
Πλυντήριο πιάτων
Εγχειρίδιο Οδηγιών
ΜΕΡΟΣ Ι: Γενική Έκδοση
MFD60S230W-GR 
MFD60S230S-GR

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο 
πιάτων. 
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Φόρτωση του Αλατιού Στον Αποσκληρυντή
Συμβουλές Φόρτωσης Καλαθιού

Διαθεσιμότη Τα Ανταλλακτικών

Εξωτερική Φροντίδα
Εσωτερική Περίθαλψη
Φροντίδα Για Το Πλυντήριο πιάτων

Σύνδεση Τροφοδοσίας
Παροχή Νερού Και Αποχέτευση
Σύνδεση Των Σωλήνων Αποστράγγισης
Τοποθέτηση Της Συσκευής
Εγκατάσταση Ελεύθερης Τοποθέτησης
Ενσωματωμένη Εγκατάσταση (για το ενσωματωμένο μοντέλο)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 ¤  Η ανασκόπηση της ενότητας Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων θα 

σας βοηθήσει να επιλύσετε μόνοι σας ορισμένα συνήθη προβλήματα.
 ¤ Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα μόνοι σας, ζητήστε 

βοήθεια από επαγγελματία τεχνικό.
 ¤ Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και 

ενημέρωσης του προϊόντος, μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση.

 ¤ Εάν έχει χαθεί ή είναι ξεπερασμένο, μπορείτε να λάβετε ένα νέο εγχειρίδιο 
χρήσης από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο πωλητή.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, 
ακολουθήστε τις προφυλάξεις που αναφέρονται 
παρακάτω:

 ¤ Η εγκατάσταση και η επισκευή μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

 ¤ Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε 
οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
-  χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, 

γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
-  αγροτικές κατοικίες,
-  από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά 

περιβάλλοντα,
-  περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

 ¤ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές 
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον 
έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση 
της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους 
κινδύνους που ενέχει.

 ¤ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν 
πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. (Για 
EN60335-1)
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει 
δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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 ¤ Το υλικό συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνο για 
τα παιδιά! 

 ¤ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική 
οικιακή χρήση.
Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 
μην βυθίζετε τη μονάδα, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή 
άλλο υγρό. 

 ¤ Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν καθαρίσετε 
και κάνετε συντήρηση στη συσκευή.

 ¤ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, 
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον 
αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομο με παρόμοια 
προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.

Οδηγίες Γείωσης
 ¤ Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα 
μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια 
διαδρομή με τη μικρότερη αντίσταση του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φις με 
αγωγό γείωσης.

 ¤ Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που 
έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους 
τοπικούς κώδικες και κανονισμούς.

 ¤ Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης 
του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. 

 ¤ Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή 
αντιπρόσωπο σέρβις εάν έχετε αμφιβολίες για το αν η 
συσκευή είναι σωστά γειωμένη.
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 ¤ Μην τροποποιείτε το βύσμα που παρέχεται με τη 
συσκευή εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα. 

 ¤ Εγκαταστήστε κατάλληλη πρίζα από εξειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο.

 ¤ Μην κακομεταχειρίζεστε, μην κάθεστε και μην στέκεστε 
πάνω στην πόρτα ή στο ράφι πιάτων του πλυντηρίου 
πιάτων.

 ¤ Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας εάν 
όλα τα πάνελ του περιβλήματος δεν είναι σωστά 
τοποθετημένα στη θέση τους. 

 ¤ Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά εάν το πλυντήριο 
πιάτων λειτουργεί, υπάρχει κίνδυνος να εκτοξευτεί 
νερό. 

 ¤ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην πόρτα 
και μην στέκεστε πάνω στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή. 
Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί προς τα εμπρός.

 ¤ Κατά τη φόρτωση αντικειμένων προς πλύσιμο:
1)  Τοποθετήστε αιχμηρά αντικείμενα έτσι ώστε να 

μην είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημιά στη 
στεγανοποίηση της πόρτας,

2)  Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και τα άλλα σκεύη με 
αιχμηρές αιχμές πρέπει να φορτώνονται στο καλάθι 
με τις αιχμές τους προς τα κάτω ή να τοποθετούνται 
σε οριζόντια θέση.

 ¤ Ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι 
ισχυρά αλκαλικά. Μπορούν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα 
σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το 
δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το 
πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.

 ¤ Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού 
μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.
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 ¤ Μην πλένετε τα πλαστικά αντικείμενα, εκτός εάν 
φέρουν την ένδειξη "ασφαλές για πλυντήριο πιάτων" ή 
κάτι αντίστοιχο. 

 ¤ Για πλαστικά αντικείμενα χωρίς σήμανση, ελέγξτε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή.

 ¤ Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και ξεβγάλματα 
που συνιστώνται για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο 
πιάτων.

 ¤ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνι, απορρυπαντικό 
πλυντηρίου ρούχων ή απορρυπαντικό για πλύσιμο στο 
πλυντήριο πιάτων.

 ¤ Η πόρτα δεν πρέπει να μένει ανοιχτή, καθώς αυτό 
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σκοντάμματος. 

 ¤ Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το τροφοδοτικό 
δεν πρέπει να λυγίσει ή να ισοπεδωθεί υπερβολικά ή 
επικίνδυνα.

 ¤ Μην πειράζετε τα χειριστήρια.
 ¤ Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με την κεντρική 
βαλβίδα νερού χρησιμοποιώντας νέα σετ σωλήνων. Τα 
παλιά σετ δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

 ¤ Για εξοικονόμηση ενέργειας, στη λειτουργία αναμονής, 
η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 
λεπτά χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη.

 ¤ Ο μέγιστος αριθμός τεμαχίων που μπορούν να 
πλυθούν είναι 14.

 ¤ Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού εισόδου είναι 
1MPa. 

 ¤ Η ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού εισόδου είναι 
0,04MPa. 



7

Διάθεση
 ¤ Για την απόρριψη της συσκευασίας και της 
συσκευής παρακαλούμε απευθυνθείτε σε 
κέντρο ανακύκλωσης. Ως εκ τούτου, κόψτε 
το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος και 
καταστήστε τη συσκευή κλεισίματος πόρτας 
άχρηστη. 

 ¤ Η συσκευασία από χαρτόνι κατασκευάζεται 
από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτεται 
στη συλλογή χαρτιού για ανακύκλωση.

 ¤ Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του 
προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά 
να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό των 
αποβλήτων αυτού του προϊόντος.

 ¤ Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με 
το τοπικό δημοτικό γραφείο και την υπηρεσία διάθεσης 
οικιακών απορριμμάτων.

 ¤ ΔΙΆΘΕΣΗ: Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως μη 
διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Είναι απαραίτητη 
η χωριστή συλλογή αυτών των αποβλήτων για 
ειδική επεξεργασία. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από το πλυντήριο πιάτων σας, 
διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. 

Ράφι για φλιτζάνια

Εσωτερικός 
σωλήνας

Δοχείο αλατιού

Διανομέας

Καλάθι με μαχαιροπήρουνα Πάνω καλάθι Κάτω καλάθι

Άνω βραχίονας 
ψεκασμού

Ράφι για μαχαιροπήρουνα

Κάτω βραχίονας 
ψεκασμού

Συγκρότημα 
φίλτρου

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά, τα διάφορα μοντέλα μπορεί να είναι 
διαφορετικά.
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας :

Μέσα στο Έξω από το

1. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού
2. Φόρτωση του αλατιού στον αποσκληρυντή
3. Φόρτωση του καλαθιού
4. Γεμίστε το δοχείο απορρυπαντικού

Ελέγξτε την ενότητα 1 "Αποσκληρυντής νερού" του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ: 
Ειδική Έκδοση, Εάν πρέπει να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή νερού.

Φόρτωση του Αλατιού Στον Αποσκληρυντή
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε 
αυτή την ενότητα. Χρησιμοποιείτε πάντα αλάτι που προορίζεται για πλυντήριο 
πιάτων.
Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να γεμίζεται 
όπως εξηγείται παρακάτω:

 ¤ Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε 
πλυντήρια πιάτων!
Κάθε άλλος τύπος αλατιού που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε 
πλυντήριο πιάτων, ιδίως το επιτραπέζιο αλάτι, θα προκαλέσει βλάβη στον 
αποσκληρυντή νερού. Σε περίπτωση ζημιών που προκαλούνται από τη 
χρήση ακατάλληλου αλατιού, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση 
ούτε ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται.

 ¤ Γεμίστε με αλάτι μόνο πριν από την εκτέλεση ενός κύκλου.
Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η παραμονή κόκκων αλατιού 
ή αλμυρού νερού, που μπορεί να έχουν χυθεί, στο κάτω μέρος του 
μηχανήματος για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γεγονός που μπορεί να 
προκαλέσει διάβρωση.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την προσθήκη αλατιού πλυντηρίου 
πιάτων:

1. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου.
2. Τοποθετήστε την άκρη του χωνιού (εάν παρέχεται) στην οπή και ρίξτε 

περίπου 1,5 kg αλάτι πλυντηρίου πιάτων.
3. Γεμίστε το δοχείο αλατιού μέχρι το μέγιστο όριο με νερό, Είναι φυσιολογικό 

να βγαίνει μια μικρή ποσότητα νερού από το δοχείο αλατιού.
4. Αφού γεμίσετε το δοχείο, βιδώστε καλά το καπάκι.
5. Η προειδοποιητική λυχνία αλατιού θα σβήσει αφού το δοχείο αλατιού γεμίσει 

με αλάτι.
6. Αμέσως μετά την πλήρωση του αλατιού στο δοχείο αλατιού, θα πρέπει να 

ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πλύσης (προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα 
σύντομο πρόγραμμα). Διαφορετικά, το σύστημα φίλτρου, η αντλία ή άλλα 
σημαντικά μέρη του μηχανήματος μπορεί να υποστούν ζημιά από το αλμυρό 
νερό. Αυτό είναι εκτός εγγύησης.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 ¤ Το δοχείο αλατιού πρέπει να ξαναγεμίζει μόνο όταν ανάψει η προειδοποιητική 

λυχνία αλατιού ( ) στον πίνακα ελέγχου. Ανάλογα με το πόσο καλά 
διαλύεται το αλάτι, η προειδοποιητική λυχνία αλατιού μπορεί να εξακολουθεί 
να είναι αναμμένη ακόμη και αν το δοχείο αλατιού είναι γεμάτο.
Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για 
ορισμένα μοντέλα), μπορείτε να εκτιμήσετε πότε πρέπει να συμπληρώσετε 
αλάτι στον αποσκληρυντή από τους κύκλους που έχει εκτελέσει το πλυντήριο 
πιάτων.

