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POŠTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam što ste izabrali nas proiz-
vod, sinonim za kvalitet I sigurnost. Nadamo 

zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne 

vas kada god vam je potrebno za saradnju I za 

proizvode LINO.
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Bezbednosna upozorenja 4-5

Opšta upozorenja 8-9-10-11

Opšti izgled 19

Izgled u celini 20-21

32 
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Odvajanje veša 38-39

POGLAVLJE - 6: PROGRAMSKA TABLA

   83-84

85
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Radni napon / frekvencija:
(V/Hz) (220-240) V~/50Hz; 
Ukupna struja (A): 10

Ukupna snaga (W) : 2100

(kg): 5
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trebala nadgledati kako bi se osiguralo da se
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koji su prouzrokovani od bilo kojih spoljnih

se razlikuju u zavisnosti od kupljenog proiz-

SRB -7-



SR -8-

-

-

SRB -8-



SR -9-

-

-

-

SRB -9-



SR -10-

-

SRB -10-



SR -11-

-

SRB -11-



SR -12-

Ne dirajte creva za odvod i dovod vode 
-
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bi došlo do strujnog udara!

struju
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Uverite se da se delovi starih elektron-
-
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OPŠTI IZGLED

Elektronski prikaz

pranja

Bubanj
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OPŠTI IZGLED

Šraf za bezbednost 

Šraf za bezbednost 

Šraf za bezbednost 

Šraf za bezbednost 

Ventil za dovod vode

Kabl za napajanje
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Funkcionalni napon/
frekvencija (V/Hz) 

Ukupna struja (A) 

Pritisak vode 

Ukupna snaga (W)

suvog veša za pranje (kg)

Brzina vrtnje 

(220-240) V~/50Hz

10

2100

5

1000

15
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šrafovi nisu uklonjeni onda 

-

prevoza se skidaju tako što 
X

X

4

4
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Šrafovi za prevoz se 
otklanjanju tako što se 

-
ta sa kojih su otklonjeni 

prevoza šrafovi se trebaju 

-

-

-

X4
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na raspolaganju su 1 ili 2 spajalice u pakovanju sa 

SRB -29-



SR -30-

-
-

-

SRB -30-



SR -31-

postavljen na otvoru za protok prljave vode

Nikada ne  da crevo za odvod

P  da crevo za odvod vode

˜ ˜
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Glavni odeljak za 

Lopata za 

prahu 

za pretpranje
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DELOVI

-
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-
visnosti od kupljenog proizvoda
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PRIKAZ FUNKCIJA

PRANJE PRIKAZ 
DODATNIH 
FUNKCIJA

ISPIRANJE DUGME za 

Pranje

Ispiranje
Predenje

Završeno
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Dopušteno 
beljenje

Nije 
dopušteno 

beljenje
pranje

Peglanje 
nije 

dopušteno 

--

Dopušteno Nije dopušteno Sušiti na 

Nije dopušteno 

sušenje

Sušiti obešeno 
na kanapu

Sušiti obešeno 
na vešalici

F P A
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Uverite se da se nijedan deo veša nije zaglavio

  

 

VRSTA RUBLJA
200
500

1200

200
100
250

Peškir
Platno

Posteljina

Donji veš 
Stolnjak

click
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izvrši operaciju dodatnog ispiranja za veš pre 
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Delay

9h

12h
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PAMUK 90°

veša (kg)

veša (kg)

2

1 i 2

Vrsta veša / Opisi            

Vrsta veša / Opisi Jako prljavo i lanena tkanina (donji 

POGLAVLJE – 6: PROGRAMATOR
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POGLAVLJE – 6: PROGRAMATOR

2 

2 

Jako prljavo i lanena tkanina (donji 

190

veša (kg)

Vrsta veša / Opisi            

suvog veša (kg)

Vrsta veša / Opisi            

180
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veša (kg)

veša (kg)

2 

2 

Vrsta veša / Opisi            

Vrsta veša / Opisi            

Manje prljavo i lanena tkanina (donji 

89

POGLAVLJE – 6: PROGRAMATOR
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veša (kg)

veša (kg)

2 

-

Vrsta veša / Opisi            
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Vrsta veša / Opisi            
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veša (kg)

veša (kg)
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Vrsta veša / Opisi            
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POGLAVLJE – 6: PROGRAMATOR

veša (kg)

veša (kg)

2

2

Vrsta veša / Opisi            

Vrsta veša / Opisi            

80

MEŠOVITO
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POGLAVLJE – 6: PROGRAMATOR

veša (kg)

veša (kg)

2

2 

Vrsta veša / Opisi            

Vrsta veša / Opisi            

105
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veša (kg)
2 

Vrsta veša / Opisi            
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OPREZ: 
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posude za skupljanje vode nekoliko puta zavisno od 
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da delovi na unutrašnjoj strani poklopca odgo-
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Bubanj 
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ŠTA PREDUZETI

Wash

Rinse

Wash

End

Rinse

Wash

End

Rinse

Wash

Rinse
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 Mesta koja su prljava se 

Mesto koje je prljavo polako 

-

-

Nakon što stavite vaš 
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Nakon što  osušenu 

Kuvana jaja: Otklonite osušene ostatke na 

-

-
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Obrišite 

-

 Ako je vaš veš po-

oprati nakon što se ispere kako treba
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Stavite vaš veš neka stoji 

Stavite vaš veš u 
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Të nderuar klient,

Ju falenderojmë që zgjedhët produktin tonë, 
sinonim i cilësisë dhe sigurisë. Shpresojmë 
se i njëjti do ti përgjigjet nevojave dhe 
kërkesave të juaja. Sa herë që keni nevojë 
për ne, mos hezitoni dhe na kërkoni. Ne do 
të jem gjithmonë me ju, sa herë që ju keni 
nevojë për bashkëpunim dhe për dhënjen e të 
gjitha informatave të nevojshme në lidhje me 
produktet LINO.
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KAPITULLI 1: PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN 

Paralajmërime sigurie 4-5

Përdorimi i Duhur 6-7

Paralajmërime të përgjithshme 8-9-10-11

Paralajmërime sigurie 12-13-14-15-16-17

Paketimi dhe Mjedisi 18

Informacione për Kursimin 19

KAPITULLI-2: PËRMBLEDHJE PËR PAJISJEN TUAJ 

Pamja e Përgjithshme 20-21

Specifikime 22

KAPITULLI-3: INSTALIMI

Heqja e vidave të sigurisë për transportin   23-24

25-26-27

28

29-30

Rregullimi i këmbëve të qëndrimit

Lidhja elektrike

Lidhja e tubit për hyrjen e ujit

31

KAPITULLI-4: PREZANTIM I PANELIT TË KONTROLLIT 32 

Sirtari i detergjentit 33-34

Çelësi i programeve 35

Ekrani elektronik 36-37

KAPITULLI-5 PËRGATITJA PARAPRAKE PËR LARJEN E RROBAVE

Ndarja e rrobave 38-39

PËRMBAJTJA
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Vendosja e rrobave në lavatriçe 40

Hedhja e detergjentit në lavatriçe 41 

Përdorimi i lavatriçes tuaj 42-43-44
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Filtrat e hyrjes të ujit               67
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Tensioni / frekuenca e punimit:
(V/Hz) (220-240) V~/50Hz; 
Rryma totale (A): 10
Presioni i ujit (Mpa)
Maksimum: 1 Mpa / Minimum : 0.1 Mpa
Fuqia totale (W) : 2100
Kapaciteti maks. i ngarkesës (Larje) (kg) : 5

.

-

nëse janë nën
mbikëqyrje ose janë udhëzuar në lidhje me
përdorimin e pajisjes nga një person
përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet
të mbikëqyren për t’u siguruar që të mos
luajnë me pajisjen.

-

.

KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PARALAJMËRIME SIGURIE)
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-Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e
moshës prej 8 vjeç e sipër dhe nga personat
me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore ose
mendore apo mungesë përvoje dhe njohurie
nëse janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar
në lidhje me përdorimin e pajisjes në një
mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet
që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me
pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga
përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa
mbikëqyrje.

Shënim: Për kopje elektronike të këtij manuali, 
ju lutem kontaktoni në adresën e mëposhtme: 
“washingmachine@standardtest. info”. Në 
email-in tuaj ju lutem tregoni emrin e modelit 
dhe numrin serial (20 shifra) të cilin mund ta 
gjeni në derën e pajisjes.

KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PARALAJMËRIME SIGURIE)
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KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PËRDORIMI I DUHUR)

.
Lavatriçja juaj është bërë për përdorim

familjar. Përdorimi tregtar do të bëjë që
garancia juaj të anulohet.

Mbajini kafshët tuaja larg nga lavatriçja.
Ju lutem kontrolloni paketimin e lavatriçes tuaj

para se ta instaloni, dhe sipërfaqen e jashtme
pasi të hapet. Mos i vini në punë lavatriçet e
dëmtuara ose lavatriçet që e kanë paketimin të
hapur.

Instalojeni lavatriçen vetëm nga shërbimet e
autorizuara. Çdo interferencë në lavatriçen tuaj
nga kushdo tjetër përveç shërbimeve të
autorizuara do ta bëjë garancinë tuaj të pav-
lefshme.

 nëse janë nën mbikëqyrje
ose janë udhëzuar në lidhje me përdorimin e
pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e
tyre. Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar
që të mos lua-jnë me pajisjen.

AL -6-
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KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PËRDORIMI I DUHUR)

Përdoreni lavatriçen vetëm për rroba që janë
përcaktuar si të përshtatshme për larje në të nga
prodhuesi.

-

Lavatriçja juaj nuk mbulohet nga garancia për
defekte të shkaktuara nga çfarëdo lloji faktorësh
të jashtëm (pesticide, zjarr, etj.).

Ju lutem mos e hidhni këtë manual përdorimi;
ruajeni për referencë në të ardhmen. Juve ose
dikujt tjetër mund t'i duhet në të ardhmen.

Shënim: Specifikimet e makinerive mund të 
ndryshojnë në varësi të produktit të blerë.

AL -7-
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Tubat e ngrirë mund të çahen dhe të plasin. Në
vende ku temperatura është nën zero, temperat-
ura e ambientit mund të vërë në rrezik përdorim-
in e sigurt të qarkut elektronik.

Ju lutem sigurohuni që rrobat që do të ven-
dosni në lavatriçe të mos përmbajnë substanca
të huaja 

 në xhepat e tyre. Këto substanca të
huaja mund ta dëmtojnë lavatriçen.

.

.

KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PARALAJMËRIME TË PËRGJITHSHME)
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Meqenëse detergjenti ose zbutësi i ekspo-
zuar në ajër për kohë të gjatë mund të krijojë
mbetje, hidheni detergjentin ose zbutësin në
sirtarin e detergjentit në fillim të çdo larjeje.

Këshillohet që ta hiqni lavatriçen dhe të mb-
yllni rubinetin e hyrjes të ujit nëse nuk do ta
përdorni lavatriçen për kohë të gjatë. Gjith-
ashtu, lënia e derës të lavatriçes hapur do të
parandalojë formimin e erërave të këqija për
shkak të lagështisë.

. Kjo nuk e dëmton
lavatriçen tuaj.

Mos harroni se materialet e paketimit të
lavatriçes tuaj mund të jenë të rrezikshme për
fëmijët.

.

.

KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PARALAJMËRIME TË PËRGJITHSHME)
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Mos e hapni asnjëherë sirtarin e
detergjentit kur pajisja është në
punë.

.

Sasia e rrobave që vendosni në
lavatriçe nuk duhet të tejkalojë 
sas-inë e treguar.

Asnjëherë mos u mundoni ta
hapni derën me zor kur lavatriçja
është në punë.

Larja e rrobave me miell në
lavatriçe e dëmton atë. Mos i lani
rrobat me miell në lavatriçe. 

KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PARALAJMËRIME TË PËRGJITHSHME)
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KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PARALAJMËRIME TË PËRGJITHSHME)

Ju lutem përmbajuni sugjerimeve të prod-
huesve të detergjentëve/zbutësve të rrobave
për përdorimin e detergjentëve ose zbutësve
të rrobave apo produkteve të ngjashme në
lavatriçen tuaj.

Montojeni lavatriçen në një vend ku dera e
saj mund të hapet plotësisht. (Mos e montoni
lavatriçen në vende ku dera nuk mund të ha-
pet plotësisht.)

.
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KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PARALAJMËRIME SIGURIE)

Duhet t'i lexoni këto paralajmërime. 
Mund ta bëni këtë për të mbrojtur veten 
dhe të dashurit tuaj nga dëmtimet fatale 
dhe rreziqet.

RREZIK TË DIGJENI!

.
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KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PARALAJMËRIME SIGURIE)

RREZIK VDEKJEJE PËR SHKAK 
TË RRYMËS ELEKTRIKE!

Mos përdorni priza të shumëfishta
ose kordon zgjatimi.

Mos i futni në priza të dëmtuara

Asnjëherë mos tërhiqni kabllin kur
e hiqni nga priza - kapeni gjithmo-
në spinën.

Mos e futni ose nxirrni nga priza
me duar të lagura për të shmangur
goditjen elektrike!

Asnjëherë mos e prekni lavatriçen
me duar ose këmbë të lagura.

Telefononi shërbimin e autorizuar
më të afërt për ndërrim nëse kor-
doni i energjisë nuk punon mirë.
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Rrezik derdhjeje uji!

.

Merrni masat e nevojshme për të mos lejuar
rrëshqitjen e tubit.

Forca e goditjes mbrapsht të një tubi që nuk
është vendosur mirë mund ta lëvizë atë. Mos
e lini ndaluesin brenda lavamanit të bllokojë
vrimën e lavamanit. 

KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PARALAJMËRIME SIGURIE)
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Rrezik Zjarri!
Mos mbani lëngje që marrin flakë pranë

lavatriçes tuaj.
Përmbajtja e squfurit të pastruesve të

bojës mund të shkaktojë gërryerje. Për këtë
arsye, asnjëherë mos përdorni materiale
për heqjen e bojës në lavatriçen tuaj.

