
 

INSTRUCTION MANUAL 

Οδηγίες χρήσεως 

 

Washing Machine 

Πλυντήριο Ρούχων 

PWI 854 

PWI 959 

PWI 1064 

 

 

Πριν από τη χρήση του πλυντηρίου παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.  

Before operating this washing machine, please read these instructions carefully. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Για την προστασία της ασφάλειας και της περιουσίας όσων χρησιμοποιούν τη συσκευή, 

τηρείτε και ακολουθείτε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Διαβάστε το παρακάτω πρίν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή 

Οι παρακάτω περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται σε ΚΙΝΔΥΝΟ και ΠΡΟΣΟΧΗ ανάλογα με τη 

βλάβη που θα προκαλέσουν σε περίπτωση κακής χρήσης και περιγράφονται αντίστοιχα 

σύμφωνα με τα παρακάτω σύμβολα. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Αν δεν προσέξετε, η κακή χρήση μπορεί να 
οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό.  

ΠΡΟΣΟΧΗ  Αν δεν προσέξετε, η κακή χρήση μπορεί να 
οδηγήσει σε ατύχημα ή ζημιές. 

   

Αυτό το σύμβολο δείχνει 
προσοχή ή κίνδυνο 

Αυτό το σύμβολο δείχνει 
απαγορευμένη ενέργεια 

Αυτό το σύμβολο δείχνει 
υποχρεωτική ενεργεια που 
πρέπει να γίνει. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η επισκευή της συσκευής πρέπει να 
γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους 
τεχνικούς προς αποφυγή 
ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή 

τραυματισμού.  

Η συσκευή διαθέτει 
καλώδιο γείωσης. 
Χρησιμοποιείτε 
κατάλληλη πρίζα. 

 

Βγάζετε την πρίζα με στεγνά 
χέρια μόνο. Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας 
 

Χρησιμοποιείτε πρίζα χωρίς πολύπριζο, με ενδειξεις 
ρεύματος όπως αυτές που αναγράφονται.  

Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο αν 
είναι φθαρμένο ή χαλαρό. 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, 
βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς.  
Μην τραβάτε, φθείρετε ή γυρίζετε 
το καλώδιο. Επίσης, μην 
τοποθετείτε βάρος στο καλώδιο. 

Το πλυντήριο δεν πρέπει να τοποθετείται σε μέρη με 
υγρασία ή εκτεθειμένα στον άνεμο ή τη βροχη.  

 

Μη ρίχνετε νερό στη 
συσκευή κατά την 
διάρκεια της συντήρησης 
ή επισκευής. Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας ή 
βραχυκυκλώματος. 

Καθαρίζετε το καλώδιο αν είναι 
λερωμένο, ειδικά στην άκρη του. 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, 
βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς. 
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Μη βάζετε χημικά 
όπως βενζίνη, 
οινόπνευμα, 
διαλυτικά μέσα ή 
γύρω από τη 
συσκευή. Κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς ή 
τραυματισμού. 

Το πλυντήριο ρούχων 
δεν πρέπει να βρίσκεται 
κοντά σε εστίες με 
φλόγα, 
εντομοαπωθητικά, ή 
εστίες θερμότητας. Μην το χρησιμοποιείτε όταν 
υπάρχει διαρροή αερίου.   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον κάδο. Μη βάζετε κουτιά 

ή ράφια δίπλα στη συσκευή. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη 

για χρήση από παιδιά και άτομα με περιορισμένη 

φυσική,νοητική ή αισθητική αντίληψη και γνώση εκτός και αν 

επιτηρούνται από κάποιον ενήλικο υπεύθυνο για την 

ασφάλειά τους.  

Το κρύσταλλο της πόρτας ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της πλύσης. Μην 

το ακουμπάτε όταν η συσκευή λειτουργεί.  

Αν χρειαστεί να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης, 

περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία και να είναι ασφαλές να την ανοίξετε.  

Η συσκευασία μπορεί να είναι επικίνδυνη για τα παιδιά. Απομακρύνετέ την από τα παιδιά 

αφού την αφαιρέσετε.   

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Μην τραβάτε το καλώδιο 
από την πρίζα. Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας, 
βραχυκυκλώματος ή 
πυρκαγιάς.  

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα 
όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

Κατά τη συντήρηση ή επισκευή της 
συσκευής αποσυνδέστε από το ρεύμα 
με στεγνά χέρια. Κίνδυνος διαρροής. 
Εάν το καλώδιο παροχής είναι 
φθαρμένο, πρέπει να αλλαχθεί από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

Μην καθαρίζετε τη συσκευή 
και μην ρίχνετε νερό για 
πλύση με θερμοκρασία άνω 
των 50°C.  Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας, διαρροής ή 
παραμόρφωσης των πλαστικών μερών.  

Μην πλένετε αδιάβροχα 
ρούχα ή υφάσματα στο 
πλυντήριο, όπως 
υπνόσακκους, θήκες και 
εξαρτήματα αθλητικού 
εξοπλισμού, ποδηλάτων, 
αυτοκινήτων. Κίνδυνος 
κραδασμών κατά στο 
στύψιμο και ζημιάς στο πλυντήριο, τα υφάσματα και 
το πάτωμα ή τους τοίχους.  

Μη στέκεστε ή βάζετε βάρος στο πάνω μέρος της 
συσκευής. Κίνδυνος παραμόρφωσης ή ζημιάς. 
 
Πάντα να μεταφέρεται από δύο άτομα κατά τη 
μεταφορά.  
 

Κρατήστε τα χέρια και 
πόδια μακριά από το 
κάτω μέρος της 
συσκευής κατά τη 
διάρκεια της πλύσης. 
Τα μηχανικά μέρη της 
συσκευής μπροεί να σας τραυματίσουν.  
 

Ελέγξτε ότι η παροχή νερού είναι 
ανοικτή πριν την πλύση. Βεβαιωθείτε 
ότι ο σφικτήρας έχει εφαρμόσει καλά 
στην παροχή και δεν είναι πολύ 
χαλαρός ή πολύ σφιχτός. 
Μη χρησιμοποιείτε παλιούς σωλήνες 
παροχής στο νέο σας πλυντήριο. 
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Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο κάτω 
μέρος της συσκευής με χαλιά, πετσέτες ή άλλα 
αντικείμενα.  