 ¤ Εάν έχει χυθεί αλάτι, εκτελέστε ένα πρόγραμμα εμβάπτισης ή γρήγορης 
απομάκρυνσης για να το απομακρύνετε.
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Συμβουλές Φόρτωσης Καλαθιού
Ρύθμιση του άνω καλαθιού
Τύπος 1:
Το ύψος του επάνω καλαθιού μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί για να φιλοξενήσει 
ψηλότερα πιάτα είτε στο επάνω είτε στο κάτω καλάθι.
Για να ρυθμίσετε το ύψος του πάνω ράφι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

χαμηλότερη θέση

Τραβήξτε έξω το επάνω καλάθι. Αφαιρέστε το επάνω καλάθι.

Επανατοποθετήστε το άνω καλάθι 
στους άνω ή κάτω κυλίνδρους.

Σπρώξτε το επάνω καλάθι.

ανώτερη θέση
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Τύπος 2:
 

Για να ανασηκώσετε το επάνω 
καλάθι, απλά ανασηκώστε το 
επάνω καλάθι στο κέντρο κάθε 
πλευράς μέχρι να ασφαλίσει το 
καλάθι στην επάνω θέση. Δεν είναι 
απαραίτητο να σηκώσετε τη λαβή 
ρύθμισης.

Για να κατεβάσετε το πάνω 
καλάθι, σηκώστε τις λαβές 
ρύθμισης σε κάθε πλευρά για να 
απελευθερώσετε το καλάθι και να 
το κατεβάσετε στην κάτω θέση.

Αναδίπλωση των ραφιών των φλιτζανιών
Για να δημιουργήσετε χώρο για ψηλότερα αντικείμενα στο επάνω καλάθι, 
ανασηκώστε τη σχάρα ποτηριών προς τα πάνω. Στη συνέχεια, μπορείτε να 
ακουμπήσετε τα ψηλά ποτήρια σε αυτό. Μπορείτε επίσης να το αφαιρέσετε όταν δεν 
απαιτείται για χρήση.

Αναδίπλωση των ραφιών του ράφι
Οι ακίδες του κάτω καλαθιού χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση πιάτων και 
πιατέλας. Μπορούν να χαμηλώσουν για να δημιουργήσουν περισσότερο χώρο για 
μεγάλα αντικείμενα. 

ανεβάζω προς τα πάνω διπλώστε προς τα πίσω
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εξωτερική Φροντίδα
Η πόρτα και η στεγανοποίηση της πόρτας
Καθαρίζετε τακτικά τα παρεμβύσματα της πόρτας με ένα μαλακό υγρό πανί για 
να απομακρύνετε τα αποθέματα τροφίμων. 
Κατά τη φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων, μπορεί να στάξουν υπολείμματα 
τροφίμων και ποτών στα πλαϊνά της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων. Οι 
επιφάνειες αυτές βρίσκονται εκτός του θαλάμου πλύσης και δεν προσεγγίζονται 
από το νερό των βραχιόνων ψεκασμού. Τυχόν αποθέματα θα πρέπει να 
σκουπίζονται πριν κλείσει η πόρτα.

Ο πίνακας ελέγχου
Εάν απαιτείται καθαρισμός, ο πίνακας ελέγχου πρέπει να σκουπίζεται μόνο με 
ένα μαλακό υγρό πανί.

 ¤ Για να αποφύγετε τη διείσδυση νερού στην κλειδαριά της πόρτας και στα 
ηλεκτρικά εξαρτήματα, μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό σε μορφή σπρέι 
οποιουδήποτε είδους.

 ¤ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή μαξιλάρια καθαρισμού στις 
εξωτερικές επιφάνειες, διότι μπορεί να χαράξουν το φινίρισμα. Ορισμένες 
χαρτοπετσέτες μπορεί επίσης να χαράξουν ή να αφήσουν σημάδια στην 
επιφάνεια.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική Περίθαλψη
Σύστημα φιλτραρίσματος
Το σύστημα φιλτραρίσματος στη βάση του θαλάμου πλύσης συγκρατεί τα 
χονδροειδή υπολείμματα από τον κύκλο πλύσης, συμπεριλαμβανομένων ξένων 
αντικειμένων, όπως οδοντογλυφίδες ή θραύσματα. Τα χονδροειδή υπολείμματα 
που συγκεντρώνονται μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη των φίλτρων. 
Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των φίλτρων, απομακρύνετε προσεκτικά τα ξένα 
αντικείμενα και καθαρίστε τα μέρη του συστήματος φιλτραρίσματος, εάν χρειάζεται, 
με νερό. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε το φίλτρο.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους αναφοράς, τα διάφορα μοντέλα του συστήματος 
φιλτραρίσματος και των βραχιόνων ψεκασμού ενδέχεται να διαφέρουν. 
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Λεπτό φίλτρο

Χοντρό φίλτρο

Κύριο 
φίλτρο

Κρατήστε το χοντρό φίλτρο και 
περιστρέψτε το αριστερόστροφα 
για να ξεκλειδώσετε το φίλτρο. 
Σηκώστε το φίλτρο προς τα πάνω 
και έξω από το πλυντήριο πιάτων.

Το λεπτό φίλτρο μπορεί να 
αφαιρεθεί από το κάτω μέρος του 
συγκροτήματος φίλτρου. Το χοντρό 
φίλτρο μπορεί να αποσπαστεί από 
το κύριο φίλτρο πιέζοντας απαλά 
τις γλωσσίδες στο επάνω μέρος 
και τραβώντας το μακριά. 

Τα μεγαλύτερα υπολείμματα τροφής 
μπορούν να καθαριστούν ξεπλένοντας 
το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό. 
Για πιο σχολαστικό καθαρισμό, 
χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα 
καθαρισμού.

Συναρμολογήστε ξανά τα 
φίλτρα με την αντίστροφη σειρά 
της αποσυναρμολόγησης, 
τοποθετήστε το ένθετο φίλτρου και 
περιστρέψτε τα δεξιόστροφα προς 
το βέλος κλεισίματος.

 ¤ Μην σφίγγετε υπερβολικά τα φίλτρα. Τοποθετήστε τα φίλτρα ξανά στη 
σειρά με ασφάλεια, διαφορετικά μπορεί να εισέλθουν χοντρά υπολείμματα 
στο σύστημα και να προκαλέσουν απόφραξη. 

 ¤ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων χωρίς φίλτρα στη θέση τους. 
Η ακατάλληλη αντικατάσταση του φίλτρου μπορεί να μειώσει το επίπεδο 
απόδοσης της συσκευής και να προκαλέσει ζημιά στα πιάτα και τα σκεύη.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανοίξτε το



15

Βραχίονες ψεκασμού
Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τους βραχίονες ψεκασμού, καθώς τα 
χημικά του σκληρού νερού φράζουν τους πίδακες και τα έδρανα του βραχίονα 
ψεκασμού.

Για να καθαρίσετε τους βραχίονες ψεκασμού, ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες:

Για να αφαιρέσετε τον άνω βραχίονα 
ψεκασμού, κρατήστε το παξιμάδι στο 
κέντρο και περιστρέψτε τον βραχίονα 
ψεκασμού αριστερόστροφα για να 
τον αφαιρέσετε. 

Για να αφαιρέσετε τον κάτω 
βραχίονα ψεκασμού, τραβήξτε 
τον βραχίονα ψεκασμού προς τα 
πάνω.

Πλύνετε τους βραχίονες με 
σαπουνόνερο και ζεστό νερό 
και χρησιμοποιήστε μια μαλακή 
βούρτσα για να καθαρίσετε τους 
πίδακες.
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Φροντίδα Για Το Πλυντήριο πιάτων
Προφύλαξη από τον πάγο
Λάβετε μέτρα προστασίας από τον παγετό στο πλυντήριο πιάτων το χειμώνα. 
Κάθε φορά μετά τους κύκλους πλύσης, παρακαλούμε να λειτουργείτε ως εξής:
1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του πλυντηρίου πιάτων από την πηγή 

τροφοδοσίας.
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το σωλήνα εισόδου νερού από 

τη βαλβίδα νερού.
3. Αποστραγγίστε το νερό από το σωλήνα εισόδου και τη βαλβίδα νερού. 

(Χρησιμοποιήστε μια κατσαρόλα για να μαζέψετε το νερό)
4. Επανασυνδέστε τον σωλήνα εισόδου νερού στη βαλβίδα νερού.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο στον πυθμένα της μπανιέρας και χρησιμοποιήστε ένα 

σφουγγάρι για να απορροφήσετε το νερό στο κάρτερ.

Μετά από κάθε πλύση
Μετά από κάθε πλύση, κλείστε την παροχή νερού στη συσκευή και αφήστε την 
πόρτα ελαφρώς ανοιχτή για λίγο, ώστε να μην παγιδεύονται υγρασία και οσμές 
στο εσωτερικό της.

Αφαιρέστε το βύσμα
Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αφαιρείτε πάντα το φις από την πρίζα.

Χωρίς διαλύτες ή λειαντικό καθαρισμό
Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά και ελαστικά μέρη του πλυντηρίου πιάτων, μην 
χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά προϊόντα. Χρησιμοποιήστε 
μόνο ένα πανί με ζεστό σαπουνόνερο.
Για να αφαιρέσετε κηλίδες ή λεκέδες από την επιφάνεια του εσωτερικού, 
χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό και λίγο ξύδι ή ένα προϊόν 
καθαρισμού που προορίζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων.

Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα
Συνιστάται να εκτελέσετε έναν κύκλο πλύσης με το πλυντήριο πιάτων άδειο και 
στη συνέχεια να βγάλετε το φις από την πρίζα, να κλείσετε την παροχή νερού 
και να αφήσετε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοιχτή. Αυτό θα βοηθήσει 
τις σφραγίδες της πόρτας να διαρκέσουν περισσότερο και θα αποτρέψει τη 
δημιουργία οσμών μέσα στη συσκευή.

Μετακίνηση της συσκευής
Εάν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί, προσπαθήστε να τη διατηρήσετε σε 
κατακόρυφη θέση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να τοποθετηθεί 
ανάσκελα.

Σφραγίσματα
Ένας από τους παράγοντες που προκαλούν τη δημιουργία οσμών στο 
πλυντήριο πιάτων είναι τα τρόφιμα που παραμένουν παγιδευμένα στα 
σφραγίσματα. Ο περιοδικός καθαρισμός με ένα υγρό σφουγγάρι θα αποτρέψει 
αυτό το φαινόμενο.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας
Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από την 
εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί θάνατος ή 
ηλεκτροπληξία.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Προσοχή
Η εγκατάσταση των σωληνώσεων και του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να 
γίνεται από επαγγελματίες.

Σχετικά με το Σύνδεση Τροφοδοσίας

Για προσωπική ασφάλεια:
 ¤ Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή βύσμα προσαρμογέα 
με αυτή τη συσκευή.

