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PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com

Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
 Všeobecné informace a rady
 Poznámky k ochraně životního prostředí

Zmĕny vyhrazeny.
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1.  BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo

osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.

• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když

je v provozu.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je

zlikvidujte.
• Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a

domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní

pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly

provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
• Nepřekračujte maximální náplň 10 kg (viz část

„Tabulka programů“).
• Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být

mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
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• Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče (je-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakrytý kobercem,
rohoží ani jinou podlahovou krytinou.

• Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem
nebo jiné nové soupravy hadic dodané z
autorizovaného servisního střediska.

• Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
• Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit

pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.

• Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

• K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.

• Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze
neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo
kovové předměty.

• Je-li bubnová sušička umístěna na pračce, použijte
správnou spojovací sadu schválenou společností AEG
(podrobnosti naleznete v kapitole „Příslušenství -
Spojovací sada“).

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
• Odstraňte všechny obaly nebo

přepravní šrouby.
• Přepravní šrouby uchovejte na

bezpečném místě. Bude-li se
spotřebič v budoucnu přesouvat,
pomocí těchto šroubů se musí zajistit
buben, aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí.

• Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.

• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.

• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.

• Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.

• Podlaha, na níž má být spotřebič
umístěn, musí být plochá, stabilní,
žáruvzdorná a čistá.

• Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.

• Nastavte nožičky tak, aby mezi
spotřebičem a podlahou byl
požadovaný prostor.

• Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
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• Pod spotřebič nepokládejte nádoby
na zachycení případného úniku vody.
Informace o vhodném příslušenství
vám poskytne autorizované servisní
středisko.

2.2 Připojení k elektrické síti
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Vždy používejte správně instalovanou

síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.

• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.

• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.

• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.

• Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.

• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.

• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.

2.3 Vodovodní přípojka
• Dbejte na to, abyste hadice

nepoškodili.
• Před připojením spotřebiče k novým

hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.

• Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.

2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.

• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.

• Řiďte se bezpečnostními pokyny
uvedenými na balení pracího
prostředku.

• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.

• Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.

• Neperte tkaniny, které jsou silně
znečištěné olejem, tukem nebo jinými
mastnými látkami. Mohly by se
poškodit pryžové součásti pračky.
Takové tkaniny předeperte v ruce,
než je vložíte do pračky.

• Při probíhajícím programu se
nedotýkejte skla dvířek. Sklo může
být horké.

2.5 Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na

autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální

náhradní díly.

2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.

• Odpojte spotřebič od elektrické sítě a
přívodu vody.

• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.

• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat v bubnu.

• Spotřebič zlikvidujte v souladu s
místními předpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).
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3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

3.1 Vybalení
VAROVÁNÍ!
Před instalací spotřebiče
odstraňte všechny přepravní
šrouby a obaly.

VAROVÁNÍ!
Používejte rukavice.

1. Pomocí řezáku prořízněte vnější fólii.

2. Odstraňte vnější fólii.

3. Odstraňte kartónový vršek a
polystyrénový obalový materiál.

4. Otevřete dvířka a odstraňte
polystyrénový díl z těsnění dvířek a
všechny předměty z bubnu.

5. Opatrně položte spotřebič na jeho
zadní stranu.

6. Na podlahu pod spotřebič položte
přední kus polystyrénového
obalového prvku.

Nepoškoďte hadice.

7. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze
spodní části spotřebiče.

1

2

8. Zcela očistěte a vysušte spodní
stranu spotřebiče.
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POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.

9. Správně rozlište různé velikosti a
umístění tlumicích podložek. Viz
obrázek:

A

B

• A (PŘEDNÍ) = Přední strana
spotřebiče

• B (ZADNÍ) = Zadní strana
spotřebiče

10. Z tlumicích podložek stáhněte lepicí
proužek.

11. Všechny čtyři podložky připevněte na
spodní stranu spotřebiče.

12. Viz obrázek. Ujistěte se, že jsou
podložky bezpečně připevněné.

x4
A

B

Tlumicí podložky připevňujte
při pokojové teplotě.

13. Postavte spotřebič do svislé polohy.

14. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí
hadici z držáků.

Z vypouštěcí hadice může
vytékat voda. To se děje z
důvodu testování spotřebiče
pomocí vody ve výrobním
závodě.

15. Klíčem přiloženým ke spotřebiči
vyšroubujte tři šrouby.

16. Vytáhněte plastové distanční kolíky.
17. Do otvorů vložte plastové krytky,

které naleznete v sáčku s návodem k
použití.
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Obaly a přepravní šrouby
doporučujeme uschovat pro
případné další stěhování
spotřebiče.

3.2 Umístění a vyrovnání
1. Instalujte spotřebič na tvrdé rovné

podlaze.
Ujistěte se, že koberec
nebrání proudění vzduchu
pod spotřebičem.
Zkontrolujte, zda se
spotřebič nedotýká zdi ani
jiných zařízení či kusů
nábytku.

2. Uvolněním nebo utažením nožiček
spotřebič vyrovnejte.

VAROVÁNÍ!
Spotřebič nevyrovnávejte
podložením kusů kartonu,
dřeva či obdobných
materiálů pod jeho nožičky.

x4

Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.

Správné vyrovnání
spotřebiče zabraňuje
vibracím, hluku a pohybu
spotřebiče během jeho
provozu.

3.3 Přívodní hadice
1. Připojte přívodní hadici k zadní

straně spotřebiče.
2. Nastavte ji doleva či doprava podle

umístění vodovodního kohoutku.

20
O

20
O

45
O

45
O

Přesvědčte se, že přívodní
hadice není ve svislé poloze.

3. V případě potřeby povolte kruhovou
matici a nastavte ji do správné
polohy.

4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku
se studenou vodou a závitem 3/4".
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POZOR!
Ujistěte se, že na jejích
spojích nedochází k úniku
vody.

Pokud je přívodní hadice
příliš krátká, nenastavujte ji
ani nepoužívejte
prodlužovací hadice.
Kontaktujte servisní
středisko ohledně výměny
přívodní hadice.

3.4 Zařízení proti vyplavení
vody
Přívodní hadice je vybavena zařízením
proti vyplavení. Toto zařízení zabraňuje
únikům vody v hadici z důvodů
přirozeného stárnutí jejího materiálu.
Červené políčko v okénku „A“ značí
takové poškození.

A

Pokud se objeví, zavřete vodovodní
kohoutek a zkontaktujte autorizované
servisní středisko ohledně výměny této
hadice.

3.5 Vypouštění vody
Vypouštěcí hadice by se měla nacházet
ve výšce minimálně 60 cm a maximálně
100 cm od podlahy.

Vypouštěcí hadici lze připojit několika
způsoby:
1. Vytvořte na vypouštěcí hadici ohyb

ve tvaru U a založte ji kolem
plastového kolena.

2. Na kraji umyvadla - Upevněte
koleno k vodovodnímu kohoutku
nebo zdi.

Ujistěte se, že se plastové
koleno nemůže během
vypouštění spotřebiče
pohybovat.

Ujistěte se, že konec
vypouštěcí hadice není
ponořen ve vodě. Špinavá
voda by se mohla vrátit do
spotřebiče.

3. Ke stoupacímu potrubí s
průduchem - Vložte vypouštěcí
hadici přímo do odpadního potrubí.
Viz obrázek.
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Konec vypouštěcí hadice
musí být stále větraný, tj.
vnitřní průměr odpadního
potrubí (min. 38 mm - min.
1,5") musí byt širší než
vnější průměr vypouštěcí
hadice.

4. Pokud konec vypouštěcí hadice
vypadá takto (viz obrázek), můžete
jej zatlačit přímo do stoupacího
potrubí.

5. Bez plastového kolena: Vypouštěcí
hadici nasuňte na hubici sifonu a
zajistěte sponou. Viz obrázek.

Ujistěte se, že je na
vypouštěcí hadici oblouk,
aby se do spotřebiče
nedostávala voda či
nečistoty vypouštěné z
umyvadla.

6. Zaveďte hadici přímo do odpadního
potrubí zabudovaného ve stěně
místnosti se zajištěním pomocí
spony.

Hadici lze prodloužit o maximálně 400
cm. V případě prodloužení hadice nebo
ostatních hadic kontaktujte autorizované
servisní středisko.

www.aeg.com10



4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Přehled spotřebiče

1 2 3 9

5

6

7

4

10

8

11 12

1 Horní deska
2 Dávkovač pracího prostředku
3 Ovládací panel
4 Držadlo dveří
5 Typový štítek
6 Filtr vypouštěcího čerpadla
7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

8 Vypouštěcí hadice
9 Připojení přívodní hadice
10 Napájecí kabel
11 Přepravní šrouby
12 Držák hadice
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5. OVLÁDACÍ PANEL
5.1 Popis ovládacího panelu

Program

Cottons

Synthetics

Delicates

20 min. - 3 kg

Outdoor

Duvet

Sports

Drain/Spin

Anti-Allergy

Wool/Silk

Soft Plus

Eco

2 3

612 11 10 8

1

4

5

79

1 Volič programu
2 Displej
3 Dotykové tlačítko Úsporné funkce

4 Dotykové tlačítko úspory času 
5 Dotykové tlačítko máchání 

• Funkce Extra máchání 
• Přeskočení prací fáze - Pouze

máchání 
6 Dotykové tlačítko Start/Pauza 
7 Dotykové tlačítko Skvrny/Předpírka

• Funkce Skvrny 
• Funkce Předpírka 

8 Dotykové tlačítko odloženého startu

9 Dotykové tlačítko Měkké Plus
10 Dotykové tlačítko snížení rychlosti

odstřeďování 
11 Dotykové tlačítko teploty 
12 Tlačítko Zap/Vyp 

5.2 Displej

MIX
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Ukazatel maximální náplně. Ukazatel  bliká během odhadování
hmotnosti prádla.

Ukazatel zablokování dvířek.

Ukazatel odloženého startu.

Tento digitální ukazatel může zobrazovat:
• Délku programu (např. ).
• Čas odkladu (např.  nebo ).
• Konec programu ( ).
• Výstražný kód ( ).

Ukazatel prací fáze. Bliká během fáze předpírky a praní.

Ukazatel fáze máchání. Bliká během fáze máchání.

Funkce Extra máchání. Ukazatel  se zobrazí nad , když je nasta‐
vené extra máchání.

Ukazatel fáze odstřeďování a vypouštění. Bliká během fáze
odstřeďování a vypouštění.

Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky.

Ukazatele úspory energie. Ukazatel  se zobrazí volbou programu
pro bavlnu při 40 °C nebo 60 °C.

Ukazatel teploty. Ukazatel  se zobrazí, když je nastavené studené
praní.

Ukazatel rychlosti odstřeďování.

Ukazatel Bez odstředění. Fáze odstřeďování je vypnutá.

Ukazatel funkce Zastavení máchání.

Ukazatel funkce Extra tichý.

Ukazatel úspory času.

6. VOLIČ A TLAČÍTKA
6.1 Zap/Vyp 
Stisknutím tohoto tlačítka na několik
málo sekund umožní zapnutí či vypnutí
spotřebiče. Při zapínání a vypínání
spotřebič zazní dvě různé melodie.

Jelikož funkce pohotovostního režimu
automaticky vypne spotřebič, aby snížila
spotřebu energie, v několika málo
případech můžete požadovat opětovné
zapnutí spotřebiče.
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Pro více podrobností viz odstavec
Pohotovostní režim v kapitole Denní
používání.

6.2 Úvod
Funkce nejsou volitelné se
všemi pracími programy.
Zkontrolujte kompatibilitu
mezi funkcemi a pracími
programy v „Tabulce
programů“. Funkce se
mohou navzájem vylučovat,
kdy vám spotřebič nedovolí
současně nastavit
nekompatibilní funkce.

6.3 Teplota 
Po zvolení pracího programu spotřebič
automaticky navrhne výchozí teplotu.
Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud
se na displeji nezobrazí požadovaná
teplota.

Když se na displeji zobrazí ukazatele 
a , spotřebič neohřívá vodu.

6.4 Odstředění 
Když nastavíte program, spotřebič
automaticky nastaví maximální
povolenou rychlost odstřeďování.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka:
• Snížíte rychlost odstřeďování.

Na displeji se zobrazí
pouze rychlosti
odstřeďování dostupné
se zvoleným programem.

• Zapnete funkci Zastavení máchání.
Konečné odstředění se neprovede.
Nedojde k vypuštění vody z
posledního máchání, aby se prádlo
nezmačkalo. Prací program skončí s
vodou v bubnu.
Na displeji se zobrazí ukazatel .
Dvířka zůstanou zablokovaná a
buben se pravidelně otáčí, aby se
snížilo zmačkání prádla. Před
odblokováním dvířek je nutné vypustit
vodu.

Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza,
spotřebič provede odstřeďovací fázi a
vypustí vodu.

Spotřebič automaticky
vypustí vodu po přibližně
18 hodinách.

• Zapnete funkci Extra tichý.
Průběžné a konečné odstřeďovací
fáze jsou potlačeny a program končí s
vodou v bubnu. To pomáhá snížit
zmačkání prádla.
Na displeji se zobrazí ukazatel .
Dvířka zůstanou zablokována. Buben
se otáčí pravidelně, aby se snížilo
zmačkání prádla. Před odblokováním
dvířek je nutné vypustit vodu.
Jelikož se jedná o velmi tichý
program, je vhodný k použití v
nočních hodinách, když jsou k
dispozici levnější tarify elektřiny. U
některých programů se máchání
provádějí s použitím většího množství
vody.
Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza,
spotřebič provede pouze vypouštěcí
fázi.

Spotřebič automaticky
vypustí vodu po přibližně
18 hodinách.

6.5 Skvrny/Předpírka 
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
zapnete jednu z těchto dvou funkcí.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel.

• Skvrny
Volbou této funkce přidáte k programu
fázi k odstranění skvrn, která
umožňuje praní silně zašpiněného
nebo poskvrněného prádla s
odstraňovačem skvrn.
Nalijte odstraňovač skvrn do komory

. Odstraňovač skvrn bude přidán
během příslušné fáze pracího
programu.

Tato funkce není k
dispozici u programů s
teplotou nižší než 40 °C.

• Předpírka
Pomocí této funkce přidáte před fázi
praní fázi předpírky při 30 °C.
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Tato funkce se doporučuje u silně
zašpiněného prádla, obzvláště
obsahuje-li písek, prach, bahno nebo
jiné pevné částice.

Tato funkce může prodloužit
délku programu.

6.6 Máchání 
Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit
jednu z následujících funkcí:

• Extra máchání Funkce 
Tato funkce přidá několik máchání
podle zvoleného pracího programu.
Tato funkce se používá pro osoby
alergické na zbytky pracího
prostředku a v oblastech s měkkou
vodou.

Tato funkce lehce
prodlouží délku
programu.

• Přeskočení prací fáze - funkce Pouze
máchání 
Spotřebič u zvoleného programu
provede pouze fázi máchání,
odstředění a vypouštění.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad
dotykovým tlačítkem.