Η παροχή νερού 
πρέπει να 
ασφαλίζει σφιχτά 
στη συσκευή. Σε 
αντίθετη 
περίπτωση μπορεί 
να οδηγήσει σε 
διαρροή νερού. 
Εάν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
τα παξιμάδια μπορεί να χαλαρώσουν, να τα ελέγχετε 
και να τα σφίγγετε περιοδικά.  

Κλείνετε την παροχή νερου όταν δε χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή. Για να αποφύγετε φθορές από διαρροή.   
 

 

Οδηγίες εγκατάστασης 

Μεταφορά 

Δύο άτομα απαιτούνται για τη μεταφορά της 

συσκευής. Κρατάτε τη συσκευή από το πλάι για τη 

μεταφορά.  

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδο, σκληρό 

δάπεδο που δεν γλιστράει. Μην τοποθετείτε τη 

συσκευή σε μαλακές επιφάνειες, παλέτες ή ξύλινο 

δάπεδο. 

Τοποθέτηση συσκευής 

 

 

 

 

 

 

Όχι σε επικλινές δάπεδο Όχι σε βάση Όχι σε κυρτό ή σπασμένο 

δάπεδο 
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Αφαιρέστε τις βίδες μεταφοράς 

Για την προστασία της συσκευής κατά τη 

μεταφορά, υπάρχουν τοποθετημένες 4 βίδες 

στην πλάτη της συσκευή. Αφαιρέστε τις πρριν τη 

χρήση (εναλλακτικά θα υπάρχει κραδασμός, 

θόρυβος και κίνδυνος καταστροφής του κάδου) 

1. Ξεβιδώστε τις 4 βίδες με ένα κλειδί.  

2. Τραβήξτε τις οριζοντίως 

3. Τοποθετήστε τις προστατευτικές τάπες 

που υπάρχουν στο εσωτερικό του κάδου 

• Ζητήστε από εξουσιοδοτημένο 

τεχνικό να κάνει την 

εγκατάσταση. 

• Κρατήστε τις βίδες μεταφοράς 

για μελλοντική χρήση σε 

περίπτωση μετακόμισης. 

• Όπως φαίνεται στην εικόνα, βεβαιωθείτε ότι το φελιζολ της συσκευασίας 

έχει αφαιρεθεί πριν από τη χρήση, και ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί στο 

δάπεδο.  

Οριζοντίωση συσκευής 

Εάν η συσκευή δεν είναι οριζόντια υπάρχει κίμδυνος κραδασμών, θορύβου και 

προβληματικής λειτουργίας της συσκευής. Ρυθμίστε τα μπροστινά ποδαράκια ως εξής: 

1. Ελέγξτε εάν το πλυντήριο είναι επίπεδο χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι.  

2. Αν είναι απαραίτητο ρυθμίστε τα ποδαράκια του πλυντηρίου, βιδώνοντας ή 

ξεβιδώνοντας όπως φαίνεται στην εικόνα.  

3. Τοποθετήστε τα χέρια σας διαγώνια στο πάνω μέρος της συσκευής, πιέστε και 

ανακινήστε το πλυντήριο για να βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερό.  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Σύνδεση σωλήνα παροχής στη βρύση 

1. Ελέγξτε ότι η φλάτζα είναι σωστά τοποθετημένη  στο άκρο του σωλήνα. 

2. Τοποθετήστε την γωνιακή άκρη του σωλήνα στη βαλβίδα εισαγωγής στο πλυντήριο. 

Σφίξτε το παξιμάδι με το χέρι.  

3. Τοποθετήστε την ευθεία άκρη του σωλήνα στη βρύση. Σφίξτε το παξιμάδι με το 

χέρι. 

4. Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε για διαρροές. Σφίξτε τα 

παξιμάδια ξανά σε περίπτωση διαρροής. Εάν η πίεση του 

νερού είναι ισχυρή, ανοίξτε τη βρύση σταδιακά ή μερικώς. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Μη χρησιμοποιείτε νερό με θερμοκρασια υψηλότερη από 50°C.  

• Εάν η βρύση δεν έχει σπείρωμα για να βιδώσει ο σωλήνας παροχής, καλέστε 

υδραυλικό για να την αλλάξει.  

Σύνδεση σωλήνα παροχής στο πλυντήριο 

Γυρίστε το παξιμάδι δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στην 

εισαγωγή της βαλβίδας του πλυντηρίου.  

Γυρίστε το παξιμάδι αριστερόστροφα αφού κλείσετε τη βρύση, 

όταν θέλετε να αφαιρέσετε το σωλήνα παροχής.  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής 

1. Όταν το πλυντήριο δε λειτουργεί, 

τοποθετήστε το σωλήνα στο πίσω 

μέρος της συσκευής (εικ. 1) 

2. Όταν το πλυντήριο λειτουργεί, 

τοποθετήστε το σωλήνα στο 

νιπτήρα (εικ. 2) ή σε μόνιμη 

αποχέτευση εάν υπάρχει, 

προσέχοντας να μην τσακίσει ο 

σωλήνας.  

3. Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας 

τακτικά για να λειτουργεί σωστά η 

συσκευή.  

Σημείωση: Μη βγάζετε το άγκιστρο του σωλήνα εξαγωγής από το πίσω μέρος του 

πλυντηρίου διότι μπορεί το νερό να μην αποχετεύεται σωστά.  
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ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Συστήνουμε στην πρώτη χρήση να λειτουργήσετε τη συσκευή στο πρόγραμμα 

καθαρισμού κάδου. 

