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GR ! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το εγχειρίδιο 
αυτό για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε 
οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, 
παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε 
ότι παραμένει μαζί με το πλυντήριο για να 
πληροφορεί τον νέο ιδιοκτήτη για τη λειτουργία 
και τις σχετικές προειδοποιήσεις.

! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν 
σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, 
τη χρήση και την ασφάλεια.

Αποσυσκευασία και οριζοντίωση
Αποσυσκευασία

1. Αποσυσκευάστε το πλυντήριο.
2. Ελέγξτε αν το πλυντήριο έχει υποστεί ζημιές 
κατά τη μεταφορά. Αν έχει υποστεί ζημιές 
μην το συνδέετε και επικοινωνήστε με τον 
μεταπωλητή.

3. Αφαιρέστε τις 3 
βίδες προστασίας 
για τη μεταφορά και 
το λαστιχάκι με το 
σχετικό διαχωριστικό, 
που βρίσκονται στο 
πίσω μέρος (βλέπε 
εικόνα).

4. Κλείστε τις οπές με τα πλαστικά πώματα που 
σας παρέχονται.
5. Διατηρείστε και τα τρία τεμάχια: αν το 
πλυντήριο χρειαστεί να μεταφερθεί, θα πρέπει 
να ξαναμονταριστούν.

! Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για μικρά 
παιδιά.

Ευθυγράμμιση
1. Εγκαταστήστε το 
πλυντήριο σε ένα 
δάπεδο επίπεδο και 
ανθεκτικό, χωρίς να 
το ακουμπήσετε σε 
τοίχους, έπιπλα ή άλλο.
2 .  Αν  το  δάπεδο 
δεν είναι απόλυτα 
ο ρ ι ζ ο ν τ ι ω μ έ ν ο , 
α ν τ ι σ τ α θ μ ί σ τ ε 
τ ι ς  α ν ω μ α λ ί ε ς 

βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τα πρόσθια 
ποδαράκια (βλέπε εικόνα). Η γωνία κλίσης, 
μετρημένη στην επιφάνεια εργασίας, δεν 
πρέπει να ξεπερνάει τις 2°.

Μια φροντισμένη οριζοντίωση προσδίδει 
σταθερότητα στη μηχανή και αποσοβεί 
δονήσεις, θορύβους και μετατοπίσεις κατά τη 
λειτουργία. Σε περίπτωση μοκέτας ή τάπητα, 
ρυθμίστε τα ποδαράκια έτσι ώστε να υφίσταται 
κάτω από το πλυντήριο αρκετός χώρος για τον 
αερισμό.

Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις
Σύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού

1 .  Σ υ ν δ έ σ τ ε  τ ο 
σωλήνα τροφοδοσίας 
βιδώνοντάς τον σε 
ένα κρουνό κρύου 
ν ε ρ ο ύ  μ ε  σ τ ό μ ι ο 
σπειρώματος 3/4 gas  
(βλέπε εικόνα). 
Πριν τη σύνδεση, 
αφήστε να τρέξει το 
νερό μέχρι να γίνει 
διαυγές.

2. Συνδέστε το σωλήνα 
τροφοδοσ ίας  στο 
πλυντήριο βιδώνοντάς 
τον στην αντίστοιχη 
είσοδο νερού, στο 
πίσω μέρος επάνω 
δεξιά (βλέπε εικόνα).

3. Προσέξτε ώστε στο σωλήνα να μην υπάρχουν 
ούτε πτυχώσεις, ούτε στενώσεις.

! Η πίεση νερού του κρουνού πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών του πίνακα Τεχνικά 
στοιχεία (βλέπε σελίδα δίπλα).

! Αν το μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας δεν 
επαρκεί, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο 
κατάστημα ή σε ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένους 
σωλήνες.

! Χρησιμοποιείτε εκείνους που σας παρέχονται 
με τη μηχανή.

Εγκατάσταση
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GRΣύνδεση του σωλήνα αδειάσματος

Συνδέστε 
αδειάσματος, χωρίς 
να τον διπλώσετε, 
σε έναν αγωγό 
εκκένωσης ή σε μια 
επιτοίχια αποχέτευση 
σε απόσταση από 65 
έως 100 cm από το 
έδαφος. 

Ε ν α λ λ α κ τ ι κ ά , 
στηρίξτε τον σωλήνα 
αδε ιάσματος  στο 
χείλος ενός νιπτήρα 
ή  μ ιας  λ εκάνης , 
δένοντας τον οδηγό 

 (διατίθεται από 
την υπηρεσία τεχνικής 
υποστήριξης) στη 
βρύση  (βλέπε εικόνα). 
Το ελεύθερο άκρο του 

σωλήνα αδειάσματος δεν πρέπει να παραμένει 
βυθισμένο στο νερό.
! Δεν συνιστάται η χρήση προεκτάσεων 
σωλήνων. Αν απαιτείται, η προέκταση πρέπει 
να έχει την ίδια διάμετρο του αρχικού σωλήνα 
και να μην ξεπερνάει τα 150 cm.

Ηλεκτρική σύνδεση 
Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική 
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι: 

• η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του 
νόμου προδιαγραφές.

• Η πρίζα να είναι σε θέση να υποφέρει το μέγιστο 
φορτίο ισχύος της μηχανής, που αναφέρεται 
στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα).

• Η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ 
των τιμών που αναφέρονται στον πίνακα 
Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα).

• Η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα 
του πλυντηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, 
αντικαταστήστε την πρίζα ή το βύσμα.

! Το πλυντήριο δεν εγκαθίσταται σε 
ανοιχτό χώρο, ακόμη και αν ο χώρος είναι 
καλυμμένος, διότι είναι πολύ επικίνδυνο να το 
αφήνετε εκτεθειμένο σε βροχή και κακοκαιρία.

! Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η πρίζα 
ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

65 - 100 cm

! Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.
! Το καλώδιο δεν πρέπει να φέρει πτυχές ή να 
είναι συμπιεσμένο.
!  Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να 
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους 
τεχνικούς.
Προσοχή! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε 
ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρούνται 
αυτοί οι κανόνες.

Πρώτος κύκλος πλυσίματος
Μετά την εγκατάσταση, πριν τη χρήση, διενεργήστε 
ένα κύκλο πλυσίματος με απορρυπαντικό και 
χωρίς ρούχα θέτοντας το πρόγραμμα 2.

Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá

ÌïíôÝëï IWC 71252

ÄéáóôÜóåéò
ðëÜôïò cm 59,5
ýøïò cm 85
âÜèïò cm 51,7

×ùñçôéêüôçôá áðü 1 Ýùò 7 kg 

ÇëåêôñéêÝò 
óõíäÝóåéò

ÂëÝðå ôçí ðéíáêßäá 
÷áñáêôçñéóôéêþí åðß ôçò 
ìç÷áíÞò

ÓõíäÝóåéò 
íåñïý

ìÝãéóôç ðßåóç  
1 MPa (10 bar)
ÅëÜ÷éóôç ðßåóç  
0,05 MPa (0,5 bar)
÷ùñçôéêüôçôá ôïõ êÜäïõ 46 
ëßôñá

Ôá÷ýôçôá 
óôõøßìáôïò ìÝ÷ñé 1200 óôñïöÝò ôï ëåðôü

Προγράμματα 
ελέγχου 
σύμφωνα με 
τις ρύθμιση 
1061/2010 
και 
1015/2010

ðñüãñáììá 2; κανονικό 
πρόγραμμα για βαμβακερά 
στους 60 °C.
ðñüãñáììá 3; κανονικό 
πρόγραμμα για βαμβακερά 
στους 40 °C.

Ç óõóêåõÞ áõôÞ åßíáé 
óýìöùíç ìå ôéò áêüëïõèåò 
ÊïéíïôéêÝò Ïäçãßåò:
- EMC 2014/30/EU 
(ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ 
Óõìâáôüôçôá) 
- 2012/19/EU - (WEEE)
- LVD 2014/35/EU (×áìçëÞ 
ÔÜóç)
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Συντήρηση και φροντίδα 

Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού 
ρεύματος
• Κλείνετε τον κρουνό του νερού μετά από 

κάθε πλύσιμο. Έτσι περιορίζεται η φθορά της 
υδραυλικής εγκατάστασης του πλυντηρίου και 
αποσοβείται ο κίνδυνος απωλειών.

• Να βγάζετε το βύσμα από το ρεύμα όταν 
καθαρίζετε το μηχάνημα και κατά τις 
εργασίες συντήρησης.

Καθαρισμός του πλυντηρίου
Το εξωτερικό μέρος και τα λαστιχένια μέρη 
μπορούν να καθαρίζονται με ένα πανί 
βρεγμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη 
χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αποξυστικά.

Καθαρισμός του συρταριού 
απορρυπαντικών

Τραβήξτε το συρτάρι 
ανασηκώνοντάς το 
και τραβώντας το 
προς τα έξω (βλέπε 
εικόνα).
Πλένετέ το κάτω από 
τρεχούμενο νερό. Ο 
καθαρισμός αυτός 
διενεργείται συχνά.

Φροντίδα της πόρτας και του κάδου
• Να αφήνετε πάντα μισόκλειστη την πόρτα 

για να μην παράγονται δυσοσμίες.

Καθαρισμός της αντλίας
Το πλυντήριο διαθέτει μια αντλία 
αυτοκαθαριζόμενη που δεν χρειάζεται 
συντήρηση. Μπορεί, όμως, να τύχει να 
πέσουν μικρά αντικείμενα (κέρματα, κουμπιά) 
στον προθάλαμο που προστατεύει την 
αντλία, που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής.
! Βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος πλυσίματος έχει 
τελειώσει και βγάλτε το βύσμα.

Για να έχετε 
πρόσβαση στον 
προθάλαμο:
1. αφαιρέστε το 
ταμπλό κάλυψης 
στο πρόσθιο πλευρό 
του πλυντηρίου με 
τη βοήθεια ενός 
κατσαβιδιού  
(βλέπε εικόνα).

2. Ξεβιδώστε το 
καπάκι στρέφοντάς 
το αριστερόστροφα  
(βλέπε εικόνα): είναι 
φυσικό να βγαίνει 
λίγο νερό.

3. καθαρίστε επιμελώς το εσωτερικό.
4. ξαναβιδώστε το καπάκι.
5. ξαναμοντάρετε το πάνελ όντας σίγουροι, 
πριν το σπρώξετε προς τη μηχανή, ότι έχετε 
εισάγει τα γαντζάκια στις αντίστοιχες εσοχές.

Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας 
του νερού
Ελέγχετε το σωλήνα τροφοδοσίας τουλάχιστον 
μια φορά ετησίως. Αν παρουσιάζει σκασίματα 
και σχισμές αντικαθίσταται: κατά τα πλυσίματα οι 
ισχυρές πιέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
αναπάντεχα σπασίματα.

! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένους 
σωλήνες.
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Προφυλάξεις και 
συμβουλές
! Το πλυντήριο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις παρέχονται για λόγους ασφαλείας και 
πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά.

Γενική ασφάλεια
•  Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε αποκλειστικά για οικιακή 

χρήση.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα 
με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή 
νοητικές ικανότητες ή με εμπειρία και γνώσεις 
ανεπαρκείς, αν επιτηρούνται ή αν έχουν δεχτεί 
κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με τρόπο ασφαλή και κατανοώντας 
τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει 
να παίζουν με τη συσκευή. Συντήρηση και 
καθαρισμός δεν πρέπει να διενεργούνται από 
παιδιά χωρίς επιτήρηση.

• Μην αγγίζετε το μηχάνημα με γυμνά πόδια ή με τα 
χέρια ή τα πόδια βρεγμένα.

• Μην βγάζετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα 
τραβώντας το καλώδιο, αλλά να πιάνετε την πρίζα. 

• Μην ανοίγετε το συρταράκι απορρυπαντικών ενώ το 
μηχάνημα είναι σε λειτουργία.

• Μην αγγίζετε το νερό αδειάσματος, αφού μπορεί να 
φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες. 

• Μην ζορίζετε σε καμία περίπτωση την πόρτα: θα 
μπορούσε να χαλάσει ο μηχανισμός ασφαλείας που 
προστατεύει από τυχαία ανοίγματα.

• Σε περίπτωση βλάβης, σε καμία περίπτωση να 
μην επεμβαίνετε στους εσωτερικούς μηχανισμούς 
προσπαθώντας να την επισκευάσετε.

• Να ελέγχετε πάντα τα παιδιά να μην πλησιάζουν στο 
μηχάνημα σε λειτουργία.

• Κατά το πλύσιμο η πόρτα τείνει να θερμαίνεται.
• Αν πρέπει να μετατοπιστεί, συνεργαστείτε δύο ή τρία 

άτομα με τη μέγιστη προσοχή. Ποτέ μόνοι σας γιατί το 
μηχάνημα είναι πολύ βαρύ.

• Πριν εισάγετε τη μπουγάδα ελέγξτε αν ο κάδος είναι 
άδειος.

Διάθεση

• Διάθεση του υλικού συσκευασίας: τηρείτε τους 
τοπικούς κανονισμούς, ώστε οι συσκευασίες να 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

• Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU (WEEE) για τα 
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 
απαιτεί ότι οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές 
δεν πρέπει να αποβάλονται μαζί με τα υπόλοιπα 
απόβλητα του δημοτικού δικτύου. Οι παλαιές συσκευές 
πρέπει να συλλεχθούν χωριστά προκειμένου να 
βελτιστοποιηθούν η αποκατάσταση και η ανακύκλωση 
των υλικών που περιέχουν και με σκοπό τη μείωση 

των βλαβερών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον. Το σύμβολο με το διεγραμμένο 
“δοχείο αποβλήτων” στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας 
την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε 
τη συσκευή ,πρέπει να συλλεχθεί χωριστά. 

 Οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις 
τοπικές αρχές ή στα καταστήματα λιανικής για 
πληροφορίες που αφορούν τη σωστή διάθεση των 
παλαιών ηλεκτρικών συσκευών.
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Θήκη απορρυπαντικών: για την προσθήκη 
απορρυπαντικών και πρόσθετων (βλέπε 
«Απορρυπαντικά και μπουγάδα»).

Κουμπί ON/OFF: Για να ανάψετε ή να σβήσετε το 
πλυντήριο.

Επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: για να θέσετε τα 
προγράμματα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο 
επιλογέας παραμένει ακίνητος.

Κουμπι ά με ενδεικτικά φωτάκια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: για να 
επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες. Το σχετικό με την 
επιλεγείσα λειτουργία ενδεικτικό φωτάκι θα παραμείνει 
αναμμένο.

Επιλογέας ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ: για να θέσετε το στύψιμο ή να 
το αποκλείσετε (βλέπε “Εξατομικεύσεις”).

Επιλογέας ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: για να θέσετε τη 
θερμοκρασία ή το πλύσιμο σε κρύο νερό (βλέπε 
«Εξατομικεύσεις»).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ/
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: για να ακολουθείτε 
την κατάσταση προόδου του προγράμματος πλυσίματος.
Το αναμμένο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει την σε εξέλιξη 
φάση.
Αν τέθηκε η λειτουργία “Καθυστερημένη εκκίνηση”, θα 
δείχνουν τον χρόνο που υπολείπεται για την έναρξη του 
προγράμματος (βλέπε σελίδα δίπλα).

Ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: για να 
καταλάβετε αν η πόρτα ανοίγει (βλέπε σελίδα δίπλα).

Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE: για την εκκίνηση 
των προγραμμάτων ή την προσωρινή διακοπή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να θέσετε σε παύση το σε εξέλιξη 
πλύσιμο, πιέστε το κουμπί αυτό, το σχετικό ενδεικτικό 
φωτάκι θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα ενώ εκείνο της 
σε εξέλιξης φάσης θα είναι συνεχώς αναμμένο. Αν το 
ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ  σβήσει, 
μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα (περιμένετε 3 λεπτά 
περίπου).
Για να ξεκινήσει πάλι το πλύσιμο από το σημείο 
διακοπής, πατήστε εκ νέου το κουμπί αυτό.

Τρόπος stand by
Το πλυντήριο αυτό, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για 
την εξοικονόμηση ενέργειας, διαθέτει ένα σύστημα 
αυτόματου σβησίματος (stand by) που τίθεται σε 
λειτουργία εντός 30 λεπτών στην περίπτωση μη χρήσης. 
Πιέστε στιγμιαία το κουμπί ON/OFF και περιμένετε να 
ενεργοποιηθεί εκ νέου η μηχανή.

Περιγραφή του πλυντηρίου και 
εκκίνηση ενός προγράμματος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ/
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Ενδεικτικό 
φωτάκι ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ

Κουμπί με 
ενδεικτικό φωτάκι 
START/PAUSE

Πίνακας ελέγχου

Θήκη απορρυπαντικών

Κουμπί 
ON/OFF

Επιλογέας 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Επιλογέας  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Κουμπι ά με 
ενδεικτικά φωτάκια 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Επιλογέας 
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
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Τα ενδεικτικά φωτάκια παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες.
Να τι μας λένε:

Καθυστερημένη εκκίνηση
Αν ενεργοποιήθηκε η λειτουργία “Καθυστερημένη 
εκκίνηση” (βλέπε “Εξατομικεύσεις”), αφού εκκινήσετε το 
πρόγραμμα, θα αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό 
φωτάκι το σχετικό με την επιλεγμένη καθυστέρηση:

Με το πέρασμα του χρόνου θα απεικονίζεται η 
υπολειπόμενη καθυστέρηση, με το σχετικό ενδεικτικό 
φωτάκι να αναβοσβήνει.

Αφού ολοκληρωθεί η προεπιλεγμένη χρονοκαθυστέρηση 
θα αρχίσει το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Ενδεικτικά φωτάκι φάσης σε εξέλιξη
Κατά τον επιθυμητό κύκλο πλυσίματος, τα ενδεικτικά 
φωτάκια θα ανάψουν προοδευτικά για να δείξουν την 
κατάσταση προώθησης:

Κουμπιά λειτουργίας και σχετικά ενδεικτικά φωτάκια
Επιλέγοντας μια λειτουργία το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι  
θα φωτιστεί. 
Αν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με το τεθέν 
πρόγραμμα το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα αναβοσβήνει 
και η λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί.
Αν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με μια 
άλλη που επελέγη προηγουμένως, το σχετικό φωτάκι της 
πρώτης επιλεγμένης λειτουργίας θα αναβοσβήνει και θα 
ενεργοποιηθεί μόνο η δεύτερη, το ενδεικτικό φωτάκι της 
ενεργοποιηθείσας λειτουργίας θα φωτιστεί.

 Ενδεικτικό φωτάκι ασφαλισμένης πόρτας
Το αναμμένο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει ότι η πόρτα είναι 
μπλοκαρισμένη για να αποφευχθεί το άνοιγμα. Για να ανοίξετε 
την πόρτα πρέπει το ενδεικτικό φωτάκι να είναι σβηστό 
(περιμένετε 3 λεπτά περίπου). Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ 
είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος πιέστε το κουμπί START/PAUSE. 
Αν το ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ είναι σβηστό 
μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.

Εκκίνηση ενός προγράμματος
1. Ανάψτε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί ON/OFF. Όλα τα ενδεικτικά φωτάκι θα ανάψουν μερικά δευτερόλεπτα, μετά 
θα σβήσουν και θα πάλλεται το ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE.
2. Φορτώστε τη μπουγάδα και κλείστε την πόρτα.
3. Θέστε με τον επιλογέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ το επιθυμητό πρόγραμμα.
4. Θέστε τη θερμοκρασία πλυσίματος (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).
5. Θέστε την ταχύτητα στυψίματος (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).
6. Χύστε απορρυπαντικό και πρόσθετα (βλέπε «Απορρυπαντικά και μπουγάδα»).
7. Επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες.
8. Εκκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί START/PAUSE και το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα παραμείνει αναμμένο συνεχώς με πράσινο 
χρώμα. Για να ακυρώσετε τον τεθέντα κύκλο θέστε τη μηχανή σε παύση πιέζοντας το κουμπί START/PAUSE και επιλέξτε ένα νέο κύκλο.
9. Στο τέλος του προγράμματος θα φωτιστεί το ενδεικτικό φωτάκι . Όταν η ενδεικτική λυχνία ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 

 σβήσει μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα (περιμένετε 3 λεπτά περίπου). Βγάλτε τη μπουγάδα και αφήστε την πόρτα 
μισόκλειστη για να στεγνώσει ο κάδος. Σβήστε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί ON/OFF.

Πλύσιμο

Ξέβγαλμα

Στύψιμο

Άδειασμα

Τέλος Πλυσίματος
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Προγράμματα

Πίνακας των Προγραμμάτων

*  Επιλέγοντας το πρόγραμμα  και αποκλείοντας τη φυγοκέντρηση η συσκευή θα εκτελέσει μόνο το άδειασμα.
Η διάρκεια του κύκλου που φαίνεται στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο αποτελεί μια εκτίμηση υπολογισμένη με βάση τις στάνταρ συνθήκες. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να ποικίλει με βάση πολυάριθμους παράγοντες 
όπως θερμοκρασία και πίεση του εισερχόμενου νερού, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ποσότητα απορρυπαντικού, ποσότητα και τύπος φορτίου, ισοστάθμιση του φορτίου, πρόσθετες επιλεγμένες δυνατότητες.

1) Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με την ρύθμιση 1061/2010: θέστε το πρόγραμμα 2 σε μια θερμοκρασία 60°C.
Ο κύκλος αυτός είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό φορτίου βαμβακερών με συνηθισμένη βρωμιά και είναι ο πλέον αποτελεσματικός σε όρους κατανάλωσης 
ενέργειας και νερού, προς χρήση σε ρούχα πλενόμενα στους 60°C. Η πραγματική θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να διαφέρει από την υποδεικνυόμενη.
2) Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με την ρύθμιση 1061/2010: θέστε το πρόγραμμα 3 σε μια θερμοκρασία 40°C.
Ο κύκλος αυτός είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό φορτίου βαμβακερών με συνηθισμένη βρωμιά και είναι ο πλέον αποτελεσματικός σε όρους κατανάλωσης 
ενέργειας και νερού, προς χρήση σε ρούχα πλενόμενα στους 40°C. Η πραγματική θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να διαφέρει από την υποδεικνυόμενη.
Για όλα τα Test Institutes:
2) Πρόγραμμα βαμβακερών μακρύ: θέστε το πρόγραμμα 3 σε μια θερμοκρασία 40°C.
3) Συνθετικά πρόγραμμα μαζί: θέστε το πρόγραμμα 4 σε μια θερμοκρασία 40°C.

Sport Intensive (πρόγραμμα 12) σχεδιάστηκε για το πλύσιμο υφασμάτων αθλητικής ένδυσης (φόρμες, παντελονάκια, κλπ.) λίγο λερωμένα. 
Για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται να μην ξεπερνάτε το μέγιστο φορτίο του “Πίνακα των προγραμμάτων”.
Sport Light (πρόγραμμα 13) σχεδιάστηκε για το πλύσιμο υφασμάτων αθλητικής ένδυσης (φόρμες, παντελονάκια, κλπ.) λίγο λερωμένα. 
Για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται να μην ξεπερνάτε το μέγιστο φορτίο του “Πίνακα των προγραμμάτων”. Συστήνεται 
η χρήση υγρού απορρυπαντικού, χρησιμοποιείτε μια δόση κατάλληλη για μισό φορτίο.
Special Shoes (πρόγραμμα 14) σχεδιάστηκε για το πλύσιμο αθλητικών υποδημάτων. Για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα 
μην πλένετε περισσότερα από 2 ζευγάρια.
Τα προγράμματα 20° (20° Zone) προσφέρουν καλές επιδόσεις πλυσίματος σε χαμηλές θερμοκρασίες, επιτρέποντας μειωμένη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με εξοικονόμηση ενέργειας και ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον.
Τα προγράμματα 20° ικανοποιούν όλες τις ανάγκες:
Κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 20° (πρόγραμμα 6) ιδανικό για φορτία λερωμένων βαμβακερών. Οι καλές επιδόσεις 
και σε χαμηλή θερμοκρασία, συγκρίσιμες με ένα πλύσιμο στους 40°, εξασφαλίζονται από μια μηχανική δράση που λειτουργεί με 
μεταβολή ταχύτητας σε επαναλαμβανόμενες και κοντινές αυξομειώσεις.
Mix Light (πρόγραμμα 7) ιδανικό για ανάμικτα φορτία (βαμβακερά και συνθετικά) κανονικά λερωμένα. Οι καλές επιδόσεις πλυσίματος και σε 
χαμηλή θερμοκρασία εξασφαλίζονται από μια μηχανική δράση που λειτουργεί με μεταβολή ταχύτητας σε καθορισμένα και μεσαία διαστήματα. 
20’ Refresh (πρόγραμμα 8) κύκλος ιδανικός για το φρεσκάρισμα και πλύσιμο ενδυμάτων ελαφρά λερωμένων σε λίγα λεπτά.
Διαρκεί μόνο 20 λεπτά και εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια. Μπορείς να πλένεις μαζί διαφορετικά υφάσματα (εκτός μάλλινων και 
μεταξωτών) με μέγιστο φορτίο 1,5 Kg.
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KáèçµåñéνÜ (Daily)
1 ÂáµâáêåñÜ ðñüðëõóç: ËåõêÜ åîáéñåôéêÜ ëåñùìÝíá. 90° 1200    7 53 1,90 68 155’

2 Κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C (1): ËåõêÜ êáé ÷ñùµáôéóôÜ áíèåêôéêÜ, ðïëý 
ëåñùµÝíá.

60°
(Max. 90°) 1200 -   7 53 1,06 52,5 195’

3 Κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C (2): ËåõêÜ ëßãï ëåñùµÝíá êáé åõáßóèçôá 
÷ñþµáôá. 40° 1200 -   7 53 0,81 65 185’

4 ÓõíèåôéêÜ: ×ñùµáôéóôÜ áíèåêôéêÜ, ðïëý ëåñùµÝíá. 60° 800 -   3 44 0,78 33 105’

4 ÓõíèåôéêÜ (3): ×ñùµáôéóôÜ áíèåêôéêÜ, ëßãï ëåñùµÝíá. 40° 800 -   3 44 0,49 38 95’

5 ÂáµâáêåñÜ ÷ñùµáôéóôÜ: ËåõêÜ ëßãï ëåñùµÝíá êáé åõáßóèçôá ÷ñþµáôá. 40° 1200 -   7 53 0,86 56 95’
20° Zone

6 Κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 20°C : ËåõêÜ ëßãï ëåñùµÝíá êáé åõáßóèçôá ÷ñþµáôá. 20° 1200 -   7 - - - 170’

7 Mix Light 20° 800 -   7 - - - 120’

8 20’ Refresh 20° 800 -   1,5 - - - 20’

ÅéäéêÜ (Special)
9 ÌåôáîùôÜ/ Êïõñôßíåò: Ãéá µåôáîùôÜ ñïý÷á, âéóêüæç, ëéíÜ. 30° 0 -   1 - - - 55’

10 ÌÜëëéíá: Ãéá µÜëëéíá, cachemire, êëð. 40° 800 -   1,5 - - - 70’

11 Jeans 40° 800 -   3 - - - 75’
Sport

12 Sport Intensive 30° 600 -   3 - - - 85’

13 Sport Light 30° 600 -   3 - - - 60’

14 Special Shoes 30° 600 -   (Max. 2 
æåýãç.) - - - 55’

Åðß µÝñïõò ðñïãñÜµµáôá
ÎÝâãáëµá - 1200 - -  7 - - - 36’

 Óôýøéµï + ¢íôëçóç - 1200 - - - 7 - - - 10’

Μόνο άδειασμα * - - - - 7 - - - 3’
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GRΘέστε τη θερμοκρασία
Στρέφοντας τον επιλογέα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ τίθεται η θερμοκρασία πλυσίματος (βλέπε Πίνακα προγραμμάτων).
Η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί μέχρι το πλύσιμο σε κρύο νερό . Το μηχάνημα θα παρεμποδίσει αυτόματα τη θέση 
θερμοκρασίας μεγαλύτερης της μέγιστης προβλεπόμενης για κάθε πρόγραμμα.
! Εξαίρεση: επιλέγοντας το πρόγραμμα 2 η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί μέχρι 90°.

Θέστε το στύψιμο
Στρέφοντας τον επιλογέα ΣΤΥΨΙΜΟ τίθεται η ταχύτητα στυψίματος του επιλεγμένου προγράμματος. 
Οι μέγιστες προβλεπόμενες ταχύτητες για τα προγράμματα είναι:
Προγράμματα  Μέγιστη ταχύτητα
Βαμβακερά  1200 στροφές ανά λεπτό
Συνθετικά  800 στροφές ανά λεπτό
Μάλλινα   800 στροφές ανά λεπτό
Μεταξωτά   μόνο άδειασμα
Η ταχύτητα στυψίματος μπορεί να ελαττωθεί ή να αποκλειστεί επιλέγοντας το σύμβολο .
Το μηχάνημα θα παρεμποδίσει αυτόματα τη διενέργεια στυψίματος μεγαλύτερου του μέγιστου προβλεπόμενου για κάθε 
πρόγραμμα.

Λειτουργίες
Οι διάφορες λειτουργίες πλυσίματος που προβλέπονται από το πλυντήριο επιτρέπουν την επίτευξη του καθαρισμού και 
του λευκού που επιθυμείτε.
Για την ενεργοποίηση των λειτουργιών:
1. πιέστε το πλήκτρο το σχετικό με την επιλεγμένη λειτουργία.
2. Το άναμμα του ενδεικτικού φωτός επισημαίνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.
Παρατήρηση: 
- Αν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με το τεθέν πρόγραμμα το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα αναβοσβήνει και 
η λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί.
- Αν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με μια άλλη που επελέγη προηγουμένως, το σχετικό φωτάκι της πρώτης 
επιλεγμένης λειτουργίας θα αναβοσβήνει και θα ενεργοποιηθεί μόνο η δεύτερη, το ενδεικτικό φωτάκι της ενεργοποιηθείσας 
λειτουργίας θα φωτιστεί.

Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή η μηχανική κίνηση, η θερμοκρασία και το νερό είναι βελτιστοποιημένο για μειωμένο 
φορτίο βαμβακερών και συνθετικών λίγο λερωμένων (βλέπε “Πίνακας των Προγραμμάτων ”). Με το “ ” μπορείτε να 
πλένετε σε μικρούς χρόνους, εξοικονομώντας νερό και ενέργεια. Συστήνεται η χρήση μιας δόσης υγρού απορρυπαντικού 
κατάλληλης για την ποσότητα του φορτίου.

Η λειτουργία  συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας μη θερμαίνοντας το νερό που χρησιμοποιείται στο 
πλύσιμο της μπουγάδας – ένα πλεονέκτημα τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον λογαριασμό του ηλεκτρικού. 
Πράγματι, η ενισχυμένη δράση και η βελτιστοποιημένη κατανάλωση εγγυώνται βέλτιστα αποτελέσματα στην ίδια μέση 
διάρκεια ενός στάνταρ κύκλου. 
Για να πετύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα πλυσίματος, συστήνεται η χρήση ενός υγρού απορρυπαντικού.

 Επιπλεον Ξεβγαλμα
Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του ξεβγάλματος και εξασφαλίζεται η μέγιστη 
απομάκρυνση του απορρυπαντικού. Είναι χρήσιμη για επιδερμίδες ιδιαίτερα ευαίσθητες.

 Καθυστερημένη εκκίνηση
Καθυστερεί την εκκίνηση του μηχανήματος μέχρι 12 ώρες.
Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο μέχρι να ανάψει το ενδεικτικό φωτάκι το σχετικό με την επιθυμητή καθυστέρηση. Στην 
πέμπτη φορά που θα πιέσετε το κουμπί η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού πατηθεί το πλήκτρο START/PAUSE, μπορείτε να αλλάξετε την τιμή καθυστέρησης μόνο μειώνοντάς την 
μέχρι την εκκίνηση του τεθέντος προγράμματος.

Εξατομικεύσεις
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Απορρυπαντικά και μπουγάδα

Θήκη απορρυπαντικών
Το καλό αποτέλεσμα του πλυσίματος εξαρτάται επίσης 
και από τη σωστή δοσολογία του απορρυπαντικού: 
υπερβάλλοντας δεν πλένουμε αποτελεσματικότερα 
και συντελούμε στη δημιουργία κρούστας στα 
εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου και στη μόλυνση του 
περιβάλλοντος.

! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για πλύσιμο στο 
χέρι, διότι παράγουν πολύ αφρό.

! Να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για 
ρούχα λευκά βαμβακερά και για την πρόπλυση και για 
πλυσίματα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60°C.

! Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναγράφονται στη 
συσκευασία του απορρυπαντικού.

Βγάλτε τη θήκη 
απορρυπαντικών και 
εισάγετε το απορρυπαντικό 
ή το πρόσθετο ως εξής.

θήκη 1: Απορρυπαντικό για πρόπλυση (σε σκόνη)
θήκη 2: Απορρυπαντικό για πλύσιμο  
(σε σκόνη ή υγρό)
Το υγρό απορρυπαντικό χύνεται μόνο πριν την εκκίνηση.
θήκη 3: Πρόσθετα (μαλακτικό, κλπ.)
Το μαλακτικό δεν πρέπει να διαφεύγει από το πλέγμα.

Προετοιμασία της μπουγάδας
• Χωρίστε τη μπουγάδα ανάλογα:
-  με το είδος του υφάσματος/ το σύμβολο της ετικέτας.
-  τα χρώματα: χωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα 

λευκά.
• Εκκενώστε τις τσέπες και ελέγξτε τα κουμπιά.
• Μην ξεπερνάτε τις υποδεικνυόμενες τιμές στον 

“Πίνακας των Προγραμμάτων” σε σχέση με το βάρος 
της στεγνής μπουγάδας.

Πόσο ζυγίζει η μπουγάδα;

 1 σεντόνι 400-500 gr.
 1 μαξιλαροθήκη 150-200 gr.
 1 τραπεζομάντιλο 400-500 gr.
 1 μπουρνούζι 900-1.200 gr.
 1 πετσέτα 150-250 gr.

Ειδικά ρούχα
Μεταξωτά: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα 9 
για να πλύνετε όλα τα μεταξωτά ρούχα. Συνιστάται η χρήση 
ενός ειδικού απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα.
Κουρτίνες: διπλώστε τις μέσα σε ένα μαξιλάρι ή σε ένα 
δικτυωτό σακούλι. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 9. 
Μάλλινα: Με το πρόγραμμα 10 μπορείτε να πλένετε στο 
πλυντήριο όλα τα μάλλινα ρούχα ακόμη και εκείνα με 
την ετικέτα “μόνο πλύσιμο στο χέρι ” . Για καλύτερα 
αποτελέσματα χρησιμοποιήστε ειδικό απορρυπαντικό και 
μην ξεπερνάτε το 1,5 kg μπουγάδας.
Jeans: γυρίστε από την ανάποδη τα ρούχα πριν το 
πλύσιμο και χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό. 
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 11.

Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου
Πριν από κάθε στύψιμο, για να αποφύγετε δονήσεις 
υπερβολικές και για να κατανείμετε ομοιόμορφα το 
φορτίο, ο κάδος διενεργεί περιστροφές σε μια ταχύτητα 
ελαφρά ανώτερη εκείνης του πλυσίματος. Αν στο τέλος 
των διαδοχικών προσπαθειών το φορτίο δεν έχει ακόμη 
εξισορροπηθεί σωστά η μηχανή διενεργεί το στύψιμο σε 
μια ταχύτητα χαμηλότερη της προβλεπόμενης. Παρουσία 
υπερβολικής αστάθειας, το πλυντήριο διενεργεί την 
κατανομή αντί του στυψίματος. Για να ευνοηθεί καλύτερη 
κατανομή του φορτίου και της σωστής εξισορρόπησης 
συνιστάται η ανάμιξη ρούχων μεγάλων και μικρών 
διαστάσεων.

1 2
3
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Ανωμαλίες και λύσεις

Μπορεί να συμβεί το πλυντήριο να μη λειτουργεί. Πριν τηλεφωνήσετε στην Υποστήριξη (βλέπε “Υποστήριξη”), ελέγξτε αν 
δεν πρόκειται για πρόβλημα που επιλύεται εύκολα με τη βοήθεια του ακόλουθου καταλόγου.

Ανωμαλίες:

Το πλυντήριο δεν ανάβει.

Ο κύκλος πλυσίματος δεν ξεκινάει.

Το πλυντήριο δεν φορτώνει νερό 
(αναβοσβήνει γρήγορα το ενδεικτικό 
φωτάκι της πρώτης φάσης πλύσης).

Το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει 
νερό συνεχώς.

Το πλυντήριο δεν φορτώνει ή δεν 
στύβει.

Το πλυντήριο δονείται πολύ κατά το 
στύψιμο.

Το πλυντήριο χάνει νερό.

Τα ενδεικτικά φωτάκια των “δυνατοτήτων” 
και το ενδεικτικό φωτάκι “ START/PAU-
SE” αναβοσβήνουν και ένα από τα 
φωτάκια της “φάσης σε εξέλιξη” και “ 
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ” ανάβει σταθερά.

Σχηματίζεται πολύς αφρός.

Δυνατά αίτια / Λύση:

• Το βύσμα δεν έχει εισαχθεί στην ηλεκτρική πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά για 
να κάνει επαφή.

• Στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα.

• Η πόρτα δεν κλείνει καλά. 
• Το κουμπί ON/OFF δεν πατήθηκε.
• Το κουμπί START/PAUSE δεν πατήθηκε.
• Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
• Τέθηκε μια καθυστέρηση στον χρόνο εκκίνησης (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).

• Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι συνδεδεμένος στον κρουνό.
• Ο σωλήνας είναι διπλωμένος.
• Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
• Στο σπίτι λείπει το νερό.
• Δεν υπάρχει αρκετή πίεση.
• Το κουμπί START/PAUSE δεν πατήθηκε.

• Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει εγκατασταθεί μεταξύ 65 και 100 cm από το 
έδαφος (βλέπε «Εγκατάσταση»).

• Το άκρο του σωλήνα αδειάσματος είναι βυθισμένο στο νερό (βλέπε 
“Εγκατάσταση”).

• Το επιτοίχιο άδειασμα δεν έχει απαέρωση.
Αν μετά από αυτούς τους ελέγχους το πρόβλημα δεν λύνεται, κλείστε τη βρύση 
του νερού, σβήστε το πλυντήριο και καλέστε την υποστήριξη. Αν η κατοικία 
βρίσκεται στους τελευταίους ορόφους ενός κτιρίου, μπορεί να διαπιστωθούν 
φαινόμενα σιφωνισμού, οπότε το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει νερό συνεχώς. 
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατίθενται στο εμπόριο κατάλληλες 
βαλβίδες αντι-σιφωνισμού.

• Το πρόγραμμα δεν προβλέπει το άδειασμα: με ορισμένα προγράμματα πρέπει 
να το εκκινήσετε χειρονακτικά.

• Ο σωλήνας αδειάσματος είναι διπλωμένος (βλέπε «Εγκατάσταση»).
• Ο αγωγός εκκένωσης είναι βουλωμένος.

• Ο κάδος, τη στιγμή της εγκατάστασης, δεν ξεμπλόκαρε σωστά (βλέπε 
“Εγκατάσταση”).

• Το πλυντήριο δεν είναι οριζοντιωμένο (βλέπε “Εγκατάσταση”).
• Το πλυντήριο είναι πολύ στενά μεταξύ τοίχου και επίπλων (βλέπε 

“Εγκατάσταση”).

• Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι καλά βιδωμένος (βλέπε 
“Εγκατάσταση”).

• Η θήκη των απορρυπαντικών είναι βουλωμένη (για να την καθαρίσετε βλέπε 
“Συντήρηση και φροντίδα”).

• Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει στερεωθεί καλά (βλέπε «Εγκατάσταση»).

• Σβήστε τη μηχανή και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, περιμένετε περίπου  
1 λεπτό μετά ξανανάψτε τη.

 Αν η ανωμαλία επιμένει, καλέστε την Υποστήριξη.

• Το απορρυπαντικό δεν είναι ειδικό για πλυντήριο (πρέπει να υπάρχει η ένδειξη 
“για πλυντήριο”, “για πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο”, ή παρόμοια).

• Η δοσολογία υπήρξε υπερβολική.



12

GR

Υποστήριξη

Πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη:
• Ελέγξτε αν η ανωμαλία μπορείτε να την αντιμετωπίσετε μόνοι σας (βλέπε “Ανωμαλίες και λύσεις”);
• Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε;
• Σε αρνητική περίπτωση, επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη Τεχνική Υποστήριξη στον τηλεφωνικό αριθμό που 

υπάρχει στο πιστοποιητικό εγγύησης.

! Μην καταφεύγετε ποτέ σε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Γνωστοποιήστε:
• το είδος της ανωμαλίας;
• το μοντέλο του μηχανήματος (Mod.);
• τον αριθμό σειράς (S/N).
Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην ταμπελίτσα που υπάρχει στο πίσω μέρος του πλυντηρίου και στο πρόσθιο μέρος 
ανοίγοντας την πόρτα.
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HU ! Fontos, hogy megőrizze ezt a kézikönyvet, 
hogy mindig kéznél legyen. Ha a mosógépet 
eladná, átadná vagy másnál helyezné el, 
gondoskodjon arról, hogy e kézikönyv a 
mosógéppel együtt maradjon, hogy az új 
tulajdonos is megismerhesse a készülék fun-
kcióit és az ezekre vonatkozó figyelmezteté-
seket.
! Figyelmesen olvassa el az utasításokat: 
fontos információkat tartalmaznak az üzem-
be helyezésről, a használatról és a biztonsá-
gról.

Kicsomagolás és vízszintbe állítás

Kicsomagolás
1. Csomagolja ki a mosógépet.
2. Ellenőrizze, hogy a mosógép nem sérült-e 
meg a szállítás során. Ha a gépen sérülést 
talál, ne csatlakoztassa, és forduljon a vis-
zonteladóhoz.

3. Csavarozza ki a 
gép hátsó részén 
található, a szál-
lításhoz szükséges 
3 védőcsavart, és 
távolítsa el a gumi-
bakot (lásd ábra).

4. Zárja le a furatokat a mellékelt műanyag 
dugókkal.
5. Minden darabot őrizzen meg: ha a mo-
sógépet szállítani kell, előtte ezeket vissza 
kell szerelni.

! A csomagolóanyag nem gyermekjáték!

Vízszintbe állítás
1. A mosógépet sík és kemény padlóra ál-
lítsa, úgy, hogy ne érjen falhoz, bútorhoz 
vagy máshoz.

2. Ha a padló nem 
tökéletesen vízszin-
tes, azt az első lábak 
be-, illetve kicsa-
varásával kompen-
zálhatja (lásd ábra). 
A gép felső burkola-
tán mért dőlés nem 
haladhatja meg a 
2°-ot.

A pontos vízszintezés biztosítja a gép sta-
bilitását, így az a működés során nem fog 
rezegni, zajt okozni, illetve elmozdulni. 
Szőnyegpadló vagy szőnyeg esetén a lá-
bakat úgy állítsa be, hogy a mosógép alatt 
elegendő hely maradjon a szellőzésre.

Víz- és elektromos csatlakozás

Vízbevezető cső csatlakoztatása
1. A vízbevezető cső 
csatlakoztatásához csa-
varozza fel a csövet egy 
3/4”-os külső menettel 
rendelkező hidegvíz 
csapra  (lásd ábra). 
A csatlakoztatás előtt 
eressze meg a csapot 
addig, amíg a víz te-
ljesen átlátszóvá nem 
válik.

2. A vízbevezető cső 
csatlakoztatásához 
csavarozza a csövet 
a mosógép hátol-
dalán jobbra fent 
található vízbemeneti 
csonkra (lásd ábra)!

3. Ügyeljen arra, hogy a csövön ne legyen 
törés vagy szűkület!

! A csap víznyomásának a műszaki adatok 
táblázatában szereplő határértékek között 
kell lennie (lásd a szemben lévő oldalt).

! Amennyiben a vízbevezető cső nem elég 
hosszú, forduljon szaküzlethez vagy enge-
déllyel rendelkező szakemberhez.

! Soha ne használjon korábban már használt 
csöveket.

! Használja a készülékhez mellékelteket.

Üzembe helyezés
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A leeresztőcső csatlakoztatása
 

Csatlakoztassa a 
leeresztőcsövet a 
lefolyóhoz vagy a pa-
dlótól 65 és 100 cm 
közötti magasságban 
lévő fali szifonhoz 
anélkül, hogy meg-
törné.

