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! Είναι σημαντικό να φυλάξετε 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. 

! Την εγγύηση και άλλες λεπτομέρειες που 
αφορούν στη διαδικασία εγκατάστασης θα τις 
βρείτε στο σακουλάκι που βρήκατε και το 
φυλλάδιο αυτό. 

Αποσυσκευασία και οριζοντίωση 

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

 
3.Αφαιρέστε τις 4 
προστατευτικές βίδες 
για τη μεταφορά και τον 
σχετικό αποστάτη που 
βρίσκονται στο πίσω 
μέρος (Βλέπε εικόνα). 
 
4.Κλείστε τις οπές με τα 
πλαστικά πώματα που 

υπάρχουν στη θήκη. 
5. Φυλάξτε όλα τα κομμάτια. Αν το πλυντήριο 
χρειαστεί να μεταφερθεί, θα πρέπει να 
ξαναμονταριστούν για την αποφυγή εσωτερικών 
βλαβών. 
 
! Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιγνίδι για 
παιδιά 
 
Οριζοντίωση 
 

1. Τοποθετήστε το πλυντήριο 
σε ένα δάπεδο επίπεδο και 
ανθεκτικό, χωρίς να το 
ακουμπήσετε σε τοίχους, 
ντουλάπια, ή έπιπλα 
κουζίνας. 
2. Αντισταθμίστε τις 
ανωμαλίες ξεβιδώνοντας ή 
βιδώνοντας τα ποδαράκια 

έως ότου η πλυντήριο αλφαδιαστεί (δεν πρέπει να 

 και το θόρυβο κυρίως στη 
φάση στυψίματος. 

 

ξύ 65 και 100 

κλίνει περισσότερο από 2 μοίρες). 
 Ένα επιμελές αλφάδιασμα δίνει σταθερότητα και 
αποσοβεί δονήσεις

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.Εισάγετε την τσιμούχα 
Α στο άκρο του σωλήνα 
τροφοδοσίας και βιδώστε 
τη σε ένα κρουνό κρύου 
νερού με στόμιο 
σπειρώματος 3/4 935 
(βλέπε εικόνα). 
Πριν συνδέσετε το 
σωλήνα τροφοδοσίας 
στο δίκτυο ύδρευσης, 
αφήστε να τρέξει το νερό 
μέχρι να βγει διαυγές. 
2 Συνδέστε το σωλήνα 
τροφοδοσίας στο 
πλυντήριο βιδώνοντας 
τον στην αντίστοιχη 
είσοδο νερού, στο πίσω 
μέρος επάνω δεξιά 
(βλέπε εικόνα). 

3. Προσέξτε ώστε στο σωλήνα να μην υπάρχουν 
ούτε πτυχώσεις και 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 εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένους ή 
παλιούς σωλήνες τροφοδοσίας, αλλά εκείνους που 
παρέχονται με τη πλυντήριο. 
 
Σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος 
Συνδέστε το σωλήνα αδειάσματος σε μια 

σωλήνωση 
αδειάσματος ή σε μια 

επιτοίχια 
αποχέτευση σε ύψος 
από το έδαφος 
μετα εκ. 
αποφεύγοντας ρητά 
να τον διπλώσετε. 

Εναλλακτικά, 
στηρίξτε το σωλήνα 
αδειάσματος στο 
χείλος ενός νιπτήρα 

ή μιας λεκάνης, δένοντας τον οδηγό που σας 
παρέχεται στον κρουνό (βλέπε εικόνα). Το 
ελεύθερο άκρο του σωλήνα αδειάσματος δεν 
πρέπει να παραμένει βυθισμένο στο νερό. 
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! Δεν συνιστάται η 
χρήση προεκτά-
σεων σωλήνων. Αν 
απαιτείται, η 
προέκταση πρέπει 
να έχει την ίδια 

 

διάμετρο του 
αρχικού σωλήνα 
και να μην 
ξεπερνάει τα 150 
κ. ε

 
Ηλεκτρική σύνδεση 
Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, 

ι γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου 

αι 

στον πίνακα Τεχνικών 

α εί συ  το 
περίπτωση, 

ντικαταστήστε την πρίζα ή το βύσμα. 

