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Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο  
Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα 
πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να 
πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα 
ακόµα και τον πιο ευαίσθητο ρουχισµό. 

Διαβάστε προσεκτικά όλο το βιβλίο οδηγιών 
µε αυτό το τρόπο θα εξασφαλίσετε την 
σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής 
αλλά θα γνωρίσετε και τους τρόπους για την 
αποτελεσµατική συντήρηση της. 

 Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή 
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες 
χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να 
το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη 
αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους 
επόµενους ιδιοκτήτες. 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από 
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό 
εγγύησης, το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής 
υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα. 
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται 
από τις τάπες, το U για τη στήριξη του 
σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό 
απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε 
όλα αυτά τα εξαρτήµατα. 

Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο 
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής, ο 
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη 
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή 
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο 
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η 
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και 
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος 
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής 
υποστήριξης Candy. 

Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα 
µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE, 
σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ). 

 Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που 
µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες 
για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα 
(που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι 
σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική 
επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και 
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες 
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά. 
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό 
ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν 
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα, 
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες: 

l Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται 
ως Οικιακά απόβλητα.

l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα 
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται 
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές 
χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία 
περισυλλογής από το σπίτι.

Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα 
συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην 
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια, 
χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι 
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε 
το παλαιά.  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ

5. ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

6. WI-FI

7. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

8. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Για την προστασία του 
περιβάλλοντος 

Περιεχοµενα
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

l Η συσκευή αυτή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και
παρεµφερείς µε την οικιακή
χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;

− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,

µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των  bed

& breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική 
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική 
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες, 
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται 
στους προαναφερθέντες χώρους.  
Διαφορετική από την προαναφερθείσα 
χρήση µπορεί να επηρεάσει την 
διάρκεια ζωής της συσκευής και να 
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που 
την συνοδεύει.  Ζηµιές ή βλάβες στη 
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να 
αποδοθούν σε διαφορετική από την 
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και 
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε 
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται 
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον 
των δικαστηρίων. 

l Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη
για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω
των 8 ετών και από άτοµα µε
µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η
χωρίς προγενέστερη εµπειρία και
γνώση στη χρήση της συσκευής

υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται, 
θα τους δοθούν οι κατάλληλες 
οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει 
τους κινδύνους που εγκυµονεί 
η χρήση της συσκευής. Μην 
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη 
συσκευή ή να ασχολούνται µε το 
καθαρισµό και τη συντήρηση της 
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.  

l Φροντίστε ώστε τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.

l Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.

lΕάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας εµφανίσει φθορές, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, από ειδικευµένο
τεχνικό ή από εξειδικευµένο άτοµο
προκειµένου να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι που εγκυµονεί η λανθασµένη 
αντικατάσταση του καλωδίου.

l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή. Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.

lΗ πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.

l Βεβαιωθείτε ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται
από πατάκια ή την µοκέτα.
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l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
να είναι προσβάσιµη και µετά την
εγκατάσταση της συσκευής.

l Το µέγιστο φορτίο των ρούχων
εξαρτάται από τον τύπο κάθε
συσκευής (δες τον πίνακα).

l Για περισσότερες πληροφορίες για τη 
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.

l Οι τεχνικές λεπτοµέρειες
(τάση τροφοδοσίας και ισχύς
κατανάλωσης) αναγράφονται  στον
πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών
του προϊόντος.

l Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό
σύστηµα έχει γειωθεί και
συµµορφώνεται µε όλους τους
εφαρµοστούς νόµους και ότι η
(ηλεκτρική) πρίζα είναι συµβατή
µε το βύσµα της συσκευής.
Ειδάλλως, αναζητήστε τη βοήθεια
ενός εξειδικευµένου επαγγελµατία.

l Συνιστάται να αποφύγετε να
χρησιµοποιείτε µετατροπείς,
πολύπριζα ή καλώδια επέκτασης.

lΠριν από κάθε εργασία καθαρισµού
ή συντήρησης του πλυντηρίου,
αποσυνδέστε την πρίζα από την
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.

l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε
την πρίζα από την παροχή ρεύµατος.

l Πριν ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε 
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.

l Μην αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο 
στην βροχή, τον ήλιο ή σε άλλους
ατµοσφαιρικούς παράγοντες.

l Σε περίπτωση µεταφοράς µην
ανασηκώνετε τη συσκευή από
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά 
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε 
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.

l Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή
κακής λειτουργίας της συσκευής,
αποσυνδέστε τη συσκευή από
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση και µην δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία της συσκευής.

Ηλεκτρικές συνδέσεις και 
οδηγίες ασφάλειας 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Κατά την διάρκεια της πλύσης 
το νερό µπορεί να αναπτύξει 
πολύ υψηλές θερµοκρασίες. 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
l Ξεβιδώστε τις  2 η 4 βίδες (A) που 
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της 
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4 
δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα 
µε την εικόνα. 1.

lΚαλύψτε τις 2 η 4 οπές 
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα 
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.

l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο, 
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης των 
σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4 βίδες 
στερέωσης του σωλήνα (A) και αφαιρέστε 
τους 3 η 4 αποστάτες στήριξης (B).

lΣε µερικά µοντέλα, 1 η 
περισσότεροι αποστάτες θα πέσουν 
στο εσωτερικό της συσκευής: σε αυτή 
την περίπτωση γείρετε το πλυντήριο 
για να τους αφαιρέσετε. Ξανακλείστε 
τις οπές χρησιµοποιώντας τις τάπες 
που θα βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις 
οδηγίες και την εγγύηση.

l Τοποθετήστε το "κυµατοειδές" φύλλο 
στον πάτο της συσκευής όπως φαίνεται 
στην εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο, 
συµβουλευτείτε το A, B ή C).

