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n Before using your washing machine,please read 
this manual carefully and keep it for future 
reference.

n This manual shall also be available by sending 
E-mail to client.

n The drawings in this manual are for instruction 
only.it may be vary from the model you buy
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PRODUCT REGISTRATION
Thank you for purchasing our TCL product. 

This easy-to-use manual will guide you in 

getting the best use of your washer. lnside you 

will find many helpful hints on how to use and 

maintain your washing machine properly.

You’ll find many answers to common problems 

in the chart of troubleshooting tips.

Remember to record the model and serial 

numbers. They are on the back of the unit.

Model number

Serial number

Date of purchase



FC060BW2510GR FC070BW4210GR

FC080BW4220GR

1900W

595*520*850

FC080BS4220GR 

Products Specification

NOTE:
All the pictures in the manual are used for schematic only. 

It may be different from the machine you buy.

Parameter / 
Capacity

Universal Motor Series

Model

Voltage

Rated Power

Water Pressure

Outer 
Dimension 

(W*D*H)mm

Parameter 
/ Capacity

Inverter Motor Series

Model

Voltage

Rated Power

Water Pressure

Outer 
Dimension 

(W*D*H)mm



FC090BW4620GR FC110BS4620GR

Inverter Motor Series

FC090BS4620GR

NOTE:
All the pictures in the manual are used for schematic only. 

It may be different from the machine you buy.

Products Specification

Parameter / 
Capacity

Model

Voltage

Rated Power

Water Pressure

Outer 
Dimension 

(W*D*H)mm



Safety Precaution

WARNING
To reduce the risk of fire,electric shock,or injury to persons when 
using your appliance,follow basic precautions,including the following

Ÿ If the power cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer, service agent 

or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.

Ÿ The new hose-sets supplied with the washer are to be used and that old hose-sets 

should not be reused.

Ÿ This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced 

physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless 

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a 

person responsible for their safety.Children should be supervised to ensure that they 

do not play with the appliance.(This warning is not for European market)

Ÿ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons 

with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and 

knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the 

appliance in a safe way and understand the hazards involved.Children shall not play 

with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children 

without supervision. (This warning is for EUROPEAN market)

Ÿ Carpet does not obstruct the opening for washing machine with ventillation openings 

in the base.

Ÿ Children of less than 3 years should be keep away unless continuously supervised.

Ÿ This appliance is inteded to be used in household and similar applications such as:

-staff kitchen areas in shops,offices and other working environments;

-farm houses

-by clients in hotels,motels and other residential type environments;

-bed and breakfast type environments;

-areas for communal use in blocks of flats or launderettes.

Ÿ Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing 

machine.

Ÿ To ensure your safety,power cord plug must be inserted into an earthed 

socket.Check carefully and make sure that your socket is proper and earthed reliably.

Ÿ Do not use any socket with rated current less than that of washing machine.

Ÿ Do not operate your washer when parts are missed or broken. 

Ÿ Never pull out power plug with wet hands.



Safety Precaution

Ÿ Replace immediately worn power cord,loose plugs/power sockets.

Ÿ Unplug your washer before cleaning or making any repair.

Ÿ Please check whether the water inside the drum has been drained before opening 

the door.Please do not open the door if there is any water visible.

Ÿ Glass door may be very hot duing the operation.Keep kids and pets far away from the 

washer during the operation.

Ÿ Make sure that the water and electrical device must be connected by a qualified 

technician in accordance with the manufacturer’s instruction and local safety 

regulations.

Ÿ Before operating this machine,all packages and transit bolts must be 

removed.Otherwise,the washing machine may be seriously damaged while washing 

the clothes.

Ÿ Flammable and explosive or toxic sovents are forbidden.Gasoline and alcohol 

etc.Shall not be used as detergents.Please only select the detergents suitable for 

machine washing.

Ÿ Be careful of scald while the washer drainning hot washing water.

Ÿ Never unplug your washer by pulling on the supply cord.Always grasp the plug firmly 

and pull straight out from the outlet.

Ÿ If your old appliance is not being used anymore,we recommend that you remove the 

door and cut off the supply cord.

Ÿ Packing materials may be dangerous to the kids.Please keep all packing 

materials(plastic bags,foams etc)far away from the kids.

Ÿ Do not climb up and sit on top cover of the machine.

Ÿ Pets and kids may climb into the machine.Check the machine before every operation.

Ÿ Do not lean against the door of the washer.



Important Hints

Ÿ The household washing machine isn't intended to be built-in.

Ÿ This washing machine is for indoor using only.

Ÿ Make sure that all pockets are empty.Sharp and rigid items such as 

coin,brooch,nail,screw or stone etc.May cause serious damages to the washer.

Ÿ Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes 

are washed.

Ÿ The washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as 

in the rooms with explosive or caustic gases.

Ÿ Before washing the clothes at first time,the washing machine shall be operaed in one 

round of the whole procedures without the clothes inside.

Ÿ Do not repair or replace any part of the washer unless you have been specifically 

recommended in the user-repair instructions and you have the knowledge and skills to 

make it.

Ÿ It is forbidden to wash carpets and bras inset with steel wire.

Ÿ Never refill water by hand during washing.

Ÿ After the program is completed,please wait for two minutes to open the door.

Ÿ When handing the machine,the accumulated water shall be drained out of the machine 

firstly.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.

Ÿ The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water 

supply.The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot 

water and cold water supply.



Overview of Washing Machine

SAVE THESE INSTRUCTIONS
THE MACHINE IS HOUSEHOLD USE ONLY

Control Panel Assembly

Drawer Handle

Door Assembly

Leg Assembly
(4EA)

Pump Case Cover

Drain Hose Clips

Inlet Valve

(Cold)

Inlet Valve

(Hot)
* Only double inlet machine 
have the hot valve

Power Cord

Drain Hose

Transit Bolt(4EA)

Back Cover

Power Plug



Install Washing Machine

We recommend that your new washer should to installed by a qualified appliance technician.If 

you feel that you have the skills to install the washer,please read the installation instructions 

carefully before installing.

■ Tools needed

You may need to have the following tools to help you in the installation of your washer:

• Scissors • Pliers

• Gloves • Spanner

• Standard Screwdriver

■ Unpacking the washing machine

Unpacking your washing machine and check if is there any damage during the 

transportation.Also make sure that all the the items(as shown below) in the attached bag are 

received. If there is any damage to the washing machine during the transportation,or any item 

is missing or damaged,please contact the local dealer immediately. If your washing machine is 

not double inlet, you do not have the hot inlet hose.

Inlet Hose 
(Connect to 
cold water 

supply)

Hot Inlet Hose
(Connect to Hot 
water supply)

Hole Cover (4EA)
(Used to plug 

transit bolt holes)

Drain Hose Support 
Bracket

(Used to loop the 
end of drain hose)

Spanner
(1.Used to adjust the bottom of 

the machine,
2.Remove the transport bolt on 

the back of the machine)

*lf washing machine is not double inlet, the machine does not have the hot inlet hose.

■ Select the location

Before installing the washer,the location characterized as follows shall be 

selected:

-Rigid,dry,and level surface(if not level,please make it level with reference to the 

following figure’Adjustable Leg’).

-Avoid direct sun light.

-Sufficient ventilation.

-The ambient temperature shall be between 0-40°C.

-The ambient humidity shall be below 95%(When the temperature is 25°C).

-Keep far away from the heat resources such as coal or gas.Make sure that the 

washer will not stand on power cord.Do not install the washer on the carpet floor.

NOTE



Install Washing Machine

  Remove transit bolts

Before using this washing machine,transit bolts must be removed from the 
backside of this machine.Please take the following steps to remove the bolts:

 Keep the transit bolts properly for futher use.

1.Loosen the four transit bolts 
with a spanner

2.Take each bolt head and pull it through the 
wide part of the hole.Repeat for each bolt.

3.Fill the holes with the 
supplied plastic covers.

■ Level the washing machine
Install or place the washing machine under the environmental temperature of not 
less than 0 ºCbut not outdoors, for it may damage the programming controller.

Base foot structure Factory status

Lock nut

Support foot covered 
with rubber

Locking nut close to 
bottom of box

Supporting foot close 
to locking nut

Note:in order to facilitate installation,the factory stutus of the foot may not be  all 
locked,please be sure to lock all four feet before adjusting the level!

1.When pairing the machine,check 
whether the bottom foot is in the factory 
state.if not,please restore the bottom foot 
to the factory state:the locking nut is 
locked tightly on bottom of the box,and 
the support foot is locked tightly on the 
locking nut:

2.After the machine is placed,press the 
opposite corner of the top cover plate of the 
washing machine with both hands in turn 
and shake it vertically downward to check 
whether the supporting foot is close to the 
ground and whether the machine is shaken

3.To ensure that the machine is placed in the right 
state, loosen the locking nut according to 
thedirection shown in the diagram with the 
attachedspanner to the appropriate height until the 
supporting foot is close to the ground and the 
machine is free from shaking

Support base is close 
to the ground

4.Finally,use the spanner to turn the lock nut 
back to thebottom of the box to lock it(you can 
also slightly fix the support foot by hand to avoid 
the support foot moving again)

Ensure that the supporting 
feet do not move again

CAUTION

1.The machine must be perfectly leveled and stabilized when the four supporting feet are close to 

the ground. Lower the feet as much as possible on the basis that the machine is leveled.

2.Improper leveling adjustment may cause loud noise, machine vibrating, machine displacement 

and other abnormal phenomena.

3.Air-vent is designed on the bottom of the machine (prevent blockage). Install the washing 

machine on solid, smooth and skid-proof ground. Do not place the washing machine on soft 

blanket or wooden floor, or various desktops and stands, in case of unnecessary injury.



Install Washing Machine

  Connect the inlet hose

1.Connect the inlet hose to tap and fasten it 
anticlockwise.

Ÿ If there is any leakage with hose after 
the connection,then repeat the steps to 
connect inlet hose.

Ÿ Do not bend the hose.
Ÿ Check for inlet hose connection 

carefully before using the washer each 
time.

Ÿ The drain hose shall be placed at a 

height of 65-100cm above the floor, 

otherwise,it can cause poor drainage

Ÿ You can use the supplied drain hose 

support bracket to loop the drain hose 

down into the wall,standpipe or laundry 

tub.

Ÿ Take care to ensure all hose 

connections are tight.

Ÿ The end of the drain hose cannot be 
immersed in water for the washer to 
work properly.

2.Connect the other end of the inlet hose to the inlet valve at the backside of the 
washing machine and fasten the hose tightly clockwise.when there is a inlet at 
the back of the machine,it must be connected to a cold water supply.If there 
are two inlet valve,one is connected to a cold water supply and the other is 
connected to a hot water supply. Follow the indication of the picture below to 
complete the connection.

■ Connect the drain hose

inlet valve for cold water

inlet hose for cold water

inlet valve for hot water with a red grid

inlet hose for hot water with a red side

NOTE

NOTE



Install Washing Machine

   Connect the power

WARNING

NOTE

1.This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, 
earthing can reduce the danger of electrical shock.

2.Washing machine shall be operated in a circuit separate from other 

electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse 
may be burned out.

Operate Washing Machine

Ensure your machine is installed properly before use.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without 

clothes. To do this:

1.Connect power source and water.

2.Put a little detergent(about 10g) into the drawer and close it.

3.Press the On/Off button.

4.Turn the knob to the “Cotton”.

5.Press the Start/Pause button.

This will remove any water from the manufacturer’s test run remaining 

in the machine.

Ÿ As the maximum current through the unit is 10A when you 

are using its heating function, please make sure the power 

supply system (current, power voltage and wire) at your 

home can meet the normal loading requirements of the 

electrical appliances.

Ÿ Please connect the power to a socket which is correctly 

installed and properly earthed.

Ÿ Make sure the power voltage at your plate is same to that in 

the machine’s rated voltage.

Ÿ Power plug must match the socket.

Ÿ Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.

Ÿ Do not connect and pull out plug with wet hands.

Ÿ When pulling out the plug, hold the plug tightlly and then pull 

it out. Do not pull power cord forcibly.

Ÿ If power cord is damaged or has any sign of being broken, 

special power cord must be selected or purchased from its 

manufacturer or service center for replacement.



Operate Washing Machine

  Sort clothes
Please read this recommendation carefully to avoid the troubles of washing 
machine and damages of clothes.

1. Pull out the detergent drawer.

2. Add detergent for prewash into compartment I

3. Add detergent for main wash into compartment II

4. Add fabric softener into compartment.

5. Please choose suitable type of detergent for the 

various washing temperature to get the best washing 

effect with less water and energy consumption.

1. Do not put clothes over load the rated capacity.

2. Sort the laundry by colour and by care label. Most garments 

have a textile care label in the collar or side seam.

