
A. Ένδειξη «Πόρτα ανοιχτή»
Αυτό το πλυντήριο ρούχων διαθέτει 
αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας για 
έγκαιρο εντοπισμό και διάγνωση βλαβών 
καθώς και για την εκτέλεση των
απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών, π.χ.:

B. Ένδειξη «Σέρβις»
C. Ένδειξη «Παροχή νερού κλειστή»
D. Ένδειξη «Καθαρισμός αντλίας»

Πρόγραμμα Θερμοκ-
ρασία

Ετικέτες
φροντίδας

Μέγ.
φορτίο

κιλά

Είδος πλύσης/Σημειώσεις
- Τηρήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή που αναγράφονται στην ετικέτα φροντίδας

Απορρυπαντικά και πρόσθετα Ειδικές επιλογές Μέγ.
ταχύτητα
στυψίμ.

σ.α.λ.

Πρό-
πλυση

Κύρια 
πλύση

Μαλα-
κτικό

Χρωματιοτά 
15°

Προεπιλογή 
έναρξης 
πλύσης’

Ταχύτατη
πλύση

Πρό-
пλυση

Σταμάτημα 
με νερό 

στον κάδο

Εпιλογή 
στροφών

Μεικτά 40°C 6,0
Ελαφρώς έως κανονικά λερωμένα, ανθεκτικά βαμβακερά, λινά ρούχα, από 
τεχνητές ίνες και μικτά. Αποτελεσματικό πρόγραμμα μίας ώρας. Τοποθετείτε μόνο 
ρούχα παρόμοιων χρωμάτων σε κάθε πλύση.

– Ναι i i i – – i i μέγ.
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Βαμβακερά 40-60-95°C 9,0 Κανονικά έως πολύ λερωμένες βαμβακερές και λινές πετσέτες, εσώρουχα, 
τραπεζομάντιλα, κλινοσκεπάσματα κ.λπ. i Ναι i i i i i i i μέγ.

Συνθετικά 30-40°C 3,5 Κανονικά λερωμένα ρούχα από τεχνητές ίνες (όπως πολυεστέρα, πολυακρυλικό, 
βισκόζη κ.λπ.) ή μικτά βαμβακερά. i Ναι i i i i i i i μέγ.

Ευαίσθητα 30°C 2,5 Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες. i Ναι i i i – i i i μέγ.

Μάλλινα/
Πλύσιμο στο χέρι κρύο-40°C 2,0

Μάλλινα που φέρουν το σήμα Woolmark και πλένονται στο πλυντήριο, υφάσματα 
από μετάξι (ακολουθείτε τις οδηγίες της ετικέτας φροντίδας!), λινό, μαλλί και 
βισκόζη που πλένονται στο χέρι.

– Ναι i i i – – i i μέγ.
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Λευκά 60°C 9,0
Κανονικά έως πολύ λερωμένα, ανθεκτικά λευκά βαμβακερά.
Εξοικονομήστε ενέργεια επιλέγοντας χαμηλότερη θερμοκρασία πλύσης και 
προσθέτοντας λευκαντικό με βάση το οξυγόνο, πλέον του απορρυπαντικού.

– Ναι i i i – – i i μέγ.

‘Ανοιχτά χρώματα’ 40°C 6,0
Λευκά ρούχα και ρούχα σε παστέλ αποχρώσεις από ευαίσθητα υφάσματα.
Πρόγραμμα για απαλό πλύσιμο, ώστε να μην γκριζάρουν ούτε να κιτρινίζουν τα 
ρούχα σας. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό για ανθεκτικά ρούχα και, εάν χρειάζεται, 
καθαριστικά λεκέδων ή λευκαντικά με βάση το οξυγόνο.

i Ναι i i i – i i i μέγ.

