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L. Ένδειξη “Πόρτα κλειδωμένη” 
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:

M. Ένδειξη “΄Ελεγχος σέρβις” 
N. Ένδειξη “Παροχή νερού κλειστή” 
O. Ένδειξη “Καθαρισμός αντλίας” 

A. Διακόπτης επιλογής προγράμματος
B. Θερμοκρασία, Ενδειξη ώρας
C. Κουμπί “Καθυστέρηση έναρξης” 
D. Ένδειξη εξέλιξης προγράμματος
E. Κουμπί “Στύψιμο/Ακύρωση ξεβγάλματος” 
F. Κουμπί “Έναρξη/Παύση” 
G. Κουμπί “Επανεκκίνηση/Αποστράγγιση”  
H. Κουμπί “Θερμοκρασία” 
I. Κουμπί “Επιλογή Επιπέδου Βρωμιάς” 
J. Κουμπια κλειδωματος για την προστασια των 

παιδιων 
K. Ενδειξη υπερβολικης δοσης απορρυπαντικου 

Πρόγραμμα Ετικέτες
φροντίδας

Μέγ.
φορτίο

κιλά

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

Μαλακτικό Εύκολο 
Σιδέρωμα

Καθυστέρηση 
έναρξης

Πρόπλυση Επιπλέον 
στύψιμο

Επίπεδο 
βρωμιάς

Ακύρωση 
ξεβγάλματος/

Στύψιμο

Πρόγραμμα  
Εξοικονόμησης  

Ενέργειας

Εντατικό 
πλύσιμο

Turn & Wash
30°C

3,5
Η καλύτερη λύση για καθημερινή πλύση. Ιδιαίτερα χρήσιμο για ελαφρά και κανονικά λερωμένα 
υφάσματα από βαμβάκι ή συνθετικά υφάσματα, καθώς πλένει σε χαμηλή θερμοκρασία και 
μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.

– Ναι i – i – – – – – – 10001)

Συνθετικά
κρύο - 60°C 3.0 Για λερωμένα ρούχα από συνθετικές ίνες (όπως πολυεστέρας, πολυακρυλικά, βισκόζη, κ.λπ.) ή 

βαμβακερά/μικτά συνθετικά.
i Ναι i i i i i i i i i Μέγ.

Βαμβακερά 
κρύο - 95°C Μέγ. Συνήθως για πολύ λερωμένα και ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα. i Ναι i i i i i i i i i Μέγ.

Eco Βαμβακερά 

40 - 60°C
Μέγ. Για κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα. Το τυπικό πρόγραμμα πλύσης για βαμβακερά στους 

40 °C και 60 °C και το πιο αποτελεσματικό όσον αφορά την κατανάλωση νερού και ενέργειας. 
– Ναι i – i – i i i – – Μέγ.

Μικτά
κρύο - 40°C Μέγ. Για πλύσιμο ρούχων από μεικτά υφάσματα ή για μεικτό φορτίο βαμβακερών και συνθετικών, 

προστατεύοντας τις ίνες.
i Ναι i – i i i i i i – Μέγ.

Κιτ γυμναστικής
κρύο - 40°C 3,5

Κανονικά λερωμένα και αθλητικά είδη με ιδρώτα από βαμβάκι ή μικροΐνες. Περιλαμβάνει έναν 
κύκλοι πρόπλυσης – μπορείτε να προσθέσετε απορρυπαντικό στον θάλαμο πρόπλυσης. Μην 
χρησιμοποιείτε μαλακτικό.

i Ναι – – i i i i i i – 10001)

Bed and Bath
κρύο - 95°C

 
 3.5

Λευκά ή χρωματιστά κλινοσκεπάσματα από βαμβάκι και συνθετικό υλικό ή συνδυασμούς 
τους. Μειώνει τα μικρόβια και καθαρίζει απαλά, ακόμα και ευαίσθητα κλινοσκεπάσματα. Με 
ένα καλό ξέβγαλμα αποφεύγονται τα υπολείμματα απορρυπαντικού και γύρης. Προτιμήστε το 
απορρυπαντικό σκόνης για αυτό το πρόγραμμα.

i Ναι i i i i i i i i – Μέγ.