3. Make sure all the pockets are empty, Foreign objects (e.g. 

nails, coins, paper clips, etc.) can cause damage to 

garments and components in the machine.

4. Close any zips, fasten hooks etc. before washing.

5. For clothes to be washed, they should be sorted according to 

color. Dark clothes should not be washed with light clothes 

especially.

6. Badly soiled areas, stains etc. should be pre-treated with 

liquid detergent,stain removers etc.

7. Turn overthe clothes which pill easily and is with woolen 

surface before putting them into the machine.

NOTE:Make sure that no clothes is caught between the door and the seal.

   Put detergent

View of control panel

Knob 
Button

Super Quick

Intensive

Spin

Rinse+Spin

Drum Clean

Allergy Care

Bedding

Sport/Fitness

Cotton

+Prewash

Dark Colour

Mix

Wool

Shirt

Synthetics

Silk/Delicate

Temperature 
Button

Speed 
Button

Time Delay 
Button

Start/Pause
Button

Power 
Button



Operate Washing Machine

  Function

Ÿ Temperature Button: Use this button to select water temperature. 

Available selections(from cold to max °C) vary for each cycle.The targeted setting 

will blink on the screen during the selection process.

Ÿ Speed Button: Use the button to select a spin speed. Available selections (from 0 to 

max rpm)vary for each cycle. The targeted setting will blink on the screen during the 

selection process.

Ÿ Time Delay Button: Press the button repeatedly to cycle through the available 

delayed start options (from 3 to 24 hours in one hour increments).

Ÿ Start/Pause Button: Press the button once to start a cycle.

Press the button a second time will pause the operating cycle. During a pause, 

setting and options can be modified and selected again if it is permit. Pressing the 

button again will resume the active cycle.

Ÿ Power Button: Press once to turn the washing machine on, press again to turn the 

washing machine off. If the washing machine power is left on for longer than 10 

minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

   Indicators

When the indicator appears, it means the “Time Delay” function has been selected.

When the indicator appears, it means the “Sound Off” function has been 
selected.

When the indicator appears, it means the “Child Lock” function has been selected.

The indicator will keep on when the door is locked normally, otherwise, it can not 
appear.

Spuer Quick: This procedure is suitable for washing few and not very dirty clothes 

quickly.

lntensive: You can select this procedure wash the tough clothes, that need much 

more strength.

Spin: This cycle is use to extract water from clothes.

Rinse+Spin: This cycle is use to clean remaining detergent in clothes and extract 

water from clothes.

  Programe



Operate Washing Machine

Drum Clean: This cycle is specially set in this machine to clean the drum and tube. It 

applys 60/90°C high temperature sterilization to make the drum and tube 

more green. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the 

barrel cleaning effect will be better.When you run this program, we suggest 

not to put any clothes, you can use this procedure regularly according to the 

need.

Allergy Care:The procedure can quite make clothes rinse to more clean, avoid the 

laundry detergent for skin allergy.

Bedding:You can select this procedure to wash clothes that is heavy. It is recommended 

to wash jeans, bedding etc.

Sport/Fitness:The procedure is quite suitable for sports clothes.

Cotton:You can select this procedure to wash the daily washable clothes.

It is recommended to wash the hard-wearing fabrics, heat-resistant fabrics made 

of cotton or linen.

Prewash:The Prewash function can get an extra wash before main wash. When you 

choose this cycle .detergent for prewash is recommended to be put into the 

detergent drawer ( “compartment l”,as shown in page 11).

Dark Colour: You can select this procedure to wash the dark-coloured fabrics made of 

cotton and dark easy-care fabrics.

Mix:You can select this procedure to wash clothes that are different kinds , except for 

colors. Dark clothes should not be washed with clothes that are light especially.

Wool: You can select this procedure to wash the wool textiles labeled with “Machine 

Wash”. Please select the proper washing temperature according to the label on the 

articles to be washed.

Synthetics: You can select this procedure to wash the quite delicate clothes. It is 

recommended to wash fabrics made of silk,satin,synthetic fibers or blend.

Shirt: You can select this procedure to wash shirts made of cotton,linen, synthetic fibers or 

blended fabrics.

Silk/Delicate: This procedure is suitable for delicate garments made of synthetic fibres, 

mixed fibres, rayon and easy care cottons. Aso suitable for machine-

washable silks.



Operate Washing Machine

Features
1. Power-off memory: In case of power failure during the cycle, the settings will be 

saved, and operation will resume when the power is restored.

2. Child lock: Press the “Temperature” and “Spin” button simultaneously for 3 

seconds can activate or cancel the “Child lock”feature to avoid misoperations. When 

the feature is activated,the indicator‘  ’lights up, all buttons cannot be set until the 

operation is over or it is canceled.

3.Sound off: Press the “Spin” and “Time Delay” button simultaneously for 3 seconds 

can activate or cancel the “Sound off ” feature. When the feature is activated, the 

indicator ‘  ’ lights up, the sound of knob operation and all the button action will 

disappear.

4. Unbalance protection: When the machine is ready to spin, The washer may take a 

few time to balance clothes due to great unbalance. If clothes is still unbalance in 

the drum after that, the spinning speed can be slow down to avoid great vibration. If 

clothes in drum is too less, the machine may not to spin due to the unbalance 

protection, then you should add more clothes in the machine to make it to spin.

5. Reload: lf you want to add clothes in the washer during the procedure, press the 

“Start/Pause” button for 3s,when you sound two beeps, it means the reload feature 

has been activated. Please wait for the indicator ‘  ’ disappears then open the door. 

Press the “Start/Pause” button to resume the procedure after reload.

Table of Washing Procedures

Parameter 

Procedure

Max Load(kg) Temp. Range 
(°C;- -= cold)

Speed Range 
(r/min;0=no spin)6kg 7kg 8kg 9kg 11kg

Super Quick 1,5 2 2,5 3 4

Intensive 6 7 8 9 11

Spin 6 7 8 9 11

Rinse+Spin 6 7 8 9 11

Drum Clean 0 0 0 0 0

Allergy Care 3 3,5 4 4,5 5,5

Bedding 4 5 6 7 9

Sport/Fitness 2 2,5 3 3,5 4,5

Cotton 6 7 8 9 11

+Prewash 4 4,5 5 5,5 6,5

Dark Colour 3 3,5 4 4,5 5,5

Mix 3 3,5 4 4,5 5,5

Wool 1,5 2 2,5 3 4,5

Shirt 2 2.5 3 3,5 4,5

Synthetics 3 3,5 4 4,5 5,5

Silk/Delicate 3 3,5 4 4,5 5,5



Operate Washing Machine

The “standard cotton 60°C/40°C with max speed” programme are the standard 
washing programs, and they are suitable to clean normally soiled cotton laundry 
and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy 
and water consumptions for washing that type of cotton laundry, that the actual 
water temperature may differ from the declared cycle temperature.

Maintenance

Proper maintenance on the washing machine can extend its work life.

WARNING

Before your maintenance starts, please do pull out the power plug or 

disconnect power and close the tap.

  Clean internal drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately 

with chlorine-free detergents. Never use steel wool.

  Clean surface

1.If there is any water overflow, use the dry cloth to wipe it off immediately. No 

sharp items are allowed to strike the washer.

2.The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when 

necessary.

  Clean the drain pump

Unscrew the filter and pay 
attention to the remaining water, 
taking out any foreign material 
from the drain pump filter;

Reinstall the filter.

NOTE

Open the filter cover with tools 
such as coins according to the 
direction of the graphic;



Maintenance

■ Clean Inlet valve filter

The inlet filter shall be cleaned if there is not any or insufficient water in
when the tap is opened.

1.Lower the water pressure:

a. Close the tap.

b.S elect any procedure except “Spin” procedure.

c.P ress the button “Start/Pause” and keep the 
procedure running for about 40 seconds.

d.Pull out the power plug.

2.Remove the inlet hose from the tap.
3.Use water to wash the filter.
4.Reconnect the inlet hose.

■ Clean detergent drawer

1.Press down the part  inside the drawer ①
and take out the detergent drawer.

2.Lift the clip up and take out softener cover 
and wash all grooves with water.

3.Restore the softener cover and push the 
drawer into positon.

  Dispose an easily get frozen washer

If the washer is exposed to temperature below 0°C, certain precaution should be 
taken.
1.turn off the tap.
2.Unscrew the inlet hose.
3.Unhook the drain hose from the rear support and position the end of this hose 

and that of the inlet hose in a bowl.Run the spin programme.
4.Disconnect the washer.
5.Screw the inlet hose and reposition the drain hose.

1.When the washing machine is reused, make sure the ambient temperature is 

above 0°C.

2.If your washing machine is located in the room where it can get frozen easily, 

please drain the remaining water inside drain hose and inlet hose thoroughly.

3.Please contact a technician if your washer is frozen.

NOTE



Troubleshooting

TROUBLES SOLUTIONS

There is some remaining 
water in the machine

This is normal and is the result of water tests 
performed at the factory

The washer does not run

Check if the power plug is inserted well.
Check if the tap is opened.
Check if the button “Power” is pressed.
Check if the button “Start/Pause” is pressed.
Check if the delay feature is activated.

Water leakage

Abnormal noise and great 
vibration

Check and fasten inlet hose.
Clean up drain hose and ask a specialized 
person to repair it when necessary.

Washing efficiency is not 
satisfied

Select a proper procedure.
Add the proper detergent quantity according 
to the instructions in detergent package.

The machine take no 
answer after press buttons

Check if the “Child-lock” feature has beenactivate.
Press button “Start/Pause” first then press other 
buttons.

Actually running time of 
procedures is not 
corresponded to the 
display time

Check if clothes in the drum is dispersive enough. 
Check if the water is drain out or inflow well.

The washer fills while 
draining

Check if the max height of the drain hose is lower 
than 65cm
Check if the drain hose is immersed.

Check if the transit bolts has been removed.
Check if the adjustable legs are adjusted level.
Check if the washer is installed on the solid and level 
floor.
Check if there are any barrettes or metal articles 
inside.



Troubleshooting

DISPLAY MEANS SOLUTIONS

NOTE

Please refer to the actually purchased model for fault display here.Different models have 
different fault displays

The washer fills over 
time

Check if the tap is opened.
Check if the water pressure 
is too low.
Check if the inlet hose is 
blocked.

Water drainage over 
time

Check if the drain pump is 
blocked.

Contact a technician if 

necessary.

Door lock is breakdown

Close the door well again. 
Check if the clothes is caught 
between the door and seal. 
Contact a technician if 
necessary.

Water is overflowed

Let the machine drain out 
water automatically until the 
water level is suitable for 
wash procedure. 
Contact a technician if 
necessary.

The electrical motor 
is breakdown Please contact a technician.

The heater does not 
work

Please contact a technician.

There is a temperature 
sensor fault

Please contact a technician.

communication failures Please contact a technician.

Inverter failures Please contact a technician.

The procedure running 
is not corresponded to 
the cycle that the knob 
points.

Turn the cycle selector to the 
cycle corresponded to the 
procedure working on.



Appendix

  Fabric Care Lable

  Elecrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the 

following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not 

clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.

- When you are using the heating function, the maximum current 

through the washing machine will reach 10A. Therefore,please make 

sure the power supply units(current,voltage and cable) can meet the 

normal laod requirements for the machine.

- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that 

it will not trip the people or other things and be damaged. Special 

attention shall bepaid to the plug location.

- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. 

Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not 

pull out power plug with wet hand.

- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed 

socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and 

reliably earthed.

Resistant material Can be ironed at 100℃ max

Delicate fabric

Item may be washed at 90°C

Item may be washed at 60°C

Item may be washed at 40°C

Item may be washed at 30°C

Item may be hand washed

Dry clean only

Can be bleached in cold water

Do not bleach

Can be ironed at 200°C max

Can be ironed at 150°C max

Do not iron

Can be dry cleaned using any solvent

Dry clean with perchloride,lighter fuel, 

pure alcohol or R113 only

Dry clean with aviation fuel, 

pure alcohol or R113 only

Do not dry clean

Dry flat

Can be hung to dry

Dry on dothes hanger

Tumble dry, normal heat

Tumble dry, reduced heat

Do not tumble dry



Appendix

■ Protecting the environment

Ÿ The washer is manufactured by recyclable materials. If you decide 

to dispose of this washer,please observe the local waste disposal 

regulations.Cut off the power cord so that the washer cannot be 

connected to power. Remove the door so that small animals and 

children cannot get trapped inside the washer.

Ÿ Do not exceed the detergent quantities recommended in the 

detergent manufactures’ instruction.

Ÿ Use stain removal products and blesches before the wash cycle 

only when strictly necessary.

Ÿ Save water and electricity by only washing full loads(the exact 

amount depends upon the program used).