Asnjëherë mos përdorni produkte që
përmbajnë material hollues (si për shem-
bull gas pastrimi) në lavatriçen tuaj.

. 

Mund të ndodhë rrezik Zjarri dhe 
Shpërthimi.

KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PARALAJMËRIME SIGURIE)

AL -15-



SQ -16-

Rrezik rrëzimi dhe lëndimi!
 Mos hipni mbi lavatriçe. Shtresa e sipërme 

e lavatriçes tuaj mund të çahet dhe mund të 
vriteni.
 Rregulloni tubin, kabllin dhe paketimin e 

lavatriçes tuaj gjatë instalimit. Mund të shkelni 
sipër dhe të rrëzoheni.
 Mos e ktheni lavatriçen mbrapsht, ose në 

anë. 
 Mos e ngrini lavatriçen duke e mbajtur nga 

pjesët e dala (sirtari i detergjentit, dera). Këto 
pjesë mund të thyhen dhe mund të vriteni.
 Ekziston rreziku të shkelni dhe vriteni nëse 

materialet si për shembull tubi dhe kabllot nuk 
mbahen mirë pasi është instaluar lavatriçja. 
     

Lavatriçja duhet të mbahet nga 2 
persona ose më shumë.

KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PARALAJMËRIME SIGURIE)
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Siguria për fëmijët!

.

Dera prej xhami dhe sipërfaqja mund të jenë 
shumë të nxehta kur lavatriçja është
në punë. Prandaj, prekja e lavatriçes
mund të dëmtojë lëkurën e fëmijëve.

Mbajini materialet e paketimit larg nga fëmi-
jët.

. 

KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
(PARALAJMËRIME SIGURIE)
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KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
PAKETIMI DHE MJEDISI

Heqja e materialeve të paketimit 
Materialet e paketimit mbrojnë lavatriçen 
tuaj nga çdo dëmtim që mund të ndodhë 
gjatë transportit. 

.

.
Hedhja e lavatriçes të vjetër
Pajisjet e vjetra elektrike ose elektronike 
mund të përmbajnë pjesë që mund të ripër-
doren.
Prandaj, asnjëherë mos i hidhni pajisjet 
e vjetra që nuk i përdorni në mbeturinat 
e zakonshme.
Sigurohuni që pjesët e pajisjes tuaj të vjetër 
elektronike ose elektrike të ripërdoren duke 
ua dhënë qendrave të grumbullimit të caktu-
ara nga autoritetet përkatëse.

.
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KAPITULLI -1:  PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN
INFORMACIONE PËR KURSIMIN

Disa informacione të rëndësishme për të marrë 
më shumë rendiment nga lavatriçja juaj.

Sasia e rrobave që vendosni në lavatriçe nuk
duhet të kalojë sasinë maksimale të treguar.
Në këtë mënyrë, lavatriçja do të punojë në
mënyrë kursyese.

. 
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KAPITULLI -2:  PËRMBLEDHJE PËR PAJISJEN TUAJ
PAMJA E PËRGJITHSHME

Ekrani elektronik

Çelësi i pro-
grameve

Sirtari i sipërm

Sirtari i detergjentit

Kontejneri

Kapaku i filtrit të pom-
pës
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KAPITULLI -2:   PËRMBLEDHJE PËR PAJISJEN TUAJ
PAMJA E PËRGJITHSHME

Siguria e Transportit 
Vidë

Valvul e Hyrjes të Ujit

Kablli i Energjisë

Vidë për Siguri Trans-
porti

Vidë për Siguri Trans-
porti

Vidë për Siguri Trans-
porti
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KAPITULLI -2:  PËRMBLEDHJE PËR PAJISJEN TUAJ
SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i punimit / 
frekuenca (V/Hz)

Rryma totale (A)

Presioni i ujit (Mpa)

Fuqia totale (W)

Kapaciteti maksimal i rrobave 
të thata (kg)

Shpejtësia e 
centrifugës 
(rrotullime / min)

Numri i programeve

Përmasat
(Lartësia x Gjerësia x Thellësia) 
(mm)

Maksimumi: 1 Mpa
Minimumi: 0.1 Mpa

2100

1000

845 x 597 x 

15

5

10

(220-240) V~/50Hz

AL -22-



SQ -23-

KAPITULLI -3:  INSTALIMI I LAVATRIÇES
HEQJA E VIDAVE TË SIGURISË PËR TRANSPORTIN

Para se ta vini në punë 
lavatriçen, hiqni 4 vidat e 
transportit dhe distancatorët 
e gomës nga pjesa e pasme 
e lavatriçes. 

X

X

4

4
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Vidat e transportit do të 
hiqen duke i nxjerrë jas-
htë.

Vendosni tapat plastike 
të transportit të dhëna 
në qesen e aksesorëve 
në vendet ku janë hequr 
vidat e transportit.

.
SHËNIM: Duhet që 
t'i hiqni patjetër 
vidat e transportit 
të lavatriçes para 
se ta përdorni që 
herën e parë.
Defektet që ndo-
dhin kur lavatriçet 
vihen në punë me 
vidat e transportit 
të montuara do të 
jenë jashtë garan-
cisë.

KAPITULLI -3:  INSTALIMI I LAVATRIÇES
(HEQJA E VIDAVE TË SIGURISË PËR TRANSPORTIN)

X4
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.

Mund të rregulloni balancimin e lavatriçes me anë të 
këm-bëve.

Lironi dadon plastike të rregullimit. 

KAPITULLI -3:  INSTALIMI I LAVATRIÇES
(Rregullimi i Këmbëve)
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Rregulloni këmbët lart dhe poshtë duke i rrotulluar.

.

KAPITULLI -3:  INSTALIMI I LAVATRIÇES
(RREGULLIMI I KËMBËVE)

X4

AL -26-



SQ -27-

Asnjëherë mos vendosni karton, dru ose materiale të ng-
jashme poshtë lavatriçes nëse po mundoheni ta stabilizoni
shtrembërimet e dyshemesë.

. 

KAPITULLI -3:  INSTALIMI I LAVATRIÇES
(RREGULLIMI I KËMBËVE)
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Lavatriçja juaj është vendosur në 220-240V dhe
50Hz.

Kordoni i energjisë të lavatriçes suaj është i pa-
jisur me një spinë me tokëzim të posaçëm. Kjo
spinë duhet të futet gjithmonë në një prizë të tokëzuar prej
10 amp.

Vlera reale e siguresës të linjës të lidhur me këtë spinë
duhet të jetë gjithashtu 10 amper.

kërkojeni ta bëjë një elektricist.

shkak të përdorimit të patokëzuar.

.

KAPITULLI -3:  INSTALIMI I LAVATRIÇES
(LIDHJA ELEKTRIKE)
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Tubi me kapak të bardhë duhet të lidhet me hyrjen
e ujit të ftohtë dhe tubi me kapak të kuq me hyrjen
e ujit të ngrohtë (vlen për lavatriçet me dy hyrje uji).

Për të eliminuar rrjedhjet e ujit në pikat e kontak-
tit, janë dhënë 1 ose 2 bulona në paketën e tubave
(vlen për lavatriçet me dy hyrje uji).
Montoni këto dado në fundet e tubave të .

Montoni tubat e rinj të hyrjes të ujit në një rubinet

Lidheni fundin me bërrylin e bardhë të tubave të
hyrjes të ujit me rubinetin e ujit me filtër të bardhë
në pjesën e pasme të lavatriçes dhe fundin me
bërrylin e kuq në atë me filtrin e kuq (vlen për
lavatriçet me dy hyrje uji).
Shtrëngoni pjesët plastike të bashkimeve me dorë.

Rrjedha e ujit me presion 0,1-1 Mpa do të bëjë që
lavatriçja juaj të punojë me më shumë rendiment.)
(Presioni 0,1 Mpa do të thotë se më shumë se 8
litra ujë do të kalojnë përmes një rubineti të hapur
plotësisht në një minutë.)

Sigurohuni që pikat e kontaktit të mos rrjedhin
duke goditur pak rubinetin plotësisht pasi të keni
bërë lidhjet.  

KAPITULLI -3:  INSTALIMI I LAVATRIÇES
(LIDHJA E TUBIT TË HYRJES TË UJIT)

3/4”

10
 m

m
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Sigurohuni që tubat e rinj të hyrjes të ujit të mos jenë të
përthyer, të çarë, të shtypur apo me madhësi tjetër.

Nëse lavatriçja juaj ka dy hyrje uji, temperatura e ujit të
ngrohtë duhet të jetë deri në maksimumi 70°C.

. 

KAPITULLI -3:  INSTALIMI I LAVATRIÇES
(LIDHJA E TUBIT TË HYRJES TË UJIT)
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Fundi i tubit të shkarkimit të ujit mund të
montohet në një aparat të caktuar të lidhur
direkt me tubin e shkarkimit të ujit ose me
daljen e bërrylit të lavamanit.

.

. 
Ju lutem vini re:

.  

KAPITULLI -3:  INSTALIMI I LAVATRIÇES
(LIDHJA E SHKARKIMIT TË UJIT)

~ 95 cm ~ 140 cm

~ 145 cm ~ 95 cm

0 
– 

m
ax

. 1
00

 c
m

˜ ˜95 cm 150 cm
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KAPITULLI-4:   PREZANTIM I PANELIT TË KONTROLLIT

Sirtari i detergjentit

Çelësi i pro-
grameve

Paneli i ekranit

AL -32-



KAPITULLI -4:  PREZANTIM I PANELIT TË KONTROLLIT
(SIRTARI I DETERGJENTIT)

Mund ta përdorni pllakën e 
përcaktimit të nivelit kur doni 
të lani rroba me detergjent të 
lëngshëm. Mund të përdoreni 
detergjentë të lëngshëm në të 
gjitha programet pa paralarje. 
Vendoseni aparatin e detergjentit 
të lëngshëm në ndarjen e dytë (e 
cila ndodhet brenda lavatriçes) 
të sirtarit të detergjentit (*) dhe 
vendosni sasinë e detergjentit. 
(Përdorni sasinë e rekomanduar 
të detergjentit të lëngshëm nga 
prodhuesit e detergjentëve). 
Mos e tejkaloni nivelin MAX, 
përdoreni vetëm për detergjent të 
lëngshëm, mos e përdorni këtë 
aparat për detergjent pluhur dhe 
nxirreni jashtë.)

(*) 
. SQ -33-

Ndarja e detergjentit 
për larjen kryesore

Aparati i Detergjentit të 
Lëngshëm (*)

Fleta e deterg-
jentit pluhur (*)

Fazat e nivelit të de-
tergjentit pluhur

Ndarja e zbutësit

Ndarja e detergjentit 
të paralarjes
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KAPITULLI -4:  PREZANTIM I PANELIT TË KONTROLLIT
(SIRTARI I DETERGJENTIT)

PJESËT
Ndarja e detergjentit 
për larjen kryesore:  
Në këtë ndarje mund të për-
doren vetëm materialet si 
detergjenti (i lëngshëm ose 
pluhur), parandaluesi i kripërave dhe të tillë të ng-
jashëm.
Aparatin e detergjentit të lëngshëm mund ta gjeni 
brenda lavatriçes tuaj në instalimin e 
parë. (*)

:
Mund të përdorni zbutës për rrobat tuaja 
(rekomandohet të përdoret sasia dhe lloji 
i rekomanduar nga prodhuesi). Ndon-
jëherë zbutësit e rrobave që përdorni 
për rrobat tuaja mund të mbeten në këtë 
ndarje. Arsyeja për këtë është se zbutësi 
nuk është viskoz. Për të parandaluar këtë 
situatë, rekomandohet të përdoren 
zbutës më viskozë ose zbutës që 
mund të hollohen dhe të përdoren 
pastaj.
Ndarja e detergjentit të paralarjes:
Kjo ndarje duhet të përdoret vetëm 
kur zgjidhet veçoria e paralarjes.

.

(*) Specifikimet e makinerive mund të ndryshojnë në varësi 
të produktit të blerë. SQ -34-AL -34-
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KAPITULLI -4:  PREZANTIM I PANELIT TË KONTROLLIT
(ÇELËSI I PROGRAMEVE)

 Mund të zgjidhni programin me të cilin doni të lani rrobat 
me anë të çelësit të programeve.
 Mund ta vendosni zgjedhjen e programit duke rrotulluar 

çelësin në të dy drejtimet.
 Sigurohuni që çelësi i programeve të jetë saktësisht mbi 

programin që doni të zgjidhni. 
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KAPITULLI -4:  PREZANTIM I PANELIT TË KONTROLLIT 
(EKRANI ELEKTRONIK)

Paneli i ekranit

Dritat e 
funksioneve 
shtesë

Butoni Start/Pauzë

Butoni i funksionit ndihmës 2

Butoni i funksionit ndihmës 1

Shpëlarja
Centrifu-
ga

Ka mbaruar

Funksioni ndihmës i shtyrjes të kohës

Butoni i rregullimit të zgjedhjes së 
temperaturës

Larja
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KAPITULLI -4:  PREZANTIM I PANELIT TË KONTROLLIT 
(EKRANI ELEKTRONIK)

Në panelin e ekranit, mund të shikoni shtyrjen e kohës 
të larjes të lavatriçes tuaj, zgjedhjen e temperaturës të 
lavatriçes, funksionet ndihmëse që keni zgjedhur dhe fazën 
e programit që po përdorni në lavatriçe (  gjendja e par-
alarjes/larjes,  faza e shpëlarjes,  faza e centrifugës).

Për më tepër, ekrani elektronik do t'ju paralajmërojë me anë 
të kombinimeve të dritave led e cila do të ndezë ekranin kur 
ndodh një defekt në lavatriçen tuaj dhe do t'ju njoftojë për 
përfundimin e programit të larjes duke nxjerrë shprehjen 

.
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.