Μαυρά & Σκούρα 30°C 6,0
Μαύρα και σκούρα βαμβακερά, σύμμικτα βαμβακερά και πολυεστερικά 
υφάσματα. Ειδικό πρόγραμμα για να περιορίζεται το ξεθώριασμα των χρωμάτων και ο 
τοπικός αποχρωματισμός. Προτιμήστε να χρησιμοποιείτε ειδικό υγρό απορρυπαντικό 
για σκούρα ρούχα με αυτό το πρόγραμμα.

i Ναι i i i i i i i μέγ.
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‘Γρήγορη πλύση 15’ 30°C 3,0
Ελαφρώς φορεμένα ρούχα από βαμβάκι, τεχνητές ίνες και μεικτά βαμβακερά.
Πρόγραμμα φρεσκαρίσματος. Χρησιμοποιήστε τη μικρότερη συνιστώμενη ποσότητα 
απορρυπαντικού.

– Ναι i i i – – i i μέγ.

 Βαμβακερά 40°
60°

40-60°C 9,0
Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα. Στους 40°C και 60°C πρόγραμμα βαμβάκι και 
πιο ευνοϊκό πρόγραμμα σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας 
για το πλύσιμο ρούχων βαμβακερών. 
- Πρόγραμμα αναφοράς για την ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.

– Ναι i i i – – i i
μέγ.

Ξέβγαλμα & Στύψιμο – – 9,0 Ξεχωριστό πρόγραμμα ξεβγάλματος και εντατικού στυψίματος.
Κατάλληλο για ανθεκτικά υφάσματα. – – i – i – – i i μέγ.

Στύψιμο – – 9,0 Ξεχωριστό πρόγραμμα εντατικού στυψίματος.
Κατάλληλο για ανθεκτικά υφάσματα. – – – – i – – – i μέγ.

Αпοστράγγιση – – – Μόνο απάντληση - χωρίς στύψιμο. Εναλλακτική μέθοδος τερματισμού ενός 
προγράμματος μετά από «Αναστολή ξεβγάλματος». – – – – i – – – – –

GR                                                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

i = προαιρετικά / Ναι = απαιτείται δοσομέτρηση. Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA  5019 300 01971

E. Διακόπτης επιλογής προγράμματος

F.  Κουμπί “Έναρξη/Παύση”

G. Κουμπί “Επιλογή στροφών”

H. Μπάρα ροής προγράμματος και
 Ενδείξεις καθυστέρησης έναρξης 

I. Κουμπί “Επανεκκίνηοη”

J. Κουμπί “Προεπιλογή έναρξης πλύσης”
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Πρόγραμμα Θερμοκρασία
(°C)

Φορτίο
(kg)

Vερό
(l)

Ενέργεια
χωρίς “Ταχύτατη 

πλύση”
(kWh)

Κατά προσέγγιση διάρκεια 
προγράμματος (ώρε : λεπ)  

%χωρίς “Ταχύτατη 
πλύση”

με “Ταχύτατη 
πλύση”

Μεικτά 40 6,0 60 0,58 1:00 - 68
Βαμβακερά 95 9,0 90** 2,60 2:30 -

68Βαμβακερά 60 9,0 64 1,53 2:20 1:35
Βαμβακερά 40 9,0 82 1,01 2:20 1:15
Συνθετικά 40 3,5 45 0,60 1:50 0:57 45
Ευαίσθητα 30 2,5 60 0,45 0:46 -

Μάλλινα/ Πλύσιμο στο χέρι 40 2,0 50 0,55 0:40 -
Λευκά 60 9,0 80 1,53 2:35 -

‘Ανοιχτά χρώματα’ 40 6,0 70 0,50 1:20 -
Μαυρά & Σκούρα 30 6,0 49 0,47 1:40 1:15

‘Γρήγορη πλύση 15’ 30 3,0 30 0,20 0:15 -
 Βαμβακερά 60° * 60 9,0 57 1,10 3:50 -

62 Βαμβακερά 60° * 60 4,5 40 0,90 2:50 *** -
 Βαμβακερά 40° * 40 4,5 40 0,85 2:50 *** -

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Κατανάλωση ενέργειας: εκτός λειτουργίας 0,16 W / σε κατάσταση αναμονής 0,16 W.
να αναβάλετε το στύψιμο για αργότερα ή εάν θέλετε 
μόνο να απαντληθεί το νερό.

