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Νελ ρινγραζιαρπι περ απερε αχθυιστατο θυεστο προδοττο ΛΓ,
πι ραχχομανδιαμο δι λεγγερε αττενταμεντε λε σεγυεντι ιστρυζιονι

ε δι χονσερπαρε θυεστο μανυαλε ιν πρεπισιονε δι

επεντυαλι χονσυλταζιονι φυτυρε.

Χονσιγλιαμο ινολτρε δι πρενδερε νοτα δελ μοδελλο

ε δελ νυμερο δι ματριχολα.



Χαραττεριστιχηε πρινχιπαλι

Ινδιχε
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Riavvio automatico

Σε σι περιφιχα υν∏επεντυαλε ιντερρυζιονε νελλ∏ερογαζιονε δι χορρεντε,
ιλ προγραμμα ιν χορσο σι ιντερρομπε, περ ποι ριπρενδερε
αυτοματιχαμεντε δαλλο στεσσο πυντο νον αππενα λ∏αλιμενταζιονε

πιενε ριπριστινατα. Λα λαπατριχε σι ριαππια αυτοματιχαμεντε ανχηε σε,

δυραντε ιλ συο φυνζιοναμεντο, περ ερρορε σι σφιλα λα σπινα δελ χαπο δι

αλιμενταζιονε δαλλα πρεσα δι χορρεντε.
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ΡαπιδοΕχο

Protezione contro le spiegazzature
Λ∏αλτερναρσι δελλα ροταζιονε δελ χεστελλο περμεττε δι πρεπενιρε λε

σπιεγαζζατυρε εδ ι ραγγρινζιμεντι δει τεσσυτι.

Scelta della temperatura dell'acqua
Λα τεμπερατυρα δελλ∏αχθυα πυ εσσερε ρεγολατα συ θυαττρο
διπερσι λιπελλι, δα �Φρεδδοⓒ α 95ΥΧ.

Blocco dei comandi

Ιλ σιστεμα δι βλοχχο δει χομανδι ιμπεδισχε χηε, δυραντε ιλ

φυνζιοναμεντο, ι προγραμμι ποσσανο εσσερε μοδιφιχατι σενζα

αυτοριζζαζιονε (αδ εσεμπιο, δα δει βαμβινι).

Sistema elettronico di controllo della velocita

Υν σοφιστιχατο σιστεμα ελεττρονιχο ρεγολα αυτοματιχαμεντε λα

πελοχιτ δελλα χεντριφυγα ιν βασε αλλα θυαντιτ δι βυχατο ε αλλα συα

διστριβυζιονε νελ χεστελλο, αλ φινε δι ριδυρρε λα ρυμοροσιτ δι

φυνζιοναμεντο.
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∞ Πριμα δι ινιζιαρε αδ υτιλιζζαρε λα λαπατριχε

νεχεσσαριο λεγγερε αττενταμεντε ιλ πρεσεντε

μανυαλε, νελ θυαλε ποτρετε τροπαρε

ιμπορταντισσιμε ινφορμαζιονι ρελατιπε

αλλ∏ινσταλλαζιονε, αλλ∏υσο ε αλλα μανυτενζιονε.
∞ Σι ραχχομανδα δι οσσερπαρε λε σεγυεντι

αππερτενζε, αλ φινε δι πρεπενιρε επεντυαλι σιτυαζιονι

οπερατιπε ανομαλε χηε ποτρεββερο χοστιτυιρε υν

ποτενζιαλε περιχολο περ λ∏υτεντε ο προποχαρε δαννι

αλλα λαπατριχε.
∞ Ε∏ οππορτυνο επιταρε χηε λα λαπατριχε ιν φυνζιονε σι

τροπι αλλα πορτατα δι βαμβινι, σε νον σοττο λα διρεττα,
αττεντα ε χοντινυα σορπεγλιανζα δι υν αδυλτο.

∞ Λε χαραττεριστιχηε τεχνιχηε δελλα λαπατριχε νον δεπονο

εσσερε ιν αλχυν μοδο μοδιφιχατε.
∞ Λα λαπατριχε μολτο πεσαντε, ε δεπε εσσερε

τρασπορτατα δα δυε περσονε χηε δεπονο πρεσταρε λα

μασσιμα αττενζιονε αλ φινε δι επιταρε χηε ποσσα

χαδερε.
∞ Πριμα δι μεττερε ιν φυνζιονε λα λαπατριχε σι δεπονο

ριμυοπερε δαλ συο ιντερνο τυττι ι ματεριαλι δελλ∏ιμβαλλο

(σαχχηεττι δι πλαστιχα, πολιστιρολο, εχχετερα.). Θυεστι

ματεριαλι ποσσονο εσσερε περιχολοσι περ ι βαμβινι ο γλι
ανιμαλι δομεστιχι, ε περταντο νον δεπονο εσσερε

λασχιατι αλλα λορο πορτατα.
∞ Θυαλσιασι ιντερπεντο δι αδατταμεντο ριγυαρδαντε λα

παρτε ιδραυλιχα ο λα παρτε ελεττριχα δελλ∏ιμμοβιλε δεπε

εσσερε εφφεττυατο δα τεχνιχι θυαλιφιχατι, ιν οσσερπανζα

αλλε λοχαλι δισποσιζιονι δι λεγγε.
∞ Ιλ χαπο δι αλιμενταζιονε νον δεπε εσσερε σχηιαχχιατο

δαλλα λαπατριχε ο δα ογγεττι πεσαντι. Ιν χασο χοντραριο,
σι πυ περιφιχαρε υν χορτοχιρχυιτο.

∞ Σε λα λαπατριχε πιενε ινσταλλατα συ υν ταππετο ο συ υνα

μοθυεττε σε νε δεπονο σολλεπαρε ι πιεδινι, ιν μοδο δα

φαποριρε λα πεντιλαζιονε δελλα παρτε ινφεριορε.
∞ Αλ τερμινε δι ογνι χιχλο δι λαπαγγιο σι δεπε χηιυδερε ιλ

ρυβινεττο δελλ∏αχθυα (οππυρε αμβεδυε ι ρυβινεττι, σε λα

λαπατριχε χολλεγατα σια αλ ρυβινεττο δελλ∏αχθυα φρεδδα

χηε α θυελλο δελλ∏αχθυα χαλδα) ε σι δεπε σφιλαρε λα σπινα
δελ χαπο δι αλιμενταζιονε δαλλα πρεσα δι χορρεντε.

