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Electric shock!



5

Electric shock!
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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.

It is not intended for build in usage.
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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.

It is not intended for build in usage.

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.
Remove all objects from pockets such as lighters and matches 
before use the appliance.
Do not dry unwashed items in the appliance.
Items that have been soiled with substances such as cooking 
oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, 
turpentine, wax, and wax removers should be washed in hot 
water, with extra amount of detergent before being dried in 
the appliance.
Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, 
waterproof textiles, rubber backed articles and clothes of 
pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the 
machine.
Fabric softeners or similar products should be used as 
recommended in their instructions.

Thismarking indicatesthat thisproductshouldnotbedisposedwithother
householdwastesthroughouttheEU.Topreventpossibleharmtotheenvironment
orhumanhealthfromuncontrolledwastedisposal,recycle it responsibly topromote
thesustainablereuseofmaterial resources.Toreturnyouruseddevice,pleaseuse
thecollectionsystemsorcontact theretailerwheretheproductwaspurchased
Theyreturnandcantakethisproduct forenvironmentalsaferecycling

Acoustic sponge
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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.

5
gas

burning appliances

with the rubber parts.
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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.

5
gas

burning appliances

with the rubber parts.

Connect the inlet pipe as indicated

Tap with threads and inlet hose
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 •  Please make sure to assemble the acoustic sponges, which can effectively
     reduce the noise caused by the machine while working, in order to provide
     you with a more peaceful and quiet l iving environment.

Note!
Acoustic Sponge

2x
2x

1.  Get the machine laid on the floor,
 using some soft material l ike foam
or clothes between the machine
and floor for a protection;

2.  Stick the 2x longer sponges to the
longer bottom edges of machine,

 and the 2x     shorter sponges to the
 shorter bottom edges.

The word "END" will appear on the display

Before usage, be certain this unit is installed properly.
Prior to the initial wash, please operate this unit for one full cycle, empty.

1 2 3 4



13

The word "END" will appear on the display

Before usage, be certain this unit is installed properly.
Prior to the initial wash, please operate this unit for one full cycle, empty.

1 2 3 4

It is recommended to calibrate the washer dryer, to ensure the best performance. The 
appliance is able to detect the amount of laundry loaded. This function is optimizing 
the product performance by minimizing energy and water consumption, saving you 
money and time. For this reason it is recommended to calibrate the appliance before 
use.
1. Remove all accessories from the drum and close the door;
2. Insert the mains plug to the socket;
3. Switch on the washer dryer and press    and      simultaneously for 10 seconds 
until ‘’t19’’ appears on the display;
4. Press the button to start the appliance and wait until ‘’****”” appears on the display.
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• The working condition of the washer should be 5-40°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.

• 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 flammable substances. 

• Do not wash,spin,or dry water-proof seats,mats,or clothing.
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• The working condition of the washer should be 5-40°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.

• 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 flammable substances. 

• Do not wash,spin,or dry water-proof seats,mats,or clothing.

1016

Detergent Dispenser

Caution!
• Detergent only need to be added in " compartment I “after selecting

pre-wash function.
• Do not put laundry beads into the detergent dispenser.

OPERATION

          Pre wash
          Main wash
          Softener

I I
I

Release button to
pull out the dispenser

Means must Means optional 

Model: Galaxy GLXW10D7215 Washer 10kg/ Dryer 7kg 
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/90

Qucik 15’/1h WD
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Programmes 

OPERATION

•   
     actual use conditions.
•   The valves given for programmes other than the ECO 40-60 programme and the 
     Wash and Dry cycle are indicative only.
•   Concerning to EN 60456:2016+A11:2020 With(EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, 
     (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,
     The EU energy efficiency class is: D
     Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
     Energy test program: Wash and Dry;Extra Dry. Other as the default.
     Half load for 10.0kg machine:5.0kg.
     Quarter load for 10.0kg machine:2.5kg.

The above data is for reference only, and the data may change due to different 
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                         GLXW10D7215 

Mix 60℃

Cotton 60℃

20℃

60

2:01
1:20

1:30

1.708
1.528

1.474

0.862
0.549

0.260
4.250

2.186

44

71

71

71

71
67.5

54.0

41.5
108.0

87.0

60
39

30

29

24
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–

--

--

--

--

20

40

90

40

60

40

40

60

Default spin
speed in rpm

Quick 15'/1h WD

Steam Hygiene

ECO 40-60

Wash and Dry

Auto Dry

Time Dry

20oC

Spin Only

Drum Clean

Wool

Baby Care

Mix

Cotton

–

–

–

–

–

–

800

1000

1500

1000

1500

1200

1200

1000

- -

600

1000

1000

1500

1500

Programmes 

OPERATION

•   
     actual use conditions.
•   The valves given for programmes other than the ECO 40-60 programme and the 
     Wash and Dry cycle are indicative only.
•   Concerning to EN 60456:2016+A11:2020 With(EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, 
     (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,
     The EU energy efficiency class is: D
     Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
     Energy test program: Wash and Dry;Extra Dry. Other as the default.
     Half load for 10.0kg machine:5.0kg.
     Quarter load for 10.0kg machine:2.5kg.

