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Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο 
Hoover, 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. 
 

Καταχωρείστε την συσκευή σας στο 
www.registerhoover.com ώστε να έχετε γρήγορη 
πρόσβαση στις συµπληρωµατικές παροχές που 
αφορούν µόνο στους πιο πιστούς πελάτες. 
 

Η πλήρης και προσεκτική ανάγνωση του βιβλίου 
οδηγιών θα σας εξασφαλίσει την σωστή και 
ασφαλή λειτουργία της συσκευής και θα σας δώσει 
οδηγίες για την αποτελεσµατική της συντήρηση. 
 

 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 Hoover. 
 

 
 

 

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. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

7. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 

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. 

 

l Εάν 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. 

 

l Η 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. 

 

l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας 
µόνο εάν η ένδειξη επάνω στον 
επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων είναι 
κάθετα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η 
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία (µόνο 
για µοντέλα µε επιλογέας προγράµµατος). 

 

l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο 
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε 
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να 
είναι προσβάσιµη και µετά την 
εγκατάσταση της συσκευής. 
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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 Πριν από κάθε εργασία καθαρισµού 
ή συντήρησης του πλυντηρίου 
,αποσυνδέστε την πρίζα από την 
παροχή και κλείστε την παροχή νερού. 

 

l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο οποίο 
θα συνδέσετε τη συσκευή διαθέτει 
γείωση, διαφορετικά ζητήστε την 
βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη. 

 

l Αποφεύγετε τη χρήση  µετασχηµατιστή, 
πολύπριζου και / ή παλαντέζας. 

 

 
 

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

 

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

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Η συσκευή αυτή πληροί τις 
προδιαγραφές που 
εµπεριέχονται στις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες που ακολουθούν:: 
l 2006/95/EC (LVD); 
l 2004/108/EC (EMC); 
l 2009/125/EC (ErP); 
l 2011/65/EU (RoHS); 
Και όσες έπονται των πιο 
πάνω. 

 

 

Προδιαγραφές ασφάλειας 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Κατά την διάρκεια της πλύσης 
το νερό µπορεί να αναπτύξει 
πολύ υψηλές θερµοκρασίες. 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
l Κόψτε τις ταινίες που στηρίζουν 
το σωλήνα προσέχοντας να µην 
κάνετε φθορές στη σωλήνα και 
στο καλώδιο ηλεκτρικής παροχής. 

 

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. 

 

l Καλύψτε 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). 

 

l Σε 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 Τοποθετείστε την βάση από 
πολυπροπυλένιο ακολουθώντας την 
εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο 
κάντε αναφορά στο σχήµα A, B η 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. 
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l Συνδέστε τη σωλήνα νερού (αποκλειστικά 
εκείνη που συνοδεύει τη συσκευή ) µε την 
βρύση (εικ. 3). 

 

ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ. 
 

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". 

 

l AQUAPROTECT - 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. 

 

 
 

l Ευθυγραµµίστε 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

 1
00

 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”. 
 

 

  
 

9

 
 
 

10

 
 
 

11

 
 

 

 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:  
Μερικά απορρυπαντικά απορροφούνται 
δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση είναι 
σκόπιµο να χρησιµοποιήσετε το ειδικό 
δοχείο (σφαίρα) που τοποθετείται µέσα 
στο κάδο (παράδειγµα εικόνα 11). 
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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 Εάν πρόκειται να πλύνετε µάλλινο ρουχισµό  
βεβαιωθείτε ότι ο ρουχισµός αυτός πλένεται 
στο πλυντήριο και ότι φέρει την ένδειξη ‘’ Αγνό 
παρθένο µαλλί’’ και συνοδεύεται από την 
ένδειξη ‘’Πλένεται στο πλυντήριο’’ ‘’Δεν πήζει ‘’. 

 

 
 
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%. 

 
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 Διατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα: 
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. 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 Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε 
το πρόγραµµα που θέλετε. 

 

l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την 
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα 
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε . 

 

l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα. 

 

Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου 
παρουσιαστεί διακοπή ρεύµατος, ένας ειδικός 
µηχανισµός µνήµης θα αποµνηµονεύσει την 
ρύθµιση που έχετε κάνει και µε την επιστροφή της 
σύνδεσης η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί 
από το σηµείο που είχε διακοπεί το πρόγραµµα. 
 

l Στο τέλος του προγράµµατος στην οθόνη 
θα εµφανιστεί η ένδειξη “end” ή θα ανάψει 
το αντίστοιχο led. 

 

 
 

l Απενεργοποιείστε 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. 
 

6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

B

DC E F G H I

M

L

A

 
 
A Επιλογέας προγράµµατος µε 
θέση OFF  

B Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
C Πλήκτρο ΣΤΡΟΦΩΝ 
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ 

D Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

E Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

F Πλήκτρο ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 
G Πλήκτρο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ 

H Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ  
I Πλήκτρο ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 
L Ψηφιακή οθόνη 
M Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
 

 

Επιλογή προγράµµατος 

Περιµένετε να σβήσει η φωτεινή ένδειξη 
ασφάλισης της πόρτας: αυτό συµβαίνει 2 
λεπτά µετά το πέρας του προγράµµατος. 

Τεχνικά στοιχεfα 
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l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης που επιλέξατε. 

 

l Κατά την διάρκεια και µέχρι την 
ολοκλήρωση του κύκλου ο επιλογέας 
παραµένει ακίνητος στην θέση που 
αντιστοιχεί στο πρόγραµµα . 

 

l Διακόψτε την λειτουργία της συσκευής 
περιστρέφοντας τον επιλογέα στη θέση 
OFF. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο κύκλος . 
 

 
 
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
(ΠΑΥΣΗ) 
 
l Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο 
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ για 2 περίπου 
δευτερόλεπτα (η ενδεικτική λυχνία του θα 
ανάψει και θα αναβοσβήνει για το χρόνο 
που αποµένει, δείχνοντας έτσι ότι η 
συσκευή έχει διακόψει τη λειτουργία της). 

 
l Περιµένετε 2 λεπτά έως ότου η ασφάλεια 
της συσκευής ξεκλειδώσει την πόρτα. 

 
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει 
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε 
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (το 
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο 
που σταµάτησε). 

 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ       
 
l Για να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα, 
περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση 
OFF. 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Μην ακουµπάτε την οθόνη ενόσω 
συνδέετε τη συσκευή στην παροχή, 
γιατί η συσκευή ρυθµίζει το σύστηµα 
κατά την διάρκεια των πρώτων 
δευτερόλεπτων: ακουµπώντας την 
οθόνη η συσκευή δεν µπορεί 
να λειτουργήσει σωστά. Σε αυτή 
την περίπτωση, αποσυνδέστε τη 
συσκευή από την παροχή και 
επαναλάβετε την διαδικασία.  
 
Λειτουργία πόρτας 

Ένας ειδικός µηχανισµός ασφάλειας 
αποτρέπει το τυχαίο άνοιγµα της 
πόρτας µετά το πέρας του κύκλου . 
2 λεπτά µετά την ολοκλήρωση του 
κύκλου η λυχνία ‘’Ασφάλισης της 
πόρτας’’ θα σβήσει και η πόρτα ανοίγει. 

Επιλογέας προγράµµατος µε 
θέση  OFF  

Περιστρέφοντας τον επιλογέα στην 
οθόνη εµφανίζονται οι ρυθµίσεις του 
προγράµµατος που έχετε επιλέξει.   
Για εξοικονόµηση ενέργειας στο τέλος του 
κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας της 
συσκευής η φωτεινότητα της οθόνης 
µειώνεται. 
 
Σηµείωση: Για να διακόψετε την 
λειτουργία της συσκευής περιστρέψτε 
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση  
OFF . 

Ο επιλογέας προγράµµατος πρέπει να 
επαναφέρεται στη θέση OFF στο τέλος 
του κύκλου ή πριν να επιλέξετε το 
επόµενο κύκλο (διαδοχικές πλύσεις). 

Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το 
πλήκτρο  ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. 

Αφού πατήσετε το κουµπί 
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η συσκευή 
µπορεί να χρειαστεί µερικά 
δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει. 
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l Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο έχετε την 
δυνατότητα να µειώσετε την µέγιστη ταχύτα 
στυψίµατος ή και  να ακυρώσετε τον κύκλο 
στυψίµατος. 
 

l Για να ενεργοποιήσετε ξανά το στύψιµο 
πιέστε το πλήκτρο µέχρι να εµφανιστεί η 
ένδειξη που θέλετε.   

 

 
 

l Η αλλαγή ταχύτητας στυψίµατος γίνεται χωρίς 
να διακοπεί η λειτουργία της συσκευής. 

 

 
 

 
 

l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου 
µπορείτε να προσαρµόσετε  την 
θερµοκρασία του κύκλου που επιλέξατε 
ανάλογα µε τις ανάγκες σας.  

 

l Η ρύθµιση της θερµοκρασίας δεν µπορεί 
να υπερβεί την µέγιστη προβλεπόµενη 
για το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
προκειµένου να µην φθαρεί ο ρουχισµός.  

 

 
 
l Με αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η 
δυνατότητα να µεταθέσετε την έναρξη 
λειτουργίας µέχρι 24 ώρες. 

 
l Για να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης 
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία: 

 

- Επιλέξτε το πρόγραµµα. 
 

- Πιέστε το πλήκτρο µια φορά για να το 
ενεργοποιήσετε(στην οθόνη εµφανίζετε η 
ένδειξη h00) πιέστε µια φορά για να 
µεταθέσετε κατά 1 ώρα την έναρξη (στην 
οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h01). Κάθε φορά 
που θα πιέζετε το πλήκτρο η έναρξη 
λειτουργίας µετατίθεται κατά 1 ώρα, µέχρι να 
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη h24, και να 
ξεκινήσει ο υπολογισµός από το 0 εάν 
πιέσετε εκ νέου  το πλήκτρο. 

 
- Επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το 
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (στο 
χειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει η 
λυχνία). Εχει ξεκινήσει η µέτρηση του 
χρόνου µετά το πέρας της οποίας το 
πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα. 

 
l Μπορείτε να ακυρώσετε τη µεταχρονολογηµένη 
έναρξη γυρίζοντας τον επιλογέα στη θέση OFF. 

 
Εάν ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργεί έχετε διακοπή ρεύματος, η 
συσκευή μέσω μιας μνήμης αποθηκεύει 
τις ρυθμίσεις και με την επαναφορά του 
ρεύματος θα συνεχίσει από το σημείο 
που έγινε η διακοπή. 

 

 
 
l Με αυτό το κουµπί µπορείτε να επιλέξετε 
έως 3 επίπεδα έντασης πλύση, ανάλογα 
µε το πόσο λερωµένα είναι τα υφάσµατα 
(µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε 
ορισµένα προγράµµατα, όπως φαίνεται 
στον πίνακα προγραµµάτων). 

 

Η ενεργοποίηση των πλήκτρων 
λειτουργιών πρέπει να γίνει πριν πιέσετε 
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. 
Εάν επιλέξετε κάποια λειτουργία που 
δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα η 
αντίστοιχη λυχνία θα αναβοσβήσει και 
µετά θα σβήσει . 

Πλήκτρο ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ 

Για να αποφευχθούν φθορές στα 
υφάσµατα δεν µπορείτε να αυξήσετε 
πέραν της µέγιστης προβλεπόµενης 
ανά πρόγραµµα, την ταχύτητα του 
στυψίµατος. 
 

Η συσκευή διαθέτει ένα ηλεκτρονικό 
µηχανισµό ο οποίος αποτρέπει το 
στύψιµο όταν το φορτίο είναι 
ανοµοιόµορφα κατανεµηµένο. 
Με αυτό το τρόπο αποτρέπεται ο θόρυβος 
και οι δονήσεις ενώ εξασφαλίζεται η 
αξιοπιστία της συσκευής.  

Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
 
 

Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Πλήκτρο ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 
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l Όταν έχει επιλεγεί το πρόγραµµα η 
ενδεικτική λυχνία θα εµφανίζει αυτόµατα 
το χρόνο πλύσης για το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα. 

 
l Επιλέγοντας ένα διαφορετικό χρόνο 
πλύσης η σχετική ένδειξη θα ανάψει. 

 
 

 
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου 

µπορείτε να προσθέσετε φάσεις 
ξεβγάλµατος στο τέλος του κύκλου της 
πλύσης. Ο µέγιστος αριθµός φάσεων 
ξεβγάλµατος εξαρτάται από το 
πρόγραµµα πλύσης που έχετε επιλέξει. 

 
l Η λειτουργία αυτή έχει σχεδιαστεί για τα 
άτοµα µε ευαίσθητο δέρµα και για όσους 
η παρουσία ελάχιστου απορρυπαντικού 
στο ρουχισµό µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό και αλλεργία . 

 
l Η λειτουργία αυτή ενδείκνυται και για τα 

µωρουδιακά καθώς και για τις 
περιπτώσεις που ο ρουχισµός που θα 
πλύνετε είναι ιδιαίτερα βρώµικος και έτσι 
θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε µεγάλη 
ποσότητα απορρυπαντικού. Η λειτουργία 
αυτή ενδείκνυται και για τις πετσέτες που 
λόγω της υφής τους  τείνουν να 
αποθηκεύουν απορρυπαντικό. 

 
 

 
Οι δυνατότητες επιλογών µε την βοήθεια 
πλήκτρων είναι τρεις: 
 
- ΠΡΟΠΛΥΣΗ 
l Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται η 
φάση πρόπλυσης που είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµη για το πλύσιµο ιδιαίτερα 
βρώµικων φορτίων ρουχισµού ,η 
λειτουργία ενεργοποιείται µόνο σε 
συγκεκριµένα προγράµµατα που 
µπορείτε να πληροφορηθείτε στο πίνακα 
προγραµµάτων. 

 

l Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα 
προσθέσετε στην ειδική θήκη πρέπει να 
αντιστοιχεί στο 20% της αναγραφόµενης 
ποσότητας από τον κατασκευαστή του 
απορρυπαντικού, για τον κύκλο της 
πλύσης . 

 
- ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 
 (HYGIENE PLUS) 
l Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να 
καθαρίσετε υγιεινά σε βάθος τα ρούχα 
στους 60°C.  

 
- ΚΥΚΛΟΣ ΝΥΚΤΑΣ (NIGHT & DAY) 
l Με αυτή την επιλογή µπορείτε να 

µειώσετε τις στροφές του κύκλου 
στυψίµατος έως τις 400 σ.α.λ, να 
αυξήσετε την ποσότητα του νερού στην 
τελευταία φάση ξεβγάλµατος ώστε το 
νερό να διεισδύσει οµοιόµορφα στις ίνες. 

 
l  Όταν η συσκευή πρόκειται να διοχετεύσει 
το νερό στο δίκτυο αποχέτευσης  µια 
λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε 
ένδειξη ότι η λειτουργία της συσκευής  
διακόπτεται προσωρινά.  

 
l Απενεργοποιήστε την επιλογή 
προκειµένου να ολοκληρώσετε τον κύκλο 
µε ένα στύψιµο (την φάση αυτή µπορείτε 
να ακυρώσετε ή να µειώσετε την διάρκεια 
της µε την βοήθεια του αντίστοιχου 
πλήκτρου ) και άδειασµα του νερού. 

 
l  Με την βοήθεια του ηλεκτρονικού 
προγραµµατισµού, η αποχέτευση του 
νερού στις ενδιάµεσες φάσεις γίνεται 
αθόρυβα,ώστε η επιλογή του 
συγκεκριµµένου τρόπου λειτουργίας να 
είναι χρήσιµη για πλύσιµο την νύκτα 
(ώρες κοινής ησυχίας).  

 
 

 
Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί το ζάρωµα 
των ρούχων,όσο το δυνατόν περισσότερο, 
παραλείποντας τα ενδιάµεσα στυψίµατα ή 
µειώνοντας την ένταση του τελευταίου. 
 

Πλήκτρο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ 
 

Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
 

Πλήκτρο ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 
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Μέσω της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα 
ενήµερος για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται η συσκευή.    
 

2

1

8 109

3 4 5 6 7

 
 
1) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 
 

1  
 
l Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα 
κλείσει καλά. 

 

 
 

l Όταν πιέσετε το πλήκτρο 
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ  εάν η πόρτα είναι 
κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει και µετά θα παραµείνει 
αναµµένη. 

 

 
 

l Ένας ειδικός µηχανισµός ασφάλειας 
παρεµποδίζει το άνοιγµα της πόρτας 
αµέσως µετά το τέλος του κύκλου. 
Περιµένετε 2 λεπτά µετά το τέλος του 
κύκλου ,η λυχνία ασφάλισης της πόρτας 
θα σβήσει τότε µπορείτε να ανοίξετε την 
πόρτα. Στο τέλος του κύκλου περιστρέψτε τον 
επιλογέα προγράµµατος στη θέση OFF. 

 

2) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ  
 

2

 
 

Το εικονίδιο αυτό εµφανίζει την ταχύτητα 
στυψίµατος στο πρόγραµµα που επιλέξατε 
η οποία µπορεί να τροποποιηθεί ή να 
ακυρωθεί µε την βοήθεια του αντίστοιχου 
πλήκτρου ρύθµισης στροφών στυψίµατος. 
 
3) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΥΚΛΟΥ  
 

3

 
 

Το εικονίδιο αυτό εµφανίζει την 
θερµοκρασία του νερού στο πρόγραµµα 
που επιλέξατε η οποία µπορεί να 
τροποποιηθεί (‘οπου προβλέπεται) 
κάνοντας χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου.  
 
4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ      
 

4

 
 

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. 

 
5) ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 
 

{5
 

 
l Όταν έχει επιλεγεί το πρόγραµµα η 
ενδεικτική λυχνία θα εµφανίζει αυτόµατα 

Ψηφιακή Οθόνη  

Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το 
πλήκτρο  ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. 

Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή 
λυχνία θα αναβοσβήνει για 7 
δευτερόλεπτα και µετά θα ακυρωθεί 
η έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την 
περίπτωση κλείστε καλά την πόρτα 
και πιέστε εκ νέου το πλήκτρο 
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. 
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το χρόνο πλύσης για το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα. 

 

l Επιλέγοντας ένα διαφορετικό χρόνο 
πλύσης η σχετική ένδειξη θα ανάψει. 

 
6) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΑ  
 

{

6  
 

Η φωτεινή ένδειξη καταγράφει τις 
πρόσθετες φάσεις ξεβγάλµατος που µπορεί 
να έχετε επιλέξει µε την βοήθεια του 
αντίστοιχου πλήκτρου.  
 
7) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
 

}7
 

 

Οι φωτεινές ενδείξεις καταγράφουν τις 
πρόσθετες επιλογές που µπορείτε να 
ενεργοποιήσετε µέσω του αντίστοιχου 
πλήκτρου (ΠΡΟΠΛΥΣΗ, ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΒΑΘΟΣ και ΚΥΚΛΟΣ ΝΥΚΤΑΣ). 
 
8) Wi-Fi (µερικά µοντέλα µόνο)  
 

8  
 

l Στα µοντέλα µε επιλογή λειτουργίας µέσω 
Wi-Fi, το εικονίδιο καταγράφει ότι το 
σύστηµα  Wi-Fi βρίσκεται σε λειτουργία. 

 
l Πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα Wi-

Fi αναγράφονται στο ειδικό εγχειρίδιο που 
συνοδεύει τη συσκευή.  

 
9) ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
 

9  
 

Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει όταν έχετε 
ενεργοποιήσει την επιλογή  µετάθεσης 
έναρξης λειτουργίας. 
 

10) Kg MODE (η λειτουργία υπολογισµού 
 βάρους φορτίου αφορά µόνο στα 
 προγράµµατα για Συνθετικά και 
 Βαµβακερά). 
 

10 
 
l Κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών 
του κύκλου, η ένδειξη "Kg MODE" 
παραµένει ενεργοποιηµένος γιατί ένας 
αισθητήρας καταγράφει το βάρος του 
φορτίου και προσαρµόζει ανάλογα την 
διάρκεια του κύκλου, την ποσότητα του 
νερού και την κατανάλωση της ενέργειας. 

 
l Σε όλες τις φάσεις του κύκλου η ένδειξη 

"Kg MODE" εµφανίζει στην οθόνη 
πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο και 
κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών 
του κύκλου:  

 
- ρυθµίζει ανάλογα  την απαιτούµενη 
ποσότητα του νερού; 

 
- καθορίζει την διάρκεια του κύκλου της 
πλύσης; 

 
- προγραµµατίζει τις φάσεις ξεβγάλµατος 
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού 
που πλένεται (σύµφωνα µε τον 
προγραµµατισµό που έχει γίνει); 

 
- προσαρµόζει τον ρυθµό περιστροφών 
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού 
(σύµφωνα µε την βασική επιλογή 
προγράµµατος); 

 
- καταγράφει την παρουσία αφρού 
προκειµένου να αυξήσει ,εφόσον 
απαιτείται,την ποσότητα του νερού κατά 
την διάρκεια του ξεβγάλµατος; 

 
- Ρυθµίζει την ταχύτητα του στυψίµατος 
ανάλογα µε το φορτίο αποτρέποντας 
την δηµιουργία άνισο- κατανοµής και 
την πρόκληση κραδασµών. 
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2
1

 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
kg * 

(MAX.) 
Θερµ.°C Απορρυπαντικό 

Συνιστώµενη Max. 2  1 

 All In One 20°C 3,5 4 4,5 5,5 20° 20°    

 All Baby 60°C 3,5 4 4,5 5,5 60° 60°    

 All In One 59 Min. 5 6 7 8 40° 40°    

 Γρήγορο 30' 1,5 2 2,5 2,5 30° 30°    

 Γρήγορο 14' 1 1 1 1,5 30° 30°    

 
Σκούρα χρώµατα 2,5 3 3,5 4 40° 40°   ( ) 

 
Auto Clean          

 Ξέβγαλµα - - - - - -    

 
Αποστράγγιση & 

Στύψιµο - - - - - -    

 
 Πουκάµισα 1) 2,5 3 3,5 4 30° 30°   ( ) 

  Εσώρουχα 1) 1,5 2 2 2,5 40° 60°    

 
Μάλλινα & 
Μεταξωτά 1 1 1 2 30° 30°    

 
Ευαίσθητα 2 2 2,5 2,5 40° 40°    

 
 Ανάµεικτα 1) 2,5 3 3,5 4 40° 60°   ( ) 

 
 Βαµβακερά ** 

1) 5 6 7 8 40° 90°   ( ) 
 

 

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

 

 
 
Η ταχύτητα στυψίµατος µπορεί να µειωθεί 
για να προσαρµοστεί στις οδηγίες που 
αναγράφουν οι ετικέτες του ρουχισµού, η και να 
ακυρωθεί στην περίπτωση πολύ ευαίσθητου 
ρουχισµού. Αυτό γίνεται µε την βοήθεια του 
πλήκτρου ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ. Εάν στην 
ετικέτα δεν αναφέρονται οδηγίες για το στύψιµο 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την µέγιστη 
προβλεπόµενη ταχύτητα για το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα. 
 