∞ Επιταρε δι αππογγιαρε ογγεττι δι θυαλσιασι γενερε (ιν

παρτιχολαρ μοδο σε πεσαντι) συλ χοπερχηιο δελλα

λαπατριχε.
∞ Επιταρε δι ποσιζιοναρε λα λαπατριχε ο ιλ ρελατιπο χαπο δι

αλιμενταζιονε αχχαντο αδ υνα σοργεντε δι χαλορε (υνα
στυφα, υν χαλοριφερο, υνα χαλδαια, εχχετερα).

∞ Επιταρε δι ινσταλλαρε λα λαπατριχε ιν υνα ποσιζιονε νελλα

θυαλε ποσσα εσσερε ραγγιυντα δα επεντυαλι σχηιζζι ο

γεττι δ∏αχθυα.

∞ Λα λαπατριχε δεπε εσσερε χολλεγατα διρετταμεντε αδ

υνα πρεσα δι χορρεντε α 220-240?, επιτανδο δι

υτιλιζζαρε σπινε μυλτιπλε ο χαπι δι προλυνγα.
∞ Αχχερταρσι δι νον λασχιαρε ογγεττι (χομε αδ εσεμπιο

χηιαπι, μονετε, φερμαγλι, εχχετερα) αλλ∏ιντερνο δελλε

τασχηε δει χαπι δα λαπαρε.
∞ Επιταρε χατεγοριχαμεντε δι υσαρε, δυραντε ιλ λαπαγγιο,

τριελινα, βενζινα περ σμαχχηιαρε ο αλτρι σολπεντι.
∞ Θυεστα λαπατριχε στατα προγεττατα ε χοστρυιτα ιν

φυνζιονε δι υν ιμπιεγο τιπιχαμεντε δομεστιχο, ε νον

δεπε εσσερε υτιλιζζατα περ λο σπολγιμεντο δι αττιπιτ

προφεσσιοναλι.
∞ Επιταρε δι λαπαρε ιν λαπατριχε χαπι τραττατι χον χερε

ιμπερμεαβιλιζζαντι οππυρε τεσσυτι ιμβεπυτι δι πετρολιο
ο δι αλτρε σοστανζε ινφιαμμαβιλι. Ι χαπι

ιμπερμεαβιλιζζατι δεπονο εσσερε λαπατι σεχονδο λε

ινδιχαζιονι δελ φαββριχαντε.
∞ Επιταρε δι ινσταλλαρε λα λαπατριχε ιν αμβιεντι νει θυαλι

σιανο επεντυαλμεντε πρεσεντι παπορι ινφιαμμαβιλι ο

γασ εσπλοσιπι.
∞ Νον υτιλιζζαρε εχχεσσιπε θυαντιτ δι δετερσιπι,

αμμορβιδεντι ο χανδεγγιαντι, δατο χηε ιν ταλ χασο σι

ποτρεββε ροπιναρε ιλ βυχατο.
∞ Θυανδο νον σι υτιλιζζα λα λαπατριχε, σι χονσιγλια δι

τενερε λο σπορτελλο λεγγερμεντε απερτο, ιν μοδο δα

ιμπεδιρε χηε λα γυαρνιζιονε σι σχηιαχχι ε σι δεφορμι

περμανεντεμεντε.
∞ Πριμα δι απριρε λο σπορτελλο, χοντρολλαρε χηε λ∏αχθυα

αλλ∏ιντερνο δελ χεστελλο σια στατα χομπλεταμεντε
σχαριχατα.

∞ Ιμπεδιρε αι βαμβινι ε αγλι ανιμαλι δομεστιχι δι

αρραμπιχαρσι συλλα λαπατριχε. Πριμα δι ινιζιαρε υν χιχλο

δι λαπαγγιο χοντρολλαρε σεμπρε λ∏ιντερνο δελ χεστελλο.
∞ Μεντρε λα λαπατριχε ιν φυνζιονε, ιλ πετρο δελλ∏οβλ πυ

ραγγιυνγερε τεμπερατυρε ελεπατε. Σι χονσιγλια περταντο
δι πιγιλαρε αφφινχη ι βαμβινι νον πι σι ποσσανο

αππιχιναρε.
∞ Θυαλσιασι ιντερπεντο χονσεγυεντε αδ επεντυαλι γυαστι

ο διφεττι δεπε εσσερε εσεγυιτο δαλ περσοναλε δι υν

Χεντρο δι Ασσιστενζα Τεχνιχα αυτοριζζατο, χηε

υτιλιζζερ ριχαμβι οριγιναλι.
∞ Θυανδο σι δισμεττε λα λαπατριχε σι δεπε ταγλιαρε ιλ χαπο

δι αλιμενταζιονε (δοπο χηε λο σι σφιλατο δαλλα πρεσα δι

χορρεντε) ε σι προλυνγα. δεπε ρομπερε ιλ δισποσιτιπο δι

χηιυσυρα δελλο σπορτελλο, αλ φινε δι ιμπεδιρε χηε δει

βαμβινι ποσσανο ρινχηιυδερσι περ γιοχο νελ χεστελλο.



§ Αλιμενταζιονε : 220-240?, 50Ηζ

§ Διμενσιονι (Λ ξ Α ξ Π, μμ) : 600¡¿600¡¿850
§ Πεσο : Χιρχα 67κγ
§ Χαριχο μαξ δι βυχατο : 7.0κγ
§ Χονσυμο μασσιμο : 2200Ω

§ ?ελοχιτ δι χεντριφυγα : 400/500/650 γιρλ/μιν
§ Χονσυμο δ∏αχθυα : 67 λιτρι (9.6 λιτρι/ κγ )
§ Πρεσσιονε δελλ∏αχθυα : 0.3-10κγφ/§†(30-1000κΠα)

?{ Λε χαραττεριστιχηε τεχνιχηε ε λ∏ασπεττο δελ προδοττο ποσσονο συβιρε μοδιφιχηε

σενζα πρεαππισο.

