβάσετε καλά τις οδηγίες του. Γενικά, τα συνδυασμένα απορρυπαντικά παράγουν 
επαρκή αποτελέσματα μόνο υπό ορισμένες συνθήκες.
Σημεία που πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό τον τύπο των προϊόντων: 
• Ελέγξτε από τις προδιαγραφές του προϊόντος αν είναι συνδυασμένο ή όχι. 
• Ελέγξτε αν το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι κατάλληλο για τη σκληρότητα του νερού δικτύου. 
• Ακολουθείτε τις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων. 
• Πάντα να τοποθετείτε τις ταμπλέτες στο διαμέρισμα απορρυπαντικού του διανομέα απορρυπαντικού.
• Χρειάζεται να απευθυνθείτε στους κατασκευαστές για να μάθετε τις κατάλληλες συνθήκες χρήσης. 
• Αν χρησιμοποιείτε κατάλληλα προϊόντα, αυτά εξασφαλίζουν οικονομία στην κατανάλωση ειδικού αλατιού και/η 
λαμπρυντικού.
• Η εγγύηση της συσκευής σας δεν καλύπτει οποιαδήποτε προβλήματα προκληθούν από τη χρήση αυτών των 
τύπων απορρυπαντικών.
Συνιστώμενη χρήση: Αν θέλετε να επιτυγχάνετε καλύτερα αποτελέσματα κατά τη χρήση συνδυασμένων 
απορρυπαντικών, προσθέστε ειδικό αλάτι και λαμπρυντικό στη συσκευή σας και προσαρμόστε τη ρύθμιση 
σκληρότητας νερού και τη ρύθμιση λαμπρυντικού στην κατώτατη θέση.

Η διαλυτότητα των απορρυπαντικών σε ταμπλέτα που παράγονται από διαφορετικές εταιρείες 
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία και το χρόνο του προγράμματος. Επομένως 
δεν συνιστάται η χρήση τέτοιων απορρυπαντικών σε σύντομα προγράμματα. Για τέτοια 
προγράμματα είναι καταλληλότερα τα απορρυπαντικά σε σκόνη.

Προειδοποίηση: Σε περίπτωση που κατά τη χρήση αυτού του τύπου απορρυπαντικών προκύψει κάποιο 
πρόβλημα που δεν είχατε συναντήσει πριν, επικοινωνήστε απ' ευθείας με την παρασκευάστρια εταιρεία του 
απορρυπαντικού.
Όταν σταματάτε τη χρήση συνδυασμένων απορρυπαντικών
•  Γεμίστε τα διαμερίσματα ειδικού αλατιού και λαμπρυντικού.
•  Προσαρμόστε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού στην πιο ψηλή θέση και πραγματοποιήστε έναν κύκλο πλυσίματος με τη συσκευή 
άδεια.
•  Προσαρμόστε τη ρύθμιση επιπέδου σκληρότητας νερού.
•  Ρυθμίστε κατάλληλα την ποσότητα λαμπρυντικού.
Γέμισμα με λαμπρυντικό και προσαρμογή της ρύθμισης
Για να γεμίσετε τη θήκη ξεβγάλματος, ανοίξτε
το κάλυμμα της θήκης ξεβγάλματος. Γεμίστε το διαμέρισμα με λαμπρυντικό στο επίπεδο MAX και μετά κλείστε το καπάκι. 
Προσέξτε να μην γεμίσετε υπερβολικά το χώρο του λαμπρυντικού και να σκουπίσετε τυχόν διαρροές.
Για να αλλάξετε το επίπεδο του λαμπρυντικού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα:
• Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου.
• Ενεργοποιήστε το πλυντήριο και πατήστε το κουμπί προγράμματος μόλις ενεργοποιηθεί το πλυντήριο.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί προγράμματος ώσπου να σβήσει η ένδειξη “rA”. Η ρύθμιση λαμπρυντικού ακολουθεί μετά από τη 
ρύθμιση σκληρότητας νερού.
• Το πλυντήριο προβάλλει την τελευταία ρύθμιση.
• Αλλάξτε το επίπεδο πατώντας το κουμπί προγράμματος.
• Απενεργοποιήστε το πλυντήριο για αποθήκευση της ρύθμισης.
Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «4».
Εάν τα πιάτα δεν στεγνώνουν σωστά ή επισημαίνονται, αυξήστε το επίπεδο. Εάν σχηματιστούν μπλε λεκέδες στα πιάτα σας, 
μειώστε το επίπεδο.

Επίπεδο Λάμψη δόση Δείκτης

1 Το βοήθημα έκπλυσης δεν διανέμεται Το r1 εμφανίζεται στην οθόνη.