Vagy helyezze a 
kifolyócsövet a mo-
sdó vagy kád szélé-
re, és erősítse az 

 vezetőt (melyet 
a műszaki ügyfél-
szolgálaton lehet 
megvásárolni) a csa-
phoz (lásd ábra). A 
leeresztőcső szabad 
végének nem szabad 

vízbe merülnie.
! Toldások használata nem javasolt. Amen-
nyiben feltétlenül szükséges, a toldás 
átmérője egyezzen meg az eredeti csőével 
és semmiképpen se legyen 150 cm-nél hos-
szabb.
Elektromos csatlakoztatás 
Mielőtt a csatlakozódugót az aljzatba dugná, 
bizonyosodjon meg arról, hogy: 
• az aljzat földelése megfelel a törvény által 
előírtnak;
• az aljzat képes elviselni a készülék műszaki 
adatait tartalmazó táblázatban megadott ma-
ximális teljesítményfelvételt (lásd szemben);
• a hálózat feszültsége a műszaki adatokat 
tartalmazó táblázatban szereplő értékek 
közé esik (lásd szemben);
• az aljzat kompatibilis a mosógép csatla-
kozódugójával. Ellenkező esetben cserélje ki 
az aljzatot vagy a csatlakozódugót!
! A mosógép nem állítható fel nyílt téren, még 
akkor sem, ha tető van fölötte, mivel nagyon 
veszélyes, ha a gép esőnek vagy zivatarok-
nak van kitéve.
! A csatlakozódugónak a mosógép üzembe 
helyezett állapotában is könnyen elérhető 
helyen kell lennie.
! Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

65 - 100 cm

! A kábel ne legyen se megtörve, se összen-
yomva.
! A tápkábelt csak engedéllyel rendelkező sza-
kember cserélheti.
Figyelem! A fenti előírások figyelmen kívül 
hagyása esetén a gyártó elhárít minden 
felelősséget.

Első mosási ciklus
Üzembe helyezés után – mielőtt a mosógépet 
használni kezdené – mosószerrel, mosandó ruha 
nélkül futtassa le az 2-es mosási programot.

Mûszaki adatok

Modell IWC 71252

Méretek
szélesség 59,5 cm
magasság 85 cm
mélység 51,7 cm

Ruhatöltet: 1-tõl 7 kg-ig 

Elektromos 
csatlakozás

lásd a készüléken található, 
muszaki jellemzoket tartal
mazó adattáblát!

Vízcsatla-
kozások

maximális nyomás  
1 MPa (10 bar)
minimális nyomás  
0,05 MPa (0,5 bar)
dob ûrtartalma 46 lite

Centrifuga 
fordulat-
szám

1200 fordulat/perc-ig

Az 1061/2010 
és 1015/2010 
rendeletek 
szerinti viz-
sgálati pro-
gramok.

2. program: normál 60°C-os 
pamutprogram. 
3. program: normál 40°C-os 
pamutprogram.

Ez a berendezés megfelel a 
következõ Uniós Elõírások
nak: 
- EMC 2014/30/EU elõírás 
(Elektromágneses össze
férhetõség)
- 2012/19/EU - (WEEE)
- LVD 2014/35/EU (Alacsony 
feszültség
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Karbantartás és ápolás 

A víz elzárása és az elektromos 
áram kikapcsolása
• Minden mosás után zárja el a vízcsapot. Így 

kíméli a mosógép vízrendszerét és meg-
szünteti a vízszivárgás kockázatát.

• A mosógép tisztításakor, illetve karbantartá-
sakor húzza ki a hálózati csatlakozódugót 
az aljzatból.

A mosógép tisztítása
A külső részeket és a gumirészeket langyos, 
szappanos vizes ronggyal tisztíthatja. Ne 
használjon oldószert vagy súrolószert!

A mosószer-adagoló fiók tisztítása
A fiók felemelésével 
és kifelé húzásával 
vegye ki a fiókot 
(lásd ábra).
Folyó víz alatt mos-
sa ki! Ezt a tisztítást 
gyakran el kell vé-
gezni.

Az ajtó és a forgódob ápolása
• Az ajtót hagyja mindig résre nyitva, nehogy 

rossz szagok keletkezzenek.

A szivattyú tisztítása
A mosógép öntisztító szivattyúval van fels-
zerelve, melynek nincs szüksége tisztítási 
és karbantartási műveletekre. Előfordulhat 
azonban, hogy apró tárgyak (aprópénz, 
gomb) esnek a szivattyú alsó részén találha-
tó szivattyúvédő előkamrába.
 
! Győződjön meg róla, hogy a mosóprogram 
véget ért, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Az előkamrához 
való hozzáférés 
érdekében tegye a 
következőket:
1. Egy csavarhúzó 
segítségével távo-
lítsa el a burko-
lópanelt a készülék 
elejéről (lásd ábra);

2. Órairánnyal el-
lentétesen forgatva 
csavarja le a fedelet 
(lásd ábra). Termé-
szetes, hogy egy 
kevés víz kifolyik;

3. Gondosan tisztítsa ki az üreg belsejét;
4. Csavarja vissza a fedelet;
5. Szerelje vissza a panelt – mielőtt a gép 
felé nyomná, győződjön meg arról, hogy 
a horgok a hozzájuk tartozó furatokba ille-
szkednek.

A vízbevezető cső ellenőrzése
Évente legalább egyszer ellenőrizze a 
vízbevezető csövet. Ha repedezett vagy ha-
sadozott, ki kell cserélni – a mosás során a 
nagy nyomás hirtelen szakadást okozhat.

! Soha ne használjon korábban már használt 
csöveket.
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Óvintézkedések és 
tanácsok
! A mosógép a nemzetközi biztonsági szabványoknak 
megfelelően lett tervezve és gyártva. Ezeket a figyel-
meztetéseket biztonsági okokból írjuk le, kérjük, olvassa 
el őket figyelmesen!

Általános biztonság
• Ez a készüléket háztartási használatra lett tervezve.
• Ezt a készüléket a 8 éves kort betöltött gyer-

mekek, valamint a testileg, érzékszervileg 
vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő, 
illetve a terméket nem ismerő személyek 
csak megfelelő felügyelet mellett, vagy a 
készülék biztonságos használatával kapc-
solatos alapvető utasítások és a kapcsolódó 
veszélyek ismeretében használhatják. A 
gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. 
A karbantartási és tisztítási munkálatokat 
felügyelet nélkül hagyott gyerekek nem 
végezhetik.

• Ne érjen a géphez mezítláb, illetve vizes vagy nedves 
kézzel vagy lábbal!

• A csatlakozódugót az aljzatból ne a kábelnél, hanem a 
csatlakozónál fogva húzza ki! 

• Működés közben ne nyissa ki a mosószer-adagoló 
fiókot.

• Ne nyúljon a leeresztett vízbe, mert forró lehet! 
• Semmiképpen ne feszegesse az ajtót: megsérülhet a 

véletlen nyitást megakadályozó biztonsági retesz.
• Hiba esetén semmiképpen se nyúljon a gép belső rés-

zeihez, és ne próbálja megjavítani!
• Mindig ügyeljen arra, hogy gyermekek ne mehessenek 

a működő gép közelébe.
• A mosás során az ajtó meleg lehet.
• Amennyiben a gépet át kell helyezni, az áthelyezést 

két vagy három személy végezze, maximális odafigye-
léssel. Soha ne próbálja egyedül elmozdítani, mert a 
készülék nagyon nehéz.

• A mosandó berakása előtt ellenőrizze, hogy a forgódob 
üres-e.

Hulladékelhelyezés

• A csomagolóanyag megsemmisítése: tartsa be a helyi 
előírásokat, így a csomagolás újrahasznosítható.

• Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló 
európai direktíva 2012/19/EU (WEEE) előírja, hogy a 
régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem sze-
lektív hulladékgyűjtési folyamat során összegyűjteni. A 
régi gépeket szelektíven kell összegyűjteni, hogy opti-
malizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahaszno-
sítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre 
és környezetre gyakorolt hatásukat. Az áthúzott “sze-
meteskuka” jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessé-

ge ezeket a termékeket szelektíven összegyűjteni.
 A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt 

kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhel-
yezését illetően.



18

HU

A mosógép leírása és program 
elindítása

Mosószer-adagoló fiók: a mosószerek és adalékanya-
gok betöltésére szolgál (lásd „Mosószerek és mosandók”).

ON/OFF gomb: a mosógép be-, illetve kikapcsolására 
szolgál.

PROGRAMOK tekerőgomb: a programok beállítására 
szolgál. A program lefutása alatt a tárcsa nem mozdul.

FUNKCIÓ jelzőlámpás gombok: a lehetséges funkciók 
kiválasztására szolgál. A kiválasztott funkció jelzőlámpája 
égve marad.

CENTRIFUGÁLÁS tekerőgomb: a centrifugálás bekapc-
solására, illetve kikapcsolására szolgál (lásd „Egyéni 
beállítások”).

HŐMÉRSÉKLET tekerőgomb: a hőmérséklet, illetve a 
hideg vizes mosás beállítására szolgál (lásd „Egyéni 
beállítások”).

CIKLUS ELŐREHALADÁSÁT / KÉSLELTE-
TETT INDÍTÁST jelző lámpák: a mosási program 
előrehaladásának követésére szolgál.
Az égő lámpa az éppen folyamatban lévő fázist jelzi.
Ha a késleltetésidőzítés funkció be lett állítva, a 
jelzőlámpák a program indításáig hátra lévő időt jelzik 
(lásd a szemben lévő oldalt).

AJTÓZÁR lámpa: az ajtó kinyithatóságának jelzésére 
szolgál (lásd a szemben lévő oldalt).

START/PAUSE jelzőlámpás gomb: a programok elin-
dítására, illetve pillanatnyi megszakítására szolgál.
Megjegyzés: A folyamatban lévő mosás szünetel-
tetéséhez nyomja meg ezt a gombot – a vonatkozó 
jelzőlámpa narancssárga fénnyel fog villogni, míg a 
folyamatban lévő fázist jelző lámpa folyamatos fénnyel 
világítani fog. Ha az AJTÓZÁR lámpa  nem világít, 
kinyithatja az ajtót (várjon kb. 3 percet).
A mosásnak a megszakítás időpontjától való folyta-
tásához nyomja meg ismét ezt a gombot.

Készenléti üzemmód
Ez a mosógép – az energiatakarékosságra vonatkozó 
legújabb előírásoknak megfelelően – automatikus 
kikapcsolási (készenléti) rendszerrel van ellátva, mely a 
használat 30 percnyi szüneteltetése esetén bekapcsol. 
Nyomja meg röviden a ON/OFF gombot, és várjon, amíg 
a készülék újrabekapcsol.

CIKLUS ELŐREHALADÁSÁT / 
KÉSLELTETETT INDÍTÁST jelző 

lámpák

AJTÓZÁR 
lámpa

START/PAUSE 
jelzőlámpás gomb

Kezelőpanel

Mosószer-adagoló fiók
PROGRAMOK 

tekerőgomb

ON/OFFgomb

HŐMÉRSÉKLET 
tekerőgomb

CENTRIFUGÁLÁS 
tekerőgomb

FUNKCIÓ 
jelzőlámpás gombok
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Jelzőlámpák

A jelzőlámpák fontos információkat közvetítenek.
Ezek a következők:

Késleltetett indítás
Bekapcsolt a késleltetett indítás funkció (lásd „Egyéni 
beállítások”) – a program elindítása után a kiválasztott 
késleltetés lámpája villogni kezd:

Az idő múlásával a késleltetésből még hátralévő időt a 
megfelelő jelzőlámpa villogása jelzi.

A kiválasztott késleltetés leteltével a beállított program 
végrehajtása elkezdődik.

Folyamatban lévő fázis jelzőlámpái
A kívánt mosási ciklus kiválasztása és elindítása után a 
jelzőlámpák a program előrehaladásának megfelelően, 
egymás után kigyulladnak.

Funkciógombok és az azokhoz tartozó lámpák
A Kívánt funkció kiválasztásakor a megfelelő jelzőlámpa 
kigyullad. 
Ha a kiválasztott funkció a beállított programmal nem fér 
össze, a megfelelő jelzőlámpa villogni kezd, és a funkció 
nem lesz bekapcsolva.
Ha a kiválasztott funkció egy korábban beállított pro-
grammal nem kompatibilis, az elsőként kiválasztott 
funkció lámpája villogni kezd, és csak a második funkció 
lesz bekapcsolva, a bekapcsolt funkció lámpája folyama-
tosan világít.

 Ajtózár lámpa 
A világító jelzőlámpa azt jelzi, hogy a véletlen nyitás me-
gakadályozása érdekében az ajtó be van zárva. Az ajtó 
kinyitásához meg kell várni, hogy a jelzőlámpa kialudjon 
(várjon kb. 3 percet). Az ajtó menet közbeni kinyitásához 
nyomja meg az START/PAUSEgombot; ha az AJTÓZÁR 
lámpa kialudt, kinyithatja az ajtót.

Program elindítása
1. A ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a mosógépet. Néhány másodpercre az összes jelzőlámpa bekapcsol, 
majd kialszik, és az START/PAUS Elámpa villogni kezd.
2. Helyezze be a mosandó ruhákat, és csukja be az ajtót.
3. A PROGRAMOK tekerőgombbal állítsa be a kívánt programot.
4. Állítsa be a mosási hőmérsékletet (lásd „Egyéni beállítások”).
5. Állítsa be a centrifugálás sebességét (lásd „Egyéni beállítások”).
6. Töltse be a mosószert és adalékanyagokat (lásd „Mosószerek és mosandók”).
7. Válassza ki a kívánt funkciókat.
8. Az START/PAUSE gomb megnyomásával indítsa el a programot, mire a megfelelő jelzőlámpa zöld fénnyel világítani 
kezd. A beállított mosási ciklus törléséhez az START/PAUSE gomb megnyomásával szüneteltesse le a készüléket, és 
válasszon egy úgy mosási ciklust.
9. A program végeztével kigyullad a  jelzőlámpa. Amikor az AJTÓZÁR  lámpa kialszik, az ajtót ki lehet nyitni (várjon 
kb. 3 percet). Vegye ki a mosandó ruhákat, és hagyja az ajtót félig nyitva, hogy a forgódob kiszáradjon.
A ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja ki a mosógépet.