Χαραττεριστιχηε τεχνιχηε
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§

Accessori in dotazione

Πιεδινι αδ αλτεζζα ρεγολαβιλε

Χοπερχηιεττο

Ταππινο δι δρεναγγιο

Φιλτρο δι σχαριχο

Χεστελλο

Τυβο δι

δρεναγγιο

Χασσεττο

περ ιλ δετερσιπο

ε λ∏αμμορβιδεντε

Χαπο δι αλιμενταζιονε
∞ Ιν χασο δι επεντυαλι δαννι, ιλ

χαπο δι αλιμενταζιονε δεπε

εσσερε σοστιτυιτο δα υν Χεντρο δι

Ασσιστενζα Τεχνιχα αυτοριζζατο,

υτιλιζζανδο υν ριχαμβιο οριγιναλε.

Παννελλο δι χοντρολλο

Σπορτελλο χον οβλ

Παννελλο ινφεριορε

Τυβο δι χαριχο Χηιαπε εσαγοναλε



Ινσταλλαζιονε
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§ Rimozione delle viti di bloccaggio del motore

∞ Αλ φινε δι επιταρε ποσσιβιλι δαννι δυραντε ιλ τρασπορτο, ιλ μοτορε

φισσατο αλ τελαιο περ μεζζο δι 4 πιτι δι βλοχχαγγιο, χηε δεπονο

εσσερε ριμοσσε πριμα δι ινιζιαρε αδ υσαρε λα λαπατριχε. Ιν χασο

χοντραριο, δυραντε ιλ συο φυνζιοναμεντο σι ποσσονο προδυρρε
πιβραζιονι ε ρυμοροσιτ ανομαλα

1. Λοχαλιζζαρε λε 4 πιτι δι βλοχχαγγιο.

2. Σπιταρλε, υτιλιζζανδο λα χηιαπε φορνιτα ιν δοταζιονε.

3. Ριμυοπερλε δαλλε ρισπεττιπε σεδι.

§ Regolazione dell'altezza dei piedini

1. Σχεγλιερε λα ποσιζιονε.
∞ Λα συπερφιχιε δεπε εσσερε σταβιλε ε πιαττα. Λα λαπατριχε δεπε

εσσερε διστανζιατα δι αλμενο 2 χμ δαι μοβιλι ο λε παρετι
χιρχοσταντι.

2. Χοντρολλαρε λ∏αππογγιο δει πιεδινι.
∞ Τυττι ι πιεδινι δεπονο εσσερε σαλδαμεντε αππογγιατι α

τερρα.

3. Ρεγολαρε λ∏αλτεζζα δει πιεδινι.
∞ Δοπο χηε σι ρεγολατα λ∏αλτεζζα δει πιεδινι σι δεπε

προπαρε α σχυοτερε λεγγερμεντε λα λαπατριχε ε, σε

νεχεσσαριο, λι σι δεπε ρεγολαρε δι νυοπο.

∞ Σι χονσιγλια δι χονσερπαρε λα χηιαπε

εσαγοναλε ε λε πιτι, χηε ποτραννο ιν ταλ

μοδο εσσερε ριυτιλιζζατε ιν οχχασιονε δι

υν επεντυαλε σποσταμεντο δελλα

λαπατριχε.

¡ Λο σπορτελλο, ποστο συλλα βασε δελλα λαπατριχε,
νον δεπε εσσερε οστρυιτο σε θυεστα αππογγια
συ παπιμεντι ιν μοθυεττε.

§ Collegamento a rete
∞ Χολλεγαρε διρετταμεντε λα λαπατριχε αδ υνα πρεσα δι χορρεντε, σενζα ιντερπορρε σπινε μυλτιπλε ν προλυνγηε.
∞ Νελλ∏επεντυαλιτ δι υν γυαστο, ιλ χαπο ελεττριχο δεπε εσσερε σοστιτυιτο σολο πρεσσο υν Χεντρο δι Ασσιστενζα

Τεχνιχα αυτοριζζατο, υτιλιζζανδο υν ριχαμβιο οριγιναλε.
∞ Αλ τερμινε δελλ∏υσο σι δεπε σπεγνερε λα λαπατριχε, σχολλεγαρε ιλ χαπο δι αλιμενταζιονε δαλλα πρεσα δι χορρεντε ε

χηιυδερε ιλ ρυβινεττο δι χαριχο δελλ∏αχθυα.
∞ Λα λαπατριχε δεπε εσσερε χολλεγατα αδ υνα πρεσα δι χορρεντε α 220-240?, δοτατα δι μεσσα α τερρα.

Περ αλζαρε Περ

αββασσαρε

Πιεδινι

ρεγολαβιλι

Πιεδινι

ρεγολαβιλι
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§ Tubo di scarico
∞ Ιλ τυβο δι σχαριχο πυ εσσερε ινσεριτο ιν υνο σχαριχο α μυρο, οππυρε πυ εσσερε

αγγανχιατο, περ μεζζο δελλ∏απποσιτο συππορτο σαγοματο αδ �Υⓒ, αλ βορδο δι υν

λαπανδινο ο δι υνα πασχα. Πριμα δι ινιζιαρε αδ υσαρε λα λαπατριχε χονπιενε

σεμπρε χοντρολλαρε χηε ιλ τυβο σια σαλδαμεντε αγγανχιατο, χοσ δα επιταρε χηε

ποσσα σγανχιαρσι δυραντε ιλ φυνζιοναμεντο.
∞ Χοντρολλαρε χηε ιλ τυβο νον σια αννοδατο ν σχηιαχχιατο.
∞ Λ∏εστρεμιτ δελ τυβο δι σχαριχο νον σι δεπε τροπαρε α πι δι 85 χμ δα τερρα

∞ Νελλε γηιερε αλλε εστρεμιτ δελ τυβο δι χαριχο σονο ινσεριτε δυε

γυαρνιζιονι ιν γομμα. Πριμα δι αππιταρε λε γηιερε, σι ραχχομανδα δι

χοντρολλαρε χηε λε γυαρνιζιονι σιανο ποσιζιονατε χορρετταμεντε.

∞ Λα λαπατριχε δεπε εσσερε χολλεγατα σολο αδ υν ρυβινεττο δελλ∏αχθυα
φρεδδα.

∞ Αππιταρε στρετταμεντε λε γηιερε δελ τυβο δι χαριχο, ε χοντρολλαρε χηε

νον σι περιφιχηινο επεντυαλι περδιτε.
∞ Χοντρολλαρε περιοδιχαμεντε ιλ τυβο δι χαριχο, ε σοστιτυιρλο νελ χασο ιν

χυι πρεσεντι επεντυαλι περδιτε.
∞ Χοντρολλαρε χηε ιλ τυβο δι χαριχο νον σια πιεγατο ο σχηιαχχιατο.

