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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Χωρητικότητα Ρύθμιση 10 θέσεων 
Ύψος 820 mm – 870 mm 
Πλάτος 450 mm
Βάθος 598 mm
Καθαρό βάρος 32 kg
Ρεύμα εισόδου 220-240 V, 50 Hz
Συνολική ισχύς 1900 W
Θερμική ισχύς 1800 W
Ισχύς αντλίας 100 W
Ισχύς αντλίας αποστράγγισης 30 W 
Πίεση παροχής νερού 0,03 MPa (0,3 bar) – 1 MPa (10 bar) 
Ρεύμα 10 A

Σημαντική  πληροφορία  γˇ˝  τους  χρήσˆες : Για  να προμηθευτείτε
το έντυπο  εγχειρίδιο, απευθυνθείτε  στην παρακάτω  διεύθυνση : 

d shwasher@standardtest. nfo. Μην ξεχάσετε  να αναφέρετε στο 
μήνυμά  σας  το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό (20 
ψηφίων ) που  αναγράφ εται στην πόρτα  του πλυντηρίου  πιάτων .   

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. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ανακύκλωση 

 Η συσκευασία και ορισμένα εξαρτήματα της συσκευής είναι
κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά.
 Τα πλαστικά μέρη φέρουν τις διεθνείς συντομεύσεις: (>PE<,
>PS<, >POM<, >PP<).
 Τα μέρη από χαρτόνι κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο χαρτί
και πρέπει να απορρίπτονται στους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού.
 Τα εν λόγω υλικά δεν πρέπει να απορρίπτονται στους κοινούς
κάδους απορριμμάτων, αλλά να παραδίδονται στα κατάλληλα
κέντρα ανακύκλωσης.
 Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους και τα σημεία
διάθεσης, επικοινωνήστε με τα αρμόδια κέντρα.

Πληροφορίες ασφαλείας 
Κατά την παραλαβή της συσκευής 

 Ελέγξτε για τυχόν φθορές στη συσκευή ή στη συσκευασία. Εάν η
συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά, μην τη θέσετε σε
λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
 Ανοίξτε τα υλικά της σκευασίας σύμφωνα με τις οδηγίες· επίσης,
η απόρριψη των εν λόγω υλικών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς.

Βασικά σημεία κατά την εγκατάσταση της συσκευής  

 Επιλέξτε ένα κατάλληλο, ασφαλές και επίπεδο μέρος για να
τοποθετήσετε τη συσκευή.
 Για την εγκατάσταση και τη σύνδεση της συσκευής, ακολουθήστε
τις σχετικές οδηγίες.
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 Η εγκατάσταση και η επιδιόρθωση της συσκευής πρέπει να
γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών.
 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά στη συσκευή.
 Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε
ότι δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
 Ελέγξτε εάν το εσωτερικό ηλεκτρικό σύστημα ασφαλείας έχει
συνδεθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συνάδουν με τις τιμές
που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν «πατάει» πάνω στο καλώδιο
παροχής ρεύματος.
 Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή πολύμπριζα για τη σύνδεση.
Το φις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την τοποθέτηση
της συσκευής.
 Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σε κατάλληλο σημείο,
λειτουργήστε την για πρώτη φορά άδεια, χωρίς σκεύη.

Καθημερινή χρήση 

 Συσκευή οικιακής χρήσης· μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
διαφορετικούς σκοπούς. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για
εμπορικούς λόγους, ακυρώνεται η εγγύηση του προϊόντος.
 Μην ανεβαίνετε, μην κάθεστε και μην τοποθετείτε βάρος πάνω
στην ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, καθώς υπάρχει
κίνδυνος να πέσει.
 Μην βάζετε στον διανομέα απορρυπαντικού και βοηθητικού
υγρού ξεπλύματος της συσκευής προϊόντα διαφορετικά των ειδικών
απορρυπαντικών και των βοηθητικών υγρών ξεπλύματος για τα
πλυντήρια πιάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εταιρεία μας δεν
φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη βλάβη της συσκευής.
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 Το νερό που χρησιμοποιείται στο τμήμα πλύσης της συσκευής
δεν είναι πόσιμο – μην το πίνετε!
 Μην βάζετε στο τμήμα πλύσης της συσκευής χημικά διαλύματα
(π.χ. διαλύτες), διότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 Πριν πλύνετε οποιαδήποτε πλαστικά αντικείμενα στο πλυντήριο
πιάτων, βεβαιωθείτε ότι είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.
 Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών
και άνω, από άτομα με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες
και από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώσεις, εφόσον επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και
κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Μην αφήνετε τα παιδιά να
παίζουν με τη συσκευή. Οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης
που γίνονται από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από
παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
 Μην βάζετε στη συσκευή αντικείμενα που δεν πρέπει να
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων. Επίσης, μην γεμίζετε τα καλάθια
πέρα από την κανονική χωρητικότητά τους. Σε διαφορετική
περίπτωση, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για εκδορές ή
για τον σχηματισμό σκουριάς στο εσωτερικό πλαίσιο της συσκευής
λόγω της κίνησης των καλαθιών.
 Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα της συσκευής ενώ το πλυντήριο
πιάτων βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς θα τρέξει έξω το ζεστό
νερό. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μια διάταξη ασφαλείας που
σταματάει τη λειτουργία της συσκευής εάν ανοίξει η πόρτα.
 Μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, καθώς
μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
 Τοποθετείτε τα μαχαίρια και τα άλλα αιχμηρά αντικείμενα στην
ειδική θήκη για μαχαιροπίρουνα, με το αιχμηρό μέρος τους
στραμμένο προς τα κάτω.
 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
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επισκευών του ή έναν δεόντως καταρτισμένο τεχνικό για την 
αποφυγή κινδύνων.  
 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (ή παιδιά) 
με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες και από άτομα χωρίς 
εμπειρία ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες 
για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο 
για την ασφάλειά τους.      
 Εάν η επιλογή εξοικονόμησης ενέργειας (EnergySave) έχει 
ενεργοποιηθεί («Yes/Ναι»), στο τέλος του προγράμματος θα 
ανοίξει η πόρτα. Μην προσπαθήσετε να κλείσετε την πόρτα για το 
επόμενο 1 λεπτό, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στον 
αυτόματο μηχανισμό της πόρτας. Για αποτελεσματικό στέγνωμα, η 
πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για 30 λεπτά (στα μοντέλα με 
αυτόματο άνοιγμα πόρτας). 
Προσοχή! Μην στέκεστε μπροστά από την πόρτα αφού ακουστεί ο 
προειδοποιητικός ήχος για το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας.  