 

A

AA

A

B

BB

B

1

3
21

3
12

A

C

B

2

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Μην αφήνετε τα υλικά 
συσκευασίας σε σηµείο που 
έχουν πρόσβαση τα παιδιά. 

Σε ορισµένα µοντέλα αυτή η 
διαδικασία δεν είναι απαραίτητη, 
καθότι το "κυµατοειδές" φύλλο 
βρίσκεται ήδη τοποθετηµένο 
κάτω από την συσκευή.
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l Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα νερού στη 
βρύση (εικ. 3) µόνο µε τον νέο σωλήνα που 
παρέχεται µαζί µε τη συσκευή (µην 
χρησιµοποιήσετε ξανά παλιό λάστιχο-σετ).

l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί 
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο 
κάτω χαρακτηριστικά::

HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση 
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο 
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση 
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση 
του κρύου νερού  και την κόκκινη σωλήνα στην 
βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να 
συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου 
νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την 
περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα 
καθυστερήσει για µερικά λεπτά. 

l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο 
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του 
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την 
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη 
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα. 
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό 
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B". 

lAQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ 
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που 
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό 
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα 
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό, 
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να 
ολοκληρώσετε το κύκλο. Αφού τελειώσει ο κύκλος 
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την 
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. 

lΕυθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο 
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσει-
τσακίσει  και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο 
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη 
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο 
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον 
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη 
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του 
πλυντηρίου (εικ.7). 

3

1

4

B

A

5

B

A

6

min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt
max

m
ax

 10
0 c

m

min 4 cm

7

Σύνδεση µε το δίκτυο νερού 
 

Τοποθέτηση συσκευής 
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l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα 
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να 
απελευθερώσετε τη βίδα; 

b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα 
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο; 

c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι 
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου. 

l Συνδέστε την πρίζα.

A

B

C

8

Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι 
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9: 
 

l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης; 
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες 
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;

l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.

ΜΕΡΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ διατίθενται και µε το ειδικό 
δοχείο για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή  
(εικ. 10). Για να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το 
στην θήκη "2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό  
απορρυπαντικό θα πάει στον κάδο την σωστή 
στιγµή. Την θήκη αυτή µπορείτε να την 
χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να λευκάνετε (να βάλετε 
χλωρίνη) επιλέγοντας το πρόγραµµα “ξέβγαλµα”. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη 
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε 
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε  
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. 

Συρτάρι απορρυπαντικού 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή 
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και 
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο 
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ορισµένα απορρυπαντικά δεν είναι 
σχεδιασµένα για χρήση στο συρτάρι 
απορρυπαντικού, αλλά συνοδεύονται 
από το δικό τους δοχείο, που 
τοποθετείται απευθείας µέσα στον κάδο. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ελαττώµατα της εγκατάστασης δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση του 
κατασκευαστή. 
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3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που 
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι: 
 

- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό
µεταλλικά αντικείµενα όπως καρφίτσες,
χρήµατα , συνδετήρες;

- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;

- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;

- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;

- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.

l Εάν πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα  ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.

l Για το πλύσιµο των µάλλινων βεβαιωθείτε
πρώτα ότι το ρούχο µπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο. Συµβουλευτείτε την ετικέτα µε τις
οδηγίες φροντίδας του ρούχου.

Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της 
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος 
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας. 
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο 
 

l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.

Πότε είναι πραγµατικά  χρήσιµη η πρόπλυση? 
 

l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά 
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο 
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.

Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης? 
 

l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο, 

µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε 
θερµοκρασία  µεγαλύτερη των 60°C. Εάν 
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους 
60°C αντί τους 90°C η εξοικονόµηση 
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το  50%. 

Πριν χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα 
στεγνώµατος (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ) 
l ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ενέργεια και χρόνο
επιλέγοντας υψηλή ταχύτητα περιστροφής
για να µειωθεί η ποσότητα του νερού της
µπουγάδας πριν από τη χρήση ενός
προγράµµατος στεγνώµατος.

Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε 
συµβουλές και επισηµάνσεις γύρω από την 
χρήση του απορρυπαντικού στις διάφορες 
θερµοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι 
σηµαντικό να συµβουλεύεστε τις οδηγίες που 
αναφέρονται επάνω στη συσκευασία και 
αφορούν την χρήση και την δοσολογία του 
συγκεκριµένου απορρυπαντικού. 

Οδηγίες για το φορτίο 

Χρήσιµες πληροφορίες για τους 
χρήστες 

Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά και 
θερµοκρασίες από 60°C και άνω για λευκό 
ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό ,χρησιµοποιείτε 
απορρυπαντικό σε σκόνη   (heavy-duty) που 
περιέχει λευκαντικές ουσίες και σε αυτές τις 
θερµοκρασίες δίνει άριστα αποτελέσµατα. 

Πλύσιµο µε προγράµµατα µε θερµοκρασία 
µεταξύ 60°C και 40°C, επιλέγετε το 
απορρυπαντικό ανάλογα µε το ύφασµα ,το 
χρώµα και το βαθµό βρωµιάς. Κατά κανόνα για 
λευκό βαµβακερό ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε 
απορρυπαντικό σε σκόνη, για τα χρωµατιστά 
που δεν έχουν λεκέδες  επιλέγετε υγρό 
απορρυπαντικό ή σε σκόνη ειδικό για την 
προστασία των χρωµάτων. 

Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή 
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση 
απορρυπαντικών  υγρών ή σε σκόνη ειδικών 
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία . 

Για το πλύσιµο µάλλινου και µεταξωτού 
ρουχισµού χρησιµοποιείτε αποκλειστικά 
τα ειδικά για αυτού  του είδους  ρουχισµό 
απορρυπαντικά. 
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4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του 
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών 
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε 
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το 
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη 
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις 
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και 
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα 
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την 
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.

l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά 
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.

l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.

l ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ: τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα 
έξω, αφαιρέστε το καπάκι καί στραγγίξτε το 
ωερό σε ένα λεκανάκι. 

l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να 
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα 
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο. 

l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.

l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση του και
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.

l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται 
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα 
εξαρτήµατα στη θέση τους.

l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.

l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.

l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.

l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.

Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού 

Καθαρισµός του φίλτρου 

Οδηγίες για την µεταφορά της 
συσκευής και την προετοιµασία 
για παρατεταµένη αχρησία 
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5. ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ

Στην περίπτωση που η πόρτα παραµείνει 
κλειδωµένη λόγω διακοπής του ρεύµατος ή 
λόγω µιας βλάβης, θα είναι δυνατόν να την 
ανοίξετε µέσω της παρακάτω διαδικασίας 
ξεκλειδώµατος σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης: 

1. Αποσυνδέστε το µηχάνηµα από την
πρίζα του ρεύµατος.

2. Ελέγξτε αν η στάθµη του νερού βρίσκεται 
κάτω από την πόρτα πριν την ανοίξετε
προκειµένου να αποφύγετε το 
πληµµύρισµα. Σε αντίθετη περίπτωση, 
αδειάστε την περίσσεια του νερού µέσα
από τον σωλήνα παροχέτευσης και ρίξτε
σε έναν κουβά.

3. Τραβήξτε έξω το συρτάρι του
απορρυπαντικού (εικ. 1).

4. Χρησιµοποιώντας ως µοχλό ένα
κατσαβίδι ή ένα παρόµοιο εργαλείο,
όπως φαίνεται στην εικόνα 2, 
ενεργοποιήστε τη διάταξη έκτακτης
ανάγκης. Εκτελέστε τη διαδικασία 2 
φορές και στη συνέχεια ανοίξτε την
πόρτα.
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6. WI-FI
Αυτή η συσκευή χρησιµοποιεί την 
τεχνολογία Wi-Fi που σας επιτρέπει να 
χρησιµοποιείτε αποµακρυσµένα τη συσκευή 
µέσω της Εφαρµογής (App), χάρη στη 
λειτουργία του Wi-Fi. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) 
 

l Κατεβάστε την Εφαρµογή Candy simply-
Fi στη συσκευή σας.

 l Ανοίξτε την Εφαρµογή, δηµιουργήστε ένα 
προφίλ χρήστη και εγγράψτε τη συσκευή 
σύµφωνα µε τις οδηγίες στην οθόνη της 
συσκευής ή σύµφωνα µε τον "Γρηγορες 
Οδηγιες" που είναι συνηµµένος στη 
συσκευή.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) 
Μετά την εγγραφή της συσκευής, κάθε 
φορά που θα θέλετε να τη χειριστείτε 
αποµακρυσµένα µέσω της Εφαρµογής, θα 
πρέπει πρώτα να φορτώσετε τα άπλυτα και 
το απορρυπαντικό, να κλείσετε την πόρτα 
και να επιλέξετε τη θέση Wi-Fi στη 
συσκευή. Από εκείνη τη στιγµή, µπορείτε 
να τη χειρίζεστε µέσω των εντολών της 
Εφαρµογής.

Η Εφαρµογή Candy simply-Fi είναι
διαθέσιµη σε συσκευές µε λογισµικό 
Android και iOS, όχι µόνο σε tablets 
αλλά και σε smartphones.

Ενηµερωθείτε για όλες τις λειτουργίες 
του Wi-Fi ρίχνοντας µια µατιά στην 
Εφαρµογή σε κατάσταση DEMO. 
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7. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ

Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα 
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα 
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με 
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η 
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου. 

l Ενεργοποιήστε την οικιακή συσκευή και
επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραµµα.

l Μπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις
του προγράµµατος πλύσης εάν είναι
απαραίτητο και να επιλέξετε τις ρυθµίσεις
που επιθυµείτε.

l Πατήστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.

l Στο τέλος του προγράµµατος θα εµφανιστεί
το µήνυµα «ΤΕΛΟΣ» στην οθόνη.

l Απενεργοποιήστε το πλυντήριο.
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και 
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που 
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει 
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε. 

Πιεσηνερου: 
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa 
Ταχυτητα στιψιµα τοσ: 
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών. 
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/ 
Ταση ρευµατοσ: 
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών. 

8. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

A Πλήκτρο ON/OFF 
B SMART RING (δακτύλιος 
επιλογής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ) 

C Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ 
D Πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗ/ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
E Περιοχή ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
F Πλήκτρο λειτουργίας ZOOM 
D+F ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
G ΟΘΟΝΗ 
H Θέση Wi-Fi/Λυχνία Wi-Fi 
I Περιοχή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιλογή προγράµµατος 

ΣΤΕΓΝΩΜΑ (µόνο για ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ)
Αν επιθυµείτε ο κύκλος στεγνώµατος να 
ξεκινήσει αυτόµατα µετά το τέλος του 
κύκλου πλύσης, πατήστε το κουµπί «SET» 
για να επιλέξετε πρώτα το κατάλληλο 
πρόγραµµα πλύσης και έπειτα τον κύκλο 
στεγνώµατος. Εναλλακτικά, µπορείτε να 
περιµένετε ο κύκλος πλύσης να 
ολοκληρωθεί και έπειτα να επιλέξετε το 
πρόγραµµα στεγνώµατος που επιθυµείτε.

Τεχνικά στοιχεfα 
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l Για να ανάψετε και να σβήσετε τη
συσκευή πιέστε το πλήκτρο ON/OFF.

Ρύθµιση Γλώσσας 

l Αφού συνδεθεί η συσκευή στο δίκτυο και
ανάψει, περιστρέψτε το "SMART RING"
για να απεικονίσει τις διαθέσιµες
γλώσσες.

l Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα
περιστρέφοντας το "SMART RING" πάλι
και επιβεβαιώστε πατώντας το "SET".
Από εδώ και στο εξής, µπορείτε να
επιλέξετε και να εκκινήσετε
προγράµµατα.