2 Διατίθεται 1 δόση Το r2 εμφανίζεται στην οθόνη.

3 Διατίθενται 2 δόσεις Το r3 εμφανίζεται στην οθόνη.

4 3 δόσεις διανέμονται Το r4 εμφανίζεται στην οθόνη.

5 4 δόσεις διανέμονται Το r5 εμφανίζεται στην οθόνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες φόρτωσης.
Αν φορτώνετε το οικιακό πλυντήριο πιάτων έως τη χωρητικότητα που υποδεικνύεται 
από τον κατασκευαστή θα επιτύχετε εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
Το χειροκίνητο αρχικό πλύσιμο των σκευών φαγητού επιφέρει αυξημένες 
καταναλώσεις νερού και ενέργειας και δεν συνιστάται. Μπορείτε να τοποθετείτε 
φλιτζάνια, ποτήρια, κολονάτα ποτήρια, μικρά πιάτα, μπολ κλπ. στο πάνω καλάθι. 
Μη στηρίζετε τα ψηλά ποτήρια το ένα πάνω στο άλλο, αλλιώς δεν θα μπορέσουν να 
ισορροπήσουν και μπορεί να προκληθεί ζημιά.  
Όταν τοποθετείτε κολονάτα ποτήρια και κύπελλα, γέρνετέ τα ώστε να ακουμπούν στις 
άκρες του καλαθιού ή στο ράφι, αντί να τα στηρίζετε σε άλλα σκεύη. 
Τοποθετείτε όλα τα είδη σχήματος δοχείου όπως φλιτζάνια, ποτήρια και κατσαρόλες 
μέσα στο πλυντήριο πιάτων με το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω, διαφορετικά 
μπορεί να συλλεχθεί νερό στα είδη αυτά.
Αν το πλυντήριο διαθέτει καλάθι για μαχαιροπίρουνα, συνιστάται να το χρησιμοποιείτε 
για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετείτε όλα τα μεγάλα είδη (κατσαρόλες, 
τηγάνια, καπάκια, μπολ κλπ.) και τα πολύ λερωμένα είδη στο κάτω ράφι.
Δεν πρέπει να τοποθετείτε πιάτα και μαχαιροπίρουνα το ένα πάνω στο άλλο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέχετε να μην εμποδίζεται η περιστροφή των βραχιόνων 
ψεκασμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Βεβαιωθείτε μετά τη φόρτωση των σκευών ότι δεν 
εμποδίζεται το άνοιγμα του διανομέα απορρυπαντικού.

- Υποδείξεις 
Αφαιρείτε όλα τα μεγάλα κατάλοιπα από τα σκεύη, πριν τοποθετήσετε τα σκεύη μέσα 
στο πλυντήριο. Ξεκινάτε τη λειτουργία του πλυντηρίου με πλήρες φορτίο.

Μην υπερφορτώνετε τα συρτάρια και μην τοποθετείτε τα σκεύη σε λάθος καλάθι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε ενδεχόμενους τραυματισμούς, πάντα να 
τοποθετείτε τα μαχαίρια με μεγάλου μήκους λαβές και τα αιχμηρά είδη με τα αιχμηρά 
τους άκρα να δείχνουν προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση πάνω στα καλάθια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Ρύθμιση ύψους του άνω καλαθιού ενώ είναι γεμάτο
Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους του καλαθιού στο άνω καλάθι του πλυντηρίου έχει σχεδιαστεί ώστε να σας 
επιτρέπει να προσαρμόσετε το ύψος του άνω καλαθιού προς τα πάνω ή προς τα κάτω, χωρίς να το αφαιρείτε 
από το πλυντήριο ενώ είναι γεμάτο και να δημιουργείτε μεγαλύτερο χώρο στην επάνω ή στην κάτω περιοχή του 
πλυντηρίου, σύμφωνα με τις ανάγκες. Το καλάθι του πλυντηρίου είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο στην ανώτερη 
θέση.  Προκειμένου να ανυψώσετε το καλάθι, κρατήστε το και από τις δύο πλευρές και τραβήξτε το προς τα πάνω. 
Για να το χαμηλώσετε, κρατήστε το πάλι και από τις δύο πλευρές και αφήστε το.  Στο μηχανισμό ρύθμισης του 
γεμάτου καλαθιού, βεβαιωθείτε πως και οι δύο πλευρές βρίσκονται στην ίδια θέση. (επάνω ή κάτω)

Αναδιπλούμενες σχάρες 
Κάτω καλαθιού 
Στο κάτω καλάθι του πλυντηρίου, υπάρχουν τέσσερις αναδιπλούμενες σχάρες που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να σας επιτρέπουν να τοποθετείτε ευκολότερα μεγάλα σκεύη όπως κατσαρόλες, τηγάνια κτλ. Αν απαιτείται, κάθε 
τμήμα μπορεί να αναδιπλωθεί ξεχωριστά, ή μπορούν να αναδιπλωθούν όλα ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερος 
χώρος. Για να τις ρυθμίσετε, σηκώστε τις προς τα πάνω, ή κατεβάστε τις προς τα κάτω.