Mosás

Öblítés

Centrifugálás

Ürítés

Mosás vége
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Programok

Programtáblázat

A Sport Intensive programot (12-es program) az nagyon koszos sportruházatok (melegítők, rövid nadrágok stb.) mosására 
tervezték. A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy ne lépje túl a „programtáblázat”-ban feltüntetett maximális töltetet.
A Sport Light programot (13-es program) az enyhén koszos sportruházatok (melegítők, rövid nadrágok stb.) mosására 
tervezték. A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy ne lépje túl a „programtáblázat”-ban feltüntetett maximális töltetet. 
Javasoljuk, hogy használjon folyékony mosószert féladagnak megfelelő adagban.
A Sport Shoes programot (14-as program) a sportcipők mosására tervezték. A legjobb eredmény érdekében ne 
mosson egyszerre 2 párnál többet.
A 20°C-os programok (20° Zone) jó mosási teljesítményt kínálnak alacsony hőmérsékleten, így energiát takaríthat meg, 
ami megtakarítást jelent az Ön számára és kíméli a környezetet. A 20°C-os programok minden igényt kielégítenek:
normál 20 °C-os pamutprogram (6-es program)– Ideális a szennyezett pamut töltetekhez. A 40 C-os mosáséhoz 
mérhető, akár hideg mosás mellett is elérhető jó teljesítményt egy rendszeres időközönként ismétlődő sebességcsúcsokkal 
jellemezhető, változó sebességű mechanikus mozgás biztosítja.
Mix Light (7-es program)– Ideális a közepesen szennyezett vegyes töltetekhez (pamut és műszálas). Az akár hideg mosás 
mellett is elérhető jó mosási teljesítményt egy adott hosszúságú közepes szünetekkel megszakított, változó sebességű 
mechanikus mozgás biztosítja.
20’ Refresh (8-es program)– Ez a ciklus ideális az enyhén szennyezett ruhadarabok néhány perc alatti felfrissítéséhez. 
Mindössze 20 percig tart, így időt és energiát takarít meg. Különböző anyagból készült ruhadarabokat moshat együtt (kivéve 
gyapjút és selymet), maximum 1,5 kg-ot.

* Az  program kiválasztásakor és a centrifuga kizárásakor a gép csak az ürítést végzi el.

A kijelzőn megjelenő vagy a kézikönyben feltüntetett ciklusidők szokásos körülmények alapján becsült értékek. A tényleges időt számos 
tényező befolyásolhatja – pl. a bemeneti víznyomás, a környezeti hőmérséklet, a mosószer mennyisége, a ruhatöltet mennyisége és típusa, a 
ruhatöltet kiegyensúlyozása, a kiválasztott további opciók.
1) 1061/2010 szabvány szerinti vezérlőprogramok: állítsa be a 2-os programot 60 °C.
Ez a ciklus egy adag, nem különösebben koszos pamut ruhadarabok mosására alkalmas, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás 
szempontjából is. 60°C -on mosható termékekhez. A mosás tényleges hőmérséklete eltérhet a megjelölt értéktől. 
2) 1061/2010 szabvány szerinti vezérlőprogramok: állítsa be a 3-os programot 40 °C.
Ez a ciklus egy adag, nem különösebben koszos pamut ruhadarabok mosására alkalmas, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás 
szempontjából is. 40°C -on mosható termékekhez. A mosás tényleges hőmérséklete eltérhet a megjelölt értéktől.
A viszgálószervek számára:
2) Hosszú pamut program: állítsa be a 3-es programot 40 °C-ra.
3) Szintetikus program mentén: állítsa be a 4-es programot 40 °C-ra.
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Hétköznapi programok (Daily)
1 PAMUT ELOMOSÁS: Erosen szennyezett fehér ruhák 90° 1200    7 53 1,90 68 155’

2
Normál 60 °C-os pamutprogram (1): Erosen szennyezett fehér és magasabb homér-
sékleten mosható színes ruhák

60°
(Max. 90°) 1200 -   7 53 1,06 52,5 195’

3 Normál 40 °C-os pamutprogram (2): Enyhén szennyezett fehér és kényes színes ruhák 40° 1200 -   7 53 0,81 65 185’

4 SZINTETIKUS: Erosen szennyezett, magasabb homérsékleten mosható színes ruhák 60° 800 -   3 44 0,78 33 105’

4 SZINTETIKUS (3): Enyhén szennyezett, magasabb homérsékleten mosható színes ruhák 40° 800 -   3 44 0,49 38 95’

5 SZÍNES PAMUT: Enyhén szennyezett fehér és kényes színes ruhák 40° 1200 -   7 53 0,86 56 95’

20° Zone

6 Normál 20 °C-os pamutprogram: Enyhén szennyezett fehér és kényes színes ruhák 20° 1200 -   7 - - - 170’

7 Mix Light 20° 800 -   7 - - - 120’

8 20’ Refresh 20° 800 -   1,5 - - - 20’

Speciális programok (Special)
9 SELYEM/FÜGGÖNY:  Selyem ruhanemukhöz, viszkózus anyagokhoz, fehérnemukhöz. 30° 0 -   1 - - - 55’

10 Gyapjú: yapj, kasmír stb ruhanemuk mosásához 40° 800 -   1,5 - - - 70’

11 Jeans 40° 800 -   3 - - - 75’

Sport
12 Sport Intensive 30° 600 -   3 - - - 85’

13 Sport Light 30° 600 -   3 - - - 60’

14 Sport Shoes 30° 600 -   Max. 
2 par - - - 55’

Részleges programok
L - 1200 - -  7 - - - 36’

 CEUL + VA - 1200 - - - 7 - - - 10’

CSAK SZIVATTYÚZÁS * - - - - 7 - - - 3’
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A hőmérséklet beállítása
A mosási hőmérséklet beállításához forgassa el a HŐMÉRSÉKLET tekerőgombot (lásd Programtáblázat).
A hőmérsékletet a hideg vízzel történő mosás hőmérséklet-értékéig lehet csökkenteni ( ).
A készülék automatikusan megakadályozza, hogy az egyes programokhoz maximálisan beállíthatónál magasabb fordu-
latszámon centrifugáljon. 
! Kivétel: a 2 program kiválasztása esetén a hőmérséklet egészen 90°C-ig növelhető.

A centrifugálás beállítása
A kiválasztott programhoz tartozó centrifugálás fordulatszámának beállításához forgassa el a CENTRIFUGÁLÁS 
tekerőgombot. 
A különféle programokhoz beállítható maximális fordulatszámok a következők:
Programok Maximális fordulatszám
Pamut  1200 fordulat/perc
Műszál  800 fordulat/perc
Gyapjú  800 fordulat/perc

A centrifugálás fordulatszáma csökkenthető, vagy a  jelre állítással teljesen kikapcsolható.
A készülék automatikusan megakadályozza, hogy az egyes programokhoz maximálisan megengedett fordulatszámnál 
magasabbon centrifugáljon.

Funkciók
A mosógép különféle mosási funkciói lehetővé teszik a kívánt tisztítás és fehérség elérését.
A funkciók bekapcsolásához tegye a következőket:
1. Nyomja meg a kívánt funkció gombját.
2. A megfelelő jelzőlámpa világítása azt jelzi, hogy a hozzá tartozó funkció be van kapcsolva.
Megjegyzés: 
- Ha a kiválasztott funkció a beállított programmal nem fér össze, a megfelelő jelzőlámpa villogni kezd, és a funkció 
nem lesz bekapcsolva.
- Ha a kiválasztott funkció egy korábban beállított programmal nem kompatibilis, az elsőként kiválasztott funkció lám-
pája villogni kezd, és csak a második funkció lesz bekapcsolva, a bekapcsolt funkció lámpája folyamatosan világít.

Ennek az opciónak a kiválasztásakor a mechanikus mozgás, a homérséklet és a vízhasználat kis, pamut és muszálas 
holmikat tartalmazó töltetre van optimalizálva (lásd “programtáblázat”). Az “ ” opció használatával rövidebb ido 
alatt, víz- és energiatakarékosan moshat. Javasoljuk, hogy használjon folyékony mosószert a töltet mennyiségéhez illo 
adagban. 

 
Az  funkció a mosandó ruhák mosóvizének fel nem melegítésével energiát takarít meg – ez előnyös mind a 
környezet, mind a villanyszámla szempontjából. Valóban, a fokozott teljesítmény és az optimalizált vízfogyasztás kitűnő 
eredményt biztosít normál ciklus átlagos időtartama alatt. A legjobb mosási eredmény elérése érdekében folyékony 
mosószer használatát javasoljuk.

 Extra öblítés
Ezen opció alkalmazásával nő az öblítés, valamint a végső mosószereltávolítás hatékonysága. Használata a különösen 
érzékeny bőrű embereknél ajánlott.

 Késleltetett indítás
A mosógép indítását maximum 12 órával késlelteti. 
A késleltetés beállításához nyomogassa a gombot addig, míg a késleltetés kívánt értékét jelölő jelzőlámpa ki nem gyul-
lad. A gomb ötödik megnyomására a funkció kikapcsol.
Megjegyzés: Az START/PAUSE gomb megnyomását követően a beállított program elindulásáig a késleltetés értékét csak 
csökkenteni lehet.

Egyéni beállítások
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Mosószerek és mosandók

Mosószer-adagoló fiók
A mosás eredményessége függ a mosószer helyes adago-
lásától is: ha túl sokat adagol belőle, a mosás nem lesz ha-
tékonyabb, de hozzájárul ahhoz, hogy lerakódás képződjön 
a mosógépben, valamint a környezetet is jobban szennyezi.
! Ne használjon kézi mosószert, mert túlzottan sok hab 
képződik.
! Fehér színű pamut ruhadarabokhoz, előmosáshoz és 
60 °C-nál magasabb hőmérsékleten történő mosásokhoz 
mosóport használjon.
! Kövesse a mosópor csomagolásán feltüntetett utasításokat.

Húzza ki a mosószer-
adagoló fiókot, és a 
következők szerint tegye 
bele a mosószert, illetve az 
adalékot.

1-es rekesz: Mosószer előmosáshoz (por) 
2-es rekesz: Mosószer mosáshoz (por vagy folyadék)
A folyékony mosószert csak az indítás előtt lehet betölteni.
3-as rekesz: Adalékok (öblítők stb.)
Az öblítő ne érjen a rács fölé.

A mosandó ruhák előkészítése
• Osztályozza a mosandókat a következők szerint:
- Szövet típusa / címkén lévő szimbólum.
- Színek Válogassa külön a színes és fehér ruhákat.
• Ürítse ki a zsebeket, és vizsgálja meg a gombokat.
• Ne lépje túl a mosandók száraz tömegére vonatkozóan 
a “Programtáblázat” megadott értékeket.

Milyen nehezek a mosandó ruhák?
 1 lepedő: 400–500 g
 1 párnahuzat: 150–200 g
 1 asztalterítő: 400–500 g
 1 fürdőköpeny: 900–1200 g
 1 törölköző: 150–250 g

Különleges bánásmódot igénylő ruhadarabok
Selyem: az összes selyem ruhadarab mosásához 
használja az ehhez való, 9-es programot! A kényesebb 
ruhaneműkhöz tanácsos speciálisan rájuk kifejlesztett 
mosószert használni.
Függönyök: hajtogatva tegye párnahuzatba (vászonzsák-
ba) vagy hálós zacskóba. Használja a 9-es programot.
Gyapjú: A 10-os programmal gyapjúholmikat lehet mo-
sni, azokat is, melyek címkéjén a „csak kézzel mosha-
tó”  utasítás szerepel. A legjobb eredmény elérése 
érdekében használjon speciális mosószert, és ne lépje 
túl az 1,5 kg ruhatöltetet.

Jeans: A mosás előtt fordítsa ki a ruhadarabokat, és 
használjon folyékony mosószert. Használja a 11-as 
programot.

A bepakolt ruhák kiegyensúlyozására 
szolgáló rendszer
A túlzott zajhatás megelőzésére, valamint a mosandók 
egyenletes eloszlása érdekében a forgódob a cen-
trifugafázis előtt a mosási centrifugasebességnél kicsit 
nagyobb sebességre kapcsol. Amennyiben a töltet kiegy-
ensúlyozására irányuló próbálkozások nem vezetnek 
eredményre, a készülék az elméleti centrifugasebessé-
gnél lassabb centrifugálásra kapcsol. Jelentős kiegyen-
súlyozatlanság esetén a mosógép, centrifugálás előtt 
megpróbálja a töltetet megfelelően eloszlatni. A töltet 
megfelelő eloszlásának biztosítása érdekében ajánlatos 
a nagy ruhaneműket a kicsikkel összekeverni.

1 2
3



HU

23

Rendellenességek és 
elhárításuk
Előfordulhat, hogy a mosógép nem működik. Mielőtt felhívná a szervizt (lásd „Szerviz”), ellenőrizze, hogy nem olyan 
problémáról van-e szó, amely a következő lista segítségével egyszerűen megoldható!

Rendellenességek:

A mosógép nem kapcsol be.

A mosási ciklus nem indul el.

A mosógép nem kap vizet (a kijelzon 
a “H2O” felirat villog).

A mosógép folytonosan szívja, és 
üríti a vizet.

A mosógép nem üríti le a vizet, vagy 
nem centrifugál.

A mosógép nagyon rázkódik a centri-
fugálás alatt.

A mosógépből elfolyik a víz.

Az „funkció” lámpák és az „start/pau-
se” lámpa villog, az egyik „folyamat-
ban lévő fázis” lámpa és az „ajtózár” 
lámpa állandó fénnyel világít.

Sok hab képződik.

Lehetséges okok / megoldás:

• A hálózati csatlakozódugó nincs bedugva az aljzatba, vagy nem eléggé 
ahhoz, hogy jól érintkezzen.

• Nincs áram a lakásban.

• A mosógép ajtaja nincs jól bezárva. 
• Nem nyomta meg a ON/OFF gombot.
• Nem nyomta meg az START/PAUSE gombot.
• A vízcsap nincs nyitva.
• Az indítás időjelzőjén késletetés lett beállítva – késleltetésidőzítő.

• A vízbevezető cső nincs csatlakoztatva a csaphoz.
• A cső meg van törve.
• A vízcsap nincs nyitva.
• A lakásban nincs víz.
• Nincs elegendő nyomás.
• Nem nyomta meg az START/PAUSE gombot.

• A leeresztőcső nem a padlószinttől 65 és 100 cm közötti magasságban van 
felszerelve (lásd „Üzembe helyezés”).

• A leeresztőcső vége vízbe merül (lásd „Üzembe helyezés”).
• A fali szifonnak nincs szellőzése.
Ha ezen vizsgálatok után a probléma nem oldódik meg, zárja el a vízcsa-
pot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja ki a szervizszolgálatot. Ha a lakás 
egy épület legfelsőbb emeleteinek egyikén található, lehetséges, hogy a 
csatornaszellőző eltömődésének jelensége (szivornyahatás) lépett fel, ezért a 
mosógép folytonosan szívja, és leereszti a vizet. E kellemetlenség elkerülésé-
re a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak csatornaszellőző-
szelepek.

• A program nem ereszti le a vizet: néhány programnál a vizet kézileg kell 
leereszteni.

• A leeresztőcső meg van törve (lásd „Üzembe helyezés”).
• A lefolyó el van dugulva.

• Az üzembe helyezéskor a forgódob rögzítése nem lett eltávolítva (lásd 
„Üzembe helyezés”).

• A készülék nincs vízszintben (lásd „Üzembe helyezés”).
• A mosógép bútorok és falak közé van szorítva (lásd „Üzembe helyezés”).

• A vízbevezető cső nincs jól felcsavarva (lásd „Üzembe helyezés”).
• A mosószer-adagoló fiók eltömődött (tisztításához lásd „Karbantartás és 

ápolás”).
• A leeresztőcső nincs szorosan rögzítve (lásd „Üzembe helyezés”).

• Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, várjon körül-
belül 1 percet, majd indítsa újra!
Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez!

• A mosószer nem mosógépekhez való (kell, hogy szerepeljen rajta, hogy 
„gépi”, „kézi vagy gépi mosáshoz”, vagy hasonló).