Ÿ Correct Disposal of this Product

This marking indicates that this product should not be disposed 

with other household wastes throughout the EU.To prevent 

possible harm to the environment or human health from 

uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote 

the sustainable reuse of material resources.To return your used 

device, please use the return and collection systems or contact 

the retailer where the product was purchased.They can take 

this product for environmental safe recycling.

NOTE:

1 .The energy efficiency rating was tested under “Cotton” procedure 

(Adjuted at 40°C and 60°C+Maximum RPM).

2. Forthe purpose of improving the performance of the whole washing machine, 

the appearance and specifications shall be changed without addtional notice.



Products Fiche

Brand: TCL

Model: FC060BW2510GR

Consumption values:

Load

Cotton 60°C 6kg 0.81 kWh 46L 53% 260min

Cotton 60°C 3kg 0.58kWh 33L 52% 250min

Cotton 40°C 3kg 0.59kWh 32.5L 52% 245min

Note:

The household washing machine is equipped with a power manager system. 

The duration of the left-on mode is: 10min

Power consumption of off-mode: 0.5W

Power consumption of left-on mode: 1.0W

Airborne acoustical noise (washing): 62dB

Airborne acoustical noise (spinning): 75dB

Note:

The actual parameters will depend on how the appliance is used, and maybe 
different with the parameters in above mentioned table.

The airborne acoustical noise emissions during washing/spining for the 
standard 60°C cotton programme at full load.

Standard 

Programme

Energy 

consumption

Water 

consumption
Remaining 

moisture content

Programme 

time

Rated capacity: 6kg

Energy efficiency class: A+++

EU Ecolabel:N/A

Energy consuption 152 kwh per year,base on 220 standard washing cycles for 

cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption 

of the low-power modes.Actual energy consumption will depend on how the 

appliance is used.

Water consumption 9500 litres per year, based on 220 standard washing cycles for 

cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water 

consumption will depend on how the appliance is used.

Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).

Maximum spin speed: 1200rpm



Products Fiche

Brand: TCL

Model: FC070BW4210GR

Consumption values:

Load

Cotton 60°C 7kg 0.87kWh 45L 53% 279min

Cotton 60“C 3.5kg 0.78kWh 33.5L 52% 249min

Cotton 40°C 3.5kg 0.62kWh 32L 52% 235min

Note:

The household washing machine is equipped with a power manager system. 

The duration of the left-on mode is: 10min

Power consumption of off-mode: 0.5W

Power consumption of left-on mode: 1.0W

Airborne acoustical noise (washing): 62dB

Airborne acoustical noise (spinning): 75dB

Note:

The actual parameters will depend on how the appliance is used, and maybe 
different with the parameters in above mentioned table.

The airborne acoustical noise emissions during washing/spining for the 
standard 60°C cotton programme at full load.

Standard 

Programme

Energy 

consumption

Water 

consumption
Remaining 

moisture content

Programme 

time

Rated capacity: 7kg

Energy efficiency class: A+++

EU Ecolabel:N/A

Energy consuption 174 kwh per year,base on 220 standard washing cycles for 

cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption 

of the low-power modes.Actual energy consumption will depend on how the 

appliance is used.

Water consumption 10600 litres per year, based on 220 standard washing cycles 

for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water 

consumption will depend on how the appliance is used.

Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).

Maximum spin speed: 1400rpm



Products Fiche

Brand: TCL

Model: FC080BW4220GR

The moisture content:53%

Consumption values:

Load

Cotton 60°C 8.0kg 0.90kWh 58L 302min

Cotton 60°C 4.0kg 0.84 kWh 44L 271 min

Cotton 40°C 4.0kg 0.85kWh 44L 272min

Note:

The household washing machine is equipped with a power manager system. 

The duration of the left-on mode is: 10min

Power consumption of off-mode: 0.5W

Power consumption of left-on mode: 1.0W

Airborne acoustical noise (washing): 62dB

Airborne acoustical noise (spinning): 75dB

Note:

Standard 

Programme

Energy 

consumption

Water 

consumption

Programme 

time

Rated capacity: 8.0kg

Energy efficiency class: A+++

EU Ecolabel:N/A

Energy consuption 194 kwh per year,base on 220 standard washing cycles for 

cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption 

of the low-power modes.Actual energy consumption will depend on how the 

appliance is used.

Water consumption 11000 litres per year, base on 220 standard washing cycles for 

cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water 

consumption will depend on how the appliance is used.

Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).

Maximum spin speed: 1400rpm

The actual parameters will depend on how the appliance is used, and maybe 
different with the parameters in above mentioned table.

The airborne acoustical noise emissions during washing/spining for the 
standard 60°C cotton programme at full load.



Products Fiche

Brand: TCL

Model: FC080BS4220GR

Rated capacity: 8.0kg

Energy efficiency class: A+++

EU Ecolabel:N/A

Energy consuption 194 kwh per year,base on 220 standard washing cycles for 

cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption 

of the low-power modes.Actual energy consumption will depend on how the 

appliance is used.

Water consumption 11000 litres per year, base on 220 standard washing cycles for 

cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water 

consumption will depend on how the appliance is used.

Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).

Maximum spin speed: 1400rpm

The moisture content:53%

Consumption values:

Load

Cotton 60°C 8.0kg 0.90kWh 58L 302min

Cotton 60°C 4.0kg 0.84 kWh 44L 271 min

Cotton 40°C 4.0kg 0.85kWh 44L 272min

Note:

The actual parameters will depend on how the appliance is used, and maybe 
different with the parameters in above mentioned table.

Note:

The airborne acoustical noise emissions during washing/spining for the 
standard 60°C cotton programme at full load.

Standard 

Programme

Energy 

consumption

Water 

consumption

Programme 

time

The household washing machine is equipped with a power manager system. 

The duration of the left-on mode is: 10min

Power consumption of off-mode: 0.5W

Power consumption of left-on mode: 1.0W

Airborne acoustical noise (washing): 62dB

Airborne acoustical noise (spinning): 75dB



Products Fiche

Brand: TCL

Model: FC090BW4620GR

Rated capacity: 9.0kg

Energy efficiency class: A+++

EU Ecolabel :N/A

Energy consuption 215kwh per year,base on 220 standard washing cycles for 

cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption 

of the low-power modes.Actual energy consumption will depend on how the 

appliance is used.

Water consumption 11500 litres per year, based on 220 standard washing cycles 

for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water 

consumption will depend on how the appliance is used.

Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).

Maximum spin speed: 1400rpm

Consumption values:

Standard 
Programme

Load
Energy 

consumption
Water 

consumption
Remaining 

moisture content
Programme 

time

Cotton 60°C 9.0kg 0.82kWh 52L 50% 273min

Cotton 60°C 4.5kg 0.72kWh 41L 52% 264min

Cotton 40°C 4.5kg 0.63kWh 41L 54% 267min

Note:

The actual parameters will depend on how the appliance is used, and maybe 
different with the parameters in above mentioned table.

Note:

The airborne acoustical noise emissions during washing/spining for the 
standard 60°C cotton programme at full load.

The household washing machine is equipped with a power manager system. 

The duration of the left-on mode is: 10min

Power consumption of off-mode: 0.5W

Power consumption of left-on mode: 1.0W

Airborne acoustical noise (washing): 62dB

Airborne acoustical noise (spinning): 75dB



Products Fiche

Brand: TCL

Model: FC090BS4620GR

Rated capacity: 9.0kg

Energy efficiency class: A+++

EU Ecolabel :N/A

Energy consuption 215kwh per year,base on 220 standard washing cycles for 

cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption 

of the low-power modes.Actual energy consumption will depend on how the 

appliance is used.

Water consumption 11500 litres per year, based on 220 standard washing cycles 

for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water 

consumption will depend on how the appliance is used.

Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).

Maximum spin speed: 1400rpm

Consumption values:

Standard 
Programme

Load
Energy 

consumption
Water 

consumption
Remaining 

moisture content
Programme 

time

Cotton 60°C 9.0kg 0.82kWh 52L 50% 273min

Cotton 60°C 4.5kg 0.72kWh 41L 52% 264min

Cotton 40°C 4.5kg 0.63kWh 41L 54% 267min

Note:

The actual parameters will depend on how the appliance is used, and maybe 
different with the parameters in above mentioned table.

Note:

The airborne acoustical noise emissions during washing/spining for the
standard 60°C cotton programme at full load.

The household washing machine is equipped with a power manager system. 

The duration of the left-on mode is: 10min

Power consumption of off-mode: 0.5W

Power consumption of left-on mode: 1.0W

Airborne acoustical noise (washing): 62dB

Airborne acoustical noise (spinning): 75dB



Products Fiche

Brand: TCL

Model: FC110BS4620GR

Rated capacity: 11.0kg

Energy efficiency class: A+++

EU Ecolabel:N/A

Energy consuption 251 kwh per year,base on 220 standard washing cycles for 

cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load,and the consumption 

of the low-power modes.Actual energy consumption will depend on how the 

appliance is used.

Water consumption 13000 litres per year, base on 220 standard washing cycles for 

cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water 

consumption will depend on how the appliance is used.

Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).

Maximum spin speed: 1400rpm

The moisture content:53%

Consumption values:

Standard 
Programme Load

Energy 
consumption

Water 
consumption

Programme 
time

Cotton 60°C 11.0kg 1.36kWh 61.2L 273min

Cotton 60°C 5.5kg 0.95kWh 58.82L 265min

Cotton 40°C 5.5kg 0.95kWh 56.2L 272min

Note:

The actual parameters will depend on how the appliance is used, and maybe 

different with the parameters in above mentioned table.

The household washing machine is equipped with a power manager system. 

The duration of the left-on mode is: 10min

Power consumption of off-mode: 0.5W

Power consumption of left-on mode: 1.0W

Airborne acoustical noise (washing): 62dB

Airborne acoustical noise (spinning): 75dB

Note:

The airborne acoustical noise emissions during washing/spining for the 
standard 60°C cotton programme at full load.
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n Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο σας, διαβάστε 
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για 
μελλοντική παραπομπή.

n Το παρόν εγχειρίδιο  είναι διαθέσιμο με αποστολή 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη.

n Τα σχέδια σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για 
τις οδηγίες. Μπορεί να διαφέρουν από το μοντέλο που 
αγοράσατε 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

TCL Οικιακές Συσκευές (HeFei) Co., Ltd.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το TCL 
προϊόν μας

Αυτό το εύχρηστο εγχειρίδιο θα σας 
καθοδηγήσει στην καλύτερη δυνατή χρήση του 
πλυντηρίου σας. Στο εσωτερικό θα βρείτε 
πολλές χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τον 
τρόπο σωστής χρήσης και συντήρησης του 
πλυντηρίου σας.

Θα βρείτε πολλές απαντήσεις σε κοινά 
προβλήματα στο συμβουλευτικό πίνακα 
αντιμετώπισης προβλημάτων.

Θυμηθείτε να καταγράψετε το μοντέλο και τους 
σειριακούς αριθμούς. Βρίσκονται στο πίσω 
μέρος της μονάδας.

 

Αριθμός μοντέλου
 

Σειριακός αριθμός
 

Ημερομηνία αγοράς
 



FC060BW2510GR
 

FC070BW4210GR
 

FC080BW4220GR
 

1900W
 

595*520*850
 

FC080BS4220GR 

 

Προδιαγραφές Προϊόντων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
�Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται μόνο σχηματικά 
�Μπορεί να διαφέρουν από το πλυντήριο που αγοράσατε.
�

Παράμετρος / 
�Χωρητικότητα
�

Γενική Σειρά Κινητήρων
�

Μοντέλο
�

Τάση Ηλεκτρικού 
Ρεύματος

�

Ονομαστική Ισχύς
�

Πίεση Νερού
�

Εξωτερική Διάσταση 
(Π*Μ*Υ)χιλ

�
 
� 
�

Παράμετρος / 
�Χωρητικότητα
�

Σειρά Κινητήρων Inverter
�

Μοντέλο
�

Τάση Ηλεκτρικού 
Ρεύματος

�

Ονομαστική Ισχύς
�

Πίεση Νερού
�

Εξωτερική Διάσταση 
(Π*Μ*Υ)χιλ

�

 
� 
�
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FC110BS4620GR
 

Σειρά Κινητήρων Inverter
 

FC090BS4620GR
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
�Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται μόνο σχηματικά 
�Μπορεί να διαφέρουν από το πλυντήριο που αγοράσατε.
�

Προδιαγραφές Προϊόντων
�

Παράμετρος / 
�Χωρητικότητα
�

Μοντέλο
�

Τάση Ηλεκτρικού 
Ρεύματος

�

Ονομαστική Ισχύς
�

Πίεση Νερού
�

Εξωτερική Διάσταση 
(Π*Μ*Υ)χιλ

�
 
� 
�



Προφυλάξεις Ασφαλείας
�

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
�Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού 

ατόμων κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω�

Ÿ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο,θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια ειδίκευση, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Ÿ Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα νέα σετ σωλήνων που παρέχονται με το 
πλυντήριο και να μην επαναχρησιμοποιηθούν τα παλιά σετ σωλήνων.