 

Μάλλινα
20°C 20°

1.0
Όλα τα μάλλινα ρούχα μπορούν να πλυθούν με το πρόγραμμα “Μάλλινα“ ακόμη και αυτά που 
στην ετικέτα τους έχουν το σύμβολο για “πλύσιμο μόνο στο χέρι“. Για καλύτερα αποτελέσματα, 
χρησιμοποιήστε ειδικά απορρυπαντικά και μην υπερβαίνετε τα δηλωμένα μέγιστα kg ρούχων.

– Ναι i – i – – i i – – 10001)

Ευαίσθητα
30°C 30° 1.5 Για πλύση εξαιρετικά ευαίσθητων ρούχων. Κατά προτίμηση, αναποδογυρίστε τα ρούχα πριν 

από την πλύση.
– Ναι i – i – – i i i – 10001)

Χρώματα
40°C 40° 3,5 Από ελαφρώς λερωμένα ρούχα, βαμβακερά, συνθετικά ή μεικτά και ευαίσθητα. Βοηθά στη 

διατήρηση των χρωμάτων.
– Ναι i i i – i i i i – Μέγ.

Βαμβακερά
30°C 30°

3.5 Για γρήγορη πλύση ελαφρώς λερωμένων ρούχων. Ο κύκλος διαρκεί μόνο 30 λεπτά, 
εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.

– Ναι i – i – – – i i – Μέγ.

Συνθετικά
30°C 30°

3.0 Ενισχυμένος κύκλος για ελαφρώς λερωμένα ρούχα από συνθετικές ίνες (όπως πολυεστέρα, 
πολυακρυλικό, βισκόζη κ.λπ.) ή βαμβακερά / μεικτά συνθετικά.

– Ναι i – i – i i i i – Μέγ.

Στύψιμο + Άντληση – Μέγ. Ξεχωριστό εντατικό πρόγραμμα στυψίματος. Για ανθεκτικά ρούχα. – – – – i – – – –/i – – Μέγ.

Ξέβγαλμα + Στύψιμο – Μέγ. Ξεχωριστό πρόγραμμα ξεβγάλματος και εντατικού στυψίματος. Για ανθεκτικά ρούχα. – – i – i – i – i – – Μέγ.
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EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

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



• Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, 
εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή πρόπλυσης.

Κουμπί “Επιπλέον στύψιμο”
• Βοηθά στο να μη μένουν υπολείμματα απορρυπαντικού στα 

ρούχα, παρατείνοντας τη φάση ξεβγάλματος. 
• Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για το πλύσιμο 

μωρουδιακών ρούχων, για άτομα με αλλεργίες και για περιοχές 
με νερό χαμηλής σκληρότητας.”

Κουμπί “Επίπεδο βρωμιάς”
• Το επίπεδο βρωμιάς είναι μια επιλογή που λειτουργεί σε 3 

διαφορετικά επίπεδα (Σκληρή, Μεσαία και Χαμηλή) που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για τη σωστή δράση πλύσης, ανάλογα με τις 
ανάγκες καθαρισμού:

 - Σκληρή: υψηλά επίπεδα βρωμιάς, απομακρύνοντας τους πιο 
δύσκολους λεκέδες.

 - Μεσαία: καθημερινές βρωμιές.
 - Χαμηλή: ελαφροί λεκέδες.

• Δεν μπορείτε να επιλέξετε όλους τους βαθμούς ακαθαρσίας 
για ένα πρόγραμμα.