• Μην ξεχνάτε να κλείνετε την παροχη του νερού και το ρεύμα μετά από κάθε χρήση.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θήκη  

απορρυπαντικού 

Πίνακας ελέγχου 

Ρυθμιζόμενα 

ποδαράκια 

Βαλβίδα 

εισαγωγής 

νερού  

Καλώδιο 

ρεύματος 

Πλαίσιο  

Πόρτα πλυντηρίου  
Κάδος 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

EN 60456-2016 

Ονομαστική 
χωρητικότητα πλύσης 

8 Kg 9 Kg 10 Kg 

Ονομαστική ταχύτητα 
στιψίματος 

1200rpm 1400rpm 1400rpm 

Ονομαστική 
χωρητικότητα 
στεγνώματος 

- - - 

Ονομαστική ισχύς 
στεγνώματος 

- - - 

Μέγιστη ένταση 10A 10A 10A 

Ονομαστική τάση 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 

Ονομαστική ισχύς 
θέρμανσης 

1800W 1800W 1800W 

Ονομαστική ισχύς 2000W 2000W 2000W 

Στάθμη θορύβου <60dB <60dB <60dB 

Στάθμη θορύβου 
στιψίματος 

<72dB <76dB <72dB 

Ενεργειακή απόδοση  A+++ A+++ A+++ 

Ετήσια κατανάλωση 
νερού 

8550 lt 9240 lt 9700 lt 

Ετήσια κατανάλωση 
ενέργειας 

158kWh 162kWh 185kWh 

Απόδοση πλύσης 1,03 1,03 1,03 

Πίεση νερού 0,03-1Mpa 0,03-1Mpa 0,03-1Mpa 

Διαστάσεις 600x595x850 600x595x850 600x635x850 

 

 

 

 

Κλειδί Σωλήνας 

εισαγωγής νερού  

Οδηγίες χρήσεως 

 

Tάπα (4 τεμ) 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

EN 60456-2020 

Ονομαστική 
χωρητικότητα πλύσης 

8 Kg 9 Kg 10 Kg 

Ονομαστική ταχύτητα 
στιψίματος 

1200rpm 1400rpm 1400rpm 

Ονομαστική 
χωρητικότητα 
στεγνώματος 

- - - 

Ονομαστική ισχύς 
στεγνώματος 

- - - 

Μέγιστη ένταση 10A 10A 10A 

Ονομαστική τάση 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 

Ονομαστική ισχύς 
θέρμανσης 

1800W 1800W 1800W 

Ονομαστική ισχύς 2000W 2000W 2000W 

Κλάση θορύβου A B C 

Στάθμη θορύβου 
στιψίματος 

<72dB <76dB <72dB 

Ενεργειακή απόδοση  B B B 

Κατανάλωση νερού 
ανά κύκλο πλύσης 

40 lt 42 lt 44 lt 

Μέση ενεργειακή 
κατανάλωση/100 
κύκλους 

54 kWh 57 kWh 58 kWh 

Απόδοση πλύσης 1,03 1,03 1,03 

Πίεση νερού 0,03-1Mpa 0,03-1Mpa 0,03-1Mpa 

Διαστάσεις 600x595x850 600x595x850 600x635x850 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ 

Όταν η συσκευή λειτουργεί, η πόρτα κλείνει αυτόματα. Δεν μπορεί να ανοίξει.  

ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Όταν η συσκευή λειτουργεί, πιέστε το πλήκτρο “START/STOP”. Η πόρτα ξεκλειδώνει όταν 

σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος.  

• Αν τραβήξετε το καλώδιο από το ρεύμα ή γίνει διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια 

της λειτουργίας, η πόρτα δεν απασφαλίζει αυτόματα.  

• Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας =, υπάρχει περίπτωση να 

βγει αφρός από το απορρυπαντικό. Καθαρίστε τον με μια πετσέτα.  

• Η πόρτα δεν απασφαλίζει όταν το πλυντήριο λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες 

για λόγους ασφαλείας. 

• Η πόρτα δεν απασφαλίζει όταν η θερμοκρασία του νερού είναι υψηλή για λόγους 

ασφαλείας.  
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗΣ 

Θήκη σκόνης 
απορρυπαντικού  

• Για τα απορρυπαντικά που 
δεν διαλύονται όπως τα 
υπολλείματα σκόνης, 
διαλύστε τα στην αρχή και 
μετά ρίξτε τα στη θήκη.  

 

Θήκη υγρού 
απορρυπαντικού και 
χλωρίνης 

• Χρησιμοποιείτε υγρά 
συνθετικά απορρυπαντικά 
που δεν αφρίζουν έντονα.  

• Διαλύετε τα συμπυκνωμένα 
υγρά απορρυπαντικά με 
νερό πριν τα ρίξετε στη θήκη. 

Μαλακτικό 
 

• Βάλτε το στη θήκη πριν την 
πλύση. Θα μπει αυτόματα 
στον κάδο στον τελευταίο 
κύκλο ξεβγάλματος. 

• Διαλύετε τα συμπυκνωμένα 
μαλακτικά με νερό πριν τα 
ρίξετε στη θήκη.   

• Μην γεμίζετε τη θήκη πάνω 
από τη μέγιστη στάθμη. 

  

• Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών που δημιουργούν πολύ αφρό.  

• Χρησιμοποιείτε τα απορρυπαντικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

• Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού οδηγεί σε μεγάλη ποσότητα αφρού και 

επηρρεάζει το ξέβγαλμα, με κίνδυνο να προκληθεί βλάβη.  

• Επιλέγετε κατάλληλα απορρυπαντικά σύμφωνα με τον τύπο και το χρώμα των 

ρούχων, τη θερμοκρασία του νερού και την ποσότητα των λεκέδων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θήκη πρόπλυσης υγρού 
απορρυπαντικού  
 

• Μπορείτε να προσθέσετε απορρυπαντικό 
για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα 
πλύσης. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 

Η αποδοτικότητα της πλύσης καθορίζεται από την ποιότητα του απορρυπαντικού. 

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό εγκεκριμένο για μηχανική πλύση.Αν πρέπει 

χρησιμοποιείτε συγκεκριμένο απορρυπαντικό, π.χ. για συνθετικά και μάλλινα 

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες και τις συστάσεις του κατασκευαστή.  

Μην χρησιμοποιείτε στεγνοκαθαριστικά όπως τριχλοροεθυλένιο και αντίστοιχα προϊόντα.  