 Υπέρµετρη ποσότητα απορρυπαντικού 
µπορεί να δηµιουργήσει πολύ αφρό. Εάν η 
συσκευή καταγράψει την παρουσία µεγάλης 
ποσότητας αφρού µπορεί να ακυρώσει τη 
φάση στυψίµατος ή να επιµηκύνει την 
διάρκεια του προγράµµατος και να αυξήσει 
την κατανάλωση του νερού. 
 

( ) Επιλέγεται µόνο µε τη λειτουργία 
ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ (διαθέσιµα προγράµµατα 
µε λειτουργία ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ). 

 

 

 (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. 
Τοποθετείστε στη θήκη "2" του 
συρταριού απορρυπαντικών το 
λευκαντικό και επιλέξτε το πρόγραµµα 
‘’ΞΕΒΓΑΛΜΑ’’ Αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία  περιστρέψτε τον επιλογέα 
προγράµµατος στην θέση OFF, 
τοποθετείστε µέσα στη συσκευή τον 
υπόλοιπο ρουχισµό και επιλέξτε το 
πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες σας. 

 

 
 

1) Στα προγράµµατα που προβλέπεται 
µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια 
και την ένταση του βαθµού 
πλυσίµατος µε την βοήθεια του 
πλήκτρου ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΥΣΗΣ. 

 

 

** 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). 
 
Τεχνολογία ALL IN ONE  
Αυτό το πλυντήριο είναι εξοπλισµένο µε ένα 
καινοτόµο σύστηµα µε ένα jet υψηλής 
πίεσης που ψεκάζει ένα µείγµα από νερό 
και απορρυπαντικό απ 'ευθείας στο φορτίο.  
Η ειδική κίνηση του κινητήρα που 
χρησιµοποιείται σε αυτό το µηχάνηµα 
διαχειρίζεται την κίνηση του τυµπάνου κατά 
τη διάρκεια της εκκίνησης του κάθε 
προγράµµατος,και σε συνδυασµό µε την 
υψηλή πίεση του jet ψεκασµού του 
µίγµατος απορρυπαντικού εντός του 
φορτίου, ο κύκλος περιλαµβάνει ένα σύνολο 
δράσεων στροφών που βοηθά το διάλυµα 
απορρυπαντικού για να διεισδύσει µέσα 
στις ίνες, βοηθώντας την αποµάκρυνση 
της βρωµιάς και εξασφαλίζοντας την 
καλύτερη διαθέσιµη απόδοση πλύσης.  
Το σύστηµα ALL IN ONE χρησιµοποιείται, 
επίσης, κατά τη διάρκεια των φάσεων του 
φορτίου νερού, όπου το jet υψηλής πίεσης 
βοηθά την πλήρη αποµάκρυνση των 
υπολειµµάτων απορρυπαντικού το οποίο 
παγιδεύεται στα ρούχα. 
 
All In One 20°C 
Χάρη στην Τεχνολογία ALL IN ONE, αυτό 
το καινοτόµο πρόγραµµα, σας επιτρέπει να 
πλύνετε υφάσµατα όπως βαµβακερά, 
συνθετικά και ανάµεικτα στους 20°C µε 
απόδοση πλύσης όπως στους 40°C. Η 
κατανάλωση του προγράµµατος είναι 
περίπου 50% χαµηλότερο από ένα 
συνηθισµένο πρόγραµµα βαµβακερών 
στους 40°C. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΠΛΥΣΗΣ:  
l Τα καινούρια, χρωµατιστά υφάσµατα 
πρέπει να πλένονται χωριστά για 
περίπου 5-6 πλύσεις. 

 

 l Σκούρα και βαριά ρούχα, όπως τζην και 
πετσέτες πρέπει πάντα να πλένονται 
χωριστά. 

 
l Τα ΜΗ ανεξίτηλα υφάσµατα δεν πρέπει 
να αναµειγνύονται µε άλλα υφάσµατα.  

 
All Baby 60°C  
Μπορείτε να πλύνετε όλα τα ρούχα του 
µωρού µαζί, σε µέτρια θερµοκρασία στους 
50°C, µε υγιεινό και απόλυτα καθαρό 
αποτέλεσµα, χωρίς υπολείµµατα σαπουνιού. 
Αυτό είναι εφικτό χάρη στο ιδανικό προ-
µείγµα νερού και απορρυπαντικου, το οποίο 
ψεκάζεται απευθείας στο φορτίο µέσω του 
ειδικού jet. 
 
All In One 59 Min. 
Το πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε 
ανάµεικτα υφάσµατα, όπως βαµβακερά, 
συνθετικά και ανάµεικτα σε µόλις 59 λεπτά, 
µε γεµάτο φορτίο, στους 40°C (ή λιγότερο). 
Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιείται για 
ελαφρώς λερωµένα υφάσµατα.  
 
Γρήγορο 30' 
Ένας πλήρης κύκλος πλύσης (πλύση, 
ξέβγαλµα και στύψιµο). Πρόγραµµα ιδανικό 
για βαµβακερό και σύµµεικτο ρουχισµό που 
δεν είναι ιδιαίτερα βρώµικος. Με αυτό το 
πρόγραµµα η ποσότητα του απορρυπαντικού 
δεν πρέπει να υπερβεί το 20% της 
προτεινόµενης από τον κατασκευαστή 
στάνταρτ ποσότητας µε αυτό τον τρόπο 
αποφεύγετε την σπατάλη. 
 
Γρήγορο 14' 
Ένας πλήρης κύκλος πλύσης (πλύση, 
ξέβγαλµα και στύψιµο). Πρόγραµµα ιδανικό 
για βαµβακερό και σύµµεικτο ρουχισµό που 
δεν είναι ιδιαίτερα βρώµικος. Με αυτό το 
πρόγραµµα η ποσότητα του απορρυπαντικού 
δεν πρέπει να υπερβεί το 20% της 
προτεινόµενης από τον κατασκευαστή  
στάνταρτ ποσότητας µε αυτό τον τρόπο 
αποφεύγετε την σπατάλη. 
 
Σκούρα χρώµατα  
Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να πλύνετε 
σκούρο ρουχισµό χωρίς να ξεβάψουν τα 
χρώµατα και να τσαλακώσουν τα ρούχα. 
Χρησιµοποιείτε υγρό απορρυπαντικό. 
 

Επιλογή προγράµµατος 
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Auto Clean 
Κάθε 50 κύκλους προτείνεται να καθαρίσετε 
το τύµπανο µε το παρόν ειδικό πρόγραµµα: 
το υψηλό επίπεδο του νερού, εξασφαλίζει 
ένα τέλειο καθαρισµό ακόµα και στα 
κρυφά σηµεία του τυµπάνου. Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε είτε σκόνη είτε υγρό για 
απορρυπαντικά. 
 
Ξέβγαλµα  
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. 
 
Αποστράγγιση & Στύψιµο 
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα του 
νερού µε ένα κύκλο στυψίµατος στο µέγιστο αριθµό 
στροφών. Οι στροφές µπορεί  να µειωθούν µε την 
βοήθεια του αντίστοιχου πλήκτρου. 
 
Πουκάµισα 
Ο κύκλος πλυσίµατος έχει βελτιστοποιηθεί 
για να µειώσει τη δηµιουργία τσακίσεων, 
κρατώντας µια εξαιρετική απόδοση στο 
πλύσιµο. Μπορείτε,επίσης, να µειώσετε 
περαιτέρω την ταχύτητα στροφών, για να 
εξασφαλίσετε ένα εύκολο σιδέρωµα. 
 

Εσώρουχα 
Αυτό το πρόγραµµα είναι ειδικά σχεδιασµένο για 
την καθηµερινή καθαριότητα των εσωρούχων: 
ενδείκνυται ιδιαίτερα για τα βαµβακερά και 
ανθεκτικά συνθετικά υλικά, µε δυνατότητα 
ανάµειξης χρωµατιστών (ανεξίτηλα χρώµατα 
µόνο). 
 

Μάλλινα & Μεταξωτά 
Αυτό το πρόγραµµα επιτρέπει έναν απαλό 
κύκλο πλυσίµατος, ειδικά σχεδιασµένο για 
Μάλλινα ρούχα µε την ένδειξη στην ετικέτα 
«Πλύσιµο σε Πλυντήριο» και Μεταξωτά 
ρούχα µε την ένδειξη στην ετικέτα «Πλύσιµο 
για µεταξωτά». 
 

Ευαίσθητα  
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. 
 

Ανάµικτα  
Πλύσιµο και ξέβγαλµα προσαρµόζονται στον 
ρυθµό περιστροφής του τύµπανου και της 
στάθµης νερού. Το απαλό στύψιµο µειώνει την 
δηµιουργία ζαρώµατος στο ρουχισµό. 
 

Βαµβακερά 
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. 
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7. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 
Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά,συµβουλευθείτε το 
µικρό οδηγό που ακολουθεί. Ο οδηγός αυτός περιέχει κάποιες οδηγίες για να επιλύσετε τις 
πιο κοινές βλάβες. 
 
 

Πρόβληµα Πιθανή αιτία –πρακτικές λύσεις 

Το πλυντήριο δεν 
λειτουργεί / δεν 
ενεργοποιείται. 

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά συνδεδεµένη. 
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή λειτουργεί. 
Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε σωστά το πρόγραµµα και ότι η 
ενεργοποίηση του πλυντηρίου έγινε µε το σωστό τρόπο. 
Ελέγξτε αν η ασφάλεια δεν έχει καεί και ότι η πρίζα ρεύµατος 
λειτουργεί. Δοκιµάστε µε µια άλλη συσκευή πχ ένα λαµπτήρα. 
Υπάρχει πιθανότητα να µην έχετε κλείσει σωστά την πόρτα : ανοίξτε 
και ξανακλείστε την πόρτα. 

Το πλυντήριο δεν 
τραβάει νερό. 

Βεβαιωθείτε ότι η βρύση του νερού είναι ανοικτή. 
Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά ρυθµισµένος. 

Το πλυντήριο δεν 
αποστραγγίζει το νερό. 

Βεβαιωθείτε ότι  το φίλτρο δεν είναι βουλωµένο. 
Ελέγξτε µήπως η σωλήνα αποχέτευσης είναι τσακισµένη. 
Βεβαιωθείτε ότι στο φίλτρο δεν υπάρχουν ξένα σώµατα. 

Διαρροή νερού στο 
δάπεδο κοντά στο 
πλυντήριο. 

Μπορεί να οφείλεται σε διαρροή της τσιµούχας µεταξύ του σωλήνα 
νερού και της βρύσης ,σε αυτή την περίπτωση αντικαταστήστε την και 
σφίξτε στερεά τη σωλήνα στη βρύση. 

Το πλυντήριο δεν 
στύβει. 

Εάν δεν έχει αποχετευτεί εντελώς το νερό το πλυντήριο δεν στύβει , 
περιµένετε µερικά λεπτά. 
Εάν το µοντέλο που έχετε διαθέτει λειτουργία ακύρωσης του κύκλου 
στυψίµατος ,πρέπει να ελέγξετε µήπως την έχετε ενεργοποιήσει. 
Η χρήση µεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού µπορεί να είναι η αιτία 
παρεµπόδισης του κύκλου στυψίµατος . Την επόµενη φορά που θα 
χρησιµοποιήσετε το πλυντήριο πρέπει να µειώσετε τη ποσότητα του 
απορρυπαντικού . 

Κατά την διάρκεια 
του στυψίματος 
ακούτε κραδασμούς. 

Είναι πολύ πιθανό να µην έχετε ευθυγραµµίσει σωστά τη συσκευή :σε αυτή 
την περίπτωση ρυθµίστε τα ποδαράκια σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις δοκούς στερέωσης κατά την 
µεταφορά. 
Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο. 

Εάν αναβοσβήνει 
κάποια λυχνία ή 
εμφανίζεται η ένδειξη 
ERROR. 

Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error ακολουθούµενη από 
ένα από τους πιο κάτω αριθµούς  n. 0, 1, 5, 7 η 8, επικοινωνήστε 
αµέσως µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. 
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 2, το πλυντήριο δεν 
τραβάει νερό ,βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι ανοικτή. 
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 3, το πλυντήριο δεν 
αποχετεύει το νερό ,βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση δεν είναι 
βουλωµένη και ότι η σωλήνα αποχέτευσης δεν είναι τσακισµένη. 
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 4, το πλυντήριο είναι 
υπερφορτωµένο ,κλείστε τη βρύση νερού και επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. 
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 9, απενεργοποιείστε 
το πλυντήριο, περιµένετε 10-15 δευτερόλεπτα και πραγµατοποιείστε εκ 
νέου το πρόγραµµα. 
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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. 

 
Εάν η βλάβη παραµένει ή εάν πιστεύετε ότι 
πρόκειται για κακή λειτουργία επικοινωνήστε 
αµέσως το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης 
Hoover. 
 
Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε το 
πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης Hoover, 
ώστε να έχετε δωρεάν τεχνική υποστήριξη 
στο σπίτι και όταν η συσκευή βρίσκεται 
εκτός εγγύησης ,γιατί έχει παρέλθει η 
διάρκεια της συµβατικής εγγύησης. 
 
Προσοχή: Η κλήση είναι µε χρέωση ,το 
κόστος χρέωσης θα σας γνωστοποιηθεί 
µέσω ηχητικού µηνύµατος από τον 
τηλεφωνητή του συνεργάτη µε τον οποίο 
θέλετε να επικοινωνήσετε. 
 
Η Hoover συµβουλεύει να χρησιµοποιείτε 
αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά ,τα οποία 
διατίθενται από τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης. 

 

 
 

 
 
 

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 
Η συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση οι 
όροι της οποίας αναγράφονται στο 
πιστοποιητικό που θα βρείτε µέσα στη 
συσκευή. Συµπληρώστε και φυλάξτε το 
πιστοποιητικό εγγύησης για να το δώσετε 
στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Hoover, 
στην περίπτωση που παραστεί η ανάγκη. 

Καταχωρείστε τη συσκευή σας! 
Μην χάνετε χρόνο καταχωρείστε αµέσως 
το πλυντήριο σας και ανακαλύψτε τα 
αποκλειστικά πλεονεκτήµατα που σας 
περιµένουν. Ανακαλύψτε το τρόπο στο site 
www.registerhoover.com ή καλέστε τον 
αριθµό που αναγράφετε επάνω στο 
σχετικό ενηµερωτικό υλικό. 
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Dank u voor het kiezen van een Hoover 
wasmachine. We zijn trots om altijd nieuwe, 
innovatieve en technologisch geavanceerde 
producten te bieden, met een compleet 
assortiment van huishoudelijke apparaten om 
echt hulp te bieden in de dagelijkse routine. 
 

U kunt uw product registreren op 
www.registerhoover.com om sneller 
toegang tot aanvullende diensten te 
hebben. Deze zijn uitsluitend voorbehouden 
aan onze trouwste klanten. 
 

Lees deze handleiding zorgvuldig om op de 
juiste en veilige manier dit apparaat te 
gebruiken en voor nuttige tips over efficiënt 
onderhoud. 
 

 Gebruik alleen de wasmachine na 
het zorgvuldig lezen van deze instructies. 
Wij raden u aan altijd deze handleiding bij 
de hand te houden en in goede staat te 
houden voor iedere toekomstige eigenaar. 
 

Controleer of het apparaat wordt geleverd 
met deze handleiding, het garantiebewijs, 
het adres van het service center en het 
energie-efficiëntie label. Controleer ook of 
stekkers, bochten/houders  voor de 
afvoerslang en vloeibare wasmiddelen of 
bleekwaterlade (enkel op sommige 
modellen) zijn inbegrepen. Wij adviseren u 
al deze componenten te bewaren. 
 

Elk product wordt geïdentificeerd door een 
unieke 16-cijferige code, ook wel het 
"serienummer" genoemd, gedrukt op de 
sticker op het apparaat (deur gebied) of in 
het envelopdocument bij het product. Deze 
code is een soort van specifieke product-id-
kaart die je nodig hebt om het te registreren 
en om de Hoover Customer Service Center 
te contacteren. 
 

 
 

 

Dit apparaat is voorzien van het 
merkteken volgens de Europese 
richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten 
(AEEA). 

 

 AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen 
(die negatieve gevolgen voor het milieu 
kunnen veroorzaken) en basiscomponenten 
(die kunnen worden hergebruikt). Het is 
belangrijk AEEA te onderwerpen aan 
specifieke behandelingen, teneinde afval en 
alle verontreinigende stoffen op een 
correcte wijze te verwijderen en alle andere 
materialen te hergebruiken en recycleren.  
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen 
bij de garantie dat AEEA geen milieu-issue 
wordt; het is essentieel om een aantal 
basisregels te volgen: 
 

l AEEA mag niet worden behandeld als 
huishoudelijk afval; 

 

l AEEA moet worden overgedragen aan de 
desbetreffende inzamelpunten beheerd 
door de gemeente of door geregistreerde 
bedrijven. In veel landen, voor grote 
AEEA, kan thuisophaling aanwezig zijn. 

 

In veel landen, als u een nieuw apparaat 
koopt, kunnen de oude worden 
teruggegeven aan de dealer die het 
kosteloos moet afhalen op een één-op-één-
basis, zolang het apparatuur een 
gelijkwaardig type betreft en dezelfde 
functies heeft als de geleverde apparatuur. 
 

 
 

1. ALGEMENE  
VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

2. INSTALLATIE 

3. PRAKTISCHE TIPS 

4. ONDERHOUD EN REINIGING 

5. GEBRUIKERSHANDLEIDING 

6. BEDIENINGSELEMENTEN EN 
PROGRAMMA'S 

7. CUSTOMER SERVICE CENTER EN 
GARANTIE 

 

 

Milieu voorschriften 

Inhoudsopgave 
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1. ALGEMENE VELIGHEIDS- 
VOORSCHRIFTEN 

l Deze apparaten zijn bedoeld voor 
gebruik in huishoudelijke en 
soortgelijke toepassingen zoals:  
− Kantines voor medewerkers, in 

winkels, kantoren en andere 
werkomgevingen;  

− Boerderijen; 
− Door klanten in hotels, motels 

en andere residentiële soort 
omgevingen; 

− Bed and breakfast omgevingen. 
Een ander gebruik van dit toestel dan 
binnen de huishoudelijke omgeving 
of van de typische huishoudelijke 
functies, zoals commercieel gebruik 
door deskundigen of ervaren 
gebruikers, wordt uitgesloten, zelfs in 
de bovenstaande toepassingen. Als 
het apparaat wordt gebruikt op een 
wijze die onverenigbaar is met deze 
kan de levensduur van het apparaat 
en de garantie van de fabrikant 
vervallen. Eventuele schade aan het 
apparaat of andere schade of verlies 
ontstaan door gebruik dat niet in 
overeenstemming is met huishoudelijk 
gebruik (ook als ze gelokaliseerd is in 
een huishoudelijk milieu) worden niet 
geaccepteerd door de fabrikant in de 
ruimste mate toegestaan door de wet. 
 

l Dit apparaat kan worden gebruikt 
door kinderen van 8 jaar en ouder 
en personen met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of 
verstandelijke vermogens of gebrek 
aan ervaring en kennis als ze onder 
toezicht staan of instructies krijgen 
over het gebruik van het apparaat 

op een veilige manier en de 
gevaren begrijpen.  
Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen. Reiniging en 
onderhoud door de gebruiker wordt niet 
gedaan door kinderen zonder toezicht. 

 
l Kinderen moeten onder toezicht 

staan om ervoor te zorgen dat ze 
niet met het apparaat spelen. 

 
l Kinderen jonger dan 3 jaar 

moeten uit de buurt van het 
toestel worden gehouden, tenzij 
ze steeds onder toezicht staan. 

 
l Indien het netsnoer beschadigd is, 

moet het worden vervangen door de 
fabrikant zelf, zijn dealer of 
vergelijkbare bekwame personen 
om een gevaar te voorkomen. 

 
l Gebruik alleen de slang-sets 

meegeleverd met het apparaat 
voor de wateraansluiting (oude 
slang-sets niet hergebruiken). 

 

l De waterdruk moet tussen 0,05 
MPa en 0,8 MPa liggen. 

 

l Zorg ervoor dat een tapijt de basis van 
de machine en de ventilatieopeningen 
niet kan blokkeren. 

 
l De OFF stand is bereikt door het 

plaatsen van het referentieteken op 
de programma controle / knop in de 
verticale positie. Elke andere  positie 
van deze knop betekent dat de 
machine ON staat (alleen voor modellen 
met programma keuzeschakelaar). 

 

l Na de installatie moet het apparaat 
zodanig worden geplaatst dat de 
stekker bereikbaar is. 
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l De maximale toegestane hoeveelheid 
van de lading van droge kleren 
hangt af van het gebruikte model 
(zie bedieningspaneel). 

 

l Om de productfiche te raadplegen 
verwijzen wij u door naar de fabrikant. 

 

 
 

l Alvorens  de wasmachine te 
reinigen of te onderhouden, haal 
de stekker uit het stopcontact en 
draai de waterkraan uit. 

 

l Zorg ervoor dat de elektrische 
installatie geaard is. Zoek anders 
gekwalificeerde professionele hulp. 

 

l Gebruik geen converters, 
meervoudige contactdozen of 
verlengsnoeren. 

 

 
 

l Zorg ervoor dat er geen water in 
de trommel is vóór het openen 
van de deur. 

 

l Trek niet aan het snoer of het 
apparaat om de machine los te 
koppelen. 

 

l Stel de wasmachine niet bloot 
aan regen, direct zonlicht of 
andere weersomstandigheden. 

 

l Bij het verplaatsen de wasmachine 
niet optillen aan de knoppen of 
wasmiddellade. Laat tijdens het 
transport nooit de deur rusten op de 
trolley. Wij adviseren dat twee 
mensen de wasmachine verplaatsen. 

