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• Plug must be accessible after installation.

• Remove all packages and transport bolts before using
the appliance. Otherwise, serious damage may result.

Risk of explosion!

•

•

Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed
in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive
substances( such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers,
dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) This may result in
fire or explosion.
Before hand thoroughly rinse items of washing by hand.

• This washing machine is for indoor use only.
• It is not intended for build in usage
• The openings must not be obstructed by a carpet.
• Washing machine shall not be installed in bath room or

very wet rooms as well as in the rooms with explosive or
caustic gases.

• The washing machine with single inlet valve only can be
connected to the cold water supply. The product with
double inlet valves should be correctly connected to the
hot water and cold water supply.

• Plug must be accessible after installation.

Installing the product!

Caution!

SAFETY INSTRUCTIONS
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Installing the product!

Caution!

SAFETY INSTRUCTIONS

Your product is only for home use and is only designed for the 
textiles suitable for machine washing.
Do not climb up and sit on top cover of the machine.
Do not lean against machine door.
Cautions during Handling Machine:
1.Transport bolts shall be reinstalled to the machine by a 

specialized person.
2.The accumulated water shall be drained out of the machine.
3.Handle the machine carefully. Never hold each protruded part 

on the machine while lifting. Machine door can not be used 
as the handle during the conveyance.

4.This appliance is heavy. Transport with care.
Please do not close the door with excessive force. If it is found 
difficult to close the door, please check if the clothes are put in 
or distributed well.
It is forbidden to wash carpets.

Prior to the initial wash, please operate this unit for one full
cycle, empty.
Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. 
Gasoline and alcohol etc. shall not be used as detergents. 
Please only select the detergents suitable for machine washing, 
especially for drum.
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Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items 
such as coins, brooches, nails, screws or stones etc. may cause 
serious damages to this machine.
Please check whether the water inside the drum has been 
drained before opening its door. Please do not open the door if 
there is any water visible.
Be careful of burning when the product drains hot washing 
water.
Never refill the water by hand during washing.
After the program is completed, please wait for two minutes to 
open the door.
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• Stability is very important to prevent the product from
   possible slight displacement.
• Be certain the product is not standing on the power
   cord.
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1. Before Washing

The word "END" will appear on the display

Open tap

Close
machine door

Plug in Add detergent

Quick Start

3. After Washing

• Detergent need to be added
in " case I “after selecting
pre-washing for machines 
with this function.
• Make sure that the drum flaps
are properly lock ed.

• All metal hooks must be 
properly hook ed inside the rear
door flap .

1 2 3

5

2. Washing

Select Programme Select function or
default

Start up

1 2 3

Note!

Note!

Caution!

OPERATIONS
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Close
drum door

•  Check the roller before each laundry ,it must roll smoothly .

• If default is selected, 
step 2 can be skipped 
• The function button line 
chart is for reference only, 
please refer to real product
as standard.

• Before usage, be certain this unit is installed properly.
• Prior to the initial wash, please operate this unit for one full cycle, empty.
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• Washing a single garment can cause a load imbalance and may result on a warning beep from
   the washing machine. It  is advised to add one or more extra clothes to ensure a smooth
   drainage.
• Do not wash any clothes that have come in contact with kerosene, gasoline, alcohol or other
   �ammable substances. 

• When washing a single piece of clothing, it may cause great eccentricity and give
alarm due to great unbalance. Therefore it is suggested to add one or two
more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.
• Don’t wash clothes that have come in contact with kerosene, gasoline, alcohol and 
other flammable materials.

• The working condition of the washer should be 0-40°C. If used under 0°C, the inlet valve 
and draining system may be damaged. If the machine is placed under condition of 0°C or 
less, then it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply 
hose and drain hose are not frozen before use.
• Please check the labels and the explanation of using detergent before wash. Use non-
foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.
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• Washing a single garment can cause a load imbalance and may result on a warning beep from
   the washing machine. It  is advised to add one or more extra clothes to ensure a smooth
   drainage.
• Do not wash any clothes that have come in contact with kerosene, gasoline, alcohol or other
   �ammable substances. 

• When washing a single piece of clothing, it may cause great eccentricity and give
alarm due to great unbalance. Therefore it is suggested to add one or two
more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.
• Don’t wash clothes that have come in contact with kerosene, gasoline, alcohol and 
other flammable materials.

• The working condition of the washer should be 0-40°C. If used under 0°C, the inlet valve 
and draining system may be damaged. If the machine is placed under condition of 0°C or 
less, then it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply 
hose and drain hose are not frozen before use.
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Mixed

Colour

• When using abrasive detergents or softeners, prior to placing them in the appropriate sections
   of the drawer, it is recommended to dissolve in water, thus avoiding the risk of possible 
   blockage of the detergent drawer or a possible water over�ow.
• Choose the right type of detergent for the various washing temperatures to get optimal results
   with less water and energy consumption.
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OPERATIONS

Cotton 

Synthetic

Mixed

Jeans

Sport

Colour 

Baby Care

Favourite

Drum Clean

 Cotton ECO

Quick 15'

Daily Wash 45'

Delicate

Wool

Rinse & Spin

Drain
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OPERATIONS

• In the event of a power failure and while your device is operating, the selected setting / 
   program is saved in smart memory. Once the power has been restored, the program will 
   continue from the point where it stopped.

Programme Ι ΙΙ Programme Ι ΙΙ
Delay Extra Rinse Pre wash Delay Extra Rinse Pre wash

Cotton    Spin Only 

Synthetic    Rinse & Spin  

Mixed    Wool  

Jeans    Delicate   

Sport    Daily Wash 45'   

Colour   Quick 15'  

Baby Care    Cotton Eco 

Drum Clean   

 Means Optional
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OPERATIONS

Programme Default Speed 
(rpm)

Programme Default Speed 
(rpm)

 1200 1300  1200 1300

Cotton 1200 1300 Spin Only 800 1000

Synthetic 1200 1300 Rinse & Spin 800 1000

Mixed 800 1000 Wool 600 600

Jeans 800 800 Delicate 600 600

Sport 800 800 Daily Wash 45' 800 800

Colour 1000 1000 Quick 15' 800 800

Baby Care 800 800 Cotton Eco 800 800

Drum Clean  -  - 
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OPERATIONS OPERATIONS

• Once the Child lock Function is active the buzzer will beep 3 times, when any buttons
  are pressed.
• Press simultaneously the two buttons to deactivate this feature
• Child lock will inactivate all buttons besides the Power Button
• In the event of a power break, the Child Lock will be deactivated. 