Ÿ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, 
καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη 
πείρας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει την απαραίτητη επιτήρηση ή καθοδήγηση 
σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς 
κινδύνους. Τα παιδία δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς να υπάρχει η 
σχετική επιτήρηση. (Η προειδοποίηση αυτή αφορά την ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ αγορά)

Ÿ Το χαλί δεν εμποδίζει το άνοιγμα για το πλυντήριο με ανοίγματα εξαερισμού στη 
βάση.

Ÿ Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν είναι υπό 
συνεχή επιτήρηση.

Ÿ Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παραπλήσιες χρήσεις, όπως

- kουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά 
περιβάλλοντα·

- φάρμες

- πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων περιβαλλόντων καταλυμάτων 
φιλοξενίας·

- ενοικιαζόμενα δωμάτια·

- χώρους για κοινόχρηστη χρήση σε πολυκατοικίες ή πλυντήρια.

Ÿ Φροντίστε ώστε η τάση και η συχνότητα ισχύος να είναι ίδιες με εκείνες του 
πλυντηρίου ρούχων.

Ÿ Για να σιγουρευτείτε για την ασφάλειά σας, το βύσμα του καλωδίου ρεύματος θα 
πρέπει να τοποθετηθεί σε μια γειωμένη πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε 
ότι η πρίζα σας είναι σωστά τοποθετημένη και γειωμένη αξιόπιστα.

Ÿ Μην χρησιμοποιείτε πρίζα με ονομαστικό ρεύμα μικρότερο από αυτό του 
πλυντηρίου.

Ÿ Ποτέ μην αποσυνδέετε την τροφοδοσία με βρεγμένα χέρια.



Προφυλάξεις Ασφαλείας
�

Ÿ Αντικαταστήστε αμέσως φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, χαλαρά βύσματα / 
πρίζες.

Ÿ Αποσυνδέστε το πλυντήριο πριν τον καθαρισμό ή την πραγματοποίηση 
οποιασδήποτε επισκευής.

Ÿ Ελέγξτε αν το νερό μέσα στον κάδο έχει αποστραγγιστεί πριν ανοίξετε την 
πόρτα. Μην ανοίγετε την πόρτα εάν υπάρχει ορατή ποσότητα νερού.

Ÿ Η γυάλινη πόρτα μπορεί να είναι πολύ θερμή κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από το 
πλυντήριο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Ÿ Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του νερού και της ηλεκτρικής συσκευής θα γίνει 
από ειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους 
τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Ÿ Πριν από τη λειτουργία αυτής της συσκευής, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα 
υλικά συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς. Διαφορετικά, το πλυντήριο 
ρούχων μπορεί να υποστεί σοβαρή βλάβη κατά το πλύσιμο των ρούχων.

Ÿ Απαγορεύονται εύφλεκτοι και εκρηκτικοί ή τοξικοί διαλύτες. Βενζίνη και 
αλκοόλ κλπ. δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως απορρυπαντικά. 
Επιλέξτε μόνο τα απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο 
πλυντήριο.

Ÿ Προσέξτε τα εγκαύματα καθώς το πλυντήριο αποστραγγίζει ζεστό νερό 
πλύσης.

Ÿ Μην αποσυνδέετε ποτέ το πλυντήριο τραβώντας το καλώδιο 
τροφοδοσίας.Κρατήστε πάντα το βύσμα γερά και τραβήξτε ευθεία προς τα 
έξω από την πρίζα.

Ÿ Εάν η παλιά σας συσκευή δεν χρησιμοποιείται πια, σας συνιστούμε να 
αφαιρέσετε την πόρτα και να κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ÿ Τα υλικά συσκευασίας ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά Φυλάξτε 
όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφρούς κλπ.) μακριά από τα 
παιδιά.

Ÿ Μη ανεβαίνετε και μην κάθεστε στο επάνω κάλυμμα της συσκευής.

Ÿ Τα κατοικίδια ζώα και τα παιδιά ενδέχεται να ανέβουν στη συσκευή. Ελέγξτε 
τη συσκευή πριν από κάθε λειτουργία.

Ÿ Μην στηρίζεστε στην πόρτα του πλυντηρίου.



Σημαντικές Υποδείξεις
�

Ÿ Το οικιακό πλυντήριο δεν προορίζεται να εντοιχιστεί.

Ÿ Αυτό το πλυντήριο προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Ÿ Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι κενές. Στερεά και άκαμπτα αντικείμενα 
όπως νομίσματα, καρφίτσες, καρφιά, βίδες ή πέτρες κλπ. Μπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στο πλυντήριο.

Ÿ Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε το νερό και την παροχή ρεύματος αμέσως μετά 
την πλύση των ρούχων.

Ÿ Το πλυντήριο δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους μπάνιου ή πολύ υγρούς 
χώρους καθώς και σε χώρους με εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.

Ÿ Πριν από το πλύσιμο των ρούχων για πρώτη φορά, το πλυντήριο θα πρέπει να 
εκτελέσει έναν πλήρη κύκλο του συνόλου των διαδικασιών χωρίς τα ρούχα 
μέσα.

Ÿ Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε κανένα τμήμα του πλυντηρίου, εκτός εάν 
σας έχουν δοθεί ειδικές οδηγίες επισκευής χρήστη και έχετε τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες για να το κάνετε.

Ÿ Απαγορεύεται η πλύση χαλιών και εσώρουχων με ατσάλινο σύρμα.

Ÿ Ποτέ μην επαναγεμίζετε με νερό χειροκίνητα κατά την πλύση

Ÿ Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, περιμένετε δύο λεπτά για να ανοίξετε την 
πόρτα.

Ÿ Κατά τον χειρισμό της συσκευής, το συσσωρευμένο νερό θα πρέπει να 
αποστραγγίζεται πρώτα από το μηχάνημα. Χειριστείτε προσεκτικά τη 
συσκευή. Ποτέ μην κρατάτε όποιο προεξέχον τμήμα στη συσκευή κατά την 
ανύψωση. Η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς.

Ÿ Το πλυντήριο με μία μόνο βαλβίδα εισαγωγής μπορεί να συνδεθεί μόνο με την 
παροχή κρύου νερού. Το πλυντήριο με διπλές βαλβίδες εισαγωγής μπορεί να 
συνδεθεί με την παροχή ζεστού και κρύου νερού.



Επισκόπηση Πλυντηρίου
�

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
�Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
�

Συναρμολόγηση Πίνακα Ελέγχου
�

Λαβή Συρταριού
�

Συναρμολόγηση Πόρτας
�

Συναρμολόγηση Ποδιού
� (4EA)

�

Περίβλημα Καλύμματος Αντλίας
�

Κλιπ Σωλήνα Αποστράγγισης
�

Βαλβίδα Εισαγωγής
� (Κρύο)
�

Βαλβίδα Εισαγωγής
� (Ζεστό)
�*Μόνο η συσκευή διπλής εισαγωγής 

διαθέτει τη βαλβίδα ζεστού νερού
� Καλώδιο Τροφοδοσίας

�

Σωλήνας Αποστράγγισης
�

Μπουλόνι Μεταφοράς (4EA)
�

Πίσω Κάλυμμα
�

Τροφοδοτικό
�



Εγκατάσταση Πλυντηρίου
�

Συνιστούμε να γίνει η εγκατάσταση του νέου σας πλυντηρίου ρούχων από έναν 
εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμού. Εάν αισθάνεστε ότι έχετε τις δεξιότητες για την 
εγκατάσταση του πλυντηρίου, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης πριν το 
εγκαταστήσετε.

■ Απαιτούμενα εργαλεία

Μπορεί να χρειαστεί να έχετε τα παρακάτω εργαλεία που θα σας βοηθήσουν στην 
εγκατάσταση του πλυντηρίου σας:

• Ψαλίδι • Πένσα

• Γάντια • Κλειδί

• Κατσαβίδι συγκεκριμένου μεγέθους

■ Αποσυσκευασία του πλυντηρίου ρούχων

Αποσυσκευάστε το πλυντήριο ρούχων και ελέγξτε εάν υπάρχει ζημιά κατά τη μεταφορά. 
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει όλα τα αντικείμενα (όπως φαίνεται παρακάτω) 
στη συνημμένη τσάντα. Εάν υπάρχει ζημιά στο πλυντήριο κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς ή εάν κάποιο στοιχείο λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με 
τον τοπικό αντιπρόσωπο. Εάν το πλυντήριο σας δεν διαθέτει διπλή είσοδο, δεν 
διαθέτετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής ζεστού νερού. 

Σωλήνας 
Εισαγωγής 

(Συνδέστε με την 
παροχή ψυχρού 

νερού)
�

Σωλήνας Εισαγωγής 
Ζεστού Νερού

(Συνδέστε με την 
παροχή Ζεστού νερού)
 

Κάλυμμα Οπής (4ΕΑ)
(Χρησιμοποιείται για να 
κλείσει τις οπές από τα 
μπουλόνια μεταφοράς)

 

Βάση Στήριξης Σωλήνα 
Αποστράγγισης

(Χρησιμοποιείται για να 
βιδώσει το άκρο του 

σωλήνα αποστράγγισης)
 

Κλειδί
(1. Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση 
του κάτω μέρους της συσκευής,
2. Αφαιρέστε το μπουλόνι 
μεταφοράς από το πίσω μέρος του 
μηχανήματος)
 

* Εάν το πλυντήριο δεν διαθέτει διπλή είσοδο, η συσκευή δεν διαθέτει τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής ζεστού νερού.
�

■ Επιλογή θέσης
� Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, θα πρέπει να επιλέγεται μια θέση που 

χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω:

- Άκαμπτη, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια (αν δεν είναι επίπεδη, παρακαλούμε να την 
μετατρέψετε σε επίπεδη με παραπομπή στο παρακάτω σχήμα «Ρυθμιζόμενο πόδι»).

- Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.

- Απαραίτητος εξαερισμός.

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ 0-40 °C.

- Η υγρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι κάτω από 95% (όταν η θερμοκρασία είναι 
25 °C).

- Κρατήστε μακριά από πηγές θερμότητες όπως ο άνθρακας ή το φυσικό αέριο. 
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν θα στέκεται πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην 
τοποθετείτε το πλυντήριο πάνω στην επιφάνεια του χαλιού.

�

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 



Εγκατάσταση Πλυντηρίου
�■ Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς
� Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το πλυντήριο ρούχων, τα μπουλόνια μεταφοράς θα 

πρέπει να αφαιρεθούν από το πίσω μέρος αυτής της συσκευής. Ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια:�

 Φυλάξτε τα μπουλόνια μεταφοράς κατάλληλα για μελλοντική χρήση.
�

1. Χαλαρώστε τα τέσσερα μπουλόνια 
μεταφοράς με ένα κλειδί

�

2. Συλλάβετε κάθε κεφαλή μπουλονιού και 
τραβήξτε τη μέσα από το μεγάλο τμήμα της 
τρύπας. Επαναλάβετε για κάθε μπουλόνι.

�

3. Καλύψτε τις τρύπες με τα 
παρεχόμενα πλαστικά 
καλύμματα.