The above data is for reference only, and the data may change due to different 
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MFM100-DU1501B/C19E-EU(ND)

Mix 60℃

Cotton 60℃

20℃

60

2:01
1:20

1:30

1.708
1.528

1.474

0.862
0.549

0.260
4.250

2.186

44

71

71

71

71
67.5

54.0

41.5
108.0

87.0

60
39

30

29

24
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OPERATION

26

Spin
When needed, the spinning speed can be adjusted pressing the Speed button in the
following steps:
1400：0-600-800-1000-1200-1400       1500：0-600-800-1000-1200-1500

Pre Wash
Extra washing function before the main washing cycle starts to increase the washing
performance.
Note: Detergent needs to be added to the compartment I.

Extra Rinse
The laundry w ill undergo an extra rinse after selecting this function.

Boost
The function can decrease the washing time.

Temp.
When needed, the washing temperature can be adjusted by pressing the temperature
button in the following steps:  Cold - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Stain Away
Stain Away offers specific treatments for five scenarios(Food, Drinks, Sports & 
Fitness, Outdoor & Workers, Health & Beauty) to professionaly solve according
laundry problems

STAIN AWAY scenarios Wash Cycles Typical stain

Food Cotton，Mix，Baby Care  Fresh Vegetables, Fresh Juice, 
Food Sauce

Drinks Cotton，Mix，Baby Care  Red wine, hot drink, soft drink

Sports & Fitness
 

Cotton，Mix Grass Stains, Dust, Sweat Stains

Outdoor & Workers Grease, Mud Stain, Carbon 
Pigment

Health & Beauty Cosmetics, Blood, Drugs

Cotton，Mix

Cotton，Mix

Usage counter
1 Unplug the equipment for 10s and reconnect again.
2 Power on and within 10s, please press " " a nd " " o n control panel

for around 5s until the device display shows
digits--the value can indicate the t imes of equipment usage.
3 Repeat step 1 again and customer can resume to normal operation.

.

.
simultaneously and continuously

.

Note!



23

Level

Less Dry/ Time Dry

D-1: Less Dry: Only to dry slightly and then is just �nish.
D-2: Normal Dry: Clothes are ready for storing in the wardrobe.
D-3: Extra Dry: Clothes are dried complete to be worn directly.

■  Other Functions

OPERATION
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Function

Function

■  Other Functions
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Function

Function



26



27



28

Fixing bolts still in place.
Floor is not solid or level.
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Fixing bolts still in place.
Floor is not solid or level.

2
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A

Maximum temperature inside the 
treated textile ( °C ) for the washing 
cycle of the households 
washer-dryer, using the wash and 
dry cycle, using the eco 40-60 
programme.

Maximum temperature inside the 
treated textile ( °C ) for the 
washing cycle of the households 
washer-dryer, using the wash and 
dry cycle.

215

51.9

66.9

1.031

1.031

3.424

39

30

29

24
22

0.513
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A

Maximum temperature inside the 
treated textile ( °C ) for the washing 
cycle of the households 
washer-dryer, using the wash and 
dry cycle, using the eco 40-60 
programme.

Maximum temperature inside the 
treated textile ( °C ) for the 
washing cycle of the households 
washer-dryer, using the wash and 
dry cycle.

215

51.9

66.9

1.031

1.031

3.424

39

30

29

24
22

0.513

, (EU) 2019/2023, (EU)2021/340, (EU) 2021/341.
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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 
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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.
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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
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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* 
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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!

 � Χώρες Ε.Ε: 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.

 � Η Γυάλινη πόρτα ενδέχεται να είναι πολύ ζέστη κατά την διάρκεια 
της λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια σας, μακριά 
από το μηχάνημα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και μη 
χρησιμοποιείτε την συσκευή σε δωμάτια με αυξημένη υγρασία 
καθώς και σε δωμάτια με εκρηκτικά καυστικά αέρια.



39

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 � 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.

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.

 � Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες και 
σπίρτα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

 � Μην στεγνώνετε ρούχα που δεν έχουν πλυθεί στη συσκευή.
 � Ρούχα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, 
αλκοόλ, βενζίνη, κηροζίνη, καθαριστικές ουσίες για αφαίρεση 
λεκέδων, τερεβινθίνη, κερί πρέπει πρώτα να πλένονται σε ζεστό 
νερό, με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν στεγνώσουν στη 
συσκευή.

 � Ρούχα που περιέχουν αφρό από καουτσούκ (αφρό λατέξ), 
σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα από 
καουτσούκ και ρούχα με αφρώδες ελαστικό σε βάτες δεν πρέπει να 
στεγνώνουν στο μηχάνημα.

 � Τα μαλακτικά υφασμάτων ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όπως συνιστάται στις οδηγίες τους.

!  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

Επάνω κάλυμμαΣωλήνας 
παροχής  
νερού

Θήκη απορρ/κου

Πόρτα

Τάπες 
μεταφοράς

Σωλήνας 
παροχής 
κρύου νερού

Εγχειρίδιο 
κατόχου

Ηχομονωτικό 
Αφρώδες 
Υλικό
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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 5ºC
5. Τοποθετήστε την συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως  
συσκευές καύσης άνθρακα η φυσικού αερίου. 

Αφαίρεση της συσκευασίας του πλυντήριου στεγνωτήριου
!  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 μαζί με τις λαστιχένιες 
ροδέλες 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 . 

Ανύψωση Χαμήλωμα

Κόντρα  
παξιμάδι

Πόδι
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2x
2x

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.

Ηχομονωτικό Αφρώδες Υλικό

Βρύση με σπείρωμα και σωλήνας εισαγωγής. 

Συνδέστε το σωλήνα εισαγωγής 
όπως υποδεικνύεται.