6.7 Eco 
Tuto funkci nastavte u lehce či běžně
zašpiněného prádla praného při 30 °C
nebo vyšších teplotách.
Spotřebič snižuje teplotu praní a
prodlužuje dobu praní, aby dosáhnul
dobrých výsledků praní a úspory energie.
Na displeji se zobrazí ukazatel .

Pokud zvolíte program pro
bavlnu při 40 °C nebo 60 °C
a nejsou nastaveny žádné
další funkce, na displeji se
zobrazí ukazatel ;
toto jsou standardní
programy pro bavlnu,
nejúspornější programy ve
smyslu kombinované
spotřeby vody a energie.

6.8 Úspora času 
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
• Je-li vaše prádlo normálně nebo lehce

zašpiněné, může být vhodné zkrátit
prací program. Jedním stisknutím
tohoto tlačítka zkrátíte délku
programu.

• V případě menší náplně dvojím
stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
extra krátký program.

Na displeji se zobrazí ukazatel .

6.9 Měkké Plus
Nastavením funkce Měkké Plus zajistíte
dokonalé dávkování aviváže a zlepšíte
měkkost prádla.

Tato funkce lehce prodlouží
délku programu.

6.10 Odložený start 
Díky této funkci můžete odložit spuštění
programu na příhodnější čas.
Opakovaným stisknutím tlačítka
nastavíte požadovanou prodlevu. Čas se
zvyšuje v krocích po 30 minutách až do
90 minut a po dvou hodinách až do 20
hodin.
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza se na
displeji zobrazí ukazatel  a zvolená
délka prodlevy a spotřebič zahájí
odpočet.

6.11 Start/Pauza 
Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte
nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte
probíhající program.
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7. PROGRAMY
7.1 Tabulka programů
Prací programy

Program Popis programu

Prací programy

Bavlna
Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce zašpiněné.
Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na
energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010 progra‐
my Bavlna při 60 °C a Bavlna při 40 °C s funkcí  odpoví‐
dají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardní‐
mu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější pro‐
gramy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při
praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty
uvedené pro zvolený program.

Syntetika
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně
zašpiněné.

Jemné
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza, polyester.
Normálně zašpiněné.

Vlna/Hedvábí

Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné a jemné
prádlo označené symbolem ručního praní.1)

Antialergický
 Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraňuje mikroorga‐
nismy pomocí prací fáze s teplotou udržovanou nad 60 °C po
několik minut. To pomáhá odstraňovat mikroby, bakterie, mi‐
kroorganismy a částice. Dodatečná fáze máchání zajišťuje
řádné odstranění zbytků pracího prostředku a pylů/alergenů.
Tímto způsobem je praní daleko účinnější.

20 min - 3 kg
Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické
prádlo.
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Program Popis programu

Venkovní oblečení
Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávko‐
vači pracího prostředku nejsou žádné zbytky
aviváže.

Syntetické sportovní prádlo. Tento program je navržen k še‐
trnému praní moderního venkovního sportovního oblečení a je
rovněž vhodný pro sportovní prádlo do tělocvičen, na kolo, pro
jogging a podobné. Doporučená náplň prádla je 2,5 kg.
Nepromokavé, voděodolné-prodyšné a vodoodpudivé tka‐
niny. Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých
vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofo‐
bickým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností po‐
stupujte následovně:
• Nasypte/nalijte prací prostředek do komory .
• Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých

vlastností tkanin do komory pro aviváž .
• Snižte náplň prádla na 1 kg.

Obnovení vodoodpudivých vlastností tkanin
můžete dále vylepšit sušením v bubnové su‐
šičce, když nastavíte sušicí program Venkovní
oblečení (je-li k dispozici a pokud je v poky‐
nech k péči o konkrétní oděv bubnové sušení
povoleno).

Lůžkoviny
Jedna syntetická deka, oděvy s vycpávkami, lůžkoviny,
bundy z prachového peří a podobné kusy prádla.

Sportovní oblečení
Syntetické a jemné prádlo

Vypouštění/Odstředění
Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Veškeré tkaniny
s výjimkou vlněných a jemných tkanin.

1) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben
se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

Teplota programu, maximální rychlost odstřeďování a maximální náplň

Program Výchozí teplota
Teplotní rozsah

Maximální rychlost
odstřeďování
Rozsah otáček
odstředění

Maximální množ‐
ství prádla

Prací programy

Bavlna
40 °C
95 °C - studená

1400 ot/min
1400 ot/min - 400
ot/min

10 kg
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Program Výchozí teplota
Teplotní rozsah

Maximální rychlost
odstřeďování
Rozsah otáček
odstředění

Maximální množ‐
ství prádla

Syntetika
40 °C
60 °C - studená

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

3 kg

Jemné
40 °C
40 °C - studená

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

3 kg

Vlna/Hedvábí

40 °C
40 °C - studená

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

1,5 kg

Antialergický 60 °C
1400 ot/min
1400 ot/min - 400
ot/min

10 kg

20 min - 3 kg
30 °C
40 °C - 30 °C

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

3 kg

Venkovní oblečení
30 °C
40 °C - studená

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

2,5 kg1)

1 kg2)

Lůžkoviny
40 °C
60 °C - studená

800 ot/min
800 ot/min - 400
ot/min

3 kg

Sportovní oblečení
30 °C
40 °C - studená

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

3 kg

Vypouštění/Odstředění
 

1400 ot/min
1400 ot/min 

10 kg

1) Prací program.
2) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.
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Kombinace programů a funkcí
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Funkce
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         ■
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■ ■ ■        

 1) ■ ■ ■  ■      

■ ■ ■  ■    ■  

■ ■ ■  ■  ■  ■  

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

2) ■ ■ ■     ■   

3) ■ ■ ■        

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Měkké Plus ■ ■ ■  ■   ■   
1) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.
2) Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 30 °C.
3) Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně
naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.
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7.2 Woolmark Apparel Care -
Modrá

Prací program pro vlnu u této pračky
schválila společnost Woolmark pro praní
vlněných oděvů určených pro ruční praní
za podmínky, že tyto oděvy se budou
prát podle pokynů výrobce této pračky.
Pokyny k sušení a další péči o prádlo
naleznete na etiketě oděvů. M1512
Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a
Indii představuje symbol Woolmark
certifikační ochrannou známku.

8. NASTAVENÍ
8.1 Dětská bezpečnostní
pojistka
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
• Funkci zapnete či vypnete

současným stisknutím tlačítek  a
, dokud se na ukazatel  

nezobrazí nebo nezhasne na
displeji.

Tuto funkci lze zapnout:
• Po stisknutí tlačítka Start/Pauza:

všechna tlačítka i volič programů jsou
vypnutá (kromě tlačítka Zap/Vyp).

• Před stisknutím tlačítka Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.

Spotřebič uchovává volbu této funkce po
jeho vypnutí.

8.2 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní při dokončení
programu (cca dvouminutový sled
zvuků).

Chcete-li vypnout či zapnout zvukovou
signalizaci, stiskněte současně na šest
sekund tlačítka  a .

Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.

8.3 Trvalé extra máchání 
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
• Funkci zapnete či vypnete

současným stisknutím  a , dokud
se příslušný ukazatel nezobrazí
nebo nepřestane zobrazovat.
Na displeji se zobrazí  nad .

9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče

odstranili všechny přepravní šrouby.
2. Ujistěte se, že je k dispozici

elektrické napájení a vodovodní
kohoutek je otevřený.

3. Nalijte menší množství pracího
prostředku do přihrádky označené

.

4. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla
v bubnu.

Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
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10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

10.1 Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na

několik sekund zapněte spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál (je-li
zapnutý). Volič programů se automaticky
nastaví na program pro bavlnu.
Na displeji se zobrazí maximální náplň,
výchozí teplota, maximální rychlost
odstřeďování, ukazatele fází programu a
délka programu.

10.2 Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Prádlo před vložením do spotřebiče

protřepte.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
4. Dvířka dobře zavřete.

POZOR!
Ujistěte se, že mezi
těsněním a dvířky nezůstane
žádné prádlo. Hrozí
nebezpečí úniku vody nebo
poškození prádla.

10.3 Plnění pracího
prostředku a přísad

Komora pro fázi předpírky, pro
program namáčení nebo pro
odstraňovač skvrn.
Komora pro fázi praní.

Komora na tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Značka maximálního množství pro
tekuté přísady.
Klapka pro práškový nebo tekutý
prací prostředek.

Vždy se řiďte pokyny na
balení pracích prostředků.
Doporučujeme však
nepřekračovat maximální
vyznačené množství ( ).
Toto množství zaručí
nejlepší výsledky praní.

V případě potřeby po pracím
programu odstraňte zbytky
pracího prostředku z
dávkovače pracího
prostředku.

10.4 Zkontrolujte polohu
klapky
1. Vytáhněte dávkovač pracího

prostředku až na doraz.
2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač

vyjměte.
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2

3. Pří použití práškového pracího
prostředku otočte klapku nahoru.

4. Pří použití tekutého pracího
prostředku otočte klapku dolů.

S klapkou DOLE:
• Nepoužívejte gelové

nebo husté tekuté
prací prostředky.

• Nepoužívejte více
tekutého pracího
prostředku, než je
uvedeno na klapce.

• Nenastavujte fázi
předpírky.

• Nepoužívejte funkci
odloženého startu.

5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
6. Opatrně zavřete dávkovač pracího

prostředku.

Ujistěte se, že klapka při zasunutí
zásuvky nepřekáží.

10.5 Nastavení programu
1. Pootočte voličem programů na volbu

požadovaného pracího programu.
Rozsvítí se příslušný ukazatel
programu.

Ukazatel tlačítka Start/Pauza bliká.
Na displeji se zobrazí maximální
deklarovaná náplň programu, výchozí
teplota, maximální rychlost odstřeďování,
ukazatele prací fáze (když jsou
dostupné) a informační délka programu.
2. Změnu teploty nebo rychlosti

odstřeďování provedete stisknutím
příslušných tlačítek.

3. V případě potřeby nastavte jednu či
více funkcí stisknutím příslušných
tlačítek. Na displeji se zobrazí
příslušné ukazatele a poskytované
údaje se změní odpovídajícím
způsobem.
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V případě, že určitá volba 
není možná, nezobrazí se
žádný ukazatel a zazní
zvukový signál.

10.6 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko

Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
Zobrazí se ukazatel .

2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
Po dokončení odpočtu se spustí
nastavený program.

Na konci odpočtu se spustí
úprava délky programu
PROSENSE.

Zrušení odloženého startu po
spuštění odpočtu
Zrušení odloženého startu:
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza

pozastavte chod spotřebiče.
Příslušný ukazatel začne blikat.

2. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí .

3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/
Pauza program okamžitě spustíte.

Změna odloženého startu po
spuštění odpočtu
Změna odloženého startu:
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza

pozastavte chod spotřebiče.
Příslušný ukazatel začne blikat.

2. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí požadovaný čas prodlevy.

3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/
Pauza spustíte nový odpočet.

10.7 Spuštění programu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušný ukazatel přestane blikat a
trvale se zobrazuje.

Program se spustí a dvířka se zablokují.
Na displeji se zobrazí ukazatel .

Před naplněním spotřebiče
vodou může krátce pracovat
vypouštěcí čerpadlo.

10.8 Detekce náplně
ProSense
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza:
1. Ukazatel  bliká.
2. Funkce ProSense spustí detekci

náplně prádla a vypočítá reálnou
délku programu. Ukazatel  a
časové tečky  blikají.

3. Po asi 15 minutách se na displeji
zobrazí nová délka programu:
ukazatel  se přestane zobrazovat
a časové tečky  přestanou blikat.
Spotřebič automaticky upravuje délku
programu podle náplně, aby bylo
dosaženo skvělých výsledků praní za
co nejkratší možnou dobu. Délka
programu se může zvýšit nebo snížit.

Detekce ProSense se
provádí pouze u kompletních
pracích programů (bez
navolení přeskočených fází).

10.9 Ukazatele fáze programů
Když se spustí program, ukazatel
probíhající fáze bliká a ukazatele další
fáze jsou trvale zobrazené.
Např.: probíhá fáze praní či předpírky:

 .
Když se fáze dokončí, příslušný ukazatel
přestane blikat a zůstane trvale
zobrazený. Začne blikat ukazatel další
fáze.

Např.: probíhá fáze máchání:  .

10.10 Přerušení programu a
změna funkcí
Při spuštěném programu můžete změnit
pouze určité funkce:
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
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Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Změňte funkce. Údaje poskytované

na displeji se změní odpovídajícím
způsobem.

3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Prací program bude pokračovat.

10.11 Zrušení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zrušíte

program a vypnete spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně

zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.

Pokud již byla provedena
fáze ProSense a již
započalo napouštění vody,
nový program se spustí bez
zopakování fáze
ProSense. Voda a prací
prostředek nebudou
vypuštěny, aby se zabránilo
plýtvání.

10.12 Otevření dvířek
Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu příliš vysoká
anebo se buben stále otáčí,
nelze dvířka otevřít.

Zatímco probíhá program nebo odpočet
odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou
zablokovaná.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě

potřeby vložte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko

Start/Pauza.
Program nebo odpočet odloženého
startu bude pokračovat.

10.13 Konec programu
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvuková
signalizace (pokud je zapnutá).
Na displeji se všechny ukazatele prací
fáze ustálí a oblast času začne
zobrazovat .

Zhasne ukazatel tlačítka Start/Pauza.

Dvířka se odblokují a ukazatel 
zhasne.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte

spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.

Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový program.

2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače

pracího prostředku lehce otevřené,
abyste zabránili vzniku plísní a
nepříjemných pachů.

5. Zavřete vodovodní kohoutek.

10.14 Vypouštění vody po
dokončení programu
Pokud jste zvolili program nebo funkci,
která nevypustí vodu z posledního
máchání, program se dokončí, ale:

• Na displeji se zobrazí ukazatel ,
ukazatel funkce  nebo  a
ukazatel zablokovaných dvířek .
Ukazatel probíhající fáze  bliká.

• Buben se stále pravidelně otáčí, aby
se zabránilo zmačkání prádla.

• Dvířka zůstanou zablokována.
• Před otevřením dvířek je nutné

vypustit vodu:
1. V případě potřeby stiskněte tlačítko

Odstředění, abyste snížili rychlost
odstřeďování navrženou
spotřebičem.

2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza:
• Pokud jste nastavili , spotřebič

vypustí vodu a odstředí prádlo.
• Pokud jste nastavili , spotřebič

pouze vypustí vodu.
Ukazatel funkce  nebo  zhasne,
zatímco ukazatel  zabliká a poté
zhasne.
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3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek 
můžete dvířka otevřít.

4. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund vypněte spotřebič.

Spotřebič každopádně
automaticky vypustí vodu po
přibližně 18 hodinách.