• Το πρόγραμμα διακόπτει την αναστολή 
προγράμματος την ώρα που αναβοσβήνει στην 
οθόνη η ένδειξη «Αναστολή ξεβγάλματος». Η 
ένδειξη «Έναρξη/Παύση» αναβοσβήνει επίσης.

Τερματισμός της επιλογής «Σταμάτημα με νερό 
στον κάδο» :
• Πατήστε το κουμπί «Έναρξη/Παύση» . Το 

πρόγραμμα θα τερματιστεί αυτόματα με τον τελικό 
κύκλο στυψίματος για το τρέχον πρόγραμμα 
πλύσης.

• Εάν δεν θέλετε να στύψετε τα ρούχα, στρίψτε το 
διακόπτη επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα 
«Απάντληση» και πατήστε το κουμπί «Έναρξη/
Παύση» για να ξεκινήσει η απάντληση.

Κουμπί «Επιλογή στροφών»
• Κάθε πρόγραμμα έχει μια προκαθορισμένη 

ταχύτητα στυψίματος.
• Πατήστε το κουμπί αν θέλετε να ορίσετε μια 

διαφορετική ταχύτητα στυψίματος.
• Αν η ταχύτητα στυψίματος είναι “0”, το τελικό 

στύψιμο ακυρώνεται και γίνεται μόνο απάντληση 
του νερού. Ωστόσο, τα ενδιάμεσα διαστήματα 
μέγιστου στυψίματος παραμένουν κατά το 
ξέβγαλμα.

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΉ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΛΎΣΗΣ   
Η «Προεπιλογή έναρξης πλύσης» επιτρέπει τη 
λειτουργία της συσκευής ανάλογα με τις ανάγκες 
του καταναλωτή, για παράδειγμα, τη νύχτα όταν το 
ρεύμα είναι φθηνότερο. Μη χρησιμοποιείτε υγρό 
απορρυπαντικό όταν ενεργοποιείτε την
«Προεπιλογή έναρξης πλύσης».
• Επιλέξτε πρόγραμμα, θερμοκρασία και 

ενεργοποιήστε επιλογές.
• Πατήστε το κουμπί «Καθυστέρηση έναρξης» για 

να επιλέξετε χρονική καθυστέρηση 1, 3, 6, 9 ή 12 
ωρών.

• Πατήστε το κουμπί «Έναρξη/Παύση» . Ξεκινάει η 
αντίστροφη μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης.

• Η ένδειξη του χρόνου καθυστέρησης σβήνει όταν 
ξεκινά το πρόγραμμα και αντικαθίσταται από την 
ένδειξη της μπάρας ροής προγράμματος.

• Αφού έχετε πατήσει το κουμπί «Έναρξη/Παύση» 
, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο καθυστέρησης 
πατώντας ξανά το κουμπί «Προεπιλογή έναρξης 
πλύσης».

Για να ακυρώσετε την «Προεπιλογή έναρξης 
πλύσης»
...πριν πατήσετε το κουμπί «Έναρξη/Παύση» :
• Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος 

σε μια άλλη θέση ή πατήστε το κουμπί 
«Επανεκκίνηση» .

...αφότου πατήσετε το κουμπί «Έναρξη/Παύση» :
• Πατήστε το κουμπί «Έναρξη/Παύση» - η ένδειξη 

του χρόνου καθυστέρησης σβήνει.
ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ»

Πριν από την έναρξη και μετά το τέλος ενός 
προγράμματος, η ένδειξη ανάβει για να υποδείξει ότι 
μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Κατά τη διάρκεια 
ενός προγράμματος πλύσης, η πόρτα παραμένει 
κλειδωμένη και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να παραβιαστεί. Για να ανοίξετε την πόρτα κατά τη 

• Βοηθάει στη διατήρηση των χρωμάτων κατά το 
πλύσιμο χρωματιστών ρούχων.