§ Collegamento del tubo di carico (con innesto a vite)



Πρεπαραζιονε δελ βυχατο

Υσο δελ δετερσιπο
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?UΧοντρολλαρε χηε λε τασχηε δεγλι ινδυμεντι δα λαπαρε σιανο πυοτε.

?UΧηιυδερε χερνιερε λαμπο, αββοττοναρε ι βοττονι ε αννοδαρε ναστρι ο χιντυρε.

?UΕπιταρε δι λαπαρε σιμυλτανεαμεντε χαπι βιανχηι ε χαπι χολορατι.

?UΧοντρολλαρε αττενταμεντε λε ετιχηεττε χον λε ινδιχαζιονι δι λαπαγγο, απποστε συ ογνι ινδυμεντο.

Χονδιζιονι Λαπαγγιο Τιπι δι τεσσυτο ε τεμπερατυρα

Βυχατο Πρελαπαγγιο+ Χοτονε βιανχο : ΦΡΕΔΔΟ - 95¡￡Χ

μολτο σπορχο λαπαγγιο πρινχ. Χοτονε χολορατο : ΦΡΕΔΔΟ - 60¡￡Χ

Φιβρε σιντετιχηε : ΦΡΕΔΔΟ - 60¡￡Χ

Βυχατο Λαπαγγιο πρινχ. Τεσσυτι δελιχατι : ΦΡΕΔΔΟ - 40¡￡Χ

μεδιαμεντε σπορχο Λανα ο μιστο-λανα : ΦΡΕΔΔΟ - 40¡￡Χ

§ Come caricare il detersivo
∞ Εστραρρε ιλ χασσεττο συλ φρονταλε.
∞ ?ερσαρε ιλ δετερσιπο ε λ∏αμμορβιδεντε

νελλε απποσιτε πασχηεττε.
∞ Ριχηιυδερε ιλ χασσεττο.

Δετερσιπο

περ ιλ λαπαγγιο
Αμμορβιδεντε Δετερσιπο περ

ιλ πρελαπαγγιο

Λιπελλο μασσιμο

δελλ∋αμμορβιδεντε

Χασσεττο περ δετερσιπο εδ αμμορβιδεντε
∞ Επιταρε δι λασχιαρε νελλε πασχηεττε ρεσιδυι δι δετερσιπο ο δι

αμμορβιδεντε, δατο χηε ποτρεββερο σεχχαρε.

∞ Επιταρε δι απριρε ιλ χασσεττο μεντρε ιν χορσο υν χιχλο δι

λαπαγγιο.
∞ Λ∏αμμορβιδεντε πιενε αγγιυντο αλ βυχατο δυραντε λ∏υλτιμο

χιχλο δι ρισχιαχθυο.
∞ Επιταρε δι ριεμπιρε λε πασχηεττε ολτρε ιλ σεγνο �ΜΑΞⓒ.

∞ Επιταρε δι υτιλιζζαρε σολπεντι.

Δοσαγγιο δελ δετερσιπο

Επιταρε δι εχχεδερε ι θυαντιτατιπι ινδιχατι συλλα χονφεζιονε

δελ προδοττο.
Λα θυαντιτ δι δετερσιπο δα υτιλιζζαρε διπενδε δα:

∞ θυαντιτ ε τιπο δι σπορχο
∞ θυαντιτ δι βυχατο

- χαριχο χομπλετο: υτιλιζζαρε ιλ θυαντιτατιπο ινδιχατο δαλ

προδυττορε δελ δετερσιπο

- χαριχο παρζιαλε: υτιλιζζαρε 3/4 δελ θυαντιτατιπο ινδιχατο

δαλ προδυττορε δελ δετερσιπο

- χαριχο μινιμο (χιρχα 1κγ) : υτιλιζζαρε μετ δελ

θυαντιτατιπο ινδιχατο δαλ προδυττορε δελ δετερσιπο

∞ δυρεζζα δελλ∏αχθυα.

Σχελτα δελ δετερσιπο

Λα σχελτα δελ δετερσιπο ιδεαλε ιν ρελαζιονε α:

∞ τιπο δι τεσσυτο δελ βυχατο (χοτονε, φιβρε σιντετιχηε, λανα,

εχχ.)
∞ χολορε δει χαπι
∞

τεμπερατυρα δελλ∏αχθυα
∞ θυαντιτ ε τιπο δι σπορχο

Αττενζιονε - Περ ιλ λαπαγγιο δι χαπι ιν λανα σι

ραχχομανδα δι υτιλιζζαρε ι δετερσιπι σπεχιφιχι.

∞ Υτιλιζζαρε λα θυαντιτ δι δετερσιπο χονσιγλιατα δαλ προδυττορε.
∞

Λ∏ιμπιεγο δι υνα θυαντιτ εχχεσσιπα δι δετερσιπο πυ προποχαρε υν εχχεσσο δι σχηιυμα.
∞ Υσαρε δετερσιπο σπεχιφιχο περ λαπαγγιο ιν λαπατριχε.



Δεσχριζιονε δει χομανδι
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νο χαριχο

σβιλανχιο

νο σχαριχο

Πρε

Πρινχ.
Νορμαλε

Προλ.Ρ

Σπορτ. Χηιυσο

Βλοχ.

Χομαν

Φρεδδο

Λαπαγ-
γιο

Χεντρι-

φυγα
Τεμπ.
Αχθυα ΡαπιδοΕχο

Ρισχιαχ-

θυο

Φυζζψ Λογιχ & Θυιετ

400 500 650

Pulsante TEMP.ACQUA

?UΠρεμενδο θυεστο πυλσαντε σι ιμποστα λα τεμπερατυρα δελλ∏αχθυα.
?UΛα τεμπερατυρα δελλ∏αχθυα πυ εσσερε σελεζιονατα φρα τρε διπερσι

λιπελλι [40¡￡Χ ¤A60¡￡Χ ¤AΦρεδδο] .

? ULa temperatural di 95¡￡Χ πιενε σελεζιονατα σολο περ ιλ

προγραμμα [ Βιανχο ] .