Favourite
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OPERATIONS

Mixed

Colour
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OPERATIONS

Mixed

Colour

OPERATIONS

Programme Load Temp. 
(°C)

Default 
Time

Cotton 6.0 7.0 7.5 40 2:40

Synthetic 3.0 3.5 3.75 40 2:20

Mixed 6.0 7.0 7.5 40 1:13

Jeans 6.0 7.0 7.5 60 1:45

Sport 3.0 3.5 3.75 40 1:31

Colour 3.0 3.5 3.75 Cold 1:10

Baby Care 6.0 7.0 7.5 40 1:27

Drum Clean  -  -  - 90 1:18

Spin Only 6.0 7.0 7.5  - 0:12

Rinse & Spin 6.0 7.0 7.5  - 0:20

Wool 2.0 2.0 2.0 40 1:07

Delicate 2.0 2.0 2.0 20 0:49

Daily Wash 45' 2.5 2.5 2.5 40 0:45

Quick 15' 2.0 2.0 2.0 Cold 0:15

Cotton Eco 6.0 7.0 7.0 20 0:55
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MAINTENANCES
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MAINTENANCES
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MAINTENANCES MAINTENANCES
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MAINTENANCES

Model Washing 
Capacity (kg)

Dimensions 
(WxDxH) mm

Net Weight 
(kg)

Rated 
Power (W)

Galaxy GLX06123 6 400x610x875 56 2100
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MAINTENANCES

Galaxy GLX06123

MAINTENANCES
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MAINTENANCES
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MAINTENANCES

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual 
shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations 
and functions are the same.
The company may not be held responsible for any misprinted information. 
The design and the specifications of the product for reasons, such as product 
improvement, are subject to change without any prior notice. 
Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Local 
Distributor for further details.

Scan here to download the latest version of this manual. 
www.inventorairconditioner.com/media-library



Activate your Warranty
l  Visit our web site and activate your warranty via the below link or by 

scanning the QR code

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

l Fill all the fields as shown below

þonce the warranty submission has been completed a confirmation message will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the unit* 

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

To activate the warranty card, please fill in the following fields

* Required field

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Follow the next quick steps to activate your warranty: 

STEP 1 �
Visit our website via the link:  

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor  

or by scanning the QR code, as follows:  

STEP 2 
Fill in the obligatory fields as requested in the “Owner’s details” and “Unit’s details”: 

STEP 4
 Wait for the confirmation email you will receive at the email address you have filled 
in - please also check your spam folder. 

STEP 5
Inventor warranty is now valid! 

STEP 3
Click SEND button at the end of the submission form:

þonce the warranty submission has been completed a confirmation 
message will be sent to your email

Activate your Warranty
l  Visit our web site and activate your warranty via the below link or by 

scanning the QR code

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

l Fill all the fields as shown below

þonce the warranty submission has been completed a confirmation message will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the unit* 

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

To activate the warranty card, please fill in the following fields

* Required field

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Activate your Warranty
l  Visit our web site and activate your warranty via the below link or by 

scanning the QR code

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

l 

þ essage will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the indoor unit*

Serial Number of the outdoor unit*

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

s

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Activate your Warranty
l  Visit our web site and activate your warranty via the below link or by 

scanning the QR code

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

l 

þ essage will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the indoor unit*

Serial Number of the outdoor unit*

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

s

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Activate your Warranty
l  Visit our web site and activate your warranty via the below link or by 

scanning the QR code

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

l 

þ essage will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the indoor unit*

Serial Number of the outdoor unit*

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

s

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Activate your Warranty
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

■  ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Για την ασφάλειά σας, όλες οι πληροφορίες από αυτό το εγχειρίδιο 
θα πρέπει να ακολουθούνται για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο 
πιθανής πυρκαγιάς, έκρηξης ή και ηλεκτροπληξίας, καθώς και για την 
αποτροπή υλικών ζημιών, σωματικής βλάβης ή απώλεια ζωής. 
Επεξήγηση των συμβόλων:

!  Προειδοποίηση!
Aυτό το σύμβολο δείχνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό
ή ακόμα και στον θάνατο.

!  Προσοχή!
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό, 
σε υλικές ζημιές ή και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

 Σημείωση!
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μία ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έναν ελαφρύ 
τερματισμό.

!  Προειδοποίηση!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

 � Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος έχει υποστεί 
βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 � Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τους νέους σωλήνες που 
παρέχονται με την συσκευή και όχι να χρησιμοποιείτε τους 
παλιούς. 

 � Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης της συσκευής, 
αποσυνδέετε την συσκευή από την πρίζα.

 � Αποσυνδέετε πάντα το μηχάνημα από την πρίζα και κλείστε την 
παροχή νερού μετά την κάθε χρήση. Η μέγιστη πίεση εισόδου νερού 
είναι σε pascal, η ελάχιστη πίεση εισόδου νερού είναι σε pascal.

 � Για να διαφυλάξετε την προσωπική σας ασφάλεια, το φις θα 
πρέπει να τοποθετείται σε μία γειωμένη τριπολική πρίζα. Ελέγξτε 
προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι σωστά γειωμένη.

 � Βεβαιωθείτε ότι υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις 
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς 
ασφαλείας.

Κίνδυνος για τα παιδιά!

 � Παρακαλούμε ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ σε παιδιά κάτω των 8 ετών να 
χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, άτομα 
με αναπηρία (ΑμεΑ) ή έλλειψη γνώσης και εμπειρίας, επιβλέπονται, 
ανάλογα με την περίπτωση, από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά 
τους και δεν αναλαμβάνουν διαδικασίες όπως τον καθαρισμό ή την 
συντήρηση της συσκευής.

 � Τα παιδιά, μικρότερα των τριών ετών, πρέπει να παρακολουθούνται 
ώστε να μην παίζουν με την συσκευή.

 � Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς 
πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Διαφορετικά, μπορεί να 
προκληθεί σοβαρή ζημιά. 

 � Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο φις κατόπιν της εγκατάστασης.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κίνδυνος έκρηξης!
 � Μην πλένετε κι μην στεγνώνετε αντικείμενα που έχουν καθαριστεί, 
πλυθεί, εμποτιστεί ή μουλιάσει σε εύφλεκτες η εκρηκτικές ουσίες 
όπως (κερί, λάδι, μπογιά, βενζίνη, απολιπαντικά, διαλύτες στεγνού 
καθαρισμού, κηροζίνη κλπ.) κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά η έκρηξη.

