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• Εισαγωγή/Επεξεργασία συνταγής (πρόγραμμα)

                                         ΑΡΧΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

1. Επιλογή γλώσσας
2. Επιλογή βέλους.

                   ΠΑΝΕΛ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1. Στο παραπάνω πάνελ που εμφανίζεται επιλέγουμε τη συνταγή που θέλουμε να 
επεξεργαστούμε, Ε1 ... Ε6, και μεταφερόμαστε στο πρώτο από τα δύο πάνελ επιλογών. 
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➢ 1  ο   ΠΑΝΕΛ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

1. Επιλέγουμε χρόνους για πρόπλυση (0 έως 99 min), πλύση (0 έως 99 min), ξέπλυμα (0 έως 
99 min) καθώς και ξεπλύματα (πόσα θέλουμε, min.=1 & max.=4) πατώντας δίπλα από το 
πλαίσιο κειμένου.

2. Πατώντας δίπλα από το πλαίσιο κειμένου “Νερό” (στην εικόνα έχει επιλεγεί “Λίγο” ) 
εισάγουμε την ποσότητα νερού του κάδου, οι επιλογές είναι “Λίγο”, “Μεσαίο”, “Πολύ”.

3. Εισάγουμε θερμοκρασία πλύσης.
4. Πατάμε το βέλος και μετακινούμαστε στο επόμενο πάνελ επιλογών.
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Πατώντας εδώ εμφανίζεται το παραπάνω πάνελ. 
Επιλέγουμε τιμές και έπειτα “Ent”

Πατώντας εδώ εμφανίζει το μικρό παρακάτω πάνελ 
για την επιλογή ποσότητας νερού στον κάδο.
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➢ 2  ο   ΠΑΝΕΛ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

1. Επιλέγουμε χρόνους ,όπως στο προηγούμενο πάνελ, για στύψιμο αργό (0 εώς 20 min), 
στύψιμο γρήγορο (0 εώς 20 min), χρόνο περιστροφής και χρόνο παύσης κάδου (σε 
δευτερόλεπτα, χρόνος παύσης περιστροφής min.=8 sec & max.= 15 sec)

2. Επιλέγουμε θερμοκρασία πρόπλυσης.
3. Πατώντας στο βέλος μεταβαίνουμε στο “ΠΑΝΕΛ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ”.
4. Τέλος, πατώντας ξανά το βέλος είμαστε στο “ΑΡΧΙΚΟ ΠΑΝΕΛ”.

                                 
                                ΑΡΧΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

1. Επιλέγουμε τη συνταγή-πρόγραμμα που θέλουμε να εκτελεστεί και αφού βεβαιωθούμε 
ότι η πόρτα του πλυντηρίου είναι κλειστή πατάμε Start για 3 δευτερόλεπτα (Κίτρινο 
Button). Το πλυντήριο έχει ξεκινήσει την πλύση.

2. Όταν το πρόγραμμα τερματίσει και ακουστεί το beeper πατάμε μια φορά Start button, η 
πόρτα έχει ξεκλειδώσει και μπορούμε να αφαιρέσουμε τον ιματισμό από τον κάδο.

www.electronord.gr                                                                                   +30 23510 30839, Κατερίνη

http://www.electronord.gr/


 Σημειώσεις:

1) Πατώντας ταυτόχρονα Start και Next Button (κίτρινο και μαύρο
button) τερματίζεται το πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας και αν βρίσκεται.

2) Πίεση αέρα λειτουργίας: 4,5 ~ 5 bar
3) Προτείνεται τοποθέτηση όμοιου ιματισμού στον κάδο (σεντόνια και πετσέτες ξεχωριστά) 

ώστε να έχουμε ομοιόμορφη κατανομή μάζας στον κάδο και να αποφύγουμε έντονες 
ταλαντώσεις οι οποίες αυξάνουν τη φθορά των μηχανικών-κινούμενων στοιχείων του 
πλυντηρίου (αμορτισερ, ρουλεμαν κτλ).
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Διακοπή ασφαλείας /
Emergency Stop

Εκκίνηση/ Start Button

Επόμενη λειτουργία/Next button: Σε περίπτωση 
που επιθυμούμε να παρακάμψουμε μια λειτουργία 
του προγράμματος πατάμε μια φορά ( π.χ.: είμαστε 
στην πρόπλυση, πατώντας πηγαίνει στην πλύση)
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