10.15 Funkce pohotovostního
režimu
Funkce pohotovostního režimu spotřebič
automaticky vypne za účelem snížení
spotřeby energie, když:
• Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti

minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.

Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.

• Po pěti minutách od konce pracího
programu
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.
Otočením voliče programu nastavte
nový program.

Pokud jste nastavili program
nebo funkci, která končí s
vodou v bubnu, funkce
pohotovostního režimu 
nevypne spotřebič a
nepřipomene vám, abyste
vypustili vodu.

11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

11.1 Vkládání náplně prádla
• Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,

syntetické, jemné a vlněné.
• Řiďte se pokyny na etiketách praného

prádla.
• Neperte současně bílé a barevné

prádlo.
• Některé barevné oblečení může

během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
několika prvních praních prali
odděleně.

• Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.

• Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.

• Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.

• Odolné skvrny předem ošetřete.
• Silně zašpiněné skvrny vyperte

pomocí speciálního pracího
prostředku.

• U záclon postupujte opatrně.
Odstraňte háčky a záclony vložte do
pracího pytle nebo povlečení na
polštář.

• Neperte nezaobroubené prádlo nebo
prádlo, které se zatrhává. Při praní
malých nebo jemných kusů prádla
používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).

• Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování, což vede k
nadměrným vibracím. Pokud k tomu
dojde:
a. pozastavte program a otevřete

dvířka (Viz „Otevření dvířek
spotřebiče během programu
nebo odloženého startu“);

b. ručně rozložte prádlo
rovnoměrně ve vaně spotřebiče;

c. stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Odstřeďovací fáze bude
pokračovat.

11.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme předem
ošetřit před vložením příslušných kusů
prádla do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
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11.3 Prací prostředky a
ostatní přípravky
• Používejte výhradně prací prostředky

a ostatní přípravky určené speciálně
pro pračky:
– práškové prací prostředky pro

všechny druhy tkanin,
– práškové prací prostředky pro

jemné tkaniny (max. 40 °C) a
vlnu,

– tekuté prací prostředky,
přednostně pro prací programy s
nízkou prací teplotou (max. 60
°C), pro všechny druhy tkanin
nebo speciální prací prostředky
pouze pro vlnu.

• Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.

• Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte větší než doporučené
množství pracího prostředku.

• Řiďte se pokyny na balení pracích
prostředků a ostatních přísad, aniž
byste překročili vyznačené maximální
množství ( ).

• Používejte doporučené prací
prostředky odpovídající druhu a barvě
tkanin, teplotě pracího programu a
míře zašpinění.

11.4 Ekologické rady
• Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí

programu bez předpírky.
• Vždy spouštějte prací program s

maximální možnou náplní prádla.
• Když předem ošetříte skvrny, můžete

použít odstraňovač skvrn, když
nastavíte program s nízkou teplotou.

• Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu. Viz „Tvrdost vody“.

11.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat přísadu pro změkčení vody. V
oblastech s měkkou vodou není
změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství přísady pro
změkčení vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.

12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

12.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného
mycího prostředku a vlažné vody.
Všechny plochy důkladně osušte.

POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.

POZOR!
Kovové plochy nečistěte
pomocí prostředků na bázi
chlóru.

12.2 Odstraňování vodního
kamene

Pokud je tvrdost vody ve
vaší oblasti vysoká či
střední, doporučujeme
používat odvápňovací
prostředek určený pro
pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního
kamene v bubnu.
Běžné prací prostředky již obsahují
přípravky na změkčování vody, přesto
však doporučujeme občas spustit
program s prázdným bubnem a
přípravkem na odstraňování vodního
kamene.

Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
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12.3 Údržbové praní
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
pracího prostředku. Údržbové praní
provádějte pravidelně. Proveďte
následující:
• Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
• Nastavte program pro bavlnu s

nejvyšší teplotou nebo použijte
program Čištění pračky, je-li k
dispozici. Přidejte do prázdného
bubnu malé množství práškového
pracího prostředku, aby se vypláchly
veškeré zbytky.

12.4 Těsnění dvířek

Pravidelně kontrolujte těsnění a
odstraňte všechny předměty zachycené
uvnitř.

12.5 Čištění bubnu
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří stopy rzi.
K úplnému vyčištění:
1. Vyčistěte buben pomocí speciálního

přípravku na nerezovou ocel.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.

2. Spusťte krátký program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou nebo použijte
program Čištění pračky, je-li k
dispozici. Přidejte do prázdného
bubnu malé množství práškového
pracího prostředku, aby se vypláchly
veškeré zbytky.

12.6 Čištění dávkovače
pracího prostředku
Abyste zabránili možnému usazování
suchého pracího prostředku nebo

chuchvalců aviváže či tvorbě plísní v
zásuvce pracího prostředku, jednou za
čas proveďte následující čištění:
1. Otevřete zásuvku. Zatlačte západku

směrem dolů podle vyobrazení a
zásuvku vytáhněte.

1

2

2. Odstraňte horní část komory na
přísady, abyste usnadnili čištění, a
vypláchněte ji pod tekoucí teplou
vodou, abyste odstranili jakékoliv
stopy nahromaděného pracího
prostředku. Po vyčištění vraťte horní
část na místo.

3. Ujistěte se, že jste z horní a dolní
části výklenku odstranili veškeré
zbytky pracího prostředku. K
vyčištění výklenku použijte malý
kartáč.
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4. Zasuňte zásuvku na prací prostředky
do vodicích kolejniček a zavřete ji.
Spusťte program máchání bez prádla
v bubnu.

12.7 Čištění vypouštěcího
čerpadla

VAROVÁNÍ!
Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.

Filtr vypouštěcího čerpadla
pravidelně kontrolujte a
čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:
• Spotřebič nevypouští vodu.
• Buben se neotáčí.
• Spotřebič vydává nezvyklý hluk z

důvodu ucpaného vypouštěcího
čerpadla.

• Na displeji se zobrazí výstražný kód
.
VAROVÁNÍ!
• Filtr neodstraňujte, pokud

spotřebič pracuje.
• Čerpadlo nečistěte,

pokud je voda ve
spotřebiči horká.
Vyčkejte, dokud voda
nevychladne.

K vyčištění čerpadla postupujte
následovně:
1. Otevřete kryt čerpadla.

1

2

2. Položte vhodnou nádobu pod přístup
k vypouštěcímu čerpadlu, abyste
zachytili vytékající vodu.

3. Stiskněte dvě páčky a otevřete
vypouštěcí kanál jeho zatažením
směrem dopředu.

2

11

4. Nechte vodu vytéct.

5. Když je nádoba plná vody, zasuňte
vypouštěcí kanál zpět a nádobu
vyprázdněte.

6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud
nepřestane vytékat voda.
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1

2

7. Zatáhněte vypouštěcí kanál zpět a
otočením proti směru hodinových
ručiček vyjměte filtr.

1

2

8. V případě potřeby odstraňte vlákna a
předměty z výklenku filtru.

9. Ujistěte se, že se oběžné kolo
čerpadla může otáčet. Pokud se
neotáčí, obraťte se na autorizované
servisní středisko.

10. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

11. Vraťte filtr zpět do speciálních
vodicích drážek jeho otočením po
směru hodinových ručiček. Ujistěte
se, že jste filtr správně utáhli, abyste
zabránili únikům vody.

1

2

12. Zavřete přístup k čerpadlu.

2

1

12.8 Čištění přívodní hadice a
filtru přívodního ventilu
Doporučuje se občas čistit filtry přívodní
hadice a ventilu, abyste odstranili časem
usazené nánosy:
1. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku

a vyčistěte filtr.

ČESKY 29



1

2

3

2. Odstraňte přívodní hadici ze
spotřebiče povolením kruhové
matice.

3. Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně
spotřebiče zubním kartáčkem.

4. Když zapojujete hadici k zadní straně
spotřebiče, otočte ji doleva nebo
doprava (nikoliv do svislé polohy) dle
umístění vašeho vodovodního
kohoutku.

45°

20°

12.9 Nouzové vypouštění
Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu,
proveďte postup popsaný v odstavci
„Čištění vypouštěcího filtru“. Je-li to
nutné, čerpadlo vyčistěte.

12.10 Opatření proti vlivu
mrazu
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout na hodnoty kolem
0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní
hadice a vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do

nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.

4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.

5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.

VAROVÁNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.

13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

13.1 Úvod
Spotřebič nezačne pracovat nebo se
během provozu zastavuje.
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Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
U závažných problémů zazní zvuková
signalizace, na displeji se zobrazí
výstražný kód a tlačítko Start/Pauza 
může začít nepřetržitě blikat:

•  - Spotřebič se neplní správně
vodou.

•  - Spotřebič nevypouští vodu.
•  - Dvířka spotřebiče jsou

otevřená nebo nejsou správně
zavřená. Zkontrolujte dvířka!

Je-li spotřebič přeplněný,
vyjměte z bubnu některé
kusy prádla nebo držte
dvířka dovřená a
současně stiskněte
tlačítko Start/Pauza,
dokud ukazatel 
nepřestane blikat (viz
obrázek níže).

•  - Napájení ze sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.

•  - Chyba v komunikaci mezi
elektronickými prvky spotřebiče.
Spotřebič vypněte a znovu zapněte.

VAROVÁNÍ!
Před každou kontrolou
spotřebič vypněte.

13.2 Možné závady

Problém Možné řešení

Nespustil se program. Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.

 Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.

 Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.

 Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza.

 Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do
konce odpočtu.

 Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnu‐
tá.

Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.

Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.

 Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně
těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.

 Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.

Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není
ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
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Problém Možné řešení

Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá, poškozená či
přiskřípnutá.

Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.

Spotřebič se naplní vo‐
dou a okamžitě se vypus‐
tí.

Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice
může být umístěna příliš nízko (viz odstavec „Vypouštění vo‐
dy“).

Spotřebič nevypouští vo‐
du.

Ujistěte se, že není zanesený sifon.

 Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.

 Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.

 Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.

 Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez
vypouštěcí fáze.

 Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou ve vaně.

Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.

Nastavte program odstřeďování.

 Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.

 Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyváže‐
ním.

Na podlaze je voda. Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuni‐
ká z nich žádná voda.

 Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.

 Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správ‐
ném množství.

Nelze otevřít dvířka
spotřebiče.

Ujistěte se, že byl zvolen prací program, který končí s vodou v
bubnu.

 Ujistěte se, že se prací program dokončil.

 Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bub‐
nu voda.

Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.
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Problém Možné řešení

Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Kon‐
taktujte autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete
otevřít dvířka, přečtěte si pečlivě část „Nouzové otevření
dvířek“.

Spotřebič vydává nezvy‐
klý hluk a vibruje.

Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny
v části „Instalace“.

 Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.

 Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou
náplň.

Délka programu se zvy‐
šuje či snižuje během
provádění programu.

Funkce ProSense dokáže upravit délku programu na základě
typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně ProSense“ v kapi‐
tole „Denní používání“.

Neuspokojivé výsledky
praní.

Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.

 Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciál‐
ního přípravku.

 Nastavte správnou teplotu.

 Snižte náplň prádla.

Příliš mnoho pěny v bub‐
nu během pracího pro‐
gramu.

Snižte množství pracího prostředku.

Po pracím programu jsou
v zásuvce dávkovače
nějaké zbytky pracího
prostředku.

Ujistěte se, že je klapka ve správné poloze (NAHOŘE pro prá‐
škový prací prostředek - DOLE pro tekutý prací prostředek).
Ujistěte se, že jste použili dávkovač pracího prostředku v sou‐
ladu s pokyny v tomto návodu k použití.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

14. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem rů‐
zných příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
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Během pracího programu může technologie Prosense upravovat délku a
hodnoty spotřeby. Pro více podrobností viz odstavec „Detekce náplně
Prosense“ v kapitole „Denní používání“.

Programy Náplň
(kg)

Spotřeba
energie
(kWh)

Spotřeba
vody (li‐
try)

Přibližná
délka pro‐
gramu
(minuty)

Zbytková
vlhkost
(%)1)

Bavlna 60 °C 10 2,04 87 240 52

Bavlna 40 °C 10 1,40 83 210 52

Syntetika 40 °C 3 0,80 61 140 35

Jemné 40 °C 3 0,56 75 95 35

Vlna/Hedvábí 30 °C 1,5 0,42 62 75 30

Standardní programy pro bavlnu

Standardní 60 °C program
pro bavlnu 

10 1,02 57 252 52

Standardní 60 °C program
pro bavlnu 

5 0,75 46 205 52

Standardní 40 °C program
pro bavlnu 

5 0,67 46 205 52

1) Na konci odstřeďovací fáze.

Režim vypnuto (W) Režim zapnuto (W)

0.30 0.30

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se
provádí směrnice 2009/125/ES.

15. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry Šířka / Výška / Hloubka /

Celková hloubka
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm

Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence

230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
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Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti

IPX4

Tlak přívodu vody Minimální
Maximální

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Přívod vody 1) Studená voda

Maximální množství
prádla

Bavlna 10 kg

Třída energetické účinnosti A+++ -20 %

Rychlost odstřeďování Maximální 1400 ot/min
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4'' .

16. PŘÍSLUŠENSTVÍ
16.1 Dostupné na
www.aeg.com/shop nebo u
autorizovaného prodejce

Pouze správné příslušenství
schválené společností AEG
zajistí bezpečnostní
standardy spotřebiče. Při
použití neschválených
součástí budou jakékoliv
záruční nároky neplatné.

16.2 Souprava fixovacích
destiček
Pokud spotřebič instalujete na
podstavec, zajistěte jej pomocí
fixovacích destiček.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané
spolu s příslušenstvím.

16.3 Spojovací sada

Bubnovou sušičku lze umístit na pračku 
pouze za použití správné spojovací
sady vyrobené a schválené
společností AEG.

Ověřte kompatibilitu
spojovací sady podle
hloubky vašich spotřebičů.

Spojovací sadu lze použít pouze se
spotřebiči uvedenými na letáku, který se
dodává spolu s příslušenstvím.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané
spolu se spotřebičem a příslušenstvím.
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VAROVÁNÍ!
Bubnovou sušičku
neumísťujte pod pračku.

17. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem  nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
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ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να
σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν
θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να
διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της
συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:

Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com

Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.aeg.com/shop

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

 Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
 Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά

ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.

• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Παιδιά ηλικίας 3 ετών ή μικρότερα πρέπει να

κρατούνται συνεχώς μακριά από τη συσκευή όταν
αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.

• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.

• Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από

την πόρτα της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.
• Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,

θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και

τη συντήρηση του χρήστη στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
• Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 10 kg

(ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).
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• Η πίεση λειτουργίας νερού στο σημείο εισόδου νερού
από τη σύνδεση εξόδου πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 bar
(0,05 MPa) και 8 bar (0,8 MPa).

• Το άνοιγμα αερισμού που βρίσκεται στη βάση της
συσκευής (κατά περίπτωση) δεν πρέπει να καλύπτεται
από χαλί, μοκέτα ή οποιοδήποτε άλλο κάλυμμα
δαπέδου.

• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού,
χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων, ή άλλα
καινούρια σετ σωλήνων που τη συνοδεύουν από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

• Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ
σωλήνων.

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος έχει υποστεί
φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή
ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να
αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.

• Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.

• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό υψηλής πίεσης με νερό
ή/και ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.

• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.

• Αν ένα στεγνωτήριο είναι τοποθετημένο πάνω από το
πλυντήριο ρούχων, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το
σωστό σετ στοίβαξης, εγκεκριμένο από την AEG (δείτε
περισσότερες λεπτομέρειες στο κεφάλαιο «Εξαρτήματα
- Σετ στοίβαξης").

2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας

και τους πείρους μεταφοράς.
• Φυλάξτε τους πείρους μεταφοράς σε

ασφαλές μέρος. Αν η συσκευή πρέπει

να μετακινηθεί κάποια στιγμή στο
μέλλον, πρέπει να
επανατοποθετηθούν ώστε να
ασφαλίσουν τον κάδο και να
αποφευχθεί εσωτερική ζημιά.
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• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.

• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.

• Μην εγκαθιστάτε και μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο
όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι
χαμηλότερη από 0°C ή σε χώρο που
εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες.

• Το δάπεδο επάνω στο οποίο
εγκαθιστάτε τη συσκευή πρέπει να
είναι επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη
θερμότητα και καθαρό.

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία
αέρα μεταξύ της συσκευής και του
δαπέδου.

• Ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια, ώστε
να υπάρχει ο απαραίτητος χώρος
μεταξύ της συσκευής και του
δαπέδου.

• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο
όπου η πόρτα της δεν μπορεί να
ανοίξει πλήρως.

• Μην τοποθετείτε κάποιο δοχείο κάτω
από τη συσκευή για τη συλλογή
πιθανής διαρροής νερού.
Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για
να επιβεβαιώσετε ποια εξαρτήματα
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά

εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.

• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές
τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.

• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.

• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που
πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.

• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.

• Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας
ή το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα
χέρια.

• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.

• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.

2.3 Σύνδεση νερού
• Μην προκαλείτε ζημιά στους σωλήνες

νερού.
• Πριν από τη σύνδεση της συσκευής

σε καινούριους σωλήνες καινούριους,
σε σωλήνες που δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, σε
σωλήνες όπου έχουν
πραγματοποιηθεί επισκευές ή έχουν
εγκατασταθεί καινούριες συσκευές
(μετρητές νερού, κ.λπ.), αφήστε το
νερό να τρέξει μέχρι να καθαρίσει.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές
διαρροές νερού κατά τη διάρκεια και
μετά την πρώτη χρήση της συσκευής.

2.4 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς,
εγκαυμάτων ή βλάβης της
συσκευής.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας
που παρέχονται στη συσκευασία του
απορρυπαντικού.

• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.

• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα
τα μεταλλικά αντικείμενα από τα
ρούχα.

• Μην πλένετε υφάσματα τα οποία είναι
πολύ λερωμένα με λάδι, γράσο ή
άλλες λιπαρές ουσίες. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά στα ελαστικά
εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων.
Πριν τοποθετήσετε τέτοιου είδους
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υφάσματα στο πλυντήριο ρούχων,
ξεπλύντε τα στο χέρι.

• Μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα όταν
βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο
πρόγραμμα. Το γυαλί μπορεί να
θερμανθεί πολύ.

2.5 Σέρβις
• Για να επισκευάσετε τη συσκευή,

επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.

2.6 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος και νερού.

• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.

• Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στον κάδο.

• Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με
τις τοπικές διατάξεις για την απόρριψη
αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.

3.1 Αποσυσκευασία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αφαιρέστε όλα τα υλικά
συσκευασίας και τους
πείρους μεταφοράς πριν από
την εγκατάσταση της
συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Χρησιμοποιήστε τα γάντια.

1. Χρησιμοποιήστε κόφτη για να κόψετε
την εξωτερική μεμβράνη.

2. Αφαιρέστε την εξωτερική μεμβράνη.

3. Αφαιρέστε το επάνω χαρτόνι και τα
υλικά συσκευασίας από
πολυστυρένιο.

4. Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε το
κομμάτι πολυστυρενίου από το
λάστιχο της πόρτας και όλα τα υλικά
από τον κάδο.
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5. Προσεκτικά γείρετε τη συσκευή να
ακουμπήσει στην πίσω πλευρά της.

6. Τοποθετήστε το μπροστινό κομμάτι
της συσκευασίας από πολυστυρένιο
στο δάπεδο κάτω από τη συσκευή.

Προσέχετε να μην προκληθεί
ζημιά στους σωλήνες.

7. Αφαιρέστε το προστατευτικό
πολυστυρένιο από τον πάτο.

1

2

8. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το
κάτω μέρος της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην χρησιμοποιείτε
οινόπνευμα, διαλυτικά ή
χημικά προϊόντα.

9. Βεβαιωθείτε ότι αναγνωρίζετε τα
διαφορετικά μεγέθη και τις θέσεις των
ηχητικών φραγμάτων. Δείτε την
εικόνα:

A

B

• Α (ΜΠΡΟΣΤΑ) = Μπροστινό
μέρος της συσκευής

• B (ΠΙΣΩ) = Πίσω μέρος της
συσκευής

10. Αφαιρέστε την κολλητική ταινία από
τα ηχητικά φράγματα.

11. Προσαρτήστε τα τέσσερα φράγματα
στο κάτω μέρος της συσκευής.

12. Δείτε την εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι τα
φράγματα έχουν προσαρτηθεί με
ασφάλεια.
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Προσαρτήστε τα ηχητικά
φράγματα σε θερμοκρασία
δωματίου.

13. Σηκώστε τη συσκευή σε κατακόρυφη
θέση.

14. Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος και
τον σωλήνα αδειάσματος από τα
άγκιστρα των σωλήνων.

Είναι πιθανό να δείτε νερό
να τρέχει από τον σωλήνα
αδειάσματος. Αυτό οφείλεται
στους ελέγχους με νερό που
πραγματοποιούνται στη
συσκευή από το εργοστάσιο.

15. Αφαιρέστε τους τρεις πείρους
χρησιμοποιώντας το κλειδί που
παρέχεται με τη συσκευή.

16. Τραβήξτε για να βγάλετε τους
πλαστικούς αποστάτες.

17. Τοποθετήστε στις οπές τα πλαστικά
καπάκια τα οποία θα βρείτε μέσα στη
σακούλα με το εγχειρίδιο χρήσης.

Σας συνιστούμε να φυλάξετε
τα υλικά συσκευασίας και
τους πείρους μεταφοράς, σε
περίπτωση που χρειαστεί να
μετακινήσετε τη συσκευή.

3.2 Τοποθέτηση και
οριζοντίωση
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο

σκληρό δάπεδο.
Βεβαιωθείτε ότι η
κυκλοφορία του αέρα κάτω
από τη συσκευή δεν
παρεμποδίζεται από μοκέτες.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
δεν ακουμπά στον τοίχο και
δεν έρχεται σε επαφή με
άλλες συσκευές.

2. Χαλαρώστε ή σφίξτε τα πόδια για να
ρυθμίσετε την οριζόντια θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην τοποθετείτε χαρτόνι,
ξύλο ή άλλα υλικά κάτω από
τη συσκευή για να την
οριζοντιώσετε.
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Η συσκευή πρέπει να είναι καλά
οριζοντιωμένη και σταθερή.

Η σωστή οριζοντίωση της
συσκευής αποτρέπει τις
δονήσεις, τους θορύβους και
τη μετακίνησή της κατά τη
λειτουργία.

3.3 Σωλήνας παροχής
1. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής

νερού στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Τοποθετήστε τον προς τα αριστερά ή

προς τα δεξιά, ανάλογα με τη θέση
της βρύσης.

20
O

20
O

45
O

45
O

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας
παροχής δεν είναι σε
κατακόρυφη θέση.

3. Εάν είναι απαραίτητο, χαλαρώστε το
παξιμάδι δακτυλίου για να
τοποθετήσετε τον σωλήνα στη σωστή
θέση.

4. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής
νερού σε βρύση κρύου νερού με
σπείρωμα 3/4''.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν διαρροές από
τους συνδέσμους.

Μη χρησιμοποιείτε επέκταση
σωλήνα, αν ο σωλήνας
παροχής είναι πολύ κοντός.
Επικοινωνήστε με το κέντρο
σέρβις για την
αντικατάσταση του σωλήνα
παροχής.

3.4 Διάταξη διακοπής νερού
Ο σωλήνας παροχής διαθέτει διάταξη
διακοπής νερού. Αυτή η διάταξη
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αποτρέπει τις διαρροές νερού στον
σωλήνα λόγω της φυσικής φθοράς του.
Το κόκκινο τμήμα στο παράθυρο «A»
υποδεικνύει αυτό το πρόβλημα.

A

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, κλείστε τη βρύση
και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις για αντικατάσταση του
σωλήνα.

3.5 Άδειασμα του νερού
Ο σωλήνας αποστράγγισης θα πρέπει να
παραμένει σε ύψος όχι μικρότερο από 60
cm και όχι μεγαλύτερο από 100 cm.
Μπορείτε να συνδέσετε τον σωλήνα
αποστράγγισης με διάφορους τρόπους:
1. Κάντε ένα σχήμα U με τον σωλήνα

αποστράγγισης και τοποθετήστε τον
γύρω από τον πλαστικό οδηγό
σωλήνα.

2. Στο άκρο του νιπτήρα - Στερεώστε
τον οδηγό στη βρύση παροχής νερού
ή στον τοίχο.

Βεβαιωθείτε ότι ο πλαστικός
οδηγός δεν μετακινείται κατά
το άδειασμα του νερού.

Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του
σωλήνα αποστράγγισης δεν
είναι βυθισμένο στο νερό.
Μπορεί να υπάρξει
επιστροφή βρώμικου νερού
στη συσκευή.

3. Σε έναν κατακόρυφο σωλήνα με
οπή εξαερισμού - Τοποθετήστε τον
σωλήνα αποστράγγισης απευθείας
σε έναν αγωγό αποχέτευσης. Δείτε
την εικόνα.

Το άκρο του σωλήνα
αποστράγγισης πρέπει
πάντοτε να αερίζεται, δηλ. η
εσωτερική διάμετρος του
αγωγού αποχέτευσης (ελάχ.
38 mm - ελάχ. 1,5") θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από την εξωτερική διάμετρο
του σωλήνα αποστράγγισης.

4. Εάν το άκρο του σωλήνα
αποστράγγισης μοιάζει με αυτό (δείτε
την εικόνα), μπορείτε να τον
σπρώξετε απευθείας στον
κατακόρυφο σωλήνα.
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5. Χωρίς τον πλαστικό οδηγό σωλήνα:
Τοποθετήστε τον σωλήνα
αποστράγγισης στο σιφόνι και σφίξτε
τον με έναν συνδετήρα. Δείτε την
εικόνα.

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας
αποστράγγισης σχηματίζει
καμπύλη, για την αποτροπή
της εισόδου σωματιδίων από
τον νιπτήρα στη συσκευή.

6. Τοποθετήστε τον σωλήνα απευθείας
σε εντοιχισμένο σωλήνα
αποχέτευσης και στερεώστε τον με
συνδετήρα.

Μπορείτε να επιμηκύνετε τον σωλήνα
αποστράγγισης έως 400 cm κατά
μέγιστο. Επικοινωνήστε με το
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να
προμηθευτείτε άλλον σωλήνα και την
επέκτασή του.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
4.1 Επισκόπηση συσκευής

1 2 3 9

5

6

7

4

10

8

11 12

1 Καπάκι 2 Θήκη απορρυπαντικού
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3 Πίνακας χειριστηρίων
4 Λαβή πόρτας
5 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
6 Φίλτρο αντλίας αδειάσματος
7 Πόδια για οριζοντίωση της συσκευής
8 Σωλήνας αδειάσματος

9 Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού
10 Καλώδιο ρεύματος
11 Πείροι μεταφοράς
12 Στήριγμα σωλήνα

5. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
5.1 Περιγραφή πίνακα χειριστηρίων

Program

Cottons

Synthetics

Delicates

20 min. - 3 kg

Outdoor

Duvet

Sports

Drain/Spin

Anti-Allergy

Wool/Silk

Soft Plus

Eco

2 3

612 11 10 8

1

4

5

79

1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
2 Οθόνη
3 Κουμπί αφής Eco 
4 Κουμπί αφής Εξοικονόμηση Χρόνου

5 Κουμπί αφής Ξέβγαλμα 
• Επιλογή Επιπλέον Ξέβγαλμα 
• Παράλειψη της φάσης πλύσης -

Μόνο ξέβγαλμα 
6 Κουμπί αφής Έναρξη/Παύση 
7 Κουμπί αφής Λεκέδες/Πρόπλυση

• Επιλογή Λεκέδες 
• Επιλογή Πρόπλυση 

8 Κουμπί αφής Καθυστέρηση Έναρξης

9 Κουμπί αφής Απαλό Plus
10 Κουμπί αφής Μείωση ταχύτητας

στυψίματος 
11 Κουμπί αφής Θερμοκρασία 
12 Κουμπί Ενεργοποίηση/

Απενεργοποίηση 
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5.2 Οθόνη

MIX

Ένδειξη μέγιστου φορτίου. Η ένδειξη  αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια
εκτίμησης του φορτίου ρούχων.

Ένδειξη κλειδώματος πόρτας.

Ένδειξη καθυστέρησης έναρξης.

Η ψηφιακή ένδειξη μπορεί να εμφανίζει τα εξής:
• Διάρκεια προγράμματος (π.χ. ).
• Χρόνος καθυστέρησης (π.χ.  ή ).
• Τέλος κύκλου ( ).
• Κωδικός προειδοποίησης ( ).

Ένδειξη φάσης πλύσης. Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φάσης πρό‐
πλυσης και πλύσης.

Ένδειξη φάσης ξεβγάλματος. Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φάσης
ξεβγάλματος.

Η επιλογή Επιπλέον Ξεβγάλματος. Η ένδειξη  εμφανίζεται πάνω από
την ένδειξη  όταν έχει ρυθμιστεί επιπλέον ξέβγαλμα.

Ένδειξη φάσης στυψίματος και αδειάσματος. Αναβοσβήνει κατά τη διάρ‐
κεια της φάσης στυψίματος και αδειάσματος.

Ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.

Ενδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας. Η ένδειξη  εμφανίζεται επιλέγο‐
ντας ένα πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C ή 60 °C.

Ένδειξη θερμοκρασίας. Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί
κρύα πλύση.

Ένδειξη ταχύτητας στυψίματος.

Ένδειξη απουσίας ταχύτητας στυψίματος. Η φάση στυψίματος είναι απε‐
νεργοποιημένη.
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Ένδειξη ξεβγάλματος χωρίς άδειασμα νερού.