 � Πριν από την πλύση, ξεπλύνετε σχολαστικά τέτοιου είδους 
αντικείμενα.

!  Προσοχή!

Εγκατάσταση του προϊόντος!
 � Αυτό το πλυντήριο είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση σε 
εσωτερικό χώρο.

 � Δεν προορίζεται για εντοιχισμό.
 � Προσέχετε τα ανοίγματα της συσκευής να μην εμποδίζονται από 
χάλια, μοκέτες.

 � Το πλυντήριο ρούχων δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε μπάνια η σε 
πολύ υγρά δωμάτια καθώς και σε δωμάτια με εκρηκτικά ή καυστικά 
αέρια.

 � Το πλυντήριο ρούχων που διαθέτει μονή παροχή νερού πρέπει 
να συνδεθεί μόνο με την παροχή κρύου νερού. Εάν διαθέτει διπλή 
παροχή νερού τότε θα πρέπει αντιστοίχως να συνδεθεί με το ζεστό 
και το κρύο. 

 � Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο φις.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 � Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς 
πριν τη χρήση της συσκευής. 

Κίνδυνος ζημίας στη συσκευή!
 � Το προϊόν είναι μόνο για οικιακή χρήση και σχεδιασμένο μόνο για 
υφάσματα που είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο.

 � Μην σκαρφαλώνετε η κάθεστε πάνω στην συσκευή.
 � Μην στηρίζεται πάνω στην πόρτα του πλυντηρίου.
 � Προφυλάξεις κατά το χειρισμό της συσκευής:
1. Τα μπουλόνια μεταφοράς θα πρέπει να επανατοποθετηθούν στο 
πλυντήριο από κάποιον ειδικό.
2. Το συσσωρευμένο νερό πρέπει να αποστραγγίζεται από την 
συσκευή
3. Φροντίστε να χειρίζεστε την συσκευή με προσοχή. Μην την 
σηκώνετε από τα προεξέχοντα μέρη της. Η πόρτα του πλυντηρίου 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λαβή κατά τη μεταφορά του.    
4. Η συσκευή αυτή είναι αρκετά βαριά. Η μεταφορά της πρέπει να 
γίνεται με προσοχή.

 � Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Αν δυσκολεύεστε 
να κλείνετε την πόρτα, ενδέχεται να μην έχει γίνει σωστά η 
κατανομή των ρούχων μέσα στην συσκευή.

 �  Απαγορεύεται η πλύση χαλιών μοκετών.

Χρήση της συσκευής!
 � Πριν πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, αφήστε την συσκευή να 
λειτουργήσει για έναν ολόκληρο κύκλο χωρίς να έχετε βάλει ρούχα 
στο εσωτερικό.

 � Τα εύφλεκτα, εκρηκτικά η τοξικά διαλυτικά απαγορεύονται.
 � Η βενζίνη και το αλκοόλ κλπ. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
απορρυπαντικά. Επιλέγετε απορρυπαντικά σχεδιασμένα για χρήση 
σε πλυντήρια ρούχων.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 � Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Τα αιχμηρά/άκαμπτα 
αντικείμενα όπως τα νομίσματα, τα καρφιά οι βίδες οι πέτρες κλπ. 
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στο πλυντήριο.

 � Έλεγξε αν το νερό μέσα στο κάδο έχει αδειάσει πρώτου ανοίξετε την 
πόρτα. Μην ανοίγετε την πόρτα αν υπάρχει νερό.     

 � Προσοχή όταν το προϊόν αδειάζει το ζεστό νερό της πλύσης .
 � Μη γεμίζετε ποτέ με νερό χειροκίνητα κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας.

 � Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, περιμένετε 2 λεπτά για να 
ανοίξετε την πόρτα.

!  Συσκευασία / Παλιά συσκευή!

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να ανακυκλώνετε μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα
σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή ζημιά στο
περιβάλλον ή για την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη
απόρριψη των απορριμμάτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα για
την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης .Για να
επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, επικοινωνήστε
με τον έμπορο λιανικής πώλησης όπου το προϊόν 
αγοράστηκε, καθώς μπορούν να πάρουν το προϊόν οι ίδιοι
για την ασφαλή ανακύκλωση.
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EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

■  Περιγραφή προϊόντος

 Σημείωση!
 � Οι εικόνες των προϊόντων είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει το 
πραγματικό προϊόν

Παρελκόμενα

Σωλήνας 
αποστρ/σης

Θυρίδα φίλτρου

Κάδος

Καλώδιο ρεύματος

Πίνακας ελέγχου

Θήκη απορρ/κου

Πόρτα

Τάπες 
μεταφοράς

Σωλήνας 
παροχής 
κρύου νερού

Εγχειρίδιο 
κατόχου
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

■  Εγκατάσταση
Χώρος εγκατάστασης

!  Προειδοποίηση!
 � Η σταθερότητα είναι σημαντική για την αποφυγή της 
μετακίνησης του προϊόντος!

 � Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν πατάει επάνω στο καλώδιο 
του ρεύματος.

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η θέση εγκατάστασης 
πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Σκληρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
3. Επαρκής εξαερισμός.
4. Η θερμοκρασία χώρου πρέπει να είναι πάνω από 0ºC
5. Τοποθετήστε την συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως 
συσκευές καύσης άνθρακα η φυσικού αερίου 

Αφαίρεση της συσκευασίας του πλυντηρίου
!  Προειδοποίηση!

 � Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. Ταινίες, φελιζόλ) Μπορεί να 
είναι επικίνδυνα για παιδιά.

 � Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε όλα τα υλικά 
συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

1. Αφαιρέστε το χαρτόκουτο και τα φελιζόλ συσκευασίας.
2. Σηκώστε το πλυντήριο και αφαιρέστε την βάση της συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι 
το μικρό τρίγωνο φελιζόλ έχει αφαιρεθεί μαζί με το κάτω μέρος. Εάν όχι ξαπλώστε 
το πλυντήριο στο πλάι και στη συνέχεια, αφαιρέστε το μικρό φελιζόλ από το κάτω 
μέρος της συσκευής.
3. Αφαιρέστε την ταινία που συγκρατεί το καλώδιο του ρεύματος και το σωλήνα
αποστράγγισης.
4. Αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής από τον κάδο.

Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς 
!  Προειδοποίηση!

 � Θα πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς από την πίσω πλευρά 
πριν από τη χρήση του προϊόντος. 

