
 

 
          

 
Οδηγίες Χρήσεως 

 
DW7 41 FI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Π
λυ
ντ
ήρ

ιο
 Π
ιά
τω

ν 



 
 
 
 

1. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια 4 
 
2. Διάθεση της συσκευής 5 
 
3. Οδηγίες λειτουργίας της συσκευής 6 
 Πίνακας χειρισμού 6 
 Χαρακτηριστικά πλυντηρίου πιάτων 6 
 
4. Πριν την πρώτη χρήση 7 
 Α. Αποσκληρυντής νερού 7 
 Β. Προσθήκη ειδικού αλατιού  8 
 C. Προσθήκη λαμπρυντικού 9 
 D. Λειτουργία απορρυπαντικών 10 
 
5. Γέμισμα των καλαθιών 13 
 Οδηγίες πριν & μετά το γέμισμα των καλαθιών 13 
 Γέμισμα του άνω καλαθιού 13 
 Γέμισμα του κάτω καλαθιού 14 
 Καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα 15 
 
6. Έναρξη κύκλου πλυσίματος 17 
 Πίνακας κύκλων πλυσίματος 17 
 Έναρξη λειτουργίας 18 
 Αλλαγή προγράμματος πλύσης 18 
 Στο τέλος του κύκλου πλυσίματος 19 
 
7. Συντήρηση και καθαρισμός 20 
 Σύστημα φιλτραρίσματος 20 
 Φροντίδα της συσκευής 21 
 
8. Οδηγίες εγκατάστασης 23 
 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά 
 τις οδηγίες εγκατάστασης 23 
 Διαστάσεις & εγκατάσταση 
 διακοσμητικού πάνελ 24 
 Ρύθμιση ελατηρίων πόρτας 25 
 Σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης 26 
 Βήματα εγκατάστασης της συσκευής 27 
 Σύνδεση με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 28 
 Σύνδεση με παροχή νερού 29 
 
9. Αντιμετώπιση προβλημάτων 30 
 Πριν καλέσετε το σέρβις 30 
 Κωδικοί βλαβών 32 
 Τεχνικές πληροφορίες 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο 
 
Αγαπητέ πελάτη, 
 

 Διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες που
εμπεριέχονται στο παρόν φυλλάδιο πριν την
πρώτη χρήση της συσκευής, καθώς σας
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την
σωστή χρήση και συντήρηση της συσκευής. 

 Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για
μελλοντική χρήση. 

 Μεταβιβάστε τις οδηγίες χρήσης σε
μελλοντικό ιδιοκτήτη της συσκευής 

 
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει ενότητες με
οδηγίες για την ασφάλεια και λειτουργία της
συσκευής, την εγκατάστασή της, την
αντιμετώπιση προβλημάτων, κλπ. 
 

 Πριν καλέσετε το Σέρβις 
 

 Συμβουλευτείτε την ενότητα αντιμετώπισης
προβλημάτων. Εκεί θα  βρείτε οδηγίες για
την επίλυση κάποιου συνηθισμένου
προβλήματος από εσάς τους ίδιους.  

 Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας το
πρόβλημα, παρακαλούμε ζητήστε την
βοήθεια εξειδικευμένου τέχνικού. 

 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

 Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας την
πολιτική για συνεχή εξέλιξη και ανανέωση
του προϊόντος, μπορεί να τροποποιήσει το
προϊόν χωρίς καμία προηγούμενη
προειδοποίηση. 

 Το παρόν εγχειρίδιο χρήσεως θα πρέπει να
προμηθεύεται από τον κατασκευαστή ή από
υπεύθυνο πωλητή. 
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1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, 
ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΣΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

 Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για 
παρόμοιες χρήσεις, όπως : 
-  κουζίνες για το προσωπικό σε μαγαζιά, γραφεία και 

άλλους εργασιακούς χώρους. 
-  εξοχικές κατοικίες. 
-  κουζίνες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία ή άλλους χώρους 

εστίασης για χρήση από τους πελάτες. 
 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τυγχάνουν επίβλεψη ή 
εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και 
κατανοούν τους κινδύνους που περιλαμβάνουν. Τα παιδιά δεν 
πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η διαδικασία καθαρισμού 
και συντήρησης της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από 
τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. (EN60335-1) 
 Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση από άτομα 
(περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με περιορισμένες σωματικές, 
αισθητηριακές και ψυχικές δυνατότητες ή χωρίς εμπειρία και 
γνώση, εκτός αν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο  ή δοθούν 
οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από το άτομο που 
είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (ΙΕC 60335-1) 
 Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για οικιακή 
χρήση και μόνο σε εσωτερικό χώρο. 
 Για προστασία από κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη 
συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλο υγρό. 
Πριν τη διαδικασία καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής, 
παρακαλούμε αφαιρέστε το βύσμα της συσκευής από την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
 Για τον καθαρισμό της συσκευής, χρησιμοποιείστε ένα 
μαλακό βρεγμένο πανί με ήπιο καθαριστικό και στη συνέχεια 
στεγνώστε σκουπίζοντας με ένα μαλακό στεγνό πανί. 
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 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ  
 

 Αυτή η συσκευή θα πρέπει να γειωθεί. Σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. Αυτή η συσκευή διαθέτει καλώδιο με 
εξοπλισμό-αγωγό γείωσης και ένα βύσμα γείωσης. 
 Το βύσμα θα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα η οποία 
είναι εγκατασταστημένη και γειωμένη, σύμφωνα με όλους 
τους τοπικούς κανονισμούς και απαιτήσεις. 
 Η ακατάλληλη σύνδεση του εξοπλισμού – αγωγού γείωσης, 
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
 Εάν έχετε αμφιβολίες για την σωστή γείωση της συσκευής, 
ελέγξτε την εγκατάσταση με ένα εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή 
αντιπρόσωπο του σέρβις. 
 Αν το φις που παρέχεται με την συσκευή δεν είναι κατάλληλο 
για την πρίζα, μην το τροποποιείτε.  
 Ζητήστε από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει μία 
κατάλληλη πρίζα. 
 Μην κάθεστε πάνω στην πόρτα ή πάνω στα ράφια της 
συσκευής. 
 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν όλα τα 
εξαρτήματά της βρίσκονται στην σωστή τους θέση. 
 Όταν ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου, κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του, υπάρχει κίνδυνος να πεταχτεί νερό έξω. 
 Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη 
πόρτα όταν είναι ανοιχτή καθώς μπορεί να αναποδογυρίσει η 
συσκευή. 
 Όταν γεμίζετε το πλυντήριο πιάτων : 
1. Τοποθετείστε τα αιχμηρά αντικείμενα με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην κάνουν ζημιά στην στεγανότητα της πόρτας. 

2. Προσοχή: Τα μαχαίρια και τα αντικείμενα με αιχμηρά σημεία 
θα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι για τα 
μαχαιροπήρουνα με το αιχμηρό τους σημείο προς τα κάτω 
ή να τοποθετούνται οριζόντια. 
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 Μετά το τέλος του κύκλου πλυσίματος, ελέγξτε ότι η θήκη του 
απορρυπαντικού είναι άδεια. 
 Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων πλαστικά αντικείμενα 
εκτός αν αυτό ενδείκνεται από τον κατασκευαστή τους.  
 Για πλαστικά σκεύη που δεν είναι σημειωμένα για χρήση στο 
πλυντήριο πιάτων, ελέγξετε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 Χρησιμοποιείτε μόνο τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα 
λαμπρυντικά που είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση 
πλυντηρίων πιάτων. 
 Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό πλυντηρίων 
ρούχων, ή απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι.  
 Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, ώστε να μην παίζουν με τη 
συσκευή. 
 Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή καθώς έτσι 
ενισχύεται η περίπτωση παραπατήματος. 
 Για την αποφυγή δυσλειτουργίας, αν το καλώδιο 
ηλεκτροδότησης φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό 
καλώδιο που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
 Κατά την εγκατάσταση, το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος δεν πρέπει να είναι λυγισμένο ή πιεσμένο 
υπερβολικά ή σε επικίνδυνο βαθμό.  
 Μην κάνετε παρεμβάσεις στον πίνακα χειρισμού. 
 Συνδέετε την συσκευή με την παροχή νερού 
χρησιμοποιώντας καινούργιους σωλήνες. Μην χρησιμοποιείτε 
ξανά τους παλιούς. 
 Η μέγιστη χωρητικότητα της συσκευής είναι 9 πλήρη 
σερβίτσια. 
 Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση στην παροχή νερού είναι 
1Mpa. 
 Η ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση στην παροχή νερού είναι 
0,04Mpa. 
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Απόρριψη της συσκευής 
 

 Απορρίψτε σωστά τα υλικά συσκευασίας του πλυντηρίου. 
 Όλα τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν. 
 Τα πλαστικά μέρη σημειώνονται σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διεθνής συντομογραφίες: 
PE  για το πολυαιθυλένιο, πχ υλικό 

περιτυλίγματος 
PS  για το πολυστυρόλιο, πχ υλικό 

επένδυσης 
POM  για το πολυοξυμεθυλαίνιο, πχ πλαστικά κλιπς 
PP  για το πολυπροπυλένιο, πχ δοχείο αλατιού 
ABS  για το ακριλονιτρίλιο βουταδιένιου στυρολίου, πχ 

πίνακας χειρισμού 
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
 

 Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά! 
 Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε χώρους ανακύκλωσης όταν 
θέλετε να απορρίψετε τα υλικά συσκευασίας της συσκευής ή 
την ίδια τη συσκευή. Κόψτε το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος και αχρηστεύστε τον μηχανισμό που ασφαλίζει την 
πόρτα. 
 Η χάρτινη συσκευασία είναι φτιαγμένη από ανακυκλώσιμο 
χαρτί και θα πρέπει να διατίθεται στα σημεία ανακύκλωσης 
χαρτιού. 
 Απορρίπτοντας σωστά την συσκευή, βοηθάτε στην πρόληψη 
αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της 
συσκευής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. 
 ΔΙΑΘΕΣΗ : Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν στα οικιακά 
απορρίματα. Είναι αναγκαία η συλλογή των εν λόγω 
αποβλήτων χωριστά.  
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3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
Για να επιτύχετε την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες  

σχετικά με την λειτουργία, πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. 
 

Πίνακας χειρισμού 

 
 

1. Κουμπί ON/OFF : Για να ενεργοποιείτε ή  
απενεργοποιείτε την συσκευή. 

2. Λυχνία λειτουργίας : Είναι φωτισμένη όταν 
είναι πιεσμένο το κουμπί ON/OFF. 

3. Κουμπί καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας : 
Πιέστε αυτό το κουμπί όταν θέλετε να ορίσετε 
τις ώρες που θέλετε να καθυστερήσει η 
έναρξη της λειτουργίας της συσκευής. 
Μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη 
πλυσίματος μέχρι και 24 ώρες. Κάθε πίεση 
του κουμπιού αντιστοιχεί σε μία ώρα. 

4. Οθόνη : Για την ένδειξη του χρόνου 
καθυστέρησης ή των κωδικών βλάβης. 

5. Προειδοποιητική λυχνία συμπλήρωσης 
Αλατιού και Λαμπρυντικού : Φωτίζεται όταν 
πρέπει να συμπληρώσετε αλάτι ή 
λαμπρυντικό. 

6. Κουμπί προγραμμάτων : Για την επιλογή 
προγράμματος πλυσίματος. 

7. Λυχνία προγράμματος : Όταν επιλέξετε το 
πρόγραμμα πλυσίματος, φωτίζεται η 
αντίστοιχη λυχνία 

 
 
Χαρακτηριστικά Πλυντηρίου Πίατων 
 

Μπροστινή όψη 
 

Πίσω όψη 

  
 

 
 Άνω καλάθι 
 Βραχίονες ψεκασμού 

 Κάτω καλάθι 
 Δοχείο αλατιού 

 Κυρίως φίλτρο 
 Θήκη απορρυπαντικού 
 Καλάθι για φλυντζάνια 
 Καλάθι για μαχαιροπήρουνα 

 Χονδρό φίλτρο 
 Θήκη λαμπρυντικού 
 Υποδοχή σωλήνα αποχέτευσης 
 Υποδοχή σωλήνα παροχής νερού 

45 3 2 1
6

7
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4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά : 
Α. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού. 
Β. Γεμίστε το δοχείο αλατιού με 1,5 kgr ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων και στη συνέχεια  γεμίστε το με νερό. 
C. Γεμίστε με το λαμπρυντικό πλυντηρίων πιάτων. 
D. Τοποθετήστε απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων. 
 