 ¤ Σε καμία περίπτωση μην κόψετε ή αφαιρέσετε τη σύνδεση γείωσης 
από το καλώδιο τροφοδοσίας.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ηλεκτρικές απαιτήσεις
Ανατρέξτε στην ετικέτα ονομαστικής τάσης για να μάθετε την ονομαστική 
τάση και συνδέστε το πλυντήριο πιάτων στην κατάλληλη παροχή ρεύματος. 
Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ασφάλεια 10A/13A/16A, την ασφάλεια 
χρονοκαθυστέρησης ή τον διακόπτη κυκλώματος που συνιστάται και 
δημιουργήστε ξεχωριστό κύκλωμα που να εξυπηρετεί μόνο αυτή τη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση
Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα της τροφοδοσίας αντιστοιχούν σε αυτές 
που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Τοποθετείτε το φις μόνο σε ηλεκτρική 
πρίζα που είναι σωστά γειωμένη. Εάν η πρίζα στην οποία πρέπει να συνδεθεί 
η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το φις, αντικαταστήστε την πρίζα, αντί να 
χρησιμοποιείτε αντάπτορες ή κάτι παρόμοιο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν 
υπερθέρμανση και εγκαύματα.

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη γείωση πριν από τη χρήση
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Παροχή Νερού Και Αποχέτευση
Σύνδεση κρύου νερού
Συνδέστε το σωλήνα παροχής 
κρύου νερού σε έναν σύνδεσμο 
με σπείρωμα 3/4 (ίντσας) και 
βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά 
στη θέση του. 
Εάν οι σωλήνες νερού είναι 
καινούργιοι ή δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει 
για να βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι 
καθαρό. Αυτή η προφύλαξη είναι 
απαραίτητη για να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος να μπλοκάρει η είσοδος 
νερού και να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Σχετικά με τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής ασφαλείας
Ο σωλήνας παροχής ασφαλείας αποτελείται από διπλά τοιχώματα. Το σύστημα 
εγγυάται την επέμβασή του, εμποδίζοντας τη ροή του νερού σε περίπτωση 
θραύσης του σωλήνα παροχής και όταν ο χώρος αέρα μεταξύ του ίδιου του 
σωλήνα παροχής και του εξωτερικού κυματοειδούς σωλήνα είναι γεμάτος νερό.

Ένας εύκαμπτος σωλήνας που συνδέεται σε μια βρύση μπορεί να σπάσει 
εάν είναι εγκατεστημένος στην ίδια γραμμή νερού με το πλυντήριο πιάτων. 
Εάν ο νεροχύτης σας διαθέτει τέτοιο σωλήνα, συνιστάται η αποσύνδεση του 
σωλήνα και η απόφραξη της οπής.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πώς να συνδέσετε το σωλήνα παροχής ασφαλείας
1. Τραβήξτε τους εύκαμπτους σωλήνες παροχής ασφαλείας από το χώρο 

αποθήκευσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου πιάτων.
2. Σφίξτε τις βίδες του σωλήνα παροχής ασφαλείας στη βρύση με σπείρωμα 

3/4ίντσας.
3. Ανοίξτε πλήρως το νερό πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο πιάτων.

Πώς να αποσυνδέσετε το σωλήνα παροχής ασφαλείας
1. Κλείστε το νερό.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής ασφαλείας από τη βρύση.

συνήθης σωλήνας 
παροχής

σωλήνας παροχής 
ασφαλείας
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Σύνδεση Των Σωλήνων Αποστράγγισης
Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης σε σωλήνα αποστράγγισης με ελάχιστη 
διάμετρο 4 cm ή αφήστε τον να τρέξει μέσα στον νεροχύτη, φροντίζοντας να μην 
τον λυγίσετε ή τον στριμώξετε. Το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να 
είναι μικρότερο από 1000 mm. Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα δεν πρέπει να 
είναι βυθισμένο στο νερό για να αποφευχθεί η αντίστροφη ροή του.

  Στερεώστε με ασφάλεια τον σωλήνα αποστράγγισης είτε στη θέση Α είτε στη 
θέση Β.

Μετρητής

Σωλήνας 
αποστράγγισης

Σωλήνας 
αποστράγγισης

 40mmΕίσοδος νερού
Σωλήνας αποστράγγισης

Καλώδιο δικτύου

Πίσω μέρος του πλυντηρίου πιάτων

Μ
έγ

ισ
το

 1
00

0m
m

Πώς να αποστραγγίζετε την περίσσεια νερού από τους 
εύκαμπτους σωλήνες
Εάν η σύνδεση με το σωλήνα αποστράγγισης είναι τοποθετημένη ψηλότερα από 
1000 mm, μπορεί να παραμείνει περίσσεια νερού στο σωλήνα αποστράγγισης. 
Θα είναι απαραίτητο να αποστραγγίσετε την περίσσεια νερού από το λάστιχο σε 
ένα μπολ ή κατάλληλο δοχείο που βρίσκεται έξω και χαμηλότερα από το νεροχύτη. 

Έξοδος νερού
Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει 
να είναι σωστά τοποθετημένος για να αποφευχθούν διαρροές νερού. Βεβαιωθείτε 
ότι ο σωλήνας αποστράγγισης νερού δεν έχει στραβώσει ή συμπιεστεί.

Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης
Εάν χρειάζεστε προέκταση σωλήνα αποστράγγισης, φροντίστε να 
χρησιμοποιήσετε παρόμοιο σωλήνα αποστράγγισης.  
Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 4 μέτρα, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί το 
αποτέλεσμα καθαρισμού του πλυντηρίου πιάτων.

Σύνδεση σιφονιού
Η σύνδεση των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μικρότερο από 1000 mm 
(μέγιστο) από το κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων.
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Τοποθέτηση Τησ Συσκευήσ
Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Η πλάτη θα πρέπει να 
ακουμπάει στον τοίχο πίσω της και τα πλαϊνά, κατά μήκος των παρακείμενων 
ντουλαπιών ή τοίχων. Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με εύκαμπτους 
σωλήνες παροχής και αποστράγγισης νερού που μπορούν να τοποθετηθούν είτε 
στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά για να διευκολυνθεί η σωστή εγκατάσταση.

Ισοπέδωση της συσκευής
Αφού τοποθετηθεί η συσκευή για ισοπέδωση, 
το ύψος του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να 
μεταβληθεί μέσω της ρύθμισης του επιπέδου 
βιδώματος των ποδιών.
Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή δεν πρέπει να 
έχει κλίση μεγαλύτερη από 2°.

Εγκατάσταση Ελεύθερης Τοποθέτησης
Τοποθέτηση μεταξύ των υφιστάμενων θαλάμων
Το ύψος του πλυντηρίου πιάτων, 845 mm, 
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την 
τοποθέτηση του μηχανήματος ανάμεσα 
σε υπάρχοντα ντουλάπια ίδιου ύψους σε 
σύγχρονες εντοιχισμένες κουζίνες.
Η πλαστικοποιημένη επιφάνεια του 
μηχανήματος δεν απαιτεί ιδιαίτερη 
φροντίδα, καθώς είναι ανθεκτική στη 
θερμότητα, στις γρατζουνιές και στους 
λεκέδες.
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Κάτω από την υπάρχουσα  
επιφάνεια εργασίας
(Κατά την τοποθέτηση κάτω από επιφάνεια 
εργασίας)
Στις περισσότερες σύγχρονες εντοιχισμένες 
κουζίνες υπάρχει μόνο μία ενιαία επιφάνεια 
εργασίας κάτω από την οποία τοποθετούνται τα 
ντουλάπια και οι ηλεκτρικές συσκευές. Σε αυτή 
την περίπτωση αφαιρέστε την επιφάνεια εργασίας 
του πλυντηρίου πιάτων ξεβιδώνοντας τις βίδες 
κάτω από το πίσω άκρο της επιφάνειας (a).

 Προσοχή
Μετά την αφαίρεση της κορυφής εργασίας, οι βίδες πρέπει να βιδωθούν ξανά 
κάτω από την πίσω άκρη της κορυφής (b).

Ενσωματωμένη Εγκατάσταση (για το ενσωματωμένο μοντέλο)

Βήμα 1. Επιλογή της καλύτερης θέσης για το 
πλυντήριο πιάτων
Η θέση εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να είναι κοντά στον 
υπάρχοντα σωλήνα εισόδου και αποστράγγισης και στην πρίζα ρεύματος.
Απεικονίσεις των διαστάσεων του ντουλαπιού και της θέσης εγκατάστασης του 
πλυντηρίου πιάτων.
1. Λιγότερο από 5 mm μεταξύ της κορυφής του πλυντηρίου πιάτων και του 

ντουλαπιού και της εξωτερικής πόρτας ευθυγραμμισμένης με το ντουλάπι.

Ηλεκτρική 
σύνδεση, 
αποχέτευση 
και σύνδεση 
γραμμής 
παροχής νερού

Διάστημα μεταξύ του 
πυθμένα του ντουλαπιού 

και του δαπέδου

600mm (για το μοντέλο 60cm) 

820mm

580mm

450 mm (για το μοντέλο 45cm)
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2. Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι εγκατεστημένο 
στη γωνία του ντουλαπιού, θα πρέπει να υπάρχει 
λίγος χώρος όταν ανοίγει η πόρτα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ανάλογα με το πού βρίσκεται η πρίζα σας, μπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε 
μια τρύπα στην απέναντι πλευρά του ντουλαπιού.

Βήμα 2. Διαστάσεις και εγκατάσταση του αισθητικού 
πάνελ

Ακολουθήστε τις ειδικές οδηγίες εγκατάστασης για την τοποθέτηση 
του αισθητικού πάνελ πόρτας.

Ημι-ολοκληρωμένο μοντέλο
Διαχωρίστε τη λωρίδα Velcro A και τη λωρίδα Velcro B και στερεώστε τη λωρίδα 
Velcro A στην εσωτερική πλευρά του αισθητικού πάνελ. Τοποθετήστε την τσόχινη 
λωρίδα Velcro B στην εξωτερική πόρτα του πλυντηρίου πιάτων (βλέπε εικόνα Α). 
Αφού τοποθετήσετε τον πίνακα, στερεώστε τον πίνακα στην εξωτερική πόρτα με 
βίδες και μπουλόνια (βλέπε εικόνα Β). 