 

l In geval van storing en / of defect, 
schakelt u de wasmachine uit, 
sluit de kraan af en knoeit u niet 
met het apparaat. Onmiddellijk 
contact opnemen met het 
Customer Service Center en 
alleen originele onderdelen 
gebruiken. Het negeren van deze 
voorschriften kan gevaar brengen 
voor de veiligheid van de 
apparaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apparaat voldoet aan de 
Europese richtlijnen: 
l 2006/95/EC (LVD); 
l 2004/108/EC (EMC); 
l 2009/125/EC (ErP); 
l 2011/65/EU (RoHS); 
en latere wijzigingen. 

 

 

Veiligheidsinstructies 

 WAARSCHUWING: 
water kan hoge temperaturen 
bereiken tijdens de wascyclus. 
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2. INSTALLATIE 
l Snijd de buisriemen los zonder 

de buis of het netsnoer te 
beschadigen. 

 
 
l Draai de 2 of 4 schroeven (A) aan 

de achterkant los en verwijder 
de 2 of 4 schijven (B) zoals 
weergegeven in figuur 1. 

 
 
l Sluit de 2 of 4 gaten met behulp 

van de pluggen die in de 
instructie-envelop zitten. 

 
 
l Indien de wasmachine wordt 

ingebouwd: na het lossnijden 
van de slangriemen, draai de 3 of 
4 schroeven (A) los en verwijder 
de 3 of 4 schijven (B). 

 
 
l Bij sommige modellen, zullen 1 of 

meerdere schijven in het apparaat 
vallen: naar voren kantelen van de 
wasmachine om ze te verwijderen. 
Sluit de gaten met de pluggen die 
in de envelop zitten. 

 
 

 
 
 
l Plaats het polionda laken op de 

bodem, figuur 2 (volgens het 
model versie A, B of C). 

 

A

AA

A

B

BB

B

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
21

3
12

A

C

B

2

 
 

 

 WAARSCHUWING:  
Hou verpakkingsmaterialen uit 
de buurt van kinderen. 
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l Sluit de waterslang aan de kraan, enkel 
met behulp van de afvoerbuis die bij de 
wasmachine zit (fig. 3). 

 
OPEN NOOIT DE KRAAN. 
 
l Sommige modellen kunnen een of meer 

van de volgende kenmerken hebben: 
 

l HOT & COLD (Fig. 4): Het toestel kan 
worden aangesloten op warm en koud 
water voor hogere energiebesparing. Sluit 
de grijze buis aan de koude water kraan 

 en de rode naar de warm water kraan. 
De machine kan worden aangesloten op de 
koud water kraan alleen: in dit geval kunnen 
sommige programma's een paar minuten 
later starten. 

 

l AQUASTOP (fig. 5): een instelling op de 
toevoerbuis die de waterstroom stopt als de 
buis veroudert, in dit geval verschijnt een 
rode markering in het venster "A" . De buis 
moet worden vervangen. Om de moer los te 
schroeven, drukt u op het one-way lock 
systeem "B". 

 

l AQUAPROTECT - AANVOERBUIS MET 
BEWAKER (fig. 6): Mocht water lekken 
uit de primaire interne buis "A", zal het 
transparante omhulsel "B" water bevatten 
die het mogelijk maakt de wascyclus te 
voltooien. Aan het einde van de cyclus 
dient u contact op te nemen met de 
klantenservice om de toevoerbuis te 
vervangen. 

 

 
 
l Als de wasmachine dichtbij een muur 

staat, let dan op dat de slang niet 
verbogen of gebroken is. Plaats de 
afvoerbuis in de kuip of, bij voorkeur, sluit 
aan op een afvoer in de muur van 
minstens 50 cm hoog met een diameter 
groter dan de wasmachine slang (fig. 7). 

 
3

 
 

1

4

 
 

B

A
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B

A
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min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt
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m
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m
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Hydraulische aansluitingen 
 

Positie 
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l Nivelleer het apparaat met behulp van de 
voetjes zoals geïllustreerd in figuur 8: 
a.Draai de moer met de klok mee om de 

schroef vrij te maken;  
b.Draai de voet om te verhogen of te verlagen 

totdat deze de grond raakt en vast staat;  
c.Vergrendel de voet, de schroeven in de 

moer, totdat ze aan de onderkant van de 
wasmachine vast staan. 

l Steek de stekker in het stopcontact. 
 

 

 

A

B

C

8

 
 

 

 
 

De wasmiddellade bestaat uit 3 compartimenten 
zoals weergegeven in figuur 9: 
 

l Compartiment “1”: voor het voorwasmiddel; 
l Compartiment “ ”: voor speciale 

toevoegingen,wasverzachters, geuren, enz.; 
 

 
 

l Compartiment “2”: voor wasmiddel. 
 

Een vloeibaar wasmiddel cup is ook 
voorzien in sommige modellen (fig. 10). 
Om het te gebruiken, plaatst u deze in 
bakje "2". Op deze manier zal vloeibaar 
wasmiddel in de trommel komen op het 
juiste moment. De cup kan ook worden 
gebruikt voor bleekmiddel als het "spoel" 
programma is geselecteerd. 
 

 

  

 
9

 
 
 

10

 
 
 

11

 
 

 

 WAARSCHUWING: 
contacteer  het Customer Service Center 
indien het netsnoer aan vervanging 
toe is. 

Wasmiddellade 

 WAARSCHUWING:  
Gebruik enkel vloeibare producten, de 
wasmachine is ingesteld om additieven 
automatisch te doseren bij elke cyclus 
gedurende de laatste spoeling. 
 

 WAARSCHUWING:  
sommige detergentia zijn moeilijk te 
verwijderen. In dit geval wordt 
aangeraden het bijbehorende bakje  in 
de trommel te plaatsen (bijvoorbeeld 
in figuur 11). 
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3. PRAKTISCHE TIPS 

 
 
WAARSCHUWING: wanneer je je was 
rangschikt, zorg ervoor dat: 
 

- u metalen voorwerpen zoals haarspelden, 
spelden, munten, uit de was hebt 
geëlimineerd; 

- u kussenslopen hebt dichtgeknoopt, ritsen 
gesloten, losse riemen en linten van lange 
gewaden hebt gebonden; 

- u walsen van gordijnen hebt verwijderd; 
- u zorgvuldig de was-labels van de kleding 

hebt gelezen; 
- u alle hardnekkige vlekken met behulp 

van specifieke reinigingsmiddelen hebt 
verwijderd. 

 
l u bij het wassen van tapijten, dekens of 

andere zware kleding, centrifugeren 
probeert te vermijden. 

 

l Om wol te wassen, controleer of het item 
in de wasmachine kan gewassen worden 
en gekenmerkt is met een "Puur 
scheerwol" symbool, met het  "wordt niet 
mat" of "Machine wasbaar" label. 

 

 
 
Een gids voor milieuvriendelijk en 
economisch gebruik van uw apparaat. 
 
Maximaliseer de hoeveelheid wasgoed 
 

l Bereik het beste gebruik van energie, 
water, wasmiddel en tijd door gebruik te 
maken van de aanbevolen maximale 
lading. Bespaar tot 50% energie door het 
wassen van een volle lading in plaats van 
2 gedeeltelijke ladingen. 

 
Is een voorwas nodig? 
 

l Enkel voor sterk vervuild wasgoed! 
BESPAAR wasmiddel, tijd, water en 5 tot 
15% energie door Voorwas niet te 
selecteren voor licht tot normaal vervuild 
wasgoed. 

 

Is een hete wasbeurt nodig? 
 

l Behandel vlekken met vlekkenverwijderaar 
of week ingedroogde vlekken in het water 
voor het wassen om de de noodzaak van 
een heet wasprogramma te verminderen. 
Bespaar tot 50% energie met behulp van 
een 60°C-programma. 

 
Hieronder volgt een lijst met tips en 
aanbevelingen over gebruik van detergent 
bij verschillende temperaturen. In ieder 
geval, lees altijd de instructies op het 
reinigingsmiddel voor een correct gebruik 
en doseringen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Laadtips 

Nuttige tips voor de gebruiker 

Bij het wassen van zeer vuile witte 
was, raden wij u aan katoen-
programma's van 60°C of hoger 
te gebruiken en een normaal 
waspoeder (zwaar) met bleekmiddel 
die bij gemiddelde/hoge temperaturen 
uitstekende resultaten opleveren. 

Voor wasbeurten tussen 40°C en 60°C 
moet het detergent geschikt zijn voor het 
type stof en de mate van vervuiling. 
Normale poeders zijn geschikt voor 
"witte" of kleurvaste stoffen met een 
hoge vervuiling, terwijl vloeibare 
wasmiddelen of "kleur te beschermen" 
poeders zijn geschikt voor gekleurd 
textiel met lichte vervuiling. 

Voor het wassen bij temperaturen 
onder 40°C adviseren wij het gebruik 
van vloeibare reinigingsmiddelen of 
reinigingsmiddelen specifiek gelabeld als 
zijnde geschikt voor lage temperatuur 
wasbeurten. 

Voor het wassen van wol of zijde, 
gebruik alleen wasmiddelen die speciaal 
zijn ontwikkeld voor deze stoffen. 
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4. ONDERHOUD EN 
REINIGING 

Hou de wasmachine aan de buitenkant 
schoon met een vochtige doek, 
vermijd schuurmiddelen, alcohol en/of 
oplosmiddelen. De wasmachine vereist geen 
speciale zorg voor dagelijks onderhoud: reinig 
de vakjes voor wasmiddelen en het filter. 
Enkele tips over hoe de machine te 
verplaatsen of over machines die lange tijd 
niet gebruikt zijn, worden hieronder gegeven. 
 

 
 
l Wij raden u aan de lade te reinigen om de 

accumulatie van wasmiddel en restanten 
te voorkomen. 

 

l Om dit te doen, haal de lade schuin uit 
met geringe kracht, maak hem schoon 
met stromend water en plaats deze terug 
in de houder. 

 

 
 
l De wasmachine is uitgerust met een 

speciale filter die in staat is om grote 
resten op te vangen, zoals knoppen of 
munten, die de afvoer zouden kunnen 
verstoppen. 

 

l Alleen op bepaalde modellen: Haal de 
kleine slang eruit, en haal het dopje eraf 
om het achtergebleven water te 
verwijderen. 

 

l Alvorens de filter los te schroeven, raden wij 
u aan eronder een absorberende doek te 
plaatsen om de vloer droog te houden. 

 

l Draai de filter tegen de klok in tot de stop 
in de verticale positie staat. 

 

l Verwijder en reinig het filter, wanneer u 
klaar bent, plaats deze terug door deze 
rechtsom te draaien. 

 

l Herhaal de vorige stappen in omgekeerde 
volgorde om alle onderdelen weer in elkaar 
te zetten. 

 

 
 
 
 

 
 
l Indien de wasmachine wordt opgeslagen 

in een onverwarmde ruimte voor een 
lange tijd, voer dan al het water uit de 
buizen. 

 

l Haal de stekker uit de wasmachine. 
 

l Neem de slang los van de riem en laat 
zakken, voer het water volledig af in een 
kom. 

 

l Bevestig de afvoerbuis met de riem zodra 
u klaar bent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lade reinigen 

Filter schoonmaken 

Suggesties voor het verplaatsen 
of bij langdurig ongebruik 
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5. GEBRUIKERSHANDLEIDING 
Deze wasmachine past automatisch het niveau 
van het water aan in functie van het type en de 
hoeveelheid wasgoed. Dit systeem geeft een 
vermindering van het energieverbruik en een 
merkbare vermindering van de wastijd. 
 

 
 

l Zet de wasmachine aan en selecteer het 
gewenste programma. 

 

l Stel de wastemperatuur indien nodig in 
en druk op de gewenste "optie" knoppen. 

 

l Druk op de START/PAUZE toets om te 
beginnen wassen. 

 
Mocht de stroom uitvallen terwijl de 
wasmachine draait, slaat het geheugen de 
instellingen op en het moment van de 
cyclus en gaat verder wanneer de stroom 
weer terug is. 
 

l Het bericht "einde" verschijnt op het 
display of de overeenkomstige led licht op 
aan het einde van het programma. 

 

 
 
l Schakel de wasmachine uit.. 
 

Voor elke vorm van wassen, zie de  
programmatabel en volg de handelingen 
zoals aangegeven. 
 

 
 
Druk hydraulische pomp: 
min 0,05 Mpa 
max 0,8 Mpa 
 

Centrifuge: 
Raadpleeg de kenplaat. 
 

Aansluitwaarde/Stroomsterkte van de 
zekering/Netspanning: 
Raadpleeg de kenplaat. 
 

 

6. BEDIENINGSELEMENTEN 
EN PROGRAMMA'S 

B

DC E F G H I

M

L

A

 
 
A Programma selectieknop met  

UIT positie (OFF) 
B START/PAUZE knop 
C CENTRIFUGESNELHEID knop 
D TEMPERATUUR SELECTIE 

knop 
E UITGESTELDE START knop 
F WASTIJD knop 
G EXTRA SPOELEN knop 
H OPTIES knop 
I GEMAKKELIJK STRIJKEN knop 
L Digitale display 
M DEUR BEVEILIGING  

getuigenlampje 
 

 

Programmakeuze 

Wacht tot het ‘deurgesloten’ lampje uit 
is: ongeveer 2 minuten nadat het 
programma is beëindigd. 

Technische gegevens 
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l Druk op START/PAUZE knop om de 

geselecteerde cyclus te starten. 
 
l Eens het programma is geselecteerd blijft 

de programmakiezer op het geselecteerde 
programma tot het einde van de cyclus. 

 

l Schakel de wasautomaat uit door de 
keuzeknop op UIT te zetten. 

 

 

 
 

 

 
 
l Druk hier om de geselecteerde cyclus te 

starten. 
 

 
 
TOEVOEGEN OF VERWIJDEREN 
VAN KLEDINGSTUKKEN NADAT HET 
PROGRAMMA IS BEGONNEN (PAUZE)  
 
l Houd de START/PAUZE-knop ongeveer 

2 seconden in (een indicatielampje en de 
resterende tijd knippert, waaruit blijkt dat 
het apparaat is onderbroken).  

 
l Wacht 2 minuten tot de veiligheid van de 

deur is ontgrendeld.  
 
l Nadat u hebt kledingstukken hebt 

toegevoegd of verwijderd, sluit de deur 
en druk op de START/PAUZE (het 
programma zal starten vanaf waar het 
gebleven was). 

 
HET PROGRAMMA ANNULEREN 
 
l Om het programma te annuleren, stelt u 

de schakelaar in de UIT stand. 
 

 WAARSCHUWING:  
Raak het scherm niet aan tijdens 
het insteken van de stekker omdat 
de machine het systeem instelt 
tijdens de eerste seconden van het 
opstarten: als u het scherm aanraakt, 
kan de machine niet naar behoren 
werken. In dit geval verwijdert u de 
stekker, en herhaalt u de handeling. 

De deur openen 

Een speciale beveiliging verhindert 
dat de deur onmiddellijk na afloop van 
de cyclus kan worden geopend.  
Wacht 2 minuten nadat de wascyclus 
klaar is en het " Beveiliging Deur " 
lampje uit is voordat u de deur opent. 

PROGRAMMAKIEZER met UIT 
positie 

Wanneer u de programmakiezer draait, 
licht het display op en toont de 
instellingen van het gekozen programma.  
Voor energiebesparing zal aan het einde 
van de cyclus of na een periode van 
inactiviteit, het display niveau contrast 
verlagen. 
 
NB: Om de machine uit te schakelen, 
draait u de programmakiezer op de 
stand UIT. 

De programmakiezer moet teruggeplaatst 
worden naar de UIT positie op het 
einde van de cyclus of voorafgaand aan 
een volgend programma alvorens een 
nieuwe cyclus te starten. 

START/PAUZE knop 

Sluit de deur ALVORENS op de 
START/PAUZE knop te drukken. 

Wanneer de START/PAUZE knop is 
ingedrukt kan het starten enkele 
seconden duren. 
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l Door het indrukken van deze knop is het 

mogelijk om de maximale snelheid te 
verminderen, en als u dat wenst, kan het 
centrifugeren worden geannuleerd. 

 
l Om het centrifugeren te activeren druk op 

de knop totdat u het centrifugetoerental 
dat u wilt instellen hebt bereikt. 

 

 
 
l Het is mogelijk om het centrifugetoerental te 

wijzigen zonder de machine te pauzeren. 
 

 
 

 
 
l Met deze knop kan u de temperatuur van 

het wassen veranderen. 
 
l Het is niet mogelijk om de temperatuur 

te verhogen boven de toegelaten 
maximumtemperatuur voor elk 

programma, zodat uw kleding niet wordt 
beschadigd. 

 

 
 

l Met deze knop kunt u de start van de 
wascyclus voorprogrammeren tot 24 uur. 

 
l Om de start uit te stellen volg de 

volgende procedure: 
 

- Stel het gewenste programma in. 
 

- Druk 1 keer op de knop om te activeren  
(h00 verschijnt op het display) , druk 
nog een keer om 1 uur uit te stellen   
(h01 verschijnt op het display). De 
vooraf ingestelde vertraging stijgt 
telkens met 1 uur bij elke druk op de 
knop tot maximaal 24u. Daarna 
verschijnt terug 0u. 

 
- Bevestig door op de START/PAUZE-

toets (het lampje op het display begint 
te knipperen) te drukken. Het aftellen 
begint en wanneer het klaar is zal het 
programma automatisch starten. 

 
l Het is mogelijk om de uitgestelde start te 

annuleren door de programmakiezer op 
UIT te zetten. 

 
Als er een onderbreking is van 
de stroomtoevoer wanneer de machine 
in werking is, slaat een speciale 
herinnering het geselecteerde programma 
op en als de stroom wordt hersteld, gaat 
het verder waar het gebleven was. 
 

 
 
l Door het selecteren van deze knop is er 

een keuze uit 3 niveaus wasintensiteit, 
afhankelijk van hoeveel de stoffen 
vervuild zijn (kan alleen worden gebruikt 
op sommige programma's, zoals 
aangegeven in de programmatabel). 

 

De optie knoppen moeten worden 
geselecteerd voordat u op de 
START/PAUZE knop drukt. 
Als u een optie heeft geselecteerd dat 
niet compatibel is met het 
geselecteerde programma, zal het 
lichtje van de optie pinken en dan 
uitgaan. 

CENTRIFUGESNELHEID knop 

Om schade aan de weefsels te 
voorkomen, is het niet mogelijk om de 
snelheid boven hetgeen automatisch 
geschikt is bij de selectie van het 
programma, te verhogen. 

De machine is uitgerust met een 
speciaal elektronisch apparaat, dat 
het centrifugeren stopt indien de 
lading onevenwichtig is belast.  
Dit vermindert het lawaai en trillingen 
in de machine en dus verlengt de 
levensduur van uw machine. 

TEMPERATUUR SELECTIE knop 
 
 

UITGESTELDE START knop 

WASTIJD knop 
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l Zodra het programma is gekozen toont 
het lampje automatisch de wastijd 
ingesteld voor dat programma. 

 
l Kiest u een andere wastijd dan zal de 

relevante indicator oplichten. 

 
 

 
l Met deze knop kan u extra spoelen na 

het wassen. Het maximum aantal keer 
dat u kan spoelen is afhankelijk van het 
gekozen programma. 

 
l Deze functie is handig voor mensen met 

een gevoelige huid, waarbij een kleine 
hoeveelheid wasmiddel die achterblijft op 
de kleding, al kan zorgen voor irritaties of 
allergieën. 

 
l Het is aangeraden om deze functie ook te 

gebruiken bij het wassen van kinderkledij 
of heel vuile kleding, waarbij er veel 
wasmiddel wordt gebruikt, of bij het 
wassen van handdoeken waarbij de 
vezels meestal het wasmiddel 
vasthouden. 

 
 

 
U kan kiezen tussen 3 verschillende opties: 

 
- VOORWAS 
l Met deze optie kan u de kleding 

voorwassen, dit is zeer praktisch bij het 
wassen van heel vuile kleding (kan enkel 
bij sommige programma’s gebruikt 
worden, zoals aangeduid in de lijst met 
programma’s). 

 

l Wij raden u aan om enkel 20% van de 
aanbevolen hoeveelheid die aangeduid 
staat op het wasmiddel te gebruiken. 

 
- HYGIENE PLUS 
l Met deze optie is het mogelijk om alle 

bacteriëen op de kleding te verwijderen, 
dit wasprogramma wast op een 
temperatuur van 60°C.  

 
- NACHT EN DAG 
l Deze optie verlaagt de snelheid van het 

centrifugeren tussen de fases tot 400 
rpm, waar mogelijk, verhoogt het water 
level tijdens het spoelen en laat de was in 
het water staan na de laatste spoeling, op 
deze manier behoudt de vezel zijn 
flexibiliteit.  

 
l Als het water blijft staan in de trommel na 

het spoelen, zal op het scherm een lichtje 
verschijnen dat aanduidt dat de machine 
in stilstand staat. 

 
l Deselect deze optie om het 

wasprogramma af te sluiten met het 
drogen van de kleding (dit kan versneld of 
geannuleerd worden met de juiste knop) 
en te beëindigen. 

 
l Dankzij de elektronische controle, wordt 

het water tijdens de tussenfases in stilte 
weggezogen, hierdoor is deze optie heel 
gemakkelijk om ’s nachts te wassen. 

 
 

 
Deze functie helpt de kreukels zoveel 
mogelijk te minimaliseren, door de 
tussenliggende centrifuges of de intensiteit 
van de laatste centrifugecyclus te 
verminderen. 
 

EXTRA SPOELEN knop 
 
 

OPTIES knop 
 
 

GEMAKKELIJK STRIJKEN knop 
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Op de display kunt u permanent aflezen wat  
de status is van de machine. 
 

2

1

8 109

3 4 5 6 7

 
 
1) BEVEILIGING DEUR GETUIGENLAMPJE 
 

1  
 
l Het symbool geeft weer dat de deur 

vergrendeld is. 
 

 
 
l Als START/PAUZE is ingedrukt met de 

deur gesloten, dan zal de indicator een 
paar keer pinken en dan oplichten. 

 

 
 
l Een speciale beveiliging verhindert de 

deur onmiddellijk te  openen na afloop 
van de cyclus. Wacht 2 minuten nadat 
de wascyclus klaar is en het "Deur 
Beveiliging" lampje uit is voordat u de 
deur opent. Aan het einde van de cyclus 
zet u de programmakeuzeknop UIT. 

 

2) CENTRIFUGE SNELHEID  
 

2

 
 
Dit geeft de centrifuge snelheid van het 
geselecteerde programma weer, die kan 
gewijzigd worden of toegestaan met de 
gerelateerde knop. 

 
3) WAS TEMPERATUUR 
 

3

 
 
Dit geeft de was temperatuur van het 
geselecteerde programma weer, die kan 
worden gewijzigd met de gerelateerde 
knop. 