?UΠρεμενδο ιλ πυλσαντε δυραντε ιλ λαπαγγιο, νελ δισπλαψ πιενε

πισυαλιζζατα λα τεμπερατυρα σελεζιονατα.

Pulsanti di attivazione di cicli singoli

?UΠερ μεζζο δι θυεστι πυλσαντι σι πυ σελεζιοναρε ιλ

χιχλο δι λαπαγγιο, ιλ νυμερο δι ρισχαχθυι ε λα

πελοχιτ δελλα χεντριφυγα.
?UΘυανδο Ι∏ινδιχατορε λυμινοσο σπεντο νον σι πυ

εφφεττυαρε αλχυνα σελεζιονε.

?UΑι χιχλι Χολορε, Βιανχο ε Σιντετιχο σι πυ αββιναρε

ιλ πρελαπαγγιο (πρε λαπαγγιο).

Indicatore SPORT.CHIUSO

?UΕπιδενζια σε λο σπορτελλο πυ εσσερε απερτο ο

μενο.

?UΣε Ι∏ινδιχατορε λυμινοσο σπεντο, λο σπορτελλο
πυ εσσερε απερτο.

Messaggi di errore

?UΝον αππενα σι περιφιχα υνα

ανομαλια νελ

φυνζιοναμεντο δελλα

λαπατριχε, νελ παννελλο δι

χομανδο πιενε πισυαλιζζατο

υν μεσσαγγιο δι ερρορε.

?Uνο χαριχο : Σι περιφιχατο

υν προβλεμα νελ χιρχυιτο δι

χαριχο δελλ∏αχθυα
?Uσβιλανχιο : Ιλ χαριχο δι

βυχατο σι αχχυμυλατο συ

υν σολο λατο δελ χεστελλο

?Uνο σχαριχο : Ιλ φιλτρο δι

σχαριχο οττυρατο, οππυρε λα

πομπα δι σχαριχο

διφεττοσα.

Prolungamento del risciacquo
∞ Σε αλ τερμινε δελ ρισχιαχθυο σι δεσιδερα λασχιαρε ιλ

βυχατο νελλα λαπατριχε σενζα αττιπαρε ιλ χιχλο δι χεντριφυγα,

περ επιταρε χηε ινφελτρισχα, πρεμερε ιλ πυλσαντε Ρινσε ιν

μοδο δα φαρε αχχενδερε λ∏ινδιχατορε λυμινοσο

�Προλυνγαμεντοⓒ.
∞ Περ δαρε αππιο αλ συχχεσσιπο χιχλο δι σχαριχο ε

χεντριφυγα, πρεμερε ιλ πυλσαντε Ρινσε ιν μοδο δα φαρε

σπεγνερε λ∏ινδιχατορε λυμινοσο �Προλυνγαμεντοⓒ.
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Βλοχ.

Χομανδι

Ραπιδο

Χολορε

Προγραμμα

Αππιο/Παυσα

Βιανχο Σιντετιχο Δελιχατο Λανα

Pulsante PROGRAMMA

?UΠερ μεζζο δι θυεστο πυλσαντε σι θυ
σελεζιοναρε, ιν βασε αλ τιπο δι βυχατο, υνο

δει 5 προγραμμι δελλα λαπατριχε.

?UΠρεμενδο ριπετυταμεντε ιλ πυλσαντε σι

σελεζιονανο, ιν σεθυενζα, ι προγραμμι

[ Χολορε ¤AΒιανχο¤AΣιντετιχο¤AΔελιχατο¤A

Λανα].

Pulsante AVVIO/PAUSA

?UΠρεμενδο θυεστο πυλσαντε σι

πυ ιντερρομπερε
μομεντανεαμεντε Ι∏εσεχυζιονε

δυ υν χιχλο.

?UΛα λαπατριχε σι σπεγνε

αυτοματιχαμεντε 4 μινυτι δοπο
χηε στατα ποστα ιν παυσα.

Blocco dei comandi

∞ Πρεμενδο

σιμυλτανεαμεντε ι

πυλσαντι [Εχο] ε [Ραπιδο]
σι δισαβιλιτανο ι χομανδι

δελλα λαπατριχε. Ιν θυεστο
χασο, ι χομανδι νον

ρισπονδονο
αλλ∏αζιοναμεντο, ε λα

ρελατιπα ινδιχαζιονε

λυμινοσα σι αχχενδε.

∞ Δοπο χηε σι ιμποστατο ιλ

βλοχχο δει χομανδι, τυττι ι

πυλσαντι συλ παννελλο

πενγονο δισαβιλιτατι.
∞ Ιλ βλοχχο δει χομανδι πυ

εσσερε ιμποστατο ιν

θυαλσιασι μομεντο,

ανχηε μεντρε λα λαπατριχε

ιν φυνζιονε, ιν παυσα

ο σπεντα.
∞ Ιλ βλοχχο δει χομανδι

πιενε δισαττιπατο

αυτοματιχαμεντε ιν χασο

δι υν∏επεντυαλε ανομαλια

νελ φυνζιοναμεντο δελλα

λαπατριχε, οππυρε αλ

τερμινε δελ προγραμμα

ιμποστατο.

Programma "Eco"

∞ Σε σι πρεμε ιλ πυλσαντε Εχο δοπο
χηε σι σελεζιονατο ιλ προγραμμα

Βιανχο, σι αττιπα ιλ προγραμμα

Εχο, χηε περμεττε δι λιμιταρε ιλ

χονσυμο δι ενεργια ελεττριχα.

Programma "Rapido"

∞ Σε σι πρεμε ιλ πυλσαντε Ραπιδο δοπο
χηε σι σελεζιονατο ιλ προγραμμα

Χολορε, σι αττιπα ιλ προγραμμα

Ραπιδο, χηε περμεττε δι ριδυρρε δι

χιρχα μεζζ∏ορα λα δυρατα δελ χιχλο

(χομπρεσε λε φασι δι λαπαγγιο ε

ρισχιαχθυο).

Pulsante ON/OFF

?UΠρεμενδο θυεστο πυλσαντε σι

αχχενδε ε σι σπεγνε

αλτερνατιπαμεντε λα λαπατριχε.



Ιστρυζιονι περ λ∏υσο
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[Σελεζιονε δει παρι χιχλι δελ προγραμμα [Χολορε]
Δατο χηε ιλ προγραμμα Χολορε πιενε σελεζιονατο αυτοματιχαμεντε θυανδο σι αχχενδε λα

λαπατριχε, πι πρατιχο σελεζιοναρε μανυαλμεντε ι παρι χιχλι.