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

 � Βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει τα ηχομονωτικά σφουγγάρια  , τα οποία 
μπορούν να μειώσουν το θόρυβο που προκαλείται από το μηχάνημα κατά την 
λειτουργία του, προκειμένου να σας παρέχουν ένα πιο ήσυχο περιβάλλον.

!  Σημείωση

1.  Τοποθετήστε το μηχάνημα στο πάτωμα, χρησιμοποιώντας 
κάποιο μαλακό υλικό, όπως αφρώδες υλικό ή κάποιο ύφασμα 
μεταξύ του μηχανήματος και του δαπέδου για προστασία.

2.  Κολλήστε τα μακρύτερα σφουγγάρια στα μακρύτερα κάτω 
άκρα του μηχανήματος και τα μικρότερα σφουγγάρια στα 
μικρότερα κάτω άκρα.
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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 

ολόκληρη τη διαδικασία πλύσης και στεγνώματος χωρίς ρούχα, ως εξής:

1.  Πριν από την πλύση

 Σημείωση!
 � Θα πρέπει να προστεθεί απορρυπαντικό στην θήκη I αφού επιλέξετε και λειτουργία πρόπλυσης.

2. Πλύση
4

3. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης
Ακούγεται η ηχητική ειδοποίηση και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “End” Το εικονίδιο κλειδώματος 
πόρτας καθώς και οι ενδείξεις [Έναρξη / Παύση] αναβοσβήνουν με αντίστοιχο ηχητικό σήμα ή δύο μικρές 
ενδείξεις αναβοσβήνουν στην οθόνη.

1. Ενεργοποιείστε τη 
συσκευή

2.  Eπιλέξτε πρόγραμμα 
3.  Επιλέξτε επιπλέον 

ρυθμίσεις
4. Πιέστε Έναρξη

 � Συνιστάται να βαθμονομήσετε το στεγνωτήριο, για να εξασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση. Η συσκευή 
μπορεί να ανιχνεύσει την ποσότητα των ρούχων που έχουν φορτωθεί. Αυτή η λειτουργία βελτιστοποιεί 
την απόδοση του προϊόντος ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας και νερού, εξοικονομώντας σας 
χρήματα και χρόνο. Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται να βαθμονομήσετε τη συσκευή πριν τη χρήση.

 � 1. Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ από το κάδο και κλείστε την πόρτα.
 � 2. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα.
 � 3. Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και πατήστε ταυτόχρονα (        ) και (         ) για 10 δευτερόλεπτα έως ότου 

εμφανιστεί η ένδειξη “t19” στην οθόνη.
 � 4. Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 

“****” “

1. Συνδέστε  στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση. 
3. Κλείστε την πόρτα 
4. Βάλτε το απορρυπαντικό.
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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. 

 � Μην πλένετε, στύβετε ή στεγνώνετε αδιάβροχα προστατευτικά καθισμάτων, 
χαλάκια ή ρούχα.



Γρήγορο 15’/1 Ώρα 

Πλύσιμο/Στέγνωμα

Απο τείρωση Με Ατμόσ

ECO 40-60

20℃

Πλύσιμο και Στέγνωμα

Αυτόματο Στέγνωμα

Χρόνος Στεγνώματος

Στύψιμο

Καθαρισμός Κάδου

Μάλλινα

Βρεφικά 

Ανάμεικτα

Βαμβακερά
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•  
 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Σημείωση!

Προτεινόμενο είδος 
απορρυπαντικού

20/30
40/60/90

/

/ 03 02

Κρύο/20/
30/40

Προγράμματα πλύσης Είδος ρούχων και υφασμάτωνΘερμοκρασία

20

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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1018

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Η συσκευή ενεργοποιείται/απενεργοποιείται

Έναρξη/Παύση
Πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε ή 
διακόψετε τη λειτουργία πλύσης

Προγράμματα
Περιστρέψτε για την επιλογή 
προγράμματος σύμφωνα με το είδος των 
ρούχων

Επιλογή 
Πιέστε το κουμπί για επιλογή της 
αντίστοιχης ρύθμισης. Η φωτεινή ένδειξη 
ανάβει όταν επιλεχθεί

11

3

12

4

Οθόνη
Στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο πρόγραμμα, ο υπολειπόμενος χρόνος, λοιπές επιλογές, καθώς 
και κάποια μηνύματα που αφορούν το πλυντήριο. Η οθόνη παραμένει ενεργή καθ' όλη τη διάρκεια 
του κύκλου λειτουργίας.

5

Πίνακας ελέγχου

A   Οθόνη

A

B

C

DE

F

G

H

Model: Galaxy GLXW10D7215 Washer 10kg/ Dryer 7kg 

B   Παιδικό 
     κλείδωμα

C   HYGIENE PRO

D  Επαναφόρτωση E   Κλείδωμα πόρτας

F   Πρόπλυση G   Επιπλέον 
     ξέβγαλμα

H  Επίπεδα στεγνώματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

20ºC

Αυτόματo
Στέγνωμα  

Αγαπημένο Γρήγορο 15’/1h Πλύσιμο
& Στέγνωμα     

Βαμβακερά Αποστείρωση
Με Ατμό

Στύψιμο Χρόνος 
Στεγνώματος  

Καθαρισμός
Κάδου

Ανάμεικτα ECO 40ºC-60ºC

Μάλλινα  Πλύσιμο &
Στέγνωμα      

Βρεφικά 

15 234

ΠρόπλυσηB

D

ΟθόνηA

Wash Time             Delay Time         
 
Speed                    Error           

End                            Temp.
                                  