Rrobat tuaja kanë etiketa produkti në to që tregojnë
specifikimet e tyre. Lani ose thani rrobat sipas specifiki-
meve në etiketën e produktit.

.
Asnjëherë mos i lani rrobat me ngjyra dhe ato të

bard-ha së bashku.

Sigurohuni që të mos ketë materiale metalike në rro-
bat tuaja ose në xhepa; nëse ka, nxirrini jashtë.

KUDJES: PARALAJMËRIM: Defektet që 
ndodhin në rastin e depërtimit të substan-
cave të huaja në lavatriçe nuk përfshihen 
brenda mbulimit të garancisë. 

.
Hiqni çengelët metalikë ose plastikë të tyleve ose

perdeve ose vendosini në rrjetë ose çantë larjeje dhe
mbyllini ato.

Kthejini mbrapsht tekstilet si pantallonat, trikotazhet,
këmishat dhe kominoshet sportive.

Lajini çorapet, shamitë dhe rroba të tilla të vogla në
rrjetë larjeje.

 

KAPITULLI -5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR 
LARJEN E RROBAVE (NDARJA E RROBAVE)

DGV
DSH
SFH
S

DGV
DSH
SFH
S

DGV
DSH
SFH
S

DGV
DSH
SFH
S

DGV
DSH
SFH
S

DGV
DSH
SFH
S

DGV
DSH
SFH
S

DGV
DSH
SFH
S

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHSDGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
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KAPITULLI -5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR 
LARJEN E RROBAVE (NDARJA E RROBAVE)

 

 

 

 

 

 

Zbardhim në 
dispozicion

Jo 
zbardhim Larje normale

Jo hek-
urosje

Temperatura e 
hekurosjes është 

maksimumi 200°C

Temperatura e 
hekurosjes është 

maksimumi 150°C

Pastrim kimik 
në dispozicion

Jo pastrim kimik Lëreni mbi një 
vend të sheshtë

Nuk lejohet 
tharje me rrotul-

lim

Thajeni duke e 
varur në tel

Vareni të njomë

Pastrimi kimik 
në benzinë, 

alkool të pastër 
dhe R113 lejohet

Perkloroetilien 
R11, R13, 

Naftë

Perklorinetilien 
R11, R113, Benzinë

F P A
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Hapeni derën e lavatriçes.

Përhapini rrobat brenda në lavatriçe.

. Mos e tejkaloni kapacitetin 
maksimal të rrobave të thata të treguar në 
tabelën e programeve për programet e 
larjes.   

Mund të merrni tabelën e mëposhtme të peshave si shembull.

Vendosni një nga një secilën prej rrobave.
Sigurohuni që të mos bllokohen rroba midis ka-

pakut dhe gominës të derës kur mbyllni derën e
lavatriçes.

Shtyjeni derën e lavatriçes derisa të dëgjoni një
zhurmë kyçjeje për ta mbyllur.

Mbylleni derën e lavatriçes mirë, përndryshe
lavatriçja nuk do të fillojë punimin e larjes.

KAPITULLI -5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR 
LARJA E RROBAVEVENDOSJA E RROBAVE NË LAVATRIÇE

 

 
 

 
 

 

 

LLOJI I RROBAVE PESHA
200
500

1200
700
200
100
250

Peshqir
Lino
Rroba banjo
Mbulesë jorgani
Këllëf jastëku
Të brendshme 
Mbulesë tavoline

klik
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Sasia e detergjentit që vendosni në lavatriçe varet nga kri-
teret e mëposhtme:

dhe 
vendosni një sasi të vogël detergjenti në ndarjen e 2të të
sirtarit të detergjentit.

Për rrobat tuaja me shumë njolla, zgjidhni një program duke
përfshirë paralarjen, dhe vendosni ¼ të detergjentit që do të 
hidhni në sirtarin në ndarjen e 1rë ndërsa pjesën tjetër të
mbetur prej ¾ në ndarjen e dytë.

Përdorni detergjentë të prodhuar për larje automatike në
lavatriçen tuaj. Sasia e detergjentit që do të përdorni për rro-
bat tuaja është printuar mbi ambalazhin e detergjentit.

Sa më e lartë të jetë shkalla e fortësisë të ujit aq më shumë
detergjent do të përdorni.

Sasia e detergjentit që përdorni rritet kur rritet sasia e
rrobave.

Hidheni zbutësin në ndarjen e zbutësit në sirtarin e de-
tergjentit. Mos e tejkaloni nivelin MAX. Përndryshe, zbutësi
do të derdhet në ujin e larjes që me shpëlarjen.

Zbutësit me dendësi të lartë duhet të hollohen deri në një-
farë shkalle para se të vendosen në sirtar. Për shkak se
zbutësit me dendësi të lartë bllokojnë shpëlarjen pengojnë
kalimin e zbutësit.

 të sirtarit të 
detergjentit dhe vendosni sasinë e detergjentit të lëngshëm 
sipas niveleve në këtë pllakë. Mos harroni ta hiqni pllakën e 
detergjentit të lëngshëm. 

.

KAPITULLI -5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR 
LARJA E RROBAVE (HEDHJA E DETERGJENTIT NË LAVATRIÇE)
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KAPITULLI -5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR 
LARJEN E RROBAVE (PËRDORIMI I LAVATRIÇES)

Futeni lavatriçen në prizë.

Hapni rubinetin e ujit.

Hapni derën e lavatriçes.

.

Shtyjeni derën e lavatriçes derisa të dëgjoni një
zhurmë kyçjeje për ta mbyllur.

Zgjedhja e programit

Zgjidhni programin e duhur për rrobat tuaja në tabelën e 
programeve.
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KAPITULLI -5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR 
LARJEN E RROBAVE (PËRDORIMI I LAVATRIÇES)

FUNKSIONET NDIHMËSE

Para se të filloni programin, 
mund të zgjidhni një funksion 
ndihmës. 

 Shtypni butonin e funksionit ndihmës që doni të zgjidhni.

 Nëse simboli i funksionit ndihmës në ekranin elektronik 
pulson vazhdimisht, funksioni ndihmës që keni zgjedhur do 
të aktivizohet.

 Nëse simboli i funksionit ndihmës në ekranin e elektronik 
pulson, funksioni ndihmës që keni zgjedhur nuk do të aktiv-
izohet.

Arsyeja për mos-aktivizimin:

 Funksioni ndihmës që doni të përdorni 
në programin e larjes që keni zgjedhur nuk 
zbatohet.
 Lavatriçja juaj e ka kaluar fazën, gjatë të 
cilës do të vihej në punë funksioni ndih-
mës që doni të zgjidhni.
 Nuk është i pajtueshëm me një funksion 
ndihmës që keni zgjedhur më parë.
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KAPITULLI -5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR 
LARJEN E RROBAVE (PËRDORIMI I LAVATRIÇES)

SISTEMI I ZBULIMIT TË NGARKESËS PËRGJYSMË

Lavatriçja juaj është e pajisur me një sistem zbulimi të 
ngarkesës përgjysmë.

Në rast se vendosni afërsisht përgjysmë ose më pak sasi 
rrobash nga kapaciteti maksimal në lavatriçen tuaj, lavatriçja 
do të punojë në mënyrë të tillë që të kursejë kohën e larjes, 
konsumin e ujit dhe energjisë në disa programe. Kur funk-
sioni i ngarkesës përgjysmë është aktiv, lavatriçja mund ta 
përfundojë programin që keni vendosur në një kohë më të 
shkurtër.
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(*) Sipas Modelit

1- Shtyrja e kohës

Duke përdorur këtë funksion ndihmës, mund 
ta bëni lavatriçen tuaj të fillojë punimin e larjes 
me shtyrje kohe midis "3h, 6h, 9h, 12h."

Për të përdorur funksionin ndihmës të fil-
limit të vonuar:
- Shtypni njëherë butonin e fillimit të vonuar.
- Do të shfaqet drita led “3 h”. 
- Shtypni butonin e fillimit të vonuar derisa të 
zgjidhni kohën në të cilin doni që të fillohet 
larja e rrobave.
- Për të aktivizuar shtyrjen e kohës që keni 
zgjedhur në program, mund të shtypni çfarëdo 
butoni të funksionit ndihmës që doni përveç 
butonit "Start/Standby".

KAPITULLI-5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR 
LARJA E RROBAVEFUNKSIONET NDIHMËSE

Fillimi i 
Vonuar

3h

6h

9h

12h
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Nëse e keni kaluar shtyrjen e kohës që doni të 
vendosni, mund të shkoni prapa në kohën e 
dëshiruar duke shtypur vazhdimisht butonin e 
shtyrjes të kohës.
Nëse doni të anuloni shtyrjen e kohës, 
duhet të shtypni butonin e shtyrjes të kohës 
pasi simboli të mos pulsojë më në ekranin 
elektronik.

Për të aktivizuar funksionin e shtyrjes të kohës, 
lavatriçja duhet të vihet në punë duke shtypur 
butonin Start/Pauzë. 3 s

6 s
9 s
12 s
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2- Zgjedhja e temperaturës
Mund të zgjidhni temperaturën ujit të larjes 
me butonin e rregullimit të temperaturës të 
ujit të larjes.

Kur zgjidhni një program të ri, nuk do të ketë  
ekran në dritat led të rregullimit të temperaturës 
në panelin e ekranit. 

 e temperaturës që keni 
zgjedhur do të shfaqet në panelin e ekranit led. 
Mund të ulni gradualisht temperaturën e ujit të larjes midis 
temperaturës maksimale të larjes të programit të zgjedhur 
dhe zgjedhjeve të larjeve me ujë të ftohtë  duke shtypur 
butonin e rregullimit të temperaturës.   

Nëse e keni kaluar temperaturën e ujit të larjes që donit, 
mund të ktheheni në temperaturën që doni duke shtypur 
vazhdimisht butonin e rregullimit të temperaturës të larjes.
SHËNIM: Kur zgjidhet programi 90° , vlera 
e temperaturës maks. të programit të 
zgjedhur nuk tregohet në panelin e ekranit. 
Kur vlera e temperaturës ulet në nivele 
temperature 60°, 40°, 30°,  (larje e ftohtë) 
duke shtypur butonin e rregullimit të tem-
peraturës, vlera e temperaturës të ulur 
tregohet në panelin e ekranit.  

Butoni i 
funksionit 
ndihmës 2
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2- Pa Centrifugë(*)

Nëse nuk doni të bëni centrifugën në rrobat 
tuaja, mund ta përdorni këtë 
funksion ndihmës.

Duke shtypur butonin pa centrifugë  kur drita led e 
simbolit ndizet.

(*) Sipas Modelit

Butoni Pa 
Centrifugë
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KAPITULLI-5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR 
LARJA E RROBAVEFUNKSIONET NDIHMËSE

3- Anti- Alergjik(*)
Në programet ku ky funksion ndihmës është 
aktiv, mund të bëni që lavatriçja juaj të bëjë 
një shpëlarje Ekstra në rrobat tuaja para 
shpëlarjes të fundit.

Mund ta aktivizoni programin duke shtypur butonin 
e funksionit ndihmës anti-alergjik kur drita led e 
simbolit  të ndizet.

Anti-
alergjik

(*) Sipas Modelit AL -49-
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KAPITULLI-5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR 
LARJA E RROBAVEFUNKSIONET NDIHMËSE

4- Hekurosje e lehtë(*)

Mund të bëni që rrobat tuaja të dalin me më 
pak rrudha kur përfundohet larja duke vënë 
në punë këtë funksion ndihmës.

Mund ta aktivizoni programin duke shtypur funk-
sionin ndihmës të hekurosjes të lehtë kur drita 
led e simbolit  të ndizet.

Hekurosje e 
lehtë

(*) Sipas Modelit
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5- Paralarje(*)

. Kur përdorni 
këtë funksion, duhet të vendosni de-tergjent në 
ndarjen e larjes të parë në sirtarin e 
detergjentit.

Mund ta aktivizoni programin duke shtypur 
butonin e funksionit ndihmës të paralarjes kur 
drita led e simbolit  të ndizet.

Paralarje

KAPITULLI-5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR LARJEN E RROBAVE-
FUNKSIONET NDIHMËSE

(*) Sipas Modelit
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KAPITULLI-5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR LARJEN E RROBAVE-
FUNKSIONET NDIHMËSE

6- Shpëlarje Ekstra(*)

Mund të bëni shpëlarje shtesë të rrobave 
tuaja duke përdorur këtë funksion ndihmës.

Mund ta aktivizoni programin duke shtypur bu-
tonin e funksionit ndihmës të shpëlarjes Ekstra 
kur drita led e simbolit  të ndizet.

Shpëlarje 
ekstra

(*) Sipas Modelit
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KAPITULLI-5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR LARJEN E RROBAVE-
FUNKSIONET NDIHMËSE

7- Larje e Ftohtë(*)

Mund ta përdorni këtë funksion ndihmës kur 
doni të lani rrobat tuaja me ujë të ftohtë (ujë 
çezme).

Mund ta aktivizoni programin duke shtypur bu-
tonin e funksionit ndihmës të larjes të ftohtë kur 
drita led e simbolit  të ndizet.

Larje e Ftohtë

(*) Sipas Modelit
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KAPITULLI-5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR LARJEN E RROBAVE-
FUNKSIONET NDIHMËSE

Larje e 
shpejtë

8- Larje e shpejtë(*)

Duke përdorur këtë funksion ndihmës, 
mund t'i lani rrobat tuaja në një kohë më të 
shkurtër dhe të harxhoni më pak energji dhe 
ujë. (Këshillohet për rrobat më pak se gjys-
ma e kapacitetit të programit të zgjedhur të larjes.)

Mund ta aktivizoni programin duke shtypur butonin e 
funksionit ndihmës të larjes të shpejtë kur drita led e 
simbolit  të ndizet.