 
Α. ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 

 

Ανάλογα με την σκληρότητα του νερού θα πρέπει να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή του νερού χειροκίνητα. 
Ο αποσκληρυντής νερού έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση των ανόργανων συστατικών και των αλάτων από 
το νερό, τα οποία μπορεί να είναι επιζήμια ή να έχουν αρνητικές συνέπειες για την λειτουργία της συσκευής. 
Όσο υψηλότερο είναι το περιεχόμενο του νερού με ανόργανες ουσίες και άλατα, τόσο σκληρότερο είναι το 
νερό. Ο αποσκληρυντής θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την σκληρότητα του νερού της περιοχής 
σας. Η τοπική αρχή ύδρευσης μπορεί να σας συμβουλεύσει για την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. 
 
 
Ρύθμιση Κατανάλωσης Αλατιού 
 

Το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσαρμόζει την ποσότητα του αλατιού που 
καταναλώνεται, με βάση την σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Έτσι, βελτιστοποιείται και 
προσαρμόζεται το επίπεδο κατανάλωσης του αλατιού. 
 

 

Παρακαλούμε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα για την ρύθμιση της 
κατανάλωσης του αλατιού : 
 

1. Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου του αλατιού. 
2. Υπάρχει ένα δακτυλίδι με ένα βέλος πάνω στο δοχείο (βλέπε πλαϊνή εικόνα). 

Εάν είναι αναγκαίο περιστρέψτε το δαχτυλίδι αριστερόστροφα από την θέση “-”  
προς την θέση “+”, ανάλογα με την σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται.

 Σας συνιστούμε οι ρυθμίσεις να γίνονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 

°dH °fH °Clarke mmol/l 
Θέση 

Επιλογέα

Κατανάλωση 
αλατιού 

(γραμ./κύκλο) 

Αυτονομία 
(κύκλοι/1κιλό) 

0~8 0~14 0~10 0~1.4 / 0 / 
8~22 14~39 10~28 1.4~3.9 - 20 50 

22~45 39~80 28~56 3.9~8 Mid 40 25 
45~60 80~107 56~75 8~11 + 60 16 

 
Σημείωση : 1 
 

°dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0.178mmol/l 
°DH : Γερμανική μέτρηση 
°fH : Γαλλική μέτρηση 
°Clarke : Βρετανική μέτρηση 
 
 

Σημείωση : 2 
 

“/” Δεν χρειάζεται αλάτι. 
“-“ Ρύθμιση προς το σύμβολο “-“. 
“+” Ρύθμιση προς το σύμβολο “+”. 

“Mid” Ρύθμιση στην μέση των συμβόλων “-
“ και “+”. 

Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ύδρευσης για να συμβουλευτείτε σχετικά με την σκληρότητα του 
νερού της περιοχής σας. 
 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το μοντέλο σας δεν έχει αποσκληρυντή νερού, παραβλέψτε αυτήν την ενότητα. 
 

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 
Η σκληρότητα του νερού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Εάν χρησιμοποιείται σκληρό νερό στο 
πλυντήριο πιάτων, θα σχηματιστούν υπολλείμματα πάνω στα πιάτα και τα σκεύη. 
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα ειδικό αποσκληρυντή που χρησιμοποιεί ένα δοχείο αλατιού ειδικά 
σχεδιασμένο για την εξάλειψη του ασβεστίου και των ανόργανων συστατικών από το νερό. 
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Β. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΝΕΡΟΥ 
 

Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων. 
Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και θα πρέπει να το γεμίζετε με τον ακόλουθο 
τρόπο : 
 
Προσοχή! 

 Χρησιμοποιείτε αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων! Οποιοσδήποτε άλλος 
τύπος αλατιού και ειδικά το μαγειρικό αλάτι, θα προκαλέσει βλάβη στον αποσκληρυντή. Σε 
περίπτωση ζημιάς από την λανθασμένη χρήση αλατιού ο κατασκευαστής δεν καλύπτει την 
συσκευή με εγγύηση και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν. 

 Γεμίστε το δοχείο αλατιού με αλάτι πριν την έναρξη ενός πλήρους κύκλου πλυσίματος. Με αυτόν 
τον τρόπο αποφεύγεται η ύπαρξη για μεγάλο χρονικό διάστημα τυχόν κόκκων αλατιού ή 
αλατισμένου νερού που μπορεί να χυθεί στο πάτο της συσκευής, και τα οποία μπορεί να 
προκαλέσουν διάβρωση. 

 

  
 
Α. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι. Στη συνέχεια ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο αλατιού.   
Β. Τοποθετείστε την άκρη του χωνιού (παρέχεται) στην τρύπα και εισάγετε περίπου 1,5 κιλό αλάτι. 
C. Γεμίστε πλήρως το δοχείο αλατιού με νερό. 
  Είναι απόλυτα φυσιολογικό να χυθεί μια μικρή ποσότητα νερού έξω από το δοχείο αλατιού.  
D. Αφού γεμίσετε το δοχείο, βιδώστε δεξιόστροφα και σφικτά το καπάκι πάλι στην θέση του. 
Ε. Συνήθως, η προειδοποιητική λυχνία συμπλήρωσης αλατιού θα σβήσει μετά από 2-6 ημέρες αφού 

συμπληρώσετε το δοχείο αλατιού με το αλάτι. 
F. Μόλις γεμίσετε το δοχείο αλατιού με το αλάτι, θα πρέπει να ξεκινήσει ένας κύκλος πλυσίματος 

(Συνιστούμε πρόγραμμα μουλιάσματος ή γρήγορο). Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να 
προκληθούν ζημιές στο σύστημα φιλτραρίσματος, στην αντλία ή σε άλλα σημαντικά μέρη της 
συσκευής και η συσκευή δεν θα καλύπτεται από εγγύηση. 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
1. Θα πρέπει να γεμίζετε το δοχείο αλατιού με αλάτι μόνο όταν η προειδοποιητική 

λυχνία στο καντράν χειρισμού φωτιστεί. 
 Ανάλογα με το πόσο καλά λιώνει το αλάτι, η προειδοποιητική λυχνία συμπλήρωσης 

αλατιού θα παραμένη φωτισμένη ακόμα και όταν έχετε γεμίσει το δοχείο αλατιού με αλάτι. 
 Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει προειδοποιητική λυχνία συμπλήρωσης αλατιού, θα 

πρέπει να υπολογίσετε πότε χρειάζεται να συμπληρώσετε με αλάτι ανάλογα με τους 
κύκλους πλυσίματος που έχουν πραγματοποιηθεί. 

2. Στην περίπτωση που υπάρχουν κόκκοι αλατιού μεσά στη συσκευή, θα πρέπει να 
πραγματοποιήσετε ένα πρόγραμμα μουλιάσματος ή ένα γρήγορο πρόγραμμα ώστε 
να απομακρυνθούν τα επιπλέον υπολείμματα. 
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Γ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ 
 
ΘΗΚΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ 
 

Το λαμπρυντικό χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια του τελευταίου κύκλου ξεπλύματος ώστε να 
αποφευχθούν οι σταγόνες νερού πάνω στα πίατα σας και κατά συνέπεια ο σχηματισμός κηλίδων και 
ραβδώσεων. Επίσης, βελτιώνει τη διαδικασία στεγνώματος αφού επιτρέπει το νερό να κυλάει/διαφεύγει 
από τα σκεύη. Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί να δέχεται λαμπρυντικό σε μορφή υγρού. Η θήκη του 
λαμπρυντικού βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια της πόρτας, δίπλα από την θήκη του απορρυπαντικού. 
Για να γεμίσετε το δοχείο λαμπρυντικού, ανοίξτε το καπάκι και ρίξτε το λαμπρυντικό μέσα στο δοχείο 
μέχρι η ένδειξη στάθμης να γίνει τελείως μαύρη. Η ποσότητα που μπορεί να δεχτεί το δοχείο 
λαμπρυντικού είναι περίπου 110ml. 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ 
 

Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα κατά το τελευταίο ξέπλυμα, διασφαλίζοντας το ενδελεχές 
ξέπλυμα και στέγνωμα των σκευών χωρίς να αφήνει κηλίδες και ραβδώσεις πάνω τους. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 

Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα λαμπρυντικά για πλυντήρια πιάτων. Μην γεμίζετε ποτέ την θήκη του 
λαμπρυντικού με άλλες ουσίες (πχ καθαριστικό πλυντηρίων πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην συσκευή. 
 
 
ΠΟΤΕ ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ 
 

Εάν δεν υπάρχει στο καντράν χειρισμού προειδοποιητική λυχνία συμπλήρωσης λαμπρυντικού, μπορείτε 
να διακρίνετε την διαθέσιμη ποσότητα λαμπρυντικού από το χρώμα της ένδειξης της στάθμης “D” που 
βρίσκεται δίπλα από το καπάκι. Όταν το δοχείο λαμπρυντικού είναι πλήρες, όλη η ένδειξη θα είναι 
σκούρα. Εάν η ποσότητα του λαμπρυντικού είναι μειωμένη, η σκούρα κουκίδα θα είναι έχει μικρύνει. Δεν 
θα πρέπει ποτέ να αφήσετε το επίπεδο του λαμπρυντικού κάτω από το ¼ του δοχείου. 

 
Όταν η ποσότητα του λαμπρυντικού μειώνεται, το μέγεθος 
της σκούρας κουκίδας θα αλλάζει ως ακολούθως: 

   Γεμάτο 
   ¾ γεμάτο 
   ½ γεμάτο 
   ¼ γεμάτο – θα πρέπει να γεμίσετε το δοχείο 
   Άδειο 

 
 
ΘΗΚΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ 
 

   
 

 Ανοίξτε την θήκη περιστρέφοντας το καπάκι προς τα αριστερά και τραβήξτε το. 
 Ρίξτε το λαμπρυντικό στη θήκη προσέχοντας να μην υπερχειλίσει. 
 Τοποθετείστε πάλι το καπάκι στη θέση του ευθυγραμμίζοντάς το με την ανοιχτή θέση του και 
κλείστε το περιστρέφοντάς το προς τα δεξιά. 

D (ένδειξη λαμπρυντικού)
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Προσέξτε να μην γεμίσετε υπερβολικά το δοχείο λαμπρυντικού. Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα του 
λαμπρυντικού με ένα βρεγμένο πανί. Μην ξεχνάτε να κλείνετε το καπάκι του δοχείου του 
λαμπρυντικού πριν κλείσετε την πόρτα. 
 

Προσοχή!: 
Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα του λαμπρυντικού με απορροφητικό πανί αλλιώς μπορεί να προκληθεί 
υπερβολική ποσότητα αφρού κατά τη διάρκεια της επόμενης πλύσης. 
 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΗΚΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ 
 

 

Η θήκη του λαμπρυντικού διαθέτει 6 ή 4 ρυθμίσεις. Θα πρέπει πάντα να 
ξεκινάτε με την ρύθμιση “4”. Εάν εμφανιστούν κηλίδες ή ελλειπής στέγνωμα, 
αυξήστε την ποσότητα του λαμπρυντικού αφαιρώντας το καπάκι της θήκης και 
περιστρέφοντας στη ρύθμιση “5”. Εάν εξακολουθούν τα πιάτα να μην 
στεγνώνουν σωστά ή εμφανίζονται κηλίδες, προσαρμόστε τη ρύθμιση στην 
επόμενη ένδειξη μέχρι να μην εμφανίζονται κηλίδες. Η εργοστασιακή και 
προτεινόμενη ρύθμιση είναι η θέση “4”. 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
Αυξήστε τη δόση αν υπάρχουν σταγόνες νερού ή στίγματα αλάτων πάνω στα πιάτα μετά την πλύση. 
Μειώστε τη δόση αν υπάρχουν κολλώδη υπόλευκοι λεκέδες πάνω στα πιάτα σας ή μια γαλαζωπή 
μεμβράνη πάνω σε γυάλινα σκεύη ή στις λεπίδες των μαχαιριών. 
 
 
Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

Τα απορρυπαντικά, με τα χημικά στοιχεία που περιέχουν, είναι απαραίτητα για να αφαιρούν τις 
βρωμιές από τα σκεύη. Τα περισσότερα ποιοτικά απορρυπαντικά του εμπορίου είναι ιδανικά για αυτόν 
τον σκοπό. 
 