Νελ προγραμμα Χολορε
∞ Σε σι δεσιδερα αττιπαρε ιλ σολο χιχλο δι λαπαγγιο, πρεμερε ιλ πυλσαντε [Λαπαγγιο].
∞ Σε σι δεσιδερα αττιπαρε ιλ σολο χιχλο δι ρισχιαχθυο, πρεμερε ιλ πυλσαντε [Ρισχιαχθυο].
∞ Σε σι δεσιδερα αττιπαρε ιλ σολο χιχλο δι χεντριφυγα, πρεμερε ιλ πυλσαντε [Χεντριφυγα].
∞ Σε σι δεσιδερα αττιπαρε υν χιχλο χομβινατο δι λαπαγγιο+ρισχιαχθυο, πρεμερε ιλ πυλσαντε [Λαπαγγιο] ε θυινδι ιλ

πυλσαντε [Χεντριφυγα].
∞ Σε σι δεσιδερα αττιπαρε υν χιχλο χομβινατο δι ρισχιαχθυο+χεντριφυγα, πρεμερε ιλ πυλσαντε [Ρισχιαχθυο] ε θυινδι ιλ

πυλσαντε [Χεντριφυγα].

Σιντετιχο

Δελιχατο Χαπι δελιχατι (τενδαγγι) ο ιν

τεσσυτι δελιχατι (σετα).

400

(500)

400

(500)
Λανα Χαπι ιν λανα λαπαβιλι ιν

λαπατριχε.(Μαξ 2κγ)

(Μαξ 3κγ)

(Μαξ 4κγ)

Βιανχο

Χολορε
650

(400,500)

650

(400,500)

650

(400,500)

Νορμαλε

(Συπερ, Προλυνγαμεντο)

Νορμαλε

(Συπερ, Προλυνγαμεντο)

Νορμαλε

(Συπερ, Προλυνγαμεντο)

Νορμαλε

(Συπερ, Προλυνγαμεντο)

Νορμαλε

(Συπερ, Προλυνγαμεντο)

Χαπι ιν χοτονε χολορατι (μαγλιεττε,
χαμιχιε δα νοττι, πιγιαμι) ε

χαπιβιανχηι (βιανχηερια ιντιμα, εχχ.)
νον μολτο σπορχηι.

Προγραμμα

Χαπι ιν φιβρε σιντετιχηε (πολιαμιδιχηε,
αχριλιχηε, πολιεστερι)

Λαπαγγιο Ρισχιαχθυο Χεντριφυγα Τεμπ.Αχθυα

Χοντρολλαρε ιννανζιτυττο χηε ι χαπι
ποσσανο εσσερε λαπατι ιν λαπατριχε.

Χαπι βιανχηι (τοπαγλιε, λενζυολα,

εχχ.).

Λαπαγγιο πρινχιπαλε

Λαπαγγιο πρινχιπαλε

Χιρχα 1 ορα

ε 46 μινυτι

Χιρχα 2 ορα

ε 20μινυτι

Χιρχα 1 ορα

ε 46μινυτι

Χιρχα 1 ορα

ε 9 μινυτι

Δυρατα

Λαπαγγιο πρινχιπαλε

(Πρε + Πρινχιπαλε)

Λαπαγγιο πρινχιπαλε

(Πρε + Πρινχιπαλε)

Λαπαγγιο πρινχιπαλε

(Πρε + Πρινχιπαλε)

Χιρχα

45 μινυτι

Ιλ χιχλο δι λαπαγγιο δεσιδερατο πιενε εσεγυιτο αυτοματιχαμεντε, αλ σεμπλιχε τοχχο δι υν πυλσαντε. Σε

νον σι σελεζιονατο αλχυν προγραμμα, πιενε εσεγυιτο ιλ προγραμμα [Χολορε].

Σελεζιονε αυτοματιχα δελ προγραμμα

1. Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΟΝ/ΟΦΦ.

2. Πρεμερε ιλ πυλσαντε Α??ΙΟ/ΠΑΥΣΑ.

3. ?ιενε αυτοματιχαμεντε σελεζιονατο εδ αππιατο ιλ προγραμμα [Χολορε].
∞ Λα λαπατριχε ριλεπα λα θυαντιτ δι βυχατο πρεσεντε νελ χεστελλο, εδ εσεγυε ιλ προγραμμα [Χολορε].

Σελεζιονε μανυαλε δελ προγραμμα

1. Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΟΝ/ΟΦΦ.

2. Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ιν μοδο δα σελεζιοναρε ιλ προγραμμα δεσιδερατο.

∞ Πρεμενδο ιλ πυλσαντε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σι πυ σελεζιοναρε, νελλα σεθυενζα [ Χολορε Βιανχο Σιντετιχο Δελιχατο

Λανα ], ιλ προγραμμα δεσιδερατο. Λα δυρατα δι εσεχυζιονε δελ προγραμμα πυ παριαρε ιν βασε αλλα θυαντιτ δι βυχατο, αλλα

θυαντιτ δ∏αχθυα χαριχατα, αλλα συα τεμπερατυρα ε αλ τεμπο νεχεσσαριο αλ συο σχαριχο.
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3. Πρεμερε ιλ πυλσαντε Α??ΙΟ / ΠΑΥΣΑ , περ δαρε αππιο αλ προγραμμα σελεζιονατο.
∞ Λα λαπατριχε ριλεπα λα θυαντιτ δι βυχατο πρεσεντε νελ χεστελλο, εδ εσεγυε ιλ προγραμμα σελεζιονατο.

Al termine del programma
∞ Νελ δισπλαψ πιενε πισυαλιζζατα λ∏ινδιχαζιονε [ ] ε λα λαπατριχε εμεττε υν σεγναλε αχυστιχο δι

αππερτιμεντο.

Modifica del programma in corso.

Σε μεντρε ιλ προγραμμα σελεζιονατο ιν χορσο σι δεσιδερα πασσαρε αδ υν αλτρο προγραμμα, σι δεπε σεγυιρε
θυεστα προχεδυρα.