 
4) CYCLUS DUURTIJD 
 

4

 
 
l Wanneer een programma wordt 

geselecteerd zal automatisch op het 
display de cyclusduur verschijnen, die 
kan variëren afhankelijk van de 
geselecteerde opties. 

 
l Zodra het programma gestart wordt, blijft 

u voortdurend op de hoogte van de 
resterende tijd tot het einde van de 
wasbeurt. 

 
l Het apparaat berekent de tijd tot het 

einde van het geselecteerde programma 
op basis van een standaard belasting 
tijdens de cyclus, het apparaat corrigeert 
de tijd volgens de omvang en 
samenstelling van de lading. 

 

Digitale Display 

Sluit de deur ALVORENS op de 
START/PAUZE knop te drukken. 

Als de deur niet goed gesloten is, zal 
de indicator 7 seconden lang blijven 
pinken, daarna zal het programma 
automatisch beeindigd worden. In dit 
geval, sluit u de deur goed en drukt u 
op START/PAUZE. 
 
 



 

	  

N
L 

35 

5) WASTIJD 
 

{5
 

 
l Zodra het programma is gekozen toont 

het lampje automatisch de wastijd 
ingesteld voor dat programma. 

 
l Kiest u een andere wastijd dan zal de 

relevante indicator oplichten. 
 
6) EXTRA SPOELEN 
 

{

6  
 
Het indicatielichtje zal het extra spoelen 
weergeven dat u geselecteerd heeft met de 
gerelateerde knop. 
 
7) OPTIES 
 

}7
 

 
Het indicatielichtje geeft de optie weer dat u 
geselecteerd heeft met de gerelateerde 
knop (VOORWAS, HYGIENE PLUS en 
NACHT EN DAG). 
 
8) Wi-Fi (bij sommige modellen)  
 

8  
 
l Bij de modellen met de Wi-Fi optie, zal dit 

symbool weergeven dat de Wi-Fi aanstaat. 
 
l Voor meer informatie i.v.m. het Wi-Fi 

systeem, kijkt u in de specifieke 
handleiding die bij u machine zit. 

 

9) UITGESTELDE START 
 

9  
 
Dit lichtje pinkt als u een uitgestelde start 
heeft ingesteld. 
 
10) Kg MODE (deze functie is enkel 
 actief bij katoen en synthetische 
 programma’s) 
 

10 
 
l Tijdens de eerste minuten van het 

wasprogramma, zal het symbool "Kg 
MODE" opgelicht blijven terwijl de 
intelligent sensor de was zal wegen, en 
de juiste wastijd, de hoeveelheid water en 
het vermogen zal aanpassen. 

 
l Tijdens elke wasfase zorgt de "Kg 

MODE" ervoor dat de hoeveelheid was in 
de trommel wordt weergegeven, en 
tijdens de eerste minuten van het 
wasprogramma: 

 
- de juiste hoeveelheid water wordt 

toegevoegd; 
 

- de duur van het wasprogramma wordt 
bepaald; 

 
- het spoelen wordt gecontroleerd 

naargelang de stoffen die worden 
gewassen; 

 
- het aantal toeren wordt aangepast aan 

het type stof dat wordt gewassen. 
 

- de aanwezigheid van lederen stoffen 
wordt herkend, en de hoeveelheid water 
wordt verhoogd tijdens het spoelen, 
indien nodig. 

 

- de centrifuge snelheid wordt aangepast 
aan de hoeveelheid was om een gebrek 
aan evenwicht te vermijden. 
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2
1

 
 

 
 

PROGRAMMA 
kg* 

(MAX.) 
TEMP.°C WASMIDDEL 

Aangeraden Max. 2  1 

 All In One 20°C 3,5 4 4,5 5,5 20° 20°    

 All Baby 60°C 3,5 4 4,5 5,5 60° 60°    

 All In One 59 Min. 5 6 7 8 40° 40°    

 Snel 30 Min. 1,5 2 2,5 2,5 30° 30°    

 Snel 14 Min. 1 1 1 1,5 30° 30°    

 
Donkere kleuren 2,5 3 3,5 4 40° 40°   ( ) 

 
Auto reinigen          

 Spoelen - - - - - -    

 
Afvoeren + 

Centrifugeren - - - - - -    

 
 Hemden 1) 2,5 3 3,5 4 30° 30°   ( ) 

  Lingerie 1) 1,5 2 2 2,5 40° 60°    

 
Wol & Zijde 1 1 1 2 30° 30°    

 
Delicaat 2 2 2,5 2,5 40° 40°    

 
 Gemengd 1) 2,5 3 3,5 4 40° 60°   ( ) 

 
 Katoen ** 

1) 5 6 7 8 40° 90°   ( ) 
 

 

Programma tabel 
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Lees deze opmerkingen nauwkeurig: 
* De maximale toegestane hoeveelheid van 

de lading van droge kleren hangt af van 
het gebruikte model (zie bedieningspaneel). 

 

 
 

Het toerental kan ook worden verlaagd, 
volgens eventuele richtlijnen voorgesteld op 
het waslabel, of voor zeer delicate stoffen 
kan het centrifugeren volledig worden 
geannuleerd met de optie beschikbaar via 
de centrifugetoerental knop. Deze functie 
kan worden geactiveerd met de knop 
CENTRIFUGESNELHEID. 
Als het label geen specifieke informatie 
aangeeft is het mogelijk om de maximale 
centrifuge in te stellen  van het programma. 

 Een overdosering van wasmiddel kan 
overmatig schuimen veroorzaken. 
Als het apparaat de aanwezigheid van 
overmatig schuim detecteert, kan het de 
centrifuge fase uitsluiten of het 
waterverbruik verhogen en de duur van het 
programma verlengen. 
 

( ) Alleen als de VOORWAS optie 
geselecteerd is (beschikbare 
programma’s met VOORWAS 
optie) 

 

 
 

 (Alleen voor modellen met vloeibaar 
wasmiddel compartiment)  
Wanneer slechts een beperkt 
aantal artikelen vlekken hebben 
die behandeling met vloeibare 
bleekmiddelen vereisen, kunnen 
vlekken vooraf verwijderd worden 
in de wasmachine.  
Giet het bleekmiddel in het 
bleekwater containervakje "2" in 
de wasmiddellade en stel het 
speciale programma SPOELEN in.  
Als deze fase is beëindigd, draait 
u de programmakiezer op de UIT 
stand, voeg de rest van de kledij 
toe  en ga door met een normale 
was op het meest geschikte 
programma. 

 

 
 

1) Om de duur van het wasprogramma 
en de intensiteit te veranderen 
gebruikt u de WASTIJD knop. 

 

 

 

** STANDAARD KATOEN PROGRAMMA'S 
VOLGENS (EU) nr. 1015/2010 en nr. 
1061/2010. 
 
KATOEN PROGRAMMA MET een 
temperatuur van 60°C. 
 

KATOEN PROGRAMMA MET een 
temperatuur van 40°C. 
 
Deze programma's zijn geschikt om 
normaal bevuild katoenen wasgoed 
schoon te maken en zijn de meest 
efficiënte programma's op het gebied 
van energie-en waterverbruik voor het 
wassen van katoenen wasgoed.  
Deze programma's zijn ontwikkeld om 
te voldoen aan de temperatuur 
aangegeven op de waslabels op de 
kleding. De werkelijke temperatuur van 
het water kan iets afwijken van de 
aangegeven temperatuur van de cyclus. 
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Om verschillende soorten stoffen en 
verschillende vuiltegraadniveaus te reinigen 
heeft de wasmachine specifieke programma's 
die aan elke type wasgoed voldoen (zie tabel). 
 
ALL IN ONE technologie  
Deze wasmachine is uitgerust met een 
innovatief systeem met hogedrukstraal die 
een mengsel van water en afwasmiddel 
direct injecteert in de weefsels. 
De speciale motorbeweging van deze 
machine controleert de trommelbewegingen 
bij de start van elk programma. Samen met 
de hogedrukspuit, die het wasmiddelmengsel 
in de was verspreidt, bevat de cyclus 
een reeks omwentelingen die de 
reinigingsoplossing helpt door te dringen in de 
vezels, waardoor het helpt vuil te verwijderen 
en de best beschikbare wasprestaties 
waarborgt. 
Het ALL IN ONE-systeem wordt ook gebruikt 
tijdens de fasen waar water wordt bijgevoegd. 
Met de hogedrukstraal worden 
wasmiddelresten volledig verwijderd uit de 
kleren. 
 
All In One 20°C  
Dankzij dit innovatieve programma, de ALL 
IN ONE-technologie, kunt u stoffen wassen 
zoals katoen, synthetische stoffen en 
gemengde stoffen op 20°C met een 
resultaat dat vergelijkbaar is met een 
wasbeurt op 40°C. 
Het verbruik van dit programma is ongeveer 
50% lager dan een gebruikelijk wasbeurt 
van 40°C voor katoenwas. 
 
BELANGRIJKE ADVIES VOOR 
WASPRESTATIES 
l Nieuwe, gekleurde kleding moet 

afzonderlijk ten minste 5 of 6 keer worden 
gewassen. 

 
l Bepaalde zeer donkere items zoals jeans 

en handdoeken moeten altijd apart 
worden gewassen. 

 
l Gebruik nooit NON KLEURECHTE 

stoffen. 
 

 All Baby 60°C 
Met dit programma, in combinatie met 
geconcentreerde zeep, kunt u alle 
babykleertjes samen wassen op een 
gemiddelde temperatuur met een 
hygiënisch en perfect proper resultaat. Dit is 
mogelijk dankzij de ideale pre-dosis van 
water en wasmiddel, dat op het wasgoed 
geïnjecteerd word via de jet. Enzymen 
worden immers al geactiveerd vanaf 50°C. 
 
All In One 59 Min. 
Dit programma laat toe een volledige lading 
gemengde stoffen te wassen, zoals katoen, 
synthetische stoffen en gemengde stoffen 
in slechts 59 minuten,  bij 40°C (of minder) 
temperatuur. Dit programma is bijzonder 
geschikt voor licht vervuild textiel. 
 
Snel 30 Min. 
Een compleet wasprogramma (wassen, 
spoelen en drogen). Dit programma is 
vooral geschikt voor licht bevuilde katoen 
en gemengde stoffen. Voor dit programma 
is het aangeraden om enkel 20% van de 
normale hoeveelheid wasmiddel te 
gebruiken, om verspilling te vermijden. 
 
Snel 14 Min. 
Een complete wasprogramma (wassen, 
spoelen en drogen). Dit programma is 
vooral geschikt voor licht bevuilde katoen 
en gemengde stoffen. Voor dit programma 
is het aangeraden om enkel 20% van de 
normale hoeveelheid wasmiddel te 
gebruiken, om verspilling te vermijden. 
 
Donkere kleuren 
Programma ontworpen om alle donkere 
kleding te mengen en kleurverlies en 
kreuken te voorkomen. Wij raden het 
gebruik van vloeibaar wasmiddel aan. 
 
Auto reinigen 
Elke 50 cycli wordt voorgesteld om de 
trommel met dit specifieke programma te 
reinigen: het hoge waterpeil zorgt voor een 
perfecte reiniging, ook van de verborgen 
delen van de trommel. Het is mogelijk 
om zowel vloeibare als poedervormige 
reinigingsmiddelen te gebruiken. 
 

Programma’s  
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Spoelen 
Dit programma voert 3 spoelgangen met een 
tussenliggende centrifuge (die kan worden 
verminderd of met behulp van de juiste knop 
geannuleerd). Het wordt gebruikt voor het 
spoelen van elk type stof, bijvoorbeeld na een 
wasbeurt met de hand uitgevoerd. 
 
Afvoeren + Centrifugeren 
Het programma voltooit de afvoer en het  
maximaal centrifugeren. Het is mogelijk om het 
centrifugeren te annuleren of te verminderen met 
de CENTRIFUGESNELHEID toets. 
 
Hemden 
De wascyclus wordt geoptimaliseerd om 
kreuken te verminderen met behoud van 
een uitstekend wasresultaat. Het is ook 
mogelijk om het toerental verder te 
verminderen om vlotter te kunnen strijken. 
 
Lingerie 
Dit programma is ontworpen om dagelijks 
ondergoed perfect te reinigen: het is 
bijzonder geschikt voor katoen en resistente 
kunststof, met de mogelijkheid om kleuren 
(enkel kleurechte kleding) te mengen. 
 

Wol & Zijde 
Dit programma maakt mogelijk een delicate 
wascyclus mogelijk, met name geschikt 
voor kledingstukken opgegeven als 
"Machine-wasbaar", wollen stoffen en 
wasgoed gemaakt van zijde of gespecifieerd 
als "Was als zijde" op het stoflabel. 
 
Delicaat 
Dit programma wisselt momenten van 
activiteit af met pauzes en is bijzonder 
geschikt voor het wassen van fijne stoffen. 
De wascyclus en spoelingen worden 
uitgevoerd met een hoog waterniveau om 
de beste prestaties te garanderen. 
 
Gemengd 
Het wassen en spoelen wordt geoptimaliseerd 
door het ritme van de rotatie van de trommel en 
het waterniveau. De zachte rotatie, zorgt voor een 
verminderde vorming van plooien in het weefsel. 
 
Katoen 40°C - 60°C 
Dit programma is geschikt voor normaal 
bevuild katoenen wasgoed en is het meest 
efficiënte programma op het gebied van 
gecombineerde energie-en waterverbruik. 
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7. CUSTOMER SERVICE CENTER EN GARANTIE 
 
Als u denkt dat de wasmachine niet goed werkt, raadpleeg de lijst hieronder voorzien van 
een aantal praktische tips over hoe u de meest voorkomende problemen kan oplossen. 
 
 

Probleem Mogelijke oorzaken en praktische oplossingen 

De wasmachine 
werkt/start niet. 

Zorg ervoor dat deze correct is aangesloten. 
Zorg ervoor dat de stroom is ingeschakeld. 
Controleer of het gewenste programma correct is geselecteerd en om 
volledig te kunnen zijn begonnen met de machine. 
Zorg ervoor dat de zekering niet is doorgebrand en dat het stopcontact 
werkt. Best te testen met een apparaat, zoals een lamp. 
De deur is mogelijk niet correct gesloten: openen en weer sluiten. 

De wasmachine 
wordt niet gevuld 
met water. 

Zorg ervoor dat de waterkraan open is. 
Zorg ervoor dat de timer juist is ingesteld. 

De wasmachine 
voert geen water af. 

Zorg ervoor dat het filter niet verstopt is. 
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet is gebogen. 
Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het filter zitten. 

Water lekt op de 
vloer in de buurt 
van de wasmachine. 

Dit kan te wijten zijn aan een lek in de pakking tussen de kraan en de 
aanvoerbuis, in dit geval, vervang deze dan en draai de buis en kraan 
aan. 

De wasmachine 
centrifugeert niet. 

Dit kan te wijten zijn aan het feit dat het water niet volledig is afgetapt: 
wacht een paar minuten. 
Sommige modellen beschikken over een "geen centrifuge"-functie: 
zorg ervoor dat het niet op staat. 
Een overmatige hoeveelheid wasmiddel kan centrifugeren voorkomen: 
verminder de hoeveelheid bij de volgende wasbeurt. 

Zware trillingen tijdens 
het centrifugeren. 

De wasmachine is niet volledig geëgaliseerd: indien nodig, verander 
de hoogte van de voeten zoals aangegeven in de specifieke rubriek. 
Zorg ervoor dat de transporhaken werden verwijderd. 
Zorg ervoor dat de lading gelijkmatig wordt verdeeld. 

Een specifieke ERROR 
verschijnt of knippert. 

Als fout. nr 0, 1, 5, 7 of 8 wordt weergegeven of knippert, neem 
contact op met het Customer Service Center. 
Als fout nr. 2 verschijnt of knippert, kan de machine geen  water 
laden. Zorg ervoor dat de waterkraan open is. 
Als fout nr. 3 verschijnt of knippert, werkt de machine afvoer niet 
goed. Zorg ervoor dat de afvoer vrij is en dat de afvoerslang niet is 
gebogen. 
Als fout nr. 4 Verschijnt of knippert, is de machine te vol. Sluit de 
waterkraan en neem contact op met het Customer Service Center. 
Als fout nr. 9 wordt weergegeven of knippert, schakelt u de 
wasmachine uit, wacht 10 - 15 seconden en start het programma 
opnieuw. 
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Het gebruik van ecologische detergenten 
zonder fosfaten kan de volgende effecten 
hebben: 
 
- Troebeler spoelwater: Dit effect is 

gekoppeld aan de geschorste zeolieten 
die geen negatieve effecten hebben op 
de centrifuge efficiëntie. 

 
- Wit poeder (zeoliet) op het wasgoed 

aan het einde van het programma: het 
is gebruikelijk dat het poeder niet wordt 
geabsorbeerd door de stof maar 
verandert de kleur niet. 

 
- Schuim in het water bij het laatste 

spoelwater: dit wijst niet noodzakelijk op 
slecht spoelen. 

 
- Overvloedig schuim: Dit is vaak te 

wijten aan de anionische oppervlakte-
actieve stoffen in de detergenten die 
moeilijk te elimineren zijn. 

 In dit geval niet opnieuw spoelen om de 
effecten te elimineren: het zal niet helpen. 

 
Als het probleem aanhoudt of als u 
vermoedt dat er een storing is, onmiddellijk 
het Hoover Customer Service Center 
contacteren. 

 
U kunt zich ook inschrijven voor het 
Hoover service plan om gratis home 
service te krijgen nadat de garantie vervalt. 

 
Let op: het gesprek is niet gratis. De 
kosten zullen worden meegedeeld in 
een gesproken bericht van uw telecom- 
aanbieder. 

 
Hoover adviseert u om altijd gebruik 
te maken van originele onderdelen 
verkrijgbaar bij onze Klantenservice. 

 

 
 

 
 
 

De fabrikant is niet aansprakelijk voor 
eventuele drukfouten in het boekje dat bij dit 
product hoort. Bovendien behoudt hij zich 
eveneens het recht om eventuele 
wijzigingen nuttig geacht door te voeren aan 
haar producten zonder wijziging van hun 
essentiële kenmerken. 

 
 

Garantie 
Het product wordt gegarandeerd door de 
bepalingen en voorwaarden vermeld op 
het certificaat die bij het product zit. Het 
garantiebewijs moet naar behoren 
worden ingevuld en opgeslagen, om te 
worden getoond aan het Erkende Hoover 
Service Center in geval van nood. 

Registreer uw product! 
Verspil geen tijd. Registreer uw 
wasmachine in één keer, en ontdek de 
voordelen waarop u recht hebt. Ontdek 
hoe op www.registerhoover.com of door 
te bellen naar het nummer vermeld op het 
bijhorende materiaal. 
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Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki 
Hoover. Z dumą oferujemy coraz nowocześniejsze i 
technologicznie zaawansowane produkty w pełnej 
gamie sprzętu, dla zapewnienia rzeczywistego 
wsparcia w życiu codziennym naszych Klientów. 
 

Rejestracji zakupionego przez Ciebie produktu możesz 
dokonać na stronie www.registerhoover.com, 
co daje możliwość szybszego dostępu do 
pełnych usług, zarezerwowanych wyłącznie dla 
najwierniejszych klientów.  
 

Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji 
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne 
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy 
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji. 
 
 

 Pralkę można uruchomić wyłącznie 
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się 
przechowywanie Instrukcji w dostępnym 
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych 
przyszłych właścicieli urządzenia. 
 

Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy 
odbiorze urządzenia dołączone do niego są: 
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista 
adresów serwisów i etykieta wydajności 
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy 
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki, 
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na 
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla 
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie 
wszystkich wymienionych przedmiotów. 
 

Każdy produkt posiada unikatowy kod 
składający się z 16 znaków, określany jako 
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na 
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w 
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z 
dokumentami znajdującym się wewnątrz 
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju 
dowodem osobistym, innym dla każdego 
produktu, służącym do rejestracji urządzenia 
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z 
Centrum Serwisu Technicznego Hoover. 
 

 
 

 

To urządzenie jest oznakowane zgodnie 
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE 
on dotyczącą Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE). 

 

 WEEE zawiera zarówno substancje 
zanieczyszczające (co może spowodować 
negatywne skutki dla środowiska 
naturalnego) oraz podstawowe elementy 
(które mogą być ponownie wykorzystane). 
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań 
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie 
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i 
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby 
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w 
zapewnieniu, że WEEE nie stanie się 
problemem dla środowiska naturalnego; 
istotne jest, aby przestrzegać kilku 
podstawowych zasad: 
 

l WEEE  nie powinien być traktowany jako 
odpad komunalny; 

 

l WEEE należy przekazać do odpowiednich 
punktów zbiórki prowadzonych przez 
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W 
wielu krajach duży sprzęt AGD może być 
odbierany z domu. 

 

W wielu krajach, przy zakupie nowego 
urządzenia, stary może być zwrócony do 
sprzedawcy, który musi zebrać go 
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego, 
tak długo, jak sprzęt jest właściwego 
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt 
dostarczony.  
 

 
 

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

2. INSTALACJA 

3. PRAKTYCZNE PORADY 

4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA 
KONSERWACJA 

5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 

6. STEROWANIE I PROGRAMY 

7. CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO 
I GWARANCJA 

 

Uwagi dotyczące środowiska 

Spis treści 
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1. OGÓLNE ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA 

l Urządzenie to przeznaczone jest do 
użytku domowego i w podobnych 
warunkach, dla przykładu: 
− w strefach wypoczynku, na terenie 

sklepów, w biurach lub innych 
miejscach pracy; 

− w gospodarstwach agroturystycznych; 
− dla klientów hoteli, moteli lub innych 

podobnych centrach pobytowych; 
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast. 
Użytkowanie sprzętu odmienne niż 
typowe dla domowego, jak na 
przykład profesjonalne użytkowanie 
przez osoby przeszkolone i 
specjalistów, jest zabronione także 
w miejscach wyżej opisanych.  
Użytkowanie niezgodne z opisanym 
może zredukować trwałość 
produktu i spowodować utratę 
gwarancji producenta. Wszelkie 
uszkodzenia urządzenia czy innych 
elementów, wynikające z 
użytkowania innego niż domowego 
(także, kiedy sprzęt zainstalowany 
jest w środowisku domowym) w 
oparciu o istniejące prawo nie będą 
uznane przez Producenta. 

 
l Urządzenie to może być użytkowane 

przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez 
osoby o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, czuciowych i umysłowych lub 
niemające doświadczenia i wiedzy, pod 
warunkiem, że będą nadzorowane lub 
pouczone odnośnie bezpiecznego 
użytkowania i że rozumieją 
niebezpieczeństwa, jakie wynikają 
z użytkowania takiego sprzętu. 