 
Συμπυκνωμένα απορρυπαντικά  
 

Με βάση της χημικής τους σύστασης, τα απορρυπαντικά μπορούν να διαχωριστούν στους 
ακόλουθους 2 βασικούς τύπους : 
 

 Συμβατικά, αλκαλικά απορρυπαντικά με καυστικά συστατικά. 
 Συμπυκνωμένα απορρυπαντικά με χαμηλά αλκαλικά και με φυσικά ένζυμα. 

 
 
Απορρυπαντικά σε ταμπλέτες 
 

Τα απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας, διαφόρων εταιριών, διαλύονται με διαφορετική ταχύτητα. Γι’ 
αυτόν τον λόγο τα απορρυπαντικά σε ταμπλέτες δεν μπορούν να διαλυθούν και να αναπτύξουν 
πλήρως την καθαριστική σκόνη κατά την διάρκεια σύντομων/γρήγορων προγραμμάτων. Όταν λοιπόν 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε πλήρη 
προγράμματα ώστε να διασφαλίσετε την αφαίρεση των καταλοίπων του απορρυπαντικού. 
 
 
Θήκη απορρυπαντικού 
 

Θα πρέπει να γεμίζετε την θήκη του απορρυπαντικού πριν την έναρξη του κύκλου πλυσίματος, 
ακολουθώντας της οδηγίες που παρέχονται στον πίνακα με τους κύκλους πλυσίματος. Το πλυντήριο 
πιάτων σας χρησιμοποιεί λιγότερο απορρυπαντικό και λαμπρυντικό από αυτά που χρειάζεται ένα 
συμβατικό πλυντήριο πιάτων. Γενικά, αρκεί μια κουταλιά της σούπας απορρυπαντικού για ένα 
συνηθισμένο φορτίο πλύσης. Τα πολύ λερωμένα σκεύη απαιτούν περισσότερο απορρυπαντικό. Θα 
πρέπει πάντα να βάζετε το απορρυπαντικό λίγο πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή αλλιώς θα υγραθεί 
και δεν θα μπορεί να διαλυθεί σωστά. 
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Ποσότητα απορρυπαντικού 
 

  
 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
 

 Εάν το καπάκι είναι κλειστό, πιέστε το κουμπί για να το απελευθερώσετε. Το καπάκι θα 
ανοίξει απότομα. 

 Θα πρέπει πάντα να βάζετε το απορρυπαντικό λίγο πριν ξεκινήσει ο κύκλος πλυσίματος. 
 Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα απορρυπαντικά για τα πλυντήρια πιάτων. 

 

 

Σωστή χρήση του απορρυπαντικού 
Χρησιμοποιείτε μονο απορρυπαντικά που είναι φτιαγμένα για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. Διατηρείτε 
τα απορρυπαντικά φρέσκα και στεγνά. 
Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης μέσα στην θήκη μέχρι να είστε έτοιμοι να 
πραγματοποιήσετε πλύση. 
 
 
Τοποθέτηση απορρυπαντικού 
 

Γεμίστε την θήκη με απορρυπαντικό. 
Η σήμανση υποδεικνύει τα επίπεδα της δόσης, όπως φαίνεται δίπλα : 

 Το σημείο όπου τοποθετείται απορρυπαντικό για την κυρίως 
πλύση (η ένδειξη “MIN” υποδεικνύει περίπου 20 γρ. 
απορρυπαντικού).   

 Το σημείο όπου τοποθετείται απορρυπαντικό για την πρόπλυση 
(περίπου 5 γρ. απορρυπαντικού). 

 

Παρακαλούμε τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
απορρυπαντικού, που αναγράφονται στην συσκευασία του, σχετικά με 
την δοσολογία και την αποθήκευσή του. 
 
Κλείστε το καπάκι πιέζοντάς το μέχρι να “κλειδώσει”. 
 

Στην περίπτωση που τα πιάτα είναι πολύ λερωμένα, τοποθετήστε επιπλέον δόση απορρυπαντικού 
στο αντίστοιχο τμήμα της θήκης για την πρόπλυση. Το απορρυπαντικό θα τεθεί σε ισχύ κατά τη 
διάρκεια της φάσης της πρόπλυσης. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με την ποσότητα του απορρυπαντικού που απαιτείται για τα προγράμματα, 
σε επόμενες σελίδες. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψιν σας ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις που 
προκύπτουν από το βαθμό βρωμιάς των σκευών και την σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. 
Παρακαλούμε, τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού που αναγράφονται στην 
συσκευασία του. 

Πιέστε τον σύρτη 
για να ανοίξει 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι διαβρωτικά! 
Φυλάξτε τα σε σημείο μη προσιτό σε παιδιά.
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Απορρυπαντικά 
 

Υπάρχουν 3 ειδών απορρυπαντικά: 
1. Με φωσφορικά άλατα και χλώριο. 
2. Με φωσφορικά άλατα χωρίς χλώριο. 
3. Χωρίς φωσφορικά άλατα και χωρίς χλώριο. 
 

Συνήθως τα νέα απορρυπαντικά σε μορφή σκόνης δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα. Σε αυτή τη περίπτωση, 
σας προτείνουμε να γεμίσετε την θήκη αλατιού με αλάτι, ακόμα και αν η σκληρότητα του νερού είναι μόνο 6°dH. 
Εάν χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα, στη περίπτωση σκληρού νερού συχνά 
μπορεί να εμφανιστούν λευκές κηλίδες πάνω στα πιάτα και τα ποτήρια. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε 
να προσθέσετε περισσότερο απορρυπαντικό για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα. Τα απορρυπαντικά 
που δεν περιέχουν χλώριο κάνουν λίγη λεύκανση. Δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν τελείως οι επίμονοι και με 
χρώμα λεκέδες. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επιλέξτε ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερη θερμοκρασία. 
 
 
Χρήση Απορρυπαντικών “2 σε 1”, “3 σε 1”, “4 σε 1”, “5 σε 1” 
Αυτά τα προϊόντα είναι απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων που συνδυάζουν την δράση του 
απορρυπαντικού/λαμπρυντικού και αλατιού. Πριν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, θα πρέπει να 
βεβαιωθείτε ότι η σκληρότητα του νερού της παροχής σας είναι συμβατή με τη χρήση αυτών των 
προϊόντων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο κατασκευαστής του απορρυπαντικού πάνω στην 
συσκευασία του. Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρώς σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Σε γενικές γραμμές, τα απορρυπαντικά που περιλαμβάνουν 
λαμπρυντικό ή αλάτι για αποσκλήρυνση νερού, μπορούν να παρέχουν καλά αποτελέσμα πλύσης υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις καθώς το λαμπρυντικό και το αλάτι δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε 
ειδικές/συγκεκριμένες συνθήκες. Για τους λόγους αυτούς, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην 
υπάρχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα καθαρισμού ή στεγνώματος των σκευών. Παρακαλούμε, 
ρωτήστε τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού για να σας ενημερώσει σχετικά με τις καλύτερες 
προϋποθέσεις για την κατανάλωση του προϊόντος. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την πρώτη 
χρήση αυτών των προϊόντων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραμμή εξυπηρέτησης 
καταναλωτών του κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Ο κατασκευαστής του πλυντηρίου πιάτων δεν 
φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημιές που προέρχονται από την χρήση συμπυκνωμένων απορρυπαντικών 
και δεν παρέχεται εγγύηση. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Κατά την χρήση απορρυπαντικών “2 σε 1”, “3 σε 1”, “4 σε 1” ή “5 σε 1”, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθός του 
είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα στην θήκη απορρυπαντικού χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος να τη σπάσει.  
 

Προσοχή 
Κρατήστε όλα τα απορρυπαντικά σε ασφαλές μέρος, μη προσιτό σε παιδιά. 
Πάντα θα πρέπει να προσθέτετε το απορρυπαντικό στην θήκη λίγο πριν την έναρξη λειτουργίας του 
πλυντηρίου πιάτων. 
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5. ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 
 

Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής, ακολουθείστε τις οδηγίες σχετικά με το γέμισμα του 
πλυντηρίου. Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών και των καλαθιών των 
μαχαιροπήρουνων μπορεί να διαφέρουν από το δικό σας μοντέλο. 
 
 
Οδηγίες πριν και μετά το γέμισμα των καλαθιών 
 

Αφαιρέστε τα μεγάλα υπολείμματα φαγητού από τα σκεύη. Μουλιάστε τα καμένα υπολείμματα 
τροφίμων από τα τηγάνια. 
Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε τα πιάτα κάτω από τρεχούμενο νερό. 
 

Τοποθετήστε τα σκεύη μέσα στο πλυντήριο πιάτων κατά των ακόλουθο τρόπο : 
1. Αντικείμενα όπως φλυτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες/τηγάνια, κλπ, θα πρέπει να τοποθετούνται 

“κοιτάζοντας” προς τα κάτω. 
2. Αντικείμενα με καμπύλες ή κοιλότητες, θα πρέπει να τοποθετούνται πλάγια ώστε να επιτρέπει στο 

νερό να “κυλήσει”. 
3. Όλα τα σκεύη θα πρέπει να ασφαλίζονται στην θέση τους ώστε να μην μπορούν να ανατραπούν. 
4. Όλα τα σκεύη θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση 

των βραχιόνων ψεκασμού κατά τη διάρκεια της πλύσης. 
 

Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν θα πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων καθώς μπορούν εύκολα 
να πέσουν από τα καλάθια. 
 
 
Αφαίρεση σκευών από το πλυντήριο πιάτων 
 

Για να μην πέσει νερό από το άνω καλάθι στο κάτω, σας συνιστούμε να αδείζετε πρώτα το κάτω 
καλάθι και στη συνέχεια το άνω. 
 
 
Γέμισμα του Άνω Καλαθιού 
 

Το άνω καλάθι είναι σχεδιασμένο για να συγκρατεί τα πιο ευαίσθητα και ελαφριά αντικείμενα όπως 
ποτήρια, φλυτζάνια του καφέ και του τσαγιού, τα πιατάκια τους καθώς και πιάτα, μικρά δοχεία και 
ρηχά ταψιά (αρκεί να μην είναι πολύ λερωμένα). 
Τοποθετήστε τα πιατικά και τα σκεύη έτσι ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν από την κίνηση των 
βραχιονων ψεκασμού. 
 

 

1. Φλυτζάνια 

2. Μικρά δοχεία 

3. Μεγαλύτερα δοχεία 

4. Ποτήρια 

5. Πιατάκια 

6. Μεγαλύτερα πιάτα 

7. Πιάτα γλυκού 
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Ρύθμιση του Άνω Καλαθιού 
 

Το ύψος του άνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να δημιουργήσει περισσότερο χώρο, στο 
άνω/κάτω καλάθι, για τα μεγαλύτερα σκεύη. Το ύψος του άνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί 
τοποθετώντας τις ρόδες σε διαφορετικό ύψος στις ράγες. Τα ψηλά αντικείμενα, τα μαχαιροπήρουνα 
σερβιρίσματος, οι κουτάλες της σαλάτας και τα μαχαίρια θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στο ράφι 
έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού. Το ράφι μπορεί να 
αναδιπλωθεί ή να αφαιρεθεί όταν δεν απαιτείται η χρήση του. 
 

 
 
 
Γέμισμα του Κάτω Καλαθιού 
 

Σας συνιστούμε να τοποθετείτε στο κάτω καλάθι τα μεγάλα αντικείμενα, που είναι πιο δύσκολα στο καθάρισμα: 
κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιατέλες σερβιρίσματος και δοχεία, όπως εμφανίζονται παρακάτω. 
Είναι προτιμότερο να τοποθετείτε τις πιατέλες σερβιρίσματος και τα καπάκια στα πλάγια ώστε να μην 
εμποδίζουν την περιστροφική κίνηση των βραχιονων ψεκασμού. 
 

Κατσαρόλες, δοχεία σερβιρίσματος, κλπ θα πρέπει πάντα να τοποθετούνται “κοιτάζοντας” προς τα κάτω. 
Τα βαθιά δοχεία θα πρέπει να τοποθετούνται πλάγια ώστε να μπορεί το νερό να “κυλήσει”. 
Στο κάτω καλάθι υπάρχει δυνατότητα να αναδιπλώνονται τα στηρίγματα ώστε να μπορούν να 
τοποθετηθούν μεγαλύτερες ή περισσότερες κατσαρόλες και τηγάνια. 
 