Για την ασφάλεια των παιδιών  

 Αφού βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι τα 
παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στα υλικά συσκευασίας. 
 Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να την 
ενεργοποιούν.  
 Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά και τα βοηθητικά υγρά ξεπλύματος 
μακριά από τα παιδιά. 
 Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν τη συσκευή όταν είναι 
ανοιχτή, καθώς μπορεί να έχουν απομείνει υπολείμματα 
καθαριστικών ουσιών μέσα στο πλυντήριο πιάτων.  
 Βεβαιωθείτε ότι η παλιά συσκευή σας δεν ενέχει κινδύνους για τα 
παιδιά. Έχουν σημειωθεί περιστατικά παιδιών που κλειδώθηκαν 
μέσα σε συσκευές παλαιού τύπου. Για να προλάβετε μια τέτοια 
κατάσταση, σπάστε την ασφάλεια της πόρτας της συσκευής και 
βγάλτε τα ηλεκτρικά καλώδια.  
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Σε περίπτωση δυσλειτουργίας 

 Κάθε δυσλειτουργία της συσκευής πρέπει να επιδιορθώνεται 
αποκλειστικά και μόνο από καταρτισμένους τεχνικούς. Οι 
επισκευαστικές εργασίες που γίνονται από άτομα πλην του 
εξουσιοδοτημένου προσωπικού επισκευών ακυρώνουν την 
εγγύηση του προϊόντος.  
 Πριν από κάθε επισκευαστική εργασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Απενεργοποιήστε την ασφάλεια 
ή βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Όταν αποσυνδέετε τη 
συσκευή, μην τραβάτε κρατώντας από το καλώδιο. Μην ξεχάσετε 
να κλείσετε τη βρύση που τροφοδοτεί με νερό τη συσκευή. 

Συστάσεις 

 Για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθαρίστε τα μεγάλα 
υπολείμματα φαγητού από τα πιάτα πριν τα βάλετε στο πλυντήριο. 
Λειτουργήστε το πλυντήριο πιάτων όταν γεμίσει πλήρως.  
 Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα πρόπλυσης μόνο όταν χρειάζεται. 
 Βάζετε τα κοίλα αντικείμενα (π.χ. μπολ, ποτήρια, κατσαρόλες) 
μέσα στο πλυντήριο πιάτων στραμμένα προς τα κάτω. 
 Συνιστάται να μην βάζετε στο πλυντήριο πιάτων περισσότερα ή 
διαφορετικά πιάτα από τα ενδεδειγμένα.  

Τι δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων: 

 Στάχτες από τσιγάρα, υπολείμματα κεριού, στιλβωτικά, μπογιές, 
χημικές ουσίες, σιδηροκράματα. 
 Πιρούνια, κουτάλια και μαχαίρια με ξύλινη ή κοκάλινη λαβή και 
λαβή με επίχρισμα ελεφαντόδοντου ή μαργαριταριού· 
συγκολλημένα αντικείμενα και αντικείμενα λερωμένα με 
διαβρωτικά, όξινα ή βασικά χημικά.  
 Πλαστικά αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και 
επιχαλκωμένα ή επικασσιτερωμένα δοχεία.  
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 Αντικείμενα από αργίλιο ή ασήμι (μπορεί να αποχρωματιστούν 
και να θαμπώσουν).    
 Ορισμένα ευαίσθητα είδη γυαλιού, όπως οι πορσελάνες με 
διακοσμητικά μοτίβα που ξεθωριάζουν ακόμη και μετά την πρώτη 
πλύση, κάποια κρυστάλλινα αντικείμενα που χάνουν τη διαύγειά 
τους με την πάροδο του χρόνου, μαχαιροπίρουνα με κολλημένα 
διακοσμητικά που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα, κρυστάλλινα 
ποτήρια και ποτήρια από μολυβδύαλο, επιφάνειες κοπής και 
αντικείμενα από συνθετικές ίνες.  
 Τα απορροφητικά αντικείμενα, π.χ. σφουγγάρια και πανάκια 
κουζίνας, δεν μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων.  
 
Προσοχή! Στις επόμενες αγορές σας, φροντίστε να αγοράσετε 
αντικείμενα κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Τοποθέτηση της συσκευής 

Για να αποφασίσετε το μέρος στο οποίο θα βάλετε το πλυντήριο 
πιάτων, σκεφτείτε ένα σημείο όπου μπορείτε εύκολα να βάζετε και 
να βγάζετε τα πιάτα σας. 

Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε σημείο όπου είναι πιθανό η 
θερμοκρασία δωματίου να πέσει κάτω από 0οC.  

Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, βγάλτε την από τη συσκευασία 
ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε βρύση ή απαγωγό. Πριν 
τοποθετήσετε το πλυντήριο πιάτων, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι 
εφόσον γίνουν οι διάφορες συνδέσεις, αυτές δεν πρόκειται να 
αλλάξουν. 
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Μην πιάνετε τη συσκευή από την πόρτα ή τον πίνακα για να τη 
μετακινήσετε.  

Αφήστε αρκετό διάκενο σε όλες τις πλευρές της συσκευής για να 
μπορείτε να την μετακινείτε εύκολα μπροστά και πίσω όταν την 
καθαρίζετε.  

Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εισόδου και εξόδου του νερού δεν 
πιέζονται κατά την εγκατάσταση της συσκευής. Επίσης, 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν «πατάει» πάνω στο ηλεκτρικό 
καλώδιο.  

Προσαρμόστε τα ρυθμιζόμενα πόδια ώστε η συσκευή να στέκεται 
επίπεδα και ισορροπημένα. Η σωστή τοποθέτηση της συσκευής 
εξασφαλίζει ότι η πόρτα θα ανοίγει και θα κλείνει ανεμπόδιστα.  

Εάν η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν κλείνει καλά, ελέγξτε εάν 
η συσκευή πατάει σταθερά στο δάπεδο. Εάν δεν πατάει σταθερά, 
ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια για να αποκτήσει σταθερότητα.  