 � Θα χρειαστείτε τα μπουλόνια μεταφοράς και πάλι εάν μετακινήσετε το 
προϊόν, οπότε φροντίστε να τα φυλάξετε σε κάποιο ασφαλές μέρος.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα :
1. Χαλαρώστε τα τέσσερα μπουλόνια με ένα κλειδί και στη 
συνέχεια αφαιρέστε τα.
2. Καλύψτε τις τρύπες με τις τάπες μπουλονιών μεταφοράς.
3. Φυλάξτε τα μπουλόνια μεταφοράς για μελλοντική χρήση.

Ευθυγράμμιση του πλυντηρίου
!  Προειδοποίηση!

 � Τα παξιμάδια στα τέσσερα πόδια πρέπει να βιδωθούν σφιχτά στο περίβλημα

1. Ελέγξτε αν τα πόδια είναι σφιχτά συνδεδεμένα στην καμπίνα. Αν όχι, γυρίστε τα 
στις αρχικές τους θέσεις και σφίξτε τα παξιμάδια.
2. Χαλαρώστε το παξιμάδι με ένα κλειδί και περιστρέψτε το πόδι με το χέρι μέχρι να 
ακουμπήσει καλά στο πάτωμα.
3. Ρυθμίστε τα πόδια με ένα κλειδί και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά.

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού.
!  Προειδοποίηση!

 � Για να αποφύγετε διαρροές ή ζημιές από το νερό, τηρείτε τις οδηγίες! 
 � Μην τσακίζετε, πιέζετε, τροποποιείτε η φράζετε τον σωλήνα νερού . 

Συνδέστε το σωλήνα εισαγωγής όπως υποδεικνύεται.

Βρύση με σπείρωμα και σωλήνας εισαγωγής.

Ανύψωση Χαμήλωμα

Κόντρα  
παξιμάδι

Πόδι
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Τοποθέτηση στο σιφόνι  2.  Σύνδεση με την 
αποχέτευση του νιπτήρα.

Σωλήνας αποστράγγισης
!  Προειδοποίηση!

 � Μην στρίβετε και μην τεντώνετε τον σωλήνα αποστράγγισης. Τοποθετήστε 
σωστά το σωλήνα αποστράγγισης, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί 
διαρροή νερού.

Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα 
παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής 
που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της 
συσκευής και περιστρέψτε το σωλήνα 
δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του άκρο του σωλήνα αποστράγγισης :

Σωλήνας  
εισαγωγής νερού

Βαλβίδα εισαγωγής 
νερού
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Γρήγορη έναρξη
!  Προσοχή!
 � Πριν πλύνετε, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι σωστά εγκατεστημένο. 
 � Πριν από την πλύση για πρώτη φορά, το πλυντήριο πρέπει να εκτελέσει 
έναν ολόκληρο κύκλο διαδικασιών χωρίς ρούχα, ως εξής:

1.  Πριν από την πλύση

Συνδέστε 
στην πρίζα.

Βάλτε 
απορρυπαντικό 

Ανοίξτε  
τη βρύση. 

Κλείστε  
τα πτερύγια  
του κάδου

Κλείστε  
την πόρτα  

του πλυντηρίου 

 Σημείωση!
 � Θα πρέπει να τοποθετηθεί 
απορρυπαντικό στη θήκη 
Ι εφόσον επιλέξετε τη 
λειτουργία της πρόπλυσης.

 � Σιγουρευτείτε πως τα πτερύγια 
του κάδου είναι σωστά 
κλειδωμένα.

 � Όλα τα μεταλλικά άγκιστρα 
πρέπει να είναι σωστά 
συνδεδεμένα 
στο πίσω μέρος 
του πτερυγίου 
της πόρτας.

 � Τσεκάρετε τον κάδο πριν 
από κάθε πλύση, πρέπει να 
περιστρέφεται ομαλά.

Επιλέξτε 
πρόγραμμα

Επιλέξτε λειτουργία  
ή κάποια προεπιλογή

Ξεκινήστε

 Σημείωση!
 � Εάν επιλεγεί κάποια 
προεπιλεγμένη λειτουργία, 
μπορείτε να παραλείψετε το 
βήμα 2.

2. Πλύση

3. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Τερματισμός”. 

3 4 5
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■ Πριν από κάθε πλύση
 � Η θερμοκρασία λειτουργίας του πλυντηρίου πρέπει να είναι μεταξύ 0-40 oC. Αν το 
πλυντήριο χρησιμοποιηθεί κάτω από τους 0 oC η βαλβίδα εισόδου και το σύστημα 
αποστράγγισης ενδέχεται να καταστραφούν. Εάν το μηχάνημα έχει τοποθετηθεί 
σε χώρο με θερμοκρασία 0 oC ή λιγότερο, τότε θα πρέπει να μεταφερθεί σε χώρο 
με μεγαλύτερη θερμοκρασία, για να εξασφαλιστεί ότι ο σωλήνας παροχής και ο 
σωλήνας αποστράγγισης δεν θα παγώσουν πριν από την χρήση.

 � Ελέγξτε τις ετικέτες και τις οδηγίες χρήσης του απορρυπαντικού πριν από την 
πλύση. Χρησιμοποιείστε απορρυπαντικό που δεν αφρίζει η που αφρίζει λίγο, 
κατάλληλο για πλυντήρια.  

Ελέγξτε την ετικέτα Αδειάστε τις τσέπες των 
ρούχων

Δέστε τις μεγάλες ζώνες, 
κλείστε τα φερμουάρ ή 
κουμπώστε τα κουμπιά

Τοποθετήστε τα μικρά ρούχα 
μέσα σε σάκο

Γυρίστε το μέσα έξω για 
ρούχα που ξεφτίζουν εύκολα

Ξεχωρίστε τα ρούχα με 
διαφορετική ύφανση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

!  Προειδοποίηση!
 � Όταν πλένετε ένα μόνο ρούχο μπορεί να προκληθεί ανισορροπία στο φορτίο 
και να ενεργοποιηθεί ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα. Για τον λόγο αυτό 
συνίσταται να προσθέσετε ένα ή δυο επιπλέον ρούχα ώστε να γίνει ομαλά η 
αποστράγγιση. 

