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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.

Πρόπλυση Κύρια 
πλύση

Μαλα-
κτικό

Μείωση
στροφών
X00/X00 
στροφές

Σταμάτημά 
με νερό 

στον κάδο

 Βαμβακερά 
95 °C

6.0
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 

Ναι Ναι 1) i i i Μέγ.

Βαμβακερά 
30 - 40 - 60 °C 6.0 Κανονικά προς το πολύ λερωμένα βαμβακερά ή λινά σεντόνια, τραπεζομάντηλα, πετσέτες, εσώρουχα, πουκάμισα κλπ – Ναι i i i Μέγ.

 Συνθετικά
60 °C

3.0 Βαριά λερωμένο φορτίο από επεξεργασμένες ίνες  ( όπως πολυεστέρας , ακρυλικό, βισκόζη κα) ή μίξεις με βαμβάκι Ναι Ναι 1) 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 . – Ναι i i i Μέγ.

Ευαίσθητα
30 °C 1.5 Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες. – Ναι 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 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 Μέγ.

 Βαμβακερά  40°
60°

6.0
Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα. Το πλέον ενδεδειγμένο πρόγραμμα στους 40°C και 60°C όσον αφορά τον 
συνδυασμό νερού και κατανάλωσης ρεύματος για πλύσιμο βαμβακερών..  
- Πρόγραμμα αναφοράς για ενεργειακή σήμανση πλυντηρίου. 

– Ναι i i i Μέγ.

Ξέβγαλμα & Στύψιμο – 6.0 Όπως το τελευταίο ξέβγαλμα και το τελικό στύψιμο στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”. – – i i i Μέγ.

Στύψιμο – 6.0 Σε αυτό το πρόγραμμα, το στύψιμο είναι εντατικό. Όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”. – – – i – Μέγ.

Ήπιο στύψιμο – 1.0 Σε αυτό το πρόγραμμα, το στύψιμο είναι απαλό. Όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα για “Μάλλινα”. – – – i – Μέγ.

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

E. Διακόπτης επιλογής προγράμματος

F.  Κουμπί “Έναρξη/Παύση”

G.  Ένδειξη εξέλιξη προγράμματος 

H.  Κουμπί “Επαναφορά”

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 “‘Ελεγχος σέρβις”  
C. Ένδειξη “Παροχή νερού κλειστή”
D. Ένδειξη “Καθάρισμα φίλτρου”

GR         ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

i: προαιρετικά / Ναι = απαιτείται δοσομέτρηση
1) Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό. Η ονομασία “Whirlpool” είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Whirlpool USA.   W10776510



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

Τοποθετήστε 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. 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.

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ένδειξη “Πόρτα ανοιχτή” ανάβει και. Μετά από 
περίπου ένα τέταρτο της ώρας, το πλυντήριο 
θα απενεργοποιηθεί εντελώς για εξοικονόμηση 
ενέργειας.
1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής 

προγράμματος στη θέση “Ο”.
2. Κλείστε τη βρύση νερού.
3. Ανοίξτε την πόρτα και τα βγάλτε ρούχα.
4. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει 

ο κάδας.

1. 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

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.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

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 “Μείωση στροφών”
• Mειώνει την προκαθορισμένη αυτόματη μέγιστη 

ταχύτητα στυψίματος για να χειριστεί τα ρούχα 
σας πιο απαλά.

Κουμπί “Σταμάτημά 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 να αναβάλετε το στύψιμο για αργότερα ή 
εάν θέλετε μόνο να αδειάσετε το νερό.

• Όταν η συσκευή σταματήσει με νερό στον κάδο, 
θα ανάψει η λυχνία “Σταμάτημά με νερό στον 
κάδο” στην ένδειξη εξέλιξης και η λυχνία δίπλα 
στο κουμπί “Έναρξη/Παύση” θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει.

Πρόγραμμα
Θερμοκρασία

(°C)
Φορτίο

(kg)
Vερό

(l)
Ενέργεια

(kWh)

Κατά προσέγγιση διάρκεια 
προγράμματος       

(ώρε : λεπ) %

  Βαμβακερά 95 6.0 69 **** 2.10 2:18

73Βαμβακερά 60 6.0 49 1.02 2:30

Βαμβακερά 40 6.0 51 0.92 2:45

Συνθετικά 60 3.0 50** 1.00 2:15
49

Συνθετικά 40 3.0 46 0.70 2:15

Ευαίσθητα 30 1.5 50 0.50 0:46

Γρήγορο πλύσιμο 30 3.0 40 0.30 0:30

Μάλλινα/ Πλύσιμο στο χέρι 40 1.0 45 0.60 0:40

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

 Βαμβακερά 60° * 60 6.0 49 0.78 4:00

71 Βαμβακερά 60° * 60 3.0 37 0.69 2:20 ***

 Βαμβακερά 40° * 40 3.0 37 0.58 2:30 ***

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

Τερματισμός της επιλογής “Σταμάτημά 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, 
περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής 
προγράμματος στο πρόγραμμα “Απάντληση” και 
πατήστε το κουμπί “Έναρξη/Παύση”.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη βρύση και πατήστε το κουμπί “Έναρξη/
Παύση”. Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί 
“Έναρξη/Παύση” ανάβει. Η ένδειξη εξέλιξης 
προγράμματος επισημαίνει την τρέχουσα φάση του 
προγράμματος και μετακινείται από τα αριστερά 
προς τα δεξιά, υποδεικνύοντας τις φάσεις πλύσης, 

ξεβγάλματος, στυψίματος/απάντλησης. 

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”.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ

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

“Παροχή νερού κλειστή”: καθόλου ή μη επαρκής 
είσοδος νερού
“‘Ελεγχος σέρβις”: σφάλμα ή βλάβη ενός 
ηλεκτρικού εξαρτήματος. 
“Καθαρισμός αντλίας”: το νερό δεν 
αποστραγγίζεται.

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 το τέλος του προγράμματος, 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.
****  Δροσιστείτε νερό και το νερό πρόπλυσης