Αλλάξτε την επιλεγµένη γλώσσα 

Αν επιθυµείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση της 
γλώσσας θα πρέπει να κρατήσετε 
πατηµένο το πλήκτρο "SET" για περίπου 
5 δευτερόλεπτα. Το µήνυµα 
καλωσορίσµατος θα εµφανιστεί στην οθόνη, 
και περιστρέφοντας το "SMART RING" 
µπορείτε να επιλέξετε µια άλλη γλώσσα. 

l Μετά από την ενεργοποίηση της
συσκευής, περιστρέφοντας το "SMART
RING" θα φωτιστούν τα αντίστοιχα
εικονίδια των προγραµµάτων,
εµφανίζοντας επάνω στην οθόνη την
περιγραφή και τις αντίστοιχες
παραµέτρους.

l Για να ξεκινήσει ο επιλεγµένος κύκλος µε
τις παραµέτρους που έχουν προ-
ρυθµιστεί πιέστε ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ.  

l Αν θέλετε να διαµορφώσετε το
επιλεγµένο πρόγραµµα, πιέστε "SET" και
περιστρέψτε το "SMART RING" στο
εικονίδιο που αντιστοιχεί στην επιθυµητή
επιλογή και πατήστε ξανά το "SET".

l Περιστρέφοντας το "SMART RING" θα
είναι δυνατόν να εµφανίσετε τις
διαθέσιµες επιλογές για την επιλεγµένη
λειτουργία. Για να επιβεβαιώσετε πιέστε
"SET", µετά από το οποίο πατήστε
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ για να ξεκινήσει ο
κύκλος λειτουργίας ή επαναλάβετε τη
διαδικασία για άλλες επιλογές.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Μην ακουµπάτε την οθόνη κατά την 
εισαγωγή του βύσµατος γιατί το 
µηχάνηµα, στα πρώτα δευτερόλεπτα, 
εκτελεί µία αυτόµατη βαθµονόµηση 
η οποία µπορεί να διακοπεί: αν συµβεί 
αυτό το µηχάνηµα ίσως να µην µπορεί 
να λειτουργήσει µε βέλτιστο τρόπο. Σε 
αυτή την περίπτωση, βγάλτε το βύσµα 
και επαναλάβετε τη διαδικασία. 

Πλήκτρο ON/OFF 

Στο τέλους του κύκλου λειτουργίας
θυµηθείτε να σβήσετε τη συσκευή 
µέσω του πλήκτρου ON/OFF, βγάλτε 
το βύσµα και κλείστε τη βρύση του 
νερού.

Πρώτη Εκκίνηση 

Μέσω αυτής της διαδικασίας όλες  
οι αποθηκευµένες ρυθµίσεις, θα 
ακυρωθούν. 

SMART RING (δακτύλιος 
επιλογής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ) 

Κατά την επόµενη ενεργοποίηση θα 
γίνει πρόταση για το τελευταίο 
πρόγραµµα που πραγµατοποιήθηκε, 
λαµβάνοντας από τη µνήµη τις 
ρυθµίσεις που είχαν οριστεί 
προηγουµένως.  

Μπορούν να γίνουν µόνο οι επιλογές 
που είναι συµβατές µε το επιλεγµένο 
πρόγραµµα.  
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l Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τον κύκλο
που έχει ρυθµιστεί.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
l Όταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη
εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του
προγράµµατος, οποία µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε κάνει.

l Καθόλη την διάρκεια του κύκλου στην
οθόνη εµφανίζεται ο χρόνος που αποµένει για 
την ολοκλήρωση του προγράµµατος.

l Ο υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µε
αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την
διάρκεια του κύκλου η συσκευή προσαρµόζει 
τον χρόνο ανάλογα µε το µέγεθος και τη 
σύνθεση του φορτίου που πλένεται.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
(ΠΑΥΣΗ) 

l Πιέστε ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ (επάνω στην
οθόνη θα εµφανιστεί η αναγραφή
ΠΑΥΣΗ).

l Αφού προσθέσετε ή αφαιρέστε τα ρούχα,
κλείστε την πόρτα και πατήστε
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ (το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει από το σηµείο στο οποίο
διακόπηκε).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ 

l Για να ακυρώσετε το πρόγραµµα,
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ON/OFF
για περίπου 2 δευτερόλεπτα µέχρι το
σβήσιµο της οθόνης.

- ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

l Αυτή η επιλογή επιτρέπει την αλλαγή της
θερµοκρασίας των κύκλων πλυσίµατος.

- ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ

l Με αυτή την επιλογή µπορείτε να
µειώσετε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα του
στυψίµατος για το επιλεγµένο
πρόγραµµα, µέχρι την πλήρη κατάργησή
του.

l Αν η ετικέτα δεν φέρει καµία οδηγία, είναι
δυνατόν να στύψετε στη µέγιστη ταχύτητα
που προβλέπεται από το πρόγραµµα.

Για να ακυρώσετε το πρόγραµµα, 
γυρίστε το "SMART RING" στα 
προγράµµατα και πατήστε "SET". 
 

Με το πρόγραµµα σε εξέλιξη θα 
εµφανιστεί επάνω στην οθόνη ο χρόνος 
που αποµένει. Περιστρέφοντας το 
"SMART RING" θα εµφανιστούν οι 
πληροφορίες του κύκλου λειτουργίας.  

Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ 

Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πατήσετε το 
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ. 

Μετά την εκκίνηση του πλυντηρίου θα
πρέπει να περιµένετε µερικά 
δευτερόλεπτα µέχρι το µηχάνηµα να 
ξεκινήσει το πρόγραµµα.

Βεβαιωθείτε ότι η στάθµη του νερού 
βρίσκεται κάτω από την πόρτα πριν 
την ανοίξετε προκειµένου να 
αποφύγετε το πληµµύρισµα. 

Περιοχή ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Οι επιλογές πρέπει να γίνονται πριν 
πατήσετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ. 

