
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 



Απεικόνιση των μερών του προϊόντος 
 
Α. Πίνακας ελέγχου 
 

 
 
1. Πλήκτρο Power: Πραγματοποιεί ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προϊόντος 
2. Οθόνη και ενδείξεις: 
• Οθόνη: Εμφανίζει την υπολειπομένη διάρκεια και κατάσταση προγράμματος. 
• Ένδειξη λαμπρυντικού : Ανάβει όταν θα πρέπει να ξαναγεμίσετε το δοχείο. 
• Ένδειξη προσθήκης αλάτων : Ανάβει όταν θα πρέπει να γεμίσετε το δοχείο. 
• Ώρα καθυστέρησης: Επιλογή 24 ωρών. 
• Ενδείξεις προγραμμάτων: . 
3. Πλήκτρο Delay: Πραγματοποιεί καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας του προϊόντος. 
4. Πλήκτρο επιλογής προγράμματος πλύσης: Πραγματοποιεί επιλογή κύκλων πλύσης. 
5. Πλήκτρο έναρξης/παύσης λειτουργίας: Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να πραγματοποιήσετε 
έναρξη  παύση λειτουργίας του προϊόντος. 
 
Β. Μπροστινή και πίσω όψη του προϊόντος 
 

 
 
1. Δοχείο άλατος 
2. Δοχείο απορρυπαντικού 
3. Καλάθι για μαχαιροπήρουνα 
4. Συγκρότημα φίλτρου 
5. Λαμπρυντικό 
6. Βραχίονες ψεκασμού 
7. Ράφι για κούπες 
8. Καλάθι 
9. Σωλήνας εισόδου νερού στο προϊόν 
10. Σωλήνας εξόδου νερού προς αποχέτευση 



Πριν από τη πρώτη χρήση 
 
Προσθήκη άλατος στο μαλακτικό 
 
Σημείωση: Πάντα να χρησιμοποιείτε άλατα σχεδιασμένα για χρήση σε πλυντήριο πιάτων.  
 

 
 
Το δοχείο άλατος βρίσκεται κάτω από το καλάθι και μπορεί να γεμίσει με τον ακόλουθο 
τρόπο: 
1. Αφαιρέστε το καλάθι και ξεβιδώστε το καπάκι από το δοχείο άλατος (εικόνα 1). 
2. Πριν την πρώτη πλύση, προσθέσετε 1 λίτρο νερού στο δοχείο άλατος του προϊόντος. 
3. Τοποθετήστε την άκρη του παρεχομένου χωνιού στην οπή και ρίξτε περίπου 1 κιλό 
άλατος. Είναι φυσιολογικό μια μικρή ποσότητα νερού να βγει από το δοχείο άλατος (εικόνα 
2). 
4. Μόλις γεμίσετε το δοχείο άλατος, τοποθετήστε ξανά το καπάκι περιστρέφοντας το 
δεξιόστροφα για να ασφαλίσει. 
5. Συνήθως η ένδειξη συμπλήρωσης άλατος θα πρέπει να σταματήσει να φωτίζεται 2-6 
ημέρες από την ημέρα που συμπληρώσατε το δοχείο άλατος. 
6. Αμέσως αφού γεμίσετε το δοχείο άλατος, θα πρέπει να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης. 
Προτείνουμε την χρήση του γρήγορου προγράμματος. Αν δεν το κάνετε αυτό, το συγκρότημα 
φίλτρου, η αντλία η αλλά σημαντικά μέρη του προϊόντος ενδέχεται να πάθουν ζημιά από το 
αλατόνερο και δεν θα μπορούν να καλυφτούν από την εγγύηση. 
Σημειώσεις:  
• Το δοχείο άλατος θα πρέπει να ξαναγεμίζεται μόνο όταν ανάβει η ένδειξη συμπλήρωσης 

δοχείου άλατος. Ανάλογα με το πόσο γρήγορα διαλύεται το αλάτι, η ειδοποίηση άλατος 
μπορεί να παραμείνει ενεργή ακόμα και αν το δοχείο άλατος είναι γεμάτο. Αν το προϊόν 
δεν διαθέτει ειδοποίηση δοχείου άλατος, μπορείτε να αποφασίσετε πότε να προσθέσετε 
αλάτι στο μαλακτικό, ανάλογα με τους κύκλους πλύσης που έχει πραγματοποιήσει το 
προϊόν. 

• Αν υπάρχουν υπολείμματα από αλάτι, θα πρέπει να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα 
μουλιάσματος η γρήγορο πρόγραμμα για να καθαριστεί το επιπλέον αλάτι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ρύθμιση της κατανάλωσης άλατος 
 

 
 
1. Μεταβείτε στην λειτουργιά ρύθμισης του προϊόντος: Κλείστε την θύρα του και μέσα σε 60 
δευτερόλεπτα πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο Start/Pause για 5 δευτερόλεπτα, ώστε το 
προϊόν να μεταβεί στην λειτουργία ρύθμισης. 
2. Επιλέξτε ένα επίπεδο κατανάλωσης άλατος: Πιέστε το πλήκτρο Start/Pause για να 
επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με την περιοχή σας. Κάθε φορά που πιέζετε το 
πλήκτρο Start/Pause, η ρύθμιση θα αλλάζει με τον ακόλουθο τρόπο: H1 -> H2 -> H3 -> H4 -
> H5 -> H6. 
3. Πραγματοποιήστε έξοδο από την λειτουργία ρύθμισης: Αν δεν πραγματοποιήσετε κάποια 
ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα, το προϊόν θα πραγματοποιήσει έξοδο από την λειτουργία 
ρύθμισης και θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. 
Για να επιλέξετε το επίπεδο κατανάλωσης άλατος του προϊόντος, συμβουλευτείτε τον 
ακόλουθο πινάκα: 
 

 
 
Σημειώσεις: 
1) Γερμανική μονάδα μέτρησης σκληρότητας νερού. 
2) Millimol, διεθνής μονάδα μέτρησης σκληρότητας νερού. 
*) Προεπιλεγμένη ρύθμιση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γέμισμα του δοχείου λαμπρυντικού 
 