Σύνδεση νερού 

Βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του σπιτιού σας 
ενδείκνυνται για την τοποθέτηση πλυντηρίου πιάτων. Επίσης, 
συνιστούμε να βάλετε φίλτρο στο σημείου εισόδου του σπιτιού ή 
του διαμερίσματός σας για να αποφύγετε τυχόν βλάβη της 
συσκευής λόγω επιμολύνσεων (από άμμο, άργιλο, σκουριά, κτλ.) 
που μπορεί να μεταφερθούν από την κεντρική παροχή νερού ή την 
υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Με αυτόν τον τρόπο, 
προλαμβάνετε προβλήματα όπως το κιτρίνισμα και ο σχηματισμός 
επικαθίσεων μετά το πλύσιμο.  
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Σωλήνας εισόδου νερού 

Εάν είχατε παλιό πλυντήριο πιάτων, μην 
χρησιμοποιήσετε τον παλιό σωλήνα εισόδου 
νερού, αλλά τον καινούργιο σωλήνα εισόδου 
νερού που παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Εάν 
πρόκειται να συνδέσετε έναν καινούργιο ή 
μακρύ αχρησιμοποίητο σωλήνα εισόδου νερού 
στο πλυντήριο πιάτων, αφήστε για λίγο να 
τρέξει νερό μέσα από τον σωλήνα πριν κάνετε 
τη σύνδεση. Συνδέστε τον σωλήνα εισόδου 
νερού απευθείας στη βρύση που τροφοδοτεί 
με νερό τη συσκευή. Η πίεση παροχής της 
βρύσης πρέπει να κυμαίνεται από 0,03 Mpa 
έως 1 Mpa. Εάν η πίεση του νερού είναι 
μεγαλύτερη από 1 Mpa, πρέπει να 
τοποθετείται ενδιάμεσα βαλβίδα εκτόνωσης 
της πίεσης.     

Αφού γίνουν οι συνδέσεις, ανοίξτε τελείως τη βρύση και ελέγξτε την 
υδατοστεγανότητα. Για την προστασία της συσκευής σας, κλείνετε 
πάντα τη βρύση εφόσον ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάποια μοντέλα 
χρησιμοποιείται διάταξη Aquastop. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, υπάρχει επικίνδυνη ένταση. 
Μην κόβετε τη διάταξη Aquastop και μην την 
αφήνετε να διπλώνεται ή να περιστρέφεται.  

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. 
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Σωλήνας εξόδου νερού 

Ο σωλήνας αποστράγγισης του νερού 
μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην οπή 
εκκένωσης ή στην υποδοχή εξόδου του 
νεροχύτη. Χρησιμοποιώντας έναν ειδικό 
κυρτό σωλήνα (εφόσον διατίθεται), η 
αποστράγγιση του νερού μπορεί να γίνεται 
απευθείας στον νεροχύτη αγκιστρώνοντας 
τον κυρτό σωλήνα στην άκρη του νεροχύτη. 
Αυτή η σύνδεση πρέπει να απέχει μεταξύ 50 
και 110 cm (ελάχιστο και μέγιστο όριο) από 
το επίπεδο του δαπέδου.    

 
Προσοχή! Όταν χρησιμοποιείται σωλήνας αποστράγγισης 
μεγαλύτερος των 4 μέτρων, τα πιάτα μπορεί να μην καθαρίσουν. 
Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη. 
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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 ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει 
γείωση.  Σε περίπτωση χρήσης χωρίς να έχει 
εγκατασταθεί γείωση, η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη 
για οποιαδήποτε απώλεια χρήσης ενδέχεται να προκύψει.
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)
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. 

   Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα που 
προστατεύεται από ασφάλεια που συμμορφώνεται με τις 
τιμές στον πίνακα «Τεχνικές προδιαγραφές».
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Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή 

 Ελέγξτε εάν τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος ταιριάζουν με τις τιμές που
αναφέρονται στις οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής.

 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας μέσα από τη συσκευή.
 Ρυθμίστε το αποσκληρυντικό νερού.
 Προσθέστε 1 kg αλάτι στη θήκη για το αλάτι και γεμίστε με νερό μέχρι πάνω.
 Γεμίστε τη θήκη για το βοηθητικό υγρό ξεπλύματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

Η σημασία της απομάκρυνσης των αλάτων ασβεστίου από το νερό 

Για καλή λειτουργία πλύσης, το πλυντήριο πιάτων χρειάζεται μαλακό νερό, δηλ. λιγότερο ασβεστώδες νερό. 
∆ιαφορετικά, στα πιάτα και στον εσωτερικό εξοπλισμό του πλυντηρίου πιάτων παραμένουν υπολείμματα αλάτων 
ασβεστίου. Αυτό επηρεάζει αρνητικά την απόδοση της συσκευής στο πλύσιμο, το στέγνωμα και τη λάμψη των πιάτων. 
Καθώς το νερό ρέει μέσα από το σύστημα αποσκλήρυνσης, απομακρύνονται από το νερό τα ιόντα που είναι 
υπεύθυνα για τη σκληρότητα και το νερό γίνεται αρκετά μαλακό για να προσφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 
πλύσης. Ανάλογα με το επίπεδο σκληρότητας του παρεχόμενου νερού, τα ιόντα που σκληραίνουν το νερό 
συσσωρεύονται γρήγορα μέσα στο σύστημα αποσκλήρυνσης. Επομένως, το σύστημα αποσκλήρυνσης πρέπει να 
ανανεώνεται ώστε η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων να παραμένει ίδια σε κάθε πλύση. Για αυτόν τον λόγο, 
χρησιμοποιείται ειδικό αλάτι για τα πλυντήρια πιάτων. 