SHËNIM: Në rast se vendosni gjysmën 
ose më pak të kapacitetit të rrobave të 
programit të larjes që keni zgjedhur në 
lavatriçen tuaj, lavatriçja do ta zbulojë këtë 
falë sistemit të zbulimit automatik të gjysmë 
ngarkesës dhe programi që keni zgjedhur do 
t'i lajë rrobat në një kohë më të shkurtër për 
të konsumuar më pak energji dhe ujë. Kur 
lavatriçja juaj të zbulojë ngarkesë përgjysmë, 
drita led e simbolit  do të ndizet automatik-
isht.

(*) Sipas Modelit
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9- Butoni Start/Pauzë

Duke shtypur butonin Start/Pauzë, mund 
ta filloni programin që keni zgjedhur ose të 
ndaloni një program në punë. Nëse e ka-
loni lavatriçen në metodën e pritjes, drita 
led Start/Standby në ekranin elektronik do të 
pulsojë.

KAPITULLI -5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR LARJEN E RROBAVE-
FUNKSIONET NDIHMËSE

Larja
Shpëlarja

Centrifuga
Fund

Start-Pauzë
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Për të mos lejuar ngacmimin e programit kur shtypen bu-
tonat ose kur butoni i programeve rrotullohet kur lavatriçja 
është duke larë, është në dispozicion kyçi i fëmijës.
Kyçi i fëmijës do të aktivizohet në rast se shtypen butonat e 
funksioneve ndihmëse 1 dhe 2 njëkohësisht për më shumë 
se 3 sekonda. Mund të shikoni dritat led të funksionit ndih-
mës në ekran kur aktivizohet.

Nëse shtypet ndonjë buton kur kyçi i fëmijës është aktiv, 
dritat led të Funksioneve Shtesë do të pulsojnë në ekran.

Nëse ndërkohë që aktivizohet kyçi i fëmijës dhe ndonjë 
program është në punë, çelësi i programeve kalohet në po-
zicionin CANCEL dhe zgjidhet një program tjetër, programi i 
zgjedhur më parë vazhdon aty ku ishte lënë.

Për ta çaktivizuar, mjafton të shtypni të njëjtat butona për 
më shumë se 3 sekonda. Kur aktivizohet kyçi i fëmijëve, 
dritat led të Funksioneve Shtesë do të pulsojnë në ekran.
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KAPITULLI -5:  PËRGATITJA PARAPRAKE PËR LARJEN E 
RROBAVE(ANULIMI I PROGRAMIT)

Nëse doni të anuloni ndonjë program që është në punë:

1- Rrotullojeni çelësin e programeve në pozicionin “CAN-
CEL”.

2- Lavatriçja do të ndalojë larjen dhe programi do të anulo-
het.

3- Për të hequr ujin e grumbulluar në lavatriçe rrotullojeni 
çelësin në çfarëdo programi.

4- Lavatriçja juaj do të bëjë shkarkimin e nevojshëm dhe do 
të anulojë programin.

5- Mund ta vini lavatriçen në punë duke zgjedhur një pro-
gram të ri. 
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- .

- Mund ta hapni derën e lavatriçes dhe të hiqni rrobat.

- Lëreni derën e lavatriçes të hapur për të lejuar që pjesa e
brendshme e lavatriçes të thahet pasi keni hequr rrobat.

- Rrotullojeni çelësin e programeve në pozicionin CANCEL.

- Hiqeni lavatriçen nga priza.

- Mbylleni rubinetin.

Delay

9h

12h
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KAPITULLI -6:  TABELA E PROGRAMEVE

PAMBUK 90°

Temperatura e larjes (°C)

Temperatura e larjes (°C)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

5,0

5,0

2

1&2 

Lloji i rrobave / Përshkrime

Lloji i rrobave / Përshkrime

Kohëzgjatja e programit 
(Min.)

Kohëzgjatja e programit 
(Min.)

Ndarja e detergjentit

Ndarja e detergjentit

.

.

176

156

90°

60°

Paralarje Pambuk

SHËNIM: KOHËZGJATJA E PROGRAMIT MUND TË NDRYSHOJË NË VARËSI TË SASISË 
TË RROBAVE, UJIT TË ÇEZMËS, TEMPERATURËS TË AMBIENTIT DHE FUNKSIONEVE 
SHTESË TË ZGJEDHURA.
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KAPITULLI -6:  TABELA E PROGRAMEVE

SHËNIM: KOHËZGJATJA E PROGRAMIT MUND TË NDRYSHOJË NË VARËSI TË SASISË 
TË RROBAVE, UJIT TË ÇEZMËS, TEMPERATURËS TË AMBIENTIT DHE FUNKSIONEVE 
SHTESË TË ZGJEDHURA.

PAMBUK ECO

5,0

5,0

2 

2 

190

180

60°

40°

PAMBUK 40 C°

60 C°

Temperatura e larjes (°C)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

Lloji i rrobave / Përshkrime

Kohëzgjatja e programit (Min.)

Ndarja e detergjentit

Temperatura e larjes (°C)

Sasia maksimale e rrobave 
të thata (kg)

Lloji i rrobave / Përshkrime

Kohëzgjatja e programit (Min.)

Ndarja e detergjentit
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KAPITULLI -6:  TABELA E PROGRAMEVE

SHËNIM: KOHËZGJATJA E PROGRAMIT MUND TË NDRYSHOJË NË VARËSI TË SASISË 
TË RROBAVE, UJIT TË ÇEZMËS, TEMPERATURËS TË AMBIENTIT DHE FUNKSIONEVE 
SHTESË TË ZGJEDHURA.

ECO 20°

Temperatura e larjes (°C)

Temperatura e larjes (°C)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

2,5

3,0

2 

2 

Lloji i rrobave / Përshkrime

Lloji i rrobave / Përshkrime

Kohëzgjatja e programit 
(Min.)

Kohëzgjatja e programit (Min.)

Ndarja e detergjentit

Ndarja e detergjentit

.

96

89

20°

40°

KUJDES I LEHTË
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KAPITULLI -6:  TABELA E PROGRAMEVE

SHËNIM: KOHËZGJATJA E PROGRAMIT MUND TË NDRYSHOJË NË VARËSI TË SASISË 
TË RROBAVE, UJIT TË ÇEZMËS, TEMPERATURËS TË AMBIENTIT DHE FUNKSIONEVE 
SHTESË TË ZGJEDHURA.

LESH

Temperatura e larjes (°C)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

2,0

5,0

2 

-

Lloji i rrobave / Përshkrime

Kohëzgjatja e programit 
(Min.)

Kohëzgjatja e programit 
(Min.)

Ndarja e detergjentit

Ndarja e detergjentit

Rroba të leshta me etiketa për larje në 
lavatriçe.

Nëse doni t'i shpëlani më tej rrobat tuaja pas 
mbarimit të larjes, mund ta përdorni këtë 
program për çdo lloj rrobash.

39

36

30°

-

SHPËLARJE

Lloji i rrobave / Përshkrime

Temperatura e larjes (°C)
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SHËNIM: KOHËZGJATJA E PROGRAMIT MUND TË NDRYSHOJË NË VARËSI TË SASISË 
TË RROBAVE, UJIT TË ÇEZMËS, TEMPERATURËS TË AMBIENTIT DHE FUNKSIONEVE 
SHTESË TË ZGJEDHURA.

KAPITULLI -6:  TABELA E PROGRAMEVE

CENTRIFUGA

Temperatura e larjes (°C)

Temperatura e larjes (°C)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

5,0

2,0

-

2 

Lloji i rrobave / Përshkrime

Kohëzgjatja e programit 
(Min.)

Kohëzgjatja e programit 
(Min.)

Ndarja e detergjentit

Ndarja e detergjentit

Nëse doni t'i Centrifugoni më tej rrobat tuaja 
pas mbarimit të larjes, mund ta përdorni këtë 
program për çdo lloj rrobash.

Rrobat e rekomanduara për larje me dorë ose 
rroba delikate.

15

90

-

30°

DELIKATE/LARJE ME DORË

Lloji i rrobave / Përshkrime
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SHËNIM: KOHËZGJATJA E PROGRAMIT MUND TË NDRYSHOJË NË VARËSI TË SASISË 
TË RROBAVE, UJIT TË ÇEZMËS, TEMPERATURËS TË AMBIENTIT DHE FUNKSIONEVE 
SHTESË TË ZGJEDHURA.

KAPITULLI -6:  TABELA E PROGRAMEVE

VESHJE SPORTIVE

Temperatura e larjes (°C)

Temperatura e larjes (°C)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

3,0

3,0

2

2

Lloji i rrobave / Përshkrime

Lloji i rrobave / Përshkrime

Kohëzgjatja e programit 
(Min.)

Kohëzgjatja e programit 
(Min.)

Ndarja e detergjentit

Ndarja e detergjentit

Veshje sportive.

80

79

30°

30°

TË PËRZIERA
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KAPITULLI -6:  TABELA E PROGRAMEVE

BLUZAT / KËMISHAT

Temperatura e larjes (°C)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg)

3,0

2,0

2

2 

Lloji i rrobave / Përshkrime

Lloji i rrobave / Përshkrime

Kohëzgjatja e programit 
(Min.)

Kohëzgjatja e programit 
(Min.)

Ndarja e detergjentit

Ndarja e detergjentit

Mund të lani të pambuktat, me ngjyra dhe 
tekstile liri në 60°C në 60 minuta.

105

60

60°

60°

ÇDO DITË 60min.

SHËNIM: KOHËZGJATJA E PROGRAMIT MUND TË NDRYSHOJË NË VARËSI TË SASISË 
TË RROBAVE, UJIT TË ÇEZMËS, TEMPERATURËS TË AMBIENTIT DHE FUNKSIONEVE 
SHTESË TË ZGJEDHURA.

Nëse e keni funksionin ndihmës të larjes të shpejtë në lavatriçen tuaj, atëherë nëse vendosni 
2kg ose më pak rroba në lavatriçe, ajo do të punojë automatikisht për larje për 30 minuta.

Temperatura e larjes (°C)
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KAPITULLI -6:  TABELA E PROGRAMEVE

SHËNIM: Meqenëse periudha e larjes është e shkurtër, kër-
kohet më pak detergjent në krahasim me programet e tjera. 
Periudha e programit do të rritet nëse lavatriçja juaj zbulon 
ngarkesë të paqëndrueshme. Mund ta hapni derën e lavatriçes 
2 minuta pas përfundimit të larjes. (Kohëzgjatja prej 2 minutash 
për hapjen e derës të lavatriçes nuk përfshihet në periudhën e 
larjes të rrobave).

SHPEJT 15 min.

Temperatura e larjes (°C)

Sasia maksimale e rrobave të 
thata (kg) 2,0

2

Lloji i rrobave / Përshkrime

Kohëzgjatja e programit 
(Min.)

Ndarja e detergjentit

Mund të lani rrobat me pak njolla, të 
pambukta dhe me ngjyra dhe tekstile liri 
brenda vetëm 15 minutash.

15

30°

SHËNIM: KOHËZGJATJA E PROGRAMIT MUND TË NDRYSHOJË NË VARËSI TË SASISË 
TË RROBAVE, UJIT TË ÇEZMËS, TEMPERATURËS TË AMBIENTIT DHE FUNKSIONEVE 
SHTESË TË ZGJEDHURA.
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KAPITULLI -7:  MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI I LAVATRIÇES 
TUAJ(PARALAJMËRIM)

Hiqeni lavatriçen nga priza para se të 
filloni punët e mirëmbajtjes dhe pas-
trimit të lavatriçes tuaj.

Mbylleni rubinetin para se të filloni 
punët e mirëmbajtjes dhe pastrimit të 
lavatriçes tuaj.

KUDJES: Pjesët e lavatriçes tuaj mund 
të dëmtohen nëse përdoren pastrues me 
agjentë hollues.

Mos përdorni materiale pastrimi me 
agjentë hollues.
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KAPITULLI -7:  MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI I LAVATRIÇES 
TUAJ(FILTRAT E HYRJES TË UJIT)

Në lavatriçen tuaj ka në dispozicion filtra për të shmangur 
papastërtitë dhe substancat e huaja të mos depërtojnë në 
lavatriçe në të dy anët e rubinetit dhe në fundet e valvulave 
përgjatë tubit të hyrjes të ujit të lavatriçes tuaj.
Nëse lavatriçja juaj nuk mund të marrë sasi të 
mjaftueshme uji pavarësisht se rubineti është i 
hapur, atëherë këta filtra duhet të pastrohen.
(Rekomandohet që ta pastroni filtrin e pompës 
njëherë në 2 muaj.)

Hiqni tubat e hyrjes të ujit.
Hiqni filtrat në valvulat e hyrjes të ujit duke

përdorur pinca dhe pastaj pastrojeni me një
furçë në ujë.

Çmontoni filtrat në anën e rubinetit të tubave të
ujit me dorë dhe pastrojeni.

Pasi të keni pastruar filtrat, mund t'i montoni në
të njëjtën mënyrë që i çmontuat.
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KAPITULLI -7:  MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI I LAVATRIÇES 
TUAJ(FILTRI I POMPËS)

 tuaja dhe materialet e imëta të hyjnë në pompë gjatë 
shkarkimit të ujit pas përfundimit të larjes, kështu mund të arrihet 
një jetëgjatësi e madhe e pompës. Rekomandohet që ta 
pastroni filtrin e pompës njëherë në 2 muaj. Për të pas-
truar filtrin e pompës:

Për të hapur kapakun e pompës, mund të për-
dorni fletën e detergjentit pluhur (*) ose pllakën
e detergjentit të lëngshëm që vjen bashkë me
lavatriçen.

Montoni pikën e fundit të pjesës plastike në hapësirën e ka-
pakut të pompës dhe shtyjeni prapa. Kjo do të
hapë kapakun.

Para se të hapni kapakun e filtrit, vendosni një
enë përpara kapakut të filtrit për të mos lejuar që
uji i mbetur në lavatriçe të derdhet përtokë.