 

  5. Πιατάκια 

  6. Πιάτα 

  7. Πιατάκια γλυκού 

  8. Οβάλ πιατέλες 

  9. Πιάτα δείπνου 

10. Πιάτα σούπας 

11. Καλάθι για μαχαιροπήρουνα 

 
 
Αναδιπλούμενα στηρίγματα 
 
Για καλύτερο στοίβαγμα των κατσαρόλων και των τηγανιών, 
τα στηρίγματα μπορούν να αναδιπλωθούν, όπως φαίνεται 
στην διπλανή εικόνα. 

 

 

 Άνω ρόδες 

Κάτω ρόδες 

Ράφι Ράφι 

 μέσα 

ΜΕΣΑ 
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Καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα 
 

Τα μαχαιροπήρουνα θα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα με τις λαβές 
τους προς τα κάτω. Εάν υπάρχουν πλευρικά καλάθια, τα κουτάλια θα πρέπει να τοποθετούνται 
χωριστά στις αντίστοιχες υποδοχές. Τα πολύ μακριά αντικείμενα θα πρέπει να τοποθετούνται σε 
οριζόντια θέση στο μπροστινό σημείο του άνω καλαθιού, όπως φαίνεται στην εικόνα. 
 

 

1. Πηρούνια 

2. Κουτάλια της σούπας 

3. Κουταλάκια γλυκού 

4. Κουταλάκια τσαγιού 

5. Μαχαίρια 

6. Κουτάλες σερβιρίσματος 

7. Κουτάλες σάλτσας 

8. Πηρούνια σερβιρίσματος 

 
Ακατάλληλα αντικείμενα για πλύση στο πλυντήριο πιάτων 
 

Μαχαιροπήρουνα με ξύλινες λαβές. 
Πλαστικά αντικείμενα μη ανθεκτικά σε θερμότητα. 
Παλαιότερα αντικείμενα με κολλημένα μέρη, μη ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Αντικείμενα που αποτελούνται από ενώσεις (πλεγμένα). 
Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό. 
Κρυστάλλινα ποτήρια. 
Μεταλλικά αντικείμενα που σκουριάζουν. 
Ξύλινες πιατέλες. 
Αντικείμενα φτιαγμένα από συνθετικές ίνες. 
 
Αντικείμενα περιορισμένης καταλληλότητας για πλύση στο πλυντήριο πιάτων 
 

Ορισμένοι τύποι γυαλικών μπορεί να θαμπώνουν μετά από πολλές πλύσεις. 
Τα στοιχεία από ασήμι και αλουμίνιο έχουν την τάση να αποχρωματίζονται κατά τη διάρκεια της 
πλύσης. 
Τα σχέδια (μοτίβα) πάνω σε γυαλί μπορεί να ξεθωριάσουν εάν πλένονται συχνά σε πλυντήριο πιάτων. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Μην τοποθετείτε αντικείμενα τα οποία είναι λερωμένα με στάχτες από τσιγάρο, κερί, βερνίκι ή μπογιά. 
Εάν αγοράσετε καινούργια πιάτα, παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι είναι κατάλληλα για πλύση σε 
πλυντήριο πιάτων. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Παρακαλούμε μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε πιατικά που δεν είναι 
κατάλληλα για πλύση σε πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι πολυ σημαντικό για να επιτύχετε καλά 
αποτελέσματα της πλύσης και εύλογη κατανάλωση ενέργειας. 

ΜΕΣΑ 

 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
 Μην επιτρέπετε να εξέχουν τα αντικείμενα από 
το καλάθι. 
 Τοποθετείτε πάντα τα αιχμηρά αντικείμενα με το 
αιχμηρό τους σημείο προς τα κάτω. 

 



16 

Γέμισμα με μαχαιροπήρουνα και πιάτα 
 

Πριν ξεκινήσετε το γέμισμα με τα πιατικά, θα πρέπει: 
Να αφαιρέσετε τα μεγάλα υπολείμματα τροφών. 
Να μουλιάσετε τα καμένα υπολείμματα τροφών από τα τηγάνια. 
 
 
Όταν γεμίζετε το πλυντήριο πιάτων με μαχαιροπήρουνα και πιάτα, παρακαλούμε προσέξτε: 
 

Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την περιστροφική κίνηση των 
βραχιονων ψεκασμού. 
Τοποθετείτε τα καμπυλωτά αντικείμενα, όπως τα φλυτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες, κλπ με το στόμιο 
προς τα κάτω ώστε να μην συλλέγεται νερό μέσα τους. 
 
Τα πιατικά και τα μαχαιροπήρουνα δεν θα πρέπει να καλύπτει το ένα το άλλο, ή να σκεπάζονται 
μεταξύ τους. 

 Για να αποφύγετε την ζημιά σε ποτήρια, δεν θα πρέπει να ακουμπά το ένα το άλλο. 
 Τα μεγαλύτερα αντικείμενα τα οποία είναι πιο δύσκολα στο καθάρισμα, θα πρέπει να 
τοποθετούνται στο κάτω καλάθι. 

 Το άνω καλάθι είναι σχεδιασμένο για να συγκρατεί τα πιο ευαίσθητα και ελαφριά αντικείμενα όπως 
ποτήρια, φλυτζάνια του καφέ και του τσαγιού. 

 
 
Προσοχή! 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από την λανθασμένη τοποθέτηση των αιχμηρών αντικειμένων! 
Τα μακριά και/ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα μαχαίρια, θα πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο 
άνω καλάθι. 
 
 
Οι ζημιές στα ποτήρια και στα πιατικά μπορεί να οφείλεται: 
 

 στον τύπο του γυαλιού ή στη διαδικασία παραγωγής. 
 στην χημική σύσταση του απορρυπαντικού. 
 στην θερμοκρασία του νερού και στην διάρκεια του προγράμματος πλυσίματος. 

 
 
Προτάσεις αντιμετώπισης: 
 

 Χρησιμοποιείτε πιατικά και γυαλικά που ενδείκνεται, από τον κατασκευαστή τους, για χρήση σε 
πλυντήριο πιάτων 

 Χρησιμοποιείτε ήπια απορρυπαντικά για πλύση σε πλυντήριο πιάτων. Εάν είναι απαραίτητο 
αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού. 

 Επιλέξτε κάποιο πρόγραμμα με όσο το δυνατόν χαμηλότερη θερμοκρασία. 
 Για να μην προκληθεί ζημιά, αφαιρέστε τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα από το πλυντήριο 
πιάτων το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη του προγράμματος πλύσης. 
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6. ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΚΛΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 
 

Πρόγραμμα Πληροφορίες 
Περιγραφή 
κύκλου 

πλυσίματος 
Απορρυπαντικό 
Πρόπλυση/κυρίως

Απαιτούμενος 
χρόνος 
(λεπτά) 

Κατανάλωση 
Ενέργειας 

(kwh) 

Κατανάλωση
Νερού 
(λίτρα) 

Λαμπρυ- 
ντικό 

 
Εντατικό 

 

 

Για τα πάρα πολύ 
λερωμένα σκεύη όπως 
κατσαρόλες, τηγάνια και 
πιάτα με ξεραμένα 
υπολείμματα φαγητού για 
μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

3 σε 1 
(ή 4/23γρ) 160 1,20 12,0 

 

 
3 σε 1 

Για κανονικά λερωμένα 
φορτία, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε 
πολυλειτουργικά 
απορρρυπαντικά. 

3 σε 1 150 1,08 13,5  

 
Δυνατό 

Για πολύ λερωμένα 
πιάτα και κανονικά 
λερωμένες κατσαρόλες, 
τηγάνια, πιάτα κλπ με 
ξεραμένα υπολείμματα 
φαγητού 

4/23 γρ. 120 1,13 16 
 

 
Κανονικό 

(IEC-EN 50242) 

 

Για κανονικά λερωμένα 
φορτία όπως 
κατσαρόλες, πιάτα, 
ποτήρια και ελαφρώς 
λερωμένα τηγάνια.  
 

4/23 γρ. 155 1,09 13 
 

 
Eco 

 

 

 

4/23 γρ. 160 0,77 10,5 
 

 
Ξέπλυμα 

 

Για σκεύη που 
χρειάζονται μόνο 
ξέπλυμα και στέγνωμα. 
 

 60 0,77 10 
 

 
Γυαλικών 

Για ελαφρώς λερωμένα 
πιατικά και ποτήρια. 15 γρ. 95 0,71 13 

 

 
Γρήγορο 

 

Η πιο σύντομη πλύση για 
ελαφρώς λερωμένα 
φορτία και γρήγορο 
πλύσιμο. 
 

15 γρ. 30 0,5 9  

 
Μούλιασμα 

 

Για το ξέπλυμα των 
πιατικών που σκοπεύετε 
να πλύνετε αργότερα 
στην ημέρα. 
 

8 0,01 3  

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
*ΕΝ 50242 : Αυτό το πρόγραμμα είναι ο κύκλος δοκιμής/ελέγχου. Πληροφορίες για σύγκριση 

σχετικά με τη δοκιμή σύμφωνα με ΕΝ 50242: 
  Χωρητικότητα : 9 σερβίτσια. 

 Θέση άνω καλαθιού : οι άνω ρόδες στις ράγες. 
 Ρύθμιση λαμπρυντικού : 6 
 Η κατανάλωση ενέργειας στην θέση OFF είναι 0W και στην θέση αναμονής είναι 0,75W.

Πρόπλυση (40°C)
Πλύση (60°C) 

Ξέπλυμα (70°C) 
Στέγνωμα 

Πρόπλυση (50°C) Πλύση (55°C) 
Ξέπλυμα  
Ξέπλυμα (65°C) 
Στέγνωμα 

Πρόπλυση (50°C) 
Πλύση (65°C) 
Ξέπλυμα 
Ξέπλυμα  
Ξέπλυμα (55°C) 
Στέγνωμα 

Πρόπλυση 
Πλύση (55°C) 

Ξέπλυμα (65°C) 
Στέγνωμα 

Πρόπλυση 
Πλύση (50°C) 
Ξέπλυμα (65°C) 
Στέγνωμα 

Πλύση (60°C) 

Ξέπλυμα (50°C) 
Στέγνωμα 
Πρόπλυση 
Πλύση (40°C) 

Ξέπλυμα (60°C) 
Στέγνωμα 

Πλύση (40°C) 

Ξέπλυμα (40°C) 

Πρόπλυση 

Αυτό είναι "πρότυπο" 
προγραμμα.  Είναι κατάλληλο 
για κανονικά (συνήθης) λερωμένα 
σκεύη και το πιο αποδοτικό, όσον  
αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης 
ενέργειας και νερού για αυτού του 
τύπου  σκευών. 

Ξέπλυμα

 (50°C)

Ξέπλυμα

Ξέπλυμα

Ξέπλυμα

Ξέπλυμα
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Έναρξη λειτουργίας 
 

Για να ξεκινήσετε έναν κύκλο πλυσίματος... 
1.  Τραβήξτε προς τα έξω το κάτω και το άνω καλάθι, γεμίστε τα με σκεύη και σπρώξτε τα προς τα 

μέσα. Σας συστίνουμε να γεμίζετε πρώτα το κάτω καλάθι. 
2. Γεμίστε την θήκη απορρυπαντικού με απορρυπαντικό. 
3. Ανοίξτε τελείως την παροχή νερού (στην μέγιστη πίεση). 
4. Τοποθετήστε το φις της συσκευής στην πρίζα. Η παροχή ρεύματος είναι 220-240 VAC 50 HZ, οι 

προδιαγραφές της πρίζας είναι 10 Α 250 VAC. Σιγουρευτείτε ότι έχετε ανοίξει τελείως την παροχή 
νερού (στην μέγιστη πίεση). 

5. Ανοίξτε την πόρτα, πιέστε το κουμπί ON/OFF. Τότε θα φωτιστεί η λυχνία ON/OFF. Πιέστε το 
κουμπί επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε τον επιθυμητό κύκλο πλυσίματος. 

6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά την πόρτα της συσκευής. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν η πόρτα κλείνει τελείως ακούγεται ένα “κλικ”.  
7. Όταν ο κύκλος πλυσίματος τελειώσει, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την συσκευή πιέζοντας το 

κουμπί ON/OFF. 
 