Λωρίδα Velcro

Λωρίδα Velcro

1. Αφαιρέστε τις τέσσερις κοντές βίδες

2. Καρφώστε τις τέσσερις μακριές βίδες

 

Πλυντήριο 
πιάτων

Γραφείο

Πόρτα 
πλυντηρίου 
πιάτων

Ελάχιστο 
διάστημα 50mm
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Πλήρως ολοκληρωμένο μοντέλο
Τοποθετήστε το άγκιστρο στο αισθητικό ξύλινο πάνελ και βάλτε το άγκιστρο στην 
υποδοχή της εξωτερικής πόρτας του πλυντηρίου πιάτων (βλέπε εικόνα Α). Αφού 
τοποθετήσετε τον πίνακα, στερεώστε τον πίνακα στην εξωτερική πόρτα με βίδες 
και μπουλόνια (βλέπε εικόνα Β).

1. Αφαιρέστε τις τέσσερις κοντές βίδες

2. Καρφώστε τις τέσσερις μακριές βίδες

Βήμα 3. Ρύθμιση της τάσης του ελατηρίου της 
πόρτας
1. Τα ελατήρια της πόρτας ρυθμίζονται 

στο εργοστάσιο στην κατάλληλη 
ένταση για την εξωτερική πόρτα. Εάν 
έχουν τοποθετηθεί αισθητικά πάνελ, 
θα πρέπει να ρυθμίσετε την τάση του 
ελατηρίου της πόρτας. Περιστρέψτε 
τη βίδα ρύθμισης για να οδηγήσετε 
τον ρυθμιστή για να τεντώσετε ή να 
χαλαρώσετε το χαλύβδινο καλώδιο.

2. Η τάση του ελατηρίου της πόρτας 
είναι σωστή όταν η πόρτα παραμένει 
οριζόντια στην πλήρως ανοιχτή θέση, 
αλλά ανεβαίνει στο κλείσιμο με το 
ελαφρύ σήκωμα του δακτύλου.
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Βήμα 4. Βήματα εγκατάστασης πλυντηρίου πιάτων

Ανατρέξτε στα συγκεκριμένα βήματα εγκατάστασης στα σχέδια 
εγκατάστασης.

1. Τοποθετήστε τη λωρίδα συμπύκνωσης κάτω από την επιφάνεια εργασίας του 
ντουλαπιού. Βεβαιωθείτε ότι η λωρίδα συμπύκνωσης βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο 
με την άκρη της επιφάνειας εργασίας. (Βήμα 2)

2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου στην παροχή κρύου νερού.
3. Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων στο ντουλάπι. 
6. Ισοπεδώστε το πλυντήριο πιάτων. Το πίσω πόδι μπορεί να ρυθμιστεί από το 

μπροστινό μέρος του πλυντηρίου πιάτων περιστρέφοντας τη βίδα Philips στη 
μέση της βάσης του πλυντηρίου πιάτων χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Philips. 
Για να ρυθμίσετε τα μπροστινά πόδια, χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο κατσαβίδι και 
γυρίστε τα μπροστινά πόδια μέχρι το πλυντήριο πιάτων να είναι οριζόντιο. (Βήμα 
5 προς βήμα 6)

7. Τοποθετήστε την πόρτα επίπλων στην εξωτερική πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. 
(Βήμα 7 προς βήμα 10)

8. Ρυθμίστε την ένταση των ελατηρίων της πόρτας χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι 
Philips, περιστρέφοντας δεξιόστροφα για να σφίξετε το αριστερό και το δεξί 
ελατήριο της πόρτας. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο 
πλυντήριο πιάτων σας. (Βήμα 11)

9. Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να στερεωθεί στη θέση του. Υπάρχουν δύο τρόποι 
για να το κάνετε αυτό:
A.  Κανονική επιφάνεια εργασίας: Τοποθετήστε το άγκιστρο εγκατάστασης στην 

υποδοχή του πλευρικού επιπέδου και στερεώστε το στην επιφάνεια εργασίας 
με τις βίδες.

B.  Επιφάνεια εργασίας από μάρμαρο ή γρανίτη. Στερεώστε την πλευρά με βίδες.



25

Βήμα 5. Ισοπέδωση του πλυντηρίου πιάτων
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι επίπεδο για τη σωστή λειτουργία των 
ραφιών πιάτων και την απόδοση της πλύσης.
1. Τοποθετήστε ένα υψόμετρο στην πόρτα και το ράφι στο εσωτερικό του κάδου 

όπως φαίνεται στην εικόνα για να ελέγξετε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι 
επίπεδο.

2. Ισοπεδώστε το πλυντήριο πιάτων ρυθμίζοντας τα τρία πόδια ισοπέδωσης 
ξεχωριστά.

3. Όταν ισιώνετε το πλυντήριο πιάτων, προσέξτε να μην αναποδογυρίσει το 
πλυντήριο πιάτων.

ΠΆΝΩ
ΚΆΤΩ

Ελέγξτε το 
επίπεδο από 
μπροστά προς 
τα πίσω

Ελέγξτε το 
επίπεδο από 
πλευρά σε 
πλευρά

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το μέγιστο ύψος ρύθμισης των ποδιών είναι 50 mm.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Από Την Κλήση Για Εξυπηρέτηση
Η ανασκόπηση των διαγραμμάτων στις επόμενες σελίδες μπορεί να σας 
γλιτώσει από την κλήση για σέρβις.
Πρόβλημα Πιθανές Αιτίες Τι Να Κάνετε
Το πλυντήριο 
πιάτων δεν 
ξεκινάει

Η ασφάλεια έχει 
καεί ή η διακοπή 
του κυκλώματος έχει 
ενεργοποιηθεί.

Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε 
το διακόπτη κυκλώματος. Απομακρύνετε 
τυχόν άλλες συσκευές που μοιράζονται το ίδιο 
κύκλωμα με το πλυντήριο πιάτων.

Η παροχή 
ρεύματος δεν είναι 
ενεργοποιημένη.

Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι 
ενεργοποιημένο και ότι η πόρτα είναι καλά 
κλειστή. 
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.

Η πίεση του νερού 
είναι χαμηλή

Ελέγξτε ότι η παροχή νερού έχει συνδεθεί 
σωστά και ότι το νερό είναι ενεργοποιημένο.

Η πόρτα του 
πλυντηρίου πιάτων 
δεν έχει κλείσει 
σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε σωστά την πόρτα και 
την ασφαλίζετε.

Το νερό δεν 
αντλείται από το 
πλυντήριο πιάτων

Στριφτός ή 
παγιδευμένος 
σωλήνας 
αποστράγγισης.

Ελέγξτε τον σωλήνα αποστράγγισης.

Φίλτρο φραγμένο. Ελέγξτε το σύστημα φίλτρου.

Βουλωμένος 
νεροχύτης κουζίνας.

Ελέγξτε το νεροχύτη της κουζίνας για να 
βεβαιωθείτε ότι αποστραγγίζεται καλά. Εάν το 
πρόβλημα είναι ο νεροχύτης της κουζίνας που 
δεν αποστραγγίζεται, μπορεί να χρειαστείτε 
υδραυλικό και όχι συντηρητή πλυντηρίων 
πιάτων.

Αφρός στο 
θάλαμο

Λάθος 
απορρυπαντικό.

Χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό 
απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για να 
αποφύγετε τους αφρούς. Εάν συμβεί αυτό, 
ανοίξτε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε τον 
αφρό να εξατμιστεί. Προσθέστε 1 λίτρο κρύου 
νερού στον πυθμένα του πλυντηρίου πιάτων.
Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων και, 
στη συνέχεια, επιλέξτε οποιοδήποτε κύκλο. 
Αρχικά, το πλυντήριο πιάτων θα αδειάσει το 
νερό. Ανοίξτε την πόρτα αφού ολοκληρωθεί 
το στάδιο της αποστράγγισης και ελέγξτε αν 
οι αφροί έχουν εξαφανιστεί. Επαναλάβετε εάν 
είναι απαραίτητο.
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Πρόβλημα Πιθανές Αιτίες Τι Να Κάνετε
Χύθηκε το βοήθημα 
ξεπλύματος.

Να σκουπίζετε πάντα αμέσως τις 
διαρροές από το βοήθημα έκπλυσης.

Βαμμένο εσωτερικό 
θαλάμου

Μπορεί να έχει 
χρησιμοποιηθεί 
απορρυπαντικό με 
χρωστική ουσία.

Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό δεν 
περιέχει χρωστικές ουσίες.

Λευκή μεμβράνη στην 
εσωτερική επιφάνεια

Ορυκτά από σκληρό 
νερό.

Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, 
χρησιμοποιήστε το υγρό μαλακό πανί 
με απορρυπαντικό πιάτων και φορέστε 
λαστιχένια γάντια. Μην χρησιμοποιείτε 
ποτέ άλλο καθαριστικό εκτός από 
απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, 
διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει 
αφρισμό ή αφρούς.

Υπάρχουν λεκέδες 
σκουριάς στα 
μαχαιροπήρουνα

Τα επηρεαζόμενα 
αντικείμενα δεν 
είναι ανθεκτικά στη 
διάβρωση.

Αποφύγετε το πλύσιμο αντικειμένων 
που δεν είναι ανθεκτικά στη διάβρωση 
στο πλυντήριο πιάτων.

Ένα πρόγραμμα δεν 
εκτελέστηκε μετά την 
προσθήκη αλατιού 
στο πλυντήριο πιάτων. 
Ίχνη αλατιού έχουν 
εισέλθει στον κύκλο 
πλύσης.

Να εκτελείτε πάντα ένα πρόγραμμα 
πλύσης χωρίς πιατικά μετά την 
προσθήκη αλατιού. Μην επιλέγετε τη 
λειτουργία Turbo (εάν υπάρχει), αφού 
προσθέσετε αλάτι πλυντηρίου πιάτων.

Το καπάκι του 
μαλακτικού είναι 
χαλαρό.

Ελέγξτε ότι το καπάκι του αποσκληρυντή 
είναι ασφαλές.

Θόρυβος από το 
πλυντήριο πιάτων

Ένας βραχίονας 
ψεκασμού χτυπάει 
πάνω σε ένα 
αντικείμενο σε ένα 
καλάθι

Διακόψτε το πρόγραμμα και 
επανατοποθετήστε τα αντικείμενα που 
εμποδίζουν τον βραχίονα ψεκασμού.

Θόρυβος 
κροταλίσματος στο 
πλυντήριο πιάτων

Τα πιατικά είναι 
χαλαρά στο πλυντήριο 
πιάτων.

Διακόψτε το πρόγραμμα και αναδιατάξτε 
τα είδη σερβιρίσματος.

Θόρυβος χτυπήματος 
στους σωλήνες νερού

Αυτό μπορεί να 
οφείλεται στην 
επιτόπου εγκατάσταση 
ή στη διατομή των 
σωληνώσεων.

Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία 
του πλυντηρίου πιάτων. Εάν έχετε 
αμφιβολίες, επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο υδραυλικό.