Ένδειξη Εξαιρετικά αθόρυβο.

Ένδειξη εξοικονόμησης χρόνου.

6. ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΟΥΜΠΙΆ

6.1 Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση 
Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί για μερικά
δευτερόλεπτα, γίνεται ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της συσκευής.
Ακούγονται δύο διαφορετικοί ήχοι κατά
την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
Καθώς η λειτουργία αναμονής
απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα για
να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε
ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ξανά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στην παράγραφο «Αναμονή»
του κεφαλαίου «Καθημερινή χρήση».

6.2 Εισαγωγή
Αυτές οι επιλογές/λειτουργίες
δεν είναι επιλέξιμες σε όλα τα
προγράμματα πλύσης.
Ελέγξτε τη συμβατότητα
μεταξύ επιλογών/λειτουργιών
και προγραμμάτων πλύσης
στο κεφάλαιο «Πίνακας
προγραμμάτων». Μια
επιλογή/λειτουργία μπορεί
να αποκλείσει κάποια άλλη
και σε αυτή την περίπτωση η
συσκευή δεν σας επιτρέπει
να ορίσετε μαζί μη συμβατές
επιλογές/λειτουργίες.

6.3 Θερμοκρασία 
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης,
η συσκευή προτείνει αυτόματα μια
προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

Αγγίξτε αυτό το κουμπί επανειλημμένα
μέχρι η επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας να
εμφανιστεί στην οθόνη.
Όταν στην οθόνη εμφανίζονται οι
ενδείξεις  και , η συσκευή δεν
θερμαίνει το νερό.

6.4 Στύψιμο 
Όταν ρυθμίζετε ένα πρόγραμμα, η
συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τη μέγιστη
επιτρεπόμενη ταχύτητα στυψίματος.
Αγγίξτε αυτό το κουμπί επανειλημμένα
για:
• Μείωση της ταχύτητας στυψίματος.

Η οθόνη εμφανίζει μόνο
τις ταχύτητες στυψίματος
που είναι διαθέσιμες για
το εκάστοτε ρυθμισμένο
πρόγραμμα.

• Ενεργοποίηση της επιλογής
Ξέβγαλμα Χωρίς Άδειασμα Νερού.
Το τελικό στύψιμο δεν εκτελείται. Το
νερό από το τελευταίο ξέβγαλμα
παραμένει στον κάδο ώστε να μην
τσαλακωθούν τα υφάσματα. Το
πρόγραμμα πλύσης ολοκληρώνεται με
παραμονή του νερού στον κάδο.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη και ο
κάδος περιστρέφεται τακτικά για να
μειωθεί το τσαλάκωμα των ρούχων.
Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να
ξεκλειδώσει η πόρτα.
Αν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση,
η συσκευή εκτελεί τη φάση
στυψίματος και αδειάζει το νερό.

Η συσκευή αδειάζει το
νερό αυτόματα μετά από
περίπου 18 ώρες.
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• Ενεργοποίηση της επιλογής
Εξαιρετικά Αθόρυβο.
Οι ενδιάμεσες και τελικές φάσεις
στυψίματος καταστέλλονται και το
πρόγραμμα ολοκληρώνεται με νερό
στον κάδο. Αυτό συμβάλλει στη
μείωση του τσαλακώματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη. Ο
κάδος περιστρέφεται τακτικά για να
μειωθεί το τσαλάκωμα των ρούχων.
Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να
ξεκλειδώσει η πόρτα.
Επειδή το πρόγραμμα είναι πολύ
αθόρυβο, είναι ιδανικό για χρήση κατά
τις νυχτερινές ώρες όταν διατίθεται
φθηνότερο τιμολόγιο ρεύματος. Σε
ορισμένα προγράμματα τα
ξεβγάλματα εκτελούνται με
περισσότερο νερό.
Αν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση,
η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση
αδειάσματος νερού.

Η συσκευή αδειάζει το
νερό αυτόματα μετά από
περίπου 18 ώρες.

6.5 Λεκέδες/Πρόπλυση 
Πιέστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για
να ενεργοποιήσετε τη μία από τις δύο
επιλογές.
Στην οθόνη εμφανίζεται η σχετική
ένδειξη.

• Λεκέδες
Ορίστε αυτή την επιλογή για να
προσθέσετε μια φάση κατά των
λεκέδων σε ένα πρόγραμμα,
προκειμένου να γίνει επεξεργασία των
πολύ λερωμένων ή λεκιασμένων
ρούχων με προϊόν αφαίρεσης
λεκέδων.
Ρίξτε το προϊόν αφαίρεσης λεκέδων
στη θήκη . Το προϊόν αφαίρεσης
λεκέδων προστίθεται στην κατάλληλη
φάση του προγράμματος πλύσης.

Η επιλογή αυτή δεν είναι
διαθέσιμη σε
θερμοκρασίες κάτω των
40 °C.

• Πρόπλυση

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για
να προσθέσετε μια φάση πρόπλυσης
στους 30 °C πριν από τη φάση
πλύσης.
Αυτή η επιλογή συνιστάται για πολύ
λερωμένα ρούχα, ειδικά εάν
περιέχουν άμμο, σκόνη, λάσπη και
άλλα στερεά σωματίδια.

Οι επιλογές μπορούν να
παρατείνουν τη διάρκεια του
προγράμματος.

6.6 Ξέβγαλμα 
Με αυτό το κουμπί μπορείτε να επιλέξετε
μία από τις ακόλουθες επιλογές:

• Επιπλέον Ξέβγαλμα Επιλογή 
Η επιλογή αυτή προσθέτει μερικά
ξεβγάλματα στο επιλεγμένο
πρόγραμμα πλύσης.
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για
άτομα με αλλεργίες στα υπολείμματα
απορρυπαντικών και σε περιοχές
όπου το νερό είναι μαλακό.

Αυτή η επιλογή
παρατείνει ελαφρώς τη
διάρκεια του
προγράμματος.

• Παράλειψη της φάσης πλύσης -
επιλογή Μόνο Ξέβγαλμα 
Η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση
ξεβγάλματος, τις φάσεις στυψίματος
και αδειάσματος νερού του
επιλεγμένου προγράμματος.

Η αντίστοιχη ένδειξη πάνω από το
κουμπί αφής ανάβει.

6.7 Eco 
Ρυθμίστε αυτή την επιλογή για ελαφρώς
ή κανονικά λερωμένα ρούχα που
πλένονται στους 30°C ή σε υψηλότερες
θερμοκρασίες.
Η συσκευή μειώνει τη θερμοκρασία
πλύσης και παρατείνει τον χρόνο πλύσης
για επίτευξη αποτελεσματικής πλύσης με
εξοικονόμηση ενέργειας. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη .
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Εάν επιλέξετε το πρόγραμμα
για Βαμβακερά στους 40°C ή
60°C και δεν έχουν οριστεί
άλλες επιλογές, στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη

. Αυτά είναι τα
τυπικά προγράμματα για
βαμβακερά, τα πιο
αποτελεσματικά
προγράμματα σε ό,τι αφορά
τον συνδυασμό
κατανάλωσης ενέργειας και
νερού.

6.8 Εξοικονόμηση Χρόνου 
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να
μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος.
• Εάν τα ρούχα είναι κανονικά ή λίγο

λερωμένα, συνιστάται να μειώσετε τον
χρόνο του προγράμματος πλύσης.
Αγγίξτε αυτό το κουμπί μία φορά για
να μειώσετε τη διάρκεια.

• Σε περίπτωση μικρότερου φορτίου,
αγγίξτε αυτό το κουμπί δύο φορές για
να ρυθμίσετε ένα πολύ σύντομο
πρόγραμμα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

6.9 Απαλό Plus
Ορίστε την επιλογή Απαλό Plus για να
διασφαλιστεί η τέλεια διανομή του

μαλακτικού και να βελτιωθεί η απαλότητα
των υφασμάτων.

Αυτή η επιλογή παρατείνει
ελαφρώς τη διάρκεια του
προγράμματος.

6.10 Καθυστέρηση Έναρξης

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να
καθυστερήσετε την έναρξη ενός
προγράμματος σε μια ώρα που σας
εξυπηρετεί περισσότερο.
Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να
ρυθμίσετε την απαιτούμενη
καθυστέρηση. Ο χρόνος αυξάνεται σε
βήματα των 30 έως και 90 λεπτών,
καθώς και από 2 έως και 20 ώρες.
Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση,
στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  και
ο επιλεγμένος χρόνος καθυστέρησης και
η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη
μέτρηση.

6.11 Έναρξη/Παύση 
Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να
ξεκινήσετε, να παύσετε ή να διακόψετε
ένα πρόγραμμα που εκτελείται.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7.1 Πίνακας προγραμμάτων
Προγράμματα πλύσης

Πρόγραμμα Περιγραφή προγράμματος

Προγράμματα πλύσης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 51



Πρόγραμμα Περιγραφή προγράμματος

Βαμβακερά
Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά. Κανονικά
λερωμένα και λίγο λερωμένα.
Τυπικά προγράμματα για τις τιμές κατανάλωσης της Ετικέ‐
τας Κατανάλωσης Ενέργειας. Σύμφωνα με τον κανονισμό
1061/2010, το πρόγραμμα Βαμβακερά στους 60 °C και το πρό‐
γραμμα Βαμβακερά στους 40 °C με την επιλογή  είναι
αντίστοιχα το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60 °C» και
το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 40 °C». Είναι τα πιο
αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τον συνδυασμό κατανά‐
λωσης ενέργειας και νερού για την πλύση κανονικά λερωμένων
βαμβακερών ρούχων.

Η θερμοκρασία του νερού της φάσης πλύσης
μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερ‐
μοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Συνθετικά
Συνθετικά υφάσματα ή ανάμικτα υφάσματα. Κανονικά λερω‐
μένα.

Ευαίσθητα
Ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βισκόζη, πολυε‐
στέρας. Κανονικά λερωμένα.

Μάλλινα/Μεταξωτά

Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο, μάλλινα που πλέ‐
νονται στο χέρι και ευαίσθητα υφάσματα με το σύμβολο
φροντίδας «πλύσιμο στο χέρι».1)

Αντιαλλεργικό
Λευκά βαμβακερά υφάσματα. Αυτό το πρόγραμμα αφαιρεί
τους μικροοργανισμούς χάρη στη φάση πλύσης με τη θερμο‐
κρασία να διατηρείται πάνω από τους 60°C για μερικά λεπτά.
Αυτό βοηθάει στην απομάκρυνση μικροβίων, βακτηρίων, μι‐
κροοργανισμών και σωματιδίων. Μια φάση επιπλέον ξεβγάλμα‐
τος διασφαλίζει τη σωστή αφαίρεση των υπολειμμάτων απορ‐
ρυπαντικού και γύρης/αλλεργιογόνων στοιχείων. Με τον τρόπο
αυτό η πλύση είναι περισσότερο αποτελεσματική.

20 λεπτά - 3 kg
Βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα λίγο λερωμένα ή που
έχουν φορεθεί μόνο μία φορά.

www.aeg.com52



Πρόγραμμα Περιγραφή προγράμματος

Ρούχα υπαίθριων δρασ
Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό και βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα μαλακτικού στη
θήκη απορρυπαντικού.

Συνθετικά αθλητικά υφάσματα. Αυτό το πρόγραμμα είναι
σχεδιασμένο για απαλή πλύση μοντέρνων αθλητικών ρούχων
για εξωτερικές δραστηριότητες και είναι επίσης κατάλληλο για
αθλητικά ρούχα όπως ρούχα γυμναστικής, ποδηλασίας ή τζό‐
κινγκ και παρόμοιων υφασμάτων. Το συνιστώμενο φορτίο ρού‐
χων είναι 2,5 kg.
Αδιάβροχα υφάσματα, αδιάβροχα υφάσματα που ανα‐
πνέουν και είδη που απωθούν το νερό. Αυτό το πρόγραμμα
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κύκλος επαναφοράς της
αδιαβροχοποίησης, ειδικά προσαρμοσμένο για τη φροντίδα
ρούχων με υδροφοβική επίστρωση. Για να εκτελεστεί ο κύκλος
επαναφοράς αδιαβροχοποίησης, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
• Ρίξτε το απορρυπαντικό στη θήκη .
• Ρίξτε ένα ειδικό προϊόν επαναφοράς για αδιάβροχα υφά‐

σματα στη θήκη για το μαλακτικό .
• Μειώστε τον όγκο του φορτίου στο 1 kg.

Για να βελτιώσετε περισσότερο τη δράση του
προϊόντος επαναφοράς για αδιάβροχα υφά‐
σματα, στεγνώστε τα ρούχα σε στεγνωτήριο
ρυθμίζοντας το πρόγραμμα στεγνώματος Ρού‐
χα υπαίθριων δρασ (εφόσον υπάρχει και αν
αναγράφεται στην ετικέτα φροντίδας των ρού‐
χων ότι επιτρέπεται το στέγνωμά τους σε στε‐
γνωτήριο).

Πάπλωμα
Μονές συνθετικές κουβέρτες, ρούχα με επένδυση, παπλώ‐
ματα, μπουφάν με πούπουλα και παρόμοια είδη.

Αθλητικά ρούχα
Συνθετικά και ευαίσθητα υφάσματα

Άδειασμα/Στύψιμο
Για στύψιμο των ρούχων και για άδειασμα του νερού του κά‐
δου. Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και ευαίσθητα
υφάσματα.

1) Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου ο κάδος περιστρέφεται αργά εξασφαλίζοντας μια απαλή πλύση.
Ενδέχεται να φαίνεται ότι ο κάδος δεν περιστρέφεται ή ότι δεν περιστρέφεται σωστά, αλλά αυτό είναι φυ‐
σιολογικό για αυτό το πρόγραμμα.
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Θερμοκρασία προγράμματος, μέγιστη ταχύτητα στυψίματος και μέγιστο φορτίο

Πρόγραμμα Προεπιλεγμένη
θερμοκρασία
Εύρος θερμο‐
κρασίας

Μέγιστη ταχύτητα
στυψίματος
Ταχύτητες στυψίμα‐
τος

Μέγιστο φορτίο

Προγράμματα πλύσης

Βαμβακερά
40 °C
95 °C - Κρύο

1400 σ.α.λ.
1400 σ.α.λ. - 400
σ.α.λ.

10 kg

Συνθετικά
40 °C
60 °C - Κρύο

1200 σ.α.λ.
1200 σ.α.λ. - 400
σ.α.λ.

3 kg

Ευαίσθητα
40 °C
40 °C - Κρύο

1200 σ.α.λ.
1200 σ.α.λ. - 400
σ.α.λ.

3 kg

Μάλλινα/Μεταξωτά

40 °C
40 °C - Κρύο

1200 σ.α.λ.
1200 σ.α.λ. - 400
σ.α.λ.