βεβαιωθείτε ότι: 
• η πρίζα διαθέτε
προδιαγραφές; 
• Η πρίζα να είναι σε θέση να υποφέρει το μέγιστο 
φορτίο ισχύος του μηχανήματος, που αναφέρετ
στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα); 
• Η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ των 
τιμών που αναφέρονται 
στοιχείων (βλέπε δίπλα); 
• Η πρίζα ν ναι μβατή με βύσμα του 
πλυντηρίου. Σε αντίθετη 
α
 
! Το πλυντήριο δεν εγκαθίσταται σε ανοιχτό χώρο, 
ακόμη και αν ο χώρος είναι καλυμμένος, διότι είναι 
πολύ επικίνδυνο να το αφήνετε εκτεθειμένο σε 
ροχή και κακοκαιρία. 

ίζα 
εύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. 

β
 
! Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η πρ
ρ
 
! Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα. 

 να φέρει πτυχές ή να 

ία  
νται μόνο από εξουσιοδοτημένους 

χνικούς. 

ε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτοί οι 
ανόνες. 

 

ρώτος κύκλος πλυσίματος 

 
! Το καλώδιο δεν πρέπει
είναι συμπιεσμένο. 
! Το καλώδιο τροφοδοσ ς και το βύσμα πρέπει να 
αντικαθίστα
τε
 
Προσοχή! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε 
ευθύνης σ
κ

Π
 
Μετά την εγκατάσταση και πριν από την πρώτη 
χρήση, πραγματοποιήστε ένα κύκλο πλυσίματος 
με απορρυπαντικό και χωρίς ρούχα θέτοντας το 
ρόγραμμα 1. 

 
 

 

Τεχνικά στοιχεία 

CAWD 129 Μοντέλο   

Διαστάσεις   
κ. 

ύψος 81.5 εκ. 
Πλάτος 59,5 ε

βάθος 54 εκ. 

Χωρητικότητα από 1 έως 7 κιλά ιμο 
 
 πλύσ

από 1 έως 5 κιλά στέγνωμα 
 

Ηλεκτρικές 
Συνδέσεις 

 τα 
αρακτηριστικά στην πλακέτα 
Συμβουλευτείτε
χ
της συσκευής  
 

Συνδέσεις  
νερού 

η 5

Χωρητικότητα του κάδου 52 

Μέγιστη πίεση 1 Μpa (10 bar) 
Ελάχιστη πίεσ  0,0  Mpa (0,5 
bar) 

λίτρα 

Ταχύτητα  Μέχρι 1.200 στροφές το λεπτό Στυψίματος 

Προγράμματα 
Ελέγχου 
σύμφωνα  
με τον κανονισμό 
IΕΝ 60456 

Πρόγραμμα 6, θερμοκρασία 
60°C, Μέγιστο φορτίο 7 κιλά 

 

 

π
 

 

 

Η συσκευή αυ ή είναι σύμφωνη τ
με τις ακόλ ες   κοινοτικές ουθ
Οδηγίες: 

τ-72/23/EEC ης 19/02/73 
(Χαμηλή Τάση) και 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις  
-89/336/EEC της 03/05/89  

ητ
 

ική Συμβατότητα) 
μεταγενέστερες 

οποποιήσεις 
-2002/96/EC 
 

(Ηλεκτρομαγν
και 
τρ
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Οδηγίες για το τοποθετητή 

 πάνω 
την πόρτα και τοποθετώντας τη συσκευή στο 

ωση που θα πρέπει να μεταφερθεί η 
υσκευή, αφού έχετε τοποθετήσει την ξύλινη 

ή

ρτα της 
 πρέπει να έχει πάχος λιγότερο 

ξεσουάρ εφαρμογής της πόρτας (Εικ. 1-2-3-4-
-) 

υλάπι 
 

 στην 

 με 

άμεσα 
ς και 

στο μαγνήτη. 