Τα πιάτα δεν είναι 
καθαρά

Τα πιάτα δεν 
φορτώθηκαν σωστά.

Βλέπε ΜΕΡΟΣ ΙΙ "Προετοιμασία Και 
Φόρτωση Πιάτων".

Το πρόγραμμα δεν 
ήταν αρκετά ισχυρό.

Επιλέξτε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα.
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Πρόβλημα Πιθανές Αιτίες Τι Να Κάνετε
Τα πιάτα δεν είναι 
καθαρά.

Δεν διανεμήθηκε 
αρκετό 
απορρυπαντικό.

Χρησιμοποιήστε περισσότερο 
απορρυπαντικό ή αλλάξτε το 
απορρυπαντικό σας.

Τα αντικείμενα 
εμποδίζουν την κίνηση 
των βραχιόνων 
ψεκασμού.

Επανατοποθετήστε τα αντικείμενα 
έτσι ώστε το σπρέι να μπορεί να 
περιστρέφεται ελεύθερα.

Ο συνδυασμός 
φίλτρων δεν είναι 
καθαρός ή δεν 
έχει τοποθετηθεί 
σωστά στη βάση 
του ντουλαπιού 
πλύσης. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει 
μπλοκάρισμα των 
πιδάκων του βραχίονα 
ψεκασμού.

Καθαρίστε ή/και τοποθετήστε σωστά 
το φίλτρο. Καθαρίστε τους πίδακες του 
βραχίονα ψεκασμού.

Θολότητα στα γυάλινα 
σκεύη.

Συνδυασμός μαλακού 
νερού και υπερβολικής 
ποσότητας 
απορρυπαντικού.

Χρησιμοποιήστε λιγότερο 
απορρυπαντικό αν έχετε μαλακό νερό 
και επιλέξτε μικρότερο κύκλο πλύσης 
για να πλύνετε τα γυάλινα σκεύη και να 
τα καθαρίσετε.

Εμφανίζονται λευκές 
κηλίδες στα πιάτα και 
τα ποτήρια.

Η περιοχή με 
σκληρό νερό μπορεί 
να προκαλέσει 
εναποθέσεις αλάτων.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του αποσκληρυντή 
νερού ή την κατάσταση πλήρωσης του 
δοχείου αλατιού.

Μαύρα ή γκρι σημάδια 
στα πιάτα

Τα σκεύη αλουμινίου 
έχουν τριβεί με τα 
πιάτα

Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο λειαντικό 
καθαριστικό για να εξαλείψετε αυτά τα 
σημάδια.

Απορρυπαντικό που 
έμεινε στο διανομέα

Διανομέας 
απορρυπαντικού 
μπλοκ πιάτων

Επαναφόρτωση των πιάτων σωστά.

Τα πιάτα δεν 
στεγνώνουν

Ακατάλληλη φόρτωση Χρησιμοποιήστε γάντια εάν υπάρχουν 
υπολείμματα απορρυπαντικού στα 
πιάτα για να αποφύγετε δερματικούς 
ερεθισμούς.

Τα πιάτα 
απομακρύνονται πολύ 
σύντομα

Μην αδειάζετε το πλυντήριο πιάτων 
αμέσως μετά την πλύση. Ανοίξτε ελαφρά 
την πόρτα ώστε να βγει ο ατμός. 
Βγάλτε τα πιάτα μέχρι η εσωτερική 
θερμοκρασία να είναι ασφαλής για να τα 
αγγίξετε. Ξεφορτώστε πρώτα το κάτω 
καλάθι για να αποφύγετε την πτώση 
νερού από το πάνω καλάθι.
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Πρόβλημα Πιθανές Αιτίες Τι Να Κάνετε
Τα πιάτα δεν 
στεγνώνουν

Έχει επιλεγεί λάθος 
πρόγραμμα.

Με ένα σύντομο πρόγραμμα, 
η θερμοκρασία πλύσης είναι 
χαμηλότερη, μειώνοντας την 
απόδοση καθαρισμού. Επιλέξτε 
ένα πρόγραμμα με μεγάλο χρόνο 
πλύσης.

Χρήση 
μαχαιροπήρουνων 
με επίστρωση 
χαμηλής ποιότητας.

Η αποστράγγιση του νερού είναι 
πιο δύσκολη με αυτά τα στοιχεία. Τα 
μαχαιροπήρουνα ή τα πιάτα αυτού 
του τύπου δεν είναι κατάλληλα για 
πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του χρήστη της συσκευής και να 
επηρεάσει την εγγύηση. 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαθεσιμότη Τα Ανταλλακτικών
 ¤ Επτά χρόνια μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην 

αγορά:  
Μοτέρ, αντλία κυκλοφορίας και αποστράγγισης, θερμαντήρες και στοιχεία 
θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας (χωριστά ή σε 
δέσμη), σωληνώσεις και συναφής εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των εύκαμπτων σωλήνων, βαλβίδων, φίλτρων και στάσεων aqua, δομικά 
και εσωτερικά μέρη που σχετίζονται με συγκροτήματα θυρών (χωριστά 
ή σε δέσμη), πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, ηλεκτρονικές οθόνες, 
διακόπτες πίεσης, θερμοστάτες και αισθητήρες, λογισμικό και υλικολογισμικό, 
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού επαναφοράς.

 ¤ Δέκα χρόνια μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην 
αγορά:  
Μεντεσές και σφραγίδες πόρτας, άλλες σφραγίδες, βραχίονες ψεκασμού, 
φίλτρα αποστράγγισης, εσωτερικά ράφια και πλαστικά περιφερειακά εξαρτήματα 
όπως καλάθια και καπάκια.
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ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN60436: 

Η πλήρης φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων θα συμβάλει στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και νερού.

1. Πάνω καλάθι:
Αριθμός Στοιχείο

1 Κύπελλα

2 Πιατάκια

3 Γυαλιά

4 Κούπες

5 Δοχείο φούρνου

6 Μικρό δοχείο

2. Κάτω καλάθι: 

Αριθμός Στοιχείο

7 Πιάτα επιδόρπιου

8 Πιάτα δείπνου

9 Πιάτα σούπας

10 Οβάλ πιατέλα

11 Πιάτα επιδόρπιων 
μελαμίνης

12 Μπόλ μελαμίνης

13 Γυάλινο μπολ

14 Μπολ επιδόρπιου

15 Καλάθι με 
μαχαιροπήρουνα
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3. Καλάθι με μαχαιροπήρουνα:

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούμε τοποθετήστε τα ελαφριά πλακέ προϊόντα στο ράφι. Το μέγιστο 
βάρος φόρτωσης είναι 1,5 kg.

4. Καλάθι με μαχαιροπήρουνα:
ΣΕ

Πληροφορίες για συγκρισιμότητα 
δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN60436 
Χωρητικότητα: 14 σερβίτσια
Θέση του άνω καλαθιού: κάτω θέση 
Πρόγραμμα: ECO
Ρύθμιση βοηθητικού ξεπλύματος: Μέγιστο
Ρύθμιση μαλακτικού: H3 

Αριθμός Στοιχείο

1 Κουτάλια σούπας

2 Πιρούνια

3 Μαχαίρια

4 Κουτάλια τσαγιού

5 Κουτάλια 
επιδόρπιο

6 Κουτάλια 
σερβιρίσματος

7 Πιρούνι 
σερβιρίσματος

8 Κουτάλα σάλτσας



Διαβάστε προσεκτικά το παρόν 
εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το 
πλυντήριο πιάτων και φυλάξτε το για 
μελλοντική αναφορά.

Πλυντήριο πιάτων
Εγχειρίδιο Οδηγιών
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Ειδική Έκδοση
MFD60S230W-GR 
MFD60S230S-GR
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Πίνακας Ελέγχου
Αποσκληρυντής Νερού
Προετοιμασία Και Φόρτωση Πιάτων
Λειτουργία Του Βοηθητικού Ξεβγάλματος Και Του Απορρυπαντικού 
Πλήρωση Της Δεξαμενής Βοηθημάτων Ξεπλύματος
Πλήρωση Του Διανομέα Απορρυπαντικού 

ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Πίνακας Κύκλων Πλύσης
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Έναρξη Προγράμματος
Αλλαγή Του Προγράμματος Στα Μέσα Του Κύκλου 
Ξεχάσατε Να Προσθέσετε Ένα Πιάτο;
Αυτόματο Άνοιγμα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 ¤ Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα μόνοι σας, ζητήστε 

βοήθεια από επαγγελματία τεχνικό.
 ¤ Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και 

ενημέρωσης του προϊόντος, μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση.

 ¤ Εάν έχει χαθεί ή είναι ξεπερασμένο, μπορείτε να λάβετε ένα νέο εγχειρίδιο 
χρήσης από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο πωλητή.
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ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Παρακαλούμε διαβάστε το αντίστοιχο περιεχόμενο στο εγχειρίδιο οδηγιών για 
λεπτομερή μέθοδο λειτουργίας.

Εγκαταστήστε το πλυντήριο πιάτων
(Ελέγξτε την ενότητα 5 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" του ΜΕΡΟΥΣ Ι: 
Γενική Έκδοση.)

Μέσα στο Έξω από το

Αφαιρέστε μεγαλύτερα 
υπολείμματα από τα πιάτα. 
Αποφύγετε την πρόπλυση

Γεμίστε τον διανομέα με 
απορρυπαντικό και βοηθητικό 
ξεβγάλματος.

Επιλέξτε ένα κατάλληλο 
πρόγραμμα και εκκινήστε το 
πλυντήριο πιάτων.

Φορτώστε τα καλάθια
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Πίνακας Ελέγχου

Λειτουργία (Κουμπί)
1   Power 

(Λειτουργίας)
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας.

2   Program Backward 
(Πρόγραμμα προς 
τα πίσω)

Επιλέξτε το αντίστοιχο πρόγραμμα πλύσης, πατήστε το κουμπί για να πάτε 
προς τα πίσω.

3   Program Forward 
(Πρόγραμμα προς 
τα εμπρός)

Επιλέξτε το αντίστοιχο πρόγραμμα πλύσης, πατήστε το κουμπί για να το 
προωθήσετε.

4   Alt Wash (Άλτο 
Πλύσιμο)

Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε είτε το πάνω καλάθι είτε το κάτω καλάθι 
φορτωμένο, και οι ενδείξεις απόκρισης θα ανάψουν.

5   Child lock (Παιδική 
κλειδαριά)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κουμπιά στον πίνακα 
ελέγχου, εκτός από το κουμπί Power (Λειτουργίας), ώστε τα παιδιά να μην 
μπορούν να εκκινήσουν κατά λάθος το πλυντήριο πιάτων πατώντας τα 
κουμπιά στον πίνακα.
Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί program forward (πρόγραμμα 
προς τα εμπρός) + το κουμπί Alt wash (Άλτο πλύσιμο) για 3 δευτερόλεπτα 
ταυτόχρονα.