A

I

C

Κλείδωμα
Πόρτας C

Καθυστέρηση
ΈναρξηςE

H

F G

Επιπλέον ΞέβγαλμαH

Πρόπλυση - Πλύση -
Ξέβγαλμα - ΣτροφέςI

B

DE

FG
Παιδικό
Κλείδωμα

Stain
Away

Ενίσχυση
Απόδοσης
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1018

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Η συσκευή ενεργοποιείται/απενεργοποιείται

Έναρξη/Παύση
Πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε ή 
διακόψετε τη λειτουργία πλύσης

Προγράμματα
Περιστρέψτε για την επιλογή 
προγράμματος σύμφωνα με το είδος των 
ρούχων

Επιλογή 
Πιέστε το κουμπί για επιλογή της 
αντίστοιχης ρύθμισης. Η φωτεινή ένδειξη 
ανάβει όταν επιλεχθεί

11

3

12

4

Οθόνη
Στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο πρόγραμμα, ο υπολειπόμενος χρόνος, λοιπές επιλογές, καθώς 
και κάποια μηνύματα που αφορούν το πλυντήριο. Η οθόνη παραμένει ενεργή καθ' όλη τη διάρκεια 
του κύκλου λειτουργίας.

5

Πίνακας ελέγχου

A   Οθόνη

A

B

C

DE

F

G

H

Model: Galaxy GLXW10D7215 Washer 10kg/ Dryer 7kg 

B   Παιδικό 
     κλείδωμα

C   HYGIENE PRO

D  Επαναφόρτωση E   Κλείδωμα πόρτας

F   Πρόπλυση G   Επιπλέον 
     ξέβγαλμα

H  Επίπεδα στεγνώματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
■ Προγράμματα

Προγράμματα  
Βαμβακερά Βαμβακερά υφάσματα, ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες

Αυτόματo Στέγνωμα Σε αυτό το πρόγραμμα γίνεται αυτόματα το στέγνωμα των 
ρούχων για την επίτευξη της καλύτερης απόδοσης του 
στεγνωτηρίου.

Χρόνος Στεγνώματος Μπορείτε να επιλέξετε έναν καθορισμένο χρόνο για το 
στέγνωμα.

Βρεφικά Πλύσιμο των βρεφικών ρούχων, μπορεί να κάνει τα ρούχα 
του μωρού πιο καθαρά και να βελτιώσει την απόδοση του 
ξεβγάλματος για να προστατεύσει το δέρμα του μωρού.

Ανάμεικτα Πλύσιμο συνθετικών ρούχων, όπως για παράδειγμα:
πουκάμισα, παλτά, μεικτής ύφανσης. Όταν πλένετε 
πλεκτά ρούχα, θα πρέπει να μειώνετε την ποσότητα του 
απορρυπαντικού καθώς εξαιτίας της πλέξης των κλωστών 
δημιουργείται εύκολα αφρός

20oC Προεπιλογή στους 20°C, μπορεί να επιλεχθεί και η κρύα 
πλύση.

ECO 40-60 Οικολογική πλύση με προεπιλογή στους 40°C-60°C

Αποστείρωση Με Ατμό Η πλύση πραγματοποιείται στους 70°C, εξασφαλίζοντας
πλήρη αποστείρωση. Το πρόγραμμα προτείνεται για φόρτωση
βάρους κάτω των 5 κιλών

Γρήγορο 15’/1 Ώρα 
Πλύσιμο & Στέγνωμα

Αυτή η διαδικασία είναι κατάλληλη για το πλύσιμο λίγων και 
όχι πολύ βρώμικων ρούχων σε λίγο χρόνο/Για συνθετικά 
ρούχα μικρού μεγέθους ή πουκάμισα. Ο περιορισμός στο 
φορτίο είναι ένα κιλό.                                         
* Για να επιλέξετε τη λειτουργία Quick Wash 15’: επιλέγετε το 

πρόγραμμα  Γρήγορο 15’/1 Ώρα Πλύσιμο & Στέγνωμα. 
   Για να επιλέξετε το πρόγραμμα 1 Ώρα Πλύσιμο & Στέγνωμα: 
επιλέγετε το πρόγραμμα  Γρήγορο 15’/1 Ώρα Πλύσιμο & 
Στέγνωμα και πατάτε και το κουμπί στεγνώματος (σύμβολο 
dry)

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

Τα προγράμματα είναι διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο πλυντηρίου.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
■ Προγράμματα

Σημείωση!
 � Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας 
είναι γενικά εκείνα που αποδίδουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και 
μεγαλύτερη διάρκεια.

 � Η φόρτωση του οικιακού πλυντηρίου μέχρι τη χωρητικότητα που 
υποδεικνύεται για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

 � Ο θόρυβος και η εναπομένουσα υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα 
περιστροφής: όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιστροφής στη φάση 
περιστροφής, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη είναι η 
υπόλοιπη περιεκτικότητα σε υγρασία.