 
Αλλαγή προγράμματος πλύσης... 
 

Προϋπόθεση : Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα μόνο όταν έχει περάσει μικρό χρονικό διάστημα 
από την έναρξη του κύκλου πλυσίματος. Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί ήδη να έχει 
απελευθερωθεί και η συσκευή μπορεί ήδη να έχει γεμίσει με νερό. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει 
να τοποθετήσετε πάλι απορρυπαντικό. 
Ανοίξτε την πόρτα και για να ακυρώσετε το τρέχον πρόγραμμα, πιέστε το αντίστοιχο κουμπί επιλογής 
προγράμματος για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Τότε μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα στο 
νέο επιθυμητό. Στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα για να ξεκινήσει η πλύση. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια πλυσίματος, η συσκευή θα σταματήσει την 

λειτουργία της. Όταν θα κλείσετε την πόρτα, η συσκευή θα ξεκινήσει πάλι την 
λειτουργία της μετά από 10 δευτερόλεπτα. 

 

 

Όταν τελειώσει ο κύκλος πλυσίματος, θα αναβοσβήνει η οθόνη για 8 δευτερόλεπτα και θα 
ηχεί ο βομβητής. Εντούτοις, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία καθυστέρησης χρόνου 
έναρξης, η οθόνη θα αναβοσβήνει για 8 δευτερόλεπτα αλλά δεν θα ηχεί ο βομβητής. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Εάν αρχίσουν να φωτίζονται όλες οι λυχνίες, σημαίνει ότι η συσκευή έχει βλάβη. Παρακαλούμε, διακόψτε την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή νερού και καλέστε την τεχνική υπηρεσία. 
 
 
Ξεχάσατε να προσθέσετε κάποιο σκεύος; 
 

Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο σκεύος οποιαδήποτε στιγμή πριν απελευθερωθεί το απορρυπαντικό 
από την θήκη του. 
1. Ανοίξτε λίγο την πόρτα της συσκευής για να σταματήσει την λειτουργία της. 
2. Μόλις σταματήσουν να δουλεύουν οι βραχίονες ψεκασμού, μπορείτε να ανοίξετε τελείως την πόρτα. 
3. Τοποθετήστε το σκεύος που είχατε ξεχάσει. 
4. Κλείστε την πόρτα και το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει πάλι την λειτουργία του μετά από 10 

δευτερόλεπτα. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Είναι επικίνδυνο να ανοίγετε την πόρτα κατά την διάρκεια του 
πλυσίματος καθώς μπορεί να διαφύγει ζεστό νερό και να σας 
προκαλέσει εγκαύματα. 

 



19 

Στο τέλος του κύκλου πλυσίματος 
 

Όταν ο κύκλος πλυσίματος έχει τελειώσει, θα ακουστεί για 8 δευτερόλεπτα ο βομβητής του πλυντηρίου 
και μετά θα σταματήσει. Απενεργοποιείστε την συσκευή πιέζοντας το κουμπί ON/OFF, κλείστε την 
παροχή νερού και ανοίξτε την πόρτα. 
Περιμένετε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσετε να βγάζετε τα σκεύη καθώς είναι ακόμα ζεστά και πιο 
εύθραυστα. Επίσης, θα στεγνώσουν καλύτερα. 
 

 Απενεργοποίση του Πλυντηρίου Πίατων 
 Το πρόγραμμα έχει τερματίσει μόνο όταν η λυχνία του προγράμματος είναι φωτισμένη αλλά δεν 

αναβοσβήνει. 
 1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί ON/OFF. 
 2. Κλείστε την παροχή νερού! 
 

 Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων 
 Τα ζεστά πιατικά είναι ευαίσθητα στα χτυπήματα. Πριν αφαιρέστε τα πιατικά από την συσκευή, 

αφήστε τα να κρυώσουν για περίπου 15 λεπτά. 
 Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, αφήστε την μισάνοιχτη και περιμένετε μερικά λεπτά πριν 

αφαιρέστε τα πιάτα. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι λιγότερο ζεστά και βελτιώνεται το στέγνωμά τους. 
 

 Άδειασμα του πλυντηρίου πιάτων 
 Είναι απόλυτα φυσιολογικό να είναι βρεγμένο το εσωτερικό του πλυντηρίου. 
 Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το άνω. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε να τρέξει 

νερό από το άνω καλάθι στο κάτω. 
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7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 

Σύστημα Φιλτραρίσματος 
 

Το φίλτρο προλαμβάνει τα μεγάλα κομμάτια υπολειμμάτων τροφών ή άλλα αντικείμενα να μπουν μέσα 
στην αντλία. Τα υπολείμματα μπορεί να μπλοκάρουν το φίλτρο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
τα αφαιρέσετε. 
 

 

Το σύστημα φιλτραρίσματος αποτελείται από ένα χοντρό φίλτρο, ένα 
επίπεδο (κυρίως φίλτρο) και ένα μικροφίλτρο (λεπτό φίλτρο). 
 

Κυρίως Φίλτρο   
Σε αυτό το φίλτρο παγιδεύονται υπολείμματα τροφών και σωματίδια 
χώματος. Μέσω ενός ειδικού τζετ ψεκασμού που βρίσκεται στο κάτω 
βραχίονα ψεκασμού, μετατρέπονται σε σκόνη και οδηγούνται στην 
αποχέτευση. 
 

Χονδρό Φίλτρο  
Σε αυτό το φίλτρο παγιδεύονται τα μεγαλύτερα κομμάτια, όπως 
κόκκαλα ή γυαλιά τα οποία θα μπορούσαν να φράσουν τον αγωγό. Για 
να αφαιρέσετε κάποιο κομμάτι που έχει παγιδευτεί σε αυτό το φίλτρο, 
πιέστε απαλά τις στρόφιγγες που βρίσκονται στο άνω μέρος αυτού του 
φίλτρου και σηκώστε το προς τα έξω. 
 

Λεπτό Φίλτρο  
Σε αυτό το φίλτρο παγιδεύονται υπολείμματα τροφών και σωματίδια 
χώματος στον χώρο του φρεατίου και αποτρέπει από το να βρεθούν 
ξανά πάνω στα πιάτα κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος. 

 
- Μετά από κάθε χρήση του πλυντηρίου πιάτων, θα πρέπει να ελέγχετε τα φίλτρα για τυχόν 

φραγμούς. 
- Μπορείτε να αφαιρέσετε το σύστημα φιλτραρίσματος ξεβιδώνοντας το χονδρό φίλτρο. Αφαιρέστε 

οποιαδήποτε υπολείμματα φαγητού και καθαρίστε τα φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό. 
 

 

 
 
Βήμα 1ο Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα και 

σηκώστε το προς τα πάνω. 
 
 
 
 
Βήμα 2ο Σηκώστε προς τα πάνω το Κυρίως Φίλτρο. 
 
 
 
 
 
Βήμα 3ο Σηκώστε προς τα πάνω το Λεπτό Φίλτρο. 
 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Για να τοποθετήσετε πάλι το σύστημα φιλτραρίσματος στην θέση του, ακολουθείστε την αντίστροφη σειρά 
(δηλαδή Βήμα 3ο, Βήμα 2ο, Βήμα 1ο). 
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Συναρμολόγηση του φίλτρου 
 

Για να επιτύχετε καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα, θα πρέπει να καθαρίζετε το σύστημα 
φιλτραρίσματος τακτικά. Το σύστημα φιλτραρίσματος αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα τροφών 
από το νερό που χρησιμοποιείται για την πλύση και του επιτρέπει να ανακυκλώνεται κατά τη διάρκεια 
του κύκλου πλυσίματος. Για αυτόν τον λόγο, σας συστήνουμε να αφαιρείτε τα μεγάλα υπολείμματα 
τροφών που έχουν παγιδευτεί στο φίλτρο μετά από κάθε κύκλο πλυσίματος ξεπλένοντάς το 
ημιικυκλικό φίλτρο και δοχείο κάτω από τρεχούμενο νερό. Για να αφαιρέσετε το σύστημα 
φιλτραρίσματος, τραβήξτε την λαβή του δοχείου προς τα πάνω. Ολόκληρο το σύστημα 
φιλτραρίσματος θα πρέπει να καθαρίζεται μια φορά την εβδομάδα. 
Χρησιμοποιήστε μία βούρτσα καθαρισμού για να καθαρίσετε το χονδρό και το λεπτό φίλτρο. Στη 
συνέχεια επανασυναρμολογήστε το φίλτρο, όπως υποδεικνύονται στις εικόνες, επανατοποθετήστε το 
στην θέση του μέσα στο πλυντήριο πιάτων και πιέστε προς τα κάτω. 
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων χωρίς τα φίλτρα. Η λανθασμένη τοποθέτηση 
του φίλτρου μπορεί να μειώσει την απόδοση της συσκευής και να προκαλέσει ζημιές στα πιατικά και 
τα σκεύη. 
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
 

 Δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων χωρίς τα φίλτρα. 
 Η λανθασμένη τοποθέτηση του φίλτρου μπορεί να μειώσει την απόδοση της συσκευής και να 

προκαλέσει ζημιές στα πιατικά και τα σκεύη. 
 
 
Καθαρισμός των Βραχιονων Ψεκασμού 
 

Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τους βραχίονες ψεκασμού καθώς το σκληρό νερό και τα 
χημικά μπορεί να φράξουν τα τζετ ψεκασμού και τα ρουλεμάν. 
 
 

 

Αφαιρέστε τον άνω βραχίονα ψεκασμού 
Για να αφαιρέσετε τον άνω βραχίονα ψεκασμού, ξεβιδώστε 
δεξιόστροφα και αφαιρέστε το παξιμάδι. Στη συνέχεια 
αφαιρέστε τον βραχίονα. 
 
Αφαιρέστε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού 
Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, τραβήξτε τον 
προς τα πάνω. 
 
Πλύνετε τους βραχίονες ψεκασμού 
Πλύνετε τους βραχίονες ψεκασμού σε διάλυμα χλιαρού νερού 
και χρησιμοποιείστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τα 
τζετ ψεκασμού. Αφού τα ξεπλύνετε σχολαστικά, τοποθετήστε 
τους πάλι στην θέση τους. 
 

 
 
Φροντίδα της συσκευής 
 

Μπορείτε να καθαρίσετε τον πίνακα χειρισμού με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Αφού το καθαρίσετε, 
στεγνώστε το σχολαστικά. 
Για τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιείστε ένα καλής ποιότητας γυαλιστικό κερί. 
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα, λιποδιαλυτικά προϊόντα ή σκληρά απορρυπαντικά σε 
κανένα σημείο/μέρος του πλυντηρίου. 
 
 

ΤΡΑΒΗΞΤΕ 

 ΞΕΒΙΔΩΣΤΕ 
Άνω βραχίονας 

Κάτω βραχίονας 
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Προστασία σε συνθήκες παγωνιάς 
 

Παρακαλούμε λάβετε τα μέτρα σας κατά τη διάρκεια του χειμώνα σχετικά με το κρύο και την συσκευή 
σας. Μετά από κάθε κύκλο πλυσίματος, παρακαλούμε να ενεργήσετε ως ακολούθως: 
1. Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού από την βαλβίδα νερού. 
3. Αφαιρέστε το νερό από την σωλήνα παροχής και την βαλβίδα νερού (χρησιμοποιήστε ένα δοχείο 

για να συλλέξετε το νερό). 
4. Συνδέστε πάλι τον σωλήνα παροχής νερού στην βαλβίδα νερού. 
5. Αφαιρέστε το φίλτρο από το κάτω μέρος της κοιλότητας της συσκευής και χρησιμοποιήστε ένα 

σφουγγάρι για να απορροφήσετε το νερό που έχει απομείνει. 
 
 
Καθαρισμός της Πόρτας 
 

 

Για να καθαρίσετε την άκρη γύρω από την πόρτα, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε μόνο ένα μαλακό και βρεγμένο με χλιαρό νερό πανί. 
Για να αποφύγετε την διείσδυση του νερού στο σύστημα κλειδώματος 
της πόρτας και στα ηλεκτρονικά στοιχεία, μην χρησιμοποιείτε 
οποιοδήποτε σπρέυ καθαρισμού. 
 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
 

 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σπρέυ καθαρισμού για καθαρίσετε την πόρτα του πλυντηρίου, καθώς αυτό 
μπορεί να κάνει ζημιά στο σύστημα κλειδώματος της πόρτας και στα ηλεκτρονικά στοιχεία της συσκευής. 

 Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα και κάποια είδη χάρτινων πετσετών καθώς 
μπορεί να προκαλέσουν γδαρσίματα ή να αφήσουν σημάδια πάνω στην ανοξείδωτη επιφάνεια. 

 
 
Πως να διατηρήσετε το Πλυντήριο Πιάτων σε καλή κατάσταση 
 

 Μετά από Κάθε Χρήση 
 Μετά από κάθε χρήση, θα πρέπει να κλείνετε την παροχή νερού από την συσκευή και να 

αφήνετε την πόρτα μισάνοιχτη ώστε να μην παγιδεύονται οσμές και υγρασία μέσα στην συσκευή. 
 Αφαιρέστε το φις  

 Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης, θα πρέπει πάντα να αφαιρείτε το φις 
της συσκευής από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά και λειαντικά προϊόντα 
 Για να καθαρίσετε το εξωτερικό και τα τμήματα από λάστιχο της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε 

διαλυτικά ή λειαντικά προϊόντα. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μόνο ένα πανί εμποτισμένο 
σε χλιαρό διάλυμα νερού και απορρυπαντικού. Για να αφαιρέσετε κηλίδες και λεκέδες από την 
εσωτερική επιφάνεια της συσκευής, χρησιμοποιείστε ένα πανί εμποτισμένο σε διάλυμα νερού και 
μικρής ποσότητας ξυδιού ή χρησιμοποιείστε ένα ειδικά κατασκευασμένο απορρυπαντικό για 
καθαρισμό πλυντηρίων πιάτων. 

 Όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα 
 Όταν φεύγετε για διακοπές, σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε έναν κύκλο πλυσίματος με 

κενό το πλυντήριο πιάτων (χωρίς φορτίο). Στη συνέχεια αφαιρέστε το φις από την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, κλείστε την παροχή νερού και αφήστε την πόρτα της συσκευής μισάνοικτη. 
Με αυτόν τον τρόπο δεν παγιδεύονται οσμές μέσα στην συσκευή και διατηρούνται τα σημεία 
εφαρμογής (σφράγισης) για περισσότερο καιρό. 

 Μετακινώντας την συσκευή 
 Εάν πρέπει να μετακινήσετε την συσκευή, προσπαθήστε να την διατηρείτε σε κάθετη θέση. Εάν 

είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στην πλάτη της. 
 Σημεία εφαρμογής (σφράγισης) 

 Ένας παράγοντας που προκαλεί οσμές μέσα στο πλυντήριο πιάτων είναι τα υπολείμματα 
τροφών που έχουν παγιδευτεί στα σημεία εφαρμογής (σφράγισης). Για να το αποφύγετε θα 
πρέπει να τα καθαρίζετε περιοδικά με ένα βρεγμένο σφουγγάρι. 
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8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
 

Η εγκατάσταση των σωλήνων νερού και η 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν από επαγγελματίες 
τεχνίτες. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας. 
Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν 
την εγκατάσταση της συσκευής. 
 
Η μη τήρηση του ανωτέρω μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ακόμα 
και θάνατο.  

 
 

● Προετοιμασία Εγκατάστασης 
 

Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις (ηλεκτρική, παροχής 
νερού και αποχέτευση). 
Θα πρέπει να επιλέξετε μία γούρνα του νεροχύτη όπου θα διευκολύνει την σύνδεση των σωληνώσεων 
του πλυντηρίου πιάτων. 
Σημείωση: παρακαλούμε ελέγξτε τα παρεχόμενα αξεσουάρ για την εγκατάσταση (γάτζος για το 
διακοσμητικό πάνελ, βίδα). 
 
 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης 
 

1. Διαλέξτε το σημείο που επιθημείτε την συσκευή λαμβάνοντας υπόψιν να βρίσκεται κοντά στον 
νεροχύτη ώστε να διευκολυνθεί η εγκατάσταση των σωλήνων παροχής νερού και της 
αποχέτευσης (βλ. εικόνα 1). 

2. Εάν η συσκευή πρόκειται να τοποθετηθεί σε γωνιακό ντουλάπι, θα πρέπει να αφήσετε κάποια 
διατήματα (βλ. εικόνα 2) ώστε να μπορεί να ανοίξει η πόρτα της συσκευής. 

 

Εικόνα 1 
Διαστάσεις ντουλαπιού 
Λιγότερο από 5mm μεταξύ 
του άνω μέρους του 
πλυντηρίου και του 
ντουλαπιού και 
ευθυγράμμιση της 
εξωτερικής πόρτας με το 
ντουλάπι. 
 

 

Εικόνα 2 
Ελάχιστο διάστημα όταν η 
πόρτα είναι ανοικτή. 

 

Εισοδοι 
ηλεκτρικής 
παροχής, 

παροχής νερού 
& αποχέτευσης

Διάστημα μεταξύ κάτω 
μέρους ντουλαπιού & 

πατώματος 

πλυντήριο 

πόρτα 
πλυντήριου

Min απόσταση 50mm

ντουλάπι 
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● Διαστάσεις και εγκατάσταση διακοσμητικού πάνελ  

 

1  Το διακοσμητικό ξύλινο 
πάνελ μπορεί να 
τοποθετηθεί σύμφωνα με 
την εικόνα 3 

 
 
 
Εικόνα 3 
Το διακοσμητικό πάνελ μπορεί 
να εγκατασταθεί σύμφωνα με 
τις διαστάσεις που εμφανίζονται 
στην διπλανή εικόνα. 
 
 
 
 

 
 

 
 
2  Εγκαταστήστε τον γάτζο πάνω στο διακοσμητικό ξύλινο πάνελ και εισάγετε τον μέσα στην σχισμή 

στο εξωτερικό της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων (βλ. εικόνα 4a). Αφού τοποθετήσετε το πάνελ, 
στερεώστε το στην εξωτερική πλευρά της πόρτας της συσκευής χρησιμοποιώντας τις βίδες και τα 
μπουλόνια (βλ. εικόνα 4b). 

 

Εικόνα 4a 
Εγκατάσταση του 
διακοσμητικού πάνελ 

 

Άνω γάντζος 

St4 φρεζαρισμένη βίδα

Κάτω γάντζος 
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Εικόνα 4b 
Εγκατάσταση του 
διακοσμητικού ξύλινου πάνελ 
 
1. αφαιρέστε το κάλυμμα 
2. βιδώστε την βίδα. 
3. τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα 

 
 
 
● Ρύθμιση ελατηρίου πόρτας 

 

Τα ελατήρια της πόρτας έχουν ρυθμιστεί από το εργοστάσιο στην σωστή ένταση για την εξωτερική 
πόρτα. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε διακοσμητικό ξύλινο πάνελ, θα πρέπει να προσαρμόσετε 
την ένταση των ελατηρίων της πόρτας. Περιστρέψτε την βίδα ρύθμισης ώστε να τεντώσετε ή 
χαλαρώσετε το μεταλλικό καλώδιο (βλ. εικόνα 5).  
 

Η σωστή αντίσταση του ελατηρίου είναι 
όταν η πόρτα ανοιχτεί πλήρως και 
παραμένει οριζόντια, αλλά μπορεί και 
ανυψώνεται με ένα ελαφρύ σήκωμα ενός 
δακτύλου. 
 
Εικόνα 5 
Ρύθμιση της έντασης του ελατηρίου της 
πόρτας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 x 18 βίδα

κάλυμμα

αποστάτης για το διακοσμητικό πάνελ

γάντζος για το διακοσμητικό πάνελ

Διακοσμητικό πάνελ Εξωτερική πλευρά 
της πόρτας της 

συσκευής
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● Σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης 
 

Τοποθετήστε τον σωλήνα αποχέτευσης σε ένα σωλήνα με διάμετρο τουλάχιστον 4 εκατοστά ή αφήστε 
το να τρέξει στον νεροχύτη, φροντίζοντας να μη λυγίσει ή πιεστεί. Χρησιμοποιήστε το ειδικό πλαστικό 
εξάρτημα στήριξης που παρέχεται μαζί με την συσκευή (εικόνα 6). Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα 
πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 400 και 1000 χιλιοστών και δεν πρέπει να βυθίζεται στον νερό 
ώστε να αποφευχθεί η ροή του προς τα πίσω. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ειδικό πλαστικό εξάρτημα στήριξης θα 
πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένο στον τοίχο ώστε να μην μπορεί να κινηθεί ο σωλήνας 
αποχέτευσης και χυθούν νερά εκτός. 
 

Εικόνα 6 
Σύνδεση σωλήνα αποχέτευσης 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλούμε κρεμάστε τον σωλήνα 

αποχέτευσης είτε με τον τρόπο Α είτε με τον τρόπο Β. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ασφαλίστε το στήριγμα του σωλήνα 
αποχέτευσης στον πάγκο

Εξάρτημα στήριξης σωλήνα αποχέτευσης 

Πάγκος  

Σωλήνας 
αποχέτευσης

Μπροστινό 
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● Βήματα εγκατάστασης της συσκευής 
 

1. Για να τοποθετήσετε την ξύλινη πόρτα πάνω στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του πλυντηρίου, 
παρακαλούμε χρησιμοποιήσετε τα στηρίγματα που παρέχονται. Συμβουλευτείτε το πατρόν για την 
θέση των στηριγμάτων. 

2. Ρυθμίστε την ένταση των ελατηρίων της πόρτας, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί allen (περιστρέψτε 
το δεξιόστροφα για να σφίξετε το δεξί και το αριστερό ελατήριο). Εάν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να 
προκληθεί ζημιά στο πλυντήριό σας (εικόνα 7). 

3. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού με την παροχή κρύου νερού. 
4. Συνδέστε τον σωλήνα αποχέτευσης. Συμβουλευτείτε το διάγραμμα της εικόνας 6. 
5. Συνδέστε με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
6. Επικολλήστε την ειδική ταινία κάτω από την επιφάνεια του πάγκου του ντουλαπιού που θα 

τοποθετηθεί η συσκευή. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι η ταινία είναι στο ίδιο επίπεδο με την άκρη 
της επιφάνειας εργασίας. 

7. Τοποθετήστε τη συσκευή στην θέση της. 
8. Οριζοντιώστε την συσκευή. Τα πίσω πόδια μπορούν να ρυθμιστούν από την μπροστινή πλευρά 

της συσκευής περιστρέφοντας τις βίδες που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της συσκευής (εικόνα 
5Α). Για να ρυθμίσετε τα μπροστινά πόδια χρησιμοποιείστε ένα γαλλικό κλειδί και περιστρέψτε τα 
μπροστινά πόδια μέχρι να ευθυγραμμιστεί η συσκευή (εικόνα 5Β). 

9. Το πλυντήριο πιάτων θα πρέπει να είναι καλά στερεωμένο στην θέση του. Υπάρχουν 2 τρόποι για 
να επιτευχθεί αυτό: 

 Α. Σε συνηθισμένη επιφάνεια εργασίας, στερεώστε την συσκευή χρησιμοποιώντας 2 ξυλόβιδες 
εξασφαλίζοντας όμως ότι το βάρος του πλυντηρίου δεν επιβαρύνεται από την επιφάνεια (εικόνα 6). 

 Β. Σε επιφάνειες εργασίας από μάρμαρο ή γρανίτη, στερεώστε το στήριγμα στο πλευρικό πάνελ 
του πλυντηρίου και στερεώστε το πλυντήριο στα έπιπλα κουζίνας. Τοποθετήστε το λαστιχένιο 
κάλυμμα πάνω στην βίδα (εικόνα7). 

 

 
 
 
 

Εικόνα 7 
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Το πλυντήριο πιάτων θα πρέπει οριζοντιωθεί για να λειτουργούν σωστά τα ράφια των πιάτων και να 
εξασφαλιστούν καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος. 
1. Για να ελέγξετε την ευθυγράμμιση της συσκευής, ελέγξτε την ευθυγράμμιση της πόρτας και των 

ραγών των καλαθιών που βρίσκονται μέσα στον θάλαμο. 
2. Οριζοντιώστε την συσκευή ρυθμίζοντας ξεχωριστά τα 4 πόδια. 
3. Όταν οριζοντιώνετε την συσκευή, προσέξτε να μην αναποδογυρίσει. 
 

 
 
 
 
Εικόνα 8 
Ρύθμιση των ποδιών  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Η μέγιστη ρύθμιση του ύψους των 
ποδιών της συσκευής είναι 60mm. 