Για την προστασία των υφασµάτων, 
δεν είναι δυνατόν να αυξήσετε τη 
θερµοκρασία πέρα από την 
προβλεπόµενη για κάθε πρόγραµµα. 
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l Είναι δυνατόν να διαµορφώσετε την
ταχύτητα του στυψίµατος οποιαδήποτε
στιγµή, ακόµα και χωρίς να φέρετε το
µηχάνηµα στην ΠΑΥΣΗ.

- ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

l Αυτή η επιλογή επιτρέπει τον
προγραµµατισµό της έναρξης του κύκλου
πλυσίµατος.

l Επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο µέσω
του πλήκτρου "SET" θα είναι δυνατόν να
ορίσετε µία καθυστέρηση 1 ώρας µέχρι
το µέγιστο 24 ώρες.

l Επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο
"SET".

l Πιέστε ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ για να ξεκινήσει
η µέτρηση µε τη λήξη της οποίας το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.

l Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την
καθυστέρηση της εκκίνησης, κρατώντας
πατηµένο το πλήκτρο ON/OFF για
περίπου 2 δευτερόλεπτα µέχρι το
σβήσιµο της οθόνης.

- ΑΤΜΟΣ

l Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να
προσθέσετε σε µερικούς κύκλους
πλυσίµατος (δείτε πίνακα προγραµµάτων)
µία ειδική επεξεργασία µε ατµό.

l Η λειτουργία µε ατµό επιδρά στα πλυµένα
ρούχα απαλύνοντας τις ζάρες και
µειώνοντας έτσι τον χρόνο σιδερώµατος.

l Οι ίνες ανανεώνονται και φρεσκάρονται,
εξαλείφοντας τις άσχηµες µυρωδιές από
τα ρούχα.

l Για κάθε πρόγραµµα έχει µελετηθεί µια
ειδική επεξεργασία µε ατµό ώστε να
διασφαλιστεί η µέγιστη αποτελεσµατικότητα
της πλύσης ανάλογα µε τα υφάσµατα και τα
χρώµατα των ρούχων.

l Ενεργοποιώντας τη λειτουργία "ZOOM"
µέσω του κατάλληλου πλήκτρου, θα είναι
δυνατόν να πλύνετε κάθε ύφασµα σε
λιγότερο από 59 λεπτά στα προγράµµατα
στα οποία προβλέπεται (δείτε πίνακα
προγραµµάτων) προστατεύοντας την
απόδοση της πλύσης.

l Με το αποκλειστικό σύστηµα "Mix Power
Jet+" το απορρυπαντικό ψεκάζεται και
ενεργοποιείται αµέσως µέσα στην καρδιά
των υφασµάτων, εξασφαλίζοντας έναν
βαθύ καθαρισµό.

Ρύθµιση ΠΡΙΝ επιλέξετε µία ή 
περισσότερες λειτουργίες 

l Αφού επιλέξετε το πρόγραµµα, πιέστε
"ZOOM" για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία. Επάνω στην οθόνη θα
εµφανιστούν οι νέες πληροφορίες του
κύκλου λειτουργίας.

Για την προστασία των υφασµάτων, 
δεν είναι δυνατόν να αυξήσετε την 
ταχύτητα πέρα από τη µέγιστη 
προβλεπόµενη για κάθε πρόγραµµα.  

Η υπερδοσολογία του απορρυπαντικού 
µπορεί να προκαλέσει τη δηµιουργία 
υπερβολικού αφρού. Εάν το πλυντήριο 
ρούχων ανιχνεύσει υπερβολική 
παρουσία αφρού, µπορεί να αποκλείσει 
το στύψιµο ή να παρατείνει τη διάρκεια 
του προγράµµατος και να αυξήσει την 
κατανάλωση του νερού. 

Το µοντέλο είναι εφοδιασµένο µε µία 
ειδική ηλεκτρονική συσκευή που 
αποτρέπει την εκκίνηση του 
στυψίµατος όταν υπάρχουν ιδιαίτερα 
ανισόρροπα φορτία. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα τη µείωση των 
κραδασµών και τη βελτίωση της 
αθόρυβης λειτουργίας, διασφαλίζοντας τη 
διάρκεια ζωής του πλυντηρίου. 
 

Πλήκτρο λειτουργίας ZOOM 
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l Θα είναι δυνατόν να διαµορφώσετε τις
επιλογές του προγράµµατος µόνο
σύµφωνα µε τη νέα διάρκεια του
προγράµµατος.

l Πιέστε ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ για να ξεκινήσει
η πλύση.

Ρύθµιση ΑΦΟΥ επιλέξετε µία ή 
περισσότερες λειτουργίες 
l Πιέστε το πλήκτρο "ZOOM" για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Επάνω
στην οθόνη θα εµφανιστούν οι νέες
πληροφορίες του κύκλου λειτουργίας.

l Οι επιλογές που είχαν προηγουµένως
οριστεί θα προσαρµοστούν στη νέα
διάρκεια του προγράµµατος και αυτές
που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ θα
ακυρωθούν. Δεν θα ξεπεραστούν τα
επίπεδα της θερµοκρασίας και του
στυψίµατος που είχαν οριστεί
προηγουµένως προκειµένου να τηρηθεί η
προστασία των υφασµάτων και για το
καλύτερο αποτέλεσµα της πλύσης σε
µικρότερο χρόνο.

l Πιέστε ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ για να ξεκινήσει
η πλύση.

l Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πιέστε ξανά επάνω στο "ZOOM" (οι
επιλογές που έγιναν προηγουµένως θα
επαναφερθούν).

l Το ταυτόχρονο πάτηµα των πλήκτρων
"SET" και "ZOOM" για περίπου 3
δευτερόλεπτα επιτρέπει το κλείδωµα
των πλήκτρων. Με αυτόν τον τρόπο,
µπορεί να αποφευχθεί η περίπτωση να
πραγµατοποιηθούν µη επιθυµητές ή
τυχαίες τροποποιήσεις.

l Το κλείδωµα των πλήκτρων µπορεί να
ακυρωθεί, πιέζοντας απλώς τα δύο πλήκτρα
ενεργοποίησης ή σβήνοντας τη συσκευή.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη 
λειτουργία του πλυντηρίου, μια ειδική μνήμη 
αποθηκεύει τις ρυθμίσεις που έγιναν και, με 
την επιστροφή του ρεύματος, το μηχάνημα 
θα ξεκινήσει εκ νέου από το σημείο όπου 
σταμάτησε. 