!  Προσοχή!
 � Εάν υπάρχει διακοπή στην παροχή ρεύματος ενώ το μηχάνημα λειτουργεί, 
μια ειδική μνήμη αποθηκεύει το επιλεγμένο πρόγραμμα. Το μηχάνημα θα 
συνεχίσει το πρόγραμμα όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

 � Σχετικά με το EN 60456: 2016 / prA2019 Με (ΕΕ) 2019/2014, (ΕΕ) 2019/2023,
Η ευρωπαική ενεργειακή κλάση είναι: D
Πρόγραμμα δοκιμής ενέργειας: ECO 40-60. Άλλο ως προεπιλογή.
Πρόγραμμα ενεργειακής δοκιμής: Πλύσιμο και Στέγνωμα · Extra Dry. Άλλο ως προεπιλογή.
Μισό φορτίο 10.0Kg: 5.0Kg.
Ένα τέταρτο του φορτίου 10,0Kg: 2,5Kg

Μάλλινα Μάλλινα υφάσματα ή υφάσματα ανάμεικτα με μαλλί που 
πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ειδικό, απαλό πρόγραμμα 
πλύσης για την αποφυγή συρρίκνωσης, μεγαλύτερες παύσης 
του προγράμματος

Στέγνωμα Επιπλέον στύψιμο με επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος

Πλύσιμο και Στέγνωμα Το τυπικό ενεργειακό πρόγραμμα
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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Κρύα Πλύση 20ºC 5 20 1:01 0,195 44 20 65%/1000

Βαμβακερά  60ºC 10 60 3:44 1.708 71 60 53%/1500

Βρεφικά 10 60 2:01 1.528 71 60 65%/1000

Συνθετικά 10 40 1:20 0,871 71 40 65%/1000

Συνθετικά 60ºC 10 60 1:30 1.474 71 60 65%/1000

ECO 40-60

10 - 3:59 0,862 67,5 39 53.9%/1450

5 - 3:00 0,549 54 30 53.9%/1450

2,5 - 3:00 0,26 41,5 22 53.9%/1450

Πλύσιμο/
Στέγνωμα

7 - 9:40 4.250 108 29 3%/1450

3,5 - 7:00 2.186 87 24 3%/1450

 -Τα παραπάνω δεδομένα είναι μόνο για λόγους αναφοράς και τα δεδομένα ενδέχεται να 
αλλάξουν λόγω διαφορετικών συνθηκών χρήσης.
- Οι μετρήσεις που δίνονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος ECO 40-60 και του 
Κύκλος πλύσης και στεγνώματος είναι μόνο ενδεικτικές.
- Όσον αφορά το πρότυπο EN 60456:2016+A11:2020 με (ΕΕ) 2019/2014, (ΕΕ) 2019/2023, 
(EU) 2021/340, (EU) 2021/341,
Η κλάση ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ είναι: D
Πρόγραμμα ενεργειακών δοκιμών: ECO 40-60. Άλλο ως προεπιλογή.
Πρόγραμμα ενεργειακών δοκιμών: Στεγνώστε επιπλέον. Άλλο ως προεπιλογή.
Μισό φορτίο για μηχάνημα βάρους 10,0 κιλών: 5,0 κιλά.
1/4  φορτίο για μηχάνημα 10,0kg: 2,5kg.J22
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■ Επιλογές

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 Σημείωση!
 � Για τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής, τον χρόνο προγράμματος και άλλες 
λεπτομέρειες του ECO 40-60 και προγράμματα πλύσης και στεγνώματος, 
ανατρέξτε στο περιεχόμενο του δελτίου προϊόντος.

 � Ο πίνακας δείχνει ποιος κύκλος προσφέρει ποιες επιλογές προσαρμογής. Εάν 
δεν είναι δυνατή η προσαρμογή για έναν κύκλο δεν θα υπάρχει πληροφορία 
στο πίνακα.

Πρόγραμμα Προεπιλεγμένη
θερμοκρασία 

Προεπιλεγμένες
στροφές

Επιπλέον λειτουργίες

Γρήγορο 15’/1 Ώρα 
Πλύσιμο/Στέγνωμα

- 800

Αποστείρωση Με 
Ατμό

60 1000

ECO 40-60 - 1500 - 

20oC 20 1000

Πλύσιμο και 
Στέγνωμα

40 1500 - 

Αυτόματo Στέγνωμα - 1200 - 

Χρόνος Στεγνώματος - 1200 - 

Στύψιμο - 1000 - 

Καθαρισμός Κάδου 90 --  - 

Μάλλινα 40 600

Βρεφικά 60 1000

Ανάμεικτα 40 1000

Βαμβακερά 40 1500
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Θερμοκρασία
Πιέστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία (Κρύο,20°C,30°C,40°C,60°C,90°C)

Στροφές
Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε τις στροφές (0-400-600-800-1000-1200-1500)

Πρόπλυση
Η λειτουργία πρόπλυσης πριν τον κύριο κύκλο πλύσης, αυξάνει την απόδοση πλύσης.

Επιπλέον ξέβγαλμα
Όταν επιλεχθεί η λειτουργία για επιπλέον ξέβγαλμα, ο κύκλος ξεβγάλματος θα 
επαναληφθεί για καθαρισμό σε βάθος.

Boost
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μειώσει το χρόνο πλύσης.

Stain Away
Η λειτουργία Stain Away  προσφέρει λειτουργίες πλύσεις για πέντε απο τους πιο 
δύσκολους λεκέδες (τρόφιμα, ποτά, δραστηριότητες, εργασίας και απο προϊόντα 
ομορφιάς) .

