ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 3LWTW4815FW

1. ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΡΩΜΑΤΟΣ
Η ρύθμιση αυτή έχει να κάνει με το επίπεδο λερώματος και αυξομιώνη την διάρκια του
προγράμματος (π.χ. Light για ελαφρώς λερωμένα ρούχα ,Ex Heavy για πολύ ρερωμένα
ρούχα η για δύκολους λεκέδες ).
2. WASH TEMP (Θερμοκρασία πλύσης)
Ο έλεγχος θερμοκρασίας μετρά και διατηρεί την ομοιομορφία
θερμοκρασίες νερού μέσω της ρύθμισης του ζεστού και του κρύου
νερό. Αυτό εξασφαλίζει ότι η σωστή
θερμοκρασία χρησιμοποιείται για τον βέλτιστο καθαρισμό και
ταυτόχρονα προστατεύονται τα ρούχα.
Επιλέξτε τη θερμοκρασία πλύσης ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος.
Επιλέξτε τα βέλτιστα αποτελέσματα και τις οδηγίες πλύσης,
οι ετικέτες πάντα τηρούν την υψηλότερη θερμοκρασία .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Η θερμοκρασία του ζεστού και κρύου νερού εξαρτάται
τη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού.
• Το ζεστό και κρύο νερό είναι ψυχρότερο από το προηγούμενο
πλυντήριο ρούχων.
• Ακόμα και κατά το πλύσιμο με ζεστό και δροσερό νερό, θα
μπορεί να προστεθεί ζεστό νερό στο πλυντήριο
για τη διατήρηση της ελάχιστης θερμοκρασίας.

3. DEEP FILL (επιπλέον νερό) (όχι σε όλα τα μοντέλα)
Επιλέξτε "Yes" για να προσθέσετε περισσότερο νερό σε οποιοδήποτε
προγράμμα. Επιπλέον νερό προστίθεται αυτόματα ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου.
Σημείωση: Το πλυντήριο συνεχίζει να πλένει και να μετακινεί το φορτίο
ενώ το νερό προστίθεται.
4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
Επιλέγετε τα προγράμματα του πλυντηρίου με το
επιλογέα προγράμματος. Γυρίστε τον επιλογέα επιλογής στη σωστή θέση
πρόγραμμα για την πλύση του φορτίου.
Για μια λεπτομερή περιγραφή των προγραμμάτων,
ανατρέξτε στον "Πίνακα προγραμμάτων".
5. ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ START / STOP / PAUSE / UNLOCK LID BUTTON
(κουμπί εκκίνησης / διακοπής / παύσης /ξεκλείδωμα πόρτας)
• Πιέστε για έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος.
• Πατήστε ξανά για παύση του προγράμματος
και ξεκλειδώστε την πόρτα.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε ένα
πρόγραμμα.
Σημείωση: εάν το πλυντήριο βρίσκεται στη διαδικασία φυγοκέντρησης,
μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να ξεκλειδωθεί η πόρτα.

6. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι λυχνίες κατάστασης του προγράμματος δείχνουν την πρόοδο
ενός προγράμματος. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης της διαδικασίας
μπορεί να ακούσετε διαφορετικούς ήχους και παύσεις από ό, τι με τον πρώην σας
πλυντήριο ρούχων.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

Όταν το κουμπί Έναρξη / Διακοπή / Παύση / ενεργοποιηθεί το πλυντήριο ξεκινά να γεμίζει
Νερό.