�
■ Ανυψώστε το πλυντήριο ρούχων
�Εγκαταστήστε ή τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
τουλάχιστον 0 °C αλλά όχι σε εξωτερικούς χώρους, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στο 
χειριστήριο προγραμματισμού.�

Κατασκευή Βάσης Ποδιού
�

Εργοστασιακή 
κατάσταση
�Παξιμάδι ασφαλείας

�

Πόδι Υποστήριξης με 
καουτσούκ�

Παξιμάδι ασφαλείας 
κοντά στο κάτω μέρος 
του κιβωτίου�

Υποστηρικτικό πόδι 
κοντά στο παξιμάδι 
ασφαλείας
�

Σημείωση: Για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση, η εργοστασιακή κατάσταση του ποδιού 
μπορεί να μην είναι τελείως κλειδωμένη, φροντίστε να κλειδώσετε και τα τέσσερα πόδια 
πριν προσαρμόσετε το επίπεδο! �

1. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, 
ελέγξτε αν το κάτω πόδι είναι στην 
κατάσταση εργοστασίου. εάν όχι, 
επαναφέρετε το κάτω πόδι στην 
εργοστασιακή κατάσταση: το παξιμάδι 
ασφαλείας ασφαλίζεται σφιχτά στο κάτω 
μέρος του κιβωτίου και το υποστηρικτικό 
πόδι  είναι ασφαλισμένο σφιχτά πάνω 
στο παξιμάδι ασφαλείας:
�

2. Αφού τοποθετηθεί η συσκευή, πιέστε την 
αντίθετη γωνία του άνω καλύμματος  του 
πλυντηρίου με τα δύο χέρια στη σειρά και 
ανακινήστε το κάθετα προς τα κάτω για να 
ελέγξετε αν το υποστηρικτικό πόδι είναι 
κοντά στο έδαφος και εάν η συσκευή κινείται
�

3. Για να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι 
τοποθετημένο στη σωστή θέση, χαλαρώστε το 
παξιμάδι ασφαλείας σύμφωνα με την κατεύθυνση 
που φαίνεται στο διάγραμμα με το παρεχόμενο κλειδί 
στο κατάλληλο ύψος μέχρι το πόδι στήριξης να είναι 
κοντά στο έδαφος και η συσκευή να μην κινείται
�

Η βάση στήριξης είναι 
κοντά στο έδαφος
�

4. Τέλος, χρησιμοποιήστε το κλειδί για να 
γυρίσετε το παξιμάδι ασφαλείας στο κάτω μέρος 
του κουτιού για να το κλειδώσετε (μπορείτε 
επίσης να στερεώσετε ελαφρώς το πόδι στήριξης 
με το χέρι για να αποφύγετε την κίνηση του 
ποδιού στήριξης)
�

Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια στήριξης 
δεν κινούνται ξανά
�

ΠΡΟΣΟΧΗ
�

1. Η συσκευή πρέπει να είναι τελείως επίπεδη και σταθεροποιημένη όταν τα τέσσερα πόδια 
στήριξης βρίσκονται κοντά στο έδαφος. Χαμηλώστε τα πόδια όσο το δυνατόν περισσότερο, με 
βάση το πόσο επίπεδη είναι η συσκευή.

2. Η ακατάλληλη ρύθμιση του επιπέδου μπορεί να προκαλέσει δυνατό θόρυβο, δόνηση του 
μηχανήματος, μετατόπιση του μηχανήματος και άλλα μη φυσιολογικά φαινόμενα.

3. Ο αεραγωγός έχει σχεδιαστεί στο κάτω μέρος του μηχανήματος (αποτρέψτε την έμφραξη). 
Τοποθετήστε το πλυντήριο σε συμπαγές, λείο και αντιολισθητικό έδαφος. Μην τοποθετείτε το 
πλυντήριο σε μαλακή στρώση ή ξύλινο πάτωμα ή σε διάφορες επιφάνειες και βάσεις, υπάρχει 
περίπτωση περιττού τραυματισμού.

 



Εγκατάσταση Πλυντηρίου
�
■ Συνδέστε τον εύκαμπτο 

σωλήνα εισαγωγής
�

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
εισαγωγής για να τον προσαρμόσετε και 
στερεώστε τον αριστερόστροφα.

�

Ÿ Εάν υπάρχει διαρροή από τον εύκαμπτο σωλήνα μετά 
τη σύνδεση, επαναλάβετε τα βήματα για να συνδέσετε 
τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής.

Ÿ Μην λυγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα.
Ÿ Ελέγξτε προσεκτικά τη σύνδεση του σωλήνα 

εισαγωγής πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο 
κάθε φορά.

Ÿ Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί σε 

ύψος 65-100 cm πάνω από το δάπεδο, διαφορετικά, 

μπορεί να προκαλέσει κακή αποστράγγιση

Ÿ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο 
βραχίονα στήριξης εύκαμπτου σωλήνα 
αποστράγγισης για να βιδώσετε τον εύκαμπτο 
σωλήνα αποστράγγισης στον τοίχο, το σωλήνα 
στήριξης ή τη μπανιέρα .

Ÿ Προσέξτε να διασφαλίσετε ότι όλες οι συνδέσεις 
των εύκαμπτων σωλήνων είναι σφιχτές.

Ÿ Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης δεν μπορεί 
να βυθιστεί σε νερό προκειμένου να λειτουργεί 
σωστά το πλυντήριο.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εισαγωγής στη βαλβίδα 
εισόδου στο πίσω μέρος του πλυντηρίου και στερεώστε τον εύκαμπτο 
σωλήνα δεξιόστροφα. όταν υπάρχει μία είσοδος στο πίσω μέρος του 
μηχανήματος, πρέπει να συνδεθεί με παροχή κρύου νερού. Εάν υπάρχουν 
δύο βαλβίδες εισόδου, η μία συνδέεται με παροχή κρύου νερού και η άλλη 
συνδέεται με παροχή ζεστού νερού. Ακολουθήστε την ένδειξη της παρακάτω 
εικόνας για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

 

■ Συνδέστε τον εύκαμπτο 
σωλήνα αποστράγγισης
�

βαλβίδα εισαγωγής για κρύο νερό
�

σωλήνας εισαγωγής για κρύο νερό
�

βαλβίδα εισαγωγής για ζεστό νερό με κόκκινο πλέγμα
�

σωλήνας εισαγωγής για ζεστό νερό με κόκκινη πλευρά
�

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 



Εγκατάσταση Πλυντηρίου
�
■ Συνδέστε την τροφοδοσία
�

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
�

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 

1. Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί σωστά. Εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα, η 
γείωση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

2. Το πλυντήριο πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό κύκλωμα από άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές. Διαφορετικά, το προστατευτικό ρεύματος μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ή να καεί η ασφάλεια.

�

Λειτουργία Πλυντηρίου
�

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει εγκατασταθεί 
σωστά πριν από τη χρήση.
�Πριν πλύνετε τα ρούχα για πρώτη φορά, πρέπει να εκτελέσετε έναν πλήρη κύκλο χωρίς 
ρούχα. Για να γίνει αυτό:

1. Συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας και το νερό.

2. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό (περίπου 10g) στο συρτάρι και κλείστε το.

3. Πατήστε το κουμπί On / Off.

4. Γυρίστε το κουμπί στο " Βαμβακερά ".

5. Πατήστε το κουμπί  Έναρξη / Παύση.

Αυτό θα αφαιρέσει τυχόν νερό από τη δοκιμαστική λειτουργία του κατασκευαστή που 
έχει απομείνει στη συσκευή.

�

Ÿ Καθώς το μέγιστο ρεύμα μέσω της μονάδας είναι 10Α όταν 
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης, βεβαιωθείτε ότι το 
σύστημα παροχής ρεύματος (ρεύμα, τάση ισχύος και καλώδιο) στο 
σπίτι σας μπορεί να ανταποκριθεί στις κανονικές απαιτήσεις 
φορτίου των ηλεκτρικών συσκευών.

Ÿ Συνδέστε την τροφοδοσία σε μια πρίζα που έχει εγκατασταθεί 
σωστά και έχει γειωθεί κατάλληλα.

Ÿ Βεβαιωθείτε ότι η τάση ισχύος στην πλακέτα σας είναι ίδια με 
αυτήν της ονομαστικής τάσης της συσκευής.

Ÿ Το βύσμα πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα.

Ÿ Μην χρησιμοποιείτε βύσμα πολλαπλών χρήσεων ή πρίζα ως 
καλώδιο επέκτασης.

Ÿ Μην συνδέετε και μην βγάζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.

Ÿ Όταν βγάζετε το βύσμα, κρατήστε το βύσμα σφιχτά και μετά 
τραβήξτε το έξω. Μην τραβάτε βίαια το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ÿ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή έχει κάποιο 
σημάδι βλάβης, πρέπει να επιλεγεί ή να αγοραστεί ειδικό καλώδιο 
τροφοδοσίας από τον κατασκευαστή ή το κέντρο σέρβις για 
αντικατάσταση.

 



Λειτουργία Πλυντηρίου
�■ Ταξινόμηση ρούχων
� Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη σύσταση για να αποφύγετε τα προβλήματα του πλυντηρίου και τις 

ζημιές στα ρούχα.
�

1. Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού.

2. Προσθέστε απορρυπαντικό για πρόπλυση στο 
διαμέρισμα I

3. Προσθέστε απορρυπαντικό για το κύριο πλύσιμο στο 
διαμέρισμα II

4. Προσθέστε μαλακτικό ρούχων στο διαμέρισμα

5. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για τις 
διάφορες θερμοκρασίες πλυσίματος προκειμένου να 
έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης με λιγότερη 
κατανάλωση νερού και ενέργειας.

 

1. Μην τοποθετείτε ρούχα πάνω από το φορτίο της εκτιμώμενης 
χωρητικότητας.

2. Ταξινομήστε τα ρούχα ανά χρώμα και ανά ετικέτα περιποίησης. 
Τα περισσότερα ενδύματα έχουν ετικέτα περιποίησης 
υφάσματος στο κολάρο ή στην πλευρική ραφή.

3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι κενές, Ξένα αντικείμενα 
(π.χ. καρφιά, νομίσματα, συνδετήρες κ.λπ.) μπορεί να 
προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα και τα εξαρτήματα της συσκευής.

4. Κλείστε τα φερμουάρ, κλείστε τα άγκιστρα κ.λπ. πριν το πλύσιμο.

5. Για να πλυθούν τα ρούχα, πρέπει να ταξινομηθούν ανάλογα με το 
χρώμα. Τα σκούρα ρούχα ειδικά δεν πρέπει να πλένονται με 
ανοιχτόχρωμα ρούχα.

6. Οι έντονα λερωμένες περιοχές, οι λεκέδες κ.λπ. πρέπει να 
προεπεξεργαστούν με υγρό απορρυπαντικό, αφαιρετικά 
λεκέδων κ.λπ.

7. Αναποδογυρίστε τα ρούχα που βγάζουν χνούδι εύκολα και έχουν 
μάλλινη επιφάνεια πριν τα βάλετε στο συσκευή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν πιάνονται ρούχα μεταξύ της πόρτας και της ασφάλειας.
�

■ Βάλτε απορρυπαντικό
�

Προβολή του πίνακα ελέγχου
�

Κουμπί 
Επιλογής
�

Πολύ Γρήγορη Πλύση
 

Έντονη Πλύση
 

Στύψιμο
 

Καθαρισμός 
Κάδου
 

Κλινοσκεπάσματα
 

Αθλητικά

Βαμβακερά
 

+Πρόπλυση
 

Σκουρόχρωμα
 

Μεικτά
 

Μάλλινα
 

Πουκάμισο
 

Συνθετικά
 

Μετάξι/Ευαίσθητα
 

Κουμπί 
Θερμοκρασία

 

Κουμπί 
Ταχύτητα
 

Κουμπί  
Χρονοκαθυστέρηση
 

Κουμπί  
Έναρξη / 
Παύση

 

Κουμπί 
τροφοδοσίας

 

Θερμ. Ταχύτητα Χρονοκαθυστέρηση Έναρξη / Παύση

Ξέπλυμα
+Στύψιμο

Πρόληψη
αλλεργίας



Λειτουργία Πλυντηρίου
�
■ Λειτουργία
�

Ÿ Κουμπί Θερμοκρασία: Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τη 
θερμοκρασία του νερού. Οι διαθέσιμες επιλογές (από κρύο έως τη μέγιστη ° C) 
ποικίλλουν για κάθε κύκλο. Η στοχευμένη ρύθμιση θα αναβοσβήνει στην οθόνη κατά 
τη διαδικασία επιλογής.

Ÿ Κουμπί Ταχύτητα: Χρησιμοποιήστε το κουμπί για να επιλέξετε ταχύτητα 
περιστροφής. Οι διαθέσιμες επιλογές (από 0 έως μέγιστες σ.α.λ.) ποικίλλουν για κάθε 
κύκλο. Η στοχευμένη ρύθμιση θα αναβοσβήνει στην οθόνη κατά τη διαδικασία 
επιλογής.

Ÿ Κουμπί  Χρονοκαθυστέρηση: Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να 
περιηγηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές καθυστερημένης εκκίνησης (από 3 έως 24 
ώρες σε διαβαθμίσεις μίας ώρας).

Ÿ Κουμπί  Έναρξη / Παύση: Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσετε έναν κύκλο. 
Πατήστε το κουμπί για δεύτερη φορά για παύση του κύκλου λειτουργίας. Κατά τη 
διάρκεια μιας παύσης, οι ρυθμίσεις και οι επιλογές μπορούν να τροποποιηθούν και να 
επιλεγούν ξανά εάν αυτό είναι δυνατό. Πατώντας το κουμπί ξανά θα συνεχιστεί ο 
ενεργός κύκλος.

Ÿ Κουμπί τροφοδοσίας: Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο, 
πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο. Εάν η ισχύς του πλυντηρίου 
παραμείνει ενεργή για περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς να πατήσετε κανένα κουμπί, 
η τροφοδοσία απενεργοποιείται αυτόματα.

■ Ενδείξεις
�

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη, αυτό σημαίνει ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία
" Χρονοκαθυστέρηση ".