Επίσης θα είναι δυνατόν να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
"ZOOM" µέσα σε 15 δευτερόλεπτα 
από την έναρξη του κύκλου 
πλυσίµατος.

Επίσης θα είναι δυνατόν να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
"ZOOM" µέσα σε 15 δευτερόλεπτα 
από την έναρξη του κύκλου 
πλυσίµατος.  
 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 



18 
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ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 
ΔΥΝΑΤΟ 

3) 
7 3 8 3,5 9 4 10 4,5 90° ( ) 

 ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ** 
3)

7 3 8 3,5 9 4 10 4,5 60° ( ) 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 

3) 
3,5 2 4 2,5 4,5 2,5 5 3 40° ( ) 

ΜΑΛΛΙΝΑ 1 1 2 2 2 2 2 2 40° 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 
3) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40° 

ΤΕΛΕΙΟ 20° 
3) 

4,5 3 5,5 3,5 6 4 6,5 4,5 20° 

ΞΕΒΓΑΛΜΑ - - - - - - - - - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & 
ΣΤΥΨΙΜΟ - - - - - - - - - 

Λειτουργία που πρέπει να επιλέγετε, όταν θέλετε να έχετε αποµακρυσµένη διαχείριση 
µέσω της εφαρµογής (µέσω Wi-Fi). 

Πίνακας προγραµµάτων 
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Διαβάστε τις πιο κάτω παρατηρήσεις: 
1) Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται
από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον
πίνακα).

2) Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα πλύσης,
στη ψηφιακή οθόνη της συσκευής 
εµφανίζεται η προτεινόµενη θερµοκρασία
πλύσης η οποία ωστόσο µπορεί να 
µειωθεί (εφόσον είναι δυνατόν) εάν 
πατήσετε το κουµπί "SET" και έπειτα το
κουµπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ για να
προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις. Ωστόσο,
δεν µπορείτε να αυξήσετε τη 
θερµοκρασία πλύσης πάνω από το 
προτεινόµενο επίπεδο. 

3) Διαθέσιµη Λειτουργία Ατµού.

* Προκαθορισµένο πρόγραµµα (χωρίς την
επιλογή "ZOOM").

( ) Η επιλογή για πρόπλυση είναι διαθέσιµη 
µόνο εάν επιλέξετε το πρόγραµµα µέσω 
της Εφαρµογής. 

 (Μόνο για τα µοντέλα που διαθέτουν 
θήκη για υγρό απορρυπαντικό) 
Εάν κάποιος ρουχισµός έχει λεκέδες 
που απαιτούν προεργασία µε υγρό 
αφαιρετικό λεκέδων µπορείτε να κάνετε 
την προεργασία στο πλυντήριο. 

Ρίξτε το λευκαντικό στο ειδικό δοχείο για 
υγρό λευκαντικό που βρίσκεται στη θήκη 
"2" στο συρτάρι του απορρυπαντικού και 
λειτουργήστε το ειδικό πρόγραµµα 
ΞΕΒΓΑΛΜΑ. 
Όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή, 
προσθέστε τα υπόλοιπα ρούχα και 
συνεχίστε µε έναν κανονικό κύκλο 
πλύσης στο καταλληλότερο πρόγραµµα.   

** ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 
(EU) No 1015/2010 και No 1061/2010. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 
ΣΤΟΥΣ 60°C. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 
ΣΤΟΥΣ 40°C. 

Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για 
το πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι 
ιδιαίτερα βρώµικου και χαρακτηρίζονται 
για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα 
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και 
νερού.  
Τα προγράµµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές της θερµοκρασίας 
πλυσίµατος που αναγράφουν οι ετικέτες του 
ρουχισµού ,η θερµοκρασία µπορεί να 
εµφανίσει µικρή απόκλιση από εκείνη που 
αναφέρεται στο πίνακα. 
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Η συσκευή διαθέτει µια σειρά από 
ξεχωριστά προγράµµατα για το πλύσιµο 
ρουχισµού µε διαφορετική ένταση βρωµιάς 
προκειµένου να ανταποκριθεί σε όλες τις 
ανάγκες καθαρισµού (βλέπε πίνακα). 

ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΔΥΝΑΤΟ 
Σχεδιασµένο για πεντακάθαρο ρουχισµό.  Το 
τελικό στύψιµο γίνεται στην µέγιστη   ταχύτητα 
εξασφαλίζει αποτελεσµατική αποµάκρυνση 
του νερού. 

ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για 
το πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι 
ιδιαίτερα βρώµικου και χαρακτηρίζονται για 
την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα 
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και 
νερού. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 
Αυτό το πρόγραµµα σας επιτρέπει να 
πλύνετε διαφορετικά χρωµατιστά υφάσµατα 
µαζί.  Η περιστροφική κίνηση του τύµπανου 
και το επίπεδο στάθµης του νερού 
βελτιστοποιούνται και κατά την διάρκεια της 
πλύσης και κατά τη διάρκεια του 
ξεβγάλµατος. Η απαλή περιστροφή του 
κάδου εξασφαλίζει µειωµένο σχηµατισµό 
τσαλακωµάτων στο ύφασµα. Χάρη στη 
τεχνολογία "Mix Power Jet +", οι ρυθµίσεις 
του κύκλου πλύσης βελτιστοποιούνται 
ακόµα περισσότερο.  

