
Πρόγραμμα Ετικέτες
φροντίδας

Μέγ.
φορτίο

κιλα

Είδος πλύσης / Σημειώσεις

- για την επιλογή της θερμοκρασίας, τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή στην ετικέτα 
φροντίδας

Απορρυπαντικά και πρόσθετα Ειδικές επιλογές Μέγ.
ταχύτητα 

στυψίματος
σ.α.λ.

Πρό-
πλυση

Κύρια 
πλύση

Μαλακτικό Κρύο
πλυση

Ταχύτατη 
πλύση

Μεταγεν.
έναρξη

Clean+ Πρό-
πλυση

Εντατικό 
ξέβγαλμα

Εύκολο
σιδέρωμα

Σταμάτημα 
με νερό 

στον κάδο

Επιλοή
οτροφών

Βαμβακερά 
95 °C 7.0

Λευκά βαμβακερά βαριά κανονικά έως πολύ λερωμένα. Αν υπάρχουν επίμονες 
ακαθαρσίες ή λεκέδες, μπορείτε να προσθέσετε ένα λευκαντικό με οξυγόνο το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους 95°C. Αυτό το πρόγραμμα εξαφανίζει τα 
βακτήρια και διασφαλίζει την υγιεινή της μπουγάδας σας 

i Ναι i – – i i i i i i i μέγ.

Βαμβακερά 
40 - 60 °C 7.0 Κανονικά προς το πολύ λερωμένα βαμβακερά ή λινά σεντόνια, τραπεζομάντηλα, 

πετσέτες, εσώρουχα, πουκάμισα κλπ i Ναι i i i i i i i i i i μέγ.

Τζινς
40°C 6.0 Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα από τζιν και ρούχα από υλικά πουπαρόμοια 

με τζιν όπως παντελόνια και μπουφάν. i Ναι i i i i i i – – i i μέγ.

Συνθετικά
30 - 40 - 60 °C 3.0 Κανονικά λερωμένα ρούχα κατασκευασμένα από επεξεργασμένες ίνες ( όπως 

πολυεστέρας , ακρυλικό, βισκόζη κα) ή μίξεις με βαμβάκι . i Ναι i i i i – i i i i i μέγ.

Ευαίσθητα
30 - 40 °C 1.5 Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες. i Ναι i i – i – i – – i i μέγ.

Καθημερινή πλύση
40 °C 4.0

Ελαφρώς προς κανονικά λερωμένο φορτίο από βαμβάκι, λινό, επεξεργασμένες ίνες  
και τις προσμίξεις τους. Αποτελεσματικό πρόγραμμα 1 ώρας. 
Μόνο να είστε σίγουροι ότι στο φορτίο θα βάλετε κοντινά χρώματα. 

– Ναι i i – i – – i i i i μέγ.

Γρήγορο πλύσιμο 
30 °C 3.0 Ελαφρώς φθαρμένα ρούχα από βαμβάκι, πολυεστέρα και μίξεις με βαμβάκι. 

Σύντομο πρόγραμμα για φρεσκάρισμα του φορτίου – Ναι i i – i – – – – i i μέγ.

Μάλλινα/
Πλύσιμο στο χέρι 

Κρύο - 40°C
1.0

Βαμβακερά ενδύματα, με σήμανση της εταιρίας Woolmark  και με σήμανση της 
δυνατότητας πλυσίματος σε πλυντήριο, όπως και υφάσματα κατασκευασμένα από 
μετάξι (δώστε προσοχή στην ετικέτα με το σύμβολο φροντίδας!), λινάρι, βαμβάκι και 
βισκόζη, σεσημασμένα με ετικέτα πλυσίματος στο χέρι.  

– Ναι i – – i – – – – i i μέγ.

 Βαμβακερά  7.0
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 i μέγ.

Ξέβγαλμα & Στύψιμο – 7.0 Όπως το τελευταίο ξέβγαλμα και το τελικό στύψιμο στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”. – – i – – i – – i – i i μέγ.

Στύψιμο – 7.0 Σε αυτό το πρόγραμμα, το στύψιμο είναι εντατικό. Όπως ο κύκλος στυψίματος στο 
πρόγραμμα “Βαμβακερά”. – – – – – i – – – – – i μέγ.