■  Πρόσθετες λειτουργίες

Stain 
Away

Λεκές από: Πρόγραμμα Σύνηθες Λεκέδες

Τρόφιμα Βρεφικά - Ανάμεικτα - Βαμβακερά Από λαχανικά ή σάλτσα

Ποτά Βρεφικά - Ανάμεικτα - Βαμβακερά Κόκκινο κρασί ή κάποιο αναψυκτικό 

Δραστηριότητες Ανάμεικτα - Βαμβακερά Λεκέδες από χώμα ή ιδρώτα 

Εργασίας Ανάμεικτα - Βαμβακερά Λεκέδες λάσπης, μαυρίλες ή λεκέδες 
από χρώματα

Προϊόντα 
ομορφιάς

Ανάμεικτα - Βαμβακερά Από κραγιόν ή χρήση καλλυντικών 
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Στέγνωμα
Πιέστε το κουμπί Στέγνωμα συνεχόμενα για να επιλέξετε το επίπεδο στεγνώματος: Extra 
Dry/Normal Dry/Less Dry/ Time Dry

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

D-1:Less Dry: Ήπια λειτουργία στεγνώματος
D-2:Normal Dry: Κανονική λειτουργία στεγνώματος
D-3:Extra Dry: Έντονη λειτουργία στεγνώματος για άμεση χρήση των ρούχων

 Σημείωση!
 � Συμβουλές στεγνώματος
- Περιστρέψτε καλά τα ρούχα σας πριν στεγνώσετε.
- Για να εξασφαλιστεί το σωστό στέγνωμα, ταξινομήστε τα ρούχα σας ανάλογα  με 

τον τύπο του υφάσματος και τη θερμοκρασία στεγνώματος.
 � Ρούχα που δεν είναι κατάλληλα για στέγνωμα
- Ιδιαίτερα ευαίσθητα είδη, όπως συνθετικές κουρτίνες, μάλλινα και μεταξωτά, 

ρούχα με μεταλλικά ένθετα, κάλτσες από νάιλον, ογκώδη ρούχα, όπως 
anoraks, καλύμματα, παπλώματα, υπνόσακους και παπλώματα δεν πρέπει να 
στεγνώνουν.

- Τα ρούχα με επένδυση από αφρώδες ελαστικό ή υλικά παρόμοια με αφρώδες 
ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνονται.

- Τα υφάσματα που περιέχουν κατάλοιπα λοσιόν στερέωσης ή σπρέι μαλλιών, 
διαλύτες νυχιών ή παρόμοια διαλύματα δεν πρέπει να στεγνώνονται για να 
αποφεύγεται ο σχηματισμός επιβλαβών ατμών.

Σίγαση

Έναρξη Πιέστε το πλήκτρο [Θερμοκρασία] για 3 δευτερόλεπτα

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης, πατήστε τα 2 πλήκτρα ξανά για 
3 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση θα παραμείνει μέχρι την επόμενη επαναφορά.

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

■  Πρόσθετες λειτουργίες
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Επαναφόρτωση κάδου
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη ρούχων κατά τη 
διαδικασία πλύσης.
Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν η στάθμη του νερού είναι πάνω απο τα όρια του 
κάδου ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Ποτέ μην ανοίγετε δυνατά την πόρτα.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε το κουμπί [Έναρξη / Παύση] για 3 δευτερόλεπτα
2. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο κάδος και η πόρτα ξεκλειδώσει.
3. Προσθέστε τα ρούχα σας και κλείστε την πόρτα.
4. Πατήστε το κουμπί [Έναρξη / Παύση] για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.

ΈναρξηΠιέστε [Έναρξη/Παύση] 
για 3 δευτερόλεπτα

Προσθέστε τα ρούχα 

Παιδικό κλείδωμα
Για αποφυγή χρήσης από τα παιδιά.

Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα [Ταχύτητα] και [Χρονοκαθυστέρηση] 
για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τον ήχο. Η ένδειξη της 
λειτουργίας παιδικού κλειδώματος θα ανάψει.

!  Προσοχή!
 � Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία παιδικού κλειδώματος, η 
οθόνη θα εμφανίσει εναλλακτικά το “CL” και τον υπόλοιπο χρόνο. 
Πατώντας οποιοδήποτε άλλο κουμπί θα αναβοσβήνει η ένδειξη παιδικό 
κλείδωμα για 3 δευτερόλεπτα.  

 � Το παιδικό κλείδωμα απενεργοποιεί τη λειτουργία όλων των κουμπιών 
εκτός από το κουμπί On / Off και το κουμπί παιδικό κλείδωμα! Μόνο 
η ταυτόχρονη πίεση των δύο κουμπιών [        ] και [       ] μπορεί να 
απενεργοποιήσει τη λειτουργία. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 
παιδικού κλειδώματος  πριν επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
■  Πρόσθετες λειτουργίες
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
■ Καθαρισμός 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 υγρό 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 και λοιπά.