Lironi kapakun e filtrit në drejtim anti-orar dhe
pastaj zbrazni ujin.

Shënim: Mund t'ju duhet ta zbrazni enën e grumbullimit të ujit 
disa herë në varësi të sasisë të ujit në lavatriçe.

(*) 
.
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KAPITULLI -7:  MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI I LAVATRIÇES 
TUAJ(FILTRI I POMPËS)

Pastroni materialet e huaja në filtër me një
furçë.

Pas pastrimit të filtrit, montoni kapakun e filtrit
dhe shtrëngojeni duke e rrotulluar në drejtim të
akrepave të orës.

Ndërsa mbyllni kapakun e pompës, sigurohuni
që pjesët në anën e brendshme të kapakut të
përputhen me vrimat në anën e panelit përpara.

. 

PARALAJMËRIM!
Meqenëse uji në pompë mund të jetë i nx-
ehtë, prisni derisa të ftohet.
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KAPITULLI -7:  MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI I LAVATRIÇES 
TUAJ(SIRTARI I DETERGJENTIT

.
Për të pastruar mbetjet e formuara, çmontoni sirtarin e 
detergjentit në periudha të caktuara. Rekomandohet që 
ta pastroni filtrin e pompës çdo 2 muaj.
Për të nxjerrë sirtarin e detergjentit:

Tërhiqeni sirtarin e detergjentit deri në fund
Vazhdoni ta tërhiqni duke tërhequr mbi pjesën e treguar

më poshtë në sirtarin e detergjentit dhe vazhdoni ta tërhiqni
derisa të dalë.

Lajeni me një furçë.
Mblidhini mbetjet në kasën e sirtarit të detergjentit pa i rrë-

zuar brenda në lavatriçe.
Montoni sirtarin e detergjentit pasi ta keni tharë duke për-

dorur një peshqir ose leckë të thatë.
Mos e lani sirtarin e detergjentit në lavastovilje.

Aparati i Detergjentit të Lëngshëm (*)

Nxirreni aparatin e nivelit të detergjentit për qëllime të pas-
trimit dhe mirëmbajtjes siç tregohet në figurë dhe pastrojini 
mirë mbetjet e detergjentit. Vendoseni aparatin përsëri në 
vend. Sigurohuni që të mos ketë mbetje brenda.

(*) 
.
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KAPITULLI -8:  NDALUESI I SHPËLARJES / TRUPI / KAZANI

Ndaluesi i shpëlarjes
Çmontoni sirtarin e detergjentit. Çmontoni ndaluesin e 
shpëlarjes dhe pastrojini mbetjet e zbutësit plotësisht. Montojeni 
përsëri ndaluesin e shpëlarjes pasi ta keni pastruar. Kontrollo-
jeni nëse është montuar në vend.

Trupi
Pastroni trupin e jashtëm të lavatriçes me ujë të 
ngrohtë dhe agjent pastrimi jo të djegshëm i cili 
nuk e gërryen trupin e lavatriçes. Pas shpëlarjes 
me pak ujë, fshijeni me një leckë të butë dhe të 
thatë.
Kazani
Mos lini objekte metalike si gjilpëra, kapëse 
letrash, monedha, etj. brenda lavatriçes. Këto 
objekte çojnë në formimin e njollave të ndryshkut 
në kazan. Për të pastruar njollat e ndryshkut, 
përdorni një agjent pastrimi jo-klorin dhe ndiqni 
udhëzimet e prodhuesve të agjentit të pastrimit. 
Asnjëherë mos përdorni lesh teli ose objekte të 
ngjashme të forta për pastrimin e njollave të ndryshkut.
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Të gjitha veprimet e riparimit që duhen për lavatriçen tuaj 
duhet të bëhen nga shërbimi i autorizuar. Nëse lavatriçja ka 
nevojë për riparim ose nuk mund ta eliminoni defektin me 
ndihmën e informacioneve të dhëna më poshtë:

 Hiqeni lavatriçen nga priza.
 Mbylleni rubinetin.

(*) Shikoni kapitullin në lidhje me mirëmbajtjen dhe pastrimin 
e lavatriçes.

KAPITULLI -9:  ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

DEFEKTI

Lavatriçja nuk fillon.

Lavatriçja juaj nuk merr 
ujë.

Nuk është vënë në prizë. Futeni lavatriçen në prizë.

Ndërroni siguresat.

Kontrolloni energjinë.

Shtypni butonin Start/
Pauzë.

Rrotulloni çelësin e pro-
grameve në pozicionin e 
dëshiruar.

Mbylleni derën e 
lavatriçes.

Hani rubinetin.

Kontrolloni tubin e hyrjes 
të ujit dhe shpërdridheni.

Pastroni filtrat e tubit të hyrjes 
të ujit. (*)

Pastroni filtrat e hyrjes 
të valvulës. (*)

Mbylleni derën e 
lavatriçes.

Siguresat janë dëmtuar.

Ndërprerje energjie.

Nuk është shtypur butoni 
Start/Pauzë.

Çelësi i programeve 
në pozicionin 'stop'.

Dera e lavatriçes nuk është 
mbyllur plotësisht.

Rubineti i ujit është mbyllur.

Tubi i hyrjes të ujit mund të 
jetë përdredhur.

Tubi i hyrjes të ujit 
është bllokuar.

Filtri i hyrjes të valvulës 
është bllokuar.

Dera e lavatriçes nuk 
është mbyllur plotë-
sisht.

SHKAKU I MUND-
SHËM

ZGJIDHJA E 
PROBLEMEVE
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KAPITULLI -9:  ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

(*) Shikoni kapitullin në lidhje me mirëmbajtjen dhe pastrimin 
e lavatriçes.
(**) Shikoni kapitullin në lidhje me instalimin e lavatriçes.

.

Lavatriçja dridhet.

Tubi i shkarkimit është 
bllokuar ose është 
përdredhur.

Kontrolloni tubin e 
shkarkimit, dhe pastrojeni 
ose shpërdridheni.

Filtri i pompës është 
bllokuar.

Rrobat janë futur në 
lavatriçe në mënyrë jo 
homogjene. .

Nuk janë rregulluar këmbët 
e lavatriçes. 

Rregulloni këmbët e 
lavatriçes. (**)

Këmbët e sigurisë të 
montuara për transport 
nuk janë çmontuar.

Çmontoni këmbët e sigurisë 
të lavatriçes. (**)

Më pak rroba në pajisje. Kjo nuk do të bllokojë 
përdorimin e lavatriçes.

Lavatriçja juaj është 
mbingarkuar me rroba ose 
rrobat nuk janë vendosur 
mirë.

Mos vendosni në 
lavatriçe më tepër rroba 
se sasia e rekoman-
duar dhe ndajini rrobat në 
mënyrë të njëtrajtshme.

Lavatriçja qëndron mbi 
sipërfaqe të paqën-
drueshme.

Mos e lini lavatriçen të 
qëndrojë mbi sipërfaqe të 
paqëndrueshme.

Pastroni filtrin e 
pompës. (*)

DEFEKTI SHKAKU I MUND-
SHËM

ZGJIDHJA E 
PROBLEMEVE
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KAPITULLI -9:  ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Është formuar shkumë e 
tepërt në sirtarin e de-
tergjentit.

Është përdorur sasi e 
tepërt detergjenti.

Shtypni butonin Start/Pauzë. 
Për të eliminuar formimin e 
shkumës, përzieni një lugë me 
zbutës me gjysmë litri uji, dhe 
derdheni përzierjen në sirtarin e 
detergjentit. Pas 5-10 minutash, 
shtypni butonin Start/Pauzë 
përsëri. Në larjen tjetër, rregul-
loni dozën e detergjentit sipas 
nevojës.

Përdorni detergjentë të 
prodhuar vetëm për larje 
automatike në lavatriçe.Është përdorur detergjenti i 

gabuar.

Shkalla e ndotjes të rrobave 
tuaja nuk përshtatet me pro-
gramin që keni zgjedhur.

Zgjidhni programin e duhur 
për shkallën e ndotjes të 
rrobave tuaja. (Shikoni tabelën 
e programeve)

Rregulloni sasinë e detergjentit 
në bazë të sasisë dhe shkallës 
të ndotjes të rrobave tuaja.

Sasia e detergjentit e 
përdorur është e pam-
jaftueshme.

Rroba më shumë se 
kapaciteti maksimal janë 
vendosur në lavatriçe.

Ngarkojeni lavatriçen me 
rroba, sasia e të cilave nuk 
duhet të kalojë kapacitetin 
maksimal të larjes.

Rezultate larjeje të pa-
kënaqshme.

DEFEKTI SHKAKU I MUND-
SHËM

ZGJIDHJA E 
PROBLEMEVE
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(**) Shikoni kapitullin në lidhje me instalimin e lavatriçes.

Rezultate larjeje të 
pakënaqshme.

Menjëherë pasi lavatriçja 
të mbushet me ujë, uji 
shkarkohet.

Nuk shihet ujë në 
kazan gjatë larjes.

Rrobat kanë mbetje de-
tergjenti në to.

Njolla gri duken në 
rroba.

Uji është shumë i fortë.
(I ndotur, ujë gëlqeror, etj.)

Rrobat janë shpërndarë 
në lavatriçe në mënyrë jo 
homogjene.

Fundi i tubit të 
shkarkimit është shumë 
poshtë për lavatriçen.

Nuk ka defekt. Uji ndod-
het në pjesën që nuk 
shihet të kazanit.

Grimca detergjenti që 
nuk treten mund të 
ngjiten në rroba dhe 
të duken si pika të 
bardha.

Arsyeja për këto njolla 
mund të jetë vaji, kremi 
ose pomada.

Rregulloni sasinë e 
detergjentit në bazë të 
udhëzimeve të prodhuesit të 
detergjentit.

Përhapini rrobat në 
lavatriçe mirë dhe në 
mënyrë homogjene.

Vendoseni tubin e shkarkim-
it në lartësinë e duhur. (**) 

Bëni një shpëlarje Ekstra 
duke e vendosur lavatriçen 
në programin "Shpëlarje", 
ose pastroni pikat duke për-
dorur një furçë pasi rrobat të 
thahen.

Përdorni një sasi maksimale 
detergjenti të udhëzuar nga 
prodhuesi i detergjentit në 
larjen tjetër.

KAPITULLI -9:  ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

DEFEKTI SHKAKU I MUND-
SHËM

ZGJIDHJA E 
PROBLEMEVE
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KAPITULLI -9:  ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Nuk bëhet centrifugimi ose 
bëhet vonë.

Nuk ka defekt. Është ak-
tivizuar sistemi i kontrollit të 
ngarkesës të pabalancuar.

Sistemi i kontrollit të ngarkesës 
të pabalancuar do të mundohet 
t'i përhapë rrobat në mënyrë 
homogjene. 
Centrifugimi do të fillojë pasi të 
jenë përhapur rrobat. Vendosini 
rrobat në lavatriçe në mënyrë 
të balancuar herën tjetër.

DEFEKTI SHKAKU I MUND-
SHËM

ZGJIDHJA E 
PROBLEMEVE

AL -77-



SQ -78-

KAPITULLI -10: PARALAJMËRIMET AUTOMATIKE PËR DEFEKTE DHE 
ÇFARË DUHET BËRË

Lavatriçja juaj është e pajisur me sisteme të cilat janë në 
gjendje të marrin masat e nevojshme dhe t'ju paralajmëro-
jnë në rast të ndonjë defekti me anë të vetë-kontrollit të 
vazhdueshëm gjatë larjeve.

(*) Shikoni kapitullin në lidhje me mirëmbajtjen dhe pastrimin 
e lavatriçes.

Dera e lavatriçes 
është lënë hapur.

Presioni i ujit ose niveli i 
ujit brenda lavatriçes është 
i ulët. 

Pompa ka defekt ose filtri 
i pompës është bllokuar 
ose lidhja elektrike e 
pompës është me defekt.

Lavatriçja ka një sasi të 
tepërt uji.

Pastroni filtrin e pompës. Nëse problemi vazh-
don akoma, kontaktoni shërbimin e autorizuar 
më të afërt. (*)

Mbylleni rubinetin. Uji i rubinetit mund të jetë 
mbyllur. Nëse problemi vazhdon akoma, 
lavatriçja do të ndalojë pas njëfarë kohe 
automatikisht. Hiqeni lavatriçen nga priza, 
mbylleni rubinetin dhe kontaktoni shërbimin e 
autorizuar më të afërt.

Mbylleni derën e lavatriçes. Nëse lavatriçja 
vazhdon të tregojë defektin, fikeni lavatriçen, 
dhe kontaktoni shërbimin e autorizuar më të 
afërt menjëherë.

KODI I PROB-
LEMIT

DEFEKTI I 
MUNDSHËM ÇFARË TË BËNI

E01

E03

E02

E04

Larje

Larje

Larje

Larje

Shpëlar-
je

Fund

Fund

Shpëlar-
je

Shpëlar-
je

Shpëlar-
je

Lavatriçja juaj do ta shkarkojë ujin 
vetë. Pas veprimit të shkarkimit, fikeni 
lavatriçen dhe hiqeni nga priza. Mbyl-
leni rubinetin dhe kontaktoni shërbimin e 
autorizuar më të afërt.
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KAPITULLI -11: INFORMACIONE PRAKTIKE

Pijet alkoolike: Vendet me njolla duhet të 
lahen fillimisht me ujë të ftohtë, dhe pastaj të 
fshihen me glicerinë dhe ujë dhe të shpëla-
hen me ujë të përzier me uthull.
Shkëlqim i këpucëve: Njollat duhet të fër-
kohen lehtë pa dëmtuar rrobën dhe duhet të 
fërkohen dhe shpëlahen me detergjent. Nëse 
nuk hiqen, duhet të fërkohen duke përdorur 

në 2 masa uji, dhe pastaj të lahen me ujë të 
ngrohtë.
Çaji dhe kafeja: Tendoseni vendin me njollë 
të rrobave tuaja në grykën e një ene, dhe 
hidhni ujë të nxehtë aq sa mund ta durojë lloji 
i rrobës tuaj.
Në rast se lloji i rrobës e lejon, lajeni me 
zbardhues.
Çokollata dhe kakaoja: Pasi t'i keni zhytur 
rrobat në ujë të ftohtë dhe t'i keni fërkuar 
duke përdorur sapun ose detergjent, lajeni në 
temperaturë të cilën rrobat tuaja mund t'i rez-
istojnë. Në rast se njolla e vajit është akoma 
e dukshme, fshijeni me ujë të oksigjenuar 
(3%).
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KAPITULLI -11: INFORMACIONE PRAKTIKE

Salcë domateje: Pasi t'i keni fërkuar sub-
stancat e thara pa i dëmtuar rrobat, zhyteni 
në ujë për 30 minuta, dhe pastaj fërkojeni 
dhe lajeni me detergjent.