Χρησιμοποιείτε το καταάλληλο απορρυπαντικό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  

   

        

 

Πρόγραμμα Είδος απορρυπαντικού 

Γενικό Ειδικό   Μαλακτικό 

Βαμβακερά L/P - O 

Ανάμικτα L/P - O 

Τζιν L/P - O 

Μάλλινα - L/P - 

Συνθετικά L/P  O 

Χειμερινά - L/P - 

Γρήγορη πλύση L/P - O 

Χρωματιστά  L/P L/P O 

Εσώρουχα L/P L O 

Μπλουζάκια L/P L O 

Παιδικά L/P L O 

Ξέβγαλμα και 
στίψιμο 

- - O 

Στίψιμο - - - 

Καθαρισμός 
κάδου 

- - - 

L= υγρό απορρυπαντικό, P= απορρυπαντικό σε σκόνη, Ο= προαιρετικό, - = μη χρήση 

Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό δε προτείνεται να χρησιμοποιείτε 

χρονοκαθυστέρηση. Συστήνουμε τη χρήση  

Σκόνης απορρυπαντικού από 20 εως 80°C. 

Απορρυπαντικού για μάλλινα από 20 εώς 30°C. 

*Επιλέγετε θερμοκρασία πλύσης 80°C μόνο για ιδιαίτερους υγειονομικούς λόγους. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πίνακας 

 

 

  

Έναρξη/Λήξη (Start/Stop)  

• Πιέστε το για να ξεκινήσει και πιέστε ξανά για να 

σταματήσει  

ON/OFF 

• Ανάβει και σβήνει το ρεύμα. Όταν το πρόγραμμα 

τελειώσει, η συσκευή σβήνει  αυτόματα. 

Επιλογή προγράμματος 

• Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα ανάλογα με τον τύπο των ρούχων και το 

επίπεδο των λεκέδων.  

Οθόνη 

• Όταν η συσκευή είναι αναμμένη , δείχνει ταχύτητα στιψίματος κλπ. 

• Όταν  η συσκευή είναι σε λειτουργία, δείχνει το  χρόνο πλύσης. 

• Όταν η συσκευή έχει βλάβη, δείχνει τον κωδικό σφάλματος. 

Πλήκτρο θερμοκρασίας 

• Επίλέξτε τη θερμοκρασία πλύσης ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος. 

• Το εύρος επιλογής θερμοκρασίας διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα. Ορισμένα 

έχουν περιορισμένο εύρος.  

• Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για 3’’ για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα 

πλήκτρων για την προστασία των παιδιών.  

 

 

 

Διακόπτης Οθόνη Πλήκτρα 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πλήκτρο ταχύτητας στιψίματος 

• Επιλέξτε την ταχύτητα στιψίματος ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

• Μερικά προγράμματα έχουν περιορισμό στην επιλογή ταχύτητας στιψίματος.  

 

Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης 

• Μπορείτε να επιλέξετε την καθυστέρηση έναρξης ή λήξης του προγράμματος 

πλύσης.  

Πλήκτρο επιπλέον ξεβγάλματος 

• Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να επιλέξετε την ποσότητα των επιπλέον ξεβγαλμάτων. 

• Το πλήκτρο αυτό δε λειτουργεί σε μερικά προγράμματα 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ  

Πρόγραμμα Μέγιστη 
χωρητικότητα 

Πληροφορίες 

Eco 40-60
 
   
 

Ονομαστική 
χωρητικότητα 

Δοκιμαστικό πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης 

Βαμβακερά 
  

Ονομαστική 
χωρητικότητα 

Πλύση βαμβακερών 
 

Ανάμικτα 
  
   
  
  

≤6 Kg 
 

Ανάμικτη πλύση βαμβακερών και συνθετικών 

Τζιν ≤ 5 Kg Πλύση τζιν 

Μάλλινα ≤ 2 Kg Πλύση μάλλινων που πλένονται στο πλυντήριο 

Συνθετικά ≤ 5 Kg Πλύση συνθετικών 

Χειμερινά ≤ 2 Kg Πλύση μπουφάν που πλένονται στο πλυντήριο 

Γρήγορη πλύση  ≤ 1 Kg Πλύση μικρής ποσότητας ελαφρά λερωμένων ρούχων   

Χρωματιστά ≤ 3 Kg Πλύση ρούχων με έντονα ή ανοικτά χρώματα 

Εσώρουχα ≤ 3 Kg Πλύση εσωρούχων 

Πουκάμισα ≤ 3 Kg Πλύση πουκάμισων 

Παιδικά ≤ 4 Kg Πλύση παιδικών 

Ξέβγαλμα και 
στίψιμο  

≤ 6 Kg Για ρούχα που θέλουν μόνο ξέβγαλμα και στίψιμο 

Στίψιμο ≤ 6 Kg Για ρούχα που θέλουν μόνο στίψιμο 

Καθαρισμός κάδου - Για τον καθαρισμό του κάδου χωρίς ρούχα 

 

Η φόρτωση του πλυντηρίου εώς τις παραπάνω συνιστώμενες ποσότητες με βάση τα 

αντίστοιχα προγράμματα θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ 

Οδηγίες για κανονικά ρούχα 

Διαδικασία 

1. Προετοιμασία 

• Βάλτε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα. 

• Γεμίστε τη θήκη του απορρυπαντικού 

• Ανοίξτε το διακόπτη του νερού, τοποθετήστε το σωλήνα εξαγωγής και συνδέστε 

το καλώδιο ρεύματος 

2. Ανάψτε τη συσκευή 

3. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα 

4. Επιλέξτε τις επιθυμητές λειτουργίες 

5. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/Λήξη (Start/Stop) 

6. Στο τέλος της πλύσης θα ακουστεί ηχητική ένδειξη.  

 

Οδηγίες για μάλλινα 

Διαδικασία 

• Ανάψτε τη συσκευή και επιλέξτε το πρόγραμμα μάλλινων 

Προσοχή 

• Ελέγξτε τα ταμπελάκια πλύσης των ρούχων πριν την πλύση.  

• Όταν ολοκληρωθεί η πλύση, αφαιρέστε και αερίστε τα ρούχα για να μην 

παραμορφωθούν. 