6   Delay Minus 
(Καθυστέρηση 
μείον)

Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε το χρόνο καθυστέρησης.

7   Delay Add 
(Καθυστέρηση 
Προσθήκη)

Πατήστε το κουμπί για να προσθέσετε το χρόνο καθυστέρησης.

8   Function 
(Λειτουργία)

Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε μια λειτουργία, η αντίστοιχη ένδειξη θα 
ανάψει.

9  Start/Pause 
(Έναρξη/Παύση)

Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης ή 
να διακόψετε το πρόγραμμα εργασίας.

10  Auto open 
(Αυτόματο 
άνοιγμα)

Πατήστε το κουμπί Delay + (Καθυστέρηση +) και το κουμπί Function 
(Λειτουργία) μαζί για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να on/off 
(ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε) τη λειτουργία αυτόματου ανοίγματος. 
Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το μηχάνημα ανοίγει 
αυτόματα την πόρτα στο τέλος του προγράμματος για καλύτερο στέγνωμα. 
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Οθόνη

11 Οθόνη

Πρόγραμμα:

Auto Heavy (Αυτόματο Βαρύ) 
Τα έντονα λερωμένα αντικείμενα περιλαμβάνουν 
κατσαρόλες και τηγάνια. Με αποξηραμένα τρόφιμα.

Auto Daily (Αυτόματο Καθημερινά) 
Για κανονικά λερωμένα φορτία, όπως κατσαρόλες, πιάτα, 
ποτήρια και ελαφρά λερωμένα τηγάνια.

Auto Glass (Αυτόματο Γυαλί) 
Για ελαφρά λερωμένα πιατικά και γυαλιά.

Hygiene (Υγιεινή) 
Χρησιμοποιήστε το για να απολυμάνετε τα πιάτα και τα 
γυάλινα σκεύη σας. Διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού 
στους 70°C.

ECO
Αυτό είναι το τυπικό πρόγραμμα κατάλληλο για κανονικά 
λερωμένα φορτία, όπως κατσαρόλες, πιάτα, ποτήρια και 
ελαφρά λερωμένα τηγάνια.

Slience (Απαλά)
Για πλύσιμο πιο απαλά. 

58min wash (58 λεπτά πλύσης) 
Για κανονικά λερωμένα φορτία που χρειάζονται γρήγορο 
πλύσιμο.

Rapid (Ταχεία)
Μια πιο σύντομη πλύση για ελαφρώς λερωμένα φορτία 
που δεν χρειάζονται στέγνωμα.

Soak (Μουλιάστε) 
Για να ξεπλύνετε τα πιάτα που σκοπεύετε να πλύνετε 
αργότερα την ίδια μέρα.

Για την εμφάνιση του προγράμματος επιλογής, του χρόνου 
υπενθύμισης, της θερμοκρασίας νερού, του κωδικού σφάλματος, 
της λειτουργίας του προγράμματος, του Alt wash και των 
πληροφοριών προειδοποίησης.
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Οθόνη

11 Οθόνη

Λειτουργία:

Power Wash (Λειτουργίας Δύναμης) 
Για το πλύσιμο πολύ βρώμικων, δύσκολα 
καθαριζόμενων πιάτων.( Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο με ECO, 90 λεπτά, 1 ώρα) 
Turbo speed (Ταχύτητα τούρμπο)+ 
Μείωση του χρόνου του προγράμματος. (Δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε 
πρόγραμμα Αυτόματο, Rapid (Ταχεία) και Soak 
(Μουλιάστε))
Auto open (Αυτόματο άνοιγμα) 
Εάν η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος είναι 
ενεργοποιημένη, αυτή η ένδειξη θα είναι 
αναμμένη. 
Upper (Πάνω)
Όταν επιλέγετε Upper (Πάνω), μόνο τα πιάτα στο 
πάνω ράφι θα πλυθούν. Το σύστημα ψεκασμού 
του κάτω καλαθιού δεν θα λειτουργεί.
Lower (Κάτω) 
Όταν επιλέγετε Lower (Κάτω), θα πλυθούν μόνο 
τα πιάτα που βρίσκονται στο κάτω ράφι. Το 
σύστημα ψεκασμού του άνω καλαθιού δεν θα 
λειτουργεί.

12  Προειδοποιητική 
ένδειξη

Rinse Aid (Βοήθημα έκπλυσης)
Εάν η ένδειξη “ ” είναι αναμμένη, σημαίνει 
ότι το πλυντήριο πιάτων έχει χαμηλή ποσότητα 
βοηθητικού ξεβγάλματος και χρειάζεται 
αναπλήρωση.
Salt (Αλάτι)
Εάν η ένδειξη “ ” είναι αναμμένη, σημαίνει ότι 
το πλυντήριο πιάτων έχει χαμηλή περιεκτικότητα 
σε αλάτι πλυντηρίου πιάτων και πρέπει να 
ξαναγεμίσει.
Water Faucet (Βρύση νερού)
Εάν η ένδειξη “ ” είναι αναμμένη, σημαίνει ότι η 
βρύση του νερού είναι κλειστή.
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Αποσκληρυντής Νερού
Ο αποσκληρυντής νερού πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τον 
επιλογέα σκληρότητας νερού. 
Ο αποσκληρυντής νερού έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει τα μέταλλα και τα 
άλατα από το νερό, τα οποία θα είχαν επιβλαβείς ή δυσμενείς επιπτώσεις στη 
λειτουργία της συσκευής. 
Όσο περισσότερα μέταλλα υπάρχουν, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό σας.
Το μαλακτικό πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην 
περιοχή σας. 
Η τοπική υπηρεσία ύδρευσης μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τη 
σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. 
Ρύθμιση της κατανάλωσης αλατιού 
Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την προσαρμογή 
της ποσότητας αλατιού που καταναλώνεται ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού 
που χρησιμοποιείται. Αυτό αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση και προσαρμογή του 
επιπέδου κατανάλωσης αλατιού. 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την προσαρμογή της κατανάλωσης αλατιού.
1. Κλείστε την πόρτα, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Εντός 60 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε το 

κουμπί Program ^ (Πρόγραμμα ^) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για 
να μπείτε στη λειτουργία ρύθμισης αποσκληρυντή νερού.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί Program ^ (Πρόγραμμα ^) για να επιλέξετε τη 
σωστή ρύθμιση σύμφωνα με την τοπική σας σκληρότητα νερού, η ρύθμιση 
θα αλλάξει με την ακόλουθη σειρά:  
H1->H2->H3->H4->H5->H6,

4. Χωρίς λειτουργία σε 5 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί Power 
(Λειτουργίας) για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και να βγείτε από τη 
λειτουργία εγκατάστασης

ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑ ΝΕΡΟΎ Επίπεδο 
αποσκληρυντή 

νερού

Η αναγέννηση 
πραγματοποιείται 

κάθε ακολουθία 
προγράμματος X 1)

Κατανάλωση 
αλατιού 

(γραμμάρια/
κύκλο)

Γερμανικά 
°dH Γαλλικά °fH Βρετανοί 

°Clarke Mmol/l

0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0,94 H1 Δεν υπάρχει 
αναγέννηση 0

6 - 11 10 - 20 7 - 14 1,0 - 2,0 H2 10 9

12 - 17 21 - 30 15 - 21 2,1 - 3,0 H3 5 12

18 - 22 31 - 40 22 - 28 3,1 - 4,0 H4 3 20

23 - 34 41 - 60 29 - 42 4,1 - 6,0 H5 2 30

35 - 55 61 - 98 43 - 69 6,1 - 9,8 H6 1 60

1°dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0,178mmol/l
Η εργοστασιακή ρύθμιση: H3
1)  Κάθε κύκλος με λειτουργία αναγέννησης καταναλώνει επιπλέον 2,0 

λίτρα νερού, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατά 0,02 kWh και το 
πρόγραμμα παρατείνεται κατά 4 λεπτά. 
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Ελέγξτε την ενότητα 3 "Φόρτωση του αλατιού στον αποσκληρυντή" 
του ΜΕΡΟΥΣ Ι: Γενική Έκδοση, Εάν το πλυντήριο πιάτων σας δεν 
διαθέτει αλάτι.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να 
παραλείψετε αυτή την ενότητα. 
Αποσκληρυντής Νερού
Η σκληρότητα του νερού διαφέρει από τόπο σε τόπο. Εάν χρησιμοποιηθεί 
σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων, θα σχηματιστούν επικαθίσεις στα πιάτα 
και τα σκεύη. 
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έναν ειδικό αποσκληρυντή που χρησιμοποιεί 
ένα δοχείο αλατιού ειδικά σχεδιασμένο για την απομάκρυνση του ασβέστη 
και των ανόργανων συστατικών από το νερό.

Προετοιμασία Και Φόρτωση Πιάτων
 ¤ Εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς σκευών που χαρακτηρίζονται ως ανθεκτικά 

στο πλυντήριο πιάτων.
 ¤ Για συγκεκριμένα αντικείμενα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τη χαμηλότερη 

δυνατή θερμοκρασία. 
 ¤ Για να αποφύγετε ζημιές, μην βγάζετε τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα 

από το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.
Για το πλύσιμο των ακόλουθων μαχαιροπήρουνων/
πιάτων
Δεν είναι κατάλληλα

 ¤ Μαχαιροπήρουνα με λαβές από ξύλο, πορσελάνη ή φίλντισι
 ¤ Πλαστικά αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα
 ¤ Παλαιότερα μαχαιροπήρουνα με κολλημένα μέρη που δεν είναι ανθεκτικά 

στη θερμοκρασία 
 ¤ Κολλημένα μαχαιροπήρουνα ή πιάτα
 ¤ Είδη από κασσίτερο ή χαλκό
 ¤ Κρυστάλλινο γυαλί
 ¤ Χαλύβδινα αντικείμενα που υπόκεινται σε σκουριά 
 ¤ Ξύλινες πιατέλες
 ¤ Είδη από συνθετικές ίνες

Είναι περιορισμένης καταλληλότητας
 ¤ Ορισμένοι τύποι γυαλιών μπορεί να γίνουν θαμπά μετά από μεγάλο αριθμό 

πλύσεων
 ¤ Τα ασημένια και αλουμινένια μέρη έχουν την τάση να αποχρωματίζονται κατά 

το πλύσιμο
 ¤ Τα υαλικά είδη μπορεί να ξεθωριάσουν εάν πλένονται συχνά στο πλυντήριο



9

Συστάσεις για τη φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων
Ξύστε τυχόν μεγάλες ποσότητες φαγητού που έχουν περισσέψει. Μαλακά 
υπολείμματα καμένων τροφίμων σε τηγάνια. Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε 
τα πιάτα με τρεχούμενο νερό.
Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε αυτές 
τις οδηγίες φόρτωσης. 
(Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών και των καλαθιών 
μαχαιροπίρουνων ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.) 
Τοποθετήστε αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων με τον ακόλουθο τρόπο:

 ¤ Είδη όπως ποτήρια, ποτήρια, κατσαρόλες, ταψιά κ.λπ. πρέπει να βλέπουν 
προς τα κάτω.