Należy unikać możliwości zabawy przez 
dzieci przy użyciu pralki lub jej czyszczenia 
czy konserwacji bez nadzoru. 
 

l Dzieci powinny być pilnowane tak, 
aby nie bawiły się urządzeniem. 

 

l Dzieci poniżej trzeciego roku 
życia mogą obsługiwać pralkę 
wyłącznie pod stałym nadzorem. 

 

l Jeśli przewód zasilania elektrycznego 
zostanie uszkodzony należy 
wymienić go na oryginalny 
Producenta, przez specjalistę lub 
osobę do tego przygotowaną, dla 
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń. 

 

l Do odprowadzenia wody stosować 
wyłącznie przewód dostarczony z 
urządzeniem. Nie używać starych 
przewodów. 

 

l Wymagane ciśnienie wody: 0,05-
0,8 Mpa 

 

l Upewnić się, że podłoże pralki 
oraz przewody wentylacyjne 
znajdujące się od spodu nie są 
zablokowane np dywanikiem. 

 

l Pralka jest “wyłączona” jedynie, kiedy 
właściwy znacznik na pokrętle lub na 
panelu sterowania znajduje się w 
pozycji pionowej. Każda jego inna 
pozycja oznacza, że pralka jest nadal 
“włączona” (wyłącznie dla modeli 
wyposażonych w pokrętło programatora). 

 

l Przy montażu urządzenie powinno być 
umieszczone w sposób umożliwiający 
dostęp do kontaktu zasilania. 

 

l Maksymalny wsad prania suchego 
zależy od modelu pralki (patrz panel 
sterowania). 
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l Odnośnie dodatkowych informacji 
dotyczących produktu lub w celu 
uzyskania danych z karty 
technicznej należy zaznajomić się 
ze stroną internetową Producenta. 

 

 
 

l Przed wykonaniem jakichkolwiek 
prac (czyszczenie i konserwacja) 
należy odłączyć z gniazdka przewód 
zasilania elektrycznego oraz 
zamknąć kranik z dopływem wody. 

 

l Upewnić się, że instalacja 
elektryczna posiada uziemienie. 
W razie jego braku zlecić jego 
wykonanie przez specjalistów. 

 

l Nie zaleca się stosowania adapterów, 
rozgałęźników i/lub przedłużaczy. 

 

 
 

l Przed otwarciem drzwiczek upewnić 
się, że w bębnie nie ma wody. 

 

l Nie ciągnąć przewodu zasilania lub 
samego urządzenia w celu odłączenia 
wtyku z gniazda elektrycznego. 

 

l Nie pozostawiać pralki na działanie 
deszczu, słońca czy innych 
czynników atmosferycznych. 

 

l W przypadku przewozu nie unosić 
pralki za pokrętła czy szufladkę na 
płyn do prania; podczas transportu 
nie opierać nigdy drzwiczek pralki 
na wózku. Zaleca się, aby pralkę 
podnosiły dwie osoby. 

 

l W każdym przypadku uszkodzenia 
i/lub złego funkcjonowania pralki, 
zaleca się jej wyłączenie, 
zamknięcie dopływu wody i nie 
dokonywanie żadnych czynności w 
urządzeniu. Skontaktować się 
natychmiast z Centrum Serwisu 
Technicznego, zamawiając wyłącznie 
oryginalne części zamienne. Brak 
zachowania powyższego może 
spowodować narażenie stanu 
bezpieczeństwa urządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Urządzenie to zgodne jest z 
następującymi Dyrektywami 
Europejskimi: 
l 2006/95/EC (LVD); 
l 2004/108/EC (EMC); 
l 2009/125/EC (ErP); 
l 2011/65/EU (RoHS); 
wraz ze wszystkimi późniejszymi 
zmianami. 

 

 

Przepisy bezpieczeństwa 

 UWAGA:  
podczas prania woda może 
osiągać bardzo wysokie 
temperatury. 
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2. INSTALACJA 
l Przeciąć opaski podtrzymujące 

przewód wody, zachowując 
ostrożność, aby nie uszkodzić 
rurki czy kabla elektrycznego. 

 
l Odkręcić śruby szt. 2 lub 4 (A) na 

tylnej ścianie i usunąć podkładki 
dystansowe szt. 2 lub 4 (B), patrz 
rysunek 1. 

 
l Zabezpieczyć otwory szt. 2 lub 4 

stosując w tym celu zatyczki 
dostarczonych w woreczku z 
Instrukcją. 

 
l Jeśli pralka jest pod zabudowę, 

po przecięciu opasek przy 
przewodzie należy odkręcić śruby 
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki 
dystansowe szt. 3 lub 4 (B). 

 
l W niektórych modelach, 1 lub 

więcej podkładek dystansowych 
wpadnie do wnętrza urządzenia: 
w celu ich usunięcia należy 
przechylić pralkę do przodu. 
Zaślepić otwory używając w tym 
celu zatyczki dostarczone w 
woreczku. 

 

 
 

l Zastosować materiał wyciszający 
jak pokazano na rysunku 2 (w 
zależności od modelu, wykonać 
zgodnie z wersją A, B lub C). 

 

A

AA

A

B

BB

B

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
21

3
12

A

C

B

2

 
 

 

 UWAGA:  
nie należy pozostawić elementów 
opakowania dostępnych dla 
dzieci. 



 

	  

46 

 
 

l Podłączyć przewód wody do kranu z 
wodą używając w tym celu wyłącznie 
rurkę dostarczoną z pralką (rys. 3). 

 
NIE ODKRĘCAĆ KRANU. 
 
l Poszczególne modele mogą posiadać 

niektóre z poniższych funkcji: 
 

l HOT&COLD (rys. 4): możliwość 
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej 
dla większej oszczędności energii. 
Podłączyć szary przewód do kraniku z 
zimną wodą  i czerwony przewód do 
kranu wody gorącej. Urządzenie może też 
być podłączone tylko do zimnej wody: w 
takim przypadku rozpoczęcie niektórych 
programów będzie opóźnione o kilka minut. 

 

l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące 
się na przewodzie doprowadzającym wodę i 
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy 
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku 
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku 
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu. 
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk 
blokujący odkręcenie "B". 

 

l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z 
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku 
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej 
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna 
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na 
ukończenie bieżącego prania. Po 
zakończeniu cyklu wymienić przewód 
kontaktując się z Centrum Serwisu 
Technicznego. 

 

 
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując 

ostrożność, aby przewód wody nie był 
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód 
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy 
podłączenie do stałego odpływu na 
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy 
większej niż rurka od pralki (rys. 7). 

 
3

 
 

1

4

 
 

B

A

5

  

B

A

6

 
 

min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt
max

m
ax

 1
00

 c
m

min 4 cm

7

 
 
 

Połączenie hydrauliczne 
 

Ustawienie 
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l Wypoziomować pralkę za pomocą 
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8: 
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara dla odblokowania śruby;  
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak 

aby przylegała do podłoża; 
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając 

nakrętkę aż do dna pralki. 
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania. 
 

 

 

A

B

C

8

 
 

 

 
 

Szufladka na proszek podzielona jest na 3 
przegródki, jak pokazano na rysunku 9: 
 

l przegródka “1”: przeznaczona jest na 
proszek do prania wstępnego; 

l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne 
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę, 
zapachowe, krochmal, itp.; 

 

 
 

l przegródka “2”: przeznaczona na 
proszek do prania zasadniczego. 

 

W niektórych modelach dołączone zostało także 
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10). 
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki 
"2". W ten sposób płynny środek zostanie 
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie. 
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy 
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie". 
 

 

  
 

9

 
 
 
 

10

 
 
 
 

11

 
 

 

 UWAGA:  
w razie konieczności wymiany przewodu 
zasilania elektrycznego należy skontaktować 
się z Centrum Serwisu Technicznego. 

Szufladka na detergent 

 UWAGA:  
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka 
przystosowana jest do automatycznego 
pobierania dodatków podczas ostatniego 
płukania przy każdym cyklu prania. 
 

 UWAGA:  
Niektóre środki piorące są trudne do 
usunięcia. W takim wypadku zaleca się 
zastosowanie pojemniczka ze środkiem 
wkładanego bezpośrednio do bębna 
pralki (przykład na rysunku 11). 
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3. PRAKTYCZNE PORADY 

 
 

UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed 
praniem należy dopilnować, aby: 
 

- usunąć z pranej bielizny przedmioty 
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety; 

- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne, 
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy 
ubraniach; 

- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania; 
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących 

prania zamieszczonych na etykietach przy 
ubraniach; 

- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe 
plamy przy użyciu specjalnego środka. 

 
l W przypadku prania dywanów, narzut lub 

innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie 
stosować wirowania. 

 

l W przypadku prania wyrobów wełnianych 
upewnić się, że produkt nadaje się do 
prania w pralce, sprawdzając czy posiada 
znak “Czysta żywa wełna” oraz informacja 
“nie filcuje się” lub “można prać w pralce”. 

 

 
 

Oto kilka wskazówek dotyczących 
ekonomicznego i przyjaznego środowisku 
użytkowania własnego urządzenia. 
 
Załadowanie do maksimum bębna pralki 
 

l Najlepsze wykorzystanie energii, wody, 
środków piorących i czasu uzyskać można 
przez użycie zalecanej, maksymalnej 
wielkości załadunku. Możliwe jest 
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc 
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa 
razy połowę wsadu. 

 
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne? 
 

l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań! 
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii 
nie wybierając opcji prania wstępnego dla 
odzieży normalnie zabrudzonej. 

 

Jaką wybrać temperaturę prania? 
 

l Użycie odplamiacza przed praniem w 
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania 
temperatury wyższej niż 60°C. Można 
zaoszczędzić do 50% energii stosując 
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C. 

 
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik 
z poradami i zaleceniami dotyczącymi 
stosowania środków piorących w zależności 
od temperatury prania. Zawsze należy 
śledzić wskazania znajdujące się na proszku, 
odnośnie właściwego stosowana i dozowania. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wskazówki dotyczące załadunku 
bębna 

Porady dla użytkowników 

W przypadku prania z programem 
bawełna, temperatura od 60°C w górę, 
dla ubrań białych, trwałych i bardzo 
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie 
zwyczajnego środka piorącego w 
proszku (heavy-duty), zawierającego 
elementy wybielające i który przy 
średnich-wysokich temperaturach daje 
najlepsze rezultaty. 

W przypadku użycia programów o 
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C, 
wybór środka piorącego musi być 
dokonany w zależności od rodzaju 
pranego materiału, jego koloru i stopnia 
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i 
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się 
zwyczajny środek w proszku; dla 
odzieży kolorowej i bez poważnych plam 
zaleca się środek płynny lub w proszku, 
polecany do ochrony kolorów. 

W przypadku prania w niskich 
temperaturach do 40°C, doradzamy 
używanie środków płynnych lub w 
proszku, specjalnie polecanych do 
niskich temperatur. 

W przypadku wełny i jedwabiu, 
używać wyłącznie specjalnych produktów 
przeznaczonych do ich prania. 
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4. CZYSZCZENIE I 
RUTYNOWA 
KONSERWACJA 

Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki 
zastosuj wilgotną ściereczkę, nie używaj środków 
trących, alkoholu i/lub rozpuszczalników. Pralka 
wymaga czyszczenia w niewielkim stopniu: 
czyszczenie szufladki i czyszczenie filtru; poniżej 
wskazane są także sugestie odnośnie 
przypadków przewożenia lub długich okresów nie 
używania urządzenia. 
 

 
 
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla 

uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek 
proszku czy dodatków. 

 

l Wyjąć delikatnie szufladkę, wyczyścić 
strumieniem wody i wprowadzić ponownie 
na miejsce. 

 

 
 
l Pralka posiada specjalny filtr, który 

zatrzymuje większe odpady mogące 
zatkać odpływ wody, np. guziki czy 
monety. 

 

l Tylko w niektórych modelach: wyciągnij 
filtr, zdejmij jego korek i zbierz wodę do 
pojemnika. 

 

l Przed odkręceniem filtru dobrze jest 
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia 
rozlania na podłogę pozostałości wody. 

 

l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do 
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania 
na pozycji pionowej. 

 

l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie 
umieścić na swoim miejscu i obrócić 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

 

l Zamontować wszystkie usunięte elementy 
powtarzając w odwrotnej kolejności 
wszystkie wcześniejsze czynności. 

 

 
 

 
 

 
 
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje 

przez dłuższy czas w miejscu 
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite 
usunięcie resztek wody z przewodów. 

 

l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego. 
 

l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód 
wody obniżając go do posadzki, aby 
usunąć całkowicie wodę. 

 

l Ponownie zamocować opaską przewód 
odprowadzenia wody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czyszczenie szufladki 

Czyszczenie filtru 

Sugestie dotyczące przewożenia 
i okresów nie używania pralki 
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5. SKRÓCONA 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Nasza pralka posiada system 
automatycznego dostosowania poziomu 
wody do rodzaju i ilości prania. System ten 
prowadzi do zredukowania zużycia energii i 
znacznego skrócenia czasu prania. 
 

 
 

l Włączyć pralkę i wybrać potrzebny 
program. 

 

l Zmienić ewentualnie wartość temperatury 
prania i załączyć potrzebne opcje. 

 

l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby 
uruchomić program prania. 

 

W przypadku zaniku zasilania podczas pracy 
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia 
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie 
w tym momencie, w którym zostało ono 
przerwane. 
 

l Po zakończeniu programu na ekranie 
pojawi się napis “end” lub zapali się 
odpowiednia dioda led. 

 

 
 

l Wyłączyć pralkę. 
 

Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę 
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną 
procedurą. 
 

 
 

Ciśnienie wody: 
min 0,05 Mpa 
max 0,8 Mpa 
 

Wirowanie (obr/min): 
(patrz tabliczka znamionowa) 
 

Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik 
zasilania / Napięcie zasilania  
(patrz tabliczka znamionowa) 
 
 

6. STEROWANIE I 
PROGRAMY 

B

DC E F G H I

M

L

A

 
 
A Pokrętło programów prania z 

pozycją OFF (WYŁĄCZ) 

B Przycisk START/PAUZA 
C Przycisk PRĘDKOŚĆ OBROTÓW 
D Przycisk WYBORU TEMPERATURY 
E Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU 
F Przycisk CZAS PRANIA 
G Przycisk DODATKOWEGO 

PŁUKANIA 
H Przycisk FUNKCJI 

DODATKOWYCH 
I Przycisk ŁATWEGO PRASOWANIA 
L Wyświetlacz cyfrowy 
M Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK 
 

 

Wybór programu 

Poczekać aż zgaśnie kontrolka 
blokady drzwiczek: około 2 min po 
zakończeniu programu. 

Dane techniczne 
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l Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu 
uruchomienia wybranego programu. 
 

l Podczas wykonywania programu pokrętło 
wyboru programów pozostaje ustawione 
na wybranym programie do czasu 
zakończenia programu. 
 

l Po zakończeniu programu należy 
wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło 
wyboru programów w pozycji OFF. 

 

 

 
 

 

 
 
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby 

uruchomić wybrany program prania. 

 

 
 
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW 
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA) 
 
l Naciśnij i przytrzymaj przycisk 

START/PAUZA na około 2 sekundy 
(niektóre wskaźniki jak kontrolka czasu 
prania zaczną migać, oznacza to że 
działanie urządzenia zostało 
wstrzymane).   

 
l  Odczekaj 2 minuty aż odblokują się 

drzwi.  
 
l Po dodaniu lub usunięciu elementów, 

zamknij drzwi i naciśnij przycisk 
START/PAUZA (program rozpocznie się 
od miejsca zatrzymania). 

 
ANULOWANIE PROGRAMU 
 
l Aby anulować program należy ustawić 

pokrętło wyboru programów w pozycji 
OFF. 

 

 UWAGA:  
Nie dotykać wyświetlacza podczas 
podłączania pralki do zasilania, 
ponieważ przez pierwsze klika sekund 
pralka przeprowadza kalibrację 
systemów. Dotknięcie wyświetlacza 
spowoduje błąd i w takiej sytuacji 
należy odłączyć pralkę od zasilania i 
powtórzyć operację. 

Otwieranie drzwiczek 

Specjalne zabezpieczenie  zapobiega 
otwarciu drzwiczek bezpośrednio po 
zakończeniu programu prania. Należy 
odczekać 2 minuty od zakończenia 
programu i po zgaśnięciu wskaźnika 
blokady otworzyć drzwiczki. 

Pokrętło programów prania z 
pozycją OFF (WYŁĄCZ) 

Po przekręceniu pokrętła na 
wyświetlaczu pojawiają się ustawienia 
aktualnie wybranego programu.    
Pod koniec każdego cyklu prania oraz w 
czasie, gdy urządzenie nie pracuje, 
kontrast wyświetlacza zmniejsza się ze 
względu na oszczędność energii. 
 
Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie 
należy ustawić pokrętło wyboru 
programów w pozycji OFF. 

Pokrętło wyboru programów należy 
ustawić w pozycji OFF po 
zakończeniu każdego programu lub 
przed wyborem i uruchomieniem 
kolejnego programu prania. 

Przycisk START/PAUZA 

Drzwiczki należy zamknąć PRZED 
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.  

Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA 
urządzenie po upływie kilku sekund 
rozpocznie program prania. 
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l Przyciśnięcie przycisku powoduje 

zmniejszenie maksymalnej prędkości 
wirowania. Cykl wirowania może również 
zostać wyłączony. 

 
l Aby ponownie włączyć cykl wirowania 

należy naciskać przycisk do czasu 
ustawienia odpowiedniej prędkości 
wirowania. 

 

 

 
l Prędkość wirowania można zmienić bez 

konieczności wstrzymania urządzenia 
(pauzy). 

 

 
 

 
 
l Przycisk służy do zmiany temperatury 

cykli prania. 
 

l W celu ochrony tkanin przez 
zniszczeniem nie jest możliwe ustawienie 
temperatury wyższej niż temperatura 
maksymalna przewidziana dla danego 
programu. 

 
 

 
l Przycisk ten umożliwia uruchomienie 

programu prania z opóźnieniem 
wynoszącym maksymalnie 24 godziny. 

 
l Aby zaprogramować opóźniony start, 

należy: 
 

- Wybrać program prania. 
 

- Nacisnąć jednokrotnie przycisk 
opóźnionego startu (wyświetlacz pokaże 
h00). Kolejne naciśnięcie przycisku 
powoduje opóźnienie uruchomienia 
programu o godzinę (na wyświetlaczy 
pojawi się h01).  Każde kolejne 
naciśnięcie przycisku powoduje 
opóźnienie uruchomienia programu o 
godzinę. Po osiągnięciu wartości 24 
godzin (wyświetlacz pokaże h24), 
kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje 
powrót do 0. 

 
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w 

celu rozpoczęcia odliczania czasu 
pozostałego do uruchomienia programu 
(wskaźnik zacznie migać na 
wyświetlaczu). Po upływie zaprogramowanego 
czasu opóźnienia program zostanie 
automatycznie uruchomiony. 

 
l Możliwe jest skasowanie ustawionego 

wcześniej opóźnienia startu programu 
przez ustawienie pokrętła w pozycji 
OFF (WYŁĄCZ). 

 
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi 
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł 
pamięci zapamięta parametry przerwanego 
programu. Po przywróceniu zasilania 
program zostanie wznowiony od miejsca, w 
którym został przerwany. 
 

Funkcje dodatkowe należy wybrać przed 
naciśnięciem przycisku START/PAUZA. 
W przypadku wyboru funkcji 
niekompatybilnej z danym programem, 
wskaźnik funkcji najpierw miga a 
następnie gaśnie. 

Przycisk PRĘDKOŚĆ OBROTÓW 

Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin nie 
można zwiększyć prędkości ponad 
maksymalną prędkość wirowania 
właściwą dla danego programu. 

Pralka jest wyposażona w specjalną 
elektroniczną blokadę cyklu wirowania w 
sytuacji, gdy pranie jest nierównomiernie 
rozłożone w bębnie. 
Dzięki temu obniżony zostaje poziom 
hałasu i wibracji, co zwiększa żywotność 
pralki. 

Przycisk WYBORU TEMPERATURY 
 

Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU 
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l Dzięki wybraniu tego przycisku, istnieje 

możliwość wyboru trzech poziomów 
intensywności prania, w zależności od tego, 
jak zabrudzone są tkaniny (ma to 
zastosowanie tylko do niektórych programów 
pokazanych w tabeli programów). 

 

l Gdy program został już wybrany, 
wyświetlacz automatycznie pokaże zadany 
czas prania dla danego programu. 

 

l Gdy zostanie wybrany inny czas prania, 
zapali się odpowiednia lampka kontrolna. 

 
 

 
l Przycisk służy do ustawienia 

dodatkowych cykli płukania na koniec 
cyklu prania. Maksymalna liczba 
dodatkowych cykli płukania zależy od 
wybranego programu. 

 

l Funkcja ta jest przeznaczona zwłaszcza 
do prania odzieży dzieci i niemowląt oraz 
osób dorosłych o delikatnej i wrażliwej 
skórze, w przypadku których najmniejsza 
pozostałość środków piorących może 
spowodować podrażnienie lub uczulenie. 

 

l Funkcja ta jest również zalecana do 
prania mocno zabrudzonych ubrań 
dziecięcych, wymagającego dużej ilości 
środka piorącego, oraz do prania tkanin 
ręcznikowych (frotowych), ponieważ 
środek piorący może się z nich ciężko 
wypłukiwać. 

 
 

 
Dostępne są trzy funkcje dodatkowe: 
 
- PRANIE WSTĘPNE  
l Funkcja umożliwia pranie wstępne i jest 

przydatna zwłaszcza w przypadku mocno 
zabrudzonych tkanin (funkcja jest dostępna 
z wybranymi programami – patrz tabela 
programów). 

 

l Zaleca się stosowanie 1/5 zalecanej ilości 
środka piorącego podanego na opakowaniu. 

 
- HIGIENICZNE  
l Program higieniczny umożliwia pozbycie 

się większości bakterii podczas prania. 
Temperatura prania dochodzi do 60°C. 
Szczególnie przeznaczony do prania 
ubrań niemowlęcych oraz odzieży osób z 
obniżoną odpornością. 