1 2

SOFT TOUCH (ΑΠΑΛΟ ΑΓΓΙΓΜΑ)
Πάνω καλάθι
Σχάρα ρυθμιζόμενου ύψους
Αυτές οι σχάρες έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν τη 
χωρητικότητα του πάνω καλαθιού. Μπορείτε στις σχάρες να 
τοποθετήσετε τα ποτήρια και τα φλιτζάνια σας. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε το ύψος των σχαρών αυτών. Χάρη στη δυνατότητα 
αυτή μπορείτε να τοποθετήσετε διαφορετικά μεγέθη ποτηριών 
κάτω από αυτές τις σχάρες. Χάρη στα πλαστικά εξαρτήματα 
ρύθμισης ύψους που είναι εγκατεστημένα στο καλάθι, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τις σχάρες σε 2 διαφορετικά ύψη. Επίσης 
μπορείτε να τοποθετήσετε μακριά πιρούνια, μαχαίρια και 
κουτάλια σε εγκάρσια κατεύθυνση ώστε να μην εμποδίζουν την 
περιστροφή του βραχίονα. Η δυνατότητα "soft touch" (απαλό 
άγγιγμα) στις σχάρες χρησιμεύει για την τοποθέτηση των ευαί-
σθητων κολονάτων ποτηριών. Το ποτήρι κρασιού τοποθετείται 
στην περιοχή που δείχνει η εικ όνα.

Αναδιπλούμενες σχάρες
Οι αναδιπλούμενες σχάρες στο άνω καλάθι έχουν 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την ευκολότερη 
τοποθέτηση μεγάλων ειδών όπως κατσαρόλες, τηγά-
νια, κτλ. Αν απαιτείται, κάθε τμήμα μπορεί να αναδι-
πλωθεί ξεχωριστά, ή μπορούν να αναδιπλωθούν όλα 
για να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος. Για να προ-
σαρμόσετε τις αναδιπλούμενες σχάρες, είτε σηκώστε 
τις προς τα πάνω, ή διπλώστε τις προς τα κάτω.

1
 
 2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Άνω καλάθι για μαχαιροπίρουνα
Το άνω καλάθι για μαχαιροπίρουνα έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείτε πιρούνια, κουτάλια και μαχαίρια, μακριά 
εργαλεία και μικρά αντικείμενα.

Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο καλάθι για 
μαχαιροπίρουνα.

1

2
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Εναλλακτικοί τρόποι φόρτωσης καλαθιών
Κάτω καλάθιι 

Πάνω καλάθι

Λανθασμένοι τρόποι φόρτωσης

Η λανθασμένη φόρτωση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα κακή απόδοση πλυσίματος και στεγνώματος. Τηρείτε 
τις υποδείξεις του κατασκευαστή για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα

Σημαντική Σημείωση για τα εργαστήρια δοκιμών 
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές απόδοσης, απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:                
"dishwasher@standardtest.info". Στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα, παρακαλούμε να παρέχετε το όνομα μοντέλου 
και τον αριθμό σειράς (20 ψηφίων), πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε στην πόρτα της συσκευής.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 



EL-21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στοιχεία προγράμματος

P1
P2

P3
P4

P5
P6

Ό
νομα π

ρογράμματος:
Eco 50°

Intensive 65°
Auto

H
ygiene 70°

Express 50’ 65°
Q

uick 30’ 40°
Prew

ash

Τύπος λερώ
ματος:

Τυποποιημένο 
π

ρόγραμμα για 
κανονικά λερω

μένα 
σκεύη καθημερινής 

χρήσης με 
μειω

μένες 
καταναλώ

σεις 
ενέργειας και 

νερού.

Κατάλληλο για 
πολύ λερω

μένα 
σκεύη.

Αυτόματο 
π

ρόγραμμα για 
πολύ λερω

μένα 
σκεύη.

Κατάλληλο για 
πολύ λερω

μένα 
σκεύη που 
χρειάζονται 

π
λύσιμο 

αυξημένης 
υγιεινής

Κατάλληλο 
για κανονικά 
λερω

μένα 
καθημερινά 
σκεύη με 

συντομότερο 
π

ρόγραμμα.