1,5 kg

Αντιαλλεργικό 60 °C
1400 σ.α.λ.
1400 σ.α.λ. - 400
σ.α.λ.

10 kg

20 λεπτά - 3 kg
30 °C
40 °C - 30 °C

1200 σ.α.λ.
1200 σ.α.λ. - 400
σ.α.λ.

3 kg

Ρούχα υπαίθριων δρασ
30 °C
40 °C - Κρύο

1200 σ.α.λ.
1200 σ.α.λ. - 400
σ.α.λ.

2,5 kg1)

1 kg2)

Πάπλωμα
40 °C
60 °C - Κρύο

800 σ.α.λ.
800 σ.α.λ. - 400 σ.α.λ. 3 kg

Αθλητικά ρούχα
30 °C
40 °C - Κρύο

1200 σ.α.λ.
1200 σ.α.λ. - 400
σ.α.λ.

3 kg

Άδειασμα/Στύψιμο
 

1400 σ.α.λ.
1400 σ.α.λ. 

10 kg

1) Πρόγραμμα πλύσης.
2) Πρόγραμμα πλύσης και φάση αδιαβροχοποίησης.
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Συμβατότητα επιλογών
προγραμμάτων
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ά 
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α
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εια

σμ
α/

Στ
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Επιλογές

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

         ■

■ ■ ■ ■ ■  ■  ■  

■ ■ ■        

 1) ■ ■ ■  ■      

■ ■ ■  ■    ■  

■ ■ ■  ■  ■  ■  

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

2) ■ ■ ■     ■   

3) ■ ■ ■        

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Απαλό Plus ■ ■ ■  ■   ■   
1) Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε θερμοκρασίες κάτω των 40 °C.
2) Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε θερμοκρασίες κάτω των 30 °C.
3) Εάν ρυθμίσετε την πιο σύντομη διάρκεια, συνιστάται η μείωση του μεγέθους του φορτίου. Μπορείτε να
φορτώσετε πλήρως τη συσκευή, αλλά τα αποτελέσματα της πλύσης μπορεί να είναι λιγότερο ικανοποιητι‐
κά.
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7.2 Woolmark Apparel Care -
Blue

Ο κύκλος πλυσίματος για μάλλινα αυτής
της συσκευής έχει εγκριθεί από την The

Woolmark Company για το πλύσιμο
μάλλινων προϊόντων με σήμανση
«πλύσιμο στο χέρι», υπό την
προϋπόθεση ότι τα ρούχα πλένονται
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται
από τον κατασκευαστή του παρόντος
πλυντηρίου ρούχων. Ακολουθείτε την
ετικέτα φροντίδας των ρούχων για το
στέγνωμα και για τις άλλες οδηγίες
πλύσης. M1512
Στο Η.Β., την Ιρλανδία, το Χονγκ Κονγκ
και την Ινδία, το σύμβολο Woolmark είναι
σήμα πιστοποίησης.

8. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
8.1 Κλείδωμα Ασφαλείας για
Παιδιά
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να
αποτρέψετε τα παιδιά να παίζουν με το
χειριστήριο.
• Για να ενεργοποιήσετε/

απενεργοποιήσετε αυτή την
επιλογή, αγγίξτε ταυτόχρονα τα
κουμπιά  και , μέχρι η
ένδειξη  να ανάψει/σβήσει στην
οθόνη.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την
επιλογή:
• Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/

Παύση: όλα τα κουμπιά και ο
διακόπτης επιλογής προγράμματος
απενεργοποιούνται (εκτός από το
κουμπί Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση).

• Πριν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/
Παύση: η συσκευή δεν μπορεί να τεθεί
σε λειτουργία.

Η συσκευή διατηρεί αυτή την επιλογή
μέχρι να την απενεργοποιήσετε.

8.2 Ηχητικά σήματα
Τα ηχητικά σήματα λειτουργούν όταν
ολοκληρώνεται το πρόγραμμα (σειρά
ήχων για περίπου 2 λεπτά).

Για απενεργοποίηση/ενεργοποίηση
των ηχητικών σημάτων, αγγίξτε
ταυτόχρονα τα κουμπιά  και  για
περίπου 6 δευτερόλεπτα.

Αν απενεργοποιήσετε τα
ηχητικά σήματα, αυτά θα
συνεχίσουν να λειτουργούν
όταν η συσκευή παρουσιάζει
κάποια δυσλειτουργία.

8.3 Μόνιμο Επιπλέον
Ξέβγαλμα 
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να έχετε
μόνιμα ενεργοποιημένο το επιπλέον
ξέβγαλμα όταν ρυθμίζετε ένα νέο
πρόγραμμα.
• Για να ενεργοποιήσετε/

απενεργοποιήσετε αυτή την
επιλογή, αγγίξτε ταυτόχρονα το
κουμπί  και το κουμπί  μέχρι να 
ανάψει/σβήσει η αντίστοιχη ένδειξη.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 
πάνω από την ένδειξη 
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9. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
1. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι πείροι

μεταφοράς έχουν αφαιρεθεί από τη
συσκευή.

2. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική
τροφοδοσία είναι διαθέσιμη και η
βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή.

3. Ρίξτε μια μικρή ποσότητα
απορρυπαντικού στη θήκη με τη

σήμανση .

4. Ρυθμίστε και ξεκινήστε ένα
πρόγραμμα για βαμβακερά στη
μέγιστη θερμοκρασία, χωρίς να
τοποθετήσετε ρούχα στον κάδο.

Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν ρύποι από τον
κάδο.

10. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.

10.1 Ενεργοποίηση της
συσκευής
1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην

πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
3. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/

Απενεργοποίηση για μερικά
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή.

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος (εάν είναι
ενεργοποιημένοι οι ήχοι). Ο διακόπτης
επιλογής προγράμματος ρυθμίζεται
αυτόματα στο πρόγραμμα Βαμβακερά.
Στην οθόνη εμφανίζεται το μέγιστο
φορτίο, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία, η
μέγιστη ταχύτητα στυψίματος, οι ενδείξεις
των φάσεων που αντιστοιχούν στο
πρόγραμμα και η διάρκεια του κύκλου.

10.2 Φόρτωση των ρούχων
1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Τινάζετε τα ρούχα πριν τα

τοποθετήσετε στη συσκευή.
3. Τοποθετήστε ένα-ένα τα ρούχα στον

κάδο.
Φροντίστε να μην προσθέσετε πάρα
πολλά ρούχα μέσα στον κάδο.
4. Κλείστε καλά την πόρτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν ρούχα ανάμεσα
στο λάστιχο στεγανοποίησης
και την πόρτα. Υπάρχει
κίνδυνος διαρροής νερού ή
πρόκλησης ζημιάς στα
ρούχα.

10.3 Προσθήκη του
απορρυπαντικού και των
προσθετικών πλύσης
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Θήκη για τη φάση πρόπλυσης, το
πρόγραμμα μουλιάσματος ή το
προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.
Θήκη για τη φάση πλύσης.

Θήκη για υγρά προσθετικά πλύσης
(μαλακτικό, προϊόντα
κολλαρίσματος).
Μέγιστο επίπεδο ποσότητας υγρών
προσθετικών.
Πτερύγιο για απορρυπαντικό σε
σκόνη ή σε υγρή μορφή.

Τηρείτε πάντα τις οδηγίες
που υπάρχουν στη
συσκευασία των
απορρυπαντικών
προϊόντων, αλλά συνιστούμε
να μην υπερβαίνετε το
μέγιστο υποδεικνυόμενο
επίπεδο ( ). Ωστόσο,
αυτή η ποσότητα εγγυάται τα
καλύτερα αποτελέσματα
πλύσης.

Μετά από ένα κύκλο
πλύσης, εάν είναι
απαραίτητο, αφαιρέστε
τυχόν υπολείμματα
απορρυπαντικού από τη
θήκη απορρυπαντικού.

10.4 Έλεγχος της θέσης του
πτερυγίου
1. Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη

απορρυπαντικού μέχρι να
σταματήσει.

2. Πιέστε τον μοχλό προς τα κάτω για
να αφαιρέσετε τη θήκη.

1

2

3. Για να χρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικό σε σκόνη, στρέψτε το
πτερύγιο προς τα πάνω.

4. Για να χρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικό σε υγρή μορφή,
στρέψτε το πτερύγιο προς τα κάτω.
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Με το πτερύγιο στη θέση
ΚΑΤΩ:

• Μην χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά με
ζελατινώδη ή
παχύρρευστη υφή.

• Μην τοποθετείτε
περισσότερο
απορρυπαντικό σε
υγρή μορφή από το
όριο που
υποδεικνύεται στο
πτερύγιο.

• Μη ρυθμίζετε τη φάση
πρόπλυσης.

• Μη ρυθμίζετε τη
λειτουργία
καθυστέρησης
έναρξης.

5. Μετρήστε και προσθέστε τη σωστή
ποσότητα απορρυπαντικού και
μαλακτικού.

6. Κλείστε προσεκτικά τη θήκη
απορρυπαντικού.

Βεβαιωθείτε ότι το πτερύγιο δεν
δημιουργεί εμπόδιο κατά το κλείσιμο της
θήκης.

10.5 Ρύθμιση ενός
προγράμματος
1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής

προγράμματος για να επιλέξετε το
επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης. Θα
ανάψει η ένδειξη του σχετικού
προγράμματος.

Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση
αναβοσβήνει.
Στην οθόνη εμφανίζεται το μέγιστο
δηλωμένο φορτίο για το πρόγραμμα, η
προεπιλεγμένη θερμοκρασία, η μέγιστη

ταχύτητα στυψίματος, οι ενδείξεις των
φάσεων πλύσης (όταν είναι διαθέσιμες)
και μια ενδεικτική διάρκεια του
προγράμματος.
2. Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή/και

την ταχύτητα στυψίματος, αγγίξτε τα
σχετικά κουμπιά.

3. Εάν θέλετε, ορίστε μία ή
περισσότερες επιλογές αγγίζοντας τα
σχετικά κουμπιά. Οι σχετικές ενδείξεις
ανάβουν στην οθόνη και οι δεδομένες
πληροφορίες αλλάζουν ανάλογα.

Σε περίπτωση που μια
επιλογή δεν είναι δυνατή,
δεν ανάβει καμία ένδειξη και
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

10.6 Έναρξη προγράμματος
με καθυστέρηση έναρξης
1. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση

Έναρξης επανειλημμένα μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός
χρόνος καθυστέρησης. Ανάβει η
ένδειξη .

2. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη
μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης.
Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη
μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.

Η προσαρμογή της
λειτουργίας PROSENSE
ξεκινά στο τέλος της
αντίστροφης μέτρησης.

Ακύρωση της καθυστέρησης
έναρξης αφού έχει ξεκινήσει
η αντίστροφη μέτρηση
Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση
έναρξης:
1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση για

να θέσετε τη συσκευή σε παύση. Η
σχετική ένδειξη θα αρχίσει να
αναβοσβήνει.

2. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση
Έναρξης επανειλημμένα, έως ότου
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη .

3. Αγγίξτε ξανά το κουμπί Έναρξη/
Παύση για να ξεκινήσει άμεσα το
πρόγραμμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 59



Αλλαγή της καθυστέρησης
έναρξης αφού έχει ξεκινήσει
η αντίστροφη μέτρηση
Για να αλλάξετε την καθυστέρηση
έναρξης:
1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση για

να θέσετε τη συσκευή σε παύση. Η
σχετική ένδειξη θα αρχίσει να
αναβοσβήνει.

2. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση
Έναρξης επανειλημμένα μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός
χρόνος καθυστέρησης.

3. Αγγίξτε ξανά το κουμπί Έναρξη/
Παύση για να ξεκινήσει η νέα
αντίστροφη μέτρηση.

10.7 Έναρξη ενός
προγράμματος
Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να
ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Η σχετική ένδειξη σταματά να
αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη.
Το πρόγραμμα ξεκινά και η πόρτα
κλειδώνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη .

Η αντλία αδειάσματος μπορεί
να λειτουργεί για λίγο πριν
από την πλήρωση της
συσκευής με νερό.

10.8 Ανίχνευση φορτίου
ProSense
Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση:
1. Η ένδειξη  αναβοσβήνει.
2. Ξεκινά η ανίχνευση του φορτίου

ρούχων ProSense για να υπολογιστεί
η πραγματική διάρκεια του
προγράμματος. Η ένδειξη  και οι
κουκίδες του χρόνου 
αναβοσβήνουν.

3. Μετά από περίπου 15 λεπτά,
εμφανίζεται στην οθόνη η νέα
διάρκεια του προγράμματος: η
ένδειξη  σβήνει και οι κουκίδες του
χρόνου  σταματούν να
αναβοσβήνουν.
Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τη
διάρκεια του προγράμματος σε σχέση

με το φορτίο, ώστε να επιτυγχάνονται
τέλεια αποτελέσματα πλύσης στον
ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η διάρκεια
του προγράμματος μπορεί να αυξηθεί
ή να μειωθεί.

Η ανίχνευση ProSense
διεξάγεται μόνο με τα πλήρη
προγράμματα πλύσης (όπου
δεν είναι επιλεγμένη η
παράλειψη φάσης).

10.9 Ενδείξεις φάσης
προγράμματος
Όταν το πρόγραμμα ξεκινά, η ένδειξη της
εκτελούμενης φάσης αναβοσβήνει και οι
ενδείξεις των άλλων φάσεων
παραμένουν σταθερά αναμμένες.
Π.χ. εκτελείται η φάση πλύσης ή

πρόπλυσης:  .
Όταν η φάση τελειώσει, η σχετική ένδειξη
σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει
σταθερά αναμμένη. Η ένδειξη της
επόμενης φάσης αρχίζει να αναβοσβήνει.
Π.χ. εκτελείται η φάση ξεβγάλματος:

 .

10.10 Διακοπή ενός
προγράμματος και αλλαγή
των επιλογών
Όταν το πρόγραμμα εκτελείται, μπορείτε
να αλλάξετε μόνο ορισμένες επιλογές:
1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Η σχετική ένδειξη θα αρχίσει να
αναβοσβήνει.
2. Αλλάξτε τις επιλογές. Οι πληροφορίες

που παρέχονται στην οθόνη
αλλάζουν ανάλογα.

3. Αγγίξτε πάλι το κουμπί Έναρξη/
Παύση.

Το πρόγραμμα πλύσης συνεχίζει.

10.11 Ακύρωση ενός
προγράμματος που
εκτελείται
1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/

Απενεργοποίηση για να ακυρώσετε
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το πρόγραμμα και να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Πιέστε ξανά το κουμπί
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε ένα νέο
πρόγραμμα πλύσης.

Εάν η φάση ProSense
διεξάγεται ήδη και η
πλήρωση νερού έχει ήδη
ξεκινήσει, το νέο πρόγραμμα
ξεκινά χωρίς επανάληψη
της φάσης ProSense. Το
νερό και το απορρυπαντικό
δεν αδειάζουν προκειμένου
να αποφευχθεί η σπατάλη.