 
Εφαρμόζοντας την ξύλινη πρόσοψη
σ
ντουλάπι: 
 
Στην περίπτ
σ
πρόσοψη, συσκευάστε τη στην αρχική της 
συσκευασία. Η συσκευασία είναι σχεδιασμένη έτσι 
ώστε να μπορείτε να τοποθετ σετε την πρόσοψη 
χωρίς να βγάλετε εντελώς τη συσκευασία. 
(βλέπε εικόνες). 
Η ξύλινη πρόσοψη που καλύπτει την πό
συσκευής, δεν θα
από 18 χιλιοστά και μπορεί να στηριχθεί είτε από 
αριστερά είτε από δεξιά. Προτείνουμε τη στήριξη 
από αριστερά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α
5

Νο.6 τύπος Α βίδες μήκους=13 χιλιοστά 
 Νο.2 τύπος Β βίδες μήκους=25 χιλ. για να

εφαρμόζουν τη μαγνητική πλακέτα στο ντο
Νο.4 τύπος C βίδες μήκους=15 χιλ, για εφαρμογή
των μεντεσέδων στο ντουλάπι 
Νο.4 τύπος D  βίδες μήκους= 7 χιλ. για εφαρμογή 
των μεντεσέδων στα στηρίγματα. 
 
Εφαρμόζοντας τα διάφορα μέρη
πρόσοψη της συσκευής 

- Εφαρμόστε τα στηρίγματα των 
μεντεσέδων στην πρόσοψη σύμφωνα
την εικ. 1, στην οπή που δείχνει το βέλος 
χρησιμοποιώντας τις βίδες τύπου C. 

- Εφαρμόστε τη μαγνητική πλακέτα στην 
αντίθετη πλευρά στο επάνω μέρος, 
χρησιμοποιώντας βίδες τύπου Β. 

- Τοποθετείστε το εξάρτημα εικ.4/β αν
στο μπροστινό μέρος της συσκευή
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Χρησιμοποιώντας το ταμπλό διάτρησης 
Για να εντοπίσετε τη θέση των οπών στ
αριστερή πλευρά του

ην 
 πάνελ, βάλτε το ταμπλό 

ς του 
. 

,
οιείστε το κατάλληλο ρούτερ για να 

ντεσέδες στις οπές (το 
κινούμενο μέρος του μεντεσέ θα πρέπει να 

ίδες τύπου Β, 

Προ
Βάλ α του μεντεσέ (το δείχνει η εικ. 2 με 
το ) στην οπή το μεντεσέ και σπρώξτε το 

 της συσκευής. 

 μιας 
ντοιχισμένης κουζίνας, εφαρμόστε τη μία ή και τις 

κ.8). Προσαρμόστε το 

ν ειδική σχισμή και μόλις φτάσετε 
θέση 

στο άνοιγμα 
ευθυγραμμίζοντάς τη με τα κουτιά του 

νου 

Αξεσουάρ για την προσαρμογή ύψους 
 
Θα τα βρείτε μέσα στο πολυεστερικό καπάκι 

ν κάδο της 

ια επιπλέον (Η) 

) 
 μπάζες (Q) 

ς το ύψος της 
ύ ς

οστά

υμείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ψηλότερα 

κ ε

(G), 4 ποδαράκια (Η), 4 βίδες (Ι), 4 

αράκια, βάλτε τη 

 

0 χιλ. μέχρι 900 χιλ. 

ε τις 3 βίδες Ν 

 

πάνω αριστερά ακολουθώντας τις δικέ
γραμμές
Για να εντοπίσετε τη θέση των οπών στη δεξιά 
πλευρά του πάνελ  βάλτε το ταμπλό πάνω δεξιά. 
Χρησιμοπ
εναρμονίσετε τις οπές για τα 2 στηρίγματα με το 
λάστιχο και το μαγνήτη. 
 
Εφαρμόζοντας τα κομμάτια στην ξύλινη πόρτα. 

- Βάλτε τους με
(εικ.10): 
2 μπάρες (G) . 1 ταινία (Μ) μην «βλέπει» την πόρτα) και στηρίξτε τους 

με βίδες τύπου Α. 
- Βάλτε το μαγνήτη στην επάνω οπή από 

την αντίθετη πλευρά των μεντεσέδων και 
στηρίξτε τον με 2 β

Τα παρακάτω θα τα βρείτε 
μέσα στο
συσκευής: 
4 ποδαράκ
4 βίδες (Ι) - Βάλτε το λάστιχο στην κάτω οπή. 

Το πάνελ είναι έτοιμο να προσαρμοστεί στη 
συσκευή. 