Α. Πληροφορίες για το λαμπρυντικό 
Το λαμπρυντικό  απελευθερώνεται κατά την τελική πλύση για να αποτρέψει στο νερό να 
αφήσει σταγονίδια στα πιάτα σας, τα οποία μπορούν να αφήσουν λεκέδες. Επίσης βελτιώνει 
το στέγνωμα, επιτρέποντας στο νερό να κυλήσει από τα πιάτα. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο 
για χρήση υγρών λαμπρυντικών. Το δοχείο λαμπρυντικού βρίσκεται στο εσωτερικό της 
πόρτας δίπλα από το δοχείο απορρυπαντικού.  Για να γεμίσετε το δοχείο λαμπρυντικού, 
ανοίξτε το καπάκι του, και ρίξτε μέσα στο δοχείο το λαμπρυντικό, μέχρι η ένδειξη στάθμης 
να μαυρίσει εντελώς. Το δοχείο χωράει περίπου 110ml λαμπρυντικού. 
Προσοχή: Ποτέ μην βάζετε άλλα υγρά στο δοχείο λαμπρυντικού εκτός από υγρό 
λαμπρυντικό σχεδιασμένο για πλυντήριο πιάτων, επειδή θα προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν. 
 
Β. Πότε πρέπει να ξαναγεμιστεί το δοχείο λαμπρυντικού 
Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ένδειξη ειδοποίησης λαμπρυντικού στον πινάκα ελέγχου του 
προϊόντος, μπορείτε να κρίνετε την διαθέσιμη ποσότητα λαμπρυντικού από το χρώμα της 
οπτικής ένδειξης C η οποία βρίσκεται δίπλα στο καπάκι του δοχείου λαμπρυντικού. Όταν το 
δοχείο είναι γεμάτο, όλη η ένδειξη C θα είναι σκοτεινή. Όσο εξαντλείται η ποσότητα 
λαμπρυντικού στο δοχείο, το μέγεθος της σκοτεινής ένδειξης θα μειώνεται. Δεν θα πρέπει να 
αφήνετε ποτέ το λαμπρυντικό να είναι κάτω από το 1/4 της χωρητικότητας του δοχείου. 
 

 
 
Όσο η ποσότητα του λαμπρυντικού στο δοχείο θα μειώνεται, το μέγεθος της μαύρης τελείας 
θα μειώνεται, όπως φαίνεται παρακάτω: 
  Πλήρες δοχείο 
  Δοχείο γεμάτο κατά 3/4 
  Δοχείο γεμάτο έως την μέση 
   Δοχείο γεμάτο κατά 1/4  (θα πρέπει να ξαναγεμίσετε το δοχείο) 
  Άδειο δοχείο 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. Για να ανοίξετε το δοχείο, στρέψτε το καπάκι προς την ένδειξη Open (προς τα αριστερά) 
και τραβήξτε το προς τα έξω. 
2. Ρίξτε το λαμπρυντικό στο δοχείο, προσέχοντας να μην το ξεχειλίσετε. 
3. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι, ευθυγραμμίζοντας το με την ένδειξη Open και στρέφοντας 
το προς τα δεξιά. 
Σημείωση: Καθαρίστε τις πιτσιλιές από το λαμπρυντικό με ένα πανί για να αποφύγετε την 
υπερβολική δημιουργία αφρού στο επόμενο πλύσιμο. Μην ξεχάσετε να κλείσετε το καπάκι 
πριν να κλείσετε την θύρα του προϊόντος. 
 
Ρύθμιση του δοχείου λαμπρυντικού 
 

 
 
Το περιστρεφόμενο πλήκτρο ελέγχου λαμπρυντικού έχει 6 η 4 θέσεις. Πάντα να ξεκινάτε την 
χρήση του προϊόντος με το πλήκτρο στην θέση 4. Αν έχετε προβλήματα με λεκέδες και 
ανεπαρκές στέγνωμα των πιάτων, στρέψτε το πλήκτρο στην ρύθμιση 5. Αν είναι απαραίτητο, 
θέστε τον διακόπτη στην θέση 6. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι η στην θέση 4. 
Σημείωση: Αυξήστε την ρύθμιση αν υπάρχουν σταγόνες νερού η λεκέδες στα πιάτα μετά το 
καθάρισμα. Μειώστε την ρύθμιση αν υπάρχουν κολλώδες λευκοί λεκέδες στα πιάτα η μια 
μπλεδίζουσα ταινία στα γυαλικά η τις λεπίδες των μαχαιριών σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Λειτουργία του απορρυπαντικού 
 
Α. Πληροφορίες για το απορρυπαντικό 
• Τα απορρυπαντικά με τα χημικά συστατικά τους είναι απαραίτητα για την αφαίρεση, την 

διάλυση βρωμιάς και την απομάκρυνση της από το προϊόν . Τα περισσότερα εμπορικά 
απορρυπαντικά είναι κατάλληλα για αυτό τον σκοπό. 

• Συνήθως τα καινούργια απορρυπαντικά σε σκόνη είναι χωρίς φωσφορικό άλας και η 
δυνατότητα μαλάκωσης του νερού δεν παρέχεται από αυτά. Σε αυτή την περίπτωση σας 
προτείνουμε να γεμίσετε με άλατα το δοχείο αλάτων ακόμα και αν η σκληρότητα του 
νερού είναι χαμηλή. Αν χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό χωρίς φωσφορικό άλας σε νερό 
με υψηλή σκληρότητα, πολλές φορές εμφανίζονται λευκοί λεκέδες σε πιάτα και ποτήρια. 
Σε αυτή την περίπτωση, προσθέστε περισσότερο απορρυπαντικό για καλυτέρα 
αποτελέσματα. Απορρυπαντικά χωρίς χλώριο, λευκαίνουν λίγο. Ισχυροί και χρωματιστοί 
λεκέδες δεν θα αφαιρεθούν πλήρως. Σε περίπτωση που τα πιάτα σας έχουν τέτοιους 
λεκέδες, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία. 

• Σχετικά με τις ταμπλέτες απορρυπαντικού, ανάλογα με την μάρκα τους, διαλύονται σε 
διαφορετικές ταχύτητες. Για αυτό τον λόγο κάποιες ταμπλέτες δεν διαλύονται και να 
αναπτύξουν την πλήρη δύναμη καθαρισμού τους κατά την διάρκεια συντόμων 
προγραμμάτων. Για αυτό τον λόγο παρακαλούμε επιλέξτε προγράμματα μεγάλης 
διάρκειας αν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού για να σιγουρέψετε την πλήρη 
αφαίρεση των καταλοίπων του απορρυπαντικού. 