Supë veze: Hiqni njollat e thara në rrobat 
tuaja, dhe pastaj fshijini me një sfungjer 
ose leckë të butë të zhytur përpara në ujë 
të ftohtë. Fërkojeni me detergjent, lajeni me 
zbardhues të holluar.

Njollat e grasos dhe vajit: Më parë, fshijini 
njollat. Fërkojeni njollën me detergjent dhe 
lajeni me ujë të ngrohtë me sapun.

Mustarda: Aplikoni glicerinë në vendin me 
njollë. Fërkojeni me detergjent dhe lajeni. 
Nëse njolla nuk hiqet, fshijeni me alkool. (Për 
copat sintetike dhe me ngjyra, duhet të për-
doret një përzierje prej 1 mase alkooli dhe 2 
masash ujë)
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KAPITULLI -11: INFORMACIONE PRAKTIKE

Frutat: Tendoseni vendin me njollë të 
rrobave tuaja në grykën e një ene, dhe hidhni 
ujë të ftohtë në të. Mos hidhni ujë të ngrohtë 
mbi njollë. Fshijeni me ujë të ftohtë dhe ap-
likoni glicerinë. Lëreni 1-2 orë, fshijeni me 
disa pika uthulle të bardhë, dhe shpëlajeni.

Njollat e barit: Fshijeni pjesën e njollosur me 
detergjent. Nëse lloji i rrobës lejon përdorimin 
e zbardhuesit, lajeni me zbardhues. Fshijini 
rrobat tuaja të leshta me alkool. (Për rrobat 
me ngjyra, përdorni një përzierje prej 1 mase 
alkooli të pastër dhe 2 masash ujë)

Boja e vajit: Njolla duhet të hiqet me hollues 
para se të thahet. Pastaj duhet të fshihet me 
detergjent dhe të lahet.

Njollat e djegies: Nëse rrobat tuaja janë të 
përshtatshme për të përdorur zbardhues, 
mund të shtoni zbardhues në ujin e larjes. 
Për copat e leshta, një leckë e zhytur më 
parë në ujë të oksigjenuar duhet të vendo-
set mbi njollë dhe të hekuroset pasi të keni 
vendosur një leckë të thatë mbi këtë leckë. 
Pastaj duhet të lahet dhe të shpëlahet mirë.
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KAPITULLI -11: INFORMACIONE PRAKTIKE

Njollat e gjakut: Zhytini rrobat në ujë të 
ftohtë për 30 minuta. Nëse njolla nuk hiqet, 
pastaj zhyteni në një përzierje uji dhe amo-
niaku (3 lugë amoniaku në 4 litra ujë) për 30 
minuta.

Krema, akullore dhe qumështi: Zhytini 
rrobat në ujë të ftohtë dhe fërkojeni vendin 
e njollosur me detergjent. Nëse njolla nuk 
hiqet, aplikoni zbardhues deri në shkallën e 
përshtatshme për rrobat tuaja. (Mos përdorni 
zbardhues për rroba me ngjyra.)

Gëzofi: Njollat e gëzofit duhet të pastrohen 
sa më shpejt të jetë e mundur. Njollat e gë-
zofit duhet të lehen me ujë me detergjent, 
pavarësisht nëse nuk hiqen, pastaj duhet të 
fshihen me ujë të oksigjenuar (3%).

Bojë: Futeni vendin e njollosur në ujë të 
rrjedhshëm dhe prisni derisa të mbarojë 
rrjedha e ujit me bojë. Pastaj fshijeni me ujë 
me limon dhe detergjent, dhe lajeni pasi ta 
keni lënë 5 minuta.
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PËRSHKRIMI I ETIKETËS TË ENERGJISË DHE KURSIMI I ENERGJISË 

Konsumi i energjisë dhe ujit mund të ndryshojë në varësi të 
presionit të ujit, fortësisë të ujit, temperaturës të ujit, temper-
aturës të ambientit, sasisë të rrobave, zgjedhjes të funksion-
eve shtesë, luhatjeve të tensionit. Konsumi i energjisë dhe 
ujit do të ulet nëse e përdorni lavatriçen me kapacitetin e 
propozuar për programin e zgjedhur, i lani rrobat më pak të 
pista ose rrobat e përditshme në programe të shkurtra, bëni 
pastrimin dhe mirëmbajtjen rregullisht, përdorni lavatriçen 
në intervale kohe siç është përcaktuar nga ofruesi i energ-
jisë elektrike.



HEDHJA E LAVATRIÇES TË VJETËR

Ky simbol në produkt ose paketim tregon që produkti 
nuk duhet të trajtohet si mbeturinat e zakonshme. Por 
në vend të kësaj, duhet të çohet në pikat e grumbullimit 
të mbeturinave për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe 
elektronike.
Do të kontribuoni në shmangien e rezultateve të mund-
shme negative në lidhje me mjedisin dhe shëndetin 
e njeriut, të cilat lindin për shkak të procedurave të 
gabuara për mbeturinat duke u siguruar që ky produkt 
të shkatërrohet si duhet.
Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e buri-
meve natyrore.
Për informacione më të detajuara në lidhje me riciklimin 
e këtij produkti, ju lutem kontaktoni bashkinë ven-
dase, shërbimin e eliminimit të mbetjeve familjare ose 
dyqanin ku keni blerë produktin.



Dear customers,

We thank you for choosing our product. We 
hope that it will reply to all your requirements. 
Carefully follow the recommendations spec-

Do not hesitate to contact us if necessary. We 

you when necessary and to provide you useful 
information for all products under the trade-
mark LINO.



Icon Type Meaning

WARNING Risk of serious injury or death

RISK OF ELECTRIC SHOCK Dangerous voltage risk

FIRE Fire risk

CAUTION Injury or property damage risk

IMPORTANT / NOTE Information on operating the system correctly

Thank you for choosing this product. 
This User Manual contains important safety information and instructions on the operation 
and maintenance of your appliance. 
Please take the time to read this User Manual before using your appliance and keep this 
book for future reference.
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1. SAFETY INSTRUCTIONS

Operating voltage / frequency (V/Hz) (220-240) 
V~/50Hz

Total current (A) 10
Water pressure (Mpa) Maximum 1 Mpa / 

Minimum 0.1Mpa 
Total power (W) 2100

Maximum washing capacity 
(dry laundry) (kg) 5.0

Do not install your machine on a carpet or such
grounds that would prevent the ventilation of its
base.
The appliance is not intended for use by people
(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 of less than 3 years should be kept away
unless continuously supervised.
Call the nearest authorized service centre for a
replacement if the power cord malfunctions.
Use only the new water inlet hose coming with your
machine when making water inlet connections to
your machine.Never use old, used or damaged
water inlet hoses.
Children should not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance should not be made
by children without supervision.
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Read this user manual carefully.
Your machine is for domestic use only. 
Using it for commercial purposes will cause your 
warranty to be cancelled.

1.1. General Safety Warnings
The necessary ambient temperature for operation of
your Washing Machine is 15-25 °C.
Where the temperature is below 0 °C, hoses may
split or the electronic card may not operate correctly.
Please ensure that garments loaded into your
Washing Machine are free from foreign objects such
as nails, needles, lighters and coins.
It is recommended that for your first wash,

laundry and half fill compartment II of the
detergent drawer with a suitable detergent.
Residue may build up on detergent and softeners
exposed to air for a long period of time. Only put
softener or detergent in the drawer at the beginning
of each wash.
Unplug your Washing Machine and switch off the
water supply if the Washing Machine is left unused
for a long time. We also recommend that you leave
the door open to prevent build up of humidity inside
the Washing Machine.
Some water may be left in your Washing Machine
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as a result of quality checks during production. 
This will not affect the operation of your Washing 
Machine.
The packaging of the machine could be hazardous
to children. Do not allow children to play with the
packaging or small parts from the Washing Machine.
Keep the packaging materials in a place where
children cannot reach them, or dispose of them
appropriately.
Use pre-wash programs only for very dirty laundry.
Never open the detergent drawer while the machine

is running.
In the event of a breakdown, unplug the machine
from the mains supply and turn the water supply
off. Do not attempt to carry out any repairs. Always
contact an authorised service agent.
Do not exceed the maximum load for the washing
programme you have chosen.
Never force the door open when your Washing

Machine is running.
Washing laundry containing flour may damage your
machine.
Please follow the manufacturers’ instructions
regarding the use of fabric conditioner or any similar
products that you intend to use in your Washing
Machine.
Make sure that the door of your Washing Machine is
not restricted and can be opened fully.
Install your machine in a location that can be
fully ventilated and preferably has constant air
circulation.
Read these warnings. Follow the advice given

to protect yourself and others from risks and fatal 
EN -2-
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injuries.
RISK OF BURNS

Do not touch the drain hose or any discharged 
water while your Washing Machine is running. The 
high temperatures involved pose a burn risk.

RISK OF DEATH FROM ELECTRICAL 
CURRENT

Do not connect your Washing Machine to the mains
electricity supply using an extension lead.
Do not insert a damaged plug into a socket.
Never remove the plug from the socket by
pulling the cord. Always hold the plug.
Never touch the power cord/plug with wet
hands as this could cause a short circuit or
electric shock.
Do not touch your Washing Machine if your
hands or feet are wet.
A damaged power cord/plug can cause fire or
give you an electric shock. When damaged it
must be replaced, this should only be done by
qualified personnel.
Risk of flooding

Check the speed of water flow before placing the
drain hose in a sink.
Take necessary measures to prevent the hose from
slipping.
Water flow may dislodge the hose if it is not properly
secured. Make sure the plug in your sink does not
block the plug hole.
Danger of Fire

Do not store inflammable liquids near your machine.
The sulphur content of paint removers may cause
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corrosion. Never use paint removing materials in 
your machine. 
Never use products that contain solvents in your
machine.
Please ensure that garments loaded into your
Washing Machine are free from foreign objects such
as nails, needles, lighters and coins.

Risk of fire and explosion
Risk of falling and injury

Do not climb on your Washing Machine.
Make sure hoses and cables do not cause a trip
hazard.
Do not turn your Washing Machine upside down or
on its side.
Do not lift your Washing Machine using the door or
detergent drawer.
The machine must be carried by at least 2

people.
Child safety

Do not leave children unattended near the machine.
Children might lock themselves in the machine
resulting in risk of death.
Do not allow children to touch the glass door during
operation. The surface becomes extremely hot and
may cause damage to skin.
Keep packaging material away from children.
Poisoning and irritation may occur if detergent
and cleaning materials are consumed or
come into contact with the skin and eyes. Keep
cleaning materials out of the reach of children.
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1.2. During Use  
Keep pets away from your machine.
Please check the packaging of your machine before
installation and the outer surface of the machine
once the packaging has been removed. Do not
operate the machine if it appears damaged or if the
packaging has been opened.
Your machine must only be installed by an
authorised service agent. Installation by anyone
other than an authorised agent may cause your
warranty to be void.
This appliance can be used by children aged
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 done
by children without supervision.
Only use your machine for laundry that is labelled
as suitable for washing by the manufacturer.
Before operating the washing machine, remove
the 4 transit bolts and rubber spacers from
the rear of the machine. If the bolts are not
removed they may cause heavy vibration, noise
and malfunction of the machine and cause the
guarantee to be void.
Your warranty does not cover damage caused by
external factors such as fire, flooding and other
sources of damage.
Please do not throw away this user manual; keep it
for future reference and pass it onto the next owner.
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NOTE: Specifications for the machine may vary 
depending on the product purchased. 

1.3. Packaging and Environment
Removal of packaging materials
Packaging materials protect your machine from any 
damage that might occur during transportation. The 
packaging materials are environmentally friendly as 
they are recyclable. Use of recycled material reduces 
raw material consumption and decreases waste 
production.

1.4. Savings Information
Some important information to get the most efficient 
use out of your machine:

Do not exceed the maximum load for the washing
programme you have chosen. This will allow your
machine to run in energy saving mode.
Do not use the pre-wash feature for lightly soiled
laundry. This will help you save on the amount of
electricity and water consumed.

CE Declaration of conformity
We declare that our products meet the applicable European Directives, Decisions and 
Regulations and the requirements listed in the standards referenced.
Disposal of your old machine

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product 
may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to 
the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help 
prevent potential negative consequences for the environment and human 
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product. For more detailed information about recycling of this product, 

please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop 
where you purchased the product.
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2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

123

4

5

6

7

8

9

10

2.1. General Appearance
1. Electronic Display
2. Programme Dial
3. Upper Tray
4. Detergent Drawer
5. Drum
6. Pump Filter Cover
7. Water Inlet Valve
8. Power Cable
9. Discharging Hose
10. Transit Bolts

2.2. Technical Specifications

Operating 
voltage / 
frequency 
(V/Hz)

(220-240) 
V~/50Hz

Total current 
(A) 10

Water 
pressure 
(Mpa)

Maximum: 
1 Mpa 
Minimum : 
0.1 Mpa

Total power 
(W) 2100

Maximum 
dry laundry 
capacity (kg)

5

Spinning 
revolution 
(rev / min)

1000

Programme 
number 15

Dimensions 
(mm)
Height 
Width
Depth

845 
597 
497
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3. INSTALLATION

3.1. Removing Transit Bolts

X X4 4

X4

1

3

2

4

1. Before operating the washing machine,
remove the 4 transit bolts and rubber
spacers from the rear of the machine.
If the bolts are not removed, they
may cause heavy vibration, noise and
malfunction of the machine and void the
warranty.