4 βίδες (R) 
4 παξιμάδια (L
2 
 
Ρυθμίζοντα

σαρμογή του πάνελ 
τε το έλασμ συσκευής 

εί να ρυθμιστεί από 
τά, στρέφοντας τα 4 

Το ψος τη  συσκευής μπορ
815 χιλι  μέχρι 835 χιλιοσ
πόδια. 
Αν επιθ

βέλος
πάνελ στην μπροστινή πλευρά
Δέστε τους 2 μεντεσέδες με βίδες τύπου D.  
 
Εφαρμόζοντας τη μπάζα 
Αν η συσκευή τοποθετηθεί στο τέλος

από τα παραπάνω ύψη, θα χρειαστείτε τα 
παρα άτω αξεσουάρ για να επιτύχ τε το ύψος 870 
χιλιοστών: 
2 μπάρες 

ε
δύο μπάζες της βάσης (ει

παξιμάδια (L). Στη συνέχεια ακολουθείστε τις 
παρακάτω οδηγίες (εικ.11). 
Αφαιρέστε τα 4 αρχικά ποδ

βάθος (εικ.9). 
Τρόπος συναρμολόγησης της μπάζας (εικ.8) 
Δέστε τη γωνία Ρ με βίδες R, βάλτε τον οδηγό της 
μπάζας Q στη μπάρα G μπροστά στη συσκευή και δέστε τη στη 

θέση της με τις βίδες Ι (Βιδώνοντας στο ίδιο σημείο 
που ήταν τα αρχικά ποδαράκια) και μετά βάλτε τα 
ποδαράκια Η. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή και 
για το πίσω μέρος της συσκευής. Τώρα, 
προσαρμόστε τα ποδαράκια Η για να ψηλώσετε ή 
να χαμηλώσετε τη συσκευή από 835 χιλ. σε 870 
χιλ. Μόλις επιτύχετε το επιθυμητό ύψος, κλειδώστε 
τα παξιμάδια L στη μπάρα G. 
Για να επιτύχετε ύψος από 87

στο σημείο που επιθυμείτε, κλειδώστε τη στη 
αυτή με τη γωνία Ρ και τις βίδες R. 
 
Βάζοντας τη συσκευή στο ντουλάπι 
- Σπρώξτε τη συσκευή 

ντουλαπιού. (εικ.6) 
- Ρυθμίστε τα ποδαράκια για να πετύχετε το 
επιθυμητό ύψος της συσκευής. 

- Για να προσαρμόσ θα χρειαστεί να εφαρμόσετε την ταινία Μ και τα 
ποδαράκια Η στο επιθυμητό ύψος. 
Βάλτε την ταινία ως εξής: Ξεσφίξατ

ετε τη θέση του ξύλι

.7. 
πάνελ οριζόντια και κάθετα, χρησιμοποιείστε τις 
βίδες C και D όπως δείχνει η εικ

Σημαντικό: Κλείστε το μπροστινό μέρος της 
συσκευής προσέχοντας η μπάζα να εφάπτεται με 
το δάπεδο. 

από το επάνω μπροστινό μέρος της συσκευής, 
βάλτε την ταινία Μ όπως δείχνει η εικ. 12 και δέστε 
τις βίδες Ν. 
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ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Επιλογέας ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ: για να επιλέξετε το επιθυ-
μητό πρόγραμμα στεγνώματος (βλέπε 
«Εξατομικεύσεις»). 
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! 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. 
• Το πλυντήριο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 

από ενήλικα άτομα και σύμφωνα με τις οδηγίες 
που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό. 

• Μην αγγίζετε τη συσκευή με γυμνά πόδια ή με τα  
χέρια ή τα πόδια βρεγμένα. 

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

• Μην ανοίγετε τη θήκη απορρυπαντικού όταν η 
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. 

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

• Μην ζορίζετε σε καμία περίπτωση την πόρτα: 
μπορεί  να χαλάσει  ο μηχανισμός ασφαλείας που 
προστατεύει τα τυχαία ανοίγματα. 

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

• Να ελέγχετε πάντα τα παιδιά ώστε να μην 
πλησιάζουν το πλυντήριο όταν βρίσκεται σε 
λειτουργία. 