ΠΛΥΣΙΜΟ (πλύσιμο)

Ακούτε ότι ο αναδευτήρας μετακινεί το φορτίο. Ο κινητήρας
μπορεί να κάνει διαφορετικούς ήχους κατά τη διάρκεια και της του προγράμματος.
Η διάρκεια του πλυσίματος καθορίζεται από το
επίπεδο λερώματος.
ΞΕΒΓΑΛΜΑ

Θα ακούσετε ήχους παρόμοιους με του κύκλου πλύσης,καθώς το πλυντήριο ξεπλένει και
μετακινεί τα ρούχα.Μπορεί να ακούσετε το μοτέρ να περιστρέφεται για λίγο (σύντομο
βουητό ).
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΙΨΙΜΟ

CYCLE COMPLET / DONE (Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε / Τέλος)

Αυτή η λυχνία ανάβει στο τέλος του προγράμματος.
Για καλύτερα αποτελέσματα, αφαιρέστε αμέσως το φορτίο από το
πλυντήριο ρούχων.
7. EXTRA RINSE (Πρόσθετο ξέβγαλμα) (όχι σε όλα τα μοντέλα)
Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα περισσότερα προγράμματα,
για να προσθέσετε αυτόματα ένα δεύτερο ξέβγαλμα.
8. PRESOAK (πρόπλυση) (όχι σε όλα τα μοντέλα)
Η επιλογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα προγράμματα .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΡΟΥΧΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΣΤΙΨΙΜΟ

Ανθεκτικά υφάσματα,
χρωματιστά, πετσέτες, τζιν

Τζιν
Jeans

Hot, Warm,
Cool, Cold,
Tap cold
Hot, Warm,
Cool, Cold,
Tap cold

High

Βαμβακερά,Λινά,
Μεικτά υφάσματα

Normal

High

ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ
χρησιμοποιήστε αυτόν τον
κύκλο για πολύ ισχηρά
αντικείμενα
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον
κύκλο για βαμβακερά με
συνηθισμένη βρωμιά και
μεικτα υφάσματα

Υφάσματα που δεν
χρειάζονται σιδέρωμα,
Βαμβακερα,λευκά,
συνθεκτικά

Hot, Warm,
Cool, Cold,
Tap cold

Low

Hot, Warm,
Cool, Cold,
Tap cold

Low

Μούλιασμα
Soak

Hot, Warm,
Cool, Cold,
Tap cold

No

Μαγιό και είδη που
απαιτούν ξέβγαλμα χωρίς
απορρυπαντικό

Ξέβγαλμα&στίψιμο
Rinse & spin

cold

High

Συνδιάζει ξέγαλμά και στίψιμο

Είδη που έχουν πλυθεί
στο χέρι η που στάζουν
νερό

Άδειασμα&στίψιμο
Drain& spin

No

High

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον
κύκλο για επιπλέον στίψιμο
σε βαριά υφάσματα

Γρήγορη πλύση
Quick wash

Hot, Warm,
Cool, Cold,
Tap cold

High

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον
κύκλο για ποσότητες 2-3
ρούχων με λίγη βρωμιά

Deep clean/heavy
Βαθύ καθάρισμα

Hot, Warm,
Cool, Cold,
Tap cold

Low

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον
κύκλο για μεγάλους λεκέδες

Μεγάλα είδη,υπνόσακοι,
παπλώματα,
μπουφάν

Ογκώδη ρούχα
Bulky Items

Hot, Warm,
Cool, Cold,
Tap cold

Low

Μεικτά ,τζιν,
πετσέτες

Πλύση με πολύ
νερό
Deep water
wash

Hot, Warm,
Cool, Cold,
Tap cold

High

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον
κύκλο για μεγάλα ρούχα,το
πλυντήριο θα γεμίσει με
αρκετό νερό
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον
κύκλο για πολύ λερωμένα
ρούχα

Μεταξωτά για πλύσιμο
στο πλυντήριο, υφάσματα
για πλύσιμο στο χέρι
Πολύ λερωμένα
υφάσματα

Μικρές ποσότητες
ρούχων,βαμβακερά,ρούχα
από πολυεστέρα
Υψηλά λερωμένα
υφάσματα

Ανεπίσημα
Casual

Ευαίσθητα
Delicate

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον
κύκλο για ρούχα που δεν
χρειάζονται σιδέρωμα,π.χ.
σπορ
Πουκάμισα, μπλούζες
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον
κύκλο για ρούχα που φέρουν
την ένδηξη <μεταξωτά ,
απαλή>
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον
κύκλο για πολύ λερωμένα η
ανθεκτικά είδη