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

 

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

Καθαρισμός της πόρτας (τζάμι και λάστιχο)
Σκουπίστε το τζάμι και το λάστιχο της πόρτας με ένα 
πανί μετά από κάθε πλύση για να αφαιρεθούν τυχόν 
χνούδια και κηλίδες. Σε περίπτωση συσσώρευσης 
χνουδιών πιθανώς να υπάρξουν διαρροές.
Αφαιρέστε κέρματα, κουμπιά και άλλα αντικείμενα 
που τυχόν έχουν κολλήσει στο λάστιχο της πόρτας 
μετά από κάθε πλύση
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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 τον σωλήνα εισαγωγής νερού από 
τη βρύση.
3. Καθαρίστε το φίλτρο.
4. Επανασυνδέστε τον σωλήνα νερού.
Πλύσιμο του φίλτρου στο πλυντήριο:
1. Ξεβιδώστε τον σωλήνα παροχής 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  βούρτσα.
4. Επανασυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού.
4. Τοποθετείστε το φίλτρο και πάλι στη θέση του.
5. Επανασυνδέστε το 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. Πλύνετε όλα τα αυλάκια με 
νερό.
3. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι του τμήματος του μαλακτικού στην θέση του και 
σπρώξτε προς τα μέσα

Τραβήξτε έξω τη θήκη 
απορρυπαντικού 

πιέζοντας το σημείο Α.

Καθαρίστε τη θήκη με 
τρεχούμενο νερό.

Καθαρίστε το 
εσωτερικό της 

υποδοχής με μια παλιά 
οδοντόβουρτσα. 

Τοποθετήστε ξανά τη 
θήκη στην θέση της 
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Καθάρισμα του φίλτρου αντλίας αποστράγγισης

!  Προειδοποίηση!
 � Να είστε προσεκτικοί – πιθανή ύπαρξη καυτού νερού!
 � Αφήστε το διάλυμα απορρυπαντικού να κρυώσει.
 � Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία 
καθαρισμού για την αποφυγή πιθανής ηλεκτροπληξίας.

 � Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να φιλτράρει τις ίνες και τα 
μικρά ξένα σώματα από την πλύση.

 � Καθαρίζετε το φίλτρο περιοδικά για να εξασφαλίσετε την σωστή λειτουργία 
της συσκευής.

1 2 3

4

!  Προσοχή!
 � Βεβαιωθείτε ότι 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.

 � Ορισμένα μηχανήματα δεν έχουν σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης. 
Περιστρέψτε απευθείας την κάτω τάπα για να τρέξει το νερό στη λεκάνη.

 � Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, 
μπορεί να υπάρχει ζεστό νερό μέσα στην αντλία. Μη αφαιρείτε ποτέ το 
κάλυμμα της αντλίας  κατά την  διάρκεια του  κύκλου πλύσης, περιμένετε  
πάντα μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος και να είναι άδεια. Όταν τοποθετείτε το 
καπάκι πάλι στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι το έχετε σφίξει καλά.

Ανοίξτε το κάτω καπάκι Ανοίξτε το φίλτρο στρέφοντάς 
το αριστεράΑνοίξτε το 

Αφαιρέστε τα ξένα σώματα

Κλείστε το κάτω καπάκι 
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■ 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

Οι βίδες μεταφοράς είναι 
ακόμα στη θέση τους.
Το δάπεδο δεν είναι σταθερό 
ή επίπεδο.

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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H

W

Παροχή ρεύματος 220-240V-,50Hz

ΜΕΓ. ένταση ρεύματος 10Α

Τυπική πίεση νερού 0,05MPa-1MPa

Μοντέλο GLXW10D7215

Δυνατότητα πλύσης 10.0 kg

Δυνατότητα Στεγνώματος 7.0 kg

Διαστάσεις (Π*Β*Υ) mm 595x565x850

Βάρος 72 kg

Ονομαστική Ισχύς (πλύση) 1900 W

Ονομαστική Ισχύς (Στέγνωμα) 1300 W

■ Τεχνικές προδιαγραφές
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Δελτίο προϊόντος βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023

Αναγνωριστικό μοντέλου: GLXW10D7215

Γενική παράμετρος προϊόντος:

Παράμετρος Τιμή Παράμετρος Τιμή

Ονομαστική 
χωρητικότητα (kg)

Ονομαστική 
χωρητικότητα 

στεγνώματος (b)
7.0

Διαστάσεις σε εκατοστά

Ύψος 85

Ονομαστική 
χωρητικότητα 

πλύσης (a)
10.0

Πλάτος 60

Βάθος 57

Δείκτης ενεργειακής 
απόδοσης (EEI)

ΕΕΙ πλυσίματος (a) 51.9
Ενεργειακή κλάση 
απόδοσης

ΕΕΙ πλυσίματος (a) A

EEI πλυσίματος/
στεγνώματος (b) 66.9 EEI πλυσίματος/

στεγνώματος (b) D

Δείκτης απόδοσης πλύσης  
Iw (a) 1.031 Αποτελεσματικότητα 

ξεβγάλματος (g/kg στεγνών 
ρούχων)

Ιr (a) 5.0

Jw (b) 1.031 Jr (b) 5.0

Κατανάλωση ενέργειας 
σε kWh ανά kg ανά κύκλο, 
για τον κύκλο πλύσης του 
οικιακού πλυντηρίου-
στεγνωτηρίου, 
χρησιμοποιώντας το 
πρόγραμμα ECO 40-60 
σε συνδυασμό πλήρων 
και μερικών φορτίων. Η 
πραγματική κατανάλωση 
ενέργειας εξαρτάται από 
τον τρόπο χρήσης της 
συσκευής.

0.513

Κατανάλωση ενέργειας 
σε kWh ανά kg ανά κύκλο, 
για τον κύκλο πλύσης και 
στεγνώματος του οικιακού 
πλυντηρίου-στεγνωτηρίου 
σε συνδυασμό πλήρων 
και μισών φορτίων. Η 
πραγματική κατανάλωση 
ενέργειας εξαρτάται από 
τον τρόπο χρήσης της 
συσκευής.