• Túl sok mosószert használt.
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Szerviz

Mielőtt a szervizhez fordulna:
• Győződjön meg arról, hogy a hibát nem tudja saját maga is elhárítani (lásd „Rendellenességek és elhárításuk”);
• Indítsa újra a programot, hogy lássa, elhárította-e a hibát;
• Ellenkező esetben forduljon az engedéllyel rendelkező szakszervizhez a garanciajegyen található telefonszámon.

! Soha ne forduljon engedéllyel nem rendelkező szerelőhöz!

Közölje:
• a meghibásodás jellegét;
• a mosógép típusát (Mod.);
• a gyártási számot (S/N).
Ezek az adatok a mosógép hátoldalán, illetve az elülső oldalon az ajtó belsején elhelyezett adattáblán találhatók.
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Ìîíòèðàíå

! Важно е да съхранявате инструкциите, 
за да можете да правите допълнителни 
справки по всяко време. В случай че 
пералната машина се продаде, преотстъпи 
или премести, трябва да се погрижите 
инструкциите винаги да я придружават, за 
да се предостави информация на новия 
собственик за работата и съответните 
предупреждения.
! Прочетете внимателно инструкциите: 
защото съдържат важна информация за 
монтажа, използването и безопасността.

Разопаковане и нивелиране
Разопаковане
1. Разопаковайте пералната машина.
2. Проверете дали пералната машина не 
е повредена при транспортирането. Ако е 
повредена, не я свързвайте, а се обърнете 
към продавача.

3. Ñâàëåòå 3-òå âèíòà 
ç à  ï ð åä ï à ç â à í å 
ï ð è  ò ð à í ñ ï î ð ò 
è  ãóìè÷ê àòà  ñúñ 
ñ ú î ò â å ò í à ò à 
âòóëêà, ïîñòàâåíè 
îò çàäíàòà ñòðàíà 
(âèæ ïîêàçàíîòî íà 
ôèãóðàòà).

4. Затворете отворите с предоставените 
пластмасови капачки.
5. Съхранете всички части: за да се монтират 
отново при необходимост пералната машина 
да бъде транспортирана.
! Опаковъчният материал не е детска играчка.

Нивелиране

1. Монтирайте пералната машина на равен 
и твърд под, без да я опирате в стени, 
мебели и др.

2 .  А к о  п о д ъ т 
н е  е  и д е а л н о 
х о р и з о н т а л е н , 
к о м п е н с и р а й т е 
н е р а в н о с т и т е , 
като отвиете или 
завиете предните 
к р а ч е т а  ( в и ж 
фигурата); ъгълът 
на наклона, измерен 
върху работната 

повърхност, не трябва да надвишава 2°.

Точното нивелиране позволява машината да 
бъде стабилна и да се избягват вибрациите, 
шумът и преместването й по време на 
работа. Когато настилката е мокет или 
килим, регулирайте така крачетата, че под 
пералната машина да остане достатъчно 
място за вентилация.

Хидравлични и електрически 
връзки
Свързване на маркуча към 
водопроводната мрежа

1. Свържете 
захранващия маркуч, 
като го завиете към 
крана за студената 
вода с накрайник с 
газова резба 3/4 (виж 
фигурата). 
Преди да го 
свържете, източете 
водата, докато се 
избистри.

2. Свържете 
маркуча за 
студената вода към 
пералната машина, 
като го завиете 
към специалния 
щуцер, разположен 
от задната страна, 
горе вдясно (виж 
фигурата).

3. Внимавайте маркуча да не се прегъва и 
притиска.

! Налягането по водопроводната мрежа 
трябва да бъде в границите, указани 
в таблицата „Технически данни” (вж. 
следващата страница).

! Ако дължината на захранващия 
маркуч не е достатъчна, се обърнете 
към специализиран магазин или към 
оторизиран техник.

! Никога не използвайте вече употребяван 
маркуч.

! Използвайте тези, което са доставени с 
пералната машина.
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Свързване на маркуча за мръсната вода
 

Свържете маркуча 
за мръсната 
вода, без да го 
прегъвате, към 
канализационната 
тръба или 
към тръбата 
за отвеждане 
в стената, 
разположени на 
височина между 65 
и 100 см от пода, 

или го подпрете на ръба на мивката или 
ваната. 

Като алтернатива 
окачете отходния 
маркуч за водата 
в края на мивката 
или ваната, 
свързвайки водача 

 (можете да 
го получите от 
Вашия сервизен 
център) към крана 
(вж. фигурата). 
Свободният край 

на маркуча за мръсната вода не трябва да 
бъде потопен във водата.

! Не се препоръчва използването на 
удължителни маркучи. Ако е необходимо, 
удължителят трябва да има същия 
диаметър като оригиналния и да не 
надвишава 150 см.

Свързване към електрическата мрежа
Преди да свържете щепсела в контакта, 
проверете дали: 
• контактът е заземен съгласно 

действащите стандарти;
• контактът може да поеме максималната 

мощност на натоварване на машината, 
указана в таблицата с техническите 
данни (виж следващата страница);

• захранващото напрежение е в границите 
на указаното в таблицата с техническите 
данни (виж следващата страница);

• контактът отговаря на щепсела на 
пералната машина. В противен случай 
заменете щепсела или контакта.

! Пералната машина не се монтира на 
открито, дори под навес, защото е много 
опасно да се остави на влиянието на 
атмосферните условия.
! За монтираната перална машина 
електрическият контакт трябва да бъде 
лесно достъпен.

! Не използвайте удължители или 
разклонители.
! Кабелът не трябва да бъде огънат или 
сплескан.
! Захранващият кабел трябва да се 
подменя само от оторизирани техници.
Внимание! Фирмата отхвърля всякаква 
отговорност в случаите, в които тези 
норми не се спазват.

Първо пране
След инсталиране и преди употреба 
включете един цикъл на изпиране 
с перилен препарат, но без дрехи, 
задавайки програма 2.

65 - 100 cm

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ìîäåë IWC 71252

Ðàçìåðè
øèðèíà      59,5 ñì
âèñî÷èíà    85 ñì
äúëáî÷èíà  51,7 ñì

Âìåñòèìîñò îò 1 äî 7 êã.

Åëåêòðè÷åñêî 
çàõðàíâàíå

Âèæ òàáåëêàòà ñ 
õàðàêòåðèñòèêèòå, 
ïîñòàâåíà íà ìàøèíàòà

Çàõðàíâàíå ñ 
âîäà

ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå  
1 ÌÐà (10 bar)
ìèíèìàëíî íàëÿãàíå  
0,05 ÌÐà (0,5 bar)
îáåì íà êàçàíà 46 ëèòðà

Ñêîðîñò íà 
öåíòðîôóãàòà äî 1200 îáîðîòà/ìèíóòà

Програми 
за проверка 
съгласно 
Pегулиране  
№ 1061/2010 
и № 
1015/2010 на 
Комисията

ïðîãðàìà 2;  
стандартна програма за 
памук при 60°C.
ïðîãðàìà 3;  
стандартна програма за 
памук при 40°C.

Ïåðàëíàòà ìàøèíà 
ñúîòâåòñòâà íà ñëåäíèòå 
Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè:
- EMC 2014/30/EU 
(çà åëåêòðîìàãíèòíà 
ñúâìåñòèìîñò)
- LVD 2014/35/EU (çà 
íèñêî íàïðåæåíèå)
- 2012/19/EU - (WEEE)
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Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå 

Спиране на водата и изключване 
на електрозахранването
• Затваряйте крана за вода след всяко 
изпиране. По този начин се ограничава 
износването на хидравличната 
инсталация на пералната машина и се 
ограничава опасността от течове.
• Изключвайте щепсела от електрическото 
захранване, когато почиствате пералната 
машина и по време на работи по 
поддръжката.

Почистване на пералната машина
Външната част и гумените части могат 
да се почистват с кърпа с хладка вода и 
сапун. Не използвайте разтворители или 
абразивни препарати.

Почистване на чекмеджето за 
перилните препарати

Извадете 
чекмеджето с 
повдигане и 
изтегляне навън 
(виж фигурата).
Измийте го под 
течаща вода. Това 
почистване трябва 
да се извършва 
често.

Поддръжка на люка и на барабана
• Оставяйте люка винаги открехнат за 

избягване образуването на неприятни 
миризми.

Почистване на помпата
Пералната машина е окомплектована със 
самопочистваща се помпа, която няма 
нужда от поддръжка. Възможно е обаче 
малки предмети (монети, копчета) да 
попаднат във филтъра, който предпазва 
помпата и се намира в долната й част.
! Уверете се, че цикълът на пране е 
завършил, и изключете щепсела от 
контакта.

За достъп до 
филтъра:

1. свалете панела 
в предната част 
на пералната 
машина с помощта 
на отвертка (вж. 
фигура);

2. отвийте 
капачката, като 
я завъртите в 
посока, обратна 
на часовниковата 
стрелка (виж 
фигура): нормално 
е да изтече малко 
вода;

3. почистете внимателно отвътре;
4. завийте отново капачката;
5. затворете отново панела, като, преди 
да го избутате към пералнята, се уверите, 
че сте поставили правилно закрепващите 
куки в специалните водачи.

Проверка на маркуча за студената 
вода
Проверявайте маркуча за студената вода 
поне веднъж годишно. Да се замени, ако 
е напукан и нацепен, защото по време 
на изпиране голямото налягане може да 
предизвика внезапно спукване.

! Никога не използвайте вече употребяван 
маркуч.
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Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è 
ïðåïîðúêè

! Пералната машина е проектирана и произведена 
в съответствие с международните норми за 
безопасност. Предупрежденията тук са продиктувани 
по причини за безопасност и трябва да се четат 
внимателно.

Общи предохранителни мерки
• Този уред е предназначен изключително за 

домашна употреба.
• Този уред може да бъде използван от 

деца над 8 години и лица с ограничени 
физически, сетивни или умствени 
способности, или с недостатъчен опит 
и познания, ако те са наблюдавани или 
инструктирани относно използването 
на уреда от лице, отговорно за тяхната 
безопасност и разбират опасностите, 
свързани с употребата на уреда. 
Децата не трябва да си играят с уреда. 
Поддръжката и почистването не трябва 
да се извършват от деца без надзор.

• Пералната машина трябва да се използва 
само от възрастни хора съгласно инструкциите, 
предоставени в тази книжка.

• Не докосвайте машината, когато сте боси или с 
мокри или влажни ръце или крака.

• Изключвайте от контакта, като хващате за щепсела, 
а не като дърпате кабела. 

• Не отваряйте чекмеджето с перилните препарати, 
докато пералната машина работи.

• Не докосвайте маркуча за мръсната вода, защото 
може да достигне високи температури. 

• Никога не отваряйте люка със сила, защото може 
да се повреди механизма за безопасност, който 
предпазва от случайно отваряне.

• В случай на повреда по никакъв повод не достигайте 
до вътрешните механизми в опити за ремонт.

• Винаги контролирайте децата да не се доближават 
до работещата машина.

• По време на изпирането люкът се нагрява.
• Преместването да се извършва внимателно от 

двама или трима души. Никога от сам човек, 
защото пералната машина тежи много.

• Преди да заредите машината, проверете дали 
барабанът е празен.

Рециклиране
• Унищожаване на опаковъчния материал: спазвайте 

местните норми – по този начин опаковъчният 
материал може да се рециклира.

• Европеиската директива 2012/19/EU (WEEE) за 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване 
предвижда домакинските електроуреди да не се 
изхвърлят заедно с обичайните твърди градски 
отпадъци. Извадените от употреба уреди трябва да 
бъдат събирани отделно с цел да бъде увеличен 

делът на подлежащите на повторна употреба и 
рециклиране материали, от които са направени, както 
и да бъдат избегнати евентуални вреди за здравето 
и околната среда. Символът “зачеркнато кошче” е 
поставен върху всички продукти, за да напомня за 
задължителното разделно събиране.

    За допълнителна информация относно правилното 
изваждане от употреба на домакинските 
електроуреди, интересуващите се могат да се 
обърнат към службата за събиране на отпадъци 
или към дистрибуторите.
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×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè: çà äîçèðàíå 
íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è äîáàâêèòå (âæ. “Ïåðèëíè 
ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå”).

Áóòîí ON/OFF: çà âêëþ÷âàíå è èçêëþ÷âàíå íà 
ïåðàëíÿòà.

Ïðîãðàìàòîð ÏÐÎÃÐÀÌÈ: çà çàäàâàíå íà ïðîãðàìèòå. 
Ïî âðåìå íà èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìàòà êëþ÷úò îñòàâà 
íåïîäâèæåí.

Áóòîíè ñúñ ñâåòëèííè èíäèêàòîðè ÔÓÍÊÖÈß: çà 
ñåëåêòèðàíå íà âúçìîæíèòå ôóíêöèè. Ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð çà èçáðàíàòà ôóíêöèÿ ùå ïðîäúëæè äà ñâåòè.

Ïðîãðàìàòîð ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ: çà çàäàâàíå íà 
òåìïåðàòóðà èëè ïðàíå ñúñ ñòóäåíà âîäà (âæ. 
“Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).

Ïðîãðàìàòîð ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ: çà çàäàâàíå íà öåíòðîôóãà 
èëè çà èçêëþ÷âàíåòî é (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).

Ñâåòëèííè ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ ÇÀ ÕÎÄ ÍÀ ÖÈÊÚË/
ÇÀÁÀÂÅÍÎ ÂÊËÞ×ÂÀÍÅ: çà äà ñëåäâàòå õîäà íà 
èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìàòà çà ïðàíå.
Âêëþ÷åíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ñå 
èçâúðøâà îïðåäåëåíà ôàçà îò öèêúëà.
Àêî å çàäàäåíà ôóíêöèÿòà “Çàáàâåíî âêëþ÷âàíå”, ùå 
ñå ïîñî÷âà âðåìåòî, îñòàâàùî äî ñòàðòèðàíåòî íà 
ïðîãðàìàòà (âæ. ñúñåäíàòà ñòðàíèöà).

Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ: çà äà 
ñå ðàçáåðå äàëè ëþêúò ìîæå äà ñå îòâîðè (âæ. 
ñúñåäíàòà ñòðàíèöà).

Áóòîí ñúñ ñâåòëèíåí èíäèêàòîð START/PAUSE: 
çà ñòàðòèðàíå íà ïðîãðàìèòå èëè âðåìåííîòî èì 
ïðåêúñâàíå.
Çàáåëåæêà: çà çàäàâàíå íà ïàóçà â ïðàíåòî 
íàòèñíåòå îòíîâî áóòîíà - èíäèêàòîðúò ùå 
ìèãà ñ îðàíæåâà ñâåòëèíà, äîêàòî ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð, óêàçâàù èçïúëíåíèå íà ôàçà, ùå 
ñâåòè íåïðåêúñíàòî. Àêî ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð 
ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ  å óãàñíàë, ùå ìîæå äà ñå îòâîðè 
âðàòàòà íà ëþêà (èç÷àêàéòå îêîëî 3 ìèíóòè).
Çà ïðîäúëæàâàíå íà öèêúëà ïðàíå îò ìÿñòîòî, â 
êîåòî å áèë ïðåêúñíàò, íàòèñíåòå îòíîâî òîçè áóòîí.