 
- NOC I DZIEŃ 
l Umożliwia zmniejszenie prędkości 

wirowania do 400 obr./min, zwiększenie 
ilości wody podczas fazy płukania oraz 
pozostawienie wody w bębnie po 
końcowym płukaniu, dzięki czemu tkaniny 
nie pogniotą się. 

 
l Gdy woda nadal znajduje się w bębnie 

odpowiednia kontrolka miga, informując 
że pralka jest w stanie pauzy. 

 
l Należy wyłączyć tryb pracy nocnej, by 

zakończyć pranie fazą odwirowania 
(wirowanie można wyłączyć lub 
zmniejszyć jego prędkość odpowiednim 
przyciskiem) oraz wypompowania wody. 

 
l Dzięki elektronicznemu sterowaniu 

wypompowanie wody podczas faz 
pośrednich odbywa się w sposób cichy, 
przez co funkcja ta jest szczególnie 
przydatna do prania nocą. 

 
 

 
Funkcja ta pozwala na zminimalizowanie 
zagnieceń przez zmniejszenie zagnieceń 
ubrań, przez wyłączenie pośredniego 
wirowania i zmniejszenie intensywności 
ostatniego cyklu odwirowywania.   

 
 
 
 

Przycisk CZAS PRANIA 

Przycisk DODATKOWEGO PŁUKANIA 
 

Przycisk FUNKCJI DODATKOWYCH 
 

Przycisk ŁATWEGO PRASOWANIA 
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Wyświetlacz w sposób ciągły informuje 
użytkownika o statusie urządzenia. 
 

2

1

8 109

3 4 5 6 7

 
 
1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK 
 

1  
 
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek. 
 

 
 
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA 

przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka 
będzie przez chwilę migała a następnie 
zaświeci się. 

 

 
 
l Specjalna blokada zabezpiecza drzwiczki 

przed otwarciem bezpośrednio po 
zakończeniu cyklu. Po zakończeniu cyklu, 
przed otwarciem drzwiczek należy 
odczekać 2 minuty aż kontrolka blokady 
zgaśnie. Po zakończeniu cyklu ustawić 
pokrętło wyboru programu w pozycji OFF. 

 

2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA 
 

2

 
 
Pokazuje prędkość wirowania wybranego 
programu, która może zostać zmieniona lub 
wyłączona odpowiednim przyciskiem. 
 
3) TEMPERATURA PRANIA 
 

3

 
 
Pokazuje temperaturę prania wybranego 
programu, która może zostać zmieniona 
(tam gdzie to możliwe) odpowiednim 
przyciskiem. 
 
4) CZAS CYKLU 
 

4

 
 

l Po wyborze programu na wyświetlaczu 
automatycznie wyświetlony zostanie czas 
cyklu (może on się różnić w zależności od 
wybranych opcji). 

 

l Po rozpoczęciu programu na 
wyświetlaczu podawana jest przez cały 
czas informacja o czasie pozostałym do 
końca prania. 

 

l Pralka oblicza czas do końca wybranego 
programu w oparciu o standardowy wsad. 
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty 
czasu na podstawie ilości i rodzaju 
wsadu. 

 
5) CZAS PRANIA 
 

{5
 

 

l Gdy program został już wybrany, 
wyświetlacz automatycznie pokaże 

Wyświetlacz cyfrowy 

Drzwiczki należy zamknąć PRZED 
naciśnięciem przycisku START/PAUZA 

Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo 
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7 
sekund. Po upływie tego czasu komenda 
start zostanie automatycznie anulowana. 
W takim przypadku należy zamknąć 
prawidłowo drzwiczki i nacisnąć 
przycisk START/PAUZA. 
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zadany czas prania dla danego 
programu. 

 
l Gdy zostanie wybrany inny czas prania, 

zapali się odpowiednia lampka kontrolna. 
 
6) DODATKOWE PŁUKANIE 
 

{

6  
 
Kontrolka pokazuje dodatkowe płukania 
wybrane odpowiednim przyciskiem. 
 
7) FUNKCJE DODATKOWE 
 

}7
 

 
Kontrolki pokazują funkcje, które mogą być 
wybrane odpowiednim przyciskiem 
(PRANIE WSTĘPNE, HIGIENICZNE i NOC 
I DZIEŃ). 
 
8) Funkcja Wi-Fi (tylko wybrane modele) 
 

8  
 
l W modelach z funkcją Wi-Fi stosowna 

ikona informuje o działaniu systemu Wi-Fi. 
 
l Opis działania systemu Wi-Fi znajduje się 

w osobnej instrukcji, umieszczonej 
wewnątrz bębna pralki. 

 
9) DODATKOWE PŁUKANIE 
 

9  
 
Ikona miga po ustawieniu opóźnionego 
startu. 
 

10) Kg MODE (funkcja dostępna tylko z 
 programami "bawełniane" i "syntetyczne") 
 

10 
 
l W pierwszych minutach cyklu kontrolka 

"Kg MODE" świeci się, a inteligentny 
czujnik waży pranie i dostosowuje 
odpowiedni czas trwania cyklu oraz ilość 
wody i prądu. 

 
l Podczas każdej fazy prania funkcja 

"Kg MODE" umożliwia sprawdzenie 
informacji dotyczących wsadu w bębnie i 
podczas pierwszych minut prania: 

 
- dostosowuje ilość wymaganej wody; 

 
- oblicza czas trwania cyklu prania; 

 
- dostosowuje płukanie do wybranego 

rodzaju tkaniny; 
 

- dostosowuje rytm obrotów bębna do 
wybranego rodzaju tkaniny; 

 
- wykrywa obecność piany i w razie 

potrzeby zwiększa ilość wody podczas 
płukania; 

 
- dostosowuje prędkość wirowania do 

wsadu (nierównomierny rozkład prania 
wewnątrz bębna). 
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2
1

 
 

 
 

PROGRAM 
kg * 

(Maks.) 
TEMP.°C DETERGENT 

Zalecana Maks. 2  1 

 All In One 20°C 3,5 4 4,5 5,5 20° 20°    

 All Baby 60°C 3,5 4 4,5 5,5 60° 60°    

 All In One 59 Min. 5 6 7 8 40° 40°    

 Szybkie 30 min. 1,5 2 2,5 2,5 30° 30°    

 Szybkie 14 min. 1 1 1 1,5 30° 30°    

 
Ciemne kolory 2,5 3 3,5 4 40° 40°   ( ) 

 
Automatyczne 

czyszczenie          

 Płukanie - - - - - -    

 
Wypompowanie & 

Odwirowanie - - - - - -    

 
 Koszule 1) 2,5 3 3,5 4 30° 30°   ( ) 

  Bielizna 1) 1,5 2 2 2,5 40° 60°    

 
Wełna & Jedwab 1 1 1 2 30° 30°    

 
Delikatne 2 2 2,5 2,5 40° 40°    

 
 Mieszane 1) 2,5 3 3,5 4 40° 60°   ( ) 

 
 Bawełna ** 

1) 5 6 7 8 40° 90°   ( ) 
 

 

Tabela programów 
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* Maksymalny wsad prania suchego zależy 

od modelu pralki (patrz panel sterowania). 
 

 
 
Prędkość wirowania może zostać 
zmniejszona tak aby odpowiadała zaleceniom 
na metkach ubrań. Dla tkanin delikatnych 
możliwe jest również całkowite wyłączenie 
wirowania przyciskiem prędkości wirowania. 
Funkcję tę można włączyć przyciskiem 
PRĘDKOŚĆ OBROTÓW. 
Jeśli metka nie podaje konkretnych zaleceń 
możliwe jest zastosowanie maksymalnej 
prędkości wirowania dla programu. 

 Dodanie zbyt dużej ilości środka piorącego 
może spowodować nadmierne pienienie. 
Jeśli pralka wykryje nadmierne pienienie 
może pominąć wirowanie lub wydłużyć 
program i zwiększyć pobór wody. 
 

( ) Tylko kiedy włączona jest opcja 
PRANIA WSTĘPNEGO (dotyczy 
tylko programów z dostępną opcją 
PRANIA WSTĘPNEGO). 

 

 
 

 (Tylko modele z komorą na 
środek piorący w płynie) 
Jeśli tylko niektóre rzeczy do 
prania mają plamy, które 
wymagają użycia wybielacza w 
płynie, możliwe jest wstępne 
usunięcie plam w pralce. 
Nalać wybielacza do pojemnika 
na wybielacz w płynie w komorze 
oznaczonej 2 w szufladzie na 
środki piorące i ustawić program 
specjalny PŁUKANIE. 
Po zakończeniu cyklu ustawić 
programator w pozycji OFF, włożyć 
resztę prania i kontynuować 
standardowe pranie z wykorzystaniem 
wybranego programu. 

 

 
 

1) Dla wybranych programów 
możliwe jest dostosowanie czasu 
trwania i intensywności prania 
przyciskiem CZAS PRANIA. 

 

 

 

** STANDARDOWE PROGRAMY DO 
PRANIA BAWEŁNY ZGODNIE Z 
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr 
1015/2010 i 1061/2010. 
 
PROGRAM BAWEŁNA W 
TEMPERATURZE 60°C. 
 

PROGRAM BAWEŁNA W 
TEMPERATURZE 40°C. 
 
Programy te są przeznaczone do 
prania średnio zabrudzonych tkanin 
bawełnianych i są najbardziej efektywne 
pod względem łącznego zużycia energii 
i wody. 
Programy zostały opracowane tak aby 
temperatura prania była dostosowana 
do temperatur na metkach ubrań, przy 
czym faktyczna temperatura wody 
może nieznacznie różnić się od 
zadeklarowanej temperatury cyklu. 
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Pralka posiada specjalne programy 
umożliwiające pranie rożnych rodzajów 
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia 
(patrz tabela). 
 
Technologia ALL IN ONE  
Pralka ta jest wyposażona w nowatorski 
system z dyszą wysokociśnieniową, która 
bezpośrednio spryskuje wsad mieszaniną 
wody i detergentu. 
Specjalny tryb pracy silnika zastosowany w 
urządzeniu steruje ruchem bębna podczas 
etapu rozruchu każdego programu; poza 
rozpylaniem pod wysokim ciśnieniem na 
wsad strumienia mieszanki detergentu,  
cykl obejmuje akcję wirowania, która 
pomaga detergentowi przeniknąć do 
włókien, co pomaga usunąć brud i 
zapewnić najlepszą możliwą wydajność 
prania. 
System ALL IN ONE jest również 
stosowany podczas faz wpompowywania 
wody, gdzie strumieniem wody pod 
wysokim ciśnieniem pozwala na całkowite 
usunięcie pozostałości detergentu 
uwięzionych w ubraniach. 
 
All In One 20°C 
Dzięki technologii ALL IN ONE, ten 
innowacyjny program pozwala na pranie 
tkanin, np. bawełnianych, syntetycznych i 
mieszanych, w temperaturze 20°C przy 
wydajności porównywalnej do prania w 
temperaturze 40°C. 
Zużycie energii dla tego programu wynosi 
około 50% w porównaniu z 
konwencjonalnym praniem bawełny w 
40°C. 
 
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
WYDAJNOŚCI PRANIA 
l Nowe, kolorowe ubrania należy prać 

oddzielnie, co najmniej 5 lub 6-krotnie. 
 

l Niektóre duże i ciemne ubrania, takie jak 
dżinsy czy ręczniki, powinny być zawsze 
prane oddzielnie. 

 

l Nigdy nie należy mieszać tkanin o 
NIETRWAŁYCH KOLORACH. 

 

 All Baby 60°C  
Można prać wszystkie ubrania niemowlęcia 
razem, w średniej temperaturze, otrzymując 
w rezultacie higieniczne i doskonale czyste 
ubranka, gdy dodamy odplamiacz. Jest to 
możliwe dzięki doskonałemu cyklowi 
wstępnego dodawania wody i detergentu, 
które są rozpylane na pranie przez dyszę 
aktywującą enzymy w temp. 50°C. 
 
All In One 59 Min. 
Program ten pozwala na upranie mieszanych 
tkanin - bawełnianych, syntetycznych i 
mieszanych - w zaledwie 59 minut, przy 
wykorzystaniu pełnego obciążenia pralki, w 
temperaturze 40°C (lub niższej). Program 
ten nadaje się szczególnie do lekko 
zabrudzonych tkanin. 
 
Szybkie 30 min. 
Pełny cykl prania (pranie, płukanie, 
wirowanie). Program jest przeznaczony 
zwłaszcza do prania nieznacznie 
zabrudzonych tkanin bawełnianych i 
mieszanych. Zaleca się stosowanie 1/5 
ilości standardowo stosowanego środka do 
prania. 
 
Szybkie 14 min. 
Pełny cykl prania (pranie, płukanie, 
wirowanie). Program jest przeznaczony do 
prania nieznacznie zabrudzonych tkanin 
bawełnianych i mieszanych. Zaleca się 
stosowanie 1/5 ilości standardowo 
stosowanego środka do prania. 
 
Ciemne kolory 
Program do prania razem wszelkich ciemnych 
rzeczy bez ryzyka wyblaknięcia i pogniecenia. 
Zaleca się środek piorący w płynie. 
 
Automatyczne czyszczenie 
Po każdych 50 cyklach prania, zaleca 
się oczyszczenie bębna przy użyciu 
specjalnego programu: wysoki poziom 
wody zapewni perfekcyjne czyszczenie 
również ukrytych części bębna. Do tego 
celu można używać zarówno detergentów 
w proszku, jak i w płynie.  
 

Wybór programu 
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Płukanie 
Program trzech płukań przy średniej 
prędkości wirowania (odpowiednim 
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub 
zmniejszyć jego prędkość). Program do 
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na 
przykład po praniu ręcznym. 
 
Wypompowanie & Odwirowanie 
Program wypompowuje wodę i wiruje 
pranie przy maksymalnej prędkości. 
Możliwe jest wyłączenie wirowania i 
zmniejszenie prędkości wirowania 
przyciskiem PRĘDKOŚĆ OBROTÓW. 
 
Koszule 
Cykl prania został zoptymalizowany w 
kierunku zmniejszenia ilości zagnieceń, 
zachowując przy tym doskonałą 
skuteczność prania. W celu ułatwienia 
prasowania, można również zmniejszyć 
prędkości wirowania.  
 
Bielizna 
Program ten został zaprojektowany 
specjalnie do perfekcyjnego prania 
codziennej bielizny: jest szczególnie  
 

wskazany do bawełny i odpornych tkanin 
syntetycznych, a także pozwala na 
mieszanie kolorów (wyłącznie 
niefarbujących). 
 
Wełna & Jedwab 
Program ten zapewnia delikatny cykl 
prania, i nadaje się szczególnie do odzieży 
z wełny lub jedwabiu posiadających 
informację na metce, że nadają się do 
prania w pralce, oraz tkanin z etykietą 
zalecającą pranie jak dla jedwabiu. 
 
Delikatne 
Program przeznaczony do prania tkanin 
delikatnych. Łączy naprzemiennie cykle pracy 
i przerw. Cykle prania i płukania są 
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody. 
 
Mieszane 
Cykle prania i płukania są dostosowane do rytmu 
obrotu bębna oraz poziomu wody. Dzięki 
delikatnemu wirowaniu tkaniny nie gniotą się. 
 
Bawełna 
Program do prania średnio zabrudzonych 
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny 
pod względem łącznego zużycia energii i wody. 
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7. CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO I GWARANCJA 
 
W przypadku podejrzenia, że pralka nie działa poprawnie przeczytać poniższy krótki 
przewodnik zawierający kilka praktycznych sugestii, mających na celu pomóc w 
rozwiązaniu najczęstszych awarii. 
 

Problem Możliwe przyczyny i praktyczne rozwiązania 

Pralka nie działa / nie 
rozpoczyna pracy 

Sprawdzić, czy wtyk został poprawnie umieszczony w kontakcie. 
Upewnić się, że nie brakuje zasilania. 
Sprawdzić czy poprawnie wybrano potrzebny program pracy oraz 
uruchomiono pralkę. 
Upewnić się, czy bezpiecznik nie został spalony i czy kontakt zasilania 
nie jest uszkodzony przy pomocy innego urządzenia elektrycznego, 
np. lampki. 
Możliwe jest, że drzwiczki pralki nie są domknięte prawidłowo: 
otworzyć je i ponownie zamknąć. 

Pralka nie pobiera 
wody 

Skontrolować, czy kranik z wodą jest otwarty. 
Sprawdzić, czy programator jest poprawnie wyregulowany. 

Pralka nie 
odprowadza wody 

Zweryfikować czy filtr nie jest zatkany. 
Upewnić się, ze przewód odprowadzania wody nie jest zagięty. 
Sprawdzić, czy wewnątrz filtra nie ma obcych ciał. 

Woda na posadzce 
wokół pralki 

Możliwe, że przyczyną jest uszkodzenie uszczelki znajdującej się 
pomiędzy kranikiem a przewodem wody; w takim przypadku wymienić 
uszczelkę i dokładnie przykręcić przewód do kranika. 

Nie działa wirówka Przyczyną być może jest fakt, że woda nie została jeszcze usunięta w 
całości: odczekać kilka minut. 
Niektóre modele posiadają funkcję “wyłączenie wirowania”: sprawdzić 
czy nie została uruchomiona. 
Zbyt duża ilość środka piorącego może uniemożliwić wykonanie 
wirowania: zmniejszyć ilość przy następnych praniach. 

Podczas wirowania 
odczuwalne są silne 
wibracje 

Pralka być może nie jest prawidłowo wypoziomowana: w takim 
przypadku wyregulować nóżki (patrz właściwy rozdział). 
Sprawdzić czy usunięte zostały listwy zabezpieczające w transporcie. 
Sprawdzić czy załadunek pralki rozłożony jest równomiernie. 

W przypadku 
pulsowania kontrolki 
lub pojawienia się 
jakiegoś BŁĘDU 

Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 0, 1, 5, 7 lub 8, skontaktować się 
bezpośrednio z Centrum Serwisowym. 
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 2, urządzenie nie pobiera wody, 
sprawdzić czy kranik jest otwarty. 
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 3, urządzenie nie odprowadza 
wody, sprawdzić czy wypust wody nie jest zablokowany i czy przewód 
nie jest zagięty. 
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 4, urządzenie jest przepełnione 
wodą; zakręcić kran z wodą i skontaktować się z Centrum 
Serwisowym. 
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 9, wyłączyć pralkę, odczekać 10-
15 sekund i ponownie załączyć program. 
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Stosowanie środków piorących bez 
fosforanów może spowodować następujące 
rezultaty: 
 
- woda z płukania może być bardziej 

mętna: jest to wynik obecności zawiesiny 
zeolitów, która nie powoduje negatywnych 
efektów dla skuteczności płukania. 

 
- obecność białego proszku (zeolitów) na 

praniu po jego zakończeniu: jest to 
normalne zjawisko, proszek nie przyczepia 
się do materiału, ani nie zmienia jego 
koloru. 

 
- obecność piany w wodzie z ostatniego 

płukania: nie musi to oznaczać 
nieskutecznego płukania. 

 
- tworzenie się znacznej ilości piany: często 

spowodowane obecnością anionowych 
środków powierzchniowo czynnych w 
składzie środków piorących, które są trudne 
do usunięcia z pranych materiałów. 

 W takim wypadku nie jest konieczne 
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania 
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje 
to żadnej zmiany. 

 
Jeśli utrudnienie nie ustępuje lub wydaje 
się, że jest to jakieś uszkodzenie pralki, 
należy bezzwłocznie skontaktować się z 
Centrum Serwisu Technicznego Hoover. 
 
Istnieje też możliwość skorzystania z 
programu pomocowego Hoover, uzyskując 
w ten sposób darmową pomoc naszego 
specjalisty we własnym domu, także w 
okresie pogwarancyjnym. 
 
Uwaga: połączenie telefoniczne jest 
odpłatne; o jego koszcie zostaniecie 
poinformowani w komunikacie głosowym 
przez Obsługę Klienta używanego przez 
was operatora sieci telefonicznej. 
 
Hoover zaleca używanie zawsze oryginalnych 
części zamiennych, które dostępne są w 
naszym Centrum Serwisu Technicznego. 

 

 
 

 
 
 

Producent nie jest odpowiedzialny za 
ewentualne błędy wynikające z druku 
niniejszej Instrukcji załączonej do urządzenia. 
Dodatkowo Producent pozostawia sobie 
prawo do wprowadzania zmian, jakie okażą 
się konieczne we własnych produktach, bez 
naruszania zasadniczej ich charakterystyki. 

 

Gwarancja  
Urządzenie posiada gwarancję na 
warunkach i w granicach określonych w 
karcie gwarancyjnej, dostarczonej wraz z 
produktem. Karta gwarancyjna powinna 
być przechowywana i odpowiednio 
wypełniona, aby móc ją w razie potrzeby 
przedstawić w autoryzowanym Centrum 
Serwisu Technicznego Hoover. 

Zarejestruj Twoje urządzenie! 
Nie trać czasu i zarejestruj jak najszybciej 
Twoją pralkę, by móc odkryć całą serię 
korzyści, jakie czekają tylko na Ciebie. 
Przeczytaj jak to zrobić na stronie 
www.registerhoover.com lub telefonując 
pod numer telefonu znajdujący się we 
właściwych materiałach. 
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Дякуємо, що обрали пральну машину Hoover. 
Ми завжди раді пропонувати нову, 
інноваційну та прогресивну продукцію з 
повним асортиментом побутової техніки, що 
справді допоможе вам у виконанні щоденної 
домашньої роботи. 
 

Уважно прочитайте цю інструкцію з 
експлуатації для правильного та 
безпечного використання приладу, а також 
для отримання корисних порад щодо його 
ефективного обслуговування. 
 

 Починайте користування пральною 
машиною лише після уважного прочитання 
цієї інструкції. Ми рекомендуємо завжди 
тримати цю інструкцію поруч та зберігати у 
належному стані, аби нею можна було 
скористатися в майбутньому. 
 

Будь ласка, переконайтеся, що у комплекті 
з доставленим вам приладом наявна 
інструкція з експлуатації, гарантійний 
талон, інформація про адресу сервісного 
центру та маркування щодо 
енергоефективності. Також впевніться, що 
до комплекту поставки включено заглушки, 
напрямну зливного шлангу, а також лоток 
для рідкого прального засобу або 
вібділювача (лише у деяких моделях). Ми 
рекомендуємо зберегти усі ці компоненти. 
 

Кожен продукт має унікальний 16-значний 
код, або «серійний номер», що міститься 
на прикріпленій до пральної машини 
етикетці (на дверцятах) чи на документі у 
конверті всередині пральної машини. Цей 
код є своєрідним Ідентифікаційним 
номером продукту і знадобиться вам для 
реєстрації продукту або у випадку 
звернення до Центру з Обслуговування 
Клієнтів Hoover. 
 