Σημείωση: Οι ταμπλέτες καθαρισμού είναι κατάλληλες για τα προϊόντα που διαθέτουν 
πρόγραμμα λειτουργίας 3 σε 1. 
 
Β. Γέμισμα του δοχείου απορρυπαντικού 
Το δοχείο απορρυπαντικού θα πρέπει να ξαναγεμίζεται κάθε φορά πριν από κάθε κύκλο 
πλύσης ανάλογα με τις οδηγίες του πινάκα Wash Cycle. Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί 
λιγότερο απορρυπαντικό και λαμπρυντικό από ένα συμβατικό πλυντήριο πιάτων . Γενικά μια 
κουταλιά της σούπας απορρυπαντικού είναι συνήθως αρκετή για ένα τυπικό φόρτο πλύσης. 
Επίσης περισσότερο λερωμένα σκευή χρειάζονται περισσότερο απορρυπαντικό. Πάντα να 
προσθέτετε το απορρυπαντικό ακριβώς πριν να ξεκινήσετε την λειτουργία του προϊόντος, 
αλλιώς ενδέχεται να υγρανθεί και να μην διαλυθεί πλήρως. 
 
Ποσότητα απορρυπαντικού προς χρήση 
 

 
 
Σημειώσεις:  
• Αν το καπάκι είναι κλειστό, πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης. Το καπάκι θα ανοίξει 

από μόνο του. 
• Πάντα να προσθέτετε το απορρυπαντικό ακριβώς πριν να ξεκινήσετε την χρήση του 

προϊόντος. 
• Να χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα απορρυπαντικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων. 



Γέμισμα του δοχείου απορρυπαντικού 
 

 
 
Γεμίστε το δοχείο απορρυπαντικού με απορρυπαντικό. Οι ενδείξεις υποδεικνύουν τα επίπεδα 
δόσεων όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα: 
Α. Χώρος τοποθέτησης απορρυπαντικού για χρήση κατά τον κύριο κύκλο πλύσης. 
Β. Χώρος τοποθέτησης απορρυπαντικού για χρήση πριν τον κύριο κύκλο πλύσης. 
Παρακαλούμε προσέξτε την δοσολογία που δίνει ο κατασκευαστής και την αποθήκευση του 
απορρυπαντικού.  
Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει. 
Αν τα σκευή σας είναι πολύ βρώμικα, τοποθετήστε μια επιπλέον δόση απορρυπαντικού στον 
χώρο τοποθέτησης απορρυπαντικού για χρήση πριν τον κύριο κύκλο πλύσης. Το 
απορρυπαντικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί πριν τον κύριο κύκλο πλύσης του προϊόντος. 
 
Γέμισμα των καλαθίων του προϊόντος 
 
Προτάσεις 
 
• Λάβετε υπ όψιν σας την αγορά σκευών κατάλληλων για πλυντήριο πιάτων. 
• Χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό το οποίο να χαρακτηρίζεται “kind of dishes”. Αν 

είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού. 
• Για ιδιαίτερα σκευή, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με όσο το δυνατόν χαμηλότερη 

θερμοκρασία. 
• Για να αποφύγετε ζημιά, μην αφαιρείτε τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα αμέσως μετά 

την ολοκλήρωση της πλύσης τους από το προϊόν.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Οδηγίες ασφαλείας πριν και μετά το γέμισμα των καλαθίων 
 
Σημείωση: Για καλύτερη απόδοση του προϊόντος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Τα 
χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθίων και των καλαθίων μαχαιροπήρουνων 
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο) 
• Αφαιρέστε όλα τα μεγάλα υπολείμματα φαγητού και μαλακώστε τα υπολείμματα του 

καμένου φαγητού από κατσαρόλες. Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε τα πιάτα κάτω 
από τρεχούμενο νερό. 

• Τοποθετήστε τα σκευή στο πλυντήριο πιάτων με τον ακόλουθο τρόπο: 
1. Αντικείμενα όπως ποτήρια, φλιτζάνια κατσαρόλες, τσαγιέρες κτλ να κοιτάζουν προς 
τα κάτω. 
2. Αντικείμενα με καμπύλες και αυλακώσεις θα πρέπει να τοποθετούνται με κλίση, ώστε 
το νερό να κυλάει από πάνω τους. 
3. Όλα τα σκευή να τοποθετούνται ασφαλώς ώστε να μην μπορούν να αναποδογυρίσουν. 
4. Όλα τα σκευή να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι βραχίονες ψεκασμού να 
μπορούν να περιστρέφονται ελευθέρα κατά την διάρκεια της πλύσης. 

Σημείωση: Δεν θα πρέπει να βάζετε πολύ μικρά αντικείμενα στο καλάθι του προϊόντος για 
πλύση, επειδή μπορεί να πέσουν εύκολα από αυτό. 
• Τοποθετήστε τα σκευή με κενά όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες με το άνοιγμα τους 

να κοιτάζει προς τα κάτω ώστε να μην συγκεντρώνεται νερό στο εσωτερικό τους. 
• Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα δεν θα πρέπει να είναι το ένα μέσα στο άλλο ούτε να 

καλύπτουν το ένα το άλλο. 
• Για να αποφύγετε ζημιά σε γυάλινα σκευή, δεν θα πρέπει να ακουμπούν το ένα το άλλο. 
• Τοποθετήστε μεγάλα σκευή τα οποία είναι δυσκολότερο να καθαριστούν μέσα στο 

καλάθι. 
• Μεγάλα και/η αιχμηρά σκευή όπως μαχαίρια κρέατος, θα πρέπει να τοποθετούνται 

οριζόντια στο καλάθι. 
• Παρακαλούμε μην υπερφορτώνετε το προϊόν με σκευή. Αυτό είναι απαραίτητο για καλά 

αποτελέσματα και για λογική κατανάλωση ενέργειας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Τοποθέτηση σκευών στα καλάθια 
 
Α. Καλάθι σκευών 

 
 