Κουμπί  “Ακύρωση ξεβγάλματος/Στύψιμο”
• Κάθε πρόγραμμα έχει μια προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος.
• Πατήστε το κουμπί για να ορίσετε μια άλλη ταχύτητα στυψίματος.
• Αν επιλέξετε ταχύτητα στυψίματος “0”, το τελικό στύψιμο 

ακυρώνεται και στραγγίζεται μόνο το νερό. Ωστόσο, οι 
ενδιάμεσες φάσεις στυψίματος εκτελούνται κατά το ξέβγαλμα. 

• Αν επιλέξετε “Κράτημα ξεβγάλματος”, τα ρούχα παραμένουν 
μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος χωρίς να 
ακολουθεί ο τελικός κύκλος στυψίματος ώστε να αποφευχθεί 
το τσαλάκωμα και το ξεθώριασμα των χρωμάτων. Για να 
ενεργοποιήσετε το “Κράτημα ξεβγάλματος”, πατήστε το κουμπί 
“Στύψιμο” επαναλαμβανόμενα έως ότου το σύμβολο “Κράτημα 
ξεβγάλματος” στην οθόνη ανάψει. 

 - Το πρόγραμμα πλύσης σταματά στο “Κράτημα ξεβγάλματος” 
όταν το σύμβολο “Κράτημα ξεβγάλματος” στην οθόνη 
αναβοσβήνει. Η λυχνία του κουμπιού “Έναρξη/Παύση” 
αναβοσβήνει επίσης.

 - Για να τερματίσετε το “Κράτημα ξεβγάλματος” με στύψιμο των 
ρούχων, πατήστε “Έναρξη/Παύση” - θα πραγματοποιηθεί 
στύψιμο των ρούχων με την προεπιλεγμένη ταχύτητα 
στυψίματος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια άλλη ταχύτητα 
στυψίματος με το κουμπί “Στύψιμο” προτού θέσετε τον κύκλο 
στυψίματος σε λειτουργία πατώντας “Έναρξη/Παύση”.

 - Για να τερματίσετε το “Κράτημα ξεβγάλματος” στραγγίζοντας 
το νερό χωρίς στύψιμο, πατήστε το κουμπί “Στύψιμο” έως 
ότου η ταχύτητα στυψίματος “0” εμφανιστεί στην οθόνη. 
Στη συνέχεια, πατήστε “Έναρξη/Παύση” για να ξεκινήσει 
η αποστράγγιση. Μην αφήνετε τα ρούχα να μουλιάσουν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα στο “Κράτημα ξεβγάλματος” (ειδικά 
τα μεταξωτά).

Κουμπί  “Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας”
• 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).
• Επιλέγεται κυρίως για προγράμματα με χαμηλές θερμοκρασίες. 
Κουμπί “Εντατικό πλύσιμο”
• Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν χρησιμοποιείτε 

ένα πρόσθετο πλύσης για απομάκρυνση λεκέδων - θα 
βελτιστοποιήσει την απόδοση του προσθέτου για καλύτερη 
απόδοση πλύσης και αφαίρεση λεκέδων.

• Χρησιμοποιήστε την με μέγιστο φορτίο. Προσθέστε το 
κατάλληλο πρόσθετο πλύσης για απομάκρυνση των λεκέδεων 
(σκόνη) στην κύρια πλύση 

• Το πρόγραμμα ενδέχεται να παραταθεί κατά έως 10 λεπτά. 
Κατάλληλο για χρήση με προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων 
και λευκαντικά με βάση το οξυγόνο. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται χλωρίνη και υπερβαρικά λευκαντικά!

ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ ΈΝΑΡΞΗΣ
Για να ρυθμίσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα να ξεκινήσει σε 
μεταγενέστερο χρόνο, πατήστε το κουμπί “Καθυστέρηση 
έναρξης” για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης. 
Το λαμπάκι του κουμπιού επιλογής “Καθυστέρηση έναρξης” 
ανάβει και σβήνει όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αφού πατήστε 
το κουμπί “Έναρξη/Παύση”, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση 
του χρόνου. Η ένδειξη καθυστέρησης έναρξης στην οθόνη 
εξαφανίζεται όταν το πρόγραμμα ξεκινάει και στη θέση της 
εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος του προγράμματος. Ο 
προεπιλεγμένος αριθμός ωρών μπορεί να μειωθεί πατώντας ξανά 
το κουμπί “Καθυστέρηση έναρξης”. Μην χρησιμοποιείτε υγρό 
απορρυπαντικό όταν ενεργοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία. 
Για ακύρωση της λειτουργίας “Καθυστέρηση έναρξης” γυρίστε 
τον επιλογέα προγράμματος σε άλλη θέση.

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. Όταν ολοκληρωθεί η φάση του 
προγράμματος, η αντίστοιχη ένδειξη σβήνει.

ΕΝΔΕΙΞΗ “ΠΌΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΗ”
Μετά την έναρξη ενός προγράμματος, η λυχνία ανάβει για να 
υποδείξει ότι το καπάκι δεν ανοίγει. Κατά τη διάρκεια ενός 
προγράμματος πλύσης, το καπάκι παραμένει κλειδωμένο 
και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραβιαστεί. Για να 

1. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ
 Φορτώστε το πλυντήριο ρούχων, κλείστε την πόρτα του 
κάδου και ελέγξτε, εάν είναι σωστά κλεισμένη.

2. Προσθέστε απορρυπαντικό και ενδεχομένως πρόσθετα 
πλύσης, όπως περιγράφεται στην μπροστινή πλευρά και στις 
οδηγίες χειρισμού.

3. Κλείστε το καπάκι.
4. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο 

επιθυμητό πρόγραμμα. Η οθόνη δείχνει τη διάρκεια του 
επιλεγμένου προγράμματος (σε ώρες και λεπτά) και η 
ένδειξη του πλήκτρου “Έναρξη/Παύση” αναβοσβήνει. Η 
θερμοκρασία και ο αριθμός στροφών στυψίματος μπορούν 
πατώντας το πλήκτρο θερμοκρασίας ή στυψίματος 
να αλλάξει. 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 “Οff” και στη συνέχεια πάλι 
στο επιθυμητό πρόγραμμα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια επιλογή 
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η επιλογή 
θα εφαρμοστεί εφόσον δεν έχει εκτελεστεί ήδη η αντίστοιχη φάση 
του προγράμματος.
Κουμπί “Εύκολο Σιδέρωμα”
• Μειώνει τις πτυχώσεις με την βοήθεια αυξημένης  ποσότητας 

νερού και απαλών στροφών. 
Κουμπί “Πρόπλυση”
• Μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα (για παράδειγμα, με άμμο, 

χώμα). Ο χρόνος του κύκλου αυξάνεται κατά περίπου 19 λεπτά.

ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανατρέξτε στην ενότητα “Ακύρωση 
(Επαναφορά) προγράμματος σε εξέλιξη πριν από το τέλος”.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝS 

Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου για την 
αποφυγή μη κατάλληλης χρήσης (πχ. από παιδιά).
• Πατήστε και τα δύο κουμπιά κλειδώματος ταυτόχρονα και 

κρατήστε τα πατημένα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το 
σύμβολο 

• κλειδώματος στην οθόνη ανάβει. Για να ξεκλειδώσετε τα 
κουμπιά αργότερα: επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ
Σε περίπτωση βλάβης ή προβλημάτων, ανατρέξτε στον „Οδηγό 
αντιμετώπισης προβλημάτων“ των Οδηγιών χρήσης.

Παροχή νερού κλειστή - 
καθόλου ή μη επαρκής είσοδος νερού.

΄Ελεγχος σέρβις - 
βλάβη ή δυσλειτουργία ηλεκτρικού εξαρτήματος.

Καθάρισμα φίλτρου - 
το απόνερα δεν στραγγίζονται.
Η ένδειξη ταχύτητας στυψίματος στην οθόνη αναβοσβήνει: 
ανισορροπία φορτίου κατά το στύψιμο.