Πλήρωση με αλάτι 

Χρησιμοποιείτε ειδικό αποσκληρυντικό αλάτι για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. 
Για να βάλετε το αποσκληρυντικό αλάτι, 
πρώτα βγάλτε το κάτω καλάθι και ανοίξτε
το καπάκι της θήκης για το αλάτι 
γυρνώντας το αριστερόστροφα. Αρχικά, 
γεμίστε τη θήκη με 1 kg αλάτι και νερό (3) 
έως ότου γεμίσει μέχρι πάνω. Εάν έχετε 
το συνοδευτικό χωνί, χρησιμοποιήστε το 
για ευκολότερη πλήρωση (4). Βάλτε το 
καπάκι στη θέση του και κλείστε το. Όταν 
ανάψει η λυχνία που δείχνει ότι τελειώνει 
το αλάτι (περίπου στην 20η – 30η πλύση, 
ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού),
γεμίστε τη θήκη μέχρι πάνω με αλάτι 
(περίπου 1 kg). Γεμίστε τη θήκη του 
αλατιού με νερό μόνο στην πρώτη 
χρήση. Συνιστούμε τη χρήση 
λεπτόκοκκου αποσκληρυντικού αλατιού ή 
αποσκληρυντικού αλατιού σε σκόνη. Μην 
βάζετε στη συσκευή μαγειρικό αλάτι,  

καθώς η λειτουργία της θήκης του αποσκληρυντικού μπορεί να υποβαθμιστεί με την πάροδο του χρόνου. Μόλις 
ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, η θήκη του αλατιού γεμίζει με νερό. Επομένως, βάλτε το αποσκληρυντικό αλάτι 
πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο, το αλάτι που υπερχειλίζει καθαρίζεται αμέσως με τη λειτουργία 
πλύσης. Εάν δεν πρόκειται να πλύνετε πιάτα αμέσως μόλις βάλετε το αλάτι, λειτουργήστε ένα σύντομο πρόγραμμα 
πλύσης με άδειο πλυντήριο πιάτων για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη (διάβρωση) της συσκευής λόγω της 
υπερχείλισης του αλατιού κατά την πλήρωση της θήκης για το αλάτι.    

3

1

4

SALT
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∆οκιμαστική ταινία 

Η αποτελεσματικότητα της πλύσης του πλυντηρίου πιάτων εξαρτάται από το πόσο μαλακό είναι το νερό της βρύσης. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα που μειώνει τη σκληρότητα στο δίκτυο παροχής νερού. Εάν το 
σύστημα ρυθμιστεί σωστά, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της πλύσης. Για να μάθετε το επίπεδο σκληρότητας του 
νερού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία ύδρευσης ή διαπιστώστε μόνοι σας το επίπεδο σκληρότητας 
χρησιμοποιώντας μια δοκιμαστική ταινία (εάν διατίθεται).  

Ανοίξτε τη 
δοκιμαστι-
κή ταινία. 

Αφήστε τη 
βρύση να 
τρέξει για 1 
λεπτό. 

Βυθίστε τη 
δοκιμαστι-
κή ταινία 
στο νερό 
για 1 
δευτερό-
λεπτο.  

Τινάξτε τη 
δοκιμαστική 
ταινία αφού τη 
βγάλετε από το 
νερό.  

Περιμένετε 
1 λεπτό.  

Ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού στη συσκευή σας 
σύμφωνα με το αποτέλεσμα που θα σας δώσει η 
δοκιμαστική ταινία. 

Επίπεδο 1 
Επίπεδο 2 
Επίπεδο 3 
Επίπεδο 4 
Επίπεδο 5 
Επίπεδο 6 

Χωρίς ασβέστη 
Πολύ χαμ. περ/τητα σε ασβέστη 
Χαμηλή περ/τητα σε ασβέστη 
Μέτρια περ/τητα σε ασβέστη 
Περ/τητα σε ασβέστη 
Υψηλή περ/τητα σε ασβέστη 

Ρύθμιση της κατανάλωσης αλατιού 

Πίνακας ρυθμίσεων για τα επίπεδα σκληρότητας του νερού 

Εάν το νερό που χρησιμοποιείτε έχει σκληρότητα πάνω από 90 dF (γαλλικοί βαθμοί) ή εάν χρησιμοποιείτε νερό 
φρέατος, συνιστάται η χρήση φίλτρου και διατάξεων διύλισης του νερού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο σκληρότητας ρυθμίζεται εργοστασιακά στο επίπεδο 3. 

Επίπεδο Γερμανικοί 
βαθμοί dH

Γαλλικοί 
βαθμοί

Βρετανικοί 
βαθμοί dE Ένδειξη

1 0-5 0-9 0-6 Ανάβουν οι λυχνίες LED P1-9h.

2 6-11 10-20 7-14 Ανάβουν οι λυχνίες LED P2-9h.

3 12-17 21-30 15-21 Ανάβουν οι λυχνίες LED 1/2-9h.

4 18-22 31-40 22-28 Ανάβουν οι λυχνίες LED 3h-9h.

5 23-31 41-55 29-39 Ανάβουν οι λυχνίες LED 6h-9h.

6 32-50 56-90 40-63 Ανάβουν οι λυχνίες LED P1-6h-9h.

Ρύθμιση
• Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου.
• Ενεργοποιήστε το πλυντήριο και πατήστε το κουμπί προγράμματος μόλις ενεργοποιηθεί

το πλυντήριο.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί προγράμματος ώσπου να αναβοσβήσουν μία φορά όλες

οι λυχνίες led.
• Το πλυντήριο προβάλλει την τελευταία ρύθμιση.
• Ορίστε το επίπεδο πατώντας το κουμπί προγράμματος.
• Απενεργοποιήστε το πλυντήριο για αποθήκευση της ρύθμισης.
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Χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό 

Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης. 
Στην αγορά θα βρείτε απορρυπαντικά σε μορφή σκόνης, τζελ ή ταμπλέτας ειδικά σχεδιασμένα για πλυντήρια πιάτων 
οικιακής χρήσης.  
Το απορρυπαντικό πρέπει να μπαίνει στη θήκη πριν ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής. Φυλάσσετε τα 
απορρυπαντικά σε δροσερό και ξηρό μέρος όπου δεν φτάνουν τα παιδιά.  
Μην γεμίζετε τη θήκη με περισσότερο απορρυπαντικό απ’ όσο χρειάζεται, γιατί μπορεί να χαραχτούν τα ποτήρια σας 
ή να μην διαλυθεί καλά το απορρυπαντικό.  
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για το απορρυπαντικό του πλυντηρίου πιάτων, επικοινωνήστε απευθείας 
με τους κατασκευαστές των απορρυπαντικών.  