ΜΑΛΛΙΝΑ 
Ένας κύκλος πλύσης ειδικά σχεδιασµένος 
για µάλλινο ρουχισµό που µπορεί να πλυθεί 
στο πλυντήριο ή ρουχισµό που πλένεται 
στο χέρι. 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 
Το πρόγραµµα αυτό χαρακτηρίζεται από 
περιόδους διακοπής των περιστροφών. 
Πρόγραµµα ιδανικό για το πλύσιµο 
ευαίσθητου ρουχισµού. Οι φάσεις 
πλυσίµατος και  ξεβγάλµατος γίνονται µε 
µεγάλη ποσότητα νερού για άριστο 
καθαρισµό. 

ΤΕΛΕΙΟ 20° 
Η καινοτόµος τεχνολογία "Mix Power Jet +", 
επιτρέπει το πλύσιµο βαµβακερού, 
συνθετικού και σύµµεικτου ρουχισµού 
στους 20°C µε αποτελέσµατα καθαρισµού 
όπως εκείνα µε πλύσιµο στους 40°C. 
Η κατανάλωση αυτού του κύκλου είναι 
µειωµένη περίπου  50% σε σχέση µε ένα 
συµβατικό κύκλο για βαµβακερά  στους 
40°C. Σε αυτό το κύκλο θα ήταν σκόπιµο το 
µέγεθος του φορτίου να µην ξεπερνά τα 2/3 
της µέγιστης χωρητικότητας της συσκευής. 

ΞΕΒΓΑΛΜΑ 
Με αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιούνται 3 
φάσεις ξεβγάλµατος  µε µια ενδιάµεση φάση 
στυψίµατος(µπορείτε να µειώσετε την ταχύτητα 
ή να ακυρώσετε τη φάση µε την βοήθεια του 
αντίστοιχου πλήκτρο). Η φάση αυτή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για όλους τους τύπους 
υφάσµατος ακόµα και για το ρουχισµό που 
έχετε πλύνει στο χέρι. 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΣΤΥΨΙΜΟ 
Ο κύκλος ολοκληρώνεται µε την 
αποστράγγιση και τη µέγιστη περιστροφή 
του κάδου. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να 
µειώσετε την ταχύτητα στροφών πατώντας 
το κουµπί "SET" και έπειτα το κουµπί 
ΣΤΡΟΦΕΣ για να προσαρµόσετε τις 
ρυθµίσεις.  

Wi-Fi 
Λειτουργία που πρέπει να επιλέγετε, όταν 
θέλετε να έχετε αποµακρυσµένη διαχείριση 
µέσω της εφαρµογής (µέσω Wi-Fi). 
Σε αυτή την περίπτωση, η έναρξη του 
προγράµµατος, θα λάβει χώρα µέσα από 
τις εντολές της εφαρµογής. 

 

Επιλογή προγράµµατος 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ο καινούργιος χρωµατιστός ρουχισµός 
πρέπει να πλένεται ξεχωριστά την 
πρώτη φορά. 

Μην τοποθετείτε στο χρωµατιστό 
ρουχισµό ,ρουχισµό ΠΟΥ ΞΕΒΑΦΕΙ. 
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9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Αν πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται 
παρακάτω µε µερικές πρακτικές συµβουλές για το πώς να ξεπεράσετε τα πιο κοινά προβλήµατα.

ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ 
 

Εμφάνιση σφάλματος Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις 

E2 (με οθόνη) 
2 φλας των LEDs 
(χωρίς οθόνη)

Η συσκευή δεν µπορεί να τραβήξει το απαιτούµενο νερό. 
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή. 
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει 
παγιδευτεί. 
Μήπως ο αγωγός αποχέτευσης δεν είναι στο σωστό ύψος (βλέπε κεφάλαιο 
εγκατάστασης). 
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού, ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω µέρος 
του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σωµατιδίων είναι καθαρό και δεν 
έχει µπλοκάρει. 

E3 (με οθόνη) 
3 φλας των LEDs 
(χωρίς οθόνη)

Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό. 
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγµένο. 
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει παγιδευτεί. 
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα αποχέτευσης στο σπίτι δεν είναι φραγµένο και 
επιτρέπει στο νερό να ρέει µέσα χωρίς δυσκολία. Δοκιµάστε να αποχετεύσετε 
το νερό στο νεροχύτη. 

E4 (με οθόνη) 
4 φλας των LEDs 
(χωρίς οθόνη)

Υπάρχει πάρα πολύ αφρός και / ή νερό. 

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί υπερβολική ποσότητα 
απορρυπαντικού ή προϊόν που είναι ακατάλληλο για το πλυντήριο ρούχων. 

E7 (με οθόνη) 
7 φλας των LEDs 
(χωρίς οθόνη)

Πρόβληµα πόρτας 
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα στο 
εσωτερικό του µηχανήµατος που µπορεί να παρεµποδίζουν την πόρτα να κλείσει. 
Αν η πόρτα είναι µπλοκαρισµένη, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το 
πλυντήριο από την πρίζα, περιµένετε 2-3 λεπτά και ανοίξτε την πόρτα. 

Οποιοδήποτε άλλο 
κωδικό

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων, περιµένετε ένα 
λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα. 
Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε απευθείας µε ένα 
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. 

l Μοντέλα µε οθόνη: το σφάλµα παρουσιάζεται από έναν αριθµό του οποίου προηγείται το
γράµµα "E" (παράδειγµα: Error 2 = Ε2)

l Μοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα εµφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που αναβοσβήνουν
κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα: Error 2 = δύο φλας–
παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…) 
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ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Πρόβληµα Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις 

Το πλυντήριο δεν 
λειτουργεί / ξεκινάει

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε µια πρίζα τροφοδοσίας 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία. 
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί, δοκιµάζοντάς την µε µια άλλη συσκευή, 
όπως µια λάµπα. 
Η πόρτα µπορεί να µην είναι κλειστή καλά: ανοίξτε και κλείστε ξανά. 
Ελέγξτε αν το απαιτούµενο πρόγραµµα είναι επιλεγµένο σωστά και το κουµπί 
έναρξης είναι πατηµένο. 
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι σε κατάσταση παύσης. 