1. Φλιτζάνια 
2. Μπολ σερβιρίσματος μεσαίου μεγέθους 
3. Ποτήρια 
4. Στρογγυλοί δίσκοι 
5. Πιάτα 
6. Οβάλ πιατέλα 
7. Πιάτο δείπνου 
8. Πιάτο σούπας 
9. Πιάτο γλυκού 
10. Καλάθι για μαχαιροπήρουνα 
11. Κουτάλες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Β. Καλάθι μαχαιροπήρουνων 
 

 

 
1. Πιρούνια 
2. Κουτάλια σούπας 
3. Κουτάλια γλυκού 
4. Κουτάλια τσαγιού 
5. Μαχαίρια 
6. Κουτάλες 
7. Κουτάλες σάλτσας 
8. Πιρούνα 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Προσοχή: 
 

 
 
• Μην αφήνετε οποιοδήποτε αντικείμενο να βγει από τον πάτο του καλαθιού 
• Πάντα να τοποθετείτε τα αιχμηρά σκευή με την αιχμηρή πλευρά τους να κοιτάζει κάτω. 
• Για προσωπική ασφάλεια και για κορυφαία ποιότητα καθαρισμού σιγουρέψτε ότι 

τοποθετείτε τα ασημικά στο καλάθι με τον ακόλουθο τρόπο: 
o Δεν συγκεντρώνονται όλα μαζί. 
o Τοποθετήστε τα ασημικά με τις χειρολαβές τους να κοιτάζουν προς τα κάτω ενώ 

τοποθετήστε τα αιχμηρά αντικείμενα με τις χειρολαβές τους προς τα πάνω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εκκίνηση ενός προγράμματος πλύσης 
 
 
Πίνακας Wash Cycle (κύκλων πλύσης) 
 

Πρόγραμμα 
Πληροφορίες 
επιλεγμένου 

προγράμματος 

Επεξήγηση του 
κύκλου πλύσης 

Απορρυπαντικό 
πριν/κατά τον 
κύριο κύκλο 

πλύσης 

Διάρκεια 
προγράμματος σε 

λεπτά 

Κατανάλωση 
σε Kwh 

Νερό 
σε 

λίτρα 

Χρήση 
λαμπρυντικού 

 
Έντονο 

Για έντονα 
λερωμένα πιατικά  

και κανονικά 
λερωμένες 

κατσαρόλες, 
τηγάνια, πιατέλες 

κτλ με 
ξεραμένους 

λεκέδες 

Πρόπλυση (50°C) 
Πλύση (70°C) 

Ξέπλυμα 
Ξέπλυμα 

Ξέπλυμα (70°C) 
Στέγνωμα 

3/15g (η 
πρόγραμμα 3 σε 

1) 
140 0,9 10 Ναι 

Κανονικό 

Για κανονικά 
λερωμένα φορτία 
όπως κατσαρόλες, 
πιατέλες, ποτήρια 

και ελαφρώς 
λερωμένα τηγάνια 

Πρόπλυση 
Πλύση (60°C) 

Ξέπλυμα 
Ξέπλυμα (70°C) 

Στέγνωμα 

3/15g (η 
πρόγραμμα 3 σε 

1) 
120 0,7 8 Ναι 

 

Τυπικό 
πρόγραμμα το 

οποίο είναι 
κατάλληλο για 

καθαρισμό 
κανονικά 

λερωμένων 
σκευών και το πιο 
αποδοτικό για την 

συνδυασμένη 
κατανάλωση 

νερού και 
ενέργειας για 
αυτό τον τύπο 

σκευών 

Πρόπλυση 
Πλύση (50°C) 

Ξέπλυμα 
Ξέπλυμα (70°C) 

Στέγνωμα 

3/15g (η 
πρόγραμμα 3 σε 

1) 
180 0,61 6,5 Ναι 

 
Γυαλικών 

Για ελαφρώς 
λερωμένα σκευή 
όπως ποτήρια, 
κρύσταλλα και 
πορσελάνινα 

Πλύση (45°C) 
Ξέπλυμα 

Ξέπλυμα (60°C) 
Στέγνωμα 

18g (η πρόγραμμα 
3 σε 1) 75 0,5 7 Ναι 

 
90 λεπτών 

Για ελαφρώς 
λερωμένα πιατικά 

και γυαλικά 

Πλύση (65°C) 
Ξέπλυμα (60°C) 

Στέγνωμα 

18g (η πρόγραμμα 
3 σε 1) 90 0,65 7 Ναι 

 
Γρήγορο 

Σύντομο 
πρόγραμμα για 

ελαφρώς 
λερωμένα σκευή 

και γρήγορη 
πλύση 

Πλύση (40°C) 
Ξέπλυμα 

Ξέπλυμα (40°C) 
 

15g 30 0,23 6 Όχι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ενεργοποίηση του προϊόντος 
 
Τραβήξτε έξω το καλάθι. 
• Ρίξτε το απορρυπαντικό στο δοχείο απορρυπαντικού. 
• Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος στην πρίζα. Σιγουρέψτε ότι η παροχή 

νερού είναι ανοιχτή με πλήρη πίεση. 
• Πιέστε το πλήκτρο προγράμματος. Με κάθε πάτημα του θα αλλάζει το πρόγραμμα 

πλύσης με την ακόλουθη σειρά: ECO -> Γυαλικά -> 90 λεπτών -> Γρήγορο -> Έντονο -> 
Κανονικό. Αν επιλεχθεί κάποιο πρόγραμμα θα φωτιστεί η αντίστοιχη ένδειξη. 

• Πιέστε το πλήκτρο Start/Pause και το προϊόν θα αρχίσει την λειτουργία του. 
Σημείωση: Αν πιέσετε το πλήκτρο Start/Pause κατά την διάρκεια της πλύσης, η ένδειξη 
προγράμματος θα σταματήσει να αναβοσβήνει και το προϊόν θα παράγει ήχο ειδοποίησης 
κάθε λεπτό μέχρι να πιέσετε ξανά το πλήκτρο Start/Pause. 
 