• Μη ρυθμίσετε τη θερμοκρασία πάνω από τους 40°C, για να μην χαλάσουν τα 

ρούχα.  

• Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό για μάλλινα για καλύτερη απόδοση πλύσης.   

• Ξεχωρίζετε τα πλυντήρια ανάμεσα σε ανοιχτά και σκούρα χρωματιστά ρούχα.  

 

Οδηγίες χρονοκαθυστέρησης 

Διαδικασία 

• Ανάψτε τη συσκευή, επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και τις επιθυμητές 

λειτουργίες 

• Πιέστε το πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης για να ορίσετε το χρόνο έναρξης. 

• Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/Λήξη (Start/Stop) για να ενεργοποιήσετε την 

καθυστερημένη έναρξη. (Η λειτουργία έχει ρύθμιση ανά ώρα και μέγιστο χρόνο 

καθυστέρησης τις 24 ώρες).  

Προσοχή 

• Εάν πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση, σβήστε τη συσκευή και ξεκινήστε τη ρύθμιση 

από την αρχή.  
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• Όταν επιβεβαιώσετε τη χρονοκαθυστέρηση, πιέστε το πλήκτρο. Ο χρόνος έναξης 

πλύσης θα εμφανιστεί για 5’’. 

• Ο χρόνος έναρξης μεταβάλλεται από την πίεση του νερού, την αποχέτευση, τον 

τύπο ρούχων και τη θερμοκρασία νερού.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Προσθήκη ρούχων κατά την πλύση 

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για να προσθέσετε ρούχα όταν η συσκευή λειτουργεί.  

Διαδικασία 

• Κατά τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/Λήξη (Start/Stop), μέχρι το ρολόι να 

σβήσει. Η πόρτα απασφαλίζει. Προσθέστε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα. Πιέστε 

το πλήκτρο Έναρξη/Λήξη (Start/Stop) για να συνεχιστεί η πλύση. 

• Μην ζορίζετε την πόρτα κατά το άνοιγμα γιατί μπορεί να σπάσει. Βεβαιωθείτε ότι 

ακούσαε την απασφάλιση του μικροδιακόπτη πριν το άνοιγμα. 

• Αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα αφρού, καθαρίστε με ένα πανί μετά το άνοιγμα. 

 

Λειτουργία προστασίας παιδιών 

Αν η πόρτα ανοιχτεί ξανα πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, η συσκευη θα ενεργοποιήσει τη 

λειτουργία προστασίας παιδιών αυτόματα κατά τη λειτουργία.  

Στην αρχή η πόρτα θα ανοίξει και το μοτέρ θα λειτουργει για λίγο. Στη συνέχεια η πόρτα θα 

ξεκλειδώσει για λίγο μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία. Εάν στο χρόνο αναμονής η πόρτα 

ανοίξει, η συσκευή θα σταματήσει.  

Απενεργοποίηση βομβητή 

Για να μην ακούγεται ήχος στο τέλος της πλύσης 

Διαδικασία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

Ανάψτε τη συσκευή και πιέστε το πλήκτρο Ταχύτητας Στιψίματος μέχρι να ακουστεί ήχος. 

Αφήστε το πλήκτρο για την απενεργοποίηση της λειτουργίας. Επαναλάβετε τη διαδικασία 

για να επανενεργοποιήσετε την λειτουργία. 

Λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων 

Ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για να αποφύγετε την πιθανότητα να πειράξουν τα παιδιά τη 

συσκευή κατά τη λειτουργία της. Η πόρτα δεν θα ανοίγει και τα πλήκτρα (πλην του POWER) 

δε θα λειτουργούν.  

Διαδικασία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

Ανάψτε τη συσκευή και πιέστε το πλήκτρο θερμοκρασίας για 3’’ μέχρι να ακουστεί ήχος. Η 

λειτουργία ενεργοποιήθηκε. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να απενεργοποιήσετε την 

λειτουργία. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

• Φροντίστε τη συσκευή τακτικά για να μεγιστοποιήσετε το χρόνο ζωής της. 

• Κατά τη συντήρηση βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. 

 

Σώμα πλυντήριου  

• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να το καθαρίσετε μετά από κάθε πλύση. Αν 

είναι βρώμικο χρησιμοποιήστε κάποιο ελαφρύ απορρυπαντικό.  

• Μην ψεκαζετε νερό απευθείας στη συσκευή 

• Απαγορεύεται η χρήση διαλυτικών, βενζίνης ή σκόνης για τον καθαρισμό.  

Λάστιχο πόρτας 

Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για τον καθαρισμό του μετά από κάθε πλύση. Αφαιρέστε 

μεταλλικά αντικείμενα ή κέρματα που τυχόν βρείτε.  

 

Καθαρισμός Σαπουνοθήκης 

Καθαρίζετε τη σαπουνοθήκη τακτικά. Αφαιρέστε ολόκληρο το συρτάρι και πλύντε το με 

νερό. Αφαιρέστε πιέζοντας το άγκιστρο και τραβώντας ταυτόχρονα όπως στην εικόνα. 

 

 

Καθαρισμός βαλβίδας εισαγωγής (κάθε εξάμηνο) 

1. Ξεβιδώστε το σωλήνα εισαγωγής 

2. Αφαιρέστε το προστατευτικό φίλτρο 

3. Καθαρίστε το με μια παλιά οδοντόβουρτσα και ξαναβάλτε το στη θέση του. 

4. Συνδέστε το σωλήνα εισαγωγής μετά τον καθαρισμό. 

 

Καθαρισμός κάδου (κάθε μήνα) 

Μετά από συνεχείς χρήσεις, στον κάδο παραμένουν υπολλείματα. Η λειτουργία 

καθαρισμού κάδου φροντίζει τον κάδο και το τύμπανο. Προσοχή, μη βάζετε ρούχα ή 

απορρυπαντικά κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας.  
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Πάγωμα νερού στο σωλήνα εισαγωγής 

1. Τοποθετήστε μια πετσέτα με καυτό νερό γύρω από τη βρύση και τη σωλήνα. 

2. Αποσυνδέστε την παροχή και βάλτε την μέσα σε έναν κουβά με καυτό νερό. 