Αποστράγγιση – – Μόνο απάντληση - χωρίς στύψιμο. Εναλλακτική μέθοδος τερματισμού ενός 
προγράμματος μετά από “Ακύρωση ξεβγάλματος” – – – – – i – – – – – – –

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
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E. Διακόπτης επιλογής προγράμματος

F.  Κουμπί “Έναρξη(Παύση)”

G. Κουμπί “Επιλογή στροφών”

H. Ένδειξη εξέλιξη προγράμματος 

I. Κουμπί “Επανεκκίνηοη”

J. Κουμπί “Μεταγενέστερη έναρξη”

A. Ένδειξη “Πόρτα ανοιχτή”
Αυτό το πλυντήριο ρούχων διαθέτει 
αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας για 
τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διάγνωση 
βλαβών, καθώς και για την εκτέλεση των 
απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών

B. Ένδειξη “Σέρβις”
C. Ένδειξη “Βάνα νερού κλειστή”
D. Ένδειξη “Καθαρισμα φίλτρου”

GR         ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

i: προαιρετικά / Ναι = απαιτείται δοσομέτρηση
1) Για καλύτερη φροντίδα των ρούχων, η ταχύτητα στυψίματος είναι περιορισμένη στο πρόγραμμα αυτό.
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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.

Πατήστε το(τα) κουμπί(α) της επιλογής σας-η αντίστοιχη 
λυχνία ένδειξης ανάβει. Όταν ο συνδυασμός του 
προγράμματος και της(ων) πρόσθετης(ων) επιλογής(ων) δεν 
είναι δυνατός, η λυχνία ένδειξης σβήνει αυτόματα. 
Κουμπί “Πρόπλυση”
• Προσθέτει κύκλο πρόπλυσης στο επιλεγμένο πρόγραμμα 
 πλύσης. Παρατείνει τη διάρκεια του προγράμαματος για 
 ένα τέταρτο.
•  Συνιστάται για πολύ λερωμένα ρούχα (π.χ. με άμμο ή  
 κόκκους).
•  Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια 
 πλύση, εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή πρόπλυσης.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ανοίξτε το καπάκι και πατήστε “Έναρξη/Παύση”. 
Η λυχνία δίπλα στο κουμπί “Έναρξη/Παύση” ανάβει. 
Η λυχνία ακολουθίας προγράμματος δείχνει την τρέχουσα 
φάση του προγράμματος που εκτελείται από αριστερά προς 
τα δεξιά από την Πλύση, Ξέβγαλμα, Στύψιμο/Απάντληση. 
Όταν το φορτίο πλύσης εντοπίζεται ή η διάρκεια του 
προγράμματος ενημερώνεται, στην οθόνη εμφανίζεται μια 
κινούμενη εικόνα.

Κουμπί  “Ταχύτατη”
•  Επιτρέπει ταχύτερη πλύση με συντόμευση της διάρκειας 
 του προγράμματος.
•  Συστήνεται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα. 
•  Δεν επιλέγεται για βαμβακερά 95 ° C.
Κουμπί “Clean+”
•  Επιλέξτε αυτό αν χρησιμοποιείτε πρόσθετη ουσία 

πλύσης για αφαίρεση των λεκέδων (σκόνη “Vanish” για 
παράδειγμα) - θα βελτιώσει την απόδοση της πρόσθετης 
ουσίας ώστε το αποτέλεσμα της πλύσης να είναι 
καλύτερο και να αφαιρεθούν οι λεκέδες.

•  Να χρησιμοποιείται με μέγιστο φορτίο πλύσης.
•  Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα πρόσθετης ουσίας 

πλύσης για αφαίρεση των λεκέδων (σκόνη) στη θήκη 
της κύριας πλύσης μαζί με το απορρυπαντικό σας 
(χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό σε σκόνη με αυτήν 
την επιλογή).

  Τηρείτε τις οδηγίες δοσολογίας του κατασκευαστή.
•  Ενδέχεται να παρατείνει το πρόγραμμα έως και 15 λεπτά.
 Κατάλληλο για χρήση προϊόντων αφαίρεσης λεκέδων και 
χλωρίνων με βάση το οξυγόνο. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείτε λευκαντικά με χλωρίνη ή υπερβορικό 
άλας!
Κουμπί “Κρύα πλύση”
• Εξοικονομεί ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη   
 θέρμανση του νερού διατηρώντας παράλληλα καλό 
 αποτέλεσμα πλύσης.
•  Συστήνεται για ελαφρώς  λερωμένα ρούχα χωρίς λεκέδες. 
•  Ελέγξετε παρακαλώ, αν το απορρυπαντικό σας είναι 
 κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες πλύσης (15 ή 20 °C).

ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΗ ΕΝΑΡΞΗΣΤοποθετήστε το πλυντήριο, κλείστε την πόρτα και προσθέστε 
απορρυπαντικά όπως υποδεικνύεται στην μπροστινή σελίδα 
και όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Απορρυπαντικά και 
Πρόσθετες ουσίες” στις Οδηγίες χρήσης.  Στρέψτε τον 
επιλογέα προγραμμάτων στο επιθυμητό πρόγραμμα και 
θερμοκρασία.  Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του 
προγράμματος και η προκαθορισμένη ταχύτητα τυψίματος.  
Η λυχνία δίπλα στο κουμπί “Έναρξη/Παύση” αναβοσβήνει.
Το πλυντήριο ρούχων έχει σχεδιαστεί ώστε να εξοικονομεί 
ενέργεια. Αν δεν ξεκινήσετε το πρόγραμμα αμέσως μετά την 
επιλογή σας, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα 
μετά από ένα τέταρτο. Για να θέσετε σε λειτουργία ξανά το 
πλυντήριο, στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση 
“O” και μετά στο επιθυμητό πρόγραμμα ξανά.

•  Επιλέγεται κυρίως για προγράμματα με χαμηλές 
 θερμοκρασίες. 
Κουμπί “Εντατικό ξέβγαλμα”
•  Προστίθεται περισσότερο νερό και ο κύκλος έκπλυσης 

παρατείνεται.
•  Αυτή η επιλογή είναι ενδείκνυται ιδιαίτερα για περιοχές με 

πολύ μαλακό νερό, για το πλύσιμο βρεφικών ειδών και 
βοηθά τα άτομα με αλλεργίες.

“Εύκολο σιδέρωμα”
•  Μειώνει το τσαλάκωμα με αύξηση της ποσότητας του 

νερού και με μια πολύ ήπια περιστροφή.
Κουμπί “Σταμάτημα με νερό στον κάδο”
•  Η μπουγάδα παραμένει μέσα στο νερό του τελευταίου 

ξεβγάλματος χωρίς να προχωρά στον τελευταίο κύκλο 
στυψίματος ώστε να αποφευχθεί το τσαλάκωμα και η 
αλλοίωση των χρωμάτων.

•  Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν θέλετε να αναβάλλετε το 
 στύψιμο για αργότερα ή αν θέλετε να γίνει μόνο   
 απάντληση.
• Το πρόγραμμα σταματά στο “Σταμάτημα με νερό στον 
 κάδο” τη στιγμή που το “Σταμάτημα με νερό στον κάδο” 
 ανάβει στην ακολουθία του προγράμματος. Η λυχνία 
 δίπλα στο κουμπί “Έναρξη/Παύση” αναβοσβήνει.
Τερματισμός της επιλογής “Σταμάτημα με νερό στον κάδο”:
•  Πατήστε το κουμπί “Έναρξη/Παύση”, το πρόγραμμα θα 

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

•  Αν δεν θέλετε να στύψετε τα ρούχα, στρέψτε τον επιλογέα 
προγραμμάτων στο πρόγραμμα “Απάντληση” κα πατήστε 
το κουμπί “Έναρξη/Παύση”.

“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.

Η “Μεταγενέστερη έναρξη” επιτρέπει τη λειτουργία του 
μηχανήματος όποτε το επιθυμεί ο χρήστης, για παράδειγμα 
κατά τη διάρκεια της νύχτας που οι χρεώσεις ρεύματος είναι 
χαμηλότερες. Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό όταν
ενεργοποιείτε την επιλογή “Μεταγενέστερη έναρξη”.
•  Επιλέξτε πρόγραμμα, θερμοκρασία και επιλογές.
•  Πατήστε το κουμπί “Μεταγενέστερη έναρξη” για να 

επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 30 
λεπτών και 23 ωρών.

•  Πατήστε το κουμπί “Έναρξη/Παύση”.  Στην οθόνη, το 
 σύμβολο έναρξης καθυστέρησης και η τελεία ανάμεσα 
 στις ώρες και τα λεπτά αναβοσβήνει. Η αντίστροφη 
 μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης αρχίζει.
•  Η λυχνία καθυστέρησης χρόνου εξαφανίζεται όταν ξεκινά 

το πρόγραμμα και αντικαθίσταται από τον εναπομένοντα 
χρόνο του προγράμματος.

•  Μόλις πατήσετε το “Έναρξη/Παύση” ο χρόνος 
καθυστέρησης μπορεί να μειωθεί πατώντας ξανά το 
κουμπί “Μεταγενέστερη έναρξη”.