 
 

 

Це прилад позначено згідно 
з Директивою Європейського 
Союзу 2012/19/EU щодо відходів 
електричного та електронного 
обладнання (ВЕЕО). 

 

 ВЕЕО містять як забруднюючі речовини 
(які можуть спричиняти негативні наслідки 
для довкілля), так і основні елементи (які 
можна використовувати повторно). Для 
належного видалення всіх забруднюючих 
речовин і збирання та утилізації всіх 
матеріалів важливо, аби поводження 
з ВЕЕО відбувалося з дотриманням 
спеціальних процедур. Громадяни можуть 
відігравати важливу роль у запобіганні 
виникненню загрози довкіллю від ВЕЕО; 
для цього дуже важливо дотримуватися 
основних правил: 
 

l не можна поводитися з ВЕЕО, як зі 
звичайними домашніми відходами; 

 

l ВЕЕО слід здавати до відповідних 
пунктів збирання, організованих 
місцевими органами влади або 
виробниками чи продавцями такого 
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО 
великих розмірів може збиратися у 
місцях проживання споживачів. 

 

У багатьох країнах при покупці нового 
приладу продавцю можна повернути 
старий прилад, який той має забрати 
без додаткової плати, якщо старе 
обладнання є еквівалентного типу та має 
такі самі функції, як і нове обладнання. 
 

 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 

2. УСТАНОВКА 

3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 

4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ 

5. ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ 

6. КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМИ 

7. ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КЛІЄНТІВ ТА ГАРАНТІЯ 

 

Охорона  навколишнього 
середовища 

Зміст 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 
БЕЗПЕКИ 

l Даний прилад призначений 
тільки для використання в 
домашніх та побутових умовах, 
таких як: 
− Кухня для персоналу в 
магазинах, офісах та інших 
робочих умовах; 

− Ферми; 
− Відвідувачами в готелях, 
мотелях та інших житлових 
приміщеннях подібного типу; 

Використання не в домашніх, або 
подібних умовах, таких як 
комерційне професійне використання 
не передбачене в вищезазначених 
пунктах і є недопустимим. 
Якщо, прилад використовується в 
комерційних цілях, це може 
призвести до скорочення терміну 
придатності та втрачається 
гарантійне обслуговування. 
Будь-які пошкодження приладу, які 
виникають під час використання не 
в побутових умовах та не за 
призначенням (навіть якщо прилад 
знаходиться в побутовому 
середовищі) будуть розглядатися 
виробником, як недотримання 
встановлених правил. 

 
l Прилад дозволяється використовувати 
дітям від 8 років та людям з 
обмеженими фізичними, сенсорними 
або розумовими можливостями, а 
також недосвідченим користувачам за 
умови здійснення нагляду за ними або 
надання їм пояснень щодо безпечного 
використання приладу та розуміння 
ними пов’язаних із цим небезпек. Не 

дозволяйте дітям гратися з приладом. 
Дітям забороняється виконувати 
чищення та обслуговування пральної 
машини самостійно і без нагляду. 

 

l Не допускайте, щоб діти грались 
з приладом. 

 

l Тримайте дітей до 3 років подалі від 
машини, якщо вони не знаходяться 
під постійним контролем. 

 

l У разі пошкодження кабелю 
живлення, для уникнення небезпеки, 
кабель має бути замінений 
виробником, його сервісним агентом 
або вповноваженим кваліфікованим 
спеціалістом. 

 

l Для підключення до водопостачання 
використовуйте лише шланги, які 
поставляються у комплекті з пральною 
машиною (не використовуйте старі 
шланги). 

 

l Напір води повинен бути від 
0,05 МПа до 0,8 МПа. 

 

l Впевніться, що килим не створює 
перешкоди для бази пральної 
машини та вентиляційних отворів. 

 

l Аби ВИМКНУТИ пральну машину, 
необхідно встановити позначку на 
поворотній ручці вибору програм у 
вертикальне положення. Встановлення 
поворотної ручки у будь-яке інше 
положення НЕ ВМИКАЄ пральну 
машину (тільки для моделей з 
ручкою програматором). 

 

l Після встановлення прилад має бути 
розташовано так, щоб забезпечити 
вільний доступ до розетки.  

 

l Максимальне навантаження 
сухої білизни залежить від 
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використовуваної моделі (див. 
панель управління). 

 
l Щоб отримати аркуш технічних 
даних, будь ласка, відвідайте 
веб-сайт виробника. 

 

 
 
l Перед чисткою або обслуговуванням 
пральної машини витягніть кабель 
живлення з розетки та перекрийте 
кран подачі води. 

 
l Впевніться, що електричну 
систему заземлено. Якщо це не 
так, зверніться до відповідного 
кваліфікованого спеціаліста. 

 
l Будь ласка, не використовуйте 
перетворювачі, багатомісні розетки 
або подовжувачі. 

 

 
 
l Перед відкриттям дверцят, 
переконайтеся, що в барабані 
машини відсутня вода. 

 
l Не тягніть за кабель живлення 
або прилад, щоб відключити його 
з розетки. 

 
l Не допускайте потрапляння 
пральної машини під дощ, прямі 
сонячні промені або вплив 
інших атмосферних явищ. 

 

l Під час пересування пральної 
машини не піднімайте її за ручки 
управління або лоток для прального 
засобу; під час транспортування 
ніколи не розташовуйте пральну 
машину дверцятами донизу. Ми 
рекомендуємо піднімати пральну 
машину вдвох. 

 
l У разі виникнення несправностей 
та/або порушення нормальної 
роботи пральної машини, вимкніть 
її, перекрийте кран постачання води 
та не розбирайте прилад. Одразу ж 
зверніться до Сервісного Центру та 
використовуйте лише оригінальні 
запасні частини. Невиконання цих 
вказівок може вплинути на безпеку 
цього приладу. 

 

 Прилад відповідає Європейським 
Директивам: 
l Директива про низьковольтне 
обладнання 2006/95/ЕC (LVD); 

l Директива про електромагнітну 
сумісність 2004/108/ЕC (EMC); 

l Директива щодо обмеження 
використання деяких небезпечних 
речовин в електричному та 
електронному обладнанні 2011/65/EU 
(RoHS); 

l Даний прилад сертифікований 
згідно з вимогами безпеки органом 
по сертифікації промислової 
продукції Державним комітетом 
України з питань технічного 
регулювання та споживчої 
політики державна система 

сертифікації УкрСЕПРО . 
з подальшими змінами і 
доповненнями. 

 

 

Вказівки з безпечної експлуатації 

 УВАГА:  
протягом циклу прання вода 
може нагріватися до дуже 
високих температур. 
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2. УСТАНОВКА 
l Обережно видаліть затяжки, 
якими з’єднано шланги, та 
кабель живлення, щоб не 
пошкодити при цьому шланги та 
кабель живлення. 

 
l Відгвинтіть 2 або 4 гвинти (A) на 
задній панелі та зніміть 2 або 4 
прокладки (B), як показано на 
Рис.1. 

 
l Закрийте 2 або 4 отвори, 
використовуючи заглушки, які 
знаходяться у пакеті з 
інструкцією з експлуатації. 

 
l Якщо пральна машина є 
вбудованою, після видалення 
затяжок, якими з’єднано шланги, 
відгвинтіть 3 або 4 гвинти (A) та 
видаліть 3 або 4 прокладки (B). 

 
l У деяких моделях 1 чи більше 
прокладок впадуть всередину 
машини: нахиліть пральну 
машину вперед, щоб дістати їх. 
Закрийте отвори, використовуючи 
заглушки, які знаходяться у пакеті 
з інструкцією з експлуатації. 

 

 
 

l Розмістіть захисний лист знизу, 
як показано на Рис. 2 (залежно 
від моделі слідуйте малюнку A, 
B або C). 

 

A
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A
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 УВАГА:  
тримайте пакувальні матеріали 
у недоступному для дітей місці. 
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l Підключіть шланг до водопровідного 
крану, використовуйте лише зливний 
шланг, наявний у комплекті з пральною 
машиною (Рис.3). 

 
НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ВОДОПРОВІДНИЙ КРАН. 
 
l Деякі моделі можуть мати одну або 
більше з поданих нижче характеристик: 

 

l ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (Рис.4): підключення 
до гарячого та холодного водопостачання для 
більшої економії електроенергії. Під’єднайте 
сірий шланг до крану подачі холодної води , 
а червоний шланг – до крану подачі гарячої 
води. Пральну машину також може бути 
підключено тільки до холодного 
водопостачання: у такому разі, деякі програми 
можуть починатися з затримкою у декілька 
хвилин. 

 

l АКВАСТОП («Захист від протікання») 
(Рис.5): пристрій, розташований на шлангу 
подачі води, який зупиняє подачу води, якщо 
шланг протікає; у цьому випадку у віконці «А» 
з’являється червона позначка, а шланг треба 
замінити. Щоб відгвинтити гайку, натисніть на 
затискач односторонньої дії «B». 

 

l АКВАПРОТЕКТ («Система захисту від 
протікання») – ВОДОНАЛИВНИЙ ШЛАНГ З 
ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ (Рис.6): Якщо 
вода протече з головного внутрішнього шлангу 
«A», то вона потрапить до прозорої захисної 
зовнішньої оболонки «B», що дозволить 
закінчити цикл прання. Після завершення 
циклу прання зверніться до Центру з 
Обслуговування Клієнтів, щоб замінити 
водоналивний шланг. 

 

 
l Впевніться, що шланг не згинається та не 
передавлюється у місці, де машина присунута 
до стіни; встановіть кінець зливного шлангу у 
раковину чи ванну, але краще підключіть його 
до зливної труби на висоті щонайменше 50 см, 
при цьому діаметр зливної труби має бути 
більшим за діаметр зливного шлангу пральної 
машини (Рис.7). 
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l Вирівняйте прилад за допомогою ніжок, 
як показано на Рис.8: 
a.поверніть гайку за годинниковою стрілкою, 
щоб відкрутити гвинт;  

b.повертайте ніжку, щоб підняти або опустити 
її, доки вона не торкнеться підлоги;  

c.зафіксуйте ніжку повертанням гайки доти, доки 
вона не торкнеться дна пральної машини. 

l Увімкніть прилад у розетку. 
 

 

 

A

B

C

8

 
 

 

 
 

Лоток для прального засобу має 3 
відділення, як показано на Рис. 9: 
 

l відділення «1»: для прального засобу 
попереднього прання; 

l відділення « »: для спеціальних добавок, 
пом’якшувачів, накрохмалювачів та ін; 

 

 
 

l відділення «2»: для прального засобу. 
 

До комплекту деяких моделей також включено 
дозатор для рідкого прального засобу (Рис.10). 
Щоб скористатися рідким пральним засобом, 
помістіть його до відділення «2». Таким чином 
рідкий пральний засіб потрапить до барабану 
пральної машини лише у призначений для цього 
час. Дозатор для рідкого прального засобу можна 
також використовувати для відбілювача, якщо 
обрано програму «Полоскання». 
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 УВАГА:  
якщо кабель живлення потребує 
заміни, зверніться до Центру з 
обслуговування клієнтів. 

Лоток для прального засобу 

 УВАГА:  
використовуйте лише рідкі засоби; 
пральна машина автоматично дозуватиме 
добавки при кожному циклі під час 
останнього полоскання. 
 

 УВАГА:  
деякі пральні засоби важко вимиваються. У 
такому разі ми рекомендуємо використовувати 
спеціальний контейнер, який необхідно 
покласти до барабану пральної машини 
(приклад показано на Рис.11). 
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3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 

 
 

УВАГА: під час сортування речей для 
прання: 
 

- впевніться, що в речах для прання не 
залишилися металеві предмети, такі як 
брошки, шпильки, монети; 

- застебніть усі наволочки, закрийте 
застібки-блискавки, зав’яжіть ремені та 
довгі пояси; 

- зніміть ролики/крючки з завіс; 
- уважно читайте етикетки на одязі зі 
вказівками щодо особливостей прання; 

- видаліть плями, яких важко позбутися, за 
допомогою спеціальних миючих засобів; 

 

l Ми рекомендуємо за можливістю не 
використовувати режим віджиму під 
час прання килимків, покривал та 
іншого важкого одягу. 

 

l Перед пранням речей з вовни впевніться, 
що такі речі можна прати в машинці та 
поряд з символом «Натуральна вовна» є 
позначки «Не линяє» або «Дозволено 
прати в пральній машинці». 

 

 
 

Поради щодо екологічного та економного 
користування вашим приладом. 
 

Максимально завантажуйте пральну машину 
 

l Для досягнення найбільш ефективного 
використання електроенергії, води, 
прального засобу та часу завантажуйте 
до пральної машини максимально 
можливу кількість білизни. Прання з 
повним завантаження заощаджує до 50% 
електроенергії порівняно з двома циклами 
прання з половинним завантаженням. 

 

Чи справді потрібне попереднє прання? 
 

l Лише для дуже брудних речей! 
ЗАОЩАДЖУЙТЕ пральні засоби, час, 
воду та від 5 до 15% електроенергії, НЕ 
обираючи попереднє прання для легко 
забруднених та помірно брудних речей. 

 

Чи справді потрібне прання гарячою водою? 
 

l Обробіть плями плямовивідником або 
попередньо замочіть плями у воді 
перед пранням, щоб зменшити потребу 
у пранні гарячою водою. Використання 
програми прання 60°C заощаджує до 
50% електроенергії. 

 

Дотримуйтеся порад з використання з 
рекомендаціями та порадами щодо 
використання прального засобу при різних 
температурах. Але у будь-якому випадку 
завжди читайте наявні на пральному засобі 
вказівки щодо використання та дозування. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Поради щодо завантаження 
білизни 

Корисні поради для користувача 

Для прання сильно забруднених 
речей білого кольору ми 
рекомендуємо обирати програму 
прання бавовни з температурою 60°C 
або вище, а також використовувати 
звичайний пральний порошок (сильної 
дії), що містить відбілюючі компоненти та 
забезпечує чудові результати при 
середніх/високих температурах. 

Для прання при температурі від 40°C 
до 60°C тип використовуваного 
прального засобу має відповідати типу 
тканини та рівню забруднення. Звичайні 
порошки підходять для сильно 
забруднених білих або кольорових 
тканин, що не линяють, а рідкі пральні 
засоби або порошки, що «захищають 
колір», підходять для помірно 
забруднених кольорових тканин. 

Для прання при температурі нижче 
40°C ми рекомендуємо використовувати 
рідкі пральні засоби або пральні засоби, 
спеціально призначені для прання у 
холодній воді. 

Для прання речей з вовни або 
шовку використовуйте лише пральні 
засоби, що спеціально призначенні 
для прання таких типів тканин. 
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4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА 
ЧИЩЕННЯ 

Для миття корпусу пральної машини 
використовуйте вологу ганчірку без 
використання абразивних миючих засобів, 
спирту та/або розчинників. Ця пральна 
машина не потребує особливих заходів 
для звичайного чищення: очистіть 
відділення лотка та фільтр; деякі поради 
щодо підготування пральної машини до 
перевезення або довгих періодів 
невикористання наведені нижче. 
 

 
 
l Ми рекомендуємо час від часу очищати 
лоток від залишків і відкладень 
прального засобу та додатків. 

 

l Щоб помити лоток, дістаньте його, 
приклавши невелике зусилля, промийте 
під проточною водою та вставте назад у 
відповідне відділення пральної машини. 

 

 
 
l Пральна машина укомплектована 
спеціальним фільтром, що затримує 
великі предмети, такі як ґудзики або 
монети, що можуть засмітити каналізацію. 

 

l Тільки в окремих моделях: витягніть 
гофрований шланг, вийміть пробку та 
злийте воду у контейнер.  

 

l Перед викручуванням фільтра ми 
рекомендуємо підготувати абсорбуючу 
ганчірку, щоб не намочити підлогу. 

 

l Поверніть фільтр проти годинникової 
стрілки до упору у вертикальному 
положенні. 

 

l Дістаньте фільтр та очистіть його; після 
очищення фільтру вставте його назад 
та поверніть за годинниковою стрілкою. 

 

l Повторіть вищеописані дії у зворотному 
порядку, щоб знову зібрати усі 
компоненти. 

 
 

 
 

 
 
l Якщо машину планується зберігати 
протягом довгого періоду часу у 
неопалюваному приміщенні, злийте 
всю воду зі шлангів. 

 

l Відключіть пральну машину від 
розетки. 

 

l Вивільніть шланг від зажиму та 
опустіть його так, щоб вода з нього 
повністю стекла до контейнера. 

 

l Після зливу води, знов зафіксуйте 
шланг зажимом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чищення лотка 

Чищення фільтра 

Поради на час перевезення або 
довгого періоду невикористання 
пральної машини 
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5. ПОРАДИ З 
ВИКОРИСТАННЯ 

Пральна машина автоматично набирає рівень 
води залежно від типу та кількості 
завантажених для прання речей. Така система 
дозволяє знизити споживання електроенергії та 
значно зменшити час прання. 
 

 
 

l Увімкніть пральну машину та оберіть 
необхідну програму. 

 

l За необхідності відрегулюйте температуру та 
натисніть кнопки необхідних додаткових функцій. 

 

l Для початку прання натисніть кнопку 
ПУСК/ПАУЗА. 

 

Якщо під час роботи пральної машини станеться 
збій електроенергії, машина автоматично 
запам’ятає усі налаштування, та, коли 
постачання електроенергії буде поновлено, 
машина продовжить виконання  циклу прання з 
того етапу, коли вона зупинилася. 
 

l По завершенню програми на дисплеї 
з’явиться надпис «end» або загориться 
відповідна індикаторна лампочка. 

 

 
 

l Відключіть пральну машину від розетки. 
 

Перед початком прання проконсультуйтеся 
з таблицею програм та слідуйте вказівкам 
щодо робочого циклу. 
 

 
 

Тиск у гідравлічній системі: 
min 0,05 Mpa 
max 0,8 Mpa 
 

Швидкість обертання центрифуги: 
дивіться табличку з технічними даними. 
 

Максимальна споживана потужність/ 
Ел запобіжни/ Напруга в мережі: 
дивіться табличку з технічними даними. 
 

6. КЕРУВАННЯ ТА 
ПРОГРАМИ 

B

DC E F G H I

M

L

A

 
 
A Перемикач програм у  
положення ВИМК. (OFF) 

B Кнопка ПУСК/ПАУЗА 
C Кнопка ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ 
D Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ 
E Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК 
F Кнопка ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ 
ПРАННЯ 

G Кнопка ДОДАТКОВЕ 
ПОЛОСКАННЯ 

H Кнопка ОПЦІЇ 
I Кнопка ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ 
L Цифровий дисплей 
M Світловий індикатор 
БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ 

 

 

Вибір програм 

Зачекайте доки не згасне індикаторна 
лампочка фіксації дверцят пральної 
машини: приблизно через 2 хвилини після 
завершення програми. 

Технічні характеристики 
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l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА, щоб 
запустити вибраний цикл. 

 

l Після вибору програми перемикач 
залишається у вибраному положенні до 
кінця циклу. 

 

l Щоб вимкнути пральну машину, 
встановіть перемикач у положення 
ВИМК.. 

 

 

 
 

 

 

 
l Натисніть цю кнопку, щоб запустити 
вибраний цикл. 

 

 
 
ЩОБ ДОДАТИ АБО ВИЙНЯТИ БІЛИЗНУ  
ПІСЛЯ ТОГО ЯК ПРОГРАМА 
РОЗПОЧАЛАСЯ (ПАУЗА)  
 
l Натисніть і утримуйте кнопку 
ПУСК/ПАУЗА протягом 2 секунд 
(почнуть блимати деякі індикатори, що 
свідчитиме про те, що машина 
зупинилася). 

 
l Зачекайте 2 хвилини, доки пристрій 
безпеки розблокує двері. 

 
l Виконавши заплановані дії, закрийте 
дверцята, натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА 
(машина почне працювати з того місця, 
на якому була зупинена). 

 
ВІДМІНА ПРОГРАМИ 
 
l Щоб відмінити програму, встановіть 
перемикач у положення ВИМК.. 

 

 УВАГА:  
Не торкайтесь дисплея, вставляючи 
вилку до розетки, тому що протягом 
кількох перших секунд машина 
калібрує системи: якщо Ви 
торкаєтесь дисплея, машина може 
працювати неправильно. У такому 
випадку витягніть вилку з розетки, 
після чого знову вставте її. 

Відчинення люка 

Спеціальний захисний механізм 
попереджає відчинення люка 
відразу після завершення циклу. 
Почекайте 2 хвилини після 
закінчення циклу прання, доки не 
погасне індикатор блокування 
люка, і лише потім відчиніть люк. 

Перемикач програм у положення 
ВИМК. (OFF) 

При перемиканні перемикача програм 
загоряється дисплей, на якому можна 
вибирати налаштування вибраної 
програми.   
З метою економії енергії в кінці циклу 
або в неактивному стані контрастність 
дисплея знижується. 
 
N.B.: Щоб вимкнути машину, 
встановіть перемикач у положення 
ВИМК.. 

У кінці кожного циклу або на початку 
наступного циклу прання, перш 
ніж вибрати і запустити наступну 
програму, перемикач необхідно 
повернути в положення ВИМК.. 

Кнопка ПУСК/ПАУЗА 

Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як 
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА. 

Після натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА 
може пройти декілька секунд, перш 
ніж машина запрацює. 
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l Натиснувши цю кнопку, можна зменшити 
максимальну швидкість і, за бажанням, 
відмінити цикл віджиму. 

 
l Щоб відновити цикл віджиму, натискайте 
кнопку, доки не буде встановлено 
потрібну швидкість віджиму. 

 

 
 
l Швидкість віджиму можна змінювати, 
не зупиняючи машину. 

 

 

 

 
 

l Ця кнопка дозволяє змінювати 
температуру циклів прання. 

 

l Для збереження тканини, температуру 
неможливо підвищити більше 
максимально допустимого значення 
для кожної програми. 

 

 
 

l Ця кнопка дозволяє перепрограмувати 
цикл прання таким чином, щоб 
відкласти запуск циклу на час до 24 
годин. 

 

l Щоб відкласти запуск, виконайте такі 
дії: 

 
- Встановіть потрібну програму. 

 
- Натисніть кнопку один раз, щоб її 
активувати (на дисплеї з’явиться 
напис h00), а потім ще раз, щоб 
відкласти запуск на 1 годину (на 
дисплеї з'явиться напис h01). 
Попередньо встановлене відкладання 
подовжується на 1 годину з кожним 
натисненням кнопки, доки на дисплеї 
не з’явиться напис h24, після чого 
наступне натиснення кнопки скине  
налаштування до нуля. 