Κατάλληλο για 
ελαφρά λερω

μένα 
π

ιάτα και 
σύντομο π

λύσιμο. 

Συνιστάται για 
ξέπ

λυμα π
ιάτω

ν 
που σκοπ

εύετε 
να π

λύνετε 
αργότερα

Βαθμός λερώ
ματος:

Μ
έτριο

Έ
ντονο

Έ
ντονο

Έ
ντονο

Μ
έτριο

Ελαφρύ
Ελαφρύ

"Π
οσότητα 

απορρυπαντικού: 
A: 25 cm

3 
B: 15 cm

3"
A

A
A

A
A

A
-

Διάρκεια 
π

ρογράμματος 
(ώ

ρες:λεπ
τά):

03:41
01:57

 01:25  - 01:57
02:07

00:50
00:30

00:15

Κατανάλω
ση 

ρεύματος 
(kW

h/κύκλο) :
0.965

1.700
1.450 - 1.700

1.900
1.100

0.740
0.020

Κατανάλω
ση νερού 

(λίτρα/κύκλο)
9.0

17.2
11.9 - 17.2

16.0
12.0

12.4
4.5
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στοιχεία προγράμματος

• Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να διαφέρει στην πράξη ανάλογα με την
ποσότητα των σκευών, τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και
τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες.

• Οι τιμές που αναφέρονται για προγράμματα εκτός του Eco είναι μόνο ενδεικτικές.
• Το πρόγραμμα Eco είναι κατάλληλο για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων σκευών

φαγητού, και για τη χρήση αυτή είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα από την άποψη της
συνδυασμένης κατανάλωσης ενέργειας και νερού, και χρησιμοποιείται για συμμόρφωση
με τη νομοθεσία της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού.

• Το πλύσιμο σκευών φαγητού σε οικιακό πλυντήριο πιάτων συνήθως καταναλώνει
λιγότερη ενέργεια και νερό στη φάση χρήσης σε σχέση με το πλύσιμο στο χέρι όταν το
οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη μόνο στα σύντομα προγράμματα.
• Τα σύντομα προγράμματα δεν περιλαμβάνουν στέγνωμα.
• Για να υποβοηθήσετε το στέγνωμα, συνιστούμε να ανοίγετε ελαφρά την πόρτα της

συσκευής μετά την ολοκλήρωση του κύκλου.
• Διαβάζοντας τον κωδικό QR στην ενεργειακή ετικέτα μπορείτε να αποκτήσετε

πρόσβαση στη βάση δεδομένων του προϊόντος όπου είναι αποθηκευμένες οι
πληροφορίες για το μοντέλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1016/2010 και 1059/2010, οι τιμές
κατανάλωσης ενέργειας του προγράμματος Eco μπορεί να διαφέρουν. Αυτός ο πίνακας 
συμμορφώνεται με τους κανονισμούς 2019/2022 και 2017/2022.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

  3       3     3       3       3     33        3   

1. Κουμπί ενεργοποίησης(On)/
απενεργοποίησης(Off)
2. Κουμπί επιλογής προγράμματος
3. Οθόνη
4. Κουμπί καθυστέρησης
5. Κουμπί Μισού γεμίσματος
i. Led μισού γεμίσματος
ii. Ένδειξη αποσκληρυντικού άλατος
iii. Ένδειξη λαμπρυντικού

1.. ουμπί Ενεργοποίησης(On)/
Απενεργοποίησης(Off)
Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πατώντας 
το Κουμπί Ενεργοποίησης(On)/
Απενεργοποίησης(Off) Όταν ενεργοποιείται το 
πλυντήριο, εμφανίζεται η ένδειξη "--" στην οθόνη 
(3).

2.. ουμπί επιλογής προγράμματος
Επιλέξτε κατάλληλο πρόγραμμα για τα 
σκεύη σας πατώντας το κουμπί επιλογής 
προγράμματος. Το πρόγραμμα αρχίζει αυτόματα 
όταν κλείσει η πόρτα.

3.. Οθό
Η οθόνη προβάλλει τον αριθμό και τη συνολική 
διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος 
εναλλάξ με τον υπολειπόμενο χρόνο κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας. 