 
 
 
Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
 

 
Ηλεκτρικές απαιτήσεις 
 

Παρακαλούμε δείτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών του προϊόντος ώστε να γνωρίζετε την τάση του 
ρεύματος και συνδέστε το πλυντήριο στην κατάλληλη παροχή ρεύματος. 
Χρησιμοποιείστε την απαιτούμενη ασφάλεια 10amp, ασφάλεια με χρονική καθυστέρηση ή διακόπτη 
κυκλώματος που προτείνεται. Θα πρέπει να παρέχετε ξεχωριστό διακόπτη για αυτήν την συσκευή. 
 

 Βεβαιωθείτε πριν 
από την χρήση την 
ύπαρξη σωστής 
γείωσης 

Ηλεκτρική Σύνδεση 
 

Βεβαιωθείτε ότι η συχνότητα και η τάση του ρεύματος αντιστοιχούν στα 
αναγραφόμενα της ετικέτας τεχνικών χαρακτηριστικών. Αρκεί μόνο να βάλετε 
το φις της συσκευής σε πρίζα η οποία είναι σωστά γειωμένη. Εάν η πρίζα που 
πρόκειται να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το φις της συσκευής, 
αντικαταστείστε την πρίζα αντί να χρησιμοποιήσετε αντάπτορες ή παρόμοια 
είδη, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και εγκαύματα. 

 

Ελέγξτε το 
επίπεδο

μπρος-πίσω

Ελέγξτε το επίπεδο,  δεξιά - αριστερά 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για την προσωπική σας ασφάλεια: 

 Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή αντάπτορες. 
   Σε καμία περίπτωση, μην κόβετε ή αφαιρείτε την γείωση από το 
καλώδιο τροφοδοσίας. 
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Τρόπος σύνδεσης του σωλήνα παροχής ασφαλείας 
 

 

Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού με καινούργια σετ 
σωληνών. Μην χρησιμοποιείτε παλιά σετ σωληνώσεων. 
 
Η πίεση του νερού θα πρέπει να είναι μεταξύ 0,04MPa και 1MPa. Στην 
περίπτωση που η πίεση είναι χαμηλότερη από 0,04 MPa, παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε το Τεχνικό μας Τμήμα. 
 
1. Τραβήξτε εντελώς έξω τους σωλήνες παροχής ασφαλείας από τον 

χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου. 
2. Σφίξτε τις βίδες του σωλήνα παροχής ασφαλείας στην βρύση 

χρησιμοποιώντας νήμα ¾ ιντσών. 
3. Πριν ξεκινήσετε την λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων, ανοίξτε πλήρως 

την παροχή νερού. 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Ο σωλήνας παροχής ασφαλείας αποτελείται από διπλά τοιχώματα. Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει την 
διακοπή παροχής νερού στην περίπτωση που ο σωλήνας σπάσει και όταν ο κενός χώρος μεταξύ του 
σωλήνα παροχής και του εξωτερικού κυματοειδή σωλήνα γεμίσει με νερό. 
 
 
Τρόπος αποσυνδεσης του σωλήνα παροχής ασφαλείας 
 

1 Κλείστε την παροχή νερού. 
2. Απελευθερώστε την πίεση νερού πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης πίεσης. Έτσι, εκτονώνεται η 

πίεση του νερού και προστατεύει εσάς και τον χώρο σας από σοβαρά προβλήματα διαρροής νερού. 
3. Ξεβιδώστε τον σωλήνα παροχής ασφαλείας από την βρύση. 
 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 

Συνδέστε τον σωλήνα παροχής κρύου νερού σε υποδοχή με σπείρωμα ¾ ιντσών και βεβαιωθείτε ότι 
είναι καλά στερεωμένο στην θέση του. Εάν οι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή έχουν να 
χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει ώστε να σιγουρευτείτε ότι 
είναι καθαρό, χωρίς ακαθαρσίες. Εάν δεν ληφθεί αυτή η προφύλαξη, υπάρχει κίνδυνος φραγής του 
σωλήνα παροχής νερού και βλάβης της συσκευής. 
 
 
Ενεργοποίηση του Πλυντηρίου Πιάτων 

 

Πριν ξεκινήσετε την λειτουργία του πλυντηρίου, θα πρέπει να ελέγξετε τα ακόλουθα: 
 

1. Αν έχετε οριζοντιώσει και στερεώσει σωστά την συσκευή. 
2. Αν η βαλβίδα παροχής νερού είναι ανοικτή. 
3. Αν υπάρχει διαρροή στις ενώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. 
4. Αν τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα. 
5. Αν έχετε ενεργοποιήσει την παροχή ρεύματος. 
6. Αν οι σωλήνες παροχής νερού και αποχέτευσης είναι λυγισμένοι/τσακισμένοι. 
7. Αν όλα τα υλικά συσκευασίας κλπ έχουν αφαιρεθεί από την συσκευή. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μετά την εγκατάσταση, παρακαλούμε να κρατήσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσεως καθώς είναι χρήσιμο για την χρήση της συσκευής. 
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9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

Πριν καλέσετε το Σέρβις 
 

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση 
 

Έχει καεί η ασφάλεια ή έχει 
ενεργοποιηθεί ο διακόπτης 
ασφαλείας. 

 

Αντικαταστείστε την καμένη ασφάλεια ή κάνε-
τε reset του διακόπτη ασφαλείας. Αφαιρέστε 
από την παροχή ρεύματος οποιαδήποτε 
άλλη συσκευή μοιράζεται το ίδιο κύκλωμα. 

Δεν είναι ενεργοποιημένη η 
παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

Σιγουρευτείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το πλυ-
ντήριο πιάτων & η πόρτα έχει κλείσει σωστά. 
 

Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο παροχής 
ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο με την 
πρίζα του τοίχου. 

Κωδικός Βλάβης: Ε1 
Χαμηλή πίεση νερού. 

Ελέγξτε ότι έχει γίνει σωστή σύνδεση με την 
παροχή νερού & ότι έχει ανοίξει την παροχή 
νερού. 

 

Δεν ξεκινάει 
το πλυντήριο 
πιάτων. 

Λανθασμένο κλείσιμο της 
πόρτας. 

Σιγουρευτείτε ότι έχετε κλείσει / ασφαλίσει 
σωστά την πόρτα της συσκευής 

Έχει τσακίσει ο σωλήνας 
της αποχέτευσης. 

Ελέγξτε τον σωλήνα της αποχέτευσης. 

Έχει φράξει το φίλτρο. Ελέγξτε το χονδρό φίλτρο (βλ. αντίστοιχη 
ενότητα). 

 
 
 
 

Τεχνικά 
Προβλήματα Δεν αντλείται 

νερό από το 
πλυντήριο 
πιάτων. 

Έχει φράξει ο νεροχύτης 
της κουζίνας. 

Ελέγξτε τον νεροχύτη της κουζίνας και 
σιγουρευτείτε ότι αποστραγγίζει σωστά. 
Εάν υπάρχει πρόβλημα, μάλλον χρειάζεστε 
υδραυλικό παρά τεχνικό για το πλυντήριο.  

Ακατάλληλο 
απορρυπαντικό. 

Για να αποφύγετε την δημιουργία σαπουνά-
δας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε απορρυπα-
ντικό ειδικά σχεδιασμένο για πλυντήρια πιά-
των. Στην περίπτωση σαπουνάδας, ανοίξτε το 
πλυντήριο & αφήστε την σαπουνάδα να εξα-
τμιστεί. Συμπληρώστε 1 γαλόνι κρύο νερό 
στον θάλαμο. Κλείστε την πόρτα του πλυντη-
ρίου & ξεκινήστε ένα κύκλο ξεπλύματος ώστε 
να αποστραγγιστεί το νερό. Εάν είναι 
απαραίτητο, επαναλλάβετε την διαδικασία. 

Σαπουνάδα 
στον θάλαμο. 

Έχει χυθεί λαμπρυντικό. Σκουπίζετε πάντα αμέσως το λαμπρυντικό.
Λεκέδες στο 
εσωτερικό του 
θαλάμου. 

Έχει χρησιμοποιηθεί 
απορρυπαντικό με 
χρωστικές ουσίες. 

Σιγουρευτείτε ότι το απορρυπαντικό που 
χρησιμοποιείτε δεν περιέχει χρωστικές 
ουσίες. 

Λευκή 
μεμβράνη 
στην 
εσωτερική 
επιφάνεια. 

Μέταλλα σκληρού νερού. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποι-
είστε ένα υγρό σφουγγάρι με απορρυπαντικό 
πλυντηρίου πιάτων (φορέστε λαστιχένια 
γάντια). Μην χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο 
καθαριστικό καθώς υπάρχει κίνδυνος 
δημιουργίας αφρού & σαπουνάδας. 

Τα αντικείμενα αυτά δεν είναι 
ανθεκτικά στην διάβρωση. 

 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί 
πρόγραμμα πλύσης μετά 
από προσθήκη του αλατιού. 
Ίχνη αλατιού έχουν μπει 
στον κύκλο πλύσης. 

Θα πρέπει πάντα να πραγματοποιείτε ένα 
γρήγορο πρόγραμμα πλύσης χωρίς 
φορτίο κάθε φορά που προσθέτε αλάτι. 

Γενικά 
προβλήματα 

Υπάρχουν 
λεκέδες 
σκουριάς 
πάνω στα 
μαχαιροπή-
ρουνα. 

Το καπάκι της θήκης 
αλατιού είναι χαλαρό. 

Ελέγξτε το καπάκι και σιγουρευτείτε ότι 
έχει κλείσει καλά. 
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Θόρυβος 
χτυπήματος 
μέσα στον 
θάλαμο. 

Κάποιος βραχίονας 
ψεκασμού ακουμπά πάνω 
σε κάποιο αντικείμενο. 

Διακόψτε το πρόγραμμα, αναδιατάξτε τα 
αντικείμενα που εμποδίζουν τον βραχίονα 
ψεκασμού. 

Κροτάλλισμα 
μέσα στον 
θάλαμο. 

Κάποιο πιατικό δεν είναι 
ασφαλισμένο στην θέση 
του. 

Διακόψτε το πρόγραμμα και αναδιατάξτε 
το αντικείμενο που δημιουργεί τον 
θόρυβο. 

 
 
 
 

Θόρυβος 

Θόρυβος 
χτυπήματος 
στους σωλή-
νες νερού. 

Αυτό μπορεί να προκληθεί 
από την εγκατάσταση στον 
χώρο ή τη διατομή των 
σωληνώσεων. 

Δεν έχει καμία επιρροή στην λειτουργία 
του πλυντηρίου πιάτων. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο υδραυλικό. 

Δεν τοποθετήσατε σωστά τα 
πιάτα μέσα στο πλυντήριο. 

Δείτε την αντίστοιχη ενότητα. 

Το πρόγραμμα που επιλέξατε 
δεν ήταν αρκετά ισχυρό. 

Επιλέξτε πιο ισχυρό πρόγραμμα. 
Δείτε την αντίστοιχη ενότητα. 

Δεν τοποθετήθηκε αρκετό 
απορρυπαντικό. 

Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπα-
ντικό ή αλλάξτε απορρυπαντικό. 

Αντικείμενα εμποδίζουν 
την κίνηση των βραχιονων 
ψεκασμού. 

Αναδιατάξτε τα αντικείμενα ώστε να 
κινούνται ελεύθερα οι βραχίονες 
ψεκασμού. 

Τα πιάτα δεν 
είναι καθαρά. 

Το σύστημα φιλτραρίσματος 
δεν είναι σωστά τοποθε-
τημένο ή είναι βρώμικο. 
Βρώμικα ή φραγμένα τζετ 
στους βραχίονες ψεκασμού.

Καθαρίστε και/ή τοποθετήστε το σύστημα 
φιλτραρίσματος σωστά. 
Καθαριστε τα τζετ των βραχιονων 
ψεκασμού (δείτε αντίστοιχη ενότητα). 

Θαμπάδα 
πάνω στα 
ποτήρια. 

Συνδυασμός μαλακού 
νερού και μεγάλης 
ποσότητας 
απορρυπαντικού. 

Εάν έχετε μαλακό νερό, χρησιμοποιήστε 
λιγότερη ποσότητα απορρυπαντικού & 
επιλέξτε έναν πιο σύντομο κύκλο πλυσίμα-
τος για τα ποτήρια ώστε να καθαρίσουν. 