3. Βάλτε 2-3 λίτρα καυτού νερού μέσα στον κάδο. 

4. Ξανασυνδέστε το σωλήνα εισαγωγής, ανοίξτε το νερό της βρύσης αν έχει 

ξεπαγώσει και ξεκινήστε τη λειτουργία.  

Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εισαγωγής και εξαγωγής λειτουργούν κανονικά.  

  

Καθαρισμός φίλτρου αντλίας (μηνιαία) 

1. Πιέστε την εσοχή του καλλύματος της αντλίας για να 

ανοίξει (Προσοχή: αν υπάρχει καυτό νερό στη συσκευή, 

περιμένετε να κρυώσει) 

2. Ξεβιδώστε το φίλτρο αριστερόστροφα 

3. Καθαρίστε το φίλτρο με νερό.  

4. Βιδώστε το φίλτρο στη θέση του δεξιόστροφα. 

Προσοχή: 1. Το φίλτρο πρέπει να ασφαλίσει σφικτά για να μην 

υπάρχει διαρροή. 

2. Μην καθαρίζετε το φίλτρο όταν η συσκευή λειτουργεί. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Πρόβλημα Αιτία 
Δεν ανοίγει η πόρτα • Η θερμοκρασία του νερου είναι υψηλή ή υπάρχει 

διακοπή ρεύματος. 

• Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία προστασίας 
παιδιών. 

• Κάποιο ρούχο έχει σφηνώσει ανάμεσα στην πόρτα και 
το λάστιχο. 

Περίεργη μυρωδιά • Στην αρχή της χρήσης μπορεί να μυρίζουν τα πλαστικά 
μέρη, η μυρωδιά θα υποχωρήσει σταδιακά. 

Λιγότερο νερό στο 
πλύσιμο και ξέβγαλμα 

• Τα κανούργια πλυντήρια χρησιμοποιούν λιγότερο 
νερό για οικονομία 

Καθόλου νερό • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή 

• Βεβαιωθειτε ότι δεν έχει παγώσει το νερό του σωλήνα 
εισαγωγής 

• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής δεν 
έχει βουλώσει 

Είσαγωγή νερού στη 
μέση της πλύσης 

• Εάν η στάθμη του νερού κατέβει, η συσκευή 
συμπληρώνει νερό αυτόματα  

Αποχέτευση νερού κατά 
την πλύση 

• Υπάρχει πολύς αφρός από το απορρυπαντικό  

Αλλαγή υπόλοιπου 
χρόνου πλύσης 

•  Αν τα ρούχα δεν έχουν ζυγιστεί σωστά στον κάδο, το 
πλυντήριο συμπληρώνει νερό αυτόματα 

• Ο χρόνος πλύσης υπολογίζεται βάσει ροής νερού 
15λίτρων/λεπτό. Αν η πίεση του νερού είναι 
διαφορετική,αλλάζει και ο χρόνος πλύσης αντίστοιχα. 

• Αν τα ρούχα δεν έχουν ζυγιστεί σωστά στον κάδο, ο 
χρόνος για το αυτόματο ζύγισμα είναι μεγαλύτερος.  

Περίεργος ήχος κατά 
την αποχέτευση νερού 

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο πατάει καλά στην πρίζα. 

• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει κάποιο μεταλλικό 
αντικείμενο ή κερμα στον κάδο ή την αντλία. 

Αδυναμία λειτουργίας 
μετά από διακοπή 
ρεύματος 

• Μετά από παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, ανάψτε 
τη συσκευή και επαναλάβετε τον προγραμματισμό του 
πλυντηρίου από την αρχή  

Ανάγκη για άνοιγμα 
πόρτας 

• Μετά από παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, αν 
θέλετε να βγάλετε τα ρούχα, βγάλτε το καλώδιο από 
την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο κάδος δε γυρίζει, 
τραβήξτε το καλώδιο ασφαλείας στην κάτω δεξιά 
πλευρά της συσκευής, και αφού ακούσετε έναν 
ελαφρύ θόρυβο, ανοίξτε την πόρτα. (Βεβαιωθείτε ότι 
η στάθμη του νερού είναι κάτω από το επίπεδο της 
πόρτας και η θερμοκρασία του νερού είναι κάτω από 
50°C.) 
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Κωδικός βλάβης Σύμπτωμα Σημεία ελέγχου Λύση 

 Δε 
λειτουργεί 

• Ελέγξτε αν υπάρχει ρεύμα 

• Ελέγξτε αν η συσκευή είναι στο 
ρεύμα 

• Ελέγξτε ότι δεν έχει πέσει η 
ασφάλεια στον πίνακα 

 

 Δεν παίρνει 
νερό 

• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι 
ανοικτή  

• Βεβαιωθείτε ότι το νερό στο 
σωλήνα δεν έχει παγώσει 

• Βεβαιωθειτε ότι το φίλτρο του 
σωλήνα εισαγωγής δεν είναι 
μπλοκαρισμένο 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
διακοπή νερού 

Πιέστε το διακόπτη 
Έναρξη/Παύση (Start/Stop) 

 Δεν 
αποχετεύει 
το νερό 

• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας 
αποχέτευσης είναι σωστά 
τοποθετημένος 

• Βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση δεν 
είναι τοποθετημένη πολύ ψηλά 

• Βεβαιωθειτε ότι ο σωλήνας 
αποχέτευσης δεν έχει βουλώσει 

• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας 
αποχέτευσης δεν έχει προέκταση 

Πιέστε το διακόπτη 
Έναρξη/Παύση (Start/Stop) 

 Δεν ανοίγει 
η πόρτα 

• Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν είναι 
ζεστό 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει 
πρόγραμμα με υψηλές 
θερμοκρασίες 
 

Όταν η θερμοκρασία πέσει 
ξεμπλοκάρει αυτόματα 

 Δεν 
υπάρχει 
αρκετό 
νερό 

• Βεβαιωθειτε ότι το πλυντήριο 
είναι σωστά οριζοντιωμένο  

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πολλά 
και ογκώδη ρούχα 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε 
παλώματα ή χαλιά 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τυλίξει 
κάποιο ρούχο  