4.. ουμπί καθυστέρησης
Πιέστε το κουμπί καθυστέρησης για να αρχίσει 
η εκτέλεση του επιλεγμένου προγράμματος 
από 1 ως 19 ώρες αργότερα. Πιέστε μία φορά 
για καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας 
για 1 ώρα, και συνεχίστε να πιέζετε για να 
αυξηθεί η διάρκεια καθυστέρησης. Πατήστε 
το κουμπί καθυστέρησης για να αλλάξετε ή 
να ακυρώσετε την καθυστερημένη έναρξη. 
Αν απενεργοποιήσετε το πλυντήριο αφού 
ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης καθυστέρησης, 
ακυρώνεται η καθυστερημένη έναρξη.

5.. ουμπί Μισού γεμίσματος
Πατήστε το κουμπί μισού γεμίσματος για μείωση 
της διάρκειας του επιλεγμένου προγράμματος 
και, κατά συνέπεια, μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και νερού. Όταν επιλεχτεί μισό 
γέμισμα, ανάβει η λυχνία led μισού γεμίσματος 
(i).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αποφασίσετε να μην 
ξεκινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα, ανατρέξτε 
στις ενότητες "Αλλαγή προγράμματος" και 
"Ακύρωση προγράμματος".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν υπάρχει αρκετό 
αποσκληρυντικό άλας, ανάβει η προειδοποιητική 
ένδειξη έλλειψης άλατος (ii), υποδεικνύοντας 
πως πρέπει να γεμίσει ο θάλαμος 
αποσκληρυντικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν υπάρχει αρκετό 
λαμπρυντικό, ανάβει η προειδοποιητική ένδειξη 
έλλειψης λαμπρυντικού (iii), υποδεικνύοντας 
πως πρέπει να γεμίσει ο θάλαμος λαμπρυντικού.

Αλλαγή προγράμματος
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να 
αλλάξετε το πρόγραμμα που βρίσκεται σε 
λειτουργία.

=
==

Ανοίξτε την πόρτα και επιλέξτε ένα 
νέο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας 

το κουμπί επιλογής προγράμματος. 

Αφού κλείσετε την πόρτα , το 
πρόγραμμα που μόλις επιλέχτηκε 
θα συνεχίσει από το σημείο που 
σταμάτησε το παλιό πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αρχή ανοίξτε ελαφρώς 
την πόρτα για να μη χυθούν νερά, αν θέλετε 
να σταματήσετε το πρόγραμμα πλύσης πριν 
ολοκληρωθεί

Ακύρωση προγράμματος
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αν θέλετε 
να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα ενώ βρίσκεται σε 
λειτουργία.
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=

=

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
επιλογής προγράμματος για 3 δευτερό   λεπτα. 

Στην οθόνη ανάβει η ένδειξη “1”.

Αφού κλείσει η πόρτα του 
πλυντηρίου, αρχίζει η διαδικασία 

εκκένωσης του νερού και συνεχίζει 
για 30 δευτερόλεπτα. Όταν ακυρωθεί 
το πρόγραμμα, ακούγεται ένας ήχος 

5 φορές και το.

Ανοίξτε την πόρτα του 
πλυντηρίου. Το πρόγραμμα που 

επιλέχθηκε εμφανίζεται στην 
οθόνη.

Απενεργοποίηση του πλυντηρίου

=

Όταν ολοκληρώνεται το επιλεγμένο πρόγραμμα, 
εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "00". Επίσης 

ακούγεται ένας ήχος 5 φορές. Μπορείτε στη συνέχεια 
να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο χρησιμοποιώντας 
το κουμπί Ενεργοποίησης(On)/Απενεργοποίησης(Off).

Αποσυνδέστε το βύσμα και κλείστε τη 
βρύση του νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ανοίγετε την πόρτα πριν από 
τον τερματισμό του προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ανοίξει η πόρτα του πλυντηρίου ή 
συμβεί διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
ενός προγράμματος πλύσης, το πρόγραμμα θα 
συνεχιστεί όταν κλείσει η πόρτα ή αποκατασταθεί το 
ρεύμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν διακοπεί το ρεύμα ή αν ανοίξει 
η πόρτα του πλυντηρίου κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας στεγνώματος, το πρόγραμμα τερματίζεται. 
Το πλυντήριο θα είναι πλέον έτοιμο για επιλογή νέου 
προγράμματος.
Έλεγχος ηχητικού σήματος
Για να αλλάξετε την ένταση του παραγόμενου ήχου, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
1. Ανοίξτε την πόρτα και πατήστε τα κουμπιά
προγράμματος (2) και καθυστέρησης (4) ταυτόχρονα