Режим на stand by
В съответствие с новите нормативи за пестене 
на енергия тази перална машина е снабдена със 
система за автоматично изключване (stand by), която 
се задейства след 30 минути в случай, че машината 
не се използва. Натиснете за кратко бутон ON/OFF и 
изчакайте машината да се задейства отново.

Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è 
ïóñêàíåòî íà äàäåíà ïðîãðàìà

Ñâåòëèííè ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ ÇÀ 
ÕÎÄ ÍÀ ÖÈÊÚË/ÇÀÁÀÂÅÍÎ 
ÂÊËÞ×ÂÀÍÅ

Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð 
ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ

Áóòîí ñúñ 
ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð
START/
PAUSE

Òàáëî çà óïðàâëåíèå

×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå  
ïðåïàðàòè

Ïðîãðàìàòîð 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ

Áóòîíè ñúñ ñâåòëèííè 
èíäèêàòîðè ÔÓÍÊÖÈßÁóòîí ON/OFF

Ïðîãðàìàòîð 
ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Ïðîãðàìàòîð 
ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ
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Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè

Ñëåäÿùèòå ñâåòëèííè èíäèêàòîðè äàâàò âàæíà 
èíôîðìàöèÿ.
Åòî êàêâî êàçâàò:

Îòëîæåí ñòàðò
Àêî å àêòèâèðàíà ôóíêöèÿòà “Çàáàâåíî âêëþ÷âàíå” (âæ. 
“Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”), ñëåä ïóñêàíå íà ïðîãðàìàòà ùå 
ñâåòíå èíäèêàòîðúò çà èçáðàíîòî çàáàâÿíå:

Â òå÷åíèå íà âðåìåòî ùå ñå âèçóàëèçèðà îñòàâàùîòî 
çàáàâÿíå ÷ðåç ìèãàíå íà ñúîòâåòíèÿ ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð:

Ñëåä êàòî èçòå÷å çàäàäåíîòî âðåìå çà îòëàãàíå íà 
ñòàðòà, èçáðàíàòà ïðîãðàìà ùå ñå âêëþ÷è.

Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè çà òåêóùèòå ôàçè
Ñëåä êàòî å èçáðàí è ñòàðòèðàí æåëàíèÿò öèêúë íà 
ïðàíå, ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè ùå ñâåòâàò åäèí ñëåä 
äðóã, çà äà óêàçâàò õîäà íà öèêúëà:

Áóòîíè çà ôóíêöèÿ è ñúîòâåòíè ñâåòëèííè 
èíäèêàòîðè
Ïðè èçáîð íà ôóíêöèÿ ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð 
ùå ñâåòíå. Àêî èçáðàíàòà ôóíêöèÿ íå å ñúâìåñòèìà 
ñúñ çàäàäåíàòà ïðîãðàìà, ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð ùå ìèãà è ôóíêöèÿòà íÿìà äà ñå àêòèâèðà. 
Àêî èçáðàíàòà ôóíêöèÿ íå å ñúâìåñòèìà ñ äðóãà 
ïðåäâàðèòåëíî çàäàäåíà, ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð, 
ñúîòâåòñòâàù íà ïúðâàòà èçáðàíà ôóíêöèÿ, ìèãà 
è ñå àêòèâèðà ñàìî âòîðàòà, êàòî èíäèêàòîðúò íà 
àêòèâèðàíàòà ôóíêöèÿ ñâåòâà.

 Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð áëîêèðàí ëþê
Ñâåòåùèÿò ñâåòîèíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ëþêúò å áëîêèðàí, 
çà äà ñå âúçïðåïÿòñòâà îòâàðÿíåòî ìó; çà äà îòâîðèòå 
ëþêà èç÷àêàéòå ñâåòîèíäèêàòîðà äà óãàñíå; (èç÷àêàéòå 
îêîëî 3 ìèíóòè).Çà îòâàðÿíå íà ëþêà ïî âðåìå íà ïðàíå ñå 
íàòèñêà áóòîí START/PAUSE; ìîæå äà îòâîðèòå ëþêà, àêî 
ñâåòîèíäèêàòîðúò ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ å óãàñíàë.

Âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìà
1. Âêëþ÷åòå ïåðàëíÿòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà ON/OFF. Âñè÷êè èíäèêàòîðè ùå ñå âêëþ÷àò è ùå ñâåòÿò â 
ïðîäúëæåíèå íà íÿêîëêî ñåêóíäè, ñëåä êîåòî ùå óãàñíàò è ùå ñâåòè ñ ïóëñèðàùà ñâåòëèíà èíäèêàòîðúò START/
PAUSE.

2. Çàðåäåòå äðåõèòå çà ïðàíå è çàòâîðåòå ëþêà.

3. Çàäàéòå æåëàíàòà ïðîãðàìà ñ êëþ÷à ÏÐÎÃÐÀÌÈ.

4. Çàäàéòå òåìïåðàòóðàòà íà ïðàíå (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).
5. Çàäàéòå ñêîðîñòòà íà öåíòðîôóãèðàíå (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).
6. Ïîñòàâåòå ïåðèëåí ïðåïàðàò è äîáàâêè âæ. “Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå”.
7. Èçáèðàíå íà æåëàíèòå ôóíêöèè.

8. Âêëþ÷åòå ïðîãðàìàòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà START/PAUSE, ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ùå ñâåòè 
ïîñòîÿííî â çåëåí öâÿò. Çà äà îòìåíèòå çàäàäåíèÿ öèêúë, ïîñòàâåòå ìàøèíàòà â ïàóçà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà 
START/PAUSE, è èçáåðåòå íîâèÿ öèêúë.

9. Êîãàòî ïðîãðàìàòà ñâúðøè, ùå ñâåòíå èíäèêàòîðúò . Êîãàòî ñâåòîèíäèêàòîðúò ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ  óãàñíå, 
ìîæå äà îòâîðèòå ëþêà (èç÷àêàéòå îêîëî 3 ìèíóòè). Èçâàäåòå ïðàíåòî è îñòàâåòå ëþêà ïðèòâîðåí, çà äà èçñúõíå 
áàðàáàíúò. Èçêëþ÷åòå ïåðàëíÿòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà ON/OFF.

Ïðàíå

Èçïëàêâàíå

Öåíòðîôóãà

Èçòî÷âàíå íà âîäàòà

Êðàé íà ïðàíåòî
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Sport Intensive (ïðîãðàìà 12) ðàçðàáîòåíà å çà ïðàíå íà òúêàíè íà ñèëíî çàìúðñåíè ñïîðòíè äðåõè (àíöóçè, 
ïàíòàëîíè, äð.); çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè ñå ïðåïîðú÷âà äà íå ñå íàäâèøàâà ìàêñèìàëíîòî 
íàòîâàðâàíå, óêàçàíî â òàáëèöàòà „Tàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå“.
Sport Light (ïðîãðàìà 13) ðàçðàáîòåíà å çà ïðàíå íà òúêàíè íà ëåêî çàìúðñåíî ñïîðòíî îáëåêëî (àíöóçè, 
ïàíòàëîíè, äð.); çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè ñå ïðåïîðú÷âà äà íå ñå íàäâèøàâà ìàêñèìàëíîòî íàòîâàðâàíå, 
óêàçàíî â „Tàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå“.  Ïðåïîðú÷âà ñå äà ñå èçïîëçâà òå÷åí ïåðèëåí ïðåïàðàò â äîçà, ïîäõîäÿùà 
çà ïîëîâèí çàðåæäàíå.
Sport Shoes (ïðîãðàìà 14) ðàçðàáîòåíà å çà ïðàíå íà ñïîðòíè îáóâêè; çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè äà 
íå ñå ïåðàò ïîâå÷å îò 2 ÷èôòà.
Програмите за 20° (20°Zone) предлагат добър резултат от изпирането при ниска температура, позволявайки по-
ниско потребление на електроенергия, като с това допринасят за опазването на околната среда и икономическата 
ефективност. Програмите за 20° отговарят на всички изисквания:
Стандартна програма за памук при 20°C (ïðîãðàìà 6) е идеална за замърсено пране от памучна тъкан.  Добрите 
резултати включително при изпиране със студена вода, в сравнение с тези след пране при 40°, са гарантирани от 
механичното действие с промяна на скоростта, многократно и често достигащо до пикови стойности.
Light Mix (ïðîãðàìà 7) е идеална за средно замърсено смесено пране (памук и синтетика). Добрите резултати, 
включително при изпиране със студена вода, са гарантирани от механичното действие с промяна на скоростта на 
определени интервали с не голяма продължителност.
20’ Refresh (ïðîãðàìà 8) е идеална програма за освежаване и изпиране на леко замърсено пране за кратко време.
Той трае само 20 минути и по този начин пести енергия и време. Можете да перете едновременно тъкани от различен 
вид (с изключение на вълна и коприна) с максимално тегло до 1,5 кг.

Ïðîãðàìè

Òàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå
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Ïðîãðàìè çà âñåêè äåí (Daily)

1 ÏÀÌÓK "Ïðåäïðàíå": Áåëè, èçêëþ÷èòåëíî çàìúðñåíè. 90° 1200    7 53 1,90 68 155’

2 Стандартна програма за памук при 60°C (1): Áåëè è öâåòíè, óñòîé÷èâè, ñèëíî çàìúðñåíè. 60°
(Max. 90°) 1200 -   7 53 1,06 52,5 195’

3 Стандартна програма за памук при 40°C (2): Áåëè è öâåòíè, íåóñòîé÷èâè, малко çàìúðñåíè. 40° 1200 -   7 53 0,81 65 185’

4 ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÈ: Öâåòíè, óñòîé÷èâè, силно çàìúðñåíè. 60° 800 -   3 44 0,78 33 105’

4 ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÈ (3): Öâåòíè, óñòîé÷èâè, малко çàìúðñåíè. 40° 800 -   3 44 0,49 38 95’

5 ÏÀÌÓK–ÖÂÅÒÍÈ: Áåëè, ìàëêî çàìúðñåíè, è öâåòíè, íåóñòîé÷èâè. 40° 1200 -   7 53 0,86 56 95’

20° Zone

6 Стандартна програма за памук при 20°C: Áåëè è öâåòíè, íåóñòîé÷èâè, малко çàìúðñåíè. 20° 1200 -   7 - - - 170’

7 Mix Light 20° 800 -   7 - - - 120’

8 20’ Refresh 20° 800 -   1,5 - - - 20’

Ñïåöèàëíè ïðîãðàìè (Special)

9 KÎÏÐÈÍÀ/ÏÅÐÄÅÒÀ: Çà äðåõè îò êîïðèíà, âèñêîçà, ôèíî áåëüî. 30° 0 -   1 - - - 55’

10 ÂÚËÍÅÍÈ ÒÚKÀÍÈ: Çà âúëíà, êàøìèð è ò.í. 40° 800 -   1,5 - - - 70’

11 JEANS 40° 800 -   3 - - - 75’

Sport

12 Sport Intensive 30° 600 -   3 - - - 85’

13 Sport Light 30° 600 -   3 - - - 60’

14 Sport Shoes 30° 600 -   (ìaêñ.2 
÷èôòà.) - - - 55’

×àñòè÷íè ïðîãðàìè

ÈÇÏËÀKÂÀÍÅ - 1200 - -  7 - - - 36’

ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ + ÈÇÏÎMÏÂÀÍÅ - 1200 - - - 7 - - - 10’

САМО ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДАТА * - - - - 7 - - - 3’

* С избирането на програма  и изключването на центрофугата пералнята само ще източи водата.
Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене 
може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен 
препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции.

1 Ïðîãðàìà çà ïðîâåðêà ñúãëàñíî ñòàíäàðò 1061/2010: çàäàòå ïðîãðàìà 2 ñ òåìïåðàòóðà 60 C
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на 
енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 60°C.
2 Ïðîãðàìà çà ïðîâåðêà ñúãëàñíî ñòàíäàðò 1061/2010: çàäàòå ïðîãðàìà 3 ñ òåìïåðàòóðà 40 C 
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на 
енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 40°C.

Çà âñè÷êè est Instittes:
2 Äúëãà ïðîãðàìà çà ïàìóê çàäàòå ïðîãðàìà 3 ñ òåìïåðàòóðà 40 C
3 Äúëãà ïðîãðàìà çà Синтетични çàäàòå ïðîãðàìà 4 ñ òåìïåðàòóðà 40 C
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Çàäàâàíå íà òåìïåðàòóðàòà
Çàâúðòàéêè êëþ÷à ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ, ñå çàäàâà òåìïåðàòóðàòà íà ïðàíå (âæ. Òàáëèöà íà ïðîãðàìèòå).
Òåìïåðàòóðàòà ìîæå äà ñå ïîíèæè äî ïðàíå ñúñ ñòóäåíà âîäà ( ).
Ïåðàëíÿòà àâòîìàòè÷íî ùå ïîïðå÷è äà ñå çàäàäå òåìïåðàòóðà, êîÿòî å ïî-âèñîêà îò ìàêñèìàëíàòà òåìïåðàòóðà, 
ïðåäâèäåíà çà âñÿêà ïðîãðàìà.
! Изключение: с избиране на програма 2 температурата може да се повиши до 90°.

Çàäàâàíå íà öåíòðîôóãàòà
Çàâúðòàéêè êëþ÷à ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ, ñå çàäàâà ñêîðîñòòà íà öåíòðîôóãèðàíå çà èçáðàíàòà ïðîãðàìà. 
Ìàêñèìàëíèòå ïðåäâèäåíè ñêîðîñòè çà ïðîãðàìèòå ñà:
Ïðîãðàìè   Ìàêñèìàëíà ñêîðîñò
Ïàìó÷íè   1200 îáîðîòà â ìèíóòà
Ñèíòåòè÷íè òúêàíè  800 îáîðîòà â ìèíóòà
Âúëíà    800 îáîðîòà â ìèíóòà
Êîïðèíà,    ñàìî èçòî÷âàíå
Ñêîðîñòòà íà öåíòðîôóãèðàíå ìîæå äà ñå íàìàëè èëè äà ñå èçêëþ÷è, êàòî ñå èçáåðå ñèìâîëúò .
Ïåðàëíÿòà àâòîìàòè÷íî ùå ïîïðå÷è äà ñå öåíòðîôóãèðà ñúñ ñêîðîñò, ïî-âèñîêà îò ìàêñèìàëíî ïðåäâèäåíàòà çà 
âñÿêà ïðîãðàìà.

Ôóíêöèè
Äîïúëíèòå ôóíêöèè çà ïðàíå, ïðåäâèäåíè â ïåðàëíàòà ìàøèíà, äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîñòèãàíå íà æåëàíîòî 
áÿëî è ÷èñòî ïðàíå:
Çà àêòèâèðàíå íà âúçìîæíèòå ôóíêöèè;
1. íàòèñíåòå áóòîíà, ñúîòâåòñòâàù íà æåëàíàòà ôóíêöèÿ;
2. ñâåòâàíåòî íà ñúîòâåòíèÿ èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ôóíêöèÿòà å èçáðàíà.