10.12 Άνοιγμα της πόρτας
Εάν η θερμοκρασία και το
επίπεδο του νερού στον
κάδο είναι πολύ ψηλά ή/και ο
κάδος ακόμα περιστρέφεται,
δεν είναι δυνατόν να ανοίξετε
την πόρτα.

Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο
πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης, η
πόρτα της συσκευής είναι κλειδωμένη.
1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Στην οθόνη, η σχετική ένδειξη ασφάλισης
πόρτας σβήνει.
2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. Εάν

είναι απαραίτητο, προσθέστε ή
αφαιρέστε ρούχα.

3. Κλείστε την πόρτα και αγγίξτε το
κουμπί Έναρξη/Παύση.

Το πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης
επανεκκινούνται.

10.13 Τέλος του
προγράμματος
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η
συσκευή σταματά αυτόματα. Τα ηχητικά
σήματα τίθενται σε λειτουργία (εάν είναι
ενεργοποιημένα).
Στην οθόνη, όλες οι ενδείξεις των
φάσεων πλύσης σταθεροποιούνται και
στην περιοχή του χρόνου εμφανίζεται η
ένδειξη .

Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση
σβήνει.

Η πόρτα ξεκλειδώνει και η ένδειξη 
σβήνει.
1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/

Απενεργοποίηση για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πέντε λεπτά μετά από την ολοκλήρωση
του προγράμματος, η λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί
αυτόματα τη συσκευή.

Όταν ενεργοποιήσετε ξανά
τη συσκευή, στην οθόνη
εμφανίζεται το τέλος του
τελευταίου επιλεγμένου
προγράμματος. Στρέψτε τον
διακόπτη επιλογής
προγράμματος για να
επιλέξετε ένα νέο κύκλο.

2. Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος.
4. Αφήστε την πόρτα και τη θήκη

απορρυπαντικού ελαφρώς ανοιχτά
για την αποτροπή σχηματισμού
μυκήτων και δυσάρεστων οσμών.

5. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.

10.14 Άδειασμα του νερού
μετά την ολοκλήρωση του
κύκλου
Εάν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ή μια
επιλογή που δεν αδειάζει το νερό του
τελευταίου ξεβγάλματος, το πρόγραμμα
ολοκληρώνεται αλλά:

• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη , η
ένδειξη της επιλογής  ή  και η
ένδειξη κλειδωμένης πόρτας . Η
ένδειξη της εκτελούμενης φάσης 
αναβοσβήνει.

• Ο κάδος εξακολουθεί να
περιστρέφεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα για την αποτροπή
τσαλακώματος των ρούχων.

• Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη.
• Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να

ανοίξετε την πόρτα:
1. Εάν είναι απαραίτητο, αγγίξτε το

κουμπί Στύψιμο για να μειώσετε την
ταχύτητα στυψίματος που προτείνεται
από τη συσκευή.
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2. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση:
• Εάν έχετε ρυθμίσει , η

συσκευή αδειάζει το νερό και
στύβει.

• Εάν έχετε ρυθμίσει , η συσκευή
μόνο αδειάζει το νερό.

Η ένδειξη της επιλογής  ή  σβήνει,
ενώ η ένδειξη  αναβοσβήνει και στη
συνέχεια σβήνει.
3. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα

και η ένδειξη κλειδωμένης πόρτας
 σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την

πόρτα.
4. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/

Απενεργοποίηση για μερικά
δευτερόλεπτα για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σε αυτή την περίπτωση, η
συσκευή αδειάζει το νερό
αυτόματα μετά από περίπου
18 ώρες.

10.15 Επιλογή αναμονής
Η λειτουργία αναμονής απενεργοποιεί
αυτόματα τη συσκευή για να μειώσει την
κατανάλωση ενέργειας όταν:

• Δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 5
λεπτά πριν αγγίξετε το κουμπί
Έναρξη/Παύση.
Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση για να
ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

• Πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος πλύσης
Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση για να
ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
Η οθόνη εμφανίζει το τέλος του
τελευταία επιλεγμένου προγράμματος.
Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής
προγράμματος για να επιλέξετε ένα
νέο κύκλο.

Αν έχετε επιλέξει ένα
πρόγραμμα ή μια λειτουργία
που ολοκληρώνεται με
παραμονή νερού στον κάδο,
η λειτουργία αναμονής δεν
απενεργοποιεί τη συσκευή
ώστε να σας υπενθυμίσει να
αδειάσετε τον κάδο.

11. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.

11.1 Φορτίο ρούχων
• Χωρίστε τα ρούχα σε: λευκά,

χρωματιστά, συνθετικά, ευαίσθητα και
μάλλινα.

• Τηρείτε τις οδηγίες πλύσης στις
ετικέτες των ρούχων.

• Μην πλένετε λευκά και χρωματιστά
ρούχα μαζί.

• Ορισμένα χρωματιστά ρούχα μπορεί
να ξεθωριάσουν κατά την πρώτη
πλύση. Σας συνιστούμε να τα πλένετε
χωριστά τις πρώτες δύο φορές.

• Κουμπώνετε τις μαξιλαροθήκες, τα
φερμουάρ, τις κόπιτσες και τα
κουμπιά. Δένετε τις ζώνες.

• Αδειάζετε τις τσέπες και ξεδιπλώνετε
τα ρούχα.

• Πλένετε τα ρούχα με πολλές
στρώσεις, τα μάλλινα και τα ρούχα με
στάμπες από την ανάποδη.

• Κάνετε προεργασία αφαίρεσης των
δύσκολων λεκέδων.

• Χρησιμοποιείτε ειδικό απορρυπαντικό
για τους δύσκολους λεκέδες.

• Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με τις
κουρτίνες. Αφαιρείτε τα γαντζάκια και
τοποθετείτε τις κουρτίνες σε δίχτυ
πλυσίματος ή σε μαξιλαροθήκη.

• Μην πλένετε ρούχα χωρίς στρίφωμα ή
ρούχα με σκισίματα. Για μικρά ή/και
ευαίσθητα υφάσματα, χρησιμοποιείτε
δίχτυ πλυσίματος (π.χ. σουτιέν με
μπανέλες, ζώνες, καλσόν, κ.λπ.).

• Όταν το φορτίο είναι πολύ μικρό,
μπορεί να προκληθούν προβλήματα
ισορροπίας κατά τη φάση στυψίματος,
με αποτέλεσμα τον υπερβολικό
κραδασμό. Σε περίπτωση που συμβεί
αυτό:
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a. διακόψτε το πρόγραμμα και
ανοίξτε την πόρτα (ανατρέξτε
στην ενότητα «Άνοιγμα της
πόρτας ενώ είναι σε εξέλιξη ένα
πρόγραμμα ή η καθυστέρηση
έναρξης»),

b. κατανείμετε ξανά τα ρούχα στον
κάδο με το χέρι έτσι ώστε να γίνει
ομοιόμορφη κατανομή τους στον
κάδο,

c. πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Η φάση στυψίματος συνεχίζει.

11.2 Επίμονοι λεκέδες
Για μερικούς λεκέδες δεν αρκεί το νερό
και το απορρυπαντικό.
Συνιστούμε να κάνετε προεργασία
αφαίρεσης αυτών των λεκέδων πριν
τοποθετήσετε τα ρούχα στο πλυντήριο.
Διατίθενται ειδικά αφαιρετικά λεκέδων.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αφαιρετικό
για τον τύπο του λεκέ και του υφάσματος.

11.3 Απορρυπαντικά και
άλλες επεξεργασίες
• Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά

και άλλες επεξεργασίες κατάλληλα για
χρήση σε πλυντήριο ρούχων:
– απορρυπαντικά σε σκόνη για κάθε

τύπο υφάσματος,
– απορρυπαντικά σε σκόνη για

ευαίσθητα υφάσματα (μέγ.
θερμοκρασία 40 °C) και μάλλινα,

– απορρυπαντικά σε υγρή μορφή,
κατά προτίμηση για προγράμματα
πλύσης σε χαμηλή θερμοκρασία
(μέγ. θερμοκρασία 60 °C), για
κάθε τύπο υφάσματος ή ειδικά
μόνο για μάλλινα.

• Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς
τύπους απορρυπαντικών.

• Για την προστασία του περιβάλλοντος,
μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη
ποσότητα απορρυπαντικού από τη
συνιστώμενη.

• Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη
συσκευασία των απορρυπαντικών ή

άλλων επεξεργασιών χωρίς να
υπερβαίνετε το μέγιστο
υποδεικνυόμενο επίπεδο ( ).

• Χρησιμοποιείτε τα συνιστώμενα
απορρυπαντικά για τον τύπο και το
χρώμα των ρούχων, τη θερμοκρασία
του προγράμματος πλύσης και τον
βαθμό λερώματος.

11.4 Οικολογικές συμβουλές
• Για την πλύση κανονικά λερωμένων

ρούχων, χρησιμοποιείτε προγράμματα
χωρίς φάση πρόπλυσης.

• Περιμένετε πάντα έως ότου
συμπληρωθεί το μέγιστο
επιτρεπόμενο φορτίο ρούχων, για να
ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης.

• Εάν κάνετε προεργασία αφαίρεσης
των λεκέδων, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αφαιρετικό λεκέδων
όταν επιλέγετε κάποιο πρόγραμμα με
χαμηλή θερμοκρασία.

• Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού στο
οικιακό σας σύστημα, ώστε να
χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα
απορρυπαντικού. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Σκληρότητα νερού».

11.5 Σκληρότητα νερού
Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας είναι υψηλή ή μέτρια, συνιστάται να
χρησιμοποιείτε προσθετικό πλύσης για
την αποσκλήρυνση του νερού. Σε
περιοχές όπου η σκληρότητα του νερού
είναι χαμηλή, δεν χρειάζεται να το
χρησιμοποιείτε.
Για πληροφορίες σχετικά με τη
σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας,
επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία
ύδρευσης.
Χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα
προσθετικού πλύσης για την
αποσκλήρυνση του νερού. Τηρείτε τις
οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία
του προϊόντος.
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12. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.

12.1 Εξωτερικό καθάρισμα
Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ήπιο
σαπούνι και χλιαρό νερό. Σκουπίζετε
καλά όλες τις επιφάνειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε
οινόπνευμα, διαλυτικά ή
χημικά προϊόντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην καθαρίζετε τις
μεταλλικές επιφάνειες με
απορρυπαντικό που έχει
βάση τη χλωρίνη.

12.2 Αφαίρεση αλάτων
Αν η σκληρότητα του νερού
στην περιοχή σας είναι
υψηλή ή μέτρια, συνιστάται
να χρησιμοποιείτε
αποσκληρυντικό νερού για
πλυντήρια ρούχων.

Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για άλατα.
Τα συνηθισμένα απορρυπαντικά
περιέχουν ήδη ουσίες αποσκλήρυνσης
του νερού, αλλά συνιστούμε κατά
διαστήματα να εκτελείτε έναν κύκλο με
άδειο κάδο και κάποιο αποσκληρυντικό
νερού.

Τηρείτε πάντα τις οδηγίες
που υπάρχουν στη
συσκευασία του προϊόντος.

12.3 Πλύση συντήρησης
Τα προγράμματα που εκτελούνται σε
χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να
αφήσουν υπολείμματα απορρυπαντικού
μέσα στον κάδο. Εκτελείτε τακτικά πλύση
συντήρησης. Για να το κάνετε αυτό:
• Βγάλτε όλα τα ρούχα από τον κάδο.
• Επιλέξτε το πρόγραμμα για

βαμβακερά στη μέγιστη θερμοκρασία
ή, εάν είναι διαθέσιμο,

χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα
Καθαρισμός Πλυντηρίου. Προσθέστε
στον άδειο κάδο μια μικρή ποσότητα
απορρυπαντικού σε σκόνη, για να
ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα.

12.4 Λάστιχο πόρτας

Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο και
απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από το
εσωτερικό τμήμα.

12.5 Καθάρισμα του κάδου
Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για την
αποφυγή συγκέντρωσης σωματιδίων
σκουριάς.
Για ένα πλήρες καθάρισμα:
1. Καθαρίζετε τον κάδο με ειδικά

προϊόντα για ανοξείδωτο ατσάλι.
Τηρείτε πάντα τις οδηγίες
που υπάρχουν στη
συσκευασία του προϊόντος.

2. Εκτελέστε ένα σύντομο πρόγραμμα
για βαμβακερά σε υψηλή
θερμοκρασία ή, εάν είναι διαθέσιμο
χρησιμοποιήστε το
πρόγραμμαΚαθαρισμός Πλυντηρίου.
Προσθέστε στον άδειο κάδο μια μικρή
ποσότητα απορρυπαντικού σε
σκόνη, για να ξεπλύνετε τυχόν
υπολείμματα.

12.6 Καθαρισμός της θήκης
απορρυπαντικού
Για την αποφυγή πιθανών επικαθίσεων
ξηρού απορρυπαντικού ή πηγμένου
μαλακτικού ή/και τον σχηματισμό
μούχλας στο συρτάρι της θήκης
απορρυπαντικού, σε αραιά διαστήματα
ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία
καθαρισμού:
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1. Ανοίξτε το συρτάρι. Πιέστε την
αρπάγη προς τα κάτω όπως
υποδεικνύεται στην εικόνα και
τραβήξτε το προς τα έξω.

1

2

2. Αφαιρέστε το επάνω μέρος της θήκης
προσθετικού πλύσης για ευκολότερο
καθάρισμα και ξεπλύνετέ το με
τρεχούμενο χλιαρό νερό, για να
απομακρύνετε τυχόν ίχνη
συσσωρευμένου απορρυπαντικού.
Αφού το καθαρίσετε,
ξανατοποθετήστε το επάνω μέρος
στη θέση του.

3. Φροντίστε να απομακρύνετε κάθε
υπόλειμμα απορρυπαντικού από το
επάνω και κάτω μέρος της υποδοχής.
Καθαρίστε την υποδοχή με μια μικρή
βούρτσα.

4. Εισαγάγετε το συρτάρι
απορρυπαντικού στις ράγες οδηγούς
και κλείστε το. Εκτελέστε το
πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς
ρούχα μέσα στον κάδο.

12.7 Καθάρισμα της αντλίας
αδειάσματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.

Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο
της αντλίας αδειάσματος και
διασφαλίζετε ότι είναι
καθαρό.

Καθαρίστε την αντλία αδειάσματος, εάν:
• Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
• Ο κάδος δεν περιστρέφεται.
• Ακούγεται ένας ασυνήθιστος θόρυβος

από τη συσκευή λόγω φραγής της
αντλίας αδειάσματος.

• Στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός
βλάβης .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Μην αφαιρείτε το φίλτρο

ενώ η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία.