Αλλαγή του προγράμματος πλύσης 
 
Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα πλύσης όταν το προϊόν έχει ξεκινήσει την 
λειτουργία του για λίγο. Αλλιώς το απορρυπαντικό ενδέχεται να έχει ήδη απελευθερωθεί και 
το προϊόν να έχει αδειάσει το νερό πλύσης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
ξαναγεμίσετε το δοχείο απορρυπαντικού. 
Πιέστε το πλήκτρο Start/Pause για να πραγματοποιήσετε παύση λειτουργίας του προϊόντος 
όταν η θύρα του είναι κλειστή. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο Program για πάνω από 3 
δευτερόλεπτα και το προϊόν θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Στην συνέχεια μπορείτε να 
επιλέξετε ένα νέο επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης. 
Σημείωση: Αν ανοίξετε την θύρα του προϊόντος, το προϊόν θα πραγματοποιήσει παύση της 
λειτουργίας του. Αν κλείσετε την θύρα και πιέσετε το πλήκτρο Start/Pause, το προϊόν θα 
συνεχίσει την λειτουργία του μετά από 10 δευτερόλεπτα. 
Οι διαθέσιμες καταστάσεις για τις φωτεινές ενδείξεις προγράμματος είναι: 
Αν μια από τις ενδείξεις ανάβει σταθερά, το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής η 
παύση λειτουργίας: 
Αν μια από τις ενδείξεις αναβοσβήνει, τότε η λειτουργία του προϊόντος είναι σε εξέλιξη. 
 
Αν ξεχάσατε να προσθέσετε ένα πιάτο 
 
Μπορείτε να προσθέσετε ένα πιάτο που ξεχάσατε στο προϊόν, πριν να απελευθερωθεί το 
απορρυπαντικό στο προϊόν. Για να το κάνετε αυτό: 
1. Πιέστε το πλήκτρο Start/Pause. 
2. Ανοίξτε λίγο της θύρα του προϊόντος για να σταματήσετε την λειτουργία του. 
3. Μόλις σταματήσει να κινείται ο βραχίονας ψεκασμού, μπορείτε να ανοίξετε πλήρως την 
θύρα. 
4. Προσθέστε τα σκευή που ξεχάσατε. 
5. Κλείστε την θύρα του προϊόντος. 
6. Πιέστε το πλήκτρο Start/Pause και το προϊόν θα συνεχίσει την λειτουργία του μετά από 10 
δευτερόλεπτα. 
 
Στο τέλος του κύκλου πλύσης 
 
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, το προϊόν θα παράγει ήχο ειδοποίησης για 8 
δευτερόλεπτα και μετά θα σταματήσει. Απενεργοποιήστε το προϊόν με την χρήση του 
πλήκτρου ON/OFF, κλείστε την παροχή νερού και ανοίξτε την θύρα του προϊόντος. 
Περιμένετε περίπου 15 λεπτά πριν να αδειάσετε το προϊόν για να αποφύγετε τον χειρισμό των 
σκευών τα οποία θα είναι ακόμα ζεστά και επιρρεπή στο σπάσιμο. Επίσης έτσι στεγνώνουν 
καλυτέρα. 
 



Καθαριότητα και συντήρηση 
 
Συγκρότημα φίλτρου 
 
Το φίλτρο αποτρέπει μεγαλύτερα υπολείμματα φαγητού η άλλα αντικείμενα από το να μπουν 
στο εσωτερικό της αντλίας. 
Το συγκρότημα φίλτρου αποτελείται από ένα χοντρό φίλτρο, από ένα βασικό (επίπεδο) 
φίλτρο και ένα λεπτό φίλτρο 
 

 
 
Α. Βασικό φίλτρο: Σωματίδια φαγητού και βρωμιάς παγιδεύονται από αυτό το φίλτρο και 
διαλύονται από μια ένα ειδικό πίδακα του βραχίονα ψεκασμού για να καταλήξουν στην 
αποχέτευση. 
Β. Λεπτό φίλτρο: Αυτό το φίλτρο συγκρατεί την βρωμιά και τα κατάλοιπα φαγητού στην 
περιοχή του εσωτερικού του προϊόντος από το να συγκεντρωθούν πάνω στα πιάτα κατά την 
διάρκεια του κύκλου πλύσης. 
C. Χοντρό φίλτρο: Μεγαλύτερα αντικείμενα, όπως κομμάτια κόκκαλου η γυαλιού τα οποία 
θα μπορούσαν να φράξουν τον σωλήνα εξόδου νερού, παγιδεύονται από αυτό το φίλτρο. Για 
να αφαιρέσετε τα αντικείμενα που παγιδεύτηκαν στο φίλτρο, πιέστε προσεκτικά το πάνω 
μέρος του φίλτρου για να το τραβήξετε από την θέση του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αποσυναρμολόγηση του συγκροτήματος φίλτρου 
 
Το συγκρότημα φίλτρου αφαιρει αποτελεσματικά σωματίδια φαγητού από το νερό πλύσης, 
επιτρέποντας του να ανακυκλώνεται κατά την διάρκεια του κύκλου πλύσης. Για καλύτερη 
απόδοση και αποτελέσματα, το συγκρότημα φίλτρου θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Για 
αυτό τον λόγο προτείνουμε αν αφαιρείτε τα μεγαλύτερα κομμάτια φαγητού που παγιδεύονται 
στο φίλτρο μετά από κάθε κύκλο πλύσης, ξεπλένοντας το συγκρότημα φίλτρου κάτω από 
τρεχούμενο νερό. Για να αποσυναρμολογήσετε το συγκρότημα φίλτρου, τραβήξτε την 
χειρολαβή του προς τα πάνω. 
Προσοχή: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν δεν έχει τοποθετηθεί το φίλτρο. Αν δεν 
τοποθετηθεί σωστά το συγκρότημα φίλτρου, ενδέχεται να μειωθεί η αποτελεσματικότητα 
καθαρισμού του προϊόντος και να προκληθεί ζημιά στα σκεύη. 
 

 
 
1. Περιστρέψτε το συγκρότημα φίλτρου προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς τα πάνω. 
 

 
 
2. Τραβήξτε το τμήμα C και B από το Α. 
 

 
 
3. Τραβήξτε το τμήμα C από το Β. 
Σημειώσεις:  
• Αν ακολουθήσετε αντίστροφα την διαδικασία, μπορείτε να συναρμολογήσετε το 

συγκρότημα φίλτρου. 
• Το συγκρότημα φίλτρου θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. 

Προτείνουμε τον καθαρισμό του μετά από κάθε κύκλο πλύσης. 
 