Για να ακυρώσετε την “Μεταγενέστερη έναρξη”
.. προτού πατήσετε το κουμπί “Έναρξη(Παύση)”:
• TΣτρέψτε τον επιλογέα προγράμματος σε άλλη θέση ή
 πατήστε το κουμπί “Επαναφορά”.
..αφού πατήσετε το κουμπί “Έναρξη(Παύση)”:
• Αν πατήσετε “Εναρξη(Παύση)” ο χρόνος καθυστέρησης 
 εξαφανίζεται από την οθόνη. 

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
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Πρόγραμμα
Θερμοκρασία

(°C)
Φορτίο

(kg)
Vερό

(l)

Ενέργεια

χωρίς “Ταχύτατη”
(kWh)

Κατά προσέγγιση διάρκεια προγράμματος      
(ώρε : λεπ)  

%χωρίς “Ταχύτατη” με “Ταχύτατη”

Βαμβακερά 95 7.0 74** 2.10 2:10 -
68Βαμβακερά 60 7.0 54 1.19 2:20 1:35

Βαμβακερά 40 7.0 66 1.00 2:45 1:15
Τζινς 40 6.0 86 1.01 3:00 1:30

Συνθετικά 60 3.0 50** 1.00 2:15 0:59
45

Συνθετικά 40 3.0 46 0.70 2:15 0:59
Ευαίσθητα 40 1.5 60 0.65 0:50 -
Ευαίσθητα 30 1.5 60 0.50 0:46 -

Καθημερινή πλύση 40 4.0 45 0.50 1:00 - 68
Γρήγορο πλύσιμο 30 3.0 45 0.30 0:30 -

Μάλλινα/ Πλύσιμο στο χέρι 40 1.0 45 0.50 0:40 -
Μάλλινα/ Πλύσιμο στο χέρι Κρύο 1.0 45 0.10 0:35 -

 Βαμβακερά * 60 7.0 52 0.91 4:00 -
62 Βαμβακερά * 60 3.5 40 0.85 3:00 *** -

 Βαμβακερά * 40 3.5 40 0.65 3:00 -

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ένδειξη “Ανοιχτή πόρτα” ανάβει και στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη “End” (Τέλος). 
Μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας, το πλυντήριο θα 
απενεργοποιηθεί εντελώς για εξοικονόμηση ενέργειας.
1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος 
 στη θέση “O”.
2. Κλείστε τη βρύση νερού.
3. Ανοίξτε την πόρτα και τα βγάλτε ρούχα.
4. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει ο κάδας.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το κουμπί “Έναρξη/Παύση” για να διακόψετε 
 προσωρινά το πρόγραμμα. Η λυχνία αναβοσβήνει.
2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα, ενεργοποιήστε άλλες
 επιλογές και διαφορετική ταχύτητα στυψίματος, εάν
 θέλετε.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί “Έναρξη/Παύση”. 
 Το νέο πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο 
 διακόπηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. 
 Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα.

ΑΚΥΡΩΣΗ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Tο κουμπί “Επαναφορά” ακυρώνει ένα πρόγραμμα πριν το 
τέλος. 
• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί “Επαναφορά”  για 
 μερικά δευτερόλεπτα. Αν υπάρχει νερό θα αποστραγγιστεί. 
 Αυτό μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα για να 
 μπορέσετε να ανοίξετε την πόρτα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ
Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, ανατρέξτε στον 
“Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων” στις Οδηγίες χρήσης.

“Κλειστή βρύση νερού”:  καθόλου ή μη επαρκής είσοδος 
νερού
“Σέρβις”: σφάλμα ή βλάβη ενός ηλεκτρικού εξαρτήματος. 
“Καθαρισμός αντλίας”: το νερό δεν αποστραγγίζεται.
Η ένδειξη ταχύτητας στυψίματος αναβοσβήνει στην 
οθόνη: ανισορροπία φορτίου κατά το στύψιμο.

ΕΝΔΕΙΞΗ “ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΡΤΑ”
Πριν από την έναρξη και μετά το τέλος ενός προγράμματος, 
η λυχνία ανάβει για να υποδείξει ότι μπορείτε να ανοίξετε 
το καπάκι. Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος πλύσης, 
το καπάκι παραμένει κλειδωμένο και δεν πρέπει σε καμιά 
περίπτωση να παραβιαστεί. Για να ανοίξετε την πόρτα κατά 
τη διάρκεια ενός προγράμματος σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, ανατρέξτε στην ενότητα “Ακύρωση (Επαναφορά) 
προγράμματος σε εξέλιξη πριν από το τέλος”.

Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία εκτός λειτουργίας:  0.16 W / 
στο αριστερό-σε λειτουργία:  0.16 W