για 3 δευτερόλεπτα. 
2.. αν αναγνωριστεί η ρύθμιση ήχου, παράγεται
ένας παρατεταμένος ήχος και το πλυντήριο εμφανίζει
την ένταση ήχου της τελευταίας ρύθμισης, με ένδειξη
ανάμεσα στις “S0” και “S3”.
3.. ια να μειώσετε την ένταση ήχου πατήστε το κουμπί
προγράμματος (2) Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, 
πατήστε το κουμπί καθυστέρησης (4).
4.. ια να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη ένταση ήχου,
απενεργοποιήστε το πλυντήριο.
Το επίπεδο ’’S0’’ σημαίνει πως απενεργοποιούνται 
όλα τα ηχητικά σήματα. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 
“S3”. 
Κατάσταση εξοικονόμησης ισχύος
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την 
κατάσταση εξοικονόμησης ισχύος, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα: 
1. Ανοίξτε την πόρτα και πατήστε τα κουμπιά
αφής καθυστέρησης (4) και μισού γεμίσματος (5) 
ταυτόχρονα 3 δευτερόλεπτα.

2.. Μ ά από 3 δευτερόλεπτα, το πλυντήριο εμφανίζει
την τελευταία ρύθμιση, με την ένδειξη “IL1” ή “IL0”.
3.. αν ενεργοποιείται η κατάσταση εξοικονόμησης
ισχύος, εμφανίζεται η ένδειξη “IL1”. Σε αυτή την
κατάσταση, ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται
4 λεπτά αφού ανοίξει η πόρτα και το πλυντήριο
απενεργοποιείται μετά από 15 λεπτά αδράνειας για
εξοικονόμηση ενέργειας.
4.. αν απενεργοποιείται η κατάσταση
εξοικονόμησης ισχύος, εμφανίζεται η ένδειξη “IL0”. Αν
απενεργοποιηθεί η κατάσταση εξοικονόμησης ισχύος,
ο εσωτερικός φωτισμός παραμένει αναμμένος όσο
η πόρτα είναι ανοικτή και το πλυντήριο παραμένει
ενεργοποιημένο ώσπου να απενεργοποιηθεί από τον
χρήστη.
5.. ια αποθήκευση της επιλεγμένης ρύθμισης,
απενεργοποιήστε το πλυντήριο. 
Στην εργοστασιακή ρύθμιση, η κατάσταση 
εξοικονόμησης ισχύος είναι ενεργή.
Infoled 2.1 (ανάλογα με το μοντέλο)
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Ένδειξη LED Κατάσταση πλυντηρίου

Κόκκινη, μόνιμα Πρόγραμμα σε λειτουργία.

Κόκκινη, 
αναβοσβήνει Ακύρωση προγράμματος.

Κόκκινη, 
αναβοσβήνει 
γρήγορα

Σφάλμα πλυντηρίου. Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Αυτόματες 
προειδοποιήσεις σφάλματος 
και αντιμετώπιση".

Πράσινη, μόνιμα Ολοκλήρωση προγράμματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων σας παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της διάρκειας ζωής της 
συσκευής 
Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αποσκλήρυνσης του νερού (αν διατίθεται) έχει γίνει σωστά και χρησιμοποιείται 
η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, για αποτροπή συσσώρευσης αλάτων ασβεστίου. Συμπληρώνετε 
αποσκληρυντικό αλάτι στο διαμέρισμα αποσκληρυντικού όταν ανάψει η λυχνία του αισθητήρα αποσκληρυντικού. 

Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να συσσωρευτούν λάδια και άλατα 
ασβεστίου στο πλυντήριο πιάτων σας. Αν συμβεί αυτό:

• Γεμίστε το διαμέρισμα απορρυπαντικού αλλά μην τοποθετήσετε σκεύη για πλύσιμο. Επιλέξτε ένα 
πρόγραμμα υψηλής θερμοκρασίας και εκτελέστε έναν κύκλο λειτουργίας του πλυντηρίου χωρίς σκεύη. 
Αν με αυτόν τον τρόπο δεν καθαρίσει ικανοποιητικά το πλυντήριο πιάτων, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό 
καθαριστικό που έχει σχεδιαστεί για χρήση με πλυντήρια πιάτων.

• Για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου πιάτων, καθαρίζετε τη συσκευή σε μηνιαία βάση.

• Σκουπίζετε τις στεγανοποιήσεις της πόρτας τακτικά με ένα ελαφρά υγρό πανί για να αφαιρείτε τυχόν 
συσσωρευμένα κατάλοιπα ή ξένα αντικείμενα.