Πλήρωση της θήκης του απορρυπαντικού 

Πιέστε το κλείστρο για να ανοίξει η θήκη του απορρυπαντικού, όπως 
φαίνεται στην εικόνα (1). Στο εσωτερικό της θήκης του 
απορρυπαντικού υπάρχουν γραμμές που δείχνουν τη στάθμη. Βάσει 
αυτών των γραμμών, μπορείτε να μετρήσετε τη σωστή ποσότητα 
απορρυπαντικού. Η συνολική χωρητικότητα της θήκης του 
απορρυπαντικού είναι 40 cm3. Ανοίξτε το απορρυπαντικό και βάλτε 
στη μεγαλύτερη θήκη (b) 25 cm3 εάν τα πιάτα είναι πολύ λερωμένα ή 
15 cm3 εάν δεν είναι πολύ λερωμένα (2). Εάν τα πιάτα έχουν 
παραμείνει λερωμένα για αρκετό καιρό, εάν έχουν ξεραμένα 
υπολείμματα 

φαγητού ή εάν έχετε γεμίσει υπερβολικά το πλυντήριο πιάτων, βάλτε 5 
cm3 απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης και ξεκινήστε τη 
λειτουργία του πλυντηρίου. Ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα 
πιάτα και με το επίπεδο σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας, 
μπορεί να χρειαστεί να βάλετε περισσότερο απορρυπαντικό στο 
πλυντήριο πιάτων.  

Συνδυαστικά απορρυπαντικά 

Κάποιοι κατασκευαστές απορρυπαντικών παρασκευάζουν συνδυαστικά απορρυπαντικά τύπου «2 σε 1», «3 σε 1» ή 
«5 σε 1» κτλ.  

Τα απορρυπαντικά «2 σε 1» περιέχουν απορρυπαντικό μαζί με αλάτι ή βοηθητικό υγρό ξεπλύματος. Όταν 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά «2 σε 1» πρέπει να ελέγχετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ταμπλέτας.  

Ορισμένες απορρυπαντικές ταμπλέτες περιέχουν απορρυπαντικό + βοηθητικό υγρό ξεπλύματος + αλάτι + διάφορες 
επιπλέον λειτουργίες. 

Γενικά, τα συνδυαστικά απορρυπαντικά έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα μόνο υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης. 
Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν βοηθητικό υγρό ξεπλύματος και/ή αλάτι σε προκαθορισμένες ποσότητες.  

Τι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους προϊόντα: 

 Ελέγχετε πάντα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε και διαπιστώστε εάν
πρόκειται για συνδυαστικό απορρυπαντικό ή όχι.

 Βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι κατάλληλο για τη σκληρότητα του νερού με το οποίο
τροφοδοτείται η συσκευή.

 Όταν χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους προϊόντα, ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
 Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικές ταμπλέτες, μην τις βάζετε στο εσωτερικό τμήμα ή στη θήκη για τα

μαχαιροπίρουνα του πλυντηρίου πιάτων. Οι ταμπλέτες μπαίνουν πάντα στη θήκη του απορρυπαντικού, στον
διανομέα απορρυπαντικού.



18

 Έχουν καλά αποτελέσματα μόνο για ορισμένες χρήσεις. Εάν χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους απορρυπαντικά,
πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή και να ρωτήσετε για τις κατάλληλες συνθήκες χρήσης.

 Όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες χρήσης των εν λόγω προϊόντων και έχουν επιλεγεί οι κατάλληλες
ρυθμίσεις στο πλυντήριο πιάτων, προσφέρουν εξοικονόμηση στην κατανάλωση αλατιού και/ή βοηθητικού υγρού
ξεπλύματος.

 Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό «2 σε 1» ή «3 σε 1» και τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά
(δηλ. τα πιάτα βγαίνουν υγρά ή με υπολείμματα αλάτων), επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού. Η εγγύηση του πλυντηρίου πιάτων δεν καλύπτει παράπονα λόγω της χρήσης τέτοιου είδους
απορρυπαντικών.

Συνιστώμενος τρόπος χρήσης: Για καλύτερα αποτελέσματα με τη χρήση συνδυαστικού απορρυπαντικού, 
προσθέστε αλάτι και βοηθητικό υγρό ξεπλύματος στη συσκευή και επιλέξτε τη χαμηλότερη ρύθμιση σκληρότητας 
νερού και βοηθητικού υγρού ξεπλύματος.  

Τα απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας των διαφόρων εταιρειών έχουν διαφορετική διαλυτότητα, 
ανάλογα με τη θερμοκρασία και τον χρόνο. Επομένως, δεν συνιστάται η χρήση αυτών των 
απορρυπαντικών στα σύντομα προγράμματα. Για τα σύντομα προγράμματα, προτιμήστε 
απορρυπαντικά σε σκόνη.  

Προσοχή! Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα με τη χρήση αυτού του είδους απορρυπαντικών που δεν έχει 
ξαναπαρουσιαστεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού. 

Όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε συνδυαστικά απορρυπαντικά 

 Γεμίστε τις θήκες για το αλάτι και το βοηθητικό υγρό ξεπλύματος.
 Ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού στην υψηλότερη θέση (6) και κάντε μια πλύση με άδειο πλυντήριο πιάτων.
 Ρυθμίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού.
 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για το βοηθητικό υγρό ξεπλύματος.

 Πλήρωση με βοηθητικό υγρό ξεπλύματος και επιλογή ρύθμισης 

Προσθήκή λαμπρυντικου και ρυθμισή
Για να γεμίσετε το διαμέρισμα λαμπρυντικού, ανοίξτε το καπάκι του διαμερίσματος 
λαμπρυντικού. Γεμίστε το διαμέρισμα με λαμπρυντικό έως τη στάθμη MAX και κατόπιν 
κλείστε το καπάκι. Προσέξτε να μη γεμίσετε υπερβολικά το διαμέρισμα λαμπρυντικού και 
σκουπίστε τυχόν ποσότητα που χύθηκε.

Για να αλλάξετε το επίπεδο λαμπρυντικού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, πριν 
ενεργοποιήσετε το μήχάνήμα:

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "4".
Αν τα σκεύη δεν στεγνώνουν σωστά ή έχουν κηλίδες, αυξήστε το επίπεδο. Αν 
σχηματίζονται μπλε κηλίδες πάνω στα σκεύη σας, μειώστε το επίπεδο. 

• Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου.
• Ενεργοποιήστε το πλυντήριο και πατήστε το κουμπί προγράμματος μόλις ενεργοποιηθεί

το πλυντήριο.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί προγράμματος ώσπου να αναβοσβήσουν δυο

φορές όλες οι λυχνίες led. 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.
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ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

Εάν βάλετε σωστά τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων, χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσον 
αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τα αποτελέσματα της πλύσης και του στεγνώματος.  
Η συσκευή έχει δύο καλάθια στα οποία μπορείτε να βάλετε τα πιάτα. Στο κάτω καλάθι, μπορείτε να βάλετε τα 
στρογγυλά και βαθιά σκεύη (π.χ. κατσαρόλες με μακριές χειρολαβές, καπάκια μαγειρικών σκευών, πιάτα, σαλατιέρες, 
σετ μαχαιροπίρουνων, κτλ.). 
Το πάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για πιατάκια του καφέ ή του γλυκού, μπολ, φλιτζάνια και ποτήρια. Όταν βάζετε 
κολονάτα ποτήρια στο πλυντήριο πιάτων, φροντίστε να τα στηρίζετε στο άκρο του καλαθιού, της πιατοθήκης ή της 
βέργας στήριξης ποτηριών, όχι πάνω σε άλλα αντικείμενα. Μην γέρνετε τα ψηλά ποτήρια το ένα πάνω στο άλλο, 
καθώς μπορεί να χάσουν τη σταθερότητά τους και να σπάσουν. 
Τα λεπτά και στενά εξαρτήματα είναι προτιμότερο να τοποθετούνται στο μεσαίο τμήμα των καλαθιών. Μπορείτε να 
βάλετε τα κουτάλια ανάμεσα στα υπόλοιπα μαχαιροπίρουνα για να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Για τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την ειδική σχάρα για τα μαχαιροπίρουνα. Για να αποφύγετε 
ενδεχόμενους τραυματισμούς, τα αντικείμενα με μακρόστενες χειρολαβές ή αιχμηρά άκρα (π.χ. πιρούνες, μαχαίρια 
ψωμιού, κτλ.) πρέπει να τοποθετούνται στο πλυντήριο πιάτων με τα αιχμηρά άκρα στραμμένα προς τα κάτω ή 
οριζόντια πάνω στα καλάθια.  
Προσοχή! Όταν βάζετε τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων, βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν εμποδίζουν την περιστροφή του 
πάνω και κάτω βραχίονα ψεκασμού.  

Πάνω καλάθι 

Πιατοθήκη 
Στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων υπάρχουν πιατοθήκες 
(a, b). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πιατοθήκες σε ανοιχτή ή 
κλειστή θέση. Στην ανοιχτή θέση (a), μπορείτε να βάλετε στις 
πιατοθήκες τα φλιτζάνια σας, ενώ στην κλειστή θέση, μπορείτε να 
βάλετε στο καλάθι τα ψηλά ποτήρια. Επίσης, μπορείτε να 
εκμεταλλευτείτε τις πιατοθήκες για να βάλετε κατά μήκος πάνω 
τους τις πιρούνες, τα μαχαίρια και τα κουτάλια.   

Ρύθμιση ύψους του πάνω καλαθιού 

Το πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων βρίσκεται στην ψηλότερη θέση. Όταν βρίσκεται σε αυτή τη θέση, μπορείτε να 
τοποθετήσετε μεγάλα αντικείμενα (π.χ. κατσαρόλες) στο κάτω καλάθι. Εάν ρυθμίσετε το πάνω καλάθι στη χαμηλότερη 
θέση, μπορείτε να βάλετε στο πάνω καλάθι μεγάλα πιάτα για να τα πλύνετε.  
Χρησιμοποιήστε τα ροδάκια του καλαθιού για να αλλάξετε το ύψος του. Ανοίξτε τις διατάξεις συγκράτησης του 
καλαθιού στο άκρο των ραγών του πάνω καλαθιού γυρνώντας τες προς το πλάι και βγάλτε το καλάθι. Αλλάξτε τη θέση 
που έχουν τα ροδάκια. Ξαναβάλτε το καλάθι στη ράγα και κλείστε τις διατάξεις συγκράτησης. Με αυτόν τον τρόπο, 
μπορείτε να ρυθμίσετε το πάνω καλάθι στη χαμηλότερη θέση.    

Επίπεδο Δόση λαμπρυντικού Ένδειξη

1 Δεν απελευθερώνεται λαμπρυντικό Ανάβουν οι λυχνίες LED 
P1-9h.

2 Απελευθερώνεται 1 δόση Ανάβουν οι λυχνίες LED 
P2-9h.

3 Απελευθερώνονται 2 δόσεις Ανάβουν οι λυχνίες LED 
1/2-9h.

4 Απελευθερώνονται 3 δόσεις Ανάβουν οι λυχνίες LED 
3h-9h.

5 Απελευθερώνονται 4 δόσεις Ανάβουν οι λυχνίες LED 
6h-9h.
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Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης των πιάτων 

Κάτω καλάθι 

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

Πάνω  καλάθι 
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Λάθος τρόποι τοποθέτησης των πιάτων  

Σημαντικές πληροφορίες για τα εργαστήρια δοκιμών 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές απόδοσης, επικοινωνήστε με την παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση: dishwasher@standardtest.info. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 
όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό (20 ψηφία) που αναγράφονται στην πόρτα της συσκευής.
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P1 P2 P3 P4 P5 P6

Όνομα 
προγράμματος: Eco Εντατικό 

65 °C Αυτ. Υγιεινό 70 °C Σούπερ 50’ Σύντομο 30’ Πρόπλυση

Τύπος 
λερώματος:

Τυποποιημένο 
πρόγραμμα 
για κανονικά 
λερωμένα 

σκεύη 
καθημερινής 
χρήσης με 
μειωμένες 

καταναλώσεις 
ενέργειας και 

νερού.

Κατάλληλο 
για πολύ 

λερωμένα 
σκεύη.

Αυτόματο 
πρόγραμμα 

για πολύ 
λερωμένα 

σκεύη.

Κατάλληλο 
για πολύ 

λερωμένα 
σκεύη που 
χρειάζονται 

πλύσιμο 
αυξημένης 

υγιεινής

Κατάλληλο 
για κανονικά 
λερωμένα 

καθημερινά 
σκεύη με 

συντομότερο 
πρόγραμμα.

Κατάλληλο 
για ελαφρά 
λερωμένα 
πιάτα και 
σύντομο 
πλύσιμο. 