Καθαρισμός του συγκροτήματος φίλτρου 
 
Για να καθαρίσετε το χοντρό και το λεπτό φίλτρο, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού. 
Μόλις ολοκληρώσετε τον καθαρισμό του, συναρμολογήστε το και τοποθετήστε το ξανά στο 
προϊόν πιέζοντας το προς τα κάτω. 
Σημείωση: Όταν καθαρίζετε τα φίλτρα μην τα χτυπάτε, αλλιώς ενδέχεται να παραμορφωθούν 
και να ελαττωθεί η απόδοση του προϊόντος. 



Φροντίδα του προϊόντος 
 
• Ο πίνακας ελέγχου του προϊόντος μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό πανί και μετά θα 

πρέπει να τον στεγνώσετε επιμελώς με ένα στεγνό πανί. 
• Για το εξωτερικό του προϊόντος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλής ποιότητας 

γυαλιστικό κερί οικιακών συσκευών. 
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σύρματα καθαρισμού η τραχιά 

καθαριστικά σε οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος. 
 
Καθαρισμός της θύρας του προϊόντος 
 

 
 
Για να καθαρίσετε την άκρη περιμετρικά της θύρας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ένα 
ζεστό, μαλακό και υγρό πανί. Για να αποφύγετε την εισχώρηση του νερού στο κλείδωμα της 
πόρτας και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του, μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό σπρέι, 
οποιουδήποτε είδους. 
 
Προστασία απέναντι στον σχηματισμό πάγου 
 
Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα τον χειμώνα μετά από κάθε κύκλο πλύσης,  
για να προστατέψετε το προϊόν από τον σχηματισμό πάγου: 
1. Διακόψτε την τροφοδοσία του προϊόντος. 
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε τον σωλήνα εισόδου νερού από την βαλβίδα 
νερού. 
3. Στράγγιξε το νερό από τον σωλήνα εισόδου νερού και  την βαλβίδα νερού. 
4. Επανασυνδέστε τον σωλήνα εισόδου νερού στην βαλβίδα νερού. 
5. Αφαιρέστε το συγκρότημα φίλτρου από το εσωτερικό του προϊόντος και χρησιμοποιήστε 
ένα σφουγγάρι για να απορροφήσετε το νερό από εσωτερικό του προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Καθαρισμός του βραχίονα ψεκασμού 
 

 
 
Ο βραχίονας ψεκασμού μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για περιοδικό καθαρισμό των 
ακροφυσίων του, ώστε να επιτρέψετε πιθανό φράξιμο τους. Ξεπλύνετε το κάτω από 
τρεχούμενο νερό και τοποθετήστε το προσεκτικά στην θέση του, σιγουρεύοντας ότι η κίνηση 
του μηχανισμού περιστροφής τους δεν εμποδίζεται με κανένα τρόπο. 
Για να αφαιρέσετε τον βραχίονα ψεκασμού, πιάστε τον από το κέντρο του και τραβήξτε τον 
προς τα πάνω. Μετά τον καθαρισμό του τοποθετήστε τον ξανά στην θέση του με προσοχή, 
σιγουρεύοντας ότι περιστρέφεται ανεμπόδιστα. 
 
Πώς να διατηρήσετε το προϊόν σε καλή κατάσταση 
 
• Μετά από κάθε πλύση, κλείστε την παροχή νερού προς το προϊόν και αφήστε την θύρα 

του ελαφρώς ανοιχτή ώστε η υγρασία και οι οσμές να μην παγιδευτούν στο εσωτερικό 
του προϊόντος. 

• Πριν από τον καθαρισμό η την συντήρηση του προϊόντος, πάντα να αφαιρείτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας του από την πρίζα. 

• Για να καθαρίσετε το εξωτερικό και τα ελαστικά τμήματα του προϊόντος, μην 
χρησιμοποιείτε διαλυτικά η γυαλιστικά καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα πανί με 
ζεστό σαπουνόνερο. Για να αφαιρέσετε κηλίδες βρωμιάς από το εσωτερικό του 
προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα πανί το οποίο είναι μουσκεμένο σε νερό με λίγο ξύδι η 
καθαριστικό ειδικά σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων. 

• Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, 
προτείνουμε να πραγματοποιήσετε ένα κύκλο πλύσης ενώ το προϊόν είναι άδειο. Στην 
συνέχεια βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του από την πρίζα, κλείστε την παροχή νερού 
προς το προϊόν και αφήστε την θύρα του ελαφρώς ανοιχτή. Με αυτό τον τρόπο θα 
βοηθήσετε το κλείδωμα της θύρας να παραμείνει σε καλή κατάσταση για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα και να μην σχηματιστούν οσμές στο εσωτερικό του προϊόντος. 

• Όταν πρόκειται να μετακινήσετε το προϊόν, προσπαθήστε να το κρατήσετε σε καθετή 
θέση. Αν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορείτε να το τοποθετήσετε στην πίσω όψη του. 

• Ένας από τους λογούς που ενδέχεται να σχηματίζονται οσμές στο εσωτερικό του 
προϊόντος είναι ότι παγιδεύεται φαγητό στο εσωτερικό των σημείων ασφάλισης του. Αν 
τα καθαρίζετε ανά τακτά χρόνια διαστήματα με ένα υγρό σφουγγάρι θα αποτρέψετε αυτό 
το φαινόμενο από το να συμβεί. 

 
 
 
 



Εγκατάσταση του προϊόντος 
 
Προετοιμασία εγκατάστασης του προϊόντος 
 
Η θέση εγκατάστασης του προϊόντος θα πρέπει να είναι κοντά σε παροχή νερού, σωλήνα 
αποχέτευσης και πρίζα. 
Θα πρέπει να επιλέξετε την μια πλευρά του νεροχύτη σας για να πραγματοποιήσετε την 
σύνδεση του σωλήνα αποχέτευσης του προϊόντος. 
 
Τοποθέτηση του προϊόντος 
 
Τοποθετήστε το προϊόν στην θέση που επιθυμείτε. Η πίσω όψη του προϊόντος θα πρέπει να 
ακουμπήσει στο τοίχο και οι άκρες του δίπλα στα τοιχώματα των ντουλαπιών η τον τοίχο. Το 
προϊόν διαθέτει σωλήνες εισόδου νερού και αποχέτευσης, οι οποίοι μπορούν να 
τοποθετηθούν προς τα δεξιά η τα αριστερά του προϊόντος για να σας βοηθήσουν να επιτύχετε 
την σωστή εγκατάσταση του. 
 