 � Μην πλένετε ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με κηροζίνη, βενζίνη, 
οινόπνευμα και άλλα εύφλεκτα υλικά.          
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■ Θήκη απορρυπαντικού
Ι   Απορρυπαντικό πρόπλυσης
ΙΙ Απορρυπαντικό κύριας πλύσης 
	Μαλακτικό 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πρόγραμμα Ι ΙΙ Πρόγραμμα Ι ΙΙ
Βαμβακερά  ●  Στύψιμο

Συνθετικά  ●  Ξέβγαλμα & Στύψιμο   

Ανάμεικτα  ●  Μάλλινα ● 

Τζιν  ●  Ευαίσθητα  ● 

Αθλητικά  ●  Καθημερινό 45'  ● 

Χρωματιστά  ●  Γρήγορο 15'  ● 

Βρεφικά  ●  Βαμβακερά ECO ● 

Καθαρισμός Κάδου   

● Υποχρεωτικό                      Προαιρετικό     
  

Πρόπλυση

Μαλακτικό

Κύρια Πλύση

!  Προσοχή!
 � Το απορρυπαντικό θα πρέπει να προστεθεί στη «Θήκη Ι» μόνο αφού επιλέξετε 
τη λειτουργία της πρόπλυσης. 

 Σημείωση!
 � Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή μαλακτικά που έχουν σβολιάσει, πριν 
τα τοποθετήσετε στα αντίστοιχα τμήματα του συρταριού, συνίσταται

 � να τα διαλύσετε με λίγο νερό ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος φραξίματός του 
συρταριού των απορρυπαντικών και της υπερχείλισης κατά την πλήρωση 
τους με νερό..

 � Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για τις διάφορες 
θερμοκρασίες πλύσης ώστε να λάβετε τα καλύτερα αποτελέσματα, με τη 
λιγότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας.



44

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
■ Πίνακας ελέγχου
Μοντέλο: Galaxy GLX06123 6kg

3’’

3’’3’’

Βαμβακερά

Συνθετικά

Ανάμεικτα

Jeans

Αθλητικά

Χρωματιστά

Βρεφικά

Αγαπημένο

Καθαρισμός Κάδου

Βαμβακερά ECO         

Γρήγορο 15’

Καθημερινό 45’

Ευαίσθητα

Μάλλινα

Ξέβγαλμα & Στύψιμο

Στύψιμο

90°

60°

40°

20°

1.200

1.000

800

600

9H

6H

3H

 Σημείωση!
 � Οι εικόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε 
το πραγματικό προϊόν. 

➊ Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 
Η συσκευή ενεργοποιείται/ 
απενεργοποιείται

➌  Επιλογή 
Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε μια
πρόσθετη λειτουργία και ανάβει η 
αντίστοιχη ένδειξη όταν έχει επιλεγεί

 

➋ Έναρξη/Παύση
Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε 
ή να διακόψετε την πλύση 

➍  Προγράμματα 
Διαθέσιμο ανάλογα με το είδος των 
ρούχων

3’’3’’

90°

60°

40°

20°

1.200

1.000

800

600

9H

6H

3H

➎ Οθόνη 
Στην οθόνη εμφανίζει τις ρυθμίσεις τις επιλεγόμενης πλύσης. Η οθόνη
παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της πλύσης

Α

Β

Γ

Δ

Α  Πόρτα κλειδωμένη

Β  Παιδικό κλείδωμα

Γ  Πρόπλυση

Δ  Έξτρα ξέβγαλμα
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Επιλογές
Πρόπλυση:
Η λειτουργία της πρόπλυσης αφορά πλύση πριν από την κυρία πλύση και 

είναι κατάλληλη για να απομακρύνετε την σκόνη που συσσωρεύεται στα ρούχα. 
Πρέπει να τοποθετείτε απορρυπαντικό στη «Θήκη Ι» όταν την επιλέγετε. 

Έξτρα ξέβγαλμα
Επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση τα ρούχα θα ξεπλυθούν μία επιπλέον φορά

Χρονοκαθυστέρηση
Για να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία

1. Επιλέξτε πρόγραμμα  
2. Πιέστε το κουμπί χρονοκαθυστέρησης για να επιλέξτε χρόνο ( 0-24H /3H-6H-9H)
3. Πιέστε το κουμπί [Έναρξη/Παύση] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία της 
χρονοκαθυστέρησης

Ακύρωση λειτουργίας Χρονοκαθυστέρησης:
Πατήστε το κουμπί «χρονοκαθυστέρηση» μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η
ένδειξη ΟΗ. Η λειτουργία πρέπει να ακυρωθεί πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης. 
Αν το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει τότε πρέπει να πατήστε το κουμπί [Έναρξη/
Παύση] και να επιλέξετε εκ νέου πρόγραμμα

!  Προσοχή!
 � Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και ενώ η συσκευή σας είναι σε λειτουργία, 
το επιλεγμένο πρόγραμμα αποθηκεύεται στη μνήμη. Όταν το ρεύμα επανέλθει, 
η λειτουργία του προγράμματος συνεχίζει από το σημείο που σταμάτησε. 

Επιλέξτε  
πρόγραμμα

ΈναρξηΟρίστε  
τον χρόνο
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Άλλες λειτουργίες
Θερμοκρασία
Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε θερμοκρασία (Κρύο, 20°, 40°,60°,90°)

Ταχύτητα στροφών
Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ταχύτητα στροφών
 1200: 0-600-800-1000-1200 

Πρόγραμμα Στροφές (rpm) Πρόγραμμα Στροφές (rpm)
 1200 1300  1200 1300

Βαμβακερά 1200 1300 Στύψιμο 800 1000

Συνθετικά 1200 1300 Ξεβγαλμα & Στύψιμο 800 1000

Ανάμεικτα 800 1000 Μάλλινα 600 600

Τζιν 800 800 Ευαίσθητα 600 600

Αθλητικά 800 800 Καθημερινό 45' 800 800

Χρωματιστά 1000 1000 Γρήγορο 15' 800 800

Βρεφικά 800 800 Βαμβακερά ECO 800 800

Καθαρισμός Κάδου  -  - 

Πρόγραμμα Ι ΙΙ Πρόγραμμα Ι ΙΙ

Χρονοκαθυστέρηση "Επιπλέον 
ξέβγαλμα" Πρόπλυση Χρονοκαθυστέρηση

"Επιπλέον 
ξέβγαλμα" Πρόπλυση

Βαμβακερά    Στύψιμο 

Συνθετικά    Ξέβγαλμα & Στύψιμο  

Ανάμεικτα    Μάλλινα  

Τζιν    Ευαίσθητα   

Αθλητικά    Καθημερινό 45'   

Χρωματιστά   Γρήγορο 15'  

Βρεφικά    Βαμβακερά ECO 

Καθαρισμός Κάδου   

 Προαιρετικό
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!  Προσοχή!
 � Κατά την ενεργοποίηση του παιδικού κλειδώματος και ενώ έχετε πατημένα τα 
κουμπιά, η ηχητική ειδοποίηση θα ακουστεί τρεις φορές. 