 
- Підтвердіть вибір натисненням кнопки 
ПУСК/ПАУЗА (індикатор на дисплеї 
почне блимати). Почнеться відлік, 
після завершення якого програма 
запуститься автоматично. 

 

l Для того щоб вимкнути відстрочку 
старту, слід повернути програматор в 
положення ВИМК.. 

 
У разі збою у подачі електроживлення під 
час роботи машини, у спеціальній схемі 
пам’яті збережеться вибрана програма, і 
після відновлення живлення машина 
продовжить цикл з того моменту, на 
якому його було перервано. 
 

 
 
l За допомогою цієї кнопки можна 
вибрати один із трьох рівнів 
інтенсивності прання залежно від 
кількості забрудненого одягу (може 
використовуватися у межах лише 
деяких програм, як зазначено у таблиці 
програм). 

 

Кнопки вибору слід натиснути до 
натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА. 
Якщо обрано варіант, який не 
сумісний з обраною програмою, 
тоді індикатор опцій спочатку 
блимає, а потім гасне. 

Кнопка ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ 

Щоб попередити пошкодження  
тканини під час вибору програми 
заборонено встановлювати 
швидкість, яка перевищує 
автоматично допустиму. 

Машину обладнано спеціальним 
електронним пристроєм, який 
зупиняє цикл віджиму, якщо 
навантаження не збалансоване. 
Це дозволяє знизити шум і вібрацію 
машини і, таким чином, подовжити 
термін її служби. 

Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ 
 
 

Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК 

Кнопка ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ 
ПРАННЯ 
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l Після вибору програми світловий 
індикатор висвічує тривалість циклу 
прання, встановлену для обраної 
програми. 

 
l У разі вибору іншої тривалості циклу 
прання спалахує відповідний світловий 
індикатор. 

 
 

 
l Ця кнопка дозволяє додавати 
полоскання в кінці циклу прання. 
Максимальна кількість додаткових 
полоскань залежить від обраної 
програми. 

 
l Ця функція була введена для людей з 
ніжною і чутливою шкірою, у яких 
навіть найменші залишки прального 
засобу можуть викликати подразнення 
чи алергію. 

 
l Рекомендується також використовувати 
цю функцію для дитячих речей і при 
пранні дуже брудних речей, для яких 
інакше було б необхідно 
використовувати багато прального 
засобу, або при пранні рушників, чиї 
волокна загалом мають тенденцію 
втримувати мийний засіб. 

 
 

 
За допомогою цієї кнопки можна вибрати 
один з трьох варіантів: 
 
- ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ 
l Цей параметр дозволяє здійснювати 
попереднє прання, що особливо 
корисно для сильно забрудненої 
білизни (його можна використовувати 
тільки для деяких програм, як показано 
в таблиці програм). 

 
l Ми рекомендуємо використовувати 
тільки 20% прального засобу від 
рекомендованої кількості, зазначеної 
на упаковці. 

 

- ГІГІЄНІЧНЕ ПРАННЯ ПЛЮС 
l За допомогою цього параметру можна 
провести санітарну обробку одягу, при 
якому програма прання досягає 
температури 60°С. 

 
- НІЧ І ДЕНЬ 
l Цей параметр зменшує проміжну 
швидкість віджиму до 400 обертів за 
хвилину, за необхідності, та збільшує 
рівень води під час полоскання. У кінці 
останнього полоскання білизна 
залишається зануреною у воду для 
рівного розташування волокон тканини. 

 
l Під час фази замочування, блимає 
відповідний індикатор, сповіщуючи, що 
машинка у фазі паузи. 

 
l Вимкніть цю опцію, щоб закінчити цикл 
прання, провести віджим (за 
допомогою відповідної кнопки можна 
налаштувати швидкість віджиму або 
взагалі його вимкнути) і злити воду. 

 
l Завдяки електронній системі контролю, 
злив води в проміжних фазах циклу 
прання досить тихий, що якнайкраще 
підходить для нічного циклу прання. 

 

 
 
Ця функція дозволяє звести до мінімуму 
кількість зморшок, зняти потребу в 
проміжних віджимах або знизити 
інтенсивність останнього віджиму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопка ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ 
 

Кнопка ОПЦІЇ 
 

Кнопка ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ 
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Система індикаторів дисплею інформує 
користувача про стан машини. 
 

2

1

8 109

3 4 5 6 7

 
 
1) ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ 
 

1  
 
l Ця іконка відображає закриті дверцята 
 

 
 
l Коли кнопка ПУСК/ПАУЗА натиснута, 
індикатор закритих дверцят спочатку 
блимає і потім продовжує світитись. 

 

 
 
l Спеціальний захисний механізм 
попереджає відчинення люка відразу 
після завершення циклу. Почекайте 
2 хвилини після закінчення циклу 
прання, доки не погасне індикатор 
блокування люка, і лише потім 
відчиніть люк. 

Після закінчення циклу встановіть 
перемикач програм у положення 
ВИМК.. 

 
2) ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ 
 

2

 
 
Цей індикатор вказує швидкість віджиму 
для обраної програми, яку можна 
змінювати або пропустити за допомогою 
відповідної кнопки.  
 
3) ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ 
 

3

 
 
Це індикатор показує температуру 
прання обраної програми, яку можна 
змінювати (де це дозволено) за 
допомогою відповідної кнопки.  
 
4) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ 
 

4

 
 
l При виборі програми, на дисплеї 
автоматично висвічується тривалість 
циклу, яка може бути різною, залежно 
від вибраного режиму. 

 
l Після запуску програми на дисплеї 
постійно висвічується інформація про 
час, що залишається до кінця прання. 

 
l Пристрій вираховує час до завершення 
вибраної програми з урахуванням 
стандартного завантаження. В ході циклу 
пристрій коригує час так, щоб він відповідав 
об’єму та складу завантаження. 

 

Цифровий дисплей 

Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як 
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА. 

Якщо дверцята не закриті, 
світловий індикатор продовжує 
блимати протягом приблизно 7 
секунд, після чого команда запуску 
буде автоматично скасована. У 
цьому випадку закрийте дверцята 
належним чином і натисніть 
ПУСК/ПАУЗА. 
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5) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ ПРАННЯ 
 

{5
 

 
l Після вибору програми світловий 
індикатор висвічує тривалість циклу 
прання, встановлену для обраної 
програми. 

 
l У разі вибору іншої тривалості циклу 
прання спалахує відповідний світловий 
індикатор. 

 
6) ДОДАТКОВІ ПОЛОСКАННЯ  
 

{

6  
 
Світловий індикатор показує кількість 
додаткових полоскань, вибраних відповідною 
кнопкою. 
 
7) ОПЦІЇ 
 

}7
 

 
Світловий індикатор показує, що цю 
опцію можна вибрати відповідною кнопкою 
(ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ, ГІГІЄНІЧНЕ 
ПРАННЯ ПЛЮС І НІЧ І ДЕНЬ). 
 
8) Wi-Fi (лише для деяких моделей)  
 

8  
 
l У моделях з опцією Wi-Fi, іконка 
показує, що система Wi-Fi працює. 

 
l Додаткову інформацію про систему 

Wi-Fi можна отримати в спеціальному 
керівництві, яке знаходиться на 
внутрішній панелі машинки.  

 

9) ЗАТРИМКА СТАРТУ 
 

9  
 
Індикатор блимає, коли була задана 
затримка початку програми. 
 
10) Kg MODE - Автоматичне зважування 
 (ця функція активна тільки для 
 програм "Бавовна" і "Синтетика") 
 

10 
 
l Протягом перших хвилин циклу 
індикатор "Kg MODE" продовжує 
світитись, поки інтелектуальний датчик 
зважує білизну і відповідно визначає 
тривалість циклу прання, споживання 
води і електроенергії. 

 
l На кожному етапі прання індикатор "Kg 

MODE" дозволяє отримувати 
інформацію про навантаження білизни 
в барабані і в перші хвилини прання: 

 
- визначає тривалість циклу прання; 

 
- контролює полоскання залежно від 
обраного типу тканини; 

 
- регулює ритм обертання барабана 
для обраного типу тканини; 

 
- розпізнає наявність піни, збільшуючи, 
якщо це необхідно, кількість води під 
час полоскання; 

 
- регулює швидкість віджиму відповідно 
до навантаження, що дозволяє 
уникнути дисбалансу. 
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2
1

 
 

 
 

ПРОГРАМА 
кг * 

(МАКС.) 

ТЕМПЕРАТУРА 
°C 

МИЮЧИЙ 
ЗАСІБ 

Рекомендована Макс. 2  1 

 All In One 20°C 3,5 4 4,5 5,5 20° 20°    

 All Baby 60°C 3,5 4 4,5 5,5 60° 60°    

 All In One 59 Min. 5 6 7 8 40° 40°    

 
Швидке прання 

30 хв. 1,5 2 2,5 2,5 30° 30°    

 
Швидке прання 

14 хв. 1 1 1 1,5 30° 30°    

 
Темні кольори 2,5 3 3,5 4 40° 40°   ( ) 

 
Авто-очищення          

 Полоскання - - - - - -    

 
Злив + Віджим - - - - - -    

 
 Сорочки 1) 2,5 3 3,5 4 30° 30°   ( ) 

 
 Прання 
 Білизни 1) 1,5 2 2 2,5 40° 60°    

 
Шерсть та Шовк 1 1 1 2 30° 30°    

 
Делікатна 2 2 2,5 2,5 40° 40°    

 
 Змішані 
 тканини 1) 2,5 3 3,5 4 40° 60°   ( ) 

 
 Бавовна ** 

1) 5 6 7 8 40° 90°   ( ) 
 

 

Таблиця програм 
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Будь ласка, прочитайте ці примітки: 
* Максимальне навантаження сухої 
білизни залежить від використовуваної 
моделі (див. панель управління). 

 

 
 
Також можна зменшити швидкість  
віджимання згідно з рекомендаціями на 
ярличку або повністю відмінити 
віджимання для делікатних тканин за 
допомогою кнопки вибору швидкості 
віджиму. Цю функцію можна активувати 
за допомогою кнопки ШВИДКІСТЬ 
ВІДЖИМУ. 
Якщо на ярличку не вказано особливої 
інформації, можна використовувати віджим 
 

 на максимальній для програми 
швидкості. 

 
Передозування миючого засобу може 
викликати надмірне піноутворення. Якщо 
пристрій  виявить надлишок піни, він 
може пропустити стадію віджимання або 
продовжити програму, збільшивши 
витрати води. 
 

( ) Тільки з опцією ПОПЕРЕДНЄ 
ПРАННЯ (програми в яких 
доступна опція ПОПЕРЕДНЄ 
ПРАННЯ). 

 

 
 

 (Тільки для моделей з 
відділенням для рідкого  
миючого засобу) 
Якщо плями, що потребують  
оброблення рідкими відбілюючими 
засобами, є лише  на декількох 
речах, можна здійснити попереднє 
усунення  плям у пральній машині. 
Налийте відбілювач у контейнер 
для рідкого відбілювача, який 
знаходиться у відділенні під 2 у 
висувному ящику для миючих 
засобів, і виберіть спеціальну 
програму ПОЛОСКАННЯ. 
Після завершення цієї стадії 
встановіть перемикач програм у  
положення ВИМК., додайте решту 
речей і продовжіть стандартне 
прання за найбільш підходящою 
програмою. 

 

 
 

1) Для показаних програм можна 
регулювати тривалість циклу 
та інтенсивність прання за 
допомогою кнопки ТРИВАЛІСТЬ 
ЦИКЛУ ПРАННЯ. 

 

 

**СТАНДАРТНІ ПРОГРАМИ ПРАННЯ  
БІЛИЗНИ З БАВОВНИ, ЗГІДНО З (ЕС) 
№ 1015/2010 и № 1061/2010. 
 
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З 
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 60°C. 
 

ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З 
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 40°C. 
 
Ці програми використовуються для 
прання середньозабрудненої білизни 
з бавовни і є найефективнішими  
програмами прання бавовняної білизни 
стосовно загальної витрати енергії та 
води. 
Ці програми було розроблено для 
прання при температурах, вказаних 
на етикетках одягу. Реальна 
температура води може злегка 
відрізнятися від температури, 
заявленої для циклу. 
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Для прання різних типів тканин із різним 
рівнем забруднення в пральній машині 
пропонуються спеціальні програми для 
будь-якого типу прання (див. таблицю). 
 
Технологія ALL IN ONE 
Ця пральна машина обладнана 
інноваційною системою зі струменем 
високого тиску, що розпилює суміш 
води і миючого засобу безпосередньо в 
барабан. Спеціальні рухи двигуна, що 
використовуються у цій машині, 
прокручують барабан під час запуску кожної 
програми одночасно із розпиленням суміші 
миючих засобів в барабан за допомогою 
струменю високого тиску. Цикл включає 
комплекс обертальних дій, що сприяють 
проникненню розчину миючих засобів у 
тканини, допомагаючи видаленню бруду і 
забезпечуючи оптимально ефективний 
процес прання. Система ALL IN ONE також 
використовується під час фази заповнення 
водою, коли струмінь високого тиску 
сприяє повному видаленню залишків 
миючого засобу, що в’ївся в одяг. 
 
All In One 20°C  
Завдяки технології ALL IN ONE, ця 
інноваційна програма дозволяє Вам 
прати тканини, такі як бавовняні, 
синтетичні та змішані тканини, при 
температурі 20°C із якістю, що відповідає 
пранню при 40°С. Споживання 
електроенергії на цій програмі становить 
близько 50% від загальноприйнятих 40°C. 
Прання бавовняних тканин. 
 

ВАЖЛИВІ ПОРАДИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 
ПРАННЯ  
l Періть новий кольоровий одяг окремо 
щонайменше 5 або 6 разів. 

 

l Певні види темних виробів, такі як джинси 
або рушники, завжди періть окремо. 

 

l Ніколи не змішуйте тканини, які линяють. 
 
All Baby 60°C  
Ви можете прати увесь дитячий одяг 
разом при середній температурі, 
отримуючи гігієнічні та ідеально чисті 
 

 речі за умови прання із милом підсиленої 
дії. Це можливо завдяки ідеальному 
дозуванню води і миючого засобу, що 
розпилюється струменем на білизну, 
активуючи ензими при температурі 50°C. 
 
All In One 59 Min. 
Ця програма дозволяє вам прати змішані 
типи тканини, такі як бавовняні, 
синтетичні та змішані тканини, протягом 
лише 59 хвилин, використовуючи повне 
завантаження пральної машини, при 
температурі 40°C (або менше). Ця 
програма в основному розрахована на 
злегка забруднені тканини.  
 
Швидке прання 30 хв. 
Повний цикл прання (прання, полоскання 
і віджимання). Ця програма підходить 
для злегка забруднених бавовняних і 
змішаних тканин. За допомогою цієї 
програми рекомендується використовувати 
тільки 20% від кількості прального засобу, 
який зазвичай використовується, щоб 
уникнути його надмірних витрат. 
 
Швидке прання 14 хв. 
Повний цикл прання (прання, полоскання 
і віджимання). Ця програма підходить 
для злегка забруднених бавовняних і 
змішаних тканин. За допомогою цієї 
програми рекомендується використовувати 
тільки 20% прального засобу від кількості, 
яка зазвичай використовується, щоб 
уникнути його надмірних витрат. 
 
Темні кольори  
Програма, розроблена для змішаного 
прання  речей темних кольорів, яка 
дозволяє зберегти колір і попереджає 
утворення складок. Ми рекомендуємо 
використовувати рідкий миючий засіб. 
 

Авто-очищення  
Через кожні 50 циклів прання 
рекомендується очищувати барабан за 
допомогою цієї спеціальної програми: 
завдяки високому рівню води бездоганно 
очищуються навіть приховані деталі 
барабану. При цьому можливо 
використовувати як рідкі, так і 
порошкоподібні мийні засоби. 
 

Вибір програми 
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Полоскання 
Ця програма виконує 3 полоскання з 
проміжним віджиманням (може бути 
скорочене або відмінене натисненням 
спеціальної кнопки). Використовується  для 
полоскання усіх типів тканини, наприклад, 
після ручного прання. 
 

Злив + Віджим 
Програма виконує злив та віджима 
на максимальній швидкості. Можна 
відмінити віджим або  скоротити його 
тривалість за допомогою кнопки 
ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ. 
 

Сорочки 
Цей режим прання забезпечує 
зменшення утворення складок на одязі та 
водночас відмінну якість прання. У межах 
цього режиму також можливо зменшити 
швидкість обертання барабану з метою 
полегшення прасування випраного одягу. 
 

Прання Білизни 
Цю програму призначено для щоденного 
прання білизни: вона особливо підходить 
для прання бавовняної і синтетичної 
білизни різного кольору (лише для 
білизни, що не линяє). 
 

Шерсть та Шовк  
Ця програма забезпечує тендітне прання 
і найкраще підходить для шерстяного 
одягу, на якому є позначка «Придатний 
для прання у пральній машині» та 
виробів із шовку з позначкою «Прати у 
режимі прання шовку». 
 
Делікатна 
У ході цієї програми прання чередується 
перервами, завдяки чому вона особливо 
підходить для прання делікатних тканин. Цикл 
прання і полоскань виконується з високим рівнем 
води, що забезпечує високу ефективність. 
 
Змішані тканини 
Прання та полоскання оптимізовані згідно з 
ритмом обертання барабану та рівнем 
води. Легке віджимання забезпечує меншу 
кількість складок на тканині. 
 
Бавовна 
Ця програма призначена для прання 
середньозабрудненої бавовняної білизни і 
найбільш ефективна стосовно загальної витрати 
енергії та води для прання бавовняної білизни. 
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7. ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ГАРАНТІЯ 
 
Якщо ви вважаєте, що ваша пральна машина несправна, рекомендуємо звернутися 
до наведеної нижче таблиці, в якій містяться поради щодо вирішення найбільш 
поширених несправностей. 
 
 

Несправність Можливі причини та усунення несправності 

Пральна машина не 
працює/вмикається 

Впевніться, що машину правильно підключено до електромережі. 
Впевніться, що наявне електропостачання. 
Перевірте, що програму було обрано вірно та правильно 
включено пральну машину. 
Впевніться, що не перегорів запобіжник, а розетка є справною. 
Розетку можна перевірити, увімкнувши до неї інший прилад, 
наприклад, лампу. 
Дверцята пральної машини можуть бути погано зачинені: 
відкрийте їх та знов закрийте. 

Пральна машина не 
набирає воду 

Впевніться, що водопровідний кран відкрито. 
Впевніться, що таймер встановлено правильно. 

Пральна машина не 
зливає воду 

Впевніться, що фільтр не засмічений. 
Впевніться, що зливний шланг не перегнутий. 
Впевніться, що у фільтрі немає сторонніх предметів. 

Вода витікає на 
підлогу біля 
пральної машини 

Це може статися через протікання прокладки між водопровідним 
краном та водоналивним шлангом; у цьому разі замініть 
прокладку та затягніть шланг і кран. 

Пральна машина не 
віджимає 

Таке може статися, якщо воду було злито не повністю: зачекайте 
декілька хвилин. 
У деяких моделях пральних машин є функція «без віджиму»: 
впевніться, що її не активовано. 
Надмірна кількість прального засобу може перешкоджати 
віджиманню: при наступному пранні використовуйте меншу 
кількість прального засобу. 

Машина сильно 
вібрує під час циклу 
віджиму 

Пральну машину не було вирівняно належним чином: за 
необхідності відрегулюйте висоту ніжок згідно з інструкціями у 
відповідному розділі. 
Впевніться, що пакувальні стрічки для транспортування було 
знято. 
Впевніться, що речі у барабані завантажено рівномірно. 

Якщо з’явився або 
блимає номер 
певної ПОМИЛКИ 

Якщо з’явилася або блимає помилка № 0, 1, 5, 7 або 8, 
зверніться безпосередньо до Центру обслуговування клієнтів. 
Якщо з’явилася або блимає помилка № 2, машина не може 
набрати воду. Впевніться, що водопровідний кран відкрито. 
Якщо з’явилася або блимає помилка № 3, машина не може злити 
воду. Впевніться, що зливу води ніщо не перешкоджає, а зливний 
шланг не перегнутий. 
Якщо з’явилася або блимає помилка № 4, машина 
перезавантажена. Закрийте кран подачі води та зверніться до 
Центру обслуговування клієнтів. 
Якщо з’явилася або блимає помилка № 9, вимкніть пральну 
машину, зачекайте 10-15 секунд та запустіть програму знову. 
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Використання екологічно чистих 
пральних засобів без фосфатів може 
мати такі результати: 
 
- каламутна вода під час полоскання: 
цей ефект пов’язаний з наявністю 
завислих часток цеолітів, що не має 
негативного впливу на ефективність 
полоскання. 

 
- білий порошок (цеоліти) на випраних 
речах: це нормально, оскільки порошок 
не проникає до тканини та не змінює її 
колір. 

 
- наявність піни у воді під час 
останнього полоскання: це не 
обов’язково свідчить про погане 
полоскання. 

 
- велика кількість піни: таке часто 
трапляється через наявність у пральних 
засобах аніонних поверхнево-активних 
речовин, які важко видалити з випраних 
речей.У цьому випадку не намагайтеся 
повторити полоскання, щоб позбутися 
цього ефекту. Це не допоможе. 

 Якщо несправність не усунено або якщо 
ви підозрюєте наявність несправності, 
негайно зверніться до Центру 
обслуговування клієнтів Hoover. 
 
Hoover рекомендує завжди використовувати 
оригінальні запасні частини, що є у наявності в 
нашому Центрі обслуговування клієнтів. 
 

 
 
 

Виробник не несе відповідальності за 
будь-які типографічні помилки у брошурі, 
що додається до цього виробу. Крім того, 
виробник залишає за собою право 
вносити у продукцію будь-які необхідні 
модифікації без зміни її основних 
характеристик. 

 

 

Гарантія 
Цей виріб підлягає гарантійному 
обслуговуванню відповідно до строків 
та умов, вказаних у гарантійному 
талоні, що додається до цього виробу. 
Гарантійний талон слід повністю 
заповнити та зберегти для 
пред’явлення, за необхідності, в 
авторизованому Сервісному центрі 
Hoover. 



fk hldsk



fk hldsk



 

 - DXA/DWA - A (5÷8) - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15
.0

3 
- 4

30
09

59
8 

- C
an

on
 It

al
ia

 - 
B

us
in

es
s 

S
er

vi
ce

s 
C

ha
nn

el
 - 

P
rin

te
d 

in
 It

al
y 

 

 

 