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη, αυτό σημαίνει ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία
" Απενεργοποίηση Ήχου ".�

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη, αυτό σημαίνει ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία " Κλείδωμα για 
Παιδιά ".

Η ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη κανονικά, 
διαφορετικά δεν μπορεί να εμφανιστεί.

Πολύ Γρήγορη Πλύση: Αυτή η διαδικασία είναι κατάλληλη για γρήγορο πλύσιμο 
Καθαρισμός Κάδου και όχι πολύ βρώμικων ρούχων.

Έντονη Πλύση: Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη διαδικασία για να�πλύνετε τα σκληρά 
ρούχα, που χρειάζονται πολύ περισσότερη δύναμη.

Στύψιμο: Αυτός ο κύκλος χρησιμοποιείται για την εξαγωγή νερού από τα ρούχα.

Ξέπλυμα+Στύψιμο: Αυτός ο κύκλος χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του απομένοντος 
απορρυπαντικού στα ρούχα και την εξαγωγή νερού από τα ρούχα.

 

■ Πρόγραμμα
�



Λειτουργία Πλυντηρίου
�

Καθαρισμός : Αυτός ο κύκλος έχει ρυθμιστεί ειδικά σε αυτό το μηχάνημα για Κάδου
τον καθαρισμό του τυμπάνου και του σωλήνα. Εφαρμόζει 
αποστείρωση υψηλής θερμοκρασίας 60/90 °C για να κάνει 
το τύμπανο και το σωλήνα πιο πράσινο. Όταν τοποθετηθεί 
σωστή ποσότητα λευκαντικού παράγοντα χλωρίου, το 
αποτέλεσμα καθαρισμού του βαρελιού θα είναι καλύτερο. 
Όταν εκτελείτε αυτό το πρόγραμμα, σας προτείνουμε να 
μην βάλετε ρούχα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη 
διαδικασία τακτικά ανάλογα με τις ανάγκες.

Πρόληψη αλλεργίας: Η διαδικασία μπορεί να κάνει τα ρούχα που ξεπλένονται πιο 
καθαρά, αποφύγετε το απορρυπαντικό ρούχων για αλλεργία 
στο δέρμα.

Κλινοσκεπάσματα: Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη διαδικασία για να πλένετε ρούχα 
που είναι βαριά. Συνιστάται να πλένετε τζιν, κλινοσκεπάσματα 
κ.λπ.

Αθλητικά: Η διαδικασία είναι αρκετά κατάλληλη για αθλητικά ρούχα.

Βαμβακερά: Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη διαδικασία για να πλένετε τα 
καθημερινά ρούχα προς πλύση. Συνιστάται για να πλένετε τα σκληρά 
υφάσματα, τα ανθεκτικά στη θερμότητα υφάσματα από βαμβάκι ή λινό.

Πρόπλυση: Η λειτουργία Πρόπλυσης μπορεί να κάνει ένα επιπλέον πλύσιμο πριν 
από το κύριο πλύσιμο. Όταν επιλέγετε αυτόν τον κύκλο, συνιστάται η 
τοποθέτηση απορρυπαντικού για πρόπλυση στο συρτάρι 
απορρυπαντικού ("διαμέρισμα l", όπως φαίνεται στη σελίδα 11).

Σκουρόχρωμα: Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη διαδικασία για να πλύνετε τα σκούρα 
υφάσματα από βαμβάκι και τα σκούρα υφάσματα που δεν απαιτούν 
ιδιαίτερη φροντίδα .

Μεικτά: Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη διαδικασία για να πλένετε ρούχα 
διαφορετικών ειδών, εκτός από τα χρωματιστά Τα σκούρα ρούχα δεν πρέπει 
να πλένονται με ανοιχτόχρωμα ρούχα.

Μάλλινα: Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη διαδικασία για να πλένετε τα μάλλινα 
υφάσματα με την ένδειξη "Πλύσιμο στο πλυντήριο". Επιλέξτε την 
κατάλληλη θερμοκρασία πλύσης σύμφωνα με την ετικέτα στα είδη που 
πρόκειται να πλυθούν.

Συνθετικά: Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη διαδικασία για να πλύνετε τα αρκετά 
ευαίσθητα ρούχα. Συνιστάται για να πλένετε υφάσματα από μετάξι, 
σατέν, συνθετικές ίνες ή μεικτά.

Πουκάμισο: Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη διαδικασία για να πλύνετε πουκάμισα 
από βαμβάκι, λινό, συνθετικές ίνες ή ανάμεικτα υφάσματα.

Μετάξι/Ευαίσθητα: αυτή η διαδικασία είναι κατάλληλη για ευαίσθητα ρούχα 
κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες, μικτές ίνες, ρεγιόν και 
βαμβακερά. Επίσης κατάλληλο για μεταξωτά που πλένονται στο 
πλυντήριο.

 



Λειτουργία Πλυντηρίου
�■ 
�

Χαρακτηριστικά
�1. Μνήμη απενεργοποίησης: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια 

του κύκλου, οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν και η λειτουργία θα συνεχιστεί όταν 
αποκατασταθεί η τροφοδοσία.

2. Κλείδωμα για Παιδιά: Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί "Θερμοκρασία" και 
"Στύψιμο" για 3 δευτερόλεπτα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, ανάβει η 
ένδειξη '     ', δεν είναι δυνατή η ρύθμιση όλων των κουμπιών έως ότου ολοκληρωθεί 
η λειτουργία ή ακυρωθεί.

3. Απενεργοποίηση Ήχου: Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί " Στύψιμο " και
 " Χρονοκαθυστέρηση " για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή ακύρωση της 
λειτουργίας "Απενεργοποίηση ήχου". Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, 
ανάβει η ένδειξη '     ', ο ήχος της λειτουργίας του κουμπιού και όλη η ενέργεια του 
κουμπιού θα εξαφανιστούν.

4. Προστασία ανισορροπίας: Όταν το μηχάνημα είναι έτοιμο να περιστραφεί, το 
πλυντήριο μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να εξισορροπήσει τα ρούχα λόγω 
μεγάλης ανισορροπίας. Εάν μετά από αυτό τα ρούχα εξακολουθούν να είναι σε 
ανισορροπία, η ταχύτητα περιστροφής μπορεί να επιβραδυνθεί για να αποφευχθεί 
μεγάλη δόνηση. Εάν τα ρούχα στο τύμπανο είναι πολύ λίγα, το μηχάνημα ενδέχεται 
να μην περιστρέφεται λόγω της προστασίας από την ανισορροπία, τότε θα πρέπει 
να προσθέσετε περισσότερα ρούχα στο μηχάνημα για να το κάνετε να γυρίσει.

5. Επαναφόρτιση: Εάν θέλετε να προσθέσετε ρούχα στο πλυντήριο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, πατήστε το κουμπί " Έναρξη / Παύση " για 3 δευτερόλεπτα, όταν 
ακούσετε δύο μπιπ, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία επαναφόρτισης έχει 
ενεργοποιηθεί. Περιμένετε να εξαφανιστεί η ένδειξη '     ' και ανοίξτε την πόρτα. 
Πατήστε το κουμπί " Έναρξη / Παύση " για να συνεχίσετε τη διαδικασία μετά την 
επαναφόρτιση.

 

■ 
�

Πίνακας διαδικασιών πλύσης
�

Παράμετρος 
�

Διαδικασία
�

Μέγιστο φορτίο (kg)
�

Έυρος Θερμ. 
�(°C;- -= kρύο)
�

Εύρος ταχύτητας 
�(στρ/ λ; 0 = χωρίς περιστροφή)

�
6kg
�

7kg
�

8kg
�

9kg
�

11kg
�

Πολύ Γρήγορη Πλύση
�

1,5
�

2
�

2,5
�

3
�

4
�

Έντονη Πλύση
�

6
�

7
�

8
�

9
�

11
�

Στύψιμο
�

6
�

7
�

8
�

9
�

11
�

Ξέπλυμα+Στύψιμο
�

6
�

7
�

8
�

9
�

11
�

Καθαρισμός Κάδου 0
�

0
�

0
�

0
�

0
�

Πρόληψη αλλεργίας
�

3
�

3,5
�

4
�

4,5
�

5,5
�

Κλινοσκεπάσματα
�

4
�

5
�

6
�

7
�

9
�

Αθλητικά
�

2
�

2,5
�

3
�

3,5
�

4,5
�

Βαμβακερά
�

6
�

7
�

8
�

9
�

11
�

+Πρόπλυση
�

4
�

4,5
�

5
�

5,5
�

6,5
�

Σκουρόχρωμα
�

3
�

3,5
�

4
�

4,5
�

5,5
�

Μεικτά
�

3
�

3,5
�

4
�

4,5
�

5,5
�

Μάλλινα
�

1,5
�

2
�

2,5
�

3
�

4,5
�

Πουκάμισο
�

2
�

2.5
�

3
�

3,5
�

4,5
�

Συνθετικά
�

3
�

3,5
�

4
�

4,5
�

5,5
�

Μετάξι/Ευαίσθητα
�

3
�

3,5
�

4
�

4,5
�

5,5
�



Λειτουργία Πλυντηρίου
�

Το πρόγραμμα "πρότυπα βαμβακερά 60 °C/ 40°C με μέγιστη ταχύτητα" είναι στα 
τυπικά προγράμματα πλύσης και είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά 
λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι από τα πιο αποτελεσματικά 
προγράμματα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού για 
το πλύσιμο αυτού του τύπου βαμβακερών ρούχων, η πραγματική θερμοκρασία 
του νερού μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη θερμοκρασία κύκλου.
�

Συντήρηση
� Η σωστή συντήρηση του πλυντηρίου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.
�

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
�

Πριν ξεκινήσει η συντήρηση, βγάλτε το βύσμα ή αποσυνδέστε το ρεύμα και 
κλείστε τη βρύση.

■ Καθαρισμός του εσωτερικού τυμπάνου

Οι σκουριές που αφήνονται μέσα στο τύμπανο από τα μεταλλικά αντικείμενα θα 
πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με απορρυπαντικά χωρίς χλώριο. Μην 
χρησιμοποιείτε ποτέ ατσάλινο σύρμα

■ Καθαρισμός επιφάνειας

1. Εάν υπάρχει υπερχείλιση νερού, χρησιμοποιήστε το στεγνό πανί για να το 
σκουπίσετε αμέσως. Δεν επιτρέπεται αιχμηρά αντικείμενα να χτυπήσουν το 
πλυντήριο.

2. Η επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με αραιωμένα μη λειαντικά ουδέτερα 
απορρυπαντικά όταν είναι απαραίτητο.

�

Ξεβιδώστε το φίλτρο και δώστε 
προσοχή στο υπολειπόμενο νερό, 
βγάζοντας τυχόν ξένα υλικά από 
το φίλτρο αντλίας αποστράγγισης.
�

Επανεγκαταστήστε το φίλτρο.
�

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 

Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου 
με εργαλεία όπως νομίσματα 
σύμφωνα με την κατεύθυνση του 
γραφήματος.
�



Συντήρηση
�
■ Καθαρισμός του φίλτρου βαλβίδας εισαγωγής
� Το φίλτρο εισαγωγής θα πρέπει να καθαρίζεται όταν δεν υπάρχει καθόλου 

ή πολύ λίγο νερό όταν ανοίγει η βρύση.
�

�1. Μειώστε την πίεση του νερού:
a. Κλείστε τη βρύση.
b. Επιλέξτε οποιαδήποτε διαδικασία εκτός από τη διαδικασία

 " Στύψιμο ".

c. Πατήστε το κουμπί " Έναρξη / Παύση " και συνεχίστε τη 
διαδικασία για περίπου 40 δευτερόλεπτα.

d. Βγάλτε το βύσμα τροφοδοσίας.
�2. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής από τη βρύση.
3. Χρησιμοποιήστε νερό για να πλύνετε το φίλτρο.
4. Επανασυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής.
 

■ Καθαρισμός στο συρτάρι απορρυπαντικού
�

1. Πιέστε προς τα κάτω το τμήμα ① στο 
συρτάρι και βγάλτε το συρτάρι 
απορρυπαντικού.

2. Σηκώστε το κλιπ προς τα πάνω και 
βγάλτε το κάλυμμα μαλακτικού και 
πλύνετε όλες τις αυλακώσεις με νερό.

3. Επαναφέρετε το κάλυμμα του 
μαλακτικού και σπρώξτε το συρτάρι στη 
θέση του.