1. Σε σι αττιπατο ιλ βλοχχο δει χομανδι λο σι δεπε δισαττιπαρε, πρεμενδο σιμυλτανεαμεντε ι πυλσαντι

[Εχο] ε [Ραπιδο].
2. Πρεμερε ιλ πυλσαντε [Α??ΙΟ/ΠΑΥΣΑ].
3. Σελεζιοναρε ιλ νυοπο προγραμμα, περ μεζζο

δελ πυλσαντε [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ].
4. Πρεμερε νυοπαμεντε ιλ πυλσαντε [Α??ΙΟ/ΠΑΥΣΑ].

Ιλ βλοχχο δει χομανδι πυ εσσερε αλτερνατιπαμεντε αττιπατο ο δισαττιπατο πρεμενδο σιμυλτανεαμεντε ι

πυλσαντι [Εχο] ε [Ραπιδο].

Αππιο/Παυσα

Ε Ρπιδο

Αππιο/Παυσα

Σελεζιοναρε
ιλ νυοπο

προγραμμα



Πυλιζια περιοδιχα δει φιλτρι

12

Πριμα δι ιντραπρενδερε λα πυλιζια δει φιλτρι σι δεπε σχολλεγαρε λα λαπατριχε δαλλα πρεσα δι χορρεντε.

Ι φιλτρι δεπονο εσσερε πυλιτι αλμενο υνα πολτα ογνι 3 μεσι.

2

12 1

100

1 2 3

123

4 5

§§ Pulizia del filtro di carico

§§ Pulizia del filtro di scarico

?UΙνσερτ τηε φιλτερ ιν ιτσ οριγιναλ πλαχε.

?UΣε ιλ φιλτρο δι χαριχο οττυρατο λα λαπατριχε εμεττε ρυμορι ανομαλι ε λο σχαριχο δελλ∏αχθυα ινχομπλετο.
Ιν θυεστο χασο, νελ παννελλο δει χομανδι σι αχχενδε λ∏ινδιχαζιονε λυμινοσα �νο σχαριχο.ⓒ

Απριρε ιλ χοπερχηιεττο αιυτανδοσι

χον υνα μονετα.

Σπιταρε ιλ ταππινο δι δρεναγγιο

( ), ρυοτανδολο ιν σενσο

αντιοραριο, ε λασχιαρε δεφλυιρε

χομπλεταμεντε λ∏αχθυα.
Εστραρρε ιλ φιλτρο ( ), ρυοτανδο

ανχη∏εσσο ιν σενσο αντιοραριο ε

πυλιρλο αχχυραταμεντε.

Ριαππιταρε ιν ποσιζιονε ιλ φιλτρο

( ) εδ ιλ ταππινο δι δρεναγγιο

( ), ρυοτανδολι ιν σενσο οραριο.

Χοντρολλαρε χηε νον σι

περιφιχηινο επεντυαλι περδιτε ε

ριχηιυδερε ιλ χοπερχηιεττο.

Χηιυδερε ιλ ρυβινεττο

δελλ∏αχθυα.
Σχολλεγαρε ιλ χαπο δι

αλιμενταζιονε δαλλα

πρεσα δι χορρεντε.

Σχολλεγαρε ιλ τυβο δι

χαριχο

Εστραρρε ιλ φιλτρο χον υνα πινζα, πυλιρλο χον υνο

σπαζζολινο ε θυινδι ριμονταρλο νελλα ποσιζιονε

οριγιναλε.

Ριχολλεγαρε ιλ τυβο δι χαριχο ε

χοντρολλαρε χηε νον σι περιφιχηινο

επεντυαλι περδιτε.

∞ Σε ιλ ρυβινεττο δι χαριχο χηιυσο ο ιλ φιλτρο δι χαριχο οττυρατο, λ∏αχθυα νον αρριπα αλλα πασχηεττα δελ δετερσιπο.

Ιν θυεστο χασο, νελ παννελλο δει χομανδι σι αχχενδε λ∏ινδιχαζιονε λυμινοσα �νο χαριχοⓒ.
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1

ΜΑΞ

ΜΑΞ

§§ Come prevenire la formazione di ghiaccio

§§ Come eliminare la formazione di ghiaccio

§§ Come pulire il cassetto

12

12

34

1 2 3
Σφιλαρε ιλ χασσεττο. Πυλιρλο ιν αχθυα τιεπιδα,

ιν μοδο δα ελιμιναρε γλι
επεντυαλι ρεσιδυι δι

δετερσιπο.

Ριμονταρλο νελλα

ποσιζιονε οριγιναλε.

?ερσαρε υν πο∏

δ∏αχθυα α 50ΥΧ

(φαχενδο αττενζιονε

α νον φαρλα εντραρε

ιν χονταττο χον λε

παρτι ελεττριχηε) συλλα

γηιερα αππιτατα αλ

ρυβινεττο.

Σχολλεγαρε ιλ τυβο δι

χαριχο ε λασχιαρλο

χομπλεταμεντε
ιμμερσο, περ

θυαλχηε μινυτο, ιν

υνα βαχινελλα πιενα

δ∏αχθυα α 50ΥΧ.

?ερσαρε λ∏αχθυα χαλδα

νελλα πασχηεττα δελ

δετερσιπο.

Ριχολλεγαρε ιλ τυβο δι

χαριχο, απριρε ιλ

ρυβινεττο δελλ∏αχθυα ε

φαρε φυνζιοναρε λα

λαπατριχε, χοντρολλανδο

χηε σχαριχηι βενε

λ∏αχθυα αλ τερμινε δελ

προγραμμα.

Χηιυδερε ιλ ρυβινεττο δελλ∏αχθυα ε

σχολλεγαρε ιλ τυβο δι χαριχο.

?υοταρε λα λαπατριχε σπιτανδο ιλ ταππινο δι

δρεναγγιο ( ).
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νο χαριχο

νο σχαριχο

σβιλανχιο

Σπορτ. Χηιυσο

Φρεδδο

Λ∋αχθυα νον σι ρισχαλδα

ο Ιν μολτι χασι, θυελλο χηε αππαρεντεμεντε σι πυ χονσιδεραρε υν γυαστο ο υν διφεττο δελλα λαπατριχε πυ ινπεχε εσσερε

χαυσατο δα υνα ανομαλια νελλα συα ινσταλλαζιονε, οππυρε δα υν ερρορε χομμεσσο νελλ∏ιμποσταζιονε δελλα προχεδυρα
οπερατιπα. Περ θυεστο μοτιπο, ιν χασο δι προβλεμι ραχχομανδιαμο δι εφφεττυαρε ι σεγυεντι χοντρολλι, αλ φινε δι

περιφιχαρε λ∏εφφεττιπα νεχεσσιτ δι ιντερπεντο δα παρτε δελ Σερπιζιο δι Ασσιστενζα Τεχνιχα.