Σύνδεση στο ρεύμα 
 
Σιγουρέψτε ότι η τάση του χώρου σας ταιριάζει με τις απαιτήσεις του προϊόντος. Συνδέστε το 
καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος σε πρίζα το οποίο να έχει σωστά γειωμένη πρίζα. 
 
Σύνδεση στο νερό 
 

 
 
Συνδέστε το καλώδιο εισόδου νερού του προϊόντος με παροχή κρύου νερού μέσω βιδωτού 
συνδέσμου 3/4 της ίντσας και σιγουρέψτε ότι έχει σφιχτεί καλά. Αν οι σωλήνες νερού είναι 
καινούργιοι και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αφήστε το 
νερό να τρέξει για να σιγουρέψετε ότι το νερό είναι καθαρό και απελευθερωμένο από 
βρωμιές. Αν δεν λάβετε αυτό το μετρό, υπάρχει κίνδυνος να φράξει η είσοδος νερού και να 
προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σύνδεση του σωλήνα αποχέτευσης 
 
Εισάγετε τον σωλήνα αποχέτευσης του προϊόντος στον σωλήνα αποχέτευσης του χώρου σας 
με ελαχίστη διάμετρο 4 cm η αφήστε τον να τρέξει στον νεροχύτη, αποφεύγοντας να τον 
στρίψετε η να τον πιέσετε. Η ελεύθερη άκρη του σωλήνα θα πρέπει να έχει ύψος λιγότερο 
από 60 εκατοστά και δεν θα πρέπει να τον βυθίσετε σε νερό για να αποφύγετε την επιστροφή 
του νερού εξόδου στο εσωτερικό του προϊόντος. 
 

 
 
Σημείωση: Αν χρειάζεστε κάποια προέκταση για τον σωλήνα αποχέτευσης, βρείτε έναν 
παραπλήσιο, ο οποίος όμως δεν θα πρέπει να έχει μήκος πάνω από 4 μέτρα, επειδή η 
απόδοση καθαρισμού του προϊόντος ενδέχεται να μειωθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 
Α. Τεχνικά προβλήματα 
 
Πρόβλημα Πιθανή αίτια Επίλυση 

Το προϊόν δεν ξεκινάει 

Έχει καεί κάποια ασφάλεια η 
έχει πέσει η ασφάλεια στον 

πίνακα 

Αντικαταστήστε η σηκώστε την ασφάλεια από 
τον πίνακα. Αποσυνδέστε άλλες συσκευές οι 

οποίες μοιράζονται την ιδία τροφοδοσία με το 
προϊόν. 

Το προϊόν δεν ανταποκρίνεται 

Σιγουρέψτε ότι το προϊόν είναι 
ενεργοποιημένο και ότι η θύρα του έχει 

κλείσει σωστά. Σιγουρέψτε ότι το καλώδιο 
τροφοδοσίας του προϊόντος έχει τοποθετηθεί 

σωστά στην πρίζα. 
Η θύρα του προϊόντος δεν έχει 

κλείσει σωστά 
Κλείστε την θύρα του προϊόντος, 

επιβεβαιώνοντας ότι έχει ασφαλίσει 

Το νερό δεν αντλείται από 
το προϊόν 

Ο σωλήνας αποχέτευσης έχει 
διπλωθεί Ελέγξτε τον σωλήνα αποχέτευσης 

Το συγκρότημα φίλτρου έχει 
βουλώσει Ελέγξτε το χοντρό φίλτρο του προϊόντος 

Ο νεροχύτης σας έχει βουλώσει 

Ελέγξτε τον νεροχύτη σας και σιγουρέψτε ότι 
τρίβει σωστά το νερό. Αν διαπιστώσετε ότι το 

πρόβλημα οφείλεται εκεί, θα πρέπει να 
καλέσετε κάποιον υδραυλικό. 

 
Β. Γενικά προβλήματα 
 
Πρόβλημα Πιθανή αίτια Επίλυση 

Σαπουνάδες στο εσωτερικό 
του προϊόντος 

Ακατάλληλο απορρυπαντικό 

Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό για 
πλυντήριο πιάτων για να αποφύγετε την 

δημιουργία σαπουνάδων. Αν σχηματιστούν 
σαπουνάδες, ανοίξτε την θύρα του προϊόντος 
και αφήστε τις σαπουνάδες να εξατμιστούν. 

Προσθέσετε περίπου 4 λίτρα νερό στο προϊόν, 
κλείστε την θύρα του και επιλέξτε 
οποιοδήποτε κύκλο πλύσης για να 

απομακρυνθεί το νερό. Επαναλάβετε την 
διαδικασία αν είναι απαραίτητο. 

Έχει χυθεί λαμπρυντικό 
Πάντα να σκουπίζετε τα υπολείμματα 

λαμπρυντικού αμέσως μετά το γέμισμα του 
δοχείου του 

Λεκέδες στο εσωτερικό του 
προϊόντος 

Έχετε χρησιμοποιήσει 
απορρυπαντικό με χρωστική 

Σιγουρέψτε ότι το απορρυπαντικό που 
χρησιμοποιείτε δεν έχει χρωστική 

Λευκή στρώση στο 
εσωτερικό του προϊόντος Το νερό έχει πολλά άλατα 

 
 

Για να καθαρίσετε το εσωτερικό του 
προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με 

απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, ενώ 
φοράτε λαστιχένια γάντια. Ποτέ μην 

χρησιμοποιείτε διαφορετικό τύπο 
καθαριστικού για να αποφύγετε το ρίσκο 

δημιουργίας αφρού η σαπουνάδας. 
 
 



Υπάρχουν λεκέδες 
σκουριάς στα 

μαχαιροπήρουνα 

Τα αντικείμενα που έχουν 
επηρεαστεί δεν είναι 

ανοξείδωτα 

Μην βάζετε μη ανοξείδωτα αντικείμενα στο 
προϊόν 

Δεν έχετε εκτελέσει ένα 
πρόγραμμα πλύσης μόλις 
προσθέσατε τα άλατα στο 

προϊόν. Ίχνη αλάτων έχουν 
μεταφερθεί στο νερό του 

κύκλου πλύσης 

Πάντα να εκτελείτε ένα γρήγορο πρόγραμμα 
πλύσης χωρίς σκεύη και χωρίς την επιλογή 

Turbo (αν είναι διαθέσιμη), αφού προσθέσετε 
τα άλατα πλυντηρίου πιάτων. 