Áåëåæêà: 

- Àêî èçáðàíàòà ôóíêöèÿ íå å ñúâìåñòèìà ñúñ çàäàäåíàòà ïðîãðàìà, ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ùå ìèãà è 
ôóíêöèÿòà íÿìà äà ñå àêòèâèðà. 
- Àêî èçáðàíàòà ôóíêöèÿ íå å ñúâìåñòèìà ñ äðóãà ïðåäâàðèòåëíî çàäàäåíà, ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð, 
ñúîòâåòñòâàù íà ïúðâàòà èçáðàíà ôóíêöèÿ, ìèãà è ñå àêòèâèðà ñàìî âòîðàòà, êàòî èíäèêàòîðúò íà àêòèâèðàíàòà 
ôóíêöèÿ ñâåòâà.

С избирането на тази опция механичните движения, температурата и водата са оптимизирани за пране с 
намалено зареждане на леко замърсени памучни и синтетични дрехи (виж „Tаблица с програмите“). С “
” може да се пере за по-кратко време, с намален разход на вода и енергия. Препоръчва се да се използва доза 
течен перилен препарат, подходяща за количеството на заредения товар. 

 
Функцията  допринася за ограничаване разхода на електроенергия, като не подгрява водата, използвана за 
измиване на барабана – предимство за околната среда и за сметката за електроенергия. На практика подобрената 
работа и оптимизираният разход на вода гарантират отлични резултати за същата средна продължителност на 
стандартния цикъл на изпиране. За постигане на по-добри резултати използвайте течен перилен препарат.

 Äîïúëíèòåëíî èçïëàêâàíå
Ñ èçáîðà íà òàçè ôóíêöèÿ ñå óâåëè÷àâà åôèêàñíîñòòà íà èçïëàêâàíåòî è ñå ãàðàíòèðà ìàêñèìàëíî îòñòðàíÿâàíå 
íà ïåðèëíèÿ ïðåïàðàò. Ïîäõîäÿùà å çà îñîáåíî ÷óâñòâèòåëíà êîæà.

 Îòëîæåí Ñòàðò
Çàáàâÿ ïóñêàíåòî íà ìàøèíàòà äî 12 ÷àñà.
Íàòèñíåòå ìíîãîêðàòíî áóòîíà, äîêàòî ñâåòíå èíäèêàòîðúò, ñúîòâåòñòâàù íà æåëàíàòà ñòîéíîñò çà âðåìå íà 
çàáàâÿíå. Ïðè ïåòîòî íàòèñêàíå íà áóòîíà ôóíêöèÿòà íÿìà äà å àêòèâíà.
Çàáåëåæêà: Ñëåä êàòî âåäíúæ å íàòèñíàò áóòîíà START/PAUSE, âðåìåòî çà îòëàãàíå íà ñòàðòà ìîæå äà ñå ïðîìåíè 
ñàìî ñ íàìàëÿâàíå, êàòî ñå ñòèãíå äî ïóñêàíå íà èçáðàíàòà ïðîãðàìà.

Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ
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Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è 
äðåõè çà ïðàíå

Ñïåöèôè÷íî ïðàíå

Êîïðèíà: èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíàòà ïðîãðàìà 9 çà 
ïðàíå íà âñè÷êè äðåõè îò êîïðèíà. Çà äåëèêàòíèòå 
òúêàíè ñå ïðåïîðú÷âà èçïîëçâàíåòî íà ñïåöèàëåí 
âèä ïåðèëåí ïðåïàðàò.
Ïåðäåòà: препоръчва се да се сгънат и поставят в 
доставената торбичка. Èçïîëçâàéòå ïðîãðàìà 9.
Âúëíåíè òúêàíè: Ñ ïðîãðàìà 10 å âúçìîæíî äà ñå 
ïåðàò â ïåðàëíÿ âñÿêàêâè âúëíåíè äðåõè, ñúùî è òåçè 
ñ åòèêåò “ñàìî çà ðú÷íî ïðàíå” . Çà ïîñòèãàíå íà 
ïî-äîáðè ðåçóëòàòè èçïîëçâàéòå ñïåöèàëåí ïåðèëåí 
ïðåïàðàò è íå íàäâèøàâàéòå 1,5 kg ïðàíå.
Jeans: ïðåäè ïðàíå îáúðíåòå äðåõèòå è èçïîëçâàéòå 
ñàìî òå÷åí ïåðèëåí ïðåïàðàò. Èçïîëçâàéòå ïðîãðàìà 11.

Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà
Ïðåäè âñÿêî öåíòðîôóãèðàíå, ñ öåë èçáÿãâàíå 
íà ïðåêàëåíè âèáðàöèè è çà ðàâíîìåðíî 
ðàçïðåäåëÿíå íà òîâàðà, áàðàáàíúò ñå çàâúðòà 
ñ ìàëêî ïî-âèñîêà îò òàçè ïðè ïðàíåòî ñêîðîñò. 
Àêî ñëåä íàïðàâåíèòå ïîñëåäîâàòåëíè îïèòè 
òîâàðúò âñå îùå íå å ïåðôåêòíî ðàçïðåäåëåí, 
ìàøèíàòà èçâúðøâà öåíòðîôóãèðàíå ïðè ñêîðîñò, 
ïî-íèñêà îò ïðåäâèäåíàòà. Ïðè íàëè÷èå íà 
ïðåêàëåí äåáàëàíñèðàíå ïåðàëíÿòà èçâúðøâà 
ðàçïðåäåëåíèåòî âìåñòî öåíòðîôóãàòà. Çà 
óëåñíÿâàíå íà ïî-äîáðîòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîâàðà 
è ïðàâèëíîòî ìó áàëàíñèðàíå ñå ïðåïîðú÷âà äà ñå 
ñìåñâàò äðåõè çà ïðàíå ñ ãîëåìè è ìàëêè ðàçìåðè.

×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
Äîáðèÿò ðåçóëòàò îò ïðàíåòî çàâèñè è îò ïðàâèëíîòî 
äîçèðàíå íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè. ñ ïðåäîçèðàíå 
íå ñå ïåðå ïî-åôèêàñíî, à òîâà âîäè äî îòëàãàíå íà 
íàëåïè ïî âúòðåøíàòà ñòðàíà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà 
è äî çàìúðñÿâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.
! Íå èçïîëçâàéòå ïðåïàðàòè çà ðú÷íî ïðàíå, çàùîòî 
îáðàçóâàò ìíîãî ïÿíà.
! Използвайте прахообразни перилни препарати за 
бели памучни тъкани за предпране и за пране при 
температура над 60°C.
! Уверете се, че следвате указанията, посочени върху 
опаковката на перилния препарат.

Èçòåãëåòå ÷åêìåäæåòî çà 
ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è 
èçñèïåòå ïðàõà çà ïðàíå 
è äîïúëíèòå ïðåïàðàòè 
ïî ñëåäíèÿ íà÷èí.

îòäåëåíèå 1: Не слагайте перилен препарат в 
това отделение
îòäåëåíèå 2: Ïðåïàðàò çà ïðàíå (íà ïðàõ èëè òå÷åí
Òå÷íèÿò ïðåïàðàò ñå èçñèïâà ïðåäè âêëþ÷âàíåòî íà 
ìàøèíàòà.
îòäåëåíèå 3: Äîïúëíèòåëíè ïðåïàðàòè (îìåêîòèòåë è äð
Îìåêîòèòåëÿò íå òðÿáâà äà èçëèçà èçâúí ðåøåòêàòà. 

Ïîäãîòâÿíå íà ïðàíåòî

• Ðàçïðåäåëåòå ïðàíåòî ñúîáðàçíî:
 - òèïà íà òúêàíèòå/ñèìâîëà âúðõó åòèêåòà.
 - öâåòîâåòå: îòäåëåòå öâåòíèòå îò áåëèòå äðåõè.
• Èçïðàçíåòå äæîáîâåòå è ïðîâåðåòå êîï÷åòàòà.
• Не надвишавайте указаните стойности в „Таблица 

с програмите“, отнасящи се за теглото на сухото 
пране.

Êîëêî òåæàò äðåõèòå çà ïðàíå?

 1 ÷àðøàô 400-500 ã
 1 êàëúôêà 150-200 ã
 1 ïîêðèâêà 400-500 ã
 1 õàâëèÿ 900-1200 ã
 1 êúðïà 150-250 ã

1 2
3
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Ïðîáëåìè è ìåðêè çà 
îòñòðàíÿâàíåòî èì

Âúçìîæíî å ïåðàëíàòà ìàøèíà äà îòêàæå äà ðàáîòè. Ïðåäè äà ñå îáàäèòå â ñåðâèçà çà òåõíè÷åñêà ïîääðúæêà è 
ðåìîíò (âæ. “Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå”), ïðîâåðåòå äàëè íå ñòàâà âúïðîñ çà ëåñíî ðåøèì ïðîáëåì, êàòî ñè ïîìîãíåòå 
ñúñ ñëåäâàùèÿ ñïèñúê.

Ïðîáëåìè:

Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå âêëþ÷âà

Öèêúëúò íà èçïèðàíå íå çàïî÷âà

Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå ïúëíè 
ñ âîäà (áúðçî ìèãà ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð çà ïúðâàòà ôàçà íà 
ïðàíå

Ïåðàëíÿòà íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè 
è èçòî÷âà

Ïåðàëíàòà íå ñå èçòî÷âà èëè íå 
öåíòðîôóãèðà

Ïåðàëíàòà âèáðèðà ìíîãî ïî âðåìå 
íà öåíòðîôóãèðàíå

Ïåðàëíàòà èìà òå÷

Ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè íà “îïöèèòå” 
è ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð íà “START/
PAUSE” ìèãàò è åäèí îò ñâåòëèííèòå 
èíäèêàòîðè íà “òåêóùà ôàçà îò 
ïðîãðàìàòà” è íà “áëîêèðàí ëþê” 
ñâåòÿò ïîñòîÿííî

Îáðàçóâà ñå òâúðäå ìíîãî ïÿíà

Âúçìîæíè ïðè÷èíè / Ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì:

• Ùåïñåëúò íå å âêëþ÷åí êúì åëåêòðè÷åñêè êîíòàêò èëè íå å äîáðå 
âêëþ÷åí, çà äà ïðàâè êîíòàêò.

• Íÿìàòå òîê âêúùè.

• Ëþêúò íå å çàòâîðåí äîáðå.
• Áóòîíúò ON/OFF íå å áèë íàòèñíàò.
• Áóòîíúò START/PAUSE íå å áèë íàòèñíàò.
• Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí.
• Çàäàäåíî å çàáàâÿíå, êîåòî ñå å íàñëîæèëî âúðõó âðåìåòî çà ïóñêàíå 

(âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).

• Ìàðêó÷úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å ñâúðçàí êúì êðàíà.
• Ìàðêó÷úò å ïðåãúíàò.
• Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí.
• Íÿìà âîäà ïî âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà.
• Íàëÿãàíåòî å íåäîñòàòú÷íî.
• Áóòîíúò START/PAUSE íå å áèë íàòèñíàò.

• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ìîíòèðàí ìåæäó 65 è 100 ñì îò çåìÿòà (âæ. 
“Ìîíòèðàíå”).

• Êðàÿò íà ìàðêó÷à çà ìðúñíàòà âîäà å ïîòîïåí âúâ âîäà (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà â ñòåíàòà íÿìà îòäóøíèê.
Àêî ñëåä òåçè ïðîâåðêè ïðîáëåìúò íå ñå ðåøè, çàòâîðåòå êðàíà çà 
âîäàòà, èçêëþ÷åòå ïåðàëíàòà ìàøèíà è ïîçâúíåòå â ñåðâèçà. Àêî 
æèëèùåòî âè ñå íàìèðà íà ïîñëåäíèòå åòàæè íà ñãðàäàòà, íàëÿãàíåòî 
íà ñòóäåíàòà âîäà ìîæå äà å íèñêî, ïîðàäè êîåòî ïåðàëíàòà ìàøèíà 
íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè è èçòî÷âà. Çà èçáÿãâàíå íà òîâà íåóäîáñòâî â 
òúðãîâñêàòà ìðåæà ñå ïðåäëàãàò ïîäõîäÿùè âúçâðàòíè êëàïàíè.

• Ïðîãðàìàòà íå ïðåäâèæäà èçòî÷âàíå: ñ íÿêîè ïðîãðàìè òðÿáâà äà ñå 
èçâúðøâà ðú÷íî.

• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà å ïðèòèñíàò (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà å çàïóøåíà.

• Ïðè ìîíòàæà áàðàáàíúò íå å áèë îòáëîêèðàí ïðàâèëíî (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå å íèâåëèðàíà (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà å ïðèòèñíàòà ìåæäó ìåáåëè è ñòåíà (âæ. 

“Ìîíòèðàíå”).

• Ìàðêó÷úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å äîáðå ñâúðçàí (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• ×åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè å çàïóøåíî (çà ïî÷èñòâàíåòî ìó 

âæ. “Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå”).
• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ôèêñèðàí äîáðå (âæ. “Ìîíòèðàíå”).

• Èçêëþ÷åòå ìàøèíàòà è èçâàäåòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà, èç÷àêàéòå îêîëî 
1 ìèíóòà è ÿ âêëþ÷åòå îòíîâî.

 Àêî íåèçïðàâíîñòòà íå ìîæå äà ñå îòñòðàíè, ïîòúðñåòå óñëóãèòå íà 
Ñåðâèçà.

• Ïåðèëíèÿò ïðåïàðàò íå å çà àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà (òðÿáâà äà èìà 
íàäïèñ “çà àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà”, “çà ïðàíå íà ðúêà è çà àâòîìàòè÷íà 
ïåðàëíà” èëè ïîäîáåí íàäïèñ).

• Äîçèðàíåòî å áèëî òâúðäå ãîëÿìî.
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Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå

Ïðåäè äà ñå ñâúðæåòå ñ òåõíè÷åñêèÿ ñåðâèç:
• Ïðîâåðåòå äàëè ìîæåòå äà ðåøèòå ñàìè ïðîáëåìà (âæ. “Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì”);
• Âêëþ÷åòå îòíîâî ïðîãðàìàòà, çà äà ïðîâåðèòå äàëè íåèçïðàâíîñòòà å îòñòðàíåíà;
• Â ïðîòèâåí ñëó÷àé ñå îáúðíåòå êúì îòîðèçèðàíèÿ òåõíè÷åñêè ñåðâèç íà òåëåôîííèÿ íîìåð, óêàçàí íà 

ãàðàíöèîííàòà êàðòà.

! Íèêîãà íå ïîëçâàéòå óñëóãèòå íà íåîòîðèçèðàíè òåõíèöè.

Ñúîáùåòå:
• òèïà íà ïðîáëåìà;
• ìîäåëà íà ìàøèíàòà (Mod.);
• ñåðèéíèÿ íîìåð (S/N).
Òàçè èíôîðìàöèÿ ñå íàìèðà íà ôàáðè÷íàòà òàáåëêà, ðàçïîëîæåíà íà çàäíàòà ñòðàíà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è â 
ïðåäíàòà ÷àñò, ñëåä êàòî ñå îòâîðè ëþêúò.
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