Προσθέστε ακόμα ρούχα. 
Πιέστε το διακόπτη 
Έναρξη/Παύση (Start/Stop) 

 Πόρτα 
ανοιχτή 

 Κλείστε την πόρτα μέχρι η 
λυχνία κλειδώματος να 
ανάψει στην οθόνη. Πιέστε 
το διακόπτη Έναρξη/Παύση 
(Start/Stop) 

Άλλος κωδικός Ειδοποίηση  Πιέστε το διακόπτη 
Έναρξη/Παύση (Start/Stop), 
αν το πρόβλημα 
εξακολουθεί, καλέστε 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Όνομα κατασκευαστή  

Μοντέλο PWI 854, PWI, 959, PWI 1064 

Ονομαστική χωρητικότητα 8 Kg, 9 Kg, 10 Kg 

Ενεργειακή απόδοση A+++ 

Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας 8 Kg: 158 kWh,  9 Kg: 162 kWh,  10 Kg: 185 kWh 

Κατανάλωση 

ενέργειας 

 

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε παύση 0.5W και σε αναμονή λειτουργίας 1W. 

Μέση ετήσια κατανάλωση νερού  8 Kg: 8550 lt, 9 Kg: 9240 lt,  10 Kg: 9700 lt 

Απόδοση στεγνώματος C 

Μέγιστη ταχύτητα στιψίματος 8 Kg: 1200 rpm, 9 Kg: 1400 rpm, 10 Kg: 1400 rpm 

Η ένδειξη ότι τα προγράμματα Βαμβακερό 60°C και Βαμβακερό 40°C είναι τα βασικά 

προγράμματα αναφοράς πλύσης, σημαίνει ότι είναι κατάλληλα για φυσιολογικά λερωμένα 

ρούχα και είναι τα πιο αποτελεσματικά για την ιδανική κατανάλωση ενέργειας και νερού. 

Ο χρόνος πλύσης του προγράμματος Βαμβακερό 60 °C είναι 240 λεπτά με μισό φορτίο.   

Ο χρόνος πλύσης του προγράμματος Βαμβακερό 40 °C είναι 180 λεπτά με μισό φορτίο. 

Η συσκευή μετά το τέλος της πλύσης παραμένει ανοιχτή <1 λεπτό. 

Στάθμη θορύβου πλύσης και στιψίματος 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Μετρήσεις νέας ενεργειακής απόδοσης (ΕΝ60456-2020) 

Eco40-60 (με σταθερές παραμέτρους) 

8 Kg 

Παράμετρος  
 
 

Βαμβακερό 
20°C 
  

Βαμβακερό 
80°C
  

Ανάμικτα 
40°C  

Γρήγορη 
πλύση 
20°C 
 

Ονομαστική χωρητικότητα /Kg 8 8 6 1 

Διάρκεια προγράμματος ω:λλ 2:19 3:14 1:23 0:33 

Ενεργειακή κατανάλωση 
kWh/κύκλο 

0.24 1.86 0.64 0.1 

Κατανάλωση νερού Lt/κύκλο 58.5 63 57.7 36.1 

Μέγιστη θερμοκρασία/ °C 20 77 37 20 

Υπόλοιπο περιεκτικότητας σε υγρασία 70% 72% 67% 90% 

Ταχύτητα στιψίματος rpm 1000  1000 1000 800 

 

9 Kg 

Παράμετρος  
 
 

Βαμβακερό 
20°C 
  

Βαμβακερό 
80°C
  

Ανάμικτα 
40°C  

Γρήγορη 
πλύση 
20°C 
 

Ονομαστική χωρητικότητα /Kg 9 9 6 1 

Διάρκεια προγράμματος ω:λλ 2:25 3:13 1:27 0:30 

Ενεργειακή κατανάλωση 
kWh/κύκλο 

0.28 1.76 0.57 0.1 

Κατανάλωση νερού Lt/κύκλο 58.7 60.5 57.9 35.9 

Μέγιστη θερμοκρασία/ °C 20 75 36 20 

Υπόλοιπο περιεκτικότητας σε υγρασία 67% 67% 66% 90% 

Ταχύτητα στιψίματος rpm 1000 1000 1000 800 

 

10 Kg 

Παράμετρος  
 
 

Βαμβακερό 
20°C 
  

Βαμβακερό 
80°C
  

Ανάμικτα 
40°C  

Γρήγορη 
πλύση 
20°C 
 

Ονομαστική χωρητικότητα /Kg 10 10 6 1 

Διάρκεια προγράμματος ω:λλ 2:20 3:13 1:25 0:33 

Ενεργειακή κατανάλωση 
kWh/κύκλο 

0.24 1.86 0.66 0.11 

Κατανάλωση νερού Lt/κύκλο 56.1 64.8 62.6 38 

Μέγιστη θερμοκρασία/ °C 20 76 37 20 

Υπόλοιπο περιεκτικότητας σε υγρασία 63% 72% 72% 90% 

Ταχύτητα στιψίματος rpm 1000 1000 1000 800 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

• Το πρόγραμμα Eco 40-60 χρησιμοποιείται για φυσιολογικά λερωμένα βαμβακερά 

ρούχα στους 40 ή 60 βαθμούς, μαζί στον ίδιο κύκλο πλύσης. Το πρόγραμμα αυτό 

χρησιμοποιείται για την ενεργειακή συμμόρφωση με τον κανονισμό ecodesign της 

ΕΕ. 

• Τα πιο αποδοτικά προγράμματα από πλευράς ενεργειακής κατανάλωσης είναι 

συνήθως αυτά που λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες για μεγάλη 

διάρκεια. 