- Φίλτρα
Καθαρίζετε τα φίλτρα και τους βραχίονες ψεκασμού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αν έχουν παραμείνει 
κατάλοιπα φαγητού ή ξένα αντικείμενα στο προφίλτρο και στο τελικό φίλτρο, αφαιρέστε τα φίλτρα και καθαρίστε 
τα καλά με νερό.
α) Μικροφίλτρο  β)  Προφίλτρο 
γ) Μεταλλικό φίλτρο 

Για να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τον συνδυασμό φίλτρων, περιστρέψτε τον 
δεξιόστροφα και αφαιρέστε τον ανυψώνοντάς τον (1). Τραβήξτε το προφίλτρο έξω 
από το μικροφίλτρο (2). Κατόπιν τραβήξτε και αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο (3). 
Ξεπλύνετε το φίλτρο με άφθονο νερό έως ότου καθαρίσει τελείως από τα κατάλοιπα. 
Συναρμολογήστε πάλι τα φίλτρα. Επανατοποθετήστε το ένθετο φίλτρου και 
περιστρέψτε το δεξιόστροφα (4).  

• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας χωρίς οποιοδήποτε φίλτρο.

• Η λανθασμένη τοποθέτηση του φίλτρου θα μειώσει την απόδοση πλυσίματος.

• Τα καθαρά φίλτρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της
συσκευής.

- Βραχίονες ψεκασμού
Βεβαιωθείτε ότι οι οπές ψεκασμού δεν είναι φραγμένες και δεν έχουν κολλήσει στους 
βραχίονες ψεκασμού κατάλοιπα φαγητών ή ξένα αντικείμενα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε 
απόφραξη, αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασμού και καθαρίστε τους σε τρεχούμενο 
νερό.

1 2

a

3 4

c

b
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 Για να αφαιρέσετε τον πάνω βραχίονα ψεκασμού, ξεβιδώστε το παξιμάδι που τον 
συγκρατεί στη θέση του περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα και τραβήξτε τον προς τα 
κάτω. Κατά την επανατοποθέτηση του πάνω βραχίονα ψεκασμού βεβαιωθείτε ότι το 
παξιμάδι είναι σφιγμένο σωστά.

Αντλία αποστράγγισης
Μεγάλα κατάλοιπα τροφίμων ή ξένα αντικείμενα που δεν έχουν συγκρατηθεί από τα 
φίλτρα μπορεί να φράξουν την αντλία αποστράγγισης των απόνερων. Τότε το νερό 
έκπλυσης θα είναι πάνω από το φίλτρο.

 Προειδοποίηση Κίνδυνος για κοψίματα!
Όταν καθαρίζετε την αντλία αποστράγγισης των απόνερων, βεβαιωθείτε να μην 
τραυματιστείτε από θραύσματα γυαλιού ή μυτερά σκεύη.
Σε αυτή την περίπτωση:
1. Πρώτα να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Αφαιρέστε τα καλάθια.
3. Αφαιρέστε τα φίλτρα.
4. Αφαιρέστε το νερό χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι αν απαιτείται.
5.Ελέγξτε την περιοχή και αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα.
6. Εγκαταστήστε τα φίλτρα.
7. Τοποθετήστε πάλι τα καλάθια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΒΛΑΒΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΙΘΑΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

FF
Βλάβη συστήματος 
εισαγωγής νερού

Βεβαιωθείτε πως η βρύση εισαγωγής νερού είναι ανοικτή 
και το νερό τρέχει.

Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής από τη 
βρύση και καθαρίστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα.

Επικοινωνήστε με το σέρβις αν το σφάλμα συνεχίζεται.

F5 Βλάβη συστήματος πίεσης Επικοινωνήστε με το σέρβις.

F3 Συνεχόμενη εισαγωγή νερού Κλείστε τη βρύση και επικοινωνήστε με το σέρβις.

F2
Αδυναμία αποχέτευσης 

νερού

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού και τα φίλτρα 
μπορεί να είναι φραγμένα.

Ακυρώστε το πρόγραμμα.

Αν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το σέρβις.

F8 Σφάλμα θερμαντήρα Επικοινωνήστε με το σέρβις.

F1 Υπερχείλιση

Αποσυνδέστε το πλυντήριο από το ρεύμα και κλείστε την 
παροχή νερού.

Επικοινωνήστε με το σέρβις.

FE Σφάλμα ηλεκτρονικής 
κάρτας Επικοινωνήστε με το σέρβις.

F7 Υπερθέρμανση Επικοινωνήστε με το σέρβις.

F9 Σφάλμα θέσης διαχωριστή Επικοινωνήστε με το σέρβις.

F6 Σφάλμα αισθητήρα 
θερμαντήρα Επικοινωνήστε με το σέρβις.

HI Βλάβη υπέρτασης Επικοινωνήστε με το σέρβις.