Υπάρχει διαρροή 
νερού στο πάτωμα 
κοντά στο πλυντήριο

Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διαρροή µεταξύ της βρύσης και της	  παροχής 
σωλήνων. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε και σφίξτε το σωλήνα και 
τη	  βρύση. 
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κλείσει σωστά. 

Ο κάδος του 
πλυντηρίου δεν 
περιστρέφεται

Εξαιτίας ενός µη σωστή κατανοµή των ρούχων, το πλυντήριο ρούχων 
µπορεί: 
Να προσπαθεί να εξισορροπήσει το φορτίο και να αυξήσει το χρόνο 
κατανοµής. 
Να µειώσει την ταχύτητα της περιστροφής για να µειώσει τους κραδασµούς 
και το θόρυβο. 
Να αποκλείσει το στύψιµο για την προστασία της µηχανής. 
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι κατανεµηµένα. Αν όχι, ξεµπερδεύεστε τα, 
επανατοποθετήστε τα και κάντε επανεκκίνηση του προγράµµατος. 
Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δεν έχει αδειάσει 
τελείως: περιµένετε µερικά λεπτά. Αν το πρόβληµα επιµένει, ανατρέξτε στο 
σφάλµα του τµήµα 3. 
Ορισµένα µοντέλα περιλαµβάνουν µια λειτουργία «όχι στύψιµο»: βεβαιωθείτε 
ότι δεν είναι ενεργοποιηµένη. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε επιλογή που αλλάζει τη διαδικασία του 
στυψίµατος. 
Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού θα µπορούσε να εµποδίσει την 
έναρξη του στυψίµατος. 

Ισχυρές δονήσεις / ή 
θόρυβοι ακούγονται 
κατά τη διάρκεια της 
φυγοκέντρησης

Το πλυντήριο δεν µπορεί να σταθεροποιηθεί πλήρως: εάν είναι απαραίτητο, 
ρυθµίστε τα πόδια, όπως αναφέρεται στη συγκεκριµένη ενότητα. 
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες, τα ελαστικά στοπ και λάστιχα απόστασης έχουν 
αποµακρυνθεί. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώµατα µέσα στον κάδο (νοµίσµατα, 
µεντεσέδες, κουµπιά, κ.λπ. ...). 

Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από 
ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες στο προϊόν που προκλήθηκαν από πράξη ή από 
παράλειψη του κατασκευαστή. Αν βρεθεί κάποια βλάβη που να οφείλεται σε 
εξωγενείς παράγοντες ή σε κακή χρήση ή ως αποτέλεσµα της µη σωστής 
εφαρµογής των οδηγιών χρήσης, αυτή θα αποκατασταθεί µε επιβάρυνση του 
υπαιτίου. 
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Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών 
χωρίς άλατα του φωσφόρου  µπορεί να 
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα: 

- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.

- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο 
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι 
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες 
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.

- παρουσία αφρού στο νερό του 
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται 
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.

- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη  επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν στην σύνθεση των 
απορρυπαντικών και τα οποία 
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το 
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η 
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν 
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση. 

Αν το πρόβληµα επιµένει ή αν υποπτεύεστε 
κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε αµέσως 
µε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πελατών. 

Συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων 
ανταλλακτικών που είναι διαθέσιµα στα 
Εξουσιοδοτηµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πελατών µας. 

 

Με την τοποθέτηση της σήµανσης  σε 
αυτό το προϊόν, δηλώνουµε µε δική µας 
ευθύνη, τη συµµόρφωση µε το σύνολο 
όλων των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής 
ένωσης για την ασφάλεια, υγεία και του 
περιβάλλοντος, που αναφέρονται στη 
νοµοθεσία για αυτό το προϊόν. 

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη 
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να 
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο 
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να 
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που 
θα κρίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα 
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής. 

Εγγύηση 
Το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
πιστοποιητικό που το συνοδεύει. Το 
πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να είναι 
πλήρως συµπληρωµένο και αποθηκευµένο, 
έτσι ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να 
επιδειχθεί στο Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο 
Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών. 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Παράµετρος Χαρακτηριστικά 
(Wi-Fi) 

Χαρακτηριστικά 
(Bluetooth) 

Πρωτόκολο δικτύωσης 802.11 b/g/n Bluetooth v4.2 

Εύρος συχνότητας 2,412 GHz. - 2,484 GHz. 2,412 GHz. - 2,484 GHz. 

Μέγιστη Ισχύς 
µετάδοσης 

802.11b, DSSS 1 Mbps = 
+19.5 dBm

Basic data Rate:  
RF Transmit Power (Typ): 
+4 dBm

Enhanced data Rate:  
RF Transmit Power (Typ): 
+2 dBm

BLE 
RF Transmit Power (Typ): 
+7.5 dBm

802.11b, CCK 11 Mbps = 
+18.5 dBm

802.11g, OFDM 54 Mbps = 
+18.5 dBm

802.11n, MCS7 = 
+14 dBm

Ελάχιστη Ευαισθησία 
Λήψης 

802.11b = 1024 bytes, 
-80 dBm Basic data Rate:  

Sensivity @ 0.1% BER: 
-98 dBm

Enhanced data Rate:  
Sensivity @ 0.01% BER: 
-98 dBm

BLE 
Sensivity @ 0.1% BER: 
-98 dBm

802.11g = 1024 bytes, 
-70 dBm

802.11n = 1024 bytes, 
-65 dBm

802.11n HT40 = 1024 bytes,  
-65 dBm

Με το παρόν η Candy Hoover Group Srl, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή µε  

σήµα  συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Για 
να λάβετε αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης, παρακαλώ επικοινωνήστε µε 
τον κατασκευαστή στη διεύθυνση:  www.candy-group.com 