 � Για να ακυρώσετε την λειτουργία παιδικού κλειδώματος, πατήστε τα 2 
κουμπιά ([Στροφές] & [Χρονοκαθυστέρηση]) συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα.

 � Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία παιδικού κλειδώματος, όλα τα υπόλοιπα 
κουμπιά είναι κλειδωμένα, με εξαίρεση το [On/Off].

 � Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η λειτουργία παιδικού κλειδώματος 
ακυρώνεται.

!  Προσοχή!
 � Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης, δε θα ακούγονται πλέον ήχοι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Παιδικό κλείδωμα
Για να αποφύγετε λανθασμένο χειρισμό από τα παιδιά

Σίγαση του βομβητή

Αγαπημένο
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή,  για να αποθηκεύσετε στη μνήμη τα 
προγράμματα που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
Επιλέξτε πρώτα το πρόγραμμα πλύσης και τις ρυθμίσεις που θέλετε. Στη 
συνέχεια πατήστε το κουμπί [Θερμοκρασία] συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα 
πριν την έναρξη της πλύσης. Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα της λειτουργίας 
αυτής είναι Βαμβακερά. 

Επιλέξτε πρόγραμμα              Eνεργοποίηση 

Επιλέξτε πρόγραμμα

Πατήστε τα κουμπιά  [Στροφές] & 
[Χρονοκαθυστέρηση] για 3 δεύτερα 
μέχρι να ακούσετε την ηχητική 
ειδοποίηση.

Πιέστε το κουμπί [Στροφές] για 3 δευτ. για να 
θέσετε σε σίγαση την ηχητική ειδοποίηση

Για να ενεργοποιήστε την λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης, πατήστε για 3 
δευτερόλεπτα το κουμπί [Στοφές]. Η ρύθμιση διατηρείται μέχρι την επόμενη  
ρύθμιση.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
■ Προγράμματα

Προγράμματα  
Βρεφικά Καθαρίζει αποτελεσματικά τα βρεφικά ενώ έχει καλύτερη 

απόδοση στο ξέπλυμα για να προστατεύει το δέρμα του μωρού

Καθημερινό 45' Για πλύσιμο λίγων και ελαφρώς λερωμένων ρούχων σε σύντομο 
χρόνο

Ανάμεικτα Πλύσιμο ρούχων από ανάμεικτα υφάσματα (βαμβακερά και 
συνθετικά)

Jeans Ειδικά για τζιν

Χρωματιστά Για ρούχα με έντονα χρώματα, προστατεύει τα χρώματα

Γρήγορο 15' Έξτρα σύντομο πρόγραμμα, κατάλληλο για ελαφρώς λερωμένα 
ρούχα και μικρή ποσότητα μπουγάδας

Ευαίσθητα Για ευαίσθητα υφάσματα που μπορούν να πλυθούν, π.χ. από 
μετάξι, σατέν, συνθετικές ίνες ή ανάμεικτα υφάσματα

Μάλλινα Μάλλινα υφάσματα ή σύμμεικτα με μαλλί που πλένονται στο 
χέρι ή στο πλυντήριο. Ειδικό, απαλό πρόγραμμα πλύσης για την 
αποφυγή συρρίκνωσης, μεγαλύτερες παύσεις του προγράμματος 
(τα υφάσματα παραμένουν στο υγρό πλύσης)

Στύψιμο Επιπλέον στύψιμο με επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος

Ξέβγαλμα & Στύψιμο Επιπλέον ξέβγαλμα με στύψιμο

Βαμβακερά Eco Για μεγαλύτερη απόδοση στο πλύσιμο, αυξάνεται ο χρόνος 
πλύσης

Καθαρισμός Κάδου Ειδικό πρόγραμμα για τον καθαρισμό του κάδου και των 
σωλήνων σε θερμοκρασία 90ο. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
πρόγραμμα δεν μπορείτε να προσθέσετε ρούχα ή άλλα υφάσματα 
για πλύσιμο. Αν προσθέσετε μικρή ποσότητα λευκαντικού 
παράγοντα (χλωρίνη) το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Το 
πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες 
του κάθε χρήστη

Αθλητικά Για πλύσιμο αθλητικών ρούχων
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
■ Πίνακας προγραμμάτων πλύσης 

• Η κλάση ενεργειακής απόδοσης είναι: A+++
Πρόγραμμα δοκιμών ενέργειας : Βαμβακερά 60/40°C.
Ταχύτητα: η μέγιστη ταχύτητα
Μισό φορτίο για πλυντήριο 6,0 Kg: 3,0 Kg.

• Το πρόγραμμα “Βαμβακερά 60/40°C ” είναι το τυπικό πρόγραμμα πλυντηρίου στο 
οποίο αναφέρονται τόσο οι πληροφορίες στην ετικέτα, όσο και το τεχνικό δελτίο. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι κατάλληλο για πλύση βαμβακερών ρούχων 
λερωμένων σε «κανονικό» βαθμό. Είναι επίσης το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα 
όσον αφορά το συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για το πλύσιμο 
αυτού του είδους βαμβακερών ρούχων και η πραγματική θερμοκρασία του νερού 
ενδέχεται να διαφέρει από τη δηλωθείσα θερμοκρασία του προγράμματος. 

 Σημείωση!
 � Οι παράμετροι του πίνακα χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά για τον χρήστη.  
Οι πραγματικές παράμετροι μπορεί να διαφέρουν από τις παραμέτρους του 
παραπάνω πίνακα.

Πρόγραμμα Κιλά Ρούχων Θερμοκρ.  
(°C) Χρόνος

Βαμβακερά 6.0 7.0 7.5 40 2:40

Συνθετικά 3.0 3.5 3.75 40 2:20

Ανάμεικτα 6.0 7.0 7.5 Cold 1:13

Τζιν 6.0 7.0 7.5 40 1:45

Αθλητικά 3.0 3.5 3.75 40 1:31

Χρωματιστά 3.0 3.5 3.75 60 1:10

Βρεφικά 6.0 7.0 7.5 40 1:27

Καθαρισμός Κάδου  -  -  - 40 1:18

Στύψιμο 6.0 7.0 7.5 90 0:12

Ξεβγαλμα & Στύψιμο 6.0 7.0 7.5 – 0:20

Μάλλινα 2.0 2.0 2.0 - 1:07

Ευαίσθητα 2.0 2.0 2.0 Cold 0:49

Καθημερινό 45' 2.5 2.5 2.5 20 0:45

Γρήγορο 15' 2.0 2.0 2.0 40 0:15

Βαμβακερά ECO 6.0 7.0 7.0 60 0:55
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
■ Καθάρισμα και φροντίδα

!  Προειδοποίηση!
 � Πριν από κάθε ενέργεια συντήρησης, παρακαλούμε βγάλτε τη συσκευή από 
την πρίζα και κλείστε τη βρύση. 