LO Βλάβη υπότασης Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει πάντα να εκτελούνται από τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Σέρβις, για την 
αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες μπορεί να προκύψουν από 
εργασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς. Αν 
πρέπει να αντικατασταθεί ένα εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Οι ακατάλληλες επισκευές ή η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές και να εκθέσουν τον 
χρήστη σε σημαντικό κίνδυνο.
Πληροφορίες επικοινωνίας για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στην περιοχή σας μπορείτε να βρείτε στην πίσω πλευρά 
αυτού του εντύπου. 
Γνήσια ανταλλακτικά σχετικά για τη λειτουργία και σύμφωνα με την αντίστοιχη Οδηγία περί Οικολογικού σχεδιασμού μπορείτε να 
αποκτήσετε από την Εξυπηρέτηση Πελατών για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία κυκλοφορίας της συσκευής 
σας στην αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
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Αν έχει παραμείνει νερό μέσα στη συσκευή στο τέλος του προγράμματος
• Ο λαστιχένιος σωλήνας εξαγωγής νερού έχει φράξει ή έχει στρίψει.
• Φραγμένα φίλτρα.
• Το πρόγραμμα δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Αν η συσκευή σταματήσει κατά τη διάρκεια κύκλου πλυσίματος
• Διακοπή ρεύματος.
• Πρόβλημα εισόδου νερού.
• Το πρόγραμμα ίσως είναι σε αναμονή.
Αν ακούγονται θόρυβοι κραδασμών και χτυπημάτων κατά το πλύσιμο
• Λανθασμένη τοποθέτηση σκευών.
• Βραχίονας ψεκασμού χτυπά τα πιάτα.
Αν έχουν παραμείνει υπολείμματα φαγητού πάνω στα πιάτα
• Τα πιάτα τοποθετήθηκαν λανθασμένα στη συσκευή, το ψεκαζόμενο νερό δεν φθάνει αυτά τα πιάτα.
• Υπερφόρτωση του καλαθιού.
• Πιάτα ακουμπούν μεταξύ τους.
• Προστέθηκε πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
• Επιλέχθηκε ακατάλληλο, μάλλον όχι επαρκώς έντονο πρόγραμμα πλυσίματος.
• Βραχίονας ψεκασμού φραγμένος με κατάλοιπα φαγητού.
• Φίλτρα φραγμένα.
• Φίλτρα λάθος τοποθετημένα.
• Φραγμένη αντλία αποστράγγισης νερού.
Αν υπάρχουν υπόλευκες κηλίδες πάνω στα πιάτα
• Χρησιμοποιήθηκε πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
• Πολύ χαμηλή ρύθμιση ποσότητας λαμπρυντικού.
• Δεν χρησιμοποιείται ειδικό αλάτι παρά τον υψηλό βαθμό σκληρότητας του νερού.
• Πολύ χαμηλή ρύθμιση συστήματος αποσκλήρυνσης νερού.
• Δεν έχει κλείσει καλά το καπάκι διαμερίσματος ειδικού αλατιού.
Αν τα πιάτα δεν στεγνώνουν
• Επιλέχθηκε πρόγραμμα χωρίς φάση στεγνώματος.
• Πολύ χαμηλή δόση λαμπρυντικού.
• Τα πιάτα αφαιρέθηκαν πολύ νωρίς.
Αν υπάρχουν κηλίδες σκουριάς πάνω στα πιάτα
• Η ποιότητα ανοξείδωτου χάλυβα των σκευών είναι ανεπαρκής.
• Υψηλή ποσότητα αλάτων στο νερό πλύσης.
• Δεν έχει κλείσει καλά το καπάκι διαμερίσματος ειδικού αλατιού.
• Χύθηκε πολύ ειδικό αλάτι μέσα στη συσκευή κατά το γέμισμα.
• Ακατάλληλη κεντρική γείωση.
Καλέστε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις αν το πρόβλημα επιμένει μετά τους ελέγχους ή σε περίπτωση 
οποιασδήποτε δυσλειτουργίας δεν περιγράφεται εδώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται 
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Αντί αυτού, θα πρέπει να παραδίδεται στις αρμόδιες θέσεις συλλογής αποβλήτων για ανακύκλωση ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Έτσι θα συντελέσετε στην αποτροπή ενδεχομένων αρνητικών συνεπειών για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Η ανακύκλωση των υλικών θα συντελέσει στην προστασία των φυσικών πόρων. Για λεπτομερέστερες 
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στις τοπικές δημοτικές αρχές, 
στην υπηρεσία αποκομιδής αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων ή στο κατάστημα όπου προμηθευτήκατε 
το προϊόν.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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