 ¤ Τα καμπυλωτά αντικείμενα ή αυτά με εσοχές πρέπει να φορτώνονται 
κεκλιμένα, ώστε το νερό να μπορεί να απορρέει.

 ¤ Όλα τα σκεύη στοιβάζονται με ασφάλεια και δεν μπορούν να ανατραπούν.
 ¤ Όλα τα σκεύη τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι βραχίονες ψεκασμού 

να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.
 ¤ Φορτώστε κοίλα αντικείμενα όπως κύπελλα, ποτήρια, τηγάνια κ.λπ. Με το 

άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω, ώστε να μην μπορεί να συγκεντρωθεί 
νερό στο δοχείο ή σε μια βαθιά βάση.

 ¤ Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα δεν πρέπει να βρίσκονται το ένα μέσα στο 
άλλο ή να καλύπτουν το ένα το άλλο. 

 ¤ Για να αποφύγετε ζημιές, τα γυαλιά δεν πρέπει να αγγίζουν το ένα το άλλο.
 ¤ Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί πιο ευαίσθητα και ελαφριά 

σκεύη, όπως ποτήρια, φλιτζάνια καφέ και τσαγιού.
 ¤ Τα μαχαίρια με μακριές λεπίδες που αποθηκεύονται σε όρθια θέση 

αποτελούν δυνητικό κίνδυνο!
 ¤ Μακριά και αιχμηρά αντικείμενα μαχαιροπήρουνων, όπως τα μαχαίρια 

χάραξης πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο πάνω καλάθι.
 ¤ Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων σας. Αυτό είναι σημαντικό για 

καλά αποτελέσματα και για λογική κατανάλωση ενέργειας.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, 
καθώς μπορεί εύκολα να πέσουν από το καλάθι.

Αφαίρεση των πιάτων
Για να μην στάζει νερό από το πάνω καλάθι στο κάτω καλάθι, συνιστούμε να 
αδειάζετε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το πάνω καλάθι.

Τα αντικείμενα θα είναι καυτά! Για να αποφύγετε ζημιές, μην 
βγάζετε τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα από το πλυντήριο 
πιάτων για περίπου 15 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Φόρτωση του άνω καλαθιού
Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί 
πιο ευαίσθητα και ελαφριά σκεύη, όπως ποτήρια, 
φλιτζάνια και πιατάκια για καφέ και τσάι, καθώς και 
πιάτα, μικρά μπολ και ρηχά τηγάνια (εφόσον δεν είναι 
πολύ βρώμικα). Τοποθετήστε τα πιάτα 
και μαγειρικά σκεύη, ώστε να μην κινούνται από τον 
ψεκασμό νερού.

Φόρτωση του κάτω καλαθιού
Σας προτείνουμε να τοποθετείτε τα μεγάλα και 
δύσκολα στο καθάρισμα αντικείμενα στο κάτω 
καλάθι: όπως κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, 
πιάτα σερβιρίσματος και μπολ, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα. Είναι προτιμότερο να τοποθετείτε 
τα πιάτα σερβιρίσματος και τα καπάκια στο πλάι των 
ραφιών, ώστε να μην εμποδίζεται η περιστροφή του 
επάνω βραχίονα ψεκασμού.
Η μέγιστη διάμετρος που συνιστάται για τα πιάτα 
μπροστά από τον διανομέα απορρυπαντικού είναι 
19 cm, ώστε να μην εμποδίζεται το άνοιγμά του.

Φόρτωση του καλαθιού μαχαιροπήρουνων
Τα μαχαιροπήρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τα μαχαιροπήρουνα 
χωριστά το ένα από το άλλο στις κατάλληλες θέσεις. Αποφύγετε την τοποθέτηση 
των μαχαιροπήρουνων σε φωλιές για να αποφύγετε την ανεπαρκή απόδοση 
καθαρισμού.

Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο να 
προεξέχει από τον πυθμένα.
Φορτώνετε πάντα τα αιχμηρά σκεύη με 
την αιχμή προς τα κάτω!

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, φορτώστε τα καλάθια όπως 
περιγράφεται στην τελευταία ενότητα του ΜΕΡΟΣ I: Γενική Έκδοση
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Λειτουργία Του Βοηθητικού Ξεβγάλματος Και Του Απορρυπαντικού
Το βοήθημα ξεβγάλματος απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια του τελικού 
ξεβγάλματος για να εμποδίσει το νερό να σχηματίσει σταγονίδια στα πιάτα σας, 
τα οποία μπορεί να αφήσουν κηλίδες και ραβδώσεις. Βελτιώνει επίσης την 
ξήρανση επιτρέποντας στο νερό να τρέχει από τα πιάτα. Το πλυντήριο πιάτων 
σας έχει σχεδιαστεί για τη χρήση υγρών βοηθημάτων έκπλυσης. 

Ποτέ μην γεμίζετε το δοσομετρητή βοηθητικού ξεβγάλματος με άλλες ουσίες 
(π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Αυτό θα 
προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πότε να ξαναγεμίζετε το βοήθημα ξεβγάλματος
Η συχνότητα με την οποία ο διανομέας θα πρέπει να ξαναγεμίζει εξαρτάται 
από τη συχνότητα πλυσίματος των πιάτων και τη ρύθμιση του βοηθητικού 
ξεβγάλματος που χρησιμοποιείται. 
 ¤ Η ένδειξη Low Rinse Aid(Βοήθημα Χαμηλής Έκπλυσης ) ( ) θα ανάψει όταν 

απαιτείται περισσότερο βοήθημα ξεβγάλματος.
 ¤ Μην υπερπληρώνετε το δοχείο διανομής του βοηθήματος ξεπλύματος.

Λειτουργία του απορρυπαντικού 
Τα χημικά συστατικά που συνθέτουν το απορρυπαντικό είναι απαραίτητα για την 
απομάκρυνση, τη σύνθλιψη και τη διανομή όλων των ρύπων από το πλυντήριο 
πιάτων. Τα περισσότερα απορρυπαντικά του εμπορίου είναι κατάλληλα για το 
σκοπό αυτό. 

 ¤ Σωστή χρήση απορρυπαντικού
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό ειδικά κατασκευασμένο για χρήση σε 
πλυντήρια πιάτων. Διατηρήστε το απορρυπαντικό σας φρέσκο και στεγνό. 
Μην γεμίζετε απορρυπαντικό στο δοχείο μέχρι να είστε έτοιμοι να 
ξεκινήσετε το πλυντήριο πιάτων.

 ¤ Το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικό! 
Κρατήστε το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων μακριά 
από παιδιά.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



12

Πλήρωση Της Δεξαμενής Βοηθημάτων Ξεπλύματος

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξαμενής 
ξεβγάλματος ανυψώνοντας τη λαβή.

Ρίξτε το βοήθημα έκπλυσης στο 
διανομέα, προσέχοντας να μην 
υπερφορτωθεί. 

Κλείστε το καπάκι τελικά.

Ρύθμιση της δεξαμενής βοηθημάτων ξεπλύματος
Για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης στεγνώματος με περιορισμένο βοήθημα 
ξεβγάλματος, το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει την κατανάλωση 
ανά χρήστη. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Κλείστε την πόρτα, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Εντός 60 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε το 

κουμπί Program ^ (Πρόγραμμα ^) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα και, 
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Delay + (Καθυστέρηση +) για είσοδο στο 
καθορισμένο μοντέλο, η ένδειξη λαμπρυντικού αναβοσβήνει ως συχνότητα 1Hz.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί Program ^ (Πρόγραμμα ^) a για να επιλέξετε το 
κατάλληλο σετ σύμφωνα με τις συνήθειες που χρησιμοποιείτε, η ρύθμιση θα 
αλλάξει με την ακόλουθη σειρά: D1-> D2-> D3-> D4-> D5-> D1 
Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο περισσότερο ξεπλύνετε το πλυντήριο 
πιάτων.

4. Χωρίς λειτουργία σε 5 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να 
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης.
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Πλήρωση Του Διανομέα Απορρυπαντικού

Ολίσθηση προς τα 
δεξιά

Πιέστε προς τα κάτω

Παρακαλούμε επιλέξτε έναν ανοιχτό 
τρόπο ανάλογα με την πραγματική 
κατάσταση.
1. Ανοίξτε το καπάκι σύροντας την 

ασφάλεια απελευθέρωσης.
2. Ανοίξτε το καπάκι πιέζοντας 

προς τα κάτω το μάνταλο 
απελευθέρωσης.

Προσθέστε απορρυπαντικό στη 
μεγαλύτερη κοιλότητα (A) για το κύριο 
πλύσιμο. 
Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, 
ειδικά αν έχετε πολύ βρώμικα αντικείμενα, 
ρίξτε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού 
στην πόρτα. Το πρόσθετο απορρυπαντικό 
θα ενεργοποιηθεί κατά τη φάση της 
πρόπλυσης.