• Μην καθαρίζετε την
αντλία εάν το νερό στο
εσωτερικό της συσκευής
είναι ζεστό. Περιμένετε
μέχρι το νερό να κρυώσει

Ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία για να καθαρίσετε την
αντλία:
1. Ανοίξτε το κάλυμμα της αντλίας.
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1

2

2. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο
κάτω από την αντλία αδειάσματος για
να συλλέξετε το νερό που θα τρέξει.

3. Πιέστε τους δύο μοχλούς και
τραβήξτε τον αγωγό αδειάσματος
προς τα εμπρός για να τον ανοίξετε.

2

11

4. Αφήστε το νερό να τρέξει.

5. Όταν γεμίσει το δοχείο με νερό,
κλείστε τον αγωγό αδειάσματος και
αδειάστε το δοχείο.

6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 μέχρι
το νερό να σταματήσει να τρέχει.

1

2

7. Κλείστε τον αγωγό αδειάσματος και
στρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
για να το αφαιρέσετε.

1

2

8. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε
χνούδια και αντικείμενα από την
υποδοχή του φίλτρου.

9. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της
αντλίας μπορεί να περιστρέφεται. Εάν
δεν περιστρέφεται, επικοινωνήστε με
το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

10. Καθαρίστε το φίλτρο με τρεχούμενο
νερό.
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11. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο
στους ειδικούς οδηγούς
περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει καλά το
φίλτρο, για την αποτροπή διαρροών.

1

2

12. Κλείστε την πρόσβαση της αντλίας.

2

1

12.8 Καθάρισμα του σωλήνα
παροχής και του φίλτρου της
βαλβίδας
Συνιστάται να καθαρίζετε κατά
διαστήματα τα φίλτρα του σωλήνα
παροχής και της βαλβίδας, για να
απομακρύνονται τυχόν κατάλοιπα που
συσσωρεύονται με την πάροδο του
χρόνου:

1. Αφαιρέστε τον σωλήνα παροχής από
τη βρύση και καθαρίστε το φίλτρο.

1

2

3

2. Αφαιρέστε τον σωλήνα παροχής από
τη συσκευή χαλαρώνοντας το
παξιμάδι δακτυλίου.

3. Καθαρίστε το φίλτρο βαλβίδας στο
πίσω μέρος της συσκευής με μια
οδοντόβουρτσα.

4. Όταν ξανασυνδέσετε τον σωλήνα στο
πίσω μέρος της συσκευής, στρέψτε
τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
(όχι κατακόρυφα) ανάλογα με τη
θέση της βρύσης παροχής νερού.
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12.9 Επείγον άδειασμα του
νερού
Εάν η συσκευή δεν μπορεί να αδειάσει το
νερό, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία η
οποία περιγράφεται στην παράγραφο
«Καθάρισμα του φίλτρου αδειάσματος».
Εάν απαιτείται, καθαρίστε την αντλία.

12.10 Προστασία από τον
πάγο
Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε
χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να

φτάσει κοντά στους 0 °C ή πιο κάτω,
αφαιρέστε το υπολειπόμενο νερό από τον
σωλήνα παροχής και από την αντλία
αδειάσματος.
1. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας

από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
3. Τοποθετήστε τα δύο άκρα του

σωλήνα παροχής σε μια λεκάνη και
αφήστε το νερό να τρέξει από το
σωλήνα.

4. Αδειάστε την αντλία αδειάσματος.
Ανατρέξτε στη διαδικασία
αδειάσματος νερού έκτακτης
ανάγκης.

5. Όταν η αντλία αδειάσματος είναι
κενή, τοποθετήστε ξανά τον σωλήνα
παροχής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι η
θερμοκρασία είναι πάνω από
0 °C, πριν χρησιμοποιήσετε
ξανά τη συσκευή.
Ο κατασκευαστής δεν
ευθύνεται για βλάβες που
οφείλονται σε χαμηλές
θερμοκρασίες.

13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.

13.1 Εισαγωγή
Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη
λειτουργία.
Αρχικά, προσπαθήστε να βρείτε τρόπο
επίλυσης του προβλήματος (ανατρέξτε
στον πίνακα). Εάν το πρόβλημα
παραμένει, επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Σε περίπτωση σοβαρών
προβλημάτων, τα ηχητικά σήματα
ενεργοποιούνται, στην οθόνη
εμφανίζεται έναν κωδικός βλάβης και
το κουμπί Έναρξη/Παύση μπορεί να
αναβοσβήνει συνεχώς:

•  - Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά
με νερό.

•  - Η συσκευή δεν αδειάζει το
νερό.

•  - Η πόρτα της συσκευής είναι
ανοιχτή ή δεν έχει κλείσει σωστά.
Ελέγξτε την πόρτα!

Αν η συσκευή έχει
φορτωθεί υπερβολικά,
αφαιρέστε μερικά ρούχα
από τον κάδο ή/και
πιέζετε την πόρτα ενώ
αγγίζετε το κουμπί
Έναρξη/Παύση μέχρι η
ένδειξη  να
σταματήσει να
αναβοσβήνει (δείτε την
παρακάτω εικόνα).
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•  - Η ηλεκτρική τροφοδοσία δεν
είναι σταθερή. Περιμένετε μέχρι να

σταθεροποιηθεί η ηλεκτρική
τροφοδοσία.

•  - Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ
των ηλεκτρονικών στοιχείων της
συσκευής. Απενεργοποιήστε τη
συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από την εκτέλεση
οποιουδήποτε ελέγχου,
απενεργοποιείτε τη συσκευή.

13.2 Πιθανές βλάβες

Πρόβλημα Πιθανή αντιμετώπιση

Το πρόγραμμα δεν ξεκι‐
νά.

Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει συνδεθεί στην πρίζα.

 Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.

 Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια στον πίνακα
ασφαλειών.

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε αγγίξει το Έναρξη/Παύση.

 Αν είναι ρυθμισμένη η καθυστέρηση έναρξης, ακυρώστε τη
ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος της αντίστροφης μέτρησης.

 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Κλείδωμα Ασφαλείας για Παι‐
διά, εάν είναι ενεργοποιημένη.

Η συσκευή δεν γεμίζει
σωστά με νερό.

Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή.

 Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχής νερού δεν είναι πολύ χα‐
μηλή. Για την πληροφορία αυτή, επικοινωνήστε με την τοπική
υπηρεσία ύδρευσης.

 Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν είναι φραγμένη.

Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής και το φίλτρο
της βαλβίδας δεν είναι φραγμένα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει συστραφεί,
υποστεί ζημιά ή τσακίσει.

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού είναι
σωστή.
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Πρόβλημα Πιθανή αντιμετώπιση

Η συσκευή γεμίζει με νε‐
ρό και κατόπιν αδειάζει
αμέσως.

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος βρίσκεται στη σωστή
θέση. Ο σωλήνας μπορεί να έχει τοποθετηθεί πολύ χαμηλά
(ανατρέξτε στην παράγραφο «Άδειασμα του νερού»).

Η συσκευή δεν αδειάζει
το νερό.

Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι του νιπτήρα δεν είναι φραγμένο.

 Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συστραφεί ή
τσακίσει.

 Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Κα‐
θαρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».

 Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος είναι σω‐
στή.

 Ρυθμίστε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν είχατε ρυθμίσει πρό‐
γραμμα χωρίς φάση αδειάσματος.

 Ρυθμίστε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν είχατε ρυθμίσει επιλο‐
γή που τελειώνει με νερό στον κάδο.

Δεν λειτουργεί η φάση
στυψίματος ή ο κύκλος
πλυσίματος διαρκεί πε‐
ρισσότερο από ό,τι συν‐
ήθως.

Επιλέξτε το πρόγραμμα στυψίματος.

 Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Κα‐
θαρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».

 Κατανείμετε με το χέρι τα ρούχα στον κάδο και ξεκινήστε πάλι
τη φάση στυψίματος. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκαλείται
από προβλήματα ισορροπίας.

Υπάρχει διαρροή νερού
στο πάτωμα.

Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι των σωλήνων νερού είναι καλά
σφιγμένοι και ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού.

 Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει υποστεί ζημιά.

 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό απορρυπαντικό και τη
σωστή ποσότητά του.

Δεν μπορείτε να ανοίξετε
την πόρτα της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα πλύσης που τε‐
λειώνει με παραμονή νερού στον κάδο.

 Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα πλύσης έχει ολοκληρωθεί.

 Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος ή στυψίματος, εάν υπάρ‐
χει νερό στον κάδο.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα.
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Πρόβλημα Πιθανή αντιμετώπιση

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να οφείλεται σε βλάβη της συ‐
σκευής. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Αν χρειαστεί να ανοίξετε την πόρτα, διαβάστε προσεκτικά την
ενότητα «Επείγον άνοιγμα πόρτας».

Ακούγεται ένας ασυνήθι‐
στος θόρυβος από τη συ‐
σκευή και η συσκευή δο‐
νείται.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριζοντιωμένη σωστά. Ανα‐
τρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση».

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας ή/και
τους πείρους μεταφοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάστα‐
ση».

 Προσθέστε περισσότερα ρούχα στον κάδο. Το φορτίο μπορεί
να είναι πολύ μικρό.

Η διάρκεια του προγράμ‐
ματος αυξάνεται ή μειώ‐
νεται κατά την εκτέλεση
του προγράμματος.

Η λειτουργία ProSense έχει τη δυνατότητα προσαρμογής της
διάρκειας του προγράμματος ανάλογα με τον τύπο και το μέγε‐
θος φορτίου των ρούχων. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Ανί‐
χνευση φορτίου ProSense» στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρή‐
ση».

Τα αποτελέσματα της
πλύσης δεν είναι ικανο‐
ποιητικά.

Αυξήστε την ποσότητα απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήστε κά‐
ποιο άλλο.

 Χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για την αφαίρεση των επίμο‐
νων λεκέδων πριν από την πλύση των ρούχων.

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία.

 Μειώστε τον όγκο του φορτίου.

Υπερβολικός αφρός στον
κάδο κατά τη διάρκεια
του κύκλου πλύσης.

Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.

Μετά από τον κύκλο πλύ‐
σης, υπάρχουν κάποια
υπολείμματα απορρυπα‐
ντικού μέσα στο συρτάρι
της θήκης.

Βεβαιωθείτε ότι το πτερύγιο βρίσκεται στη σωστή θέση (ΠΑΝΩ
για απορρυπαντικό σε σκόνη - ΚΑΤΩ για απορρυπαντικό σε
υγρή μορφή).
Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει τη θήκη απορρυπαντικού
σύμφωνα με τις ενδείξεις που δίνονται στο παρόν εγχειρίδιο
χρήστη.

Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο στο
οποίο διακόπηκε.
Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Εάν στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί σφάλματος. Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
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14. ΤΙΜΈΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ

Τα δεδομένα σε αυτόν τον πίνακα είναι κατά προσέγγιση. Διάφορες μετα‐
βλητές μπορούν να επηρεάσουν τα δεδομένα: η ποσότητα και το είδος
των ρούχων, η θερμοκρασία του νερού και η θερμοκρασία περιβάλλο‐
ντος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης, η τεχνολογία Prosense
μπορεί να μεταβάλλει τη διάρκεια πλύσης και τις τιμές κατανάλωσης. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο «Ανίχνευση
φορτίου Prosense» στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση».

Προγραμματα Φορτίο
(kg)

Κατανά‐
λωση
ενέργειας
(kWh)

Κατανά‐
λωση νε‐
ρού (λί‐
τρα)

Διάρκεια
προγράμ‐
ματος κα‐
τά προ‐
σέγγιση
(λεπτά)

Παραμέ‐
νουσα
υγρασία
(%)1)

Βαμβακερά 60°C 10 2,04 87 240 52

Βαμβακερά 40°C 10 1,40 83 210 52

Συνθετικά 40°C 3 0,80 61 140 35

Ευαίσθητα 40°C 3 0,56 75 95 35

Μάλλινα/Μεταξωτά 30°C 1,5 0,42 62 75 30

Τυπικά προγράμματα για βαμβακερά

Τυπικό πρόγραμμα για βαμ‐
βακερά 60°C 

10 1,02 57 252 52

Τυπικό πρόγραμμα για βαμ‐
βακερά 60°C 

5 0,75 46 205 52

Τυπικό πρόγραμμα για βαμ‐
βακερά 40°C 

5 0,67 46 205 52

1) Στο τέλος της φάσης στυψίματος.

Κατάσταση απενεργοποίησης (W) Κατάσταση παραμονής εν ενεργεία (W)

0.30 0.30

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα συμμορφώνονται με τον κανονι‐
σμό 1015/2010 της Επιτροπής της ΕΕ για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EK
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15. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Διαστάσεις Πλάτος/ Ύψος/ Βάθος/

Συνολικό βάθος
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm

Ηλεκτρική σύνδεση Τάση
Συνολική ισχύς
Ασφάλεια
Συχνότητα

230 V
2.200 W
10 A
50 Hz

Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου στερεών
σωματιδίων και υγρασίας που βεβαιώνεται από το
προστατευτικό κάλυμμα, εκτός όπου ο εξοπλισμός
χαμηλής τάσης δεν έχει προστασία κατά της υγρα‐
σίας

IPX4

Πίεση παροχής νερού Ελάχιστο
Μέγιστο

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Παροχή νερού 1) Κρύο νερό

Μέγιστο Φορτίο Βαμβακερά 10 kg

Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης A+++ -20%

Ταχύτητα Στυψίματος Μέγιστο 1400 σ.α.λ.
1) Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού σε βρύση παροχής νερού με σπείρωμα 3/4'' .

16. ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
16.1 Διάθεση από την
τοποθεσία www.aeg.com/
shop ή από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο

Μόνο κατάλληλα εξαρτήματα
εγκεκριμένα από την AEG
διασφαλίζουν τα πρότυπα
ασφαλείας της συσκευής. Σε
περίπτωση που
χρησιμοποιηθούν μη
εγκεκριμένα εξαρτήματα,
τυχόν αξιώσεις δεν θα είναι
έγκυρες.

16.2 Σετ πλακών πρόσδεσης
Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε βάση,
ασφαλίστε την στις πλάκες πρόσδεσης.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που
συνοδεύουν το εξάρτημα.

16.3 Σετ στοίβαξης

Το στεγνωτήριο μπορεί να τοποθετηθεί
πάνω από το πλυντήριο ρούχων, μόνο
με τη χρήση του σωστού σετ
στοίβαξης, εγκεκριμένο από την AEG.
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Επιβεβαιώστε το συμβατό
σετ στοίβαξης ελέγχοντας το
βάθος των συσκευών σας.

Το σετ στοίβαξης, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με τις συσκευές
που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο που
παρέχεται με το εξάρτημα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που
συνοδεύουν τη συσκευή και το εξάρτημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην τοποθετείτε το
στεγνωτήριο κάτω από το
πλυντήριο ρούχων.

17. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

*
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