Συνιστάται 
για 

ξέπλυμα 
πιάτων 

που 
σκοπεύετε 
να πλύνετε 
αργότερα

Βαθμός 
λερώματος: Μέτριο Έντονο Έντονο Έντονο Μέτριο Ελαφρύ Ελαφρύ

"Ποσότητα 
απορρυπαντικού: 

A: 25 cm3 
B: 15 cm3"

A A A A A A -

Διάρκεια 
προγράμματος 
(ώρες:λεπτά):

03:42 02:15 01:50 - 02:15 02:20 00:50 00:30 00:15

Κατανάλωση 
ρεύματος (kWh/

κύκλο) :
0.755 1.550 1.150 - 1.550 1.650 0.950 0.670 0.020

Κατανάλωση 
νερού 

(λίτρα/κύκλο)
9.0 17.6 11.2 - 17.6 15.1 11.2 10.0 3.5

• 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.
• Αν το μοντέλο σας διαθέτει αισθητήρα θολότητας, έχει Αυτόματο πρόγραμμα αντί για

Εντατικό πρόγραμμα.
• 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.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
i

1 2 3 4

ii

iii vi

viv

1. Κουμπί ενεργοποίησης(On)/
απενεργοποίησης(Off)
2. Κουμπί επιλογής προγράμματος
i. Led προγραμμάτων
3. Κουμπί Μισού γεμίσματος
ii. Led μισού γεμίσματος
4. Κουμπί καθυστέρησης
iii. Led καθυστέρησης
iv. Ένδειξη αποσκληρυντικού άλατος
v. Ένδειξη λαμπρυντικού
vi. Ένδειξη τερματισμού προγράμματος

1. Κουμπί Ενεργοποίησης(On)/
Απενεργοποίησης(Off)
Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πατώντας το 
κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης 
(On/Off). Όταν ενεργοποιείται το πλυντήριο, 
ανάβει η ένδειξη λήξης προγράμματος (vi).

2. Κουμπί επιλογής προγράμματος
Επιλέξτε κατάλληλο πρόγραμμα για 
τα σκεύη σας πατώντας το κουμπί 
επιλογής προγράμματος. Η λυχνία led 
του προγράμματος (i)που αντιστοιχεί 
στο επιλεγμένο πρόγραμμα ανάβει 
και απενεργοποιείται η ένδειξη λήξης 
προγράμματος (vi). Το πρόγραμμα αρχίζει 
αυτόματα όταν κλείσει η πόρτα.

3. Κουμπί 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 (ii).

4. Κουμπί καθυστέρησης
Πατήστε το κουμπί καθυστέρησης για 
να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα 3, 6 ή 9 
ώρες αργότερα. Πιέστε μία φορά για 
καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας για 
3 ώρες, πατήστε δύο φορές για 6 ώρες 
και τρεις φορές για 9 ώρες. Πατήστε το 

κουμπί χρονοδιακόπτη καθυστέρησης για 
να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τον χρόνο 
καθυστερημένης έναρξης. Ανάβει η λυχνία 
led καθυστέρησης (iii) που αντιστοιχεί στην 
υπολειπόμενη διάρκεια καθυστέρησης 
(3h, 6h, 9h). Αν απενεργοποιήσετε 
το πλυντήριο αφού ενεργοποιηθεί ο 
χρόνος καθυστέρησης, ακυρώνεται η 
καθυστερημένη έναρξη.

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 
(iv) υποδεικνύοντας πως πρέπει να γεμίσει
ο θάλαμος αποσκληρυντικού.

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

Αλλαγή προγράμματος
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να 
αλλάξετε ένα πρόγραμμα ενώ βρίσκεται σε 
λειτουργία.

Ανοίξτε την πόρτα και επιλέξτε ένα 
νέο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας 

το κουμπί επιλογής προγράμματος.

Αφού κλείσετε την πόρτα, το νέο 
πρόγραμμα θα συνεχίσει από το 
σημείο που σταμάτησε το παλιό 

πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να σταματήσετε ένα 
πρόγραμμα πριν ολοκληρωθεί, ανοίξτε 
στην αρχή ελαφρά την πόρτα, ώστε να μην 
χυθούν νερά.
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Ακύρωση προγράμματος 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να 
ακυρώσετε ένα πρόγραμμα ενώ βρίσκεται 
σε λειτουργία.

 

 

 
   

Όταν ανοίγει η πόρτα του 
πλυντηρίου, ανάβει η λυχνία που 
αντιστοιχεί στο πρόγραμμα που 

επιλέχτηκε τελευταία.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
επιλογής προγράμματος για 3 δευτερόλεπτα. 
Η ένδειξη λήξης προγράμματος αναβοσβήνει 

και η λυχνία του προγράμματος σβήνει.

Η διαδικασία εκκένωσης νερού αρχίζει 
αφού κλείσει η πόρτα του πλυντηρίου 

και συνεχίζει για 30 δευτερόλεπτα. Όταν 
ακυρώνεται ένα πρόγραμμα , ακούγεται 
ένας ήχος 5 φορές και ανάβει η ένδειξη 

λήξης προγράμματος.

Απενεργοποίηση του πλυντηρίου

Η ένδειξη λήξης προγράμματος ανάβει 
όταν ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα. 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 μισού
γεμίσματος (3) ταυτόχρονα για 3
δευτερόλεπτα.
2. Όταν 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. Για να μειώσετε την ένταση ήχου
πατήστε το κουμπί προγράμματος (2). Για 
να αυξήσετε την ένταση ήχου, πατήστε το 
κουμπί αφής μισού γεμίσματος (3).
4. Όταν αλλάξει η ένταση φωνής,
ανάβουν οι αντίστοιχες λυχνίες led που
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Επίπεδα 
έντασης 
φωνής

Λυχνίες Led

1/2 3h 6h 9h

S0 X

S1 X X

S2 X X X

S3 X X X X

5. Για 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 μισού γεμίσματος (3) και
καθυστέρησης (4) ταυτόχρονα για 3
δευτερόλεπτα.
2. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, το πλυντήριο
εμφανίζει την τελευταία ρύθμιση.
3. Όταν απενεργοποιείται η κατάσταση
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εξοικονόμησης ισχύος, ανάβουν οι λυχνίες 
led P1, P2, 1/2. 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. Όταν απενεργοποιείται η κατάσταση
εξοικονόμησης ισχύος, ανάβουν οι
λυχνίες led P1, P2. 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. Για αποθήκευση της επιλεγμένης
ρύθμισης, απενεργοποιήστε το πλυντήριο.
Στην εργοστασιακή ρύθμιση, η κατάσταση 
εξοικονόμησης ισχύος είναι ενεργή.