Μαύρα ή γκρι 
σημάδια πά-
νω στα πιάτα. 

Αλουμινένια αντικείμενα 
έχουν τριφτεί πάνω στα 
πιάτα. 

Χρησιμοποιείστε ένα ήπιο λειαντικό 
απορρυπαντικό για να περιορίσετε αυτά τα 
σημάδια. 

Μη 
ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα 
πλύσης 

Έχει παραμεί-
νει απορρυ-
παντικό στην 
θήκη του. 

Τα πιάτα εμπόδιζαν την 
θήκη του απορρυπαντικού.

Γεμίστε ξανά και σωστά το πλυντήριο 
πιάτων. 

Λανθασμένο γέμισμα. Γεμίστε το πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με 
τις οδηγίες που παρέχονται. 

Πολύ λίγο λαμπρυντικό. Αυξήστε την δόση του λαμπρυντικού / 
γεμίστε την θήκη του λαμπρυντικού. 

Αφαιρέσατε τα πιάτα πολύ 
γρήγορα. 

Μην αδειάζετε το πλυντήριο κατευθείαν μετά 
την λήξη της πλύσης. Ανοίξτε την πόρτα λίγο 
ώστε να διαφύγουν οι ατμοί. Ξεκινήστε να α-
δειάζετε το πλυντήριο μόνο όταν τα πιάτα είναι 
τόσο ζεστά ώστε να μπορείτε να τα αγγίξετε 
χωρίς να καείτε. Αδειάστε αρχικά το κάτω 
καλάθι. Αυτό διασφαλίζει να μην στάξει νερό 
από τα σκεύη που βρίσκονται στο άνω καλάθι.

Έχει επιλεγεί λάθος 
πρόγραμμα. 

Στα σύντομα προγράμματα, η θερμοκρασία 
νερού είναι χαμηλότερη. Αυτό επίσης, μειώνει 
την αποτελεσματικότητα στην πλύση. 
Επιλέξτε κάποιο πρόγραμμα με 
μεγαλύτερο χρόνο πλυσίματος. 

Μη 
ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα 
στεγνώματος 

Τα πίατα δεν 
έχουν 
στεγνώσει. 

Χαμηλής ποιότητας σκεύη. Σε αυτά τα σκεύη είναι πιο δύσκολο το 
στέγνωμα. Αυτού του είδους σκεύη, δεν 
είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο 
πλυντήριο πιάτων. 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ 
Στην περίπτωση ορισμένων βλαβών, θα εμφανιστούν οι ακόλουθοι κωδικοί βλαβών στην οθόνη για να 
σας ενημερώσουν: 

 

Κωδικός Εξήγηση Πιθανή Αιτία 
Ε1 Μεγαλύτερος χρόνος εισόδου νερού. Δεν είναι ανοιχτή η παροχή νερού, ή  είναι 

περιορισμένη η ροή νερού, ή η πίεση του νερού 
είναι χαμηλή. 

Ε4 Υπερχείλιση. Μερικά στοιχεία του πλυντηρίου έχουν διαρροή. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 Στην περίπτωση υπερχείλισης, διακόψτε την παροχή νερού πριν καλέσετε το σέρβις. 
 Εάν υπάρχει νερό στο δοχείο της βάσης λόγω της υπερχείλισης ή μικρής διαρροής, 
θα πρέπει να αφαιρέσετε το νερό πριν θέσετε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο. 

 
 
Τεχνικές πληροφορίες 
 

 
Ύψος : 820mm (ρυθμιζόμενο +60mm) 

Πλάτος : 445 mm 
Βάθος : 560 mm 

Τάση συνδεόμενου φορτίου : Βλ. ετικέτα χαρακτηριστικών 
Πίεση νερού : 0,04-1,0MPa 

Παροχή ρεύματος : Βλ. ετικέτα χαρακτηριστικών 
Χωρητικότητα : 9 σερβίτσια 

 



Πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές σύγκρισης που εφαρμόζονται σύμφωνα με ΕΝ 50242 
 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 23+/-2°C 
Σχετική υγρασία (RH) : 55+/-5% 
Τάση παροχής : 230+/-1% V 
Συχνότητα παροχής : 50+/-1% Hz 
Θερμοκρασία παροχής νερού : 15+/-2°C 
Πίεση παροχής νερού : 2,4+/-0,2bar 
Σκληρότητα νερού : 2,5mmol/l 
Αριθμός σερβίτσιων : 9 
Τύπος/ποσότητα απορρυπαντικού : Β/4+23g 
Τύπος/ποσότητα λαμπρυντικού : ΙΙΙ/θέση 6 
Δοκιμαστικό πρόγραμμα :ECO
Φορτίο πλυντηρίου : βλέπε παρακάτω εικόνα 
 

 

   
  1. Φλυτζάνια 
  2. Μικρά δοχεία 
  3. Μεγαλύτερα δοχεία 
  4. Ποτήρια 
  5. Πιατάκια 
  6. Μεγαλύτερα πιάτα 
  7. Πιάτα γλυκού 
   
 
  5. Πιατάκια 
  6. Πιάτα 
  7. Πιατάκια γλυκού 
  8. Οβάλ πιατέλες 
  9. Πιάτα δείπνου 
10. Πιάτα σούπας 
11. Καλάθι για μαχαιροπήρουνα 
 
 
 
 
 
  1. Πηρούνια 
  2. Κουτάλια της σούπας 
  3. Κουταλάκια γλυκού 
  4. Κουταλάκια τσαγιού 
  5. Μαχαίρια 
  6. Κουτάλες σερβιρίσματος 
  7. Κουτάλες σάλτσας 
  8. Πηρούνια σερβιρίσματος 
 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ροδάκια του άνω καλαθιού θα πρέπει να βρίσκονται στις ράγες. 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

Στοιχεία οικιακού πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με EU Directive 1059/2010: 
 
Κατασκευαστής ΤΕΚΑ 
Τύπος / Περιγραφή DW7 41 FI VR02 
Αριθμός σερβίτσιων 9 
Ενεργειακή κλάση  Α+ 
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος  222 kWh 
Κατανάλωση ενέργειας στον κανονικό κύκλο πλυσίματος 0,77 kWh 
Κατανάλωση ενέργειας στη θέση OFF 0 W 
Κατανάλωση ενέργειας στην θέση αναμονής 0,75 W 
Ετήσια κατανάλωση νερού  2940 liter 
Κλάση στεγνώματος  Α 
Κανονικός κύκλος πλυσίματος  ECO 50°C 
Διάρκεια προγράμματος του κανονικού κύκλου πλυσίματος 160 min 
Επίπεδο θορύβου 49 dB(A) re 1 pW 
Τοποθέτηση Εντοιχιζόμενο κάτω του πάγκου 
Δυνατότητα εντοιχισμού Ναι 
Ύψος 82 cm 
Πλάτος 44,5 cm 
Βάθος (με τις συνδέσεις) 56 cm 
Κατανάλωση ενέργειας 1760-2100 W 
Τάση ρεύματος / συχνότητα 220-240 V ~ / 50 Hz 
Πίεση νερού (πίεση ροής) 0,4 – 10 bar = 0.04 – 1 ΜΡa 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

 Α+++ (μέγιστη αποδοτικότητα) έως D (ελάχιστη αποδοτικότητα). 
 Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (222 kWh), έχει υπολογιστεί με 280 κανονικούς 
κύκλους πλύσης χρησιμοποιώντας κρύο νερό και με συνθήκες χαμηλότερης κατανάλωσης. Η 
πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. 

 Η ετήσια κατανάλωση νερού (2940 λίτρα) έχει υπολογιστεί με 280 κανονικούς κύκλους πλύσης. Η 
πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. 

 Α (μέγιστη αποδοτικότητα) έως G (ελάχιστη αποδοτικότητα). 
 Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό σκευών με κανονικό βαθμό λερώματος και 
είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα από την άποψη συνδυασμού κατανάλωσης ενέργειας και νερού. 

 
Η συσκευή συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά Στάνταρντς και οδηγίες : 
- LVD 2006/95/EC 
- EMC 2004/108/EC 
- ErP 2009/125/EC 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν προκύψει σύμφωνα με δεδομένα υπό συγκεκριμένες συνθήκες 
λειτουργίας. 
Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν πολύ ανάλογα με την ποσότητα και το βαθμό λερώματος των 
σκευών, την σκληρότητα του νερού, την ποσότητα του απορρυπαντικού, κλπ. 
 



Austria

Belgium

Bulgaria

Chile

China

Czech Republic

Denmark

Ecuador

Germany

Great Britain

Greece

Hungary

Indonesia

Malaysia

Mexico

Morocco

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Singapore

Spain

Sweden

Thailand

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Venezuela

Vietnam

Küppersbusch Austria

Küppersbusch Belgium S.P.R.L.

Teka Bulgaria EOOD

Teka Chile S.A.

Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.

Teka CZ S.R.O.

Juvél A/S

Teka Ecuador S.A.

Teka Küchentechnik GmbH

Teka Products Ltd.

Teka Hellas A.E.

Teka Hungary Kft.

PT Teka Buana

Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd

Teka Mexicana S.A. de C.V.

Teka Maroc S.A.

Teka B.V.

Intra, A.S

Teka Polska Sp. ZO.O.

Teka Portugal S.A.

S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.

Teka Rus LLC

Teka Singapore PTE Ltd

Teka Industrial, S.A.

Intra Mölntorp AB

Teka (Thailand) Co. Ltd.

Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve 

Teka Ukranie LLC

Teka Middle East Fze

Teka Küchentechnik U.A.E LLC

Teka Andina S.A.

TEKA Vietnam Co., Ltd.

Eitnergasse, 13

Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7

Blvd. “Tsarigradsko Shosse” 135 

Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea

6/F. Datong Business Center, No. 369 Fuxing Middle Rd. 

V Holesovickách, 593

Københavnsvej 222

Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12

Sechsheldener Str. 122

177 Milton Park

Thesi Roupaki - Aspropyrgos

Bajcsy Zsilinszky u. 53

Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3

10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie

Ferrocarril 200, Esquina Norte 29, Col. Moctezuma

73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa

Wijkermeerstraat, 34

Storsand

ul. 3-go Maja 8 / A2

Estrada da Mota - Apdo 533

Sevastopol str., no 24, 5th floor,  of. 15

Barklaya str. 6, bld. 3, Barklay plaza center, office 402

Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square

C/ Cajo,17

Säbyvägen, 8

364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee 

Büyükdere Cad. 24/13

86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance

Building LOB 16, Office 417

Bin Khedia Centre

Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)

803 Dai Minh Convention Tower, 8th Floor

 

1231 Wien

1731 Zellik

1784 Sofia

Pudahuel, Santiago de Chile

200025 Shanghai  

182 00 Praha 8 - Liben

DK-4600 Køge 

Guayaquil 

35708 Haiger

OX14 4SE Milton, Abingdon

193 00 Athens

1065 Budapest

12950 Jakarta

40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

15500 Mexico D.F.

Casablanca

2131 HA Hoofddorp

7563 Malvik

05-800 Pruszków

3834-909 Ilhavo, Aveiro

010992 Bucharest  Sector 1

121087 Moscow âˆ™ Russia

239920 Singapore

39011 Santander

734 93 Kolbäck

10400 Bangkok

80290 Mecidiyeköy, Istanbul

03150 Kyiv 

P.O. Box 18251 Dubai

P.O. Box 35142 Dubai

1070 Caracas

77 Hoang Van Thai, District 7, Ho Chi Minh

 

+43 18 668 022

+32 24 668 740

+359 29 768 330 

+ 56 24 386 000

+86 2 153 076 901

+420 284 691 940

+45 36 340 288

+593 42 100 311

+49 27 713 950

+44 1 235 861 916

+30 2 109 760 283

+36 13 542 110

+62 215 762 272

+60 376 201 600

+52 5 551 330 493

+212 22 674 462

+ 31 235 656 480

+47 73 980 100

+48 227 383 270

+35 1 234 329 500

+40 212 334 450

+7 495 64 500 64

+65 67 342 415

+34 942 355 050

+46 22 040 300

+66 -26 424 888

+90 2 122 883 134

+380 444 960 680

+971 48 872 912

+971 42 833 047

+58 2 122 912 821

+84 854 160 646

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary Address City Phone

“for further information and updated contact adresses, 
please refer to the corporate website”www.teka.com
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