2. Loosen the transit bolts by turning
them anticlockwise with an appropriate
spanner.

3. Remove the transit bolts with a straight
pull.

4. Fit the plastic blanking caps supplied in
the accessories bag into the gaps left
by the removal of the transit bolts. The
transit bolts should be stored for future
use.

NOTE: Remove the transit bolts
before using the machine for the first time. 
Faults occurring due to the machine being 
operated with transit bolts fitted are out of 
the scope of the warranty.

3.2. Adjusting the Feet / 
Adjusting Adjustable Stays

1

1. Do not install your machine on a surface
(such as carpet) that would prevent
ventilation at the base.
To ensure silent and vibration-free
operation of your machine, install it on a
firm surface.
You can level your machine using the
adjustable feet.
Loosen the plastic locking nut.

X4

2 3

2. To increase the height of the machine,
turn the feet clockwise. To decrease
the height of the machine, turn the feet
anticlockwise.
Once the machine is level, tighten the
locking nuts by turning them clockwise.

3. Never insert cardboard, wood or other
similar materials under the machine to
level it.
When cleaning the ground on which
the machine is located, take care not to
disturb the level of the machine.

3.3. Electrical Connection

Your Washing Machine requires a 220-
240V, 50Hz mains supply.
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The mains cord of your washing
machine is equipped with an earthed
plug. This plug should always be
inserted to an earthed socket of 10
amps.
The plug should always be inserted to
a grounded socket of 10 amperes. The
fuse rating of the plug should also be 10
amperes.
If you do not have a suitable socket and
fuse conforming with this, please ensure
the work is carried out by a qualified
electrician.
We do not take responsibility for
damage that occurs due to the use of
ungrounded equipment.
NOTE: Operating your machine with

low voltage will cause the life cycle of your 
machine to be reduced and its performance 
to be restricted.

3.4. Water Inlet Hose Connection

3/4”

10
 m

m

1

3

2

4

1. Your machine may have either a
single water inlet connection (cold)

or double water inlet connection (hot 
and cold) depending on the machine 
specifications. The white capped hose 
should be connected to cold water inlet 
and red capped hose to the hot water 
inlet (if applicable).
To prevent water leaks at the joints,
either 1 or 2 nuts (depending on your
machine’s specifications) are supplied
in the packaging with the hose. Fit these
nuts to the end(s) of the water inlet hose
that connect to the water supply.

2.
threaded tap.
Connect the white capped end of the
water inlet hose to the white water inlet
valve on the rear side of the machine
and the red capped end of the hose to
the red water inlet valve (if applicable).
Hand tighten the connections. If in any
doubt, consult a qualified plumber.
Water flow with pressure of 0.1-1 Mpa
will allow your machine to operate at
optimum efficiency (pressure of 0.1
Mpa means that more than 8 litres of
water per minute will flow through a fully
opened tap).

3. Once you have made all of the
connections, carefully turn the water
supply on and check for leaks.

4. Ensure that the new water inlet hoses
are not trapped, kinked, twisted, folded
or crushed.
If your machine has a hot water inlet
connection, the temperature of the hot
water supply should not be higher than
70°C.
NOTE: Your Washing Machine must

only be connected to your water supply 

~ 95 cm ~ 140 cm

~ 145 cm ~ 95 cm

0 
– 

m
ax

. 1
00
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m

˜ ˜95 cm 150 cm
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using the supplied new fill hose. Old hoses 
must not be reused.

3.5. Water Discharge Connection

Connect the water drain hose to a
standpipe or to the outlet elbow of
a household sink, using additional
equipment.
Never attempt to extend the water drain
hose.
Do not put the water drain hose from
your machine into a container, bucket or
bathtub.
Make sure that the water drain hose is
not bent, buckled, crushed or extended.
The water drain hose must be installed
at a maximum height of 100 cm from the
ground.

4. CONTROL PANEL OVERVIEW

1 2 3

1. Detergent Drawer
2. Programme Dial
3. Display Panel

4.1. Detergent Drawer

1

2

3

4

5

6

1. Liquid Detergent Attachments
2. Main Wash Detergent Compartment
3. Softener Compartment
4. Pre-Wash Detergent Compartment
5. Powder Detergent Levels
6. Powder Detergent Scoop (*)

(*) Specifications may vary depending on 
the machine purchased.
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4.2. Sections
Main wash detergent compartment:

This compartment is for liquid or powder 
detergents or limescale remover. The fluid 
detergent level plate will be supplied inside 
your machine. (*) 
Fabric conditioner, starch, detergent 
compartment:

This compartment is for softeners, 
conditioners or starch. Follow the 
instructions on the packaging. If softeners 
leave residue after use, try diluting or using 
a liquid softener.
Pre-wash detergent compartment:

This compartment should be used only 
when the pre-wash feature is selected. We 
recommended that the pre-wash feature is 
used only for very dirty laundry.
(*) Specifications may vary depending on 
the machine purchased.

4.3. Program Dial

To select the desired programme, turn
the programme dial either clockwise or
anti-clockwise until the marker on the
programme dial points to the chosen
programme.
Make sure that the programme dial is
set exactly to the programme you want.

4.4. Electronic Display
1

6 7 8 9 10

2

3
4

5

11

1. Display Panel
2. Washing
3. Rinsing
4. Spinning
5. End
6. Delayed Start Additional Function
7. Temperature Selection Adjustment

Button
8. Additional Function Button 1
9. Additional Function Button 2
10. Start/Pause Button
11. Additional Function LEDs
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The function LEDs show how much longer 
the programme has to run, the additional 
functions you have selected and the wash 
stages of the selected programme ( pre 
wash / wash state, rinsing stage, spinning 
stage).
The display panel shows “Finished” when 
the selected programme is complete. The 
display panel also indicates if a fault has 
occurred with your machine. 

5. USING YOUR
WASHING MACHINE

5.1. Preparing Your Laundry

1

3

5

7

2

4

6

1. Follow the instructions given in the care
labels on the clothing.
Separate your laundry according to type
(cotton, synthetic, sensitive, wool etc.),
washing temperature (cold, 30°, 40°,
60°, 90°) and the degree of dirtiness
(slightly stained, stained, highly stained).

2. Never wash coloured and white laundry
together.
Dark textiles may contain excess dye
and should be washed separately
several times.

3. Ensure that there are no metallic
materials on your laundry or in the
pockets; if so, remove them.

CAUTION: Any malfunctions which
occur due to foreign materials damaging 
your machine are not covered by the 
warranty. 
4. Close zips and fasten any hooks and

eyes.
5. Remove the metallic or plastic hooks of

curtains or place them in a washing net
or bag.

6. Reverse textiles such as pants,
knitwear, t-shirts and sweat shirts.

7. Wash socks, handkerchiefs and other
small items in a washing net.

Maximum 
ironing 

temperature 
150°C

Cn be dry 
cleaned

Drip dry

Dry cleaning 
in gas oil, 

pure alcohol 
and R113 is 

allowed

Maximum 
ironing 

temperature 
200°C

No dry 
cleaning 

Hang to dry

Perchloroethylene 
R11, R13, 
Petroleum

Normal 
washing

Do not iron

Dry flat

Do not tumble 
dry

Perchlorinetyhlene 
R11, R113, Gas 

oil

Can be 
bleached Do not bleach

F F A
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5.2. Putting Laundry in the Machine

Open the door of your machine.
Spread your laundry evenly in the
machine.
NOTE: Take care not to exceed the

maximum load of the drum as this will give 
poor wash results and cause creasing. 
Refer to the washing programme tables for 
information on load capacities.   
The following table shows approximate 
weights of typical laundry items:

LAUNDRY TYPE WEIGHT (gr)

Towel 200

Linen 500

Bathrobe 1200

Quilt cover 700

Pillow slip 200

Underwear 100

Tablecloth 250

Load each item of laundry separately.
Check that no items of laundry are
trapped between the rubber seal and
the door.
Gently push the door until it clicks shut.

click

Make sure the door is fully closed,
otherwise the programme will not start.

5.3. Adding Detergent to the Machine
The amount of detergent you will need to 
put in your machine will depend on the 
following criteria:

If your clothes are only slightly soiled,
do not pre-wash. Put a small amount
of detergent (as specified by the
manufacturer) into compartment II of the
detergent drawer.
If your clothes are excessively soiled,
select a programme with pre-wash and
put ¼ of the detergent to be used into
compartment I of the detergent drawer
and the rest in compartment II.
Use detergents produced for automatic
washing machines. Follow the
manufacturer’s instructions on the
amount of detergent to use.
In areas of hard water, more detergent
will be required.
The amount of the detergent required
will increase with higher washing loads.
Put softener in the middle compartment
in the detergent drawer. Do not exceed
the MAX level.
Thick softeners may cause clogging of
the drawer and should be diluted.
It is possible to use fluid detergents in all
programmes without a pre-wash. To do 
this, slide the fluid detergent level plate 
(*) into the guides in 2nd compartment 
of the detergent drawer. Use the lines 
on the plate as a guide to fill the drawer 
to the required level.

(*) Specifications may vary depending on 
the machine purchased. 

5.4. Operating the Machine

1 2

1. Plug your machine in to the mains
supply.

2. Turn on the water supply.
Open the machine door.
Evenly spread your laundry in the
machine.
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Gently push the door until it clicks shut.

5.5. Selecting a Programme
Use the programme tables to select the 
most appropriate programme for your 
laundry. 

5.6. Half-Load Detection System
Your machine features a half-load detection 
system.
If you put less than half the maximum 
load of laundry into your machine it will 
automatically set the half-load function, 
regardless of the programme you selected. 
This means that the selected programme 
will take less time to complete and will use 
less water and energy.
(*) Model Dependant

5.7. Additional Functions 

Before starting a programme, you can 
select an additional function. 

Press the button on the Control Panel
below the symbol of the additional
function you wish to select.
If the symbol of the additional function
flashes continuously, the function has
been activated.
If the symbol of the additional function
blinks, the function has not been
selected.

Reason for non-activation: 
The additional function is not
compatible with the selected washing
programme.
Your machine has progressed too far
into the selected programme for the
additional function to be possible.
The additional function you have
chosen is not compatible with
another additional function you have
already selected.

1. Temperature Selection

Temp.

Use the washing water temperature 
adjustment button to alter the automatically 
programmed washing water temperature.
When you select a programme the 
maximum temperature for that programme 
is automatically selected. To adjust the 
temperature, press the water temperature 
adjustment button until the desired 
temperature is displayed on the digital 
display.
You can gradually reduce the washing 
water temperature between the maximum 
temperature for the selected programme 
and cold washing  selections by pressing 
the temperature adjustment button. 
If you have skipped the washing water 
temperature you wanted, keep pressing 
the washing water temperature adjustment 
button until the desired temperature is 
displayed again.

NOTE: 90°C is not displayed in the 
Wash Temperature Indicators section of the 
display panel. When the temperature value 
is decreased to 60°, 40°, 30°,  (cold 
washing) temperature levels by pressing 
the temperature adjustment button, the 
decreased temperature value is displayed 
on the display panel.  

2. Spin Speed Selection

Spin 
Speed

When you select a programme, the 
maximum spin speed is automatically 
selected. To adjust the spin speed, press 
the Spin button ( ) until the desired speed 
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is displayed.
When the spin speed selection reaches 
the lowest speed setting, pressing the Spin 
button returns to the highest speed setting. 
If you miss the spin speed you want to set, 
keep pressing the Spin button until you 
reach the option you want.

3. No Spin(*)

Auxiliary 
function 

button 3 or 4 
No Spin

If you don’t want your laundry to be spun at 
the end of the selected wash programme, 
press the No Spin button when the  
symbol is displayed.

4. Anti- Allergic(*)

Auxiliary 
function 

button 3 or 4 
Anti-allergic

You can add an additional rinse operation to 
your laundry using this additional function. 
Your machine will carry out all rinsing steps 
with hot water. We recommend this setting 
for laundry worn on delicate skin, baby 
clothes and underwear.
To select this function, press the Anti-
allergic button when the  symbol is 
displayed.

5. Easy Ironing(*)

Auxiliary 
function 

button 3 or 4 
Easy ironing

Using this function will result in your laundry 
being less wrinkled at the end of the 

selected washing programme.
To select this function, press the Easy 
ironing button when the  symbol is 
displayed. 

6. Pre-Wash(*)

Auxiliary 
function 

button 3 or 4 
Pre-wash

This allows you to give heavily soiled 
laundry a pre-wash before the main 
washing programme takes place. When 
using this function, put detergent in front 
washing compartment of the detergent 
drawer.
To select this function, press the Pre-wash 
button when the  symbol is displayed.

7. Extra Rinse(*)

Auxiliary 
function 

button 3 or 4 
Extra rinse

You can add an additional rinse operation 
to the end of the selected wash programme 
using this additional function.
To select this function, press the Extra rinse 
button when the  symbol is displayed. 

8. Cold Wash(*)

Auxiliary 
function 

button 3 or 4 
Cold Wash

You can set the selected wash programme 
to use cold water using this additional 
function.
To select this function, press the Cold Wash 
button when the  symbol is displayed.
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9. Rapid Wash(*)

Auxiliary 
function 

button 3 or 4 
Rapid wash

You can wash your laundry in a shorter 
time, using less energy and water by 
selecting this additional function. 
We recommend that you only use this 
option if you are washing less than half 
the maximum dry load for the selected 
programme.
To select this function, press the Rapid 
wash button when the  symbol is 
displayed.