Το καπάκι του μαλακτικού είναι 
χαλαρό 

Ελέγξτε το χείλος του καπακιού και 
σιγουρέψτε ότι το καπάκι έχει ασφαλιστεί 

σωστά. 
 
Γ. Θόρυβος 
 
Πρόβλημα Πιθανή αίτια Επίλυση 

Ακούγεται ήχος 
χτυπήματος από το 

εσωτερικό του προϊόντος 

Ο βραχίονας ψεκασμού χτυπάει 
πάνω σε κάποιο αντικείμενο του 

καλαθιού. 

Πραγματοποιήστε παύση του προγράμματος 
πλύσης και επανατοποθετήστε τα αντικείμενα 
στο καλάθι, φροντίζοντας να μην εμποδίζεται  

η κίνηση του βραχίονα ψεκασμού 
Ακούγεται ήχος 

κροταλίσματος από το 
εσωτερικό του προϊόντος 

Τα σκεύη δεν είναι 
ασφαλισμένα στο καλάθι 

Πραγματοποιήστε παύση του προγράμματος 
πλύσης και επανατοποθετήστε τα αντικείμενα 

στο καλάθι 

Ακούγονται ήχοι 
χτυπήματος στους σωλήνες 

νερού 

Ενδέχεται να οφείλεται στην 
εγκατάσταση του προϊόντος και 

κάποια διακλάδωση των 
σωληνώσεων του χώρου σας. 

Κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει την 
λειτουργικότητα του προϊόντος. Αν έχετε 
αμφιβολίες φωνάξτε κάποιον υδραυλικό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δ. Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης 
 
Πρόβλημα Πιθανή αίτια Επίλυση 

Τα πιάτα δεν είναι καθαρά 

Τα πιάτα δεν έχουν τοποθετηθεί 
σωστά 

Τοποθετήστε τα πιάτα σύμφωνα με τις οδηγίες 
του εγχειριδίου 

Το πρόγραμμα πλύσης που 
επιλέξατε δεν είναι αρκετά 

ισχυρό 

Επιλέξτε ένα πιο ισχυρό πρόγραμμα βάση του 
πίνακα Wash Cycle στο εγχειρίδιο 

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί αρκετό 
απορρυπαντικό 

Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό 
η αλλάξτε το απορρυπαντικό σας 

Αντικείμενα φράζουν την 
διαδρομή του βραχίονα 

ψεκασμού 

Επανατοποθετήστε τα αντικείμενα στο καλάθι 
ώστε ο βραχίονας ψεκασμού να κινείται 

ελεύθερα 
Το συγκρότημα φίλτρου του 
προϊόντος ενδέχεται να μην 
είναι καθαρό η να μην έχει 
συναρμολογηθεί σωστά. Τα 

ακροφύσια του βραχίονα 
ψεκασμού ενδέχεται να είναι 

βουλωμένα. 

Καθαρίστε η/και συναρμολογήστε σωστά το 
συγκρότημα φίλτρου. Καθαρίστε τα 

ακροφύσια του βραχίονα ψεκασμού σύμφωνα 
με τις οδηγίες του εγχειριδίου. 

Εμφανίζεται θαμπάδα στα 
γυαλικά 

Συνδυασμός μαλακού νερού και 
μεγάλης ποσότητας 

απορρυπαντικού 

Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό και 
επιλέξτε ένα συντομότερο πρόγραμμα πλύσης 

για να καθαρίσετε τα γυαλικά σας 
Εμφανίζονται μαύρα η γκρι 

σημάδια στα πιάτα 
Τα αλουμινένια σκεύη έχουν 

τριφτεί πάνω στα πιάτα 
Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο γυαλιστικό για να 

καθαρίσετε αυτά τα σημάδια 
Έχει μείνει απορρυπαντικό 

μέσα στις εξόδους του 
απορρυπαντικού 

Τα πιάτα φράζουν τις εξόδους 
του απορρυπαντικού Επανατοποθετήστε τα πιάτα στο καλάθι 

 
Ε. Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος 
 
Πρόβλημα Πιθανή αίτια Επίλυση 

Τα πιάτα δεν στεγνώνουν 

Έχουν τοποθετηθεί λάθος στο 
καλάθι 

Τοποθετήστε τα πιάτα σύμφωνα με τις οδηγίες 
του εγχειριδίου 

Έχετε βάλει μικρή ποσότητα 
λαμπρυντικού 

Αυξήστε την ποσότητα λαμπρυντικού η 
ξαναγεμίστε το δοχείο λαμπρυντικό 

Τα πιάτα αφαιρεθήκαν πολύ 
γρήγορα 

Μην αφαιρείτε τα πιάτα αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης. 

Ανοίξτε λίγο την θύρα για να επιτρέψετε να 
απελευθερωθεί ο ατμός. Ξεκινήστε να 

αδειάζετε το καλάθι μετά από 15 λεπτά από 
την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης. 

Λάθος επιλογή προγράμματος 
πλύσης 

Στα σύντομα προγράμματα, η θερμοκρασία 
νερού είναι χαμηλότερη και μειώνεται η 

απόδοση καθαρισμού. Επιλέξτε ένα 
πρόγραμμα με μεγαλύτερη διάρκεια. 

Χρησιμοποιήσατε σκεύη με 
χαμηλής ποιότητας επίστρωση 

Η στράγγιση του νερού είναι πιο δύσκολη σε 
τέτοια σκεύη. Τα σκεύη η τα πιάτα με τέτοια 
ποιότητα δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε 

πλυντήριο πιάτων. 
 
 
 
 



Κωδικοί σφάλματος 
 
Αν το προϊόν αντιμετωπίσει κάποιο βλάβη, ενδέχεται να σας εμφανίσει έναν από τους 
ακόλουθους κωδικούς:  
• Ε1: Η παροχή νερού δεν έχει ανοιχτεί ή η είσοδος νερού εμποδίζεται, επειδή η πίεση του 

νερού είναι πολύ χαμηλή. 
• Ε4: Κάποιο από τα μέρη του προϊόντος έχει διαρροή. 