Infoled 2.1 (ανάλογα με το μοντέλο)

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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 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.

1.1.  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 

3 4

1 2

α

γ

β

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.

1.2.  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. 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 
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επανατοποθέτηση του πάνω βραχίονα 
ψεκασμού βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι είναι 
σφιγμένο σωστά.

1.3 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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ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΙΘΑΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

P1 P2 1/2 3h 6h

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.

Βλάβη συστήματος 
πίεσης Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Συνεχόμενη 
εισαγωγή νερού

Κλείστε τη βρύση και επικοινωνήστε με 
το σέρβις.

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.

Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Βλάβη 
θερμαντήρα Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Υπερχείλιση

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

Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Σφάλμα 
ηλεκτρονικής 

κάρτας
Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Υπερθέρμανση Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Σφάλμα αισθητήρα 
θερμαντήρα Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Βλάβη υπέρτασης Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Βλάβη υπότασης Επικοινωνήστε με το σέρβις.
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Οι διαδικασίες εγκατάστασης και επισκευής θα πρέπει να διεξάγονται πάντοτε από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο 
σέρβις προκειμένου να αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που μπορεί να 
προκληθούν από διαδικασίες που διεξάχθηκαν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επισκευές μπορούν να διεξαχθούν 
μόνο από τεχνικούς. Αν πρέπει να αντικατασταθεί ένα εξάρτημα, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια 
ανταλλακτικά.
Ακατάλληλες επισκευές ή η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσουν σημαντική βλάβη και να θέσουν 
τον χρήση σε αξιοσημείωτο κίνδυνο.
Μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση πελατών στο τέλους αυτού του εγγράφου. 
Μπορείτε να αποκτήσετε γνήσια ανταλλακτικά για τις λειτουργίες της συσκευής, σύμφωνα με την αντίστοιχη κατάταξη 
Ecodesign από την Εξυπηρέτηση πελατών για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία κυκλοφορίας της 
συσκευής στην αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
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Εάν δεν ξεκινάει το πρόγραμμα 
 Ελέγξτε εάν το φις είναι στην πρίζα.
 Ελέγξτε τις εσωτερικές ασφάλειες.
 Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτή η βρύση που τροφοδοτεί με νερό.
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την πόρτα της συσκευής.
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off).
 Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο εισόδου του νερού και τα φίλτρα της συσκευής δεν έχουν φράξει.

Εάν παραμένουν υπολείμματα στη θήκη του απορρυπαντικού 
 Προστέθηκε απορρυπαντικό ενώ ήταν βρεγμένη η θήκη του απορρυπαντικού.

Εάν μένει νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων στο τέλος του προγράμματος 
 Ο σωλήνας αποστράγγισης έχει φράξει ή έχει λυγίσει.
 Τα φίλτρα έχουν φράξει.
 Το πρόγραμμα δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Εάν η συσκευή σταματήσει κατά τη διάρκεια της πλύσης 
 ∆ιακοπή ρεύματος.
 Σφάλμα στην παροχή νερού.
 Το πρόγραμμα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

Εάν ακούγεται θόρυβος δόνησης και χτυπήματα κατά τη λειτουργία πλύσης 
 Λανθασμένη τοποθέτηση των πιάτων.
 Ο βραχίονας ψεκασμού χτυπάει πάνω στα πιάτα.

Εάν απομένουν υπολείμματα φαγητού στα πιάτα 
 Λανθασμένη τοποθέτηση των πιάτων στο πλυντήριο· το νερό δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα σημεία.
 Το καλάθι είναι υπερβολικά γεμάτο με πιάτα.
 Τα πιάτα γέρνουν το ένα πάνω στο άλλο.
 Χρησιμοποιήθηκε πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
 Επιλέχθηκε ακατάλληλο και όχι αρκετά εντατικό πρόγραμμα πλύσης.
 Υπολείμματα τροφών φράσσουν τον βραχίονα ψεκασμού.
 Τα φίλτρα έχουν φράξει.
 Τα φίλτρα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
 Η αντλία αποστράγγισης του νερού έχει φράξει.

Εάν μένουν υπόλευκοι λεκέδες στα πιάτα 
 Χρησιμοποιήθηκε πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
 Πολύ χαμηλό επίπεδο ρύθμισης της δόσης του βοηθητικού υγρού ξεπλύματος.
 ∆εν χρησιμοποιήθηκε ειδικό αλάτι παρά την υψηλή σκληρότητα του νερού.
 Πολύ χαμηλό επίπεδο ρύθμισης του συστήματος αποσκλήρυνσης του νερού.
 Το καπάκι της θήκης του αλατιού δεν έχει κλείσει καλά.

Εάν δεν στεγνώνουν τα πιάτα 
 Επιλέχθηκε πρόγραμμα χωρίς λειτουργία στεγνώματος.
 Η ρύθμιση της δόσης του βοηθητικού υγρού ξεπλύματος είναι πολύ χαμηλή.
 Τα πιάτα βγήκαν πολύ γρήγορα από το πλυντήριο

Εάν μένουν λεκέδες σκουριάς στα πιάτα 
 Τα πιάτα από ανοξείδωτο χάλυβα που πλύθηκαν δεν είναι καλής ποιότητας.
 Υψηλό ποσοστό αλατιού στο νερό πλύσης.
 Το καπάκι της θήκης του αλατιού δεν έχει κλείσει καλά.
 Χύθηκε πολύ αλάτι στις πλευρές και μέσα στη συσκευή κατά την πλήρωση με αλάτι.
 Ανθυγιεινές εγκαταστάσεις δικτύου.
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Η πόρτα δεν ανοίγει/κλείνει σωστά 
 Ακατάλληλο βάρος του ξύλινου εξαρτήματος που μπαίνει στην πόρτα (πρέπει να συμφωνεί με το βάρος που

αναφέρεται στο εγχειρίδιο συναρμολόγησης).
 Η ελαστικότητα του ελατηρίου της πόρτας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Ρυθμίστε σύμφωνα με τις οδηγίες του

εγχειριδίου συναρμολόγησης.

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών εάν τα προβλήματα επιμένουν και μετά τη λήψη 
των προτεινόμενων μέτρων ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας που δεν περιγράφεται παραπάνω. 
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