• 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ένδειξη “Πόρτα ασφαλισμένη” σβήνει και στην οθόνη 
εμφανίζεται το μήνυμα “End”. Μετά από ένα τέταρτο, το 
πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί εντελώς για την εξοικονόμηση 
ενέργειας.

1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 
“Off”.

2. Κλείστε τη βρύση νερού.
3. Ανοίξτε το καπάκι και τον κάδο και αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Αφήστε το καπάκι ανοικτό για λίγη ώρα, ώστε να στεγνώσει το 

εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Το σύμβολο θα ανάψει στο τέλος του προγράμματος εάν έχετε 
χρησιμοποιήσει υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. 
Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό την επόμενη φορά. Αν 
το σύμβολο ανάβει και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Fod”, 
αυτό σημαίνει ότι η υπερβολική ποσότητα αφρού διέκοψε τη 
διαδικασία πλυσίματος. Ανατρέξτε στον «Οδηγό αντιμετώπισης 
προβλημάτων» που περιέχεται στις οδηγίες χρήσης.

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/ Άντληση” ακυρώνει ένα πρόγραμμα 
πριν το τέλος. 
• Πατήστε το κουμπί “Επαναφορά/ Άντληση”  για τουλάχιστον 

3 δευτερόλεπτα. Αν υπάρχει νερό, θα αποστραγγιστεί για να 
μπορέσετε να ανοίξετε το καπάκι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας 0,11 W / στην κατάσταση αναμονής 0,11 W.

Πρόγραμμα
Θερμοκ-

ρασία
(°C)

Φορτίο

(kg)

Νερό

(l)

Ενέργεια

(kWh)
Κατά προσέγγιση διάρκεια 

προγράμματος  (ώρε : λεπ) %
Turn & Wash 30 3.5 43 0.40 0:45

Συνθετικά 60 3.0 54* 0.89 2:05
40

Συνθετικά 40 3.0 50 0.56 1:50
Βαμβακερά 95 7.0 58* 2.10 2:35

64Βαμβακερά 60 7.0 52 1.33 2:35
Βαμβακερά 40 7.0 64 0.99 3:00

Eco Βαμβακερά ** 60 7.0 48 0.90 4:00
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Eco Βαμβακερά ** 60 3.5 34 0.75 2:50
Eco Βαμβακερά ** 40 7.0 48 0.75 2:45
Eco Βαμβακερά ** 40 3.5 34 0.65 2:30

Μικτά 40 7.0 55 0.80 2:00
Κιτ γυμναστικής 40 3.5 57 0.75 1:30

Bed and Bath 60 3.5 55 1.10 2:00
Μάλλινα 20 1.0 40 0.10 0:35

Ευαίσθητα 30 1.5 50 0.50 0:45
Χρώματα 40 3.5 40 0.47 0:59

Βαμβακερά 30 3.5 42 0.25 0:30
Συνθετικά 30 3.0 40 0.31 0:50

Οι τιμές κατανάλωσης υπολογίστηκαν σε κανονικές συνθήκες σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60 456. Τα στοιχεία οικιακής κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν 
σε σύγκριση με τις τιμές του πίνακα σε ό,τι αφορά την πίεση και τη θερμοκρασία παροχής νερού, το φορτίο και το είδος της πλύσης. Τα στοιχεία κατανάλωσης 
νερού και ενέργειας αναφέρονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση των προγραμμάτων. Εάν ενεργοποιηθούν ειδικές επιλογές ή εάν τροποποιηθεί η ταχύτητα 
στυψίματος ή η θερμοκρασία, τα στοιχεία κατανάλωσης θα μεταβληθούν.

  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.

* Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προστίθεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντλία αδειάσει το νερό.
**  Συνήθης πρόγραμμα για βαμβακερά και βάση για την ενεργειακή σήμανση. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας η πραγματική θερμοκρασία του νερού 

μπορεί να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία του προγράμματος.