�

■ Απορρίψτε ένα πλυντήριο που παγώνει εύκολα
� Εάν το πλυντήριο εκτίθεται σε θερμοκρασία κάτω των 0 °C, θα πρέπει να 

ληφθούν ορισμένες προφυλάξεις.
1. Kλείστε τη βρύση
2. Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής.
3. Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης από το πίσω στήριγμα και 

τοποθετήστε το άκρο αυτού του σωλήνα και του άλλου  εύκαμπτου σωλήνα 
εισαγωγής σε ένα μπολ. Θέστε σε λειτουργία το πρόγραμμα στυψίματος

4. Αποσυνδέστε το πλυντήριο.
5. Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής και επανατοποθετήστε τον 

εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
�

1. Όταν το πλυντήριο επαναχρησιμοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι πάνω από 0 °C.

2. Εάν το πλυντήριο σας βρίσκεται σε δωμάτιο όπου μπορεί να παγώσει εύκολα, 
αδειάστε προσεκτικά το υπόλοιπο νερό μέσα από τον εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης και τον σωλήνα εισαγωγής.

3. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εάν το πλυντήριο σας έχει παγώσει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 



Αντιμετώπιση Προβλημάτων
�

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
�

ΛΥΣΕΙΣ
�

Υπάρχει υπολοιπόμενο 
νερό στη συσκευή
�

Αυτό είναι φυσιολογικό και είναι το αποτέλεσμα των 
δοκιμών νερού που εκτελούνται στο εργοστάσιο
�

Το πλυντήριο δεν λειτουργεί
�

Ελέγξτε εάν η τροφοδοσία ρεύματος έχει εισέλθει καλά.
Ελέγξτε εάν η βρύση είναι ανοιχτή.
Ελέγξτε εάν το κουμπί "τροφοδοσίας" είναι πατημένο.
Ελέγξτε εάν το κουμπί "Έναρξη / Παύση" είναι πατημένο.
Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
χρονοκαθυστέρησης.
�

Διαρροή νερού
�

Ασυνήθιστος θόρυβος και 
μεγάλη δόνηση
�

Ελέγξτε και στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής.
Καθαρίστε τον σωλήνα αποστράγγισης και ζητήστε από 
ένα εξειδικευμένο άτομο να τον επισκευάσει όταν είναι 
απαραίτητο.
�

Η αποτελεσματικότητα 
πλυσίματος δεν είναι 
ικανοποιητική
�

Επιλέξτε μια κατάλληλη διαδικασία.
Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα 
απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες στη 
συσκευασία απορρυπαντικού.
�

Η συσκευή δεν 
ανταποκρίνεται μετά το 
πάτημα των κουμπιών
�

Ελέγξτε εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Κλείδωμα 
για Παιδιά".
Πατήστε πρώτα το κουμπί " Έναρξη / Παύση" και, στη 
συνέχεια, πατήστε άλλα κουμπιά.
�

Ο πραγματικός χρόνος 
εκτέλεσης των διαδικασιών 
δεν αντιστοιχεί στον χρόνο 
που εμφανίζεται
�

Ελέγξτε αν τα ρούχα στο τύμπανο είναι αρκετά 
διασκορπισμένα.
Ελέγξτε αν το νερό αποχετεύεται ή εισρέει καλά.
�

Το πλυντήριο γεμίζει κατά τη 
διάρκεια της αποστράγγισης
�

Ελέγξτε αν το μέγιστο ύψος του σωλήνα 
αποστράγγισης είναι χαμηλότερο από 65cm
Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης 
είναι βυθισμένος.
�

Ελέγξτε αν τα μπουλόνια μεταφοράς έχουν αφαιρεθεί.
Ελέγξτε αν τα ρυθμιζόμενα πόδια είναι προσαρμοσμένα 
στο επίπεδο.
Ελέγξτε αν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε σταθερό 
και επίπεδο δάπεδο.
Ελέγξτε αν υπάρχουν barrettes ή μεταλλικά αντικείμενο 
στο εσωτερικό.
�



Αντιμετώπιση Προβλημάτων
�

ΟΘΟΝΗ
�

ΣΗΜΑΣΙΑ
�

ΛΥΣΕΙΣ
�

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
�Ανατρέξτε στο πραγματικό μοντέλο που αγοράσατε για οθόνη σφάλματος εδώ. 

Διαφορετικά μοντέλα έχουν διαφορετικές οθόνες σφάλματος
�

Το πλυντήριο γεμίζει 
περιστασιακά
�

Ελέγξτε εάν η βρύση είναι ανοιχτή.
Ελέγξτε εάν η πίεση του νερού 
είναι πολύ χαμηλή.
Ελέγξτε εάν ο σωλήνας εισαγωγής 
είναι μπλοκαρισμένος.
�

Μερική απομάκρυνση 
νερού
�

Ελέγξτε εάν η αντλία 
αποστράγγισης είναι 
μπλοκαρισμένη
Εάν είναι απαραίτητο, 
επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
�

Το κλείδωμα της πόρτας 
είναι χαλασμένο
�

Κλείστε ξανά την πόρτα καλά.
Ελέγξτε εάν τα ρούχα είναι 
πιασμένα μεταξύ της πόρτας και 
της ασφάλειας.
Εάν είναι απαραίτητο, 
επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
�

Το νερό ξεχειλίζει
�

Αφήστε το μηχάνημα να 
αποστραγγίσει αυτόματα το νερό 
έως ότου η στάθμη του νερού 
είναι κατάλληλη για τη 
διαδικασία πλύσης.
Εάν είναι απαραίτητο, 
επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
�

Ο ηλεκτρικός κινητήρας 
έχει βλάβη
�

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
�

O θερμαντήρας δεν 
λειτουργεί
�

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
�

Υπάρχει σφάλμα 
αισθητήρα θερμοκρασίας
�

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
�

αποτυχίες επικοινωνίας
�

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
�

Σφάλματα μετατροπέα
�

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
�

Η διαδικασία που 
εκτελείται δεν αντιστοιχεί 
στον κύκλο που δείχνει το 
κουμπί
�

Γυρίστε τον επιλογέα κύκλου 
στον κύκλο που αντιστοιχεί στη 
διαδικασία που ακολουθεί.
�



Παράρτημα
�
■ Ετικέτα Περιποίησης Υφασμάτων
�

■ Προειδοποίηση Ηλεκτρικού Ρεύματος
�

Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και άλλα ατυχήματα, θυμηθείτε τα 
εξής:

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα 
ισχύος. Εάν δεν είστε σίγουροι σχετικά με την τάση στο σπίτι, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ηλεκτρισμού.

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης, το μέγιστο ρεύμα από το 
πλυντήριο φτάνει τα 10Α. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι οι τροφοδοτικές 
μονάδες (ρεύμα, τάση και καλώδιο) μπορούν να ικανοποιήσουν τις 
κανονικές απαιτήσεις φορτίου για τη συσκευή.

- Προστατέψτε κατάλληλα το καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας 
πρέπει να στερεωθεί καλά έτσι ώστε να μην  μπερδέψει τους ανθρώπους ή 
άλλα αντικείμενα και υποστεί βλάβη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη 
θέση του βύσματος.

- Μην επιβαρύνετε την επιτοίχια πρίζα ή μην επεκτείνετε το καλώδιο. Η 
υπερφόρτωση της καλωδίωσης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή 
ηλεκτροπληξία. Μη βγάζετε το βύσμα με βρεγμένο χέρι.

- Για να σιγουρέψετε την ασφάλειά σας, το βύσμα πρέπει να τοποθετείται σε 
μια γειωμένη πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας 
είναι σωστά και αξιόπιστα γειωμένη.

Ανθεκτικό υλικό
�

Μπορεί να σιδερωθεί σε 100 °C μέγ
�

Ευαίσθητα υφάσματα
�

Το στοιχείο μπορεί να πλυθεί στους 90 °C
�

Το στοιχείο μπορεί να πλυθεί στους 60 °C
�

Το στοιχείο μπορεί να πλυθεί στους 40 °C
�

Το στοιχείο μπορεί να πλυθεί στους 30 °C
�

Το στοιχείο μπορεί να πλυθεί με το χέρι
�

Μόνο στεγνό καθάρισμα
�

Μπορεί να πλυθεί με χλωρίνη σε κρύο νερό
�

Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη
�

Μπορεί να σιδερωθεί σε 200 °C μέγ
�

Μπορεί να σιδερωθεί σε 150 °C μέγ
�

Μη σιδερώνετε
�

Μπορεί να γίνει στεγνό καθάρισμα χρησιμοποιώντας 
οποιοδήποτε διαλύτη
�
Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωρικό, ελαφριά 
βενζίνη, καθαρό αλκοόλ ή R113 μόνο
�
Στεγνό καθάρισμα με καύσιμη κηροζίνη, 
καθαρό αλκοόλ ή R113 μόνο
�

Όχι στεγνό καθάρισμα.
�

Απλώστε το ρούχο οριζόντια για να στεγνώσει.
�

Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
�

Στεγνώστε σε κρεμάστρα ρούχων
�

Στέγνωμα σε στεγνωτήριο,κανονική θερμοκρασία
�

Στέγνωμα σε στεγνωτήριο,μειωμένη θερμοκρασία
�

Να μην στεγνώνετε σε στεγνωτήριο
�



Παράρτημα
�■ Προστασία του περιβάλλοντος
� Ÿ Το πλυντήριο έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά. Εάν αποφασίσετε να 

απορρίψετε αυτό το πλυντήριο, παρακαλούμε τηρήστε τους τοπικούς 
κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να 
μην είναι δυνατή η σύνδεση ρεύματος με το πλυντήριο. Αφαιρέστε την πόρτα έτσι 
ώστε τα μικρά ζώα και τα παιδιά να μην μπορούν να παγιδευτούν μέσα στο 
πλυντήριο.

Ÿ Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες απορρυπαντικού που συνιστώνται στις οδηγίες 
του παρασκευαστή απορρυπαντικών.

Ÿ Χρησιμοποιήστε προϊόντα απομάκρυνσης λεκέδων και λευκαντικά πριν από τον 
κύκλο πλύσης μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Ÿ Εξοικονομήστε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρες φορτίο (το ακριβές 
ποσό εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).

Ÿ Σωστή απόρριψη του προϊόντος�

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατίθεται 
μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή 
πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την 
ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή 
υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, 
χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτό το 
προϊόν μπορεί να διατεθεί για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

�

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
�

1. Η βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης δοκιμάστηκε σύμφωνα με τη 
διαδικασία "Cotton" (Προσαρμοσμένη στους 40 °C και 60 °C + Μέγιστη 
RPM).

2. Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση ολόκληρου του πλυντηρίου, η 
εμφάνιση και οι προδιαγραφές πρέπει να αλλάξουν χωρίς πρόσθετη 
προειδοποίηση.

�



Δελτίο Προϊόντων
�

Μάρκα: TCL
�
Μοντέλο: FC060BW2510GR
�

Τιμές κατανάλωσης:
�

Φορτίο
�

Βαμβακερά�60°C 6κιλά
�

0.81kWh
�

46L
�

53%
�

260λεπτά

Βαμβακερά 60°C
�

3κιλά
�

0.58kWh
�

33L
�

52%
�

250λεπτά

Βαμβακερά 40°C
�

3κιλά
�

0.59kWh
�

32.5L
�

52%
�

245λεπτά
�

Σημείωση:
�

Το οικιακό πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ισχύος. 
�Η διάρκεια της λειτουργίας αναμονής είναι 10 λεπτά
�
Κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας: 0,5W
�Κατανάλωση ρεύματος κατά την ενεργοποίηση: 1,0W
�
Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (πλύσιμο): 62dB
�Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (στύψιμο): 75dB
�
Σημείωση:
�

Οι πραγματικές παράμετροι θα εξαρτηθούν από τον τρόπο χρήσης 
της συσκευής και ίσως διαφέρουν από τις παραμέτρους του 
παραπάνω πίνακα.
�

Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου που μεταδίδονται μέσω 
αέρα κατά την πλύση / περιστροφή για το πρότυπο 
βαμβακερό πρόγραμμα 60 °C με πλήρες φορτίο.
�

Πρότυπο 
πρόγραμμα

�

Κατανάλωση 
ενέργειας

�

Κατανάλωση 
νερού

�

Υπολειπόμενη 
περιεκτικότητα σε 

υγρασία
�

Χρόνος 
προγραμματισμού
�

Εκτιμώμενη χωρητικότητα: 6 κιλά

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A +++

Οικολογικό σήμα ΕΕ: Δ / Ε

Κατανάλωση ενέργειας 152 kwh ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο, και στην κατανάλωση των λειτουργιών 
χαμηλής κατανάλωσης. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Κατανάλωση νερού 9500 λίτρα ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Περιστροφική ξήρανση απόδοσης κατηγορίας Β σε κλίμακα από G 
(λιγότερο αποδοτικό) έως A (πιο αποδοτικό).