Προβλεμι Χοντρολλι δα εφφεττυαρε Ποσσιβιλι σολυζιονι

∞ Ιλ ρυβινεττο δελλ∏αχθυα χηιυσο?
∞ Λ∏αχθυα γηιαχχιατα?

∞ Λα πρεσσιονε δελλ∏αχθυα
εχχεσσιπαμεντε βασσα?

∞ Ιλ φιλτρο δι χαριχο οττυρατο?

∞ Ιλ φιλτρο δι σχαριχο οττυρατο?

∞ Ιλ τυβο δι σχαριχο πιεγατο ο

σχηιαχχιατο?
∞ Ιλ τυβο δι σχαριχο οττυρατο?
∞ Λ∏εστρεμιτ δελ τυβο δι σχαριχο σι

τροπα α πι δι 85 χμ δα τερρα?

∞ Λ∏αχθυα νελ τυβο γηιαχχιατα?

∞ Ιλ χαριχο δι βυχατο σι

αχχυμυλατο συ υν σολο λατο δελ

χεστελλο?

∞ Λα λαπατριχε νον ιν πιανο?

∞ Λο σπορτελλο απερτο?

∞ Απριρε ιλ ρυβινεττο.

∞ Φαρε σχιογλιερε ιλ γηιαχχιο.

∞ Χοντρολλαρε λα πρεσσιονε δελλ∏αχθυα
∞ Πυλιρε ιλ φιλτρο δι χαριχο.

∞ Πυλιρε ιλ φιλτρο δι σχαριχο.

∞ Ραδδριζζαρε ο λιβεραρε ιλ τυβο δι

σχαριχο.
∞ Ριμυοπερε χι χηε οστρυισχε ιλ

τυβο δι σχαριχο
∞ Αββασσαρε λ∏εστρεμιτ δελ τυβο α

μενο δι 85 χμ δα τερρα.

∞ Φαρε σχιογλιερε ιλ γηιαχχιο.

∞ Δισπορρε υνιφορμεμεντε ιλ βυχατο,

πρεμενδο ιλ πυλσαντε

[Α??ΙΟ/ΠΑΥΣΑ]. Σε λ∏ινχονπενιεντε

περσιστε, ιντερπελλαρε ιλ Σερπιζιο δι

Ασσιστενζα Τεχνιχα.

∞ Ρεγολαρε ι πιεδινι.

∞ Χηιυδερε λο σπορτελλο. Σε

λ∏ινδιχαζιονε ριμανε πισυαλιζζατα,

ιντερπελλαρε ιλ Σερπιζιο δι

Ασσιστενζα Τεχνιχα.

∞ Σχολλεγαρε λα λαπατριχε δαλλα πρεσα

δι χορρεντε ε ιντερπελλαρε ιλ Σερπιζιο

δι Ασσιστενζα Τεχνιχα.
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Προβλεμι Χοντρολλι δα εφφεττυαρε Ποσσιβιλι σολυζιονι

∞ Σι πρεμυτο ιλ πυλσαντε δι

αχχενσιονε [ΟΝ-ΟΦΦ]?

∞ Λα σπινα δελ χαπο δι

αλιμενταζιονε ινσεριτα ιν

υνα πρεσα δι χορρεντε?

∞ Λ∏ερογαζιονε δι ενεργια
ελεττριχα νον ιντερροττα?

∞ Λ∏επεντυαλε ιντερρυττορε

σαλπαπιτα σχαττατο?

∞ Σι υσατα υνα θυαντιτ
εχχεσσιπα δι δετερσιπο?

∞ Σι υσατο υν δετερσιπο νον

αδαττο?

∞ Σι σονο ριμοσσε λε πιτι δι

βλοχχαγγιο δελ μοτορε?
∞ Λα λαπατριχε νον ιν πιανο?
∞ Ιλ φιλτρο δι σχαριχο οττυρατο?
∞ Σι χαριχατα υνα θυαντιτ

εχχεσσιπα δι βυχατο?

∞ Χηιυδερε ιλ ρυβινεττο.
∞ Σχολλεγαρε ιλ χαπο δι

αλιμενταζιονε δαλλα πρεσα

δι χορρεντε.

∞ Ιντερπελλαρε ιλ Σερπιζιο δι

Ασσιστενζα Τεχνιχα.

∞ Πρεμερε ιλ πυλσαντε δι

αχχενσιονε.

∞ Ινσεριρε λα σπινα ιν υνα

πρεσα δι χορρεντε δα 220-

240?, χον μεσσα α τερρα.

∞ Χοντρολλαρε λε αλτρε υτενζε.

∞ Ριπορταρλο ιν ποσιζιονε.

∞ Υσαρε λα θυαντιτ ινδιχατα

δαλ προδυττορε.
∞ Υσαρε σολο δετερσιπο

σπεχιφιχο περ λαπατριχε

(νον περ βυχατο α μανο).

∞ Ριμυοπερε λε πιτι.

∞ Λιπελλαρε λα λαπατριχε υτιλιζζανδο

ι πιεδινι ρεγολαβιλι.
∞ Λιβεραρε ιλ φιλτρο δαγλι επεντυαλι

χορπι εστρανει.

∞ Τογλιερε ιλ βυχατο ιν εχχεσσο.

Λα λαπατριχε

νον σι

αχχενδε

Λα λαπατριχε

προδυχε μολτα

σχηιυμα

Λα λαπατριχε

πιβρα εδ

ρυμοροσα

Θυεστα ινδιχαζιονε πιενε πισυαλιζζατα θυανδο σι

περιφιχανο ιρρεγολαριτ νελλ∏ιντερρυζιονε δελ χαριχο

δελλ∏αχθυα.

Θυεστα ινδιχαζιονε πιενε πισυαλιζζατα θυανδο σι

περιφιχανο ιρρεγολαριτ νελ φυνζιοναμεντο δει

σενσορι δι λιπελλο.



Π/Νο.: 3828ΕΡ3003Π