Καθαρισμός συσκευής 
Η σωστή συντήρηση του πλυντηρίου μπορεί να παρατείνει τη 
διάρκεια ζωής του. Μπορείτε να καθαρίσετε την επιφάνεια με 
αραιωμένο, μη διαβρωτικό, ουδέτερο απορρυπαντικό. Εάν υπάρχει 
υπερχείλιση νερού, χρησιμοποιήστε ένα πανί και σκουπίστε το 
άμεσα. Δεν επιτρέπεται η χρήση αιχμηρών αντικειμένων. 

 Σημείωση!
 � Απαγορεύεται η χρήση μυρμηκικού οξέος και των αραιωμένων διαλυμάτων 
του ή ισοδύναμών τους, όπως οινόπνευμα, διαλυτικά ή χημικά κ.λ.π.

Καθαρισμός του κάδου
Οι σκουριές που απομένουν μέσα στον κάδο από μεταλλικά αντικείμενα, πρέπει 
να αφαιρούνται αμέσως με καθαριστικά που δεν περιέχουν χλώριο. Μην 
χρησιμοποιείται ποτέ σύρμα.

 

 Σημείωση!
 � Μη βάζετε ρούχα στο πλυντήριο ενώ καθαρίζετε τον κάδο.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Καθάρισμα του φίλτρου εισόδου

 Σημείωση!
 � Το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαριστεί αν εισέρχεται λιγότερο νερό

Πλύσιμο του φίλτρου στη βρύση
1. Κλείστε τη βρύση.
2. Αφαιρέστε από τη βρύση το σωλήνα 
εισαγωγής νερού.
3. Καθαρίστε το φίλτρο.
4. Επανασυνδέστε το σωλήνα νερού που 
αφαιρέσατε στο βήμα 2.

Πλύσιμο του φίλτρου του πλυντηρίου
1. Ξεβιδώστε το σωλήνα νερού από το πίσω 
μέρος του πλυντηρίου
2. Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο με μία 
τσιμπίδα και αφού το πλύνετε τοποθετείστε το 
πάλι στη θέση του.
3. Καθαρίστε το φίλτρο με τη βούρτσα.
4. Τοποθετείστε το φίλτρο και πάλι στη θέση του.
5. Επανασυνδέστε τον σωλήνα νερού.

 Σημείωση!
 � Εάν η βούρτσα δεν είναι καθαρή, μπορείτε να τραβήξετε έξω το φίλτρο και να 
το πλύνετε χωριστά.

 � Επανασυνδέστε τον σωλήνα και ανοίξτε τη βρύση.

Καθάρισμα της θήκης απορρυπαντικού
1. Πιέστε προς τα κάτω το βέλος που βρίσκεται μέσα στο συρτάρι, πάνω στο καπάκι 
του τμήματος του μαλακτικού.
2. Σηκώστε το κλιπ προς τα πάνω και αφαιρέστε το καπάκι.
3. Τοποθετείστε πάλι το καπάκι του τμήματος του μαλακτικού στη θέση του και 
σπρώξτε προς τα μέσα



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 Σημείωση!
 � Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλύτες ή άλλα χημικά για το καθάρισμα.

Καθάρισμα του φίλτρου της αντλίας αποστράγγισης

!  Προειδοποίηση!
 � Να είστε προσεχτικοί με το καυτό νερό.
 � Το διάλυμα απορρυπαντικού αφήστε το πρώτα να κρυώσει.
 � Πριν ξεκινήστε τη διαδικασία καθαρισμού, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα για 
την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

 � Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης φιλτράρει τις ίνες και μικρά ξένα σώματα 
κατά τη διάρκεια της πλύσης.

 � Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά

!  Προσοχή!
 � Βεβαιωθείτε πως η τάπα της βαλβίδας και ο σωλήνας αποστράγγισης έχουν 
επανατοποθετηθεί σωστά. Οι πλάκες της τάπας θα πρέπει να τοποθετηθούν 
σε ευθυγράμμιση με τις πλάκες της οπής, διαφορετικά μπορεί να υπάρξει 
διαρροή νερού.

 � Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει 
επιλεγεί, μπορεί να υπάρχει ζεστό νερό μέσα στην αντλία. Μην αφαιρείτε ποτέ 
το κάλυμμα της αντλίας κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Βεβαιωθείτε 
πως ο κύκλος πλύσης έχει τελειώσει και η αντλία είναι άδεια από νερό. Όταν 
τοποθετείτε το καπάκι πάλι στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι το έχετε σφίξει καλά

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη 
του απορρυπαντικού 
πιέζοντας το σημείο Α.
2. Καθαρίστε τη θήκη με 
τρεχούμενο νερό
3. Τοποθετείστε ξανά τη 
θήκη στη θέση της.

Ανοίξτε το κάτω καπάκι. Ανοίξτε το φίλτρο 
στρέφοντάς το 
αριστερά.

Αφαιρέστε τα ξένα 
σώματα.

Κλείστε το κάτω 
καπάκι.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
■ Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δεν λειτουργεί ή σταματάει να λειτουργεί ξαφνικά. Δοκιμάστε πρώτα να 
βρείτε μια λύση στο πρόβλημα. Εάν δεν βρείτε, επικοινωνήστε με το σέρβις

Περιγραφή Αιτία Λύση
Το πλυντήριο δεν 
ξεκινά

Η πόρτα δεν έχει κλείσει 
καλά

Ξεκινήστε το ξανά αφού κλείσετε 
καλά την πόρτα. Ελέγξτε αν τα 
ρούχα είναι μπλοκαρισμένα.

Η πόρτα δεν ανοίγει Έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία ασφαλείας της 
συσκευής 

Αποσυνδέστε το ρεύμα και 
ξεκινήστε ξανά τη συσκευή

Διαρροή νερού Η σύνδεση του σωλήνα
νερού δεν είναι σφιχτή

Ελέγξτε και σφίξτε τους σωλήνες 
νερού, Καθαρίστε τον σωλήνα 
εξαγωγής.