Κλείστε το πτερύγιο σύροντάς το 
προς τα εμπρός και στη συνέχεια 
πιέζοντας το προς τα κάτω.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή που αναγράφονται στη συσκευασία 
του απορρυπαντικού.
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ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Πίνακας Κύκλων Πλύσης
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια προγράμματα είναι τα καλύτερα για τα 
επίπεδα υπολειμμάτων τροφίμων σε αυτά και πόσο απορρυπαντικό απαιτείται. 
Εμφανίζει επίσης διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα. Οι τιμές 
κατανάλωσης και η διάρκεια του προγράμματος είναι ενδεικτικά μόνο εκτός από 
το πρόγραμμα ECO.
( ) υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα χρησιμοποιεί το βοήθημα ξεβγάλματος στο 

τελευταίο ξέβγαλμα. 
Πρόγραμμα Περιγραφή Του 

Κύκλου

Απορρυπαντικό 
Προ/Κύρια 

πλύση

Χρόνος 
Εκτέλεσης 

(λεπτά)

Ενέργεια
(Kwh)

Νερό
(L)

Βοήθημα 
Έκπλυσης

Auto Heavy 
(Αυτόματο Βαρύ)

Προ-πλύσιμο 
(50°C)
Πλύσιμο(50-60°C)
Ξεπλύνετε
Ξέπλυμα (65°C)
Στέγνωμα

4/18g
175-210 1,250-1,450 10,5-15,0

(1 ή 2 καρτέλες)

Auto Daily 
(Αυτόματο 

Καθημερινά)

Προ-πλύσιμο 
(50°C)
Πλύσιμο(50~60°C)
Ξεπλύνετε
Ξέπλυμα (60°C)
Στέγνωμα

4/18g
150-185 1,05-1,100 10,3 ~ 

13,5(1 ή 2 καρτέλες)

Auto Glass 
(Αυτόματο 

Γυαλί)

Προ-πλύσιμο 
(40°C)
Πλύσιμο(45-55°C)
Ξεπλύνετε
Ξέπλυμα (60°C)
Στέγνωμα

4/18g
110-145 0,600-0,750 10,3 ~ 

13,5(1 ή 2 καρτέλες)

Hygiene 
(Υγιεινή)

Πλύσιμο (70°C)
Ξεπλύνετε
Ξεπλύνετε
Ξέπλυμα (70°C)
Στέγνωμα

4/18g
200 1,500 13,5

(1 ή 2 καρτέλες)

(* EN60436)

Πρόπλυση
Πλύσιμο (50°C)
Ξεπλύνετε
Ξέπλυμα (50°C)
Στέγνωμα

4/18g
198 0,747 9,8

(1 ή 2 καρτέλες)

Slience (Απαλά)

Προ-πλύσιμο 
(30°C)
Πλύσιμο (60°C)
Ξεπλύνετε
Ξέπλυμα (55°C)
Στέγνωμα

4/18g

270 1,250 13,0(1 ή 2 καρτέλες)
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Πρόγραμμα Περιγραφή Του 
Κύκλου

Απορρυπαντικό 
Προ/Κύρια 

πλύση

Χρόνος 
Εκτέλεσης 

(λεπτά)

Ενέργεια
(Kwh)

Νερό
(L)

Βοήθημα 
Έκπλυσης

58 λεπτά

Προ-πλύσιμο (30°C)
Πλύσιμο (60°C)
Ξέπλυμα (55°C)
Ξέπλυμα (50°C)
Στέγνωμα

4/18g
58 1,050 15,0

(1 καρτέλα)

Rapid (Ταχεία)

Πλύσιμο (45°C)
Ξέπλυμα (45°C)

12g
30 0,820 11,2

(1 καρτέλα)

Soak 

(Μουλιάστε)
Προ-πλύσιμο / 15 0,02 4,1

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

:

(* EN60436)

Το πρόγραμμα ECO είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό των 
λερωμένων επιτραπέζιων σκευών, ότι για αυτή τη χρήση, είναι 
το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά τη συνδυασμένη 
κατανάλωση ενέργειας και νερού και χρησιμοποιείται για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕU για τον 
οικολογικό σχεδιασμό.

Εξοικονόμηση Ενέργειας
1. Η εκπλύση ειδών επιτραπέζιου σκεύους οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση 

νερού και ενέργειας και δεν συνιστάται.
2. Το πλύσιμο των επιτραπέζιων σκευών σε ένα οικιακό πλυντήριο πιάτων 

καταναλώνει συνήθως λιγότερη ενέργεια και νερό στη φάση χρήσης από 
το πλύσιμο των χεριών όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες.

Έναρξη προγράμματος 
1. Τραβήξτε το κάτω και το πάνω καλάθι, φορτώστε τα πιάτα και σπρώξτε τα 

πίσω. 
Συνιστάται να φορτώνετε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το πάνω.

2. Ρίξτε το απορρυπαντικό.
3. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα. Το τροφοδοτικό ανατρέξτε στην τελευταία 

σελίδα "Τεχνικό δελτίο προϊόντος". Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι 
ενεργοποιημένη σε πλήρη πίεση.

4. Κλείστε την πόρτα, πατήστε το κουμπί Power (Λειτουργίας).
5. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα, η λυχνία απόκρισης θα ανάψει. Στη συνέχεια, 

πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση), το πλυντήριο πιάτων θα 
ξεκινήσει τον κύκλο του.



16

Αλλαγή Του Προγράμματος Στα Μέσα Του Κύκλου
Ένα πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει μόνο εάν έχει τρέξει μόνο για μικρό χρονικό 
διάστημα, διαφορετικά το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη απελευθερωθεί ή 
το νερό πλύσης με το απορρυπαντικό να έχει ήδη αποστραγγιστεί. Σε αυτή την 
περίπτωση, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να επαναρυθμιστεί και ο διανομέας 
απορρυπαντικού πρέπει να γεμίσει ξανά. Για να επαναφέρετε το πλυντήριο 
πιάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για παύση της πλύσης
2. Πατήστε το κουμπί Program ^ (Πρόγραμμα ^) περισσότερο από τρία 

δευτερόλεπτα, το μηχάνημα θα βρίσκεται σε λειτουργία επιλογής 
προγράμματος.

3. Πατήστε το κουμπί Program ^ (Πρόγραμμα ^) και Program v (Πρόγραμμα v) 
για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε.

4. Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) το πλυντήριο πιάτων θα 
συνεχίσει να λειτουργεί μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Ξεχάσατε Να Προσθέσετε Ένα Πιάτο;
Ένα ξεχασμένο πιάτο μπορεί να προστεθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν ανοίξει ο 
διανομέας απορρυπαντικού. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες:
1. Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για να διακόψετε την πλύση.
2. Αφού σταματήσει να λειτουργεί ο βραχίονας ψεκασμού, μπορείτε να ανοίξετε 

εντελώς την πόρτα.
3. Προσθέστε τα ξεχασμένα πιάτα.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση), το πλυντήριο πιάτων θα 

συνεχίσει να λειτουργεί μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Είναι επικίνδυνο να ανοίξετε την πόρτα στη 
μέση του κύκλου, καθώς ο καυτός ατμός 
μπορεί να σας ζεματίσει.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτόματο Άνοιγμα
Μετά το πλύσιμο, η πόρτα ανοίγει αυτόματα για να επιτευχθεί καλύτερο 
αποτέλεσμα στεγνώματος.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν πρέπει να είναι 
φραγμένη όταν έχει ρυθμιστεί να ανοίγει αυτόματα. 
Αυτό μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία της 
κλειδαριάς πόρτας.
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εάν υπάρχει δυσλειτουργία, το πλυντήριο πιάτων θα εμφανίσει έναν κωδικό 
σφάλματος. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους πιθανούς κωδικούς 
σφάλματος και τις αιτίες τους.

Κωδικοί Σημασίες Πιθανές Αιτίες

E1 Μεγαλύτερος χρόνος 
εισόδου. 

Οι βρύσες δεν ανοίγουν ή η εισαγωγή 
νερού είναι περιορισμένη ή η πίεση 
του νερού είναι πολύ χαμηλή. 

E3
Δεν επιτυγχάνεται 
η απαιτούμενη 
θερμοκρασία. 

Δυσλειτουργία του θερμαντικού 
στοιχείου.

E4 Υπερχείλιση. Κάποιο στοιχείο του πλυντηρίου 
πιάτων έχει διαρροές.

E8
Αποτυχία 
προσανατολισμού της 
βαλβίδας διανομής.

Ανοιχτό κύκλωμα ή διακοπή της 
βαλβίδας διανομής.

Ed
Αποτυχία επικοινωνίας 
μεταξύ κύριας με πλακέτα 
κυκλώματος οθόνης.

Ανοιχτό κύκλωμα ή διακοπή 
καλωδίωσης για το
επικοινωνία.

 ¤ Εάν παρουσιαστεί υπερχείλιση, κλείστε την κύρια παροχή νερού πριν 
καλέσετε την υπηρεσία.

 ¤ Εάν υπάρχει νερό στο δοχείο βάσης λόγω υπερπλήρωσης ή μικρής 
διαρροής, το νερό πρέπει να απομακρυνθεί πριν από την επανεκκίνηση 
του πλυντηρίου πιάτων.

 ¤ Εάν υπάρχει κωδικός σφάλματος που δεν μπορεί να επιλυθεί, ζητήστε 
επαγγελματική βοήθεια.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



18

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ύψος (H) 845mm
Πλάτος (W) 598mm
Βάθος (D1) 600mm (με την πόρτα κλειστή)
Βάθος (D2) 1175mm (με την πόρτα ανοιχτή κατά 90°)
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Φύλλο πληροφοριών προϊόντος

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή: MIDEA

Διεύθυνση του προμηθευτή (β): 
Αναγνωριστικό μοντέλου: MFD60S230S-GR     MFD60S230W-GR

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Παράμετρος Αξία Παράμετρος Αξία

Ονομαστική χωρητικότητα (a) (ps) 14 Διαστάσεις σε cm

Ύψος 85

Πλάτος 60

Βάθος 60

EEI (α) 43,9 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 
(α) Γ (γ)

Δείκτης απόδοσης καθαρισμού (α) 1,125 Δείκτης απόδοσης ξήρανσης (α) 1,065

Κατανάλωση ενέργειας σε 
kWh [ανά κύκλο], με βάση 
το οικολογικό πρόγραμμα 
με πλήρωση κρύου νερού. 
Η πραγματική κατανάλωση 
ενέργειας εξαρτάται από τον 
τρόπο χρήσης της συσκευής.

0,747

Κατανάλωση νερού σε λίτρα [ανά 
κύκλο], με βάση το οικολογικό 
πρόγραμμα. Η πραγματική 
κατανάλωση νερού εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της 
συσκευής και από τη σκληρότητα 
του νερού.

9,8

Διάρκεια προγράμματος (a) 
(h:min) 3:18 πμ Τύπος Ελεύθερη τοποθέτηση

Εκπομπές αερομεταφερόμενου 
ακουστικού θορύβου (α) (dB(A) re 
1 pW)

44 Κατηγορία εκπομπής ακουστικού 
θορύβου στον αέρα (α) Β (γ)

Εκτός λειτουργίας (W) 0,49 Λειτουργία αναμονής (W) N/A

Καθυστέρηση εκκίνησης (W) 
(κατά περίπτωση) 1,00 Εφεδρεία σε δίκτυο (W) 

(κατά περίπτωση) N/A

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής (β): 

Πρόσθετες πληροφορίες:

Weblink στον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου οι πληροφορίες στο σημείο 6 του παραρτήματος II έως 
Βρέθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2022 (1) (β) της Επιτροπής: 

(α)  για το πρόγραμμα eco.
(β)  οι αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θεωρούνται σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του 

άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.
(γ)  εάν η βάση δεδομένων του προϊόντος παράγει αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο 

προμηθευτής δεν εισάγει τα δεδομένα αυτά.

(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2019, για τον καθορισμό απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια πιάτων σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) No 
1275/2008 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) No 1016/2010 της Επιτροπής 
(βλέπε σελίδα 267 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
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