NOTE: If you put less than half 
the maximum load of laundry into your 
machine, the half-load function will be 
automatically set, regardless of the 
programme you selected. This means 
that the selected programme will take less 
time to complete and will use less water 
and energy. When your machine detects 
half load, the   symbol is displayed 
automatically.

(*) Model Dependant

10. Start/Pause Button

Start-Pause

Washing

Rinsing

Spinning

End

To start the selected programme, press the 
Programme Start/Pause button.
If you switch your machine to standby 
mode, the Start/Pause indicator on the 
electronic display will blink.

5.8. Child Lock

The child lock function prevents the 
machine being operated unintentionally or 
by unsupervised children.
To activate the child lock, press and hold 
additional functions 3 and 4 simultaneously 
for at least 3 seconds. The Additional 
Function LEDs will be lit on the control 
panel when the child lock is activated.
If any button is pressed while the child lock 
is active, the Additional Function LEDs on 
the control panel will blink.
If the child lock is engaged and any 
programme is running, when the 
programme dial is turned to the CANCEL 
position and another programme selected, 
the previously selected programme 
continues from where it was left.
To deactivate the child lock, press and hold 
additional functions 3 and 4 simultaneously 
for at least 3 seconds. The Additional 
Function LEDs will will blink on the display.

5.9. Cancelling the Programme
To cancel a running programme at any 
time:
1. Turn the programme dial to the “STOP” 

position.
2. Your machine will stop the washing 

operation and the programme will be 
cancelled.

3. Turn the programme dial to any other 
programme to drain the machine.

4. Your machine will perform the 
necessary discharge operation and 
cancel the programme.

You can now select and run a new 
programme.
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5.10. Programme End

Your machine will stop by itself as soon as 
the programme you have selected finishes.

“END” will flash on the display panel
You can open the machine’s door and
remove the laundry.
Leave the door of your machine open
to allow the inner part of your machine
to dry.
Switch the programme dial to STOP
position.
Unplug your machine.
Turn the water tap off.
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6. PROGRAMME TABLE
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Laundry type / Descriptions

COTTON 90° 90° 5,0 2 176 Very dirty, cotton and flax textiles. (Underwear, linen, 
tablecloth, towel (maximum 2.5 kg), bedclothes, etc.)

Pre-Wash Cotton 60° 5,0 1&2 156 Dirty cotton and flax textiles. (Underwear, linen, 
tablecloth, towel (maximum 2.5 kg), bedclothes, etc.)

COTTON ECO 
60 C°

60° 5,0 2 190 Dirty cotton and flax textiles. (Underwear, linen, 
tablecloth, towel (maximum 2.5 kg), bedclothes, etc.)

COTTON 40 C° 40° 5,0 2 180 Dirty cotton and flax textiles. (Underwear, linen, 
tablecloth, towel (maximum 2.5 kg), bedclothes, etc.)

ECO 20° 20° 2,5 2 96 Less dirty, cotton and linen textiles. (Underwear, 
bedsheet, tablecloth, towel (max. 2 kg) bedcloth, etc.)

EASY CARE 40° 3,0 2 89 Very dirty or synthetic-mixed textiles. (Nylon socks, 
shirts, blouses, synthetic-including trousers etc.)

WOOL 30° 2,0 2 39 Woollen laundries with machine wash labels.

RINSING - 5,0 - 36  Provides an additional rinse to any type of laundry 
after the washing cycle.

SPINNING - 5,0 - 15 Provides an additional spin cycle to any type of laundry 
after the washing cycle.

SENSITIVE/HAND 
WASH 30° 2,0 2 90 Laundry recommended for hand wash or sensitive 

laundry.

SPORTS WEAR 30° 3,0 2 80 Sportswear.

MIXED 30° 3,0 2 79 Dirty cotton, synthetics, colour and flax textiles can be 
washed together.

BLOUSES / 
SHIRTS 60° 3,0 2 105 Dirty cotton, synthetic and synthetic-mixed shirts and 

blouses can be washed together.

DAILY 60 min. 60° 2,0 2 60 Dirty, cotton, coloured and linen textiles washed at 
60°C in 60 minutes.

(*) RAPID 15 min. 30° 2,0 2 15 Lightly soiled, cotton, colored and linen textiles.

NOTE: PROGRAMME DURATION MAY CHANGE ACCORDING TO THE AMOUNT 
OF LAUNDRY, TAP WATER, AMBIENT TEMPERATURE AND SELECTED ADDITIONAL 
FUNCTIONS.

(*) Due to the short washing time of this programme, we recommend that less detergent is 
used. The programme may last longer than 15 minutes if your machine detects an uneven 
load. You can open the door of your machine 2 minutes after the completion of a washing 
operation. (The 2 minute period is not included in the programme duration).
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7. CLEANING AND 
MAINTENANCE

7.1. Warning 

Turn your mains power 
supply off and remove 
the plug from the socket 
before carrying out 
maintenance and cleaning 
of your machine.
Turn off the water 
supply before starting 
maintenance and cleaning 
of your machine.

CAUTION: Do not 
use solvents, abrasive 
cleaners, glass cleaners 
or all-purpose cleaning 
agents to clean your 
Washing Machine. They 
may damage the plastic 
surfaces and other 
components with the 
chemicals they contain.

7.2. Water Inlet Filters
Water inlet filters prevent dirt and foreign 
materials from entering your machine. 
It is recommended that these filters are 
cleaned when your machine is unable 
to receive sufficient water, although your 
water supply is on and the tap is open. It 
is recommended that you clean your water 
inlet filters every 2 months.

 Unscrew the water inlet hose(s) from 
the Washing Machine.

 To remove the water inlet filter from the 
water inlet valve, use a pair of long-
nosed pliers to gently pull on the plastic 
bar in the filter.

 A second water inlet filter is located in 
the tap end of the water inlet hose. To 
remove the second water inlet filter, use 
a pair of long-nosed pliers to gently pull 
on the plastic bar in the filter. 

 Clean the filter thoroughly with a soft 
brush and wash with soapy water and 
rinse thoroughly. Re-insert the filter by 
gently pushing it back into place.

CAUTION: The filters at the water inlet 
valve may become clogged due to water 
quality or lack of required maintenance and 
may break down. This may cause a water 
leak. Any such breakdowns are out of the 
scope of the warranty.
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7.3. Pump Filter

1

3

5

2

4

6

The pump filter system in your Washing 
Machine prolongs the life of the pump by 
preventing lint from entering your machine.  
We recommend that you clean the pump 
filter every 2 months.
The pump filter is located behind the cover 
on the front-lower right corner.
To clean the pump filter:
1. You may use the washing powder spade 

(*) supplied with your machine or liquid 
detergent level plate to open the pump 
cover.

2. Lodge the end of the powder spade 
or liquid detergent level plate in the 
opening of the cover and gently press 
backwards. The cover will open.

 Before opening the filter cover, place a 
container under the filter cover to collect 
any water left in the machine.

 Loosen the filter by turning anti-
clockwise and remove by pulling. Wait 
for the water to drain.
NOTE: Depending on the amount of 

water inside the machine, you may have to 
empty the water collection container a few 
times.
3. Remove any foreign materials from the 

filter with a soft brush.
4. After cleaning, re-fit the filter by inserting 

it and turning clockwise.
5. When closing the pump cover, ensure 

that the mountings inside the cover 

meet the holes on the front panel side. 
6. Close the filter cover.

WARNING: The water in the pump 
may be hot, wait until it has cooled down 
before carrying out any cleaning or 
maintenance.

(*) Specifications may vary depending on 
the machine purchased.

7.4. Detergent Drawer
The use of detergent may cause residual 
build up in the detergent drawer over time. 
We recommend that you remove the drawer 
every 2 months to clean the accumulated 
residue. 

To remove the detergent drawer:
 Pull the drawer forwards until it is fully 

extended.
 Gently press down on the drawer (as 

shown above) and pull the drawer from 
its housing.

 Clean the drawer with water and a soft 
brush.

 If there is any residue in the drawer 
housing, remove with a soft brush. 
Take care to prevent any residue from 
dropping into the machine.

 Dry the drawer thoroughly and slide it 
back into the housing.

Do not wash your detergent drawer 
in dishwasher.
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8. FLUSH STOPPER 
/ BODY / DRUM

1

1. Flush stopper
Remove the detergent drawer and 
disassemble the flush stopper. Clean 
thoroughly to completely remove any 
softener residue. Refit the flush stopper 
after cleaning and check that it is seated 
properly.

2 3

2. Body
Use a mild, non-abrasive cleaning agent, 
or soap and water, to clean the external 
casing. Wipe dry with a soft cloth.
3. Drum
Do not leave metallic objects such as 
needles, paper clips, coins etc. in your 
machine. These objects lead to the 
formation of rust stains in the drum. To 
clean such rust stains, use a non-chlorine 
cleaning agent and follow the instructions of 
manufacturer of the cleaning agent. Never 
use wire wool or similar hard objects for 
cleaning rust stains.
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9. TROUBLESHOOTING
Repair of your machine should be carried out by an authorised service company. If your 
machine requires repair or if you cannot solve an issue with the information provided 
below, then you should:
 Unplug your machine from the mains power supply.

 Turn off the water supply.

FAULT POSSIBLE CAUSE TROUBLESHOOTING

Your machine does not start.

Machine not plugged in. Plug machine in.

Fuses are faulty. Replace the fuses.

No mains power supply. Check mains power.

Start/Pause button not pressed. Press the Start/Pause button.

Programme dial ‘stop’ position. Turn the programme dial to the desired position.

The machine door is not 
completely closed. Close the machine door.

Your machine does not 
intake water.

Water tap is turned off. Turn tap on.

Water inlet hose may be twisted. Check water inlet hose and untwist.

Water inlet hose clogged. Clean water inlet hose filters. (*)

Inlet filter clogged. Clean the inlet filters. (*)

The machine door is not 
completely closed. Close the machine door.

Your machine does not 
discharge water.

Drain hose clogged or twisted. Check the drain hose, then either clean or 
untwist.

Pump filter clogged. Clean the pump filter. (*)

Laundry is too tighly packed 
together in the drum. Spread your laundry in the machine evenly.

Your machine vibrates.

The feet have not been adjusted. Adjust the feet. (**)

Transit bolts fitted for 
transportation not removed. Remove transit bolts. (**)

Small load in the drum. This will not prevent operation of your machine.

Your machine is overloaded with 
laundry or laundry is unevenly 

spread.
Do not overload the drum. Spread laundry evenly 

in the drum.

Your machine rests on a hard 
surface.

Do not set up your Washing Machine on a hard 
surface.

Excessive foam is formed in 
the detergent drawer.

Excessive amount of detergent 
used.

Press the Start/Pause button. To stop the foam, 
dilute one tablespoon of softener into 1/2 litre of 
water and pour into the detergent drawer. Press 

the Start/Pause button after 5-10 mins.

Wrong detergent used. Only use detergents produced for automatic 
Washing Machines.

Unsatisfactory washing 
result.

Your washing is too dirty for the 
programme selected.

Use the information in the programme tables to 
select the most appropriate programme.

Amount of detergent used 
insufficient.

Use the amount of detergent as instructed on the 
packaging.

There is too much laundry in your 
machine.

Check that the maximum capacity  for the 
selected programme has not been exceeded.
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FAULT POSSIBLE CAUSE TROUBLESHOOTING

Unsatisfactory washing 
result.

Hard water. Increase the amount of detergent following the  
manufacturer’s instructions.

Your laundry is too tightly packed 
together in the drum. Check that your laundry is spread out.

As soon as the machine is 
loaded with water, water 

discharges.
The end of water drain hose is too 

low for the machine.
Check that the drain hose is at a suitable height. 

(**) .

No water appears in the 
drum during washing.

No fault. Water is in the unseen 
part of the drum. .....................

Laundry has  
detergent residue.

Non-dissolving particles of some 
detergents may appear on your 

laundry as white spots.
Perform an extra rinse, or clean your laundry with 

a brush after it dries.

Grey spots appear on the 
laundry.

There is untreated oil, cream or 
ointment on your laundry.

Use the amount of detergent as instructed on the 
packaging in the next wash.

The spin cycle does not take 
place or takes place later 

than expected.
No fault. The Unbalanced load 

control system has been activated.

The Unbalanced load control system will try to 
spread your laundry. The spinning cycle will begin 

once your laundry is spread. Load the drum 
evenly for the next wash.

(*) See the chapter regarding maintenance and cleaning of your machine.
(**) See the chapter regarding installation of your machine.

10. AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO
Your Washing Machine is equipped with a built-in fault detection system, indicated by a 
combination of flashing wash operation lights. The most common failure codes are shown 
below.

TROUBLE CODE POSSIBLE FAULT WHAT TO DO

E01 

Wash

Rinse

Spin

End

The door of your machine is not shut 
properly.

Shut the door properly until you hear a click. If 
your machine persists to indicate fault, turn off 

your machine, unplug it and contact the nearest 
authorised service agent immediately.

E02 

Wash

Rinse

Spin

End

The water pressure or the water level 
inside the machine may be low.

Check the tap is fully turned on. Mains water 
may be cut-off. If the problem still continues, your 

machine will stop after a while automatically. Unplug 
the machine, turn off your tap and contact the 

nearest authorised service agent.

E03 

Wash

Rinse

Spin

End

The pump is faulty or pump filter is 
clogged or electrical connection of the 

pump is faulty.
Clean the pump filter. If the problem persists, 

contact the nearest authorised service agent. (*)

E04 

Wash

Rinse

Spin

End

Your machine has excessive amount of 
water.

Your machine will discharge water by itself. Once 
the water has drained, turn off your machine and 
unplug it. Turn off the tap and contact the nearest 

authorised service agent.

(*) See the chapter regarding maintenance and cleaning of your machine.
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