Κατάλοιπα 
απορρυπαντικού στη 
θήκη

Το απορρυπαντικό έχει 
βραχεί ή σβολιάσει

Καθαρίστε και σκουπίστε τη θήκη 
απορρυπαντικού.

Οι ενδείξεις ή η οθόνη 
δεν ανάβουν

Αποσυνδέστε τη συσκευή 
από το ρεύμα. Πρόβλημα 
σύνδεσης ηλεκτρικής 
πλακέτας ή πλεξούδας.

Ελέγξτε εάν η τροφοδοσία 
διακόπτεται και εάν το 
φις ρεύματος είναι σωστά 
συνδεδεμένο .

Μη φυσιολογικοί 
θόρυβοι

Ελέγξτε εάν έχουν αφαιρεθεί τα 
μπουλόνια στήριξης. Βεβαιωθείτε 
ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε 
σταθερό και επίπεδο δάπεδο.

Περιγραφή Αιτία Λύση
Ε30 Η πόρτα δεν έχει κλείσει 

καλά
Ξεκινήστε το ξανά αφού κλείσετε 
καλά την πόρτα Ελέγξτε αν τα 
ρούχα είναι μπλοκαρισμένα.

Ε10 Πρόβλημα στην εισαγωγή 
νερού κατά το πλύσιμο

Ελέγξτε αν η πίεση του νερού είναι 
πολύ χαμηλή.
Ισιώστε τον σωλήνα νερού. Ελέγξτε 
αν το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου 
έχει φράξει.

Ε21 Υπερβολικός χρόνος για το 
άδειασμα του νερού

Ελέγξτε αν ο σωλήνας 
αποστράγγισης είναι φραγμένος.

Ε12 Υπερχείλιση νερού Ξεκινήστε ξανά το πλυντήριο.
ΕΧΧ Αφαιρέστε από το ρεύμα και δοκιμάστε να το λειτουργήσετε ξανά. 

Εάν το πρόβλημα ξανά εμφανιστεί, επικοινωνήστε με το σέρβις.

 Σημείωση!
 � Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα ξανά 
εμφανιστεί, επικοινωνήστε με το σέρβις.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Παροχή ρεύματος 220-240V-,50Hz
ΜΕΓ. ένταση ρεύματος 10Α

Τυπική πίεση νερού 0,1MPa-1MPa

Μοντέλο Χωρητικότητα 
ρούχ. (kg)

Διαστάσεις 
(ΠxΒxY) (mm)

Καθαρό βάρος 
(kg)

Ονομαστική 
ισχύς (W)

GLX06123 6kg 6.0 400x610x875 56 2100

■ Τεχνικές προδιαγραφές



258min

246min

252min

48

37

37
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 Σημείωση!
 � Ρύθμιση προγράμματος για τις δοκιμές έχει γίνει σύμφωνα με το ισχύον 
πρότυπο ΕΝ60456 για πλύση.

 � Κατά την χρήση των προγραμμάτων δοκιμής, η πλύση του αντίστοιχου 
φορτίου πραγματοποιήθηκε με την μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.

 � Οι πραγματικές παράμετροι εξαρτώνται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής 
και μπορεί να διαφέρουν από τις παραμέτρους των πινάκων.

 � Τα πλυντήρια οικιακής χρήσης είναι εξοπλισμένα με σύστημα διαχείρισης 
ισχύος. Η διάρκεια της κατάστασης αναμονής είναι λιγότερο από 10 λεπτά.

 � Η εκπομπή θορύβου κατά την πλύση / στύψιμο έχει μετρηθεί στο τυπικό 
πρόγραμμα υπό πλήρες φορτίο.

Παρατηρήσεις:

 � Η κλάση ενεργειακής απόδοσης είναι από Α (υψηλότερη απόδοση) έως D 
(χαμηλότερη απόδοση).

 � Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 κύκλους πλύσης για το 
βασικό πρόγραμμα στους 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και 
την κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική 
κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

 � Ετήσια κατανάλωση νερού που βασίζεται σε 220 κύκλους πλύσης για βασικό 
πρόγραμμα 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική 
κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

 � Η κλάση στυψίματος είναι σε κλίμακα από Α (υψηλότερη απόδοση) έως G 
(χαμηλότερη απόδοση).

 � Το βασικό πρόγραμμα 60°C και το βασικό πρόγραμμα 40°C είναι τα βασικό 
προγράμματα πλυσίματος. Τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για το 
καθάρισμα καθημερινών λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι τα πιο 
αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τη συνδυαστική κατανάλωση ενέργειας 
και νερού για το πλύσιμο βαμβακερών ρούχων αυτού του τύπου. Η πραγματική 
θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από τον καθορισμένο κύκλο 
θερμοκρασιών.

 � Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για τις διάφορες θερμοκρασίες  
πλύσης ώστε να έχετε να καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερη κατανάλωση νερού 
και ενέργειας.
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Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς.
Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως 
προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι 
προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. 
Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον 
αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη 
έκδοση.

Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου. 
www.inventoraircondition.gr/media-library
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Ημερομηνία αγοράς μηχανήματος*

Αριθμός παραστατικού* 

Επιπλέον στοιχεία

Να εγγραφώ στο newsletter της Inventor

Στοιχεία ιδιοκτήτη Στοιχεία μηχανήματος

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Υποβολή Εγγύησης
l  Επισκεφθείτε τη σελίδα μας και ενεργοποιήστε την εγγύησή σας μέσω 

του παρακάτω link ή σκανάροντας το QR code

https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor

l Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπως φαίνονται παρακάτω

þΜόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση 
κατοχύρωσης στο email σας

* Απαραίτητο πεδίο

Αποστέλοντας τη φόρμα εγγύησης αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις.

AΠΟΣΤΟΛΗ

Ακολουθήστε τα παρακάτω σύντομα βήματα για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας:  

ΒΗΜΑ 1 �
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:  

https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor  

ή σκανάροντας τον ακόλουθο κωδικό QR:   

ΒΗΜΑ 2 
Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία όπως ζητούνται στα  "Στοιχεία ιδιοκτήτη" 
και "Στοιχεία μηχανήματος":  

ΒΗΜΑ 4
Θα λάβετε σχετικό mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. 
Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο με τα Ανεπιθύμητα εισερχόμενα. 

ΒΗΜΑ 5
Έχετε υποβάλει επιτυχώς την εγγύηση του προϊόντος Inventor! 

ΒΗΜΑ 3
Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο κάτω μέρος της φόρμας υποβολής: 

þΜόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την 
επιβεβαίωση κατοχύρωσης στο email σας
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