• Συνιστάται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα χωρίς 
λεκέδες.

• Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό σας είναι 
κατάλληλο για χαμηλές

• θερμοκρασίες πλύσης (15 ή 20°C).
•  Δεν μπορεί να επιλεχθεί για Βαμβακερά 95°C.
Κουμπί «Ταχύτατη πλύση»
• Ταχύτερο πλύσιμο με μείωση της διάρκειας του 

προγράμματος.
• Συνιστάται μόνο για ελαφρώς λερωμένα ρούχα.
• Δεν μπορεί να επιλεχθεί για Βαμβακερά 95°C.
Κουμπί «Πρόπλυση»
• Προσθέτει έναν κύκλο πρόπλυσης στο επιλεγμένο 

πρόγραμμα πλυσίματος. Παρατείνει τη διάρκεια του 
προγράμματος κατά ένα τέταρτο περίπου.

• Συνιστάται για πολύ λερωμένα ρούχα (π.χ. για 
ρούχα με άμμο ή σβώλους χώματος).

• Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την 
κύρια πλύση εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή 
«Πρόπλυση»..

Κουμπί «Σταμάτημα με νερό στον κάδο»
• Τα ρούχα παραμένουν στο νερό του τελευταίου 

ξεβγάλματος χωρίς να εκτελεστεί ο τελικός κύκλος 
στυψίματος, ώστε να μην τσαλακωθούν τα ρούχα 
και να μην αλλοιωθούν τα χρώματα.

• Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν θέλετε 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, 
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο, κλείστε την πόρτα και 
προσθέστε απορρυπαντικό όπως υποδεικνύεται στην 
πρώτη σελίδα και σύμφωνα με το κεφάλαιο
«Απορρυπαντικά και πρόσθετα» στις Οδηγίες Χρήσης. 
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο 
πρόγραμμα και τη θερμοκρασία που επιθυμείτε.
Ανάβει η προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος. 
Αναβοσβήνει η ένδειξη «Έναρξη/Παύση». Το 
πλυντήριο ρούχων έχει σχεδιαστεί για εξοικονόμηση
ενέργειας. Επομένως, εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα 
αλλά δεν το ξεκινήσετε μέσα στο επόμενο τέταρτο, το 
πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να
ενεργοποιήσετε πάλι το πλυντήριο, γυρίστε το 
διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση «Ο» και 
στη συνέχεια πάλι στο επιθυμητό πρόγραμμα.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ

Πατήστε τα κουμπιά των επιλογών που θέλετε 
- ανάβουν οι αντίστοιχες ενδείξεις. Εάν δεν είναι 
δυνατός ο συνδυασμός προγράμματος/επιλογής ή 
επιλογής/επιλογής, η ένδειξη σβήνει αυτόματα. 
Κουμπί Χρωματιοτά 15°
• Εξοικονομεί την ενέργεια που χρησιμοποιείται 

για τη θέρμανση του νερού ενώ διατηρεί καλό το 
αποτέλεσμα της πλύσης.

διάρκεια ενός προγράμματος σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, ανατρέξτε στην ενότητα «Επαναφορά 
προγράμματος σε εξέλιξη».
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε την παροχή νερού και πατήστε το κουμπί 
«Έναρξη/Παύση». Ανάβει η ένδειξη «Έναρξη/
Παύση». Η μπάρα ροής προγράμματος δείχνει την 
τρέχουσα φάση του προγράμματος από αριστερά 
προς τα δεξιά περνώντας τις φάσεις Πλύση, 
Ξέβγαλμα, Στύψιμο/ Στράγγισμα.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ

Εάν αναβοσβήνει κάποια από τις ενδείξεις 
βλάβης, ανατρέξτε στον «Οδηγό αντιμετώπισης 
προβλημάτων» στις «Οδηγίες χρήσης».
«Παροχή νερού κλειστή»: δεν εισέρχεται νερό ή το 
νερό εισαγωγής δεν είναι αρκετό.
«Σέρβις»: : βλάβη ή δυσλειτουργία ηλεκτρικού 
εξαρτήματος.
«Καθαρισμός αντλίας»: το πλυντήριο δεν αδειάζει τα 
απόνερα.
Αναβοσβήνει η ταχύτητα στυψίματος: ανισορροπία 
κατά το στύψιμο.
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ένδειξη «Πόρτα ανοιχτή» ανάβει. Το πλυντήριο θα
απενεργοποιηθεί τελείως μετά από περίπου ένα 
τέταρτο της ώρας για να εξοικονομήσει ενέργεια.
1. Στρίψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη 

θέση «O».
2. Κλείστε την παροχή νερού.
3. Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει ο 

κάδος.

1. 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πατήστε το κουμπί «Έναρξη/Παύση» για να 
διακόψετε προσωρινά το πρόγραμμα. Η ένδειξη 
αναβοσβήνει.

2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα και, εάν θέλετε, 
διαφορετική ταχύτητα στυψίματος και 
ενεργοποιήστε τυχόν επιλογές.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί «Έναρξη/Παύση». Το 
νέο πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο στο 
οποίο διακόπηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. 
Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το 
πρόγραμμα.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Με το κουμπί «Επανεκκίνηση» ακυρώνεται ένα 
πρόγραμμα πριν από το τέλος.
• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 

«Επανεκκίνηση» για μερικά δευτερόλεπτα. 
Εκτελείται απάντληση του νερού. Μπορεί να 
χρειαστεί να περιμένετε λίγο πριν ανοίξετε την 
πόρτα.

Οι τιμές κατανάλωσης υπολογίστηκαν σε κανονικές συνθήκες σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60 456. Στο σπίτι, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε 
πίεση παροχής νερού και τη θερμοκρασία, το φορτίο και τον τύπο πλύσης. Τα δεδομένα κατανάλωσης που υποδεικνύονται βασίζονται σε θερμοκρασία εισόδου 
νερού περίπου 15°C μέσω της βαλβίδας πλήρωσης κρύου νερού καθώς και της βαλβίδας πλήρωσης ζεστού νερού (εάν υπάρχει). Αν το πλυντήριό σας διαθέτει 
βαλβίδα πλήρωσης ζεστού νερού, η σύνδεση αυτής της βαλβίδας με την παροχή ζεστού νερού μειώνει την κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας τους χρόνους 
θέρμανσης ανάλογα με την εκάστοτε θερμοκρασία νερού εισόδου πλήρωσης ζεστού νερού. Η κατανάλωση νερού και ενέργειας αναφέρεται στην προεπιλεγμένη 
ρύθμιση των προγραμμάτων, με την θερμοκρασία και το φορτίο όπως υποδιεκνύονται στην ετικέτα. Αν κάνετε άλλες επιλογές ή αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος 
θα αλλάξουν τα δεδομένα κατανάλωσης.

 Η διάρκεια προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω, καθώς εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας που ισχύουν 
 εκείνη τη στιγμή (ανατρέξτε επίσης στον “Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων” στις Οδηγίες χρήσης).

 Κατά προσέγγιση συγκέντρωση υγρασίας που απομένει (%). Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και του στυψίματος στη μέγιστη επιλεγμένη  
 ταχύτητα στυψίματος, στην προεπιλεγμένη ρύθμιση προγράμματος.
* Προγράμματα αναφοράς για ετικέτα ενεργειακής απόδοσης. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να 
 διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία κύκλου.
** Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προστίθεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντλία αδειάσει το νερό.
*** Aυτόματη προσαρμογή της διάρκειας του προγράμματος μετά τον εντοπισμό φορτίου πλύσης.