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 1200rpm

�



Δελτίο Προϊόντων
�

Μάρκα: TCL
�Μοντέλο: FC070BW4210GR
�

Τιμές κατανάλωσης:
�

Φορτίο
�
7κιλά
�

0.87kWh
�

45L
�

53%
�

279λεπτά
�

3.5κιλά
�

0.78kWh
�

33.5L
�

52%
�

249λεπτά
�

3.5κιλά
�

0.62kWh
�

32L
�

52%
�

235λεπτά
�

Σημείωση:
�

Το οικιακό πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ισχύος. 
�Η διάρκεια της λειτουργίας αναμονής είναι 10 λεπτά
�Κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας: 0,5W
�Κατανάλωση ρεύματος κατά την ενεργοποίηση: 1,0W
�
Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (πλύσιμο): 62dB
�Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (στύψιμο): 75dB
�
Σημείωση:
�

Οι πραγματικές παράμετροι θα εξαρτηθούν από τον τρόπο χρήσης 
της συσκευής και ίσως διαφέρουν από τις παραμέτρους του 
παραπάνω πίνακα.
�

Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου που μεταδίδονται μέσω 
αέρα κατά την πλύση / περιστροφή για το πρότυπο 
βαμβακερό πρόγραμμα 60 °C με πλήρες φορτίο.
�

Πρότυπο 
πρόγραμμα

�

Κατανάλωση 
ενέργειας

�

Κατανάλωση 
νερού

�

Υπολειπόμενη 
περιεκτικότητα σε 

υγρασία
�

Χρόνος 
προγραμματισμού
�

Εκτιμώμενη χωρητικότητα: 7 κιλά

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A +++

Οικολογικό σήμα ΕΕ: Δ / Ε

Κατανάλωση ενέργειας 174 kwh ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο, και στην κατανάλωση των λειτουργιών 
χαμηλής κατανάλωσης. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Κατανάλωση νερού 10600 λίτρα ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Περιστροφική ξήρανση απόδοσης κατηγορίας Β σε κλίμακα από G 
(λιγότερο αποδοτικό) έως A (πιο αποδοτικό).

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 1400rpm

�

Βαμβακερά�60°C

Βαμβακερά�60°C

Βαμβακερά�40°C



Δελτίο Προϊόντων
�

Μάρκα: TCL
�Μοντέλο: FC080BW4220GR
�

Η περιεκτικότητα σε υγρασία: 53%
�
Τιμές κατανάλωσης:
�

Φορτίο
�
8.0κιλά
�

0.90kWh
�

58L
�

302λεπτά
�

4.0κιλά
�

0.84 kWh
�

44L
�

271λεπτά
�

4.0κιλά
�

0.85kWh
�

44L
�

272λεπτά
�

Σημείωση:
�

Το οικιακό πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ισχύος. 
�Η διάρκεια της λειτουργίας αναμονής είναι 10 λεπτά
�Κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας: 0,5W
�Κατανάλωση ρεύματος κατά την ενεργοποίηση: 1,0W
�
Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (πλύσιμο): 62dB
�Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (στύψιμο): 75dB
�
Σημείωση:
�

Πρότυπο 
πρόγραμμα

�

Κατανάλωση 
ενέργειας

�

Κατανάλωση 
νερού

�

Χρόνος 
προγραμματισμού

�

Εκτιμώμενη χωρητικότητα: 8,0 κιλά

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A +++

Οικολογικό σήμα ΕΕ: Δ / Ε

Κατανάλωση ενέργειας 194 kwh ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο, και στην κατανάλωση των λειτουργιών 
χαμηλής κατανάλωσης. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Κατανάλωση νερού 11000 λίτρα ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Περιστροφική ξήρανση απόδοσης κατηγορίας Β σε κλίμακα από G 
(λιγότερο αποδοτικό) έως A (πιο αποδοτικό).

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 1400rpm

�

Οι πραγματικές παράμετροι θα εξαρτηθούν από τον τρόπο χρήσης της 
συσκευής και ίσως διαφέρουν από τις παραμέτρους του παραπάνω πίνακα.
�

Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου που μεταδίδονται μέσω 
αέρα κατά την πλύση / περιστροφή για το πρότυπο 
βαμβακερό πρόγραμμα 60 °C με πλήρες φορτίο.
�

Βαμβακερά�60°C

Βαμβακερά�60°C

Βαμβακερά�40°C



Δελτίο Προϊόντων
�

Μάρκα: TCL
�Μοντέλο: FC080BS4220GR
�

Εκτιμώμενη χωρητικότητα: 8,0 κιλά

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A +++

Οικολογικό σήμα ΕΕ: Δ / Ε

Κατανάλωση ενέργειας 194 kwh ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο, και στην κατανάλωση των λειτουργιών 
χαμηλής κατανάλωσης. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Κατανάλωση νερού 11000 λίτρα ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Περιστροφική ξήρανση απόδοσης κατηγορίας Β σε κλίμακα από G 
(λιγότερο αποδοτικό) έως A (πιο αποδοτικό).

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 1400rpm

�Η περιεκτικότητα σε υγρασία: 53%
�
Τιμές κατανάλωσης:
�

Φορτίο
�
8.0κιλά
�

0.90kWh
�

58L
�

302λεπτά
�

4.0κιλά
�

0.84kWh
�

44L
�

271λεπτά
�

4.0κιλά
�

0.85kWh
�

44L
�

272λεπτά
�

Σημείωση:
�Οι πραγματικές παράμετροι θα εξαρτηθούν από τον τρόπο χρήσης της 
συσκευής και ίσως διαφέρουν από τις παραμέτρους του παραπάνω πίνακα.
�
Το οικιακό πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ισχύος. 
�Η διάρκεια της λειτουργίας αναμονής είναι 10 λεπτά
�Κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας: 0,5W
�Κατανάλωση ρεύματος κατά την ενεργοποίηση: 1,0W
�
Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (πλύσιμο): 62dB
�Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (στύψιμο): 75dB
�
Σημείωση:
� Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου που μεταδίδονται μέσω 

αέρα κατά την πλύση / περιστροφή για το πρότυπο 
βαμβακερό πρόγραμμα 60 °C με πλήρες φορτίο.
�

Πρότυπο 
πρόγραμμα

�

Κατανάλωση 
ενέργειας

�

Κατανάλωση 
νερού

�

Χρόνος 
προγραμματισμού

�
Βαμβακερά�60°C

Βαμβακερά�60°C

Βαμβακερά�40°C



Δελτίο Προϊόντων
�

Μάρκα: TCL
�Μοντέλο: FC090BW4620GR
�

Εκτιμώμενη χωρητικότητα: 9,0 κιλά

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A +++

Οικολογικό σήμα ΕΕ: Δ / Ε

Κατανάλωση ενέργειας 215kwh ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο και στην κατανάλωση των λειτουργιών 
χαμηλής κατανάλωσης. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Κατανάλωση νερού 11500 λίτρα ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Περιστροφική ξήρανση απόδοσης κατηγορίας Β σε κλίμακα από G 
(λιγότερο αποδοτικό) έως A (πιο αποδοτικό).

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 1400rpm

�Τιμές κατανάλωσης:
�

Πρότυπο 
πρόγραμμα

�
Φορτίο
�

Κατανάλωση 
ενέργειας

�

Κατανάλωση 
νερού

�

Υπολειπόμενη 
περιεκτικότητα σε 

υγρασία
�9.0κιλά

�
0.82kWh
�

52L
�

50%
�

273λεπτά
�

4.5κιλά
�

0.72kWh
�

41L
�

52%
�

264λεπτά
�

4.5κιλά
�

0.63kWh
�

41L
�

54%
�

267λεπτά
�

Σημείωση:
�Οι πραγματικές παράμετροι θα εξαρτηθούν από τον τρόπο χρήσης της 
συσκευής και ίσως διαφέρουν από τις παραμέτρους του παραπάνω πίνακα.
�
Το οικιακό πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ισχύος. 
�Η διάρκεια της λειτουργίας αναμονής είναι 10 λεπτά
�
Κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας: 0,5W
�Κατανάλωση ρεύματος κατά την ενεργοποίηση: 1,0W
�
Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (πλύσιμο): 62dB
�Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (στύψιμο): 75dB
�
Σημείωση:
� Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου που μεταδίδονται μέσω 

αέρα κατά την πλύση / περιστροφή για το πρότυπο 
βαμβακερό πρόγραμμα 60 °C με πλήρες φορτίο.
�

Χρόνος 
προγραμματισμού

�
Βαμβακερά�60°C

Βαμβακερά�60°C

Βαμβακερά�40°C



Δελτίο Προϊόντων
�

Μάρκα: TCL
�Μοντέλο: FC090BS4620GR
�

Εκτιμώμενη χωρητικότητα: 9,0 κιλά

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A +++

Οικολογικό σήμα ΕΕ: Δ / Ε

Κατανάλωση ενέργειας 215kwh ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο και στην κατανάλωση των λειτουργιών 
χαμηλής κατανάλωσης. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Κατανάλωση νερού 11500 λίτρα ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Περιστροφική ξήρανση απόδοσης κατηγορίας Β σε κλίμακα από G 
(λιγότερο αποδοτικό) έως A (πιο αποδοτικό).

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 1400rpm

�Τιμές κατανάλωσης:
�

Πρότυπο 
πρόγραμμα

�
Φορτίο
�

Κατανάλωση 
ενέργειας

�

Κατανάλωση 
νερού 

�

Υπολειπόμενη 
περιεκτικότητα σε 

υγρασία 
�

9.0κιλά
�

0.82kWh
�

52L
�

50%
�

273λεπτά
�

4.5κιλά
�

0.72kWh
�

41L
�

52%
�

264λεπτά
�

4.5κιλά
�

0.63kWh
�

41L
�

54%
�

267λεπτά
�

Σημείωση:
�Οι πραγματικές παράμετροι θα εξαρτηθούν από τον τρόπο χρήσης της 
συσκευής και ίσως διαφέρουν από τις παραμέτρους του παραπάνω πίνακα.
�
Το οικιακό πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ισχύος. 
�Η διάρκεια της λειτουργίας αναμονής είναι 10 λεπτά
�
Κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας: 0,5W
�Κατανάλωση ρεύματος κατά την ενεργοποίηση: 1,0W
�
Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (πλύσιμο): 62dB
�Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (στύψιμο): 75dB
�
Σημείωση:
� Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου που μεταδίδονται μέσω 

αέρα κατά την πλύση / περιστροφή για το πρότυπο 
βαμβακερό πρόγραμμα 60 °C με πλήρες φορτίο.
�

Χρόνος 
προγραμματισμού

�
Βαμβακερά�60°C

Βαμβακερά�60°C

Βαμβακερά�40°C



Δελτίο Προϊόντων
�

Μάρκα: TCL
�Μοντέλο: FC110BS4620GR
�

Εκτιμώμενη χωρητικότητα: 11,0 κιλά

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A +++

Οικολογικό σήμα ΕΕ: Δ / Ε

Κατανάλωση ενέργειας 251 kwh ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο, και στην κατανάλωση των λειτουργιών 
χαμηλής κατανάλωσης. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Κατανάλωση νερού 13000 λίτρα ετησίως, με βάση 220 τυπικούς κύκλους 
πλυσίματος για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C σε 
πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Περιστροφική ξήρανση απόδοσης κατηγορίας Β σε κλίμακα από G 
(λιγότερο αποδοτικό) έως A (πιο αποδοτικό).

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 1400rpm

�Η περιεκτικότητα σε υγρασία: 53%
�
Τιμές κατανάλωσης:
�

Πρότυπο 
πρόγραμμα

�
Φορτίο

�

Κατανάλωση 
ενέργειας

�
 
�

Κατανάλωση 
νερού

�
 
�

Χρόνος 
προγραμματισμού

� �
11.0κιλά
�

1.36kWh
�

61.2L
�

273λεπτά
�

5.5κιλά
�

0.95kWh
�

58.82L
�

265λεπτά
�

5.5κιλά
�

0.95kWh
�

56.2L
�

272λεπτά
�

Σημείωση:

Οι πραγματικές παράμετροι θα εξαρτηθούν από τον τρόπο χρήσης της 
συσκευής και ίσως διαφέρουν από τις παραμέτρους του παραπάνω πίνακα.

Το οικιακό πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης 
ισχύος. 

Η διάρκεια της λειτουργίας αναμονής είναι 10 λεπτά

Κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας: 0,5W

Κατανάλωση ρεύματος κατά την ενεργοποίηση: 1,0W

Ακουστικός θόρυβος που μεταδίδεται μέσω αέρα (πλύσιμο): 62dB

�
Σημείωση:
� Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου που μεταδίδονται μέσω 

αέρα κατά την πλύση / περιστροφή για το πρότυπο 
βαμβακερό πρόγραμμα 60 °C με πλήρες φορτίο.
�

Βαμβακερά�60°C

Βαμβακερά�60°C

Βαμβακερά�40°C
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