• Η πόρτα θερμαίνεται αρκετά κατά τη διάρκεια της 
πλύσης,  

• Αν πρέπει να μετατοπιστεί, συνεργαστείτε δύο ή 
τρία άτομα με τη μέγιστη προσοχή. Μη σηκώνετε 
μόνοι σας τη συσκευή γιατί είναι πολύ βαριά. 

• Πριν εισάγετε τα ρούχα ελέγξτε αν ο κάδος είναι 
άδειος. 

 
Διάθεση 
 
• Διάθεση του υλικού συσκευασίας: Τηρείστε τους 

τοπικούς κανονισμούς, ώστε οι συσκευασίες να 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 

• Η  Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕC για τα 
Απόβλητα  Ηλεκτρικού Εξοπλισμού, απαιτεί ότι οι 
παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει 
να αποβάλλονται 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 διαγραμμένο δοχείο αποβλήτων 
στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή 
σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη 
συσκευή, πρέπει να συλλεχθεί σωστά. 
Οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις 
τοπικές αρχές ή στα καταστήματα λιανικής για 
πληροφορίες που αφορούν τη σωστή διάθεση 
των παλαιών συσκευών. 

 
Χειρονακτικό άνοιγμα πόρτας 
 
Στην περίπτωση αδυναμίας ανοίγματος της πόρτας εξ 
αιτίας απουσίας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ θέλετε να 
απλώσετε τα ρούχα,  ακολουθείστε τα παρακάτω:  
 
1. Βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.. 
2. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού στο 

εσωτερικό της μηχανής είναι χαμηλότερη σε 
σχέση με το άνοιγμα της πόρτας. Σε αντίθετη 
περίπτωση αφαιρέστε το νερό που περισσεύει 
μέσω του σωλήνα αδειάσματος συλλέγοντάς το 
σε ένα κουβά. 

 
3. Χρησιμοποιώντας τη γλωσσίτσα που φαίνεται 

στην εικόνα τραβήξτε προς τα έξω μέχρι να 
ελευθερώσετε το πλαστικό από το στοπ. 
Τραβήξτε ακολούθως προς τα κάτω μέχρι να 
ακούσετε το «κλικ» που δείχνει ότι η πόρτα είναι 
ασφαλισμένη.  

 



Συντήρηση και φροντίδα  
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Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος 
• Κλείστε τον κρουνό του νερού μετά από κάθε 
πλύσιμο. Έτσι περιορίζεται η φθορά της 
υδραυλικής εγκατάστασης του πλυντηρίου και 
αποσοβείται ο κίνδυνος απωλειών. 
 
• Βγάλτε το βύσμα από το ρεύμα όταν καθαρίζετε 
το πλυντήριο 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 

Για να βγάλετε το 
συρτάρι πατήστε το 
μοχλό (1) και τραβήξτε 
το προς τα έξω (2) 
(βλέπε εικόνα). 
Πλ  το κά από 
τρεχούμενο νερό. Ο 
καθαρισμός αυτός 
διενεργείται συχνά. 

ένετε τω 

 
Φροντίδα της πόρτας και του κάδου 
• Να αφήνετε πάντα μισόκλειστη την πόρτα για να 
μην παράγονται δυσοσμίες. 
 
Καθαρισμός της αντλίας 
Το πλυντήριο διαθέτει μια αυτοκαθαριζόμενη 
αντλία 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. Καθαρίστε επιμελώς 
το εσωτερικό; 
3. Ξαναβιδώστε το 
καπάκι. 
 

 
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. 
 
 

! Μην χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένους σωλήνες. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Επίλυση προβλημάτων 
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Επίλυση προβλημάτων 
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Πριν καλέσετε την τεχνική υποστήριξη: 
 
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα (βλέπε σελ. 11) 
• Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε. 
• Σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης που 
αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγύησης. 

 
! Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί λάθος ή γίνεται λάθος χρήση αυτής, μπορεί να έχετε χρέωση για την επίσκεψη 
του Τεχνικού 

!   Μην καταφεύγετε ποτέ σε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. 

 

 

Γνωστοποιήστε: 
• το είδος του προβλήματος 
• το μοντέλο του μηχανήματος (Μοd.) 
• τον αριθμό σειράς (S/Ν). 
Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην ταμπελίτσα που υπάρχει στο πίσω μέρος του πλυντηρίου. 
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