3.424

Κατανάλωση νερού σε 
λίτρο ανά κύκλο, για το 
πρόγραμμα ECO 40-60 
σε συνδυασμό πλήρων 
και μερικών φορτίων. Η 
πραγματική κατανάλωση 
νερού εξαρτάται από 
τον τρόπο χρήσης της 
συσκευής και από τη 
σκληρότητα του νερού.

52

Κατανάλωση νερού σε 
λίτρο ανά κύκλο, για 
τον κύκλο πλύσης και 
στεγνώματος του οικιακού 
πλυντηρίου-στεγνωτηρίου 
σε συνδυασμό πλήρων 
και μερικών φορτίων. Η 
πραγματική κατανάλωση 
νερού εξαρτάται από 
τον τρόπο χρήσης της 
συσκευής και από τη 
σκληρότητα του νερού.

100

Μέγιστη θερμοκρασία 
του υφάσματος ( °C ) για 
τον κύκλο πλύσης του 
οικιακού πλυντηρίου-
στεγνωτηρίου, 
χρησιμοποιώντας 
τον κύκλο πλύσης 
και στεγνώματος ή το 
πρόγραμμα eco 40-60.

Ονομαστική 
χωρητικότητα 

πλύσης
39 Μέγιστη θερμοκρασία του 

υφάσματος ( °C ) για τον 
κύκλο πλύσης του οικιακού 
πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, 
χρησιμοποιώντας 
τον κύκλο πλύσης και 
στεγνώματος

Ονομαστική 
χωρητικότητα 

πλύσης
29

Μισό φορτίο 30

Μισό φορτίο 24
Ένα τέταρτο του 

φορτίου 22



64

Ταχύτητα περιστροφής 
(rpm) (a)

Ονομαστική 
χωρητικότητα 

πλύσης
1450

Κατηγορία απόδοσης 
ξήρανσης με περιστροφή 
(a)

BΜισό φορτίο 1450

Ένα τέταρτο του 
φορτίου 1450

ECO 40°C-60°C διάρκεια 
προγράμματος (h:min)

Ονομαστική 
χωρητικότητα 

πλύσης
3:59

Διάρκεια κύκλου πλύσης 
και στεγνώματος

Ονομαστική 
χωρητικότητα 

πλύσης
9:40

Μισό φορτίο 3:00

Μισό φορτίο 7:00
Ένα τέταρτο του 

φορτίου 3:00

Οι εκπομπές ακουστικού 
θορύβου κατά τη φάση 
περιστροφής για τον 
κύκλο πλύσης ECO 40-60 
σε ονομαστική ικανότητα 
πλύσης

80

Κατηγορία εκπομπών 
αερόφερτου ακουστικού 
θορύβου για τη φάση 
περιστροφής για το 
πρόγραμμα ECO 40-60 σε 
ονομαστική πλύση

C

Τύπος συσκευής Free-standing

Κατανάλωση 
σε λειτουργία 
απενεργοποίησης (off-
mode) (W)

0.50
Κατανάλωση σε 
λειτουργία αναμονής 
(standby mode) (W)

N/A

Κατανάλωση σε 
χρονοκαθυστέρηση (ένα 
ισχύει) (W)

4.00
Κατανάλωση σε 
διαδικτυακή αναμονή (εάν 
ισχύει) (W)

N/A

Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης που προσφέρεται από τον προμηθευτή ( c):    

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα 
αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης NO

Επιπλέον πληροφορίες:

Διαδικτυακός σύνδεσμος που βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (EU) 
2019/2023 (b):

(a) για το πρόγραμμα ECO 40-60     
(b) για το κύκλο πλυσίματος και στεγνώματος - Επίπεδο στεγνώματος: Extra Dry   
(c) αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα θεωρηθούν σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369     
(d) εάν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν 
θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.

1) Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. 
2) Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του 
νερού.

Δελτίο δεδομένων προϊόντος σχετικά με (ΕΕ) 2019/2014,  (EU) 2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341.

Το φύλλο δεδομένων προϊόντος για τη συσκευή σας μπορεί να βρεθεί στο Διαδίκτυο. 
Μεταβείτε στη διεύθυνση https://eprel.ec.europe.eu και εισαγάγετε το αναγνωριστικό μοντέλου για τη συσκευή 
σας για λήψη του φύλλου δεδομένων. Το αναγνωριστικό μοντέλου για τη συσκευή σας βρίσκεται στην ενότητα 
τεχνικών προδιαγραφών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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Παρατηρήσεις:

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

 l 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.

 l 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.

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

 l 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 κάθε θερμοκρασία 
πλύσης ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα με την 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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Ονοματεπώνυμο* 

Διεύθυνση* 

Τ.Κ.* 

Τηλέφωνο* 

Διεύθυνση email*

Τύπος μηχανήματος*

Σειριακός αριθμός μηχανήματος* 

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

Ονοματεπώνυμο* 

Διεύθυνση* 

Τ.Κ.* 

Τηλέφωνο* 

Διεύθυνση email*

Τύπος μηχανήματος*
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Επιπλέον στοιχεία
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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

Ονοματεπώνυμο* 

Διεύθυνση* 

Τ.Κ.* 

Τηλέφωνο* 
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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
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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.
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þΜόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση 
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Αποστέλοντας τη φόρμα εγγύησης αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
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