• Η στάθμη θορύβου και το υπόλοιπο περιεκτικότητας σε υγρασία επηρρεάζονται 

από την ταχύτητα στιψίματος: όσο μεγαλύτερη ταχύτητα στο στίψιμο, τόσο 

μεγαλύτερος θόρυβος και χαμηλότερο υπόλοιπο περιεκτικότητας σε υγρασία 

• Οι τιμές που αναφέρονται στα προγράμματα πλην του Eco 40-60 και οι κύκλοι 

πλύσης και στιψίματος είναι καθαρά ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις 

πραγματικές 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ   
 

ΜΟΝΑΔΑ PWI 
858 

PWI 
959 

PWI 
1064 

Ονομαστική χωρητικότητα για πρόγραμμα Eco40-60 σε διαστήματα 0,5 
Kg 

Kg 8 9 10 

Ενεργειακή κατανάλωση για πρόγραμμα Eco40-60 σε ονομαστικη 
χωρητικότητα 

kWh/cycle 0.833 0.935 1.030 

Ενεργειακή κατανάλωση για πρόγραμμα Eco40-60 σε μισό φορτίο kWh/cycle 0.493 0.502 0.620 
Ενεργειακή κατανάλωση για πρόγραμμα Eco40-60 σε ¼ φορτίου kWh/cycle 0.217 0.301 0.260 
Μέση ενεργειακή κατανάλωση για πρόγραμμα Eco40-60 kWh/cycle 0.544 0.569 0.581 
Συνηθισμένη ενεργειακή κατανάλωση για πρόγραμμα Eco40-60 kWh/cycle 0.909 0.951 0.988 
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης - 60 60.0 60 
Κατανάλωση νερού για πρόγραμμα Eco40-60 σε ονομαστικη 
χωρητικότητα 

L/cycle 47.6 49.8 52.8 

Κατανάλωση νερού για πρόγραμμα Eco40-60 σε μισό φορτίο L/cycle 37 40.7 42.5 
Κατανάλωση νερού για πρόγραμμα Eco40-60 σε ¼ φορτίου L/cycle 33.1 37.2 38.6 
Μέση κατανάλωση νερού L/cycle 40 42 44 
Δείκτης απόδοσης πλύσης για πρόγραμμα Eco40-60 σε ονομαστικη 
χωρητικότητα 

- 1.03 1.03 1.03 

Δείκτης απόδοσης πλύσης για πρόγραμμα Eco40-60 σε μισό φορτίο - 1.03 1.03 1.03 
Δείκτης απόδοσης πλύσης για πρόγραμμα Eco40-60 σε ¼ φορτίου - 1.03 1.03 1.03 
Απόδοση ξεβγάλματος για πρόγραμμα Eco40-60 σε ονομαστικη 
χωρητικότητα 

g/kg 5.0 5.0 5.0 

Απόδοση ξεβγάλματος για πρόγραμμα Eco40-60 σε μισό φορτίο g/kg 5.0 5.0 5.0 
Απόδοση ξεβγάλματος για πρόγραμμα Eco40-60 σε ¼ φορτίου g/kg 5.0 5.0 5.0 
Διάρκεια προγράμματος για πρόγραμμα Eco40-60 σε ονομαστικη 
χωρητικότητα 

h:mm 3:38 3:48 3:58 

Διάρκεια προγράμματος για πρόγραμμα Eco40-60 σε μισό φορτίο h:mm 2:48 2:54 3:00 
Διάρκεια προγράμματος για πρόγραμμα Eco40-60 σε ¼ φορτίου h:mm 2:48 2:54 3:00 
Θερμοκρασία ρούχων για τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα στον κάδο για 
πρόγραμμα Eco40-60 σε ονομαστικη χωρητικότητα 

°C 34 38 39 

Θερμοκρασία ρούχων για τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα στον κάδο για 
πρόγραμμα Eco40-60 σε μισό φορτίο 

°C 30 29 30 

Θερμοκρασία ρούχων για τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα στον κάδο για 
πρόγραμμα Eco40-60 σε ¼ φορτίου 

°C 26 24 25 

Ταχύτητα στιψίματος για πρόγραμμα Eco40-60 σε ονομαστικη 
χωρητικότητα 

rpm 1200 1400 1400 

Ταχύτητα στιψίματος για πρόγραμμα Eco40-60 σε μισό φορτίο rpm 1200 1400 1400 
Ταχύτητα στιψίματος για πρόγραμμα Eco40-60 σε ¼ φορτίου rpm 1200 1400 1400 
Υπόλοιπο περιεκτικότητας σε υγρασία για πρόγραμμα Eco40-60 σε 
ονομαστικη χωρητικότητα 

% 52 63 54 
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Υπόλοιπο περιεκτικότητας σε υγρασία για πρόγραμμα Eco40-60 σε μισό 
φορτίο 

% 58 56 57 

Υπόλοιπο περιεκτικότητας σε υγρασία για πρόγραμμα Eco40-60 σε ¼ 
φορτίου 

% 64 60 64 

Μέσο Υπόλοιπο περιεκτικότητας σε υγρασία % 58 60 59 
Στάθμη θορύβου για πρόγραμμα Eco40-60 (κύκλος στιψίματος) dB(A) 72 76 78 
Κατανάλωση Ισχύος σε παύση W 0.5 0.50 0.5 
Κατανάλωση Ισχύος σε αναμονη λειτουργίας W - - - 
Υπάρχει ένδειξη πληροφοριών σε αναμονή λειτουργίας  OXI OXI OXI 
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή λειτουργίας  W - - - 
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία χρονοκαθυστέρησης W 4.00 4.00 4.00 

 

Εισαγωγέας: ΛΩΖΟΣ Α.Ε. 
17 χλμ. Ε. Ο. Αθηνών-Λαμίας 
14564 Νέα Κηφισιά 
Αθήνα, Ελλάδα 
 

is a registered trademark used under license from Electrolux Home 

Products Inc, USA 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

www.serviceworld.gr 

210-620.38.38 

support@serviceworld.gr 

 

 

 

 

 



25 
 

 



26 
 

 



27 
 

 



28 
 

 



29 
 

 



30 
 

 



31 
 

 



32 
 

 



33 
 

 



34 
 

 



35 
 

 



36 
 

 



37 
 

 



38 
 

 



39 
 

 



40 
 

 



41 
 

 



42 
 

 



43 
 

 



44 
 

 



45 
 

 



46 
 

IMPORTER: LOZOS S.A. 
17 Km Athens Lamia Nat Rd 
14564 N. Kifisia 
Athens, GREECE 
 

is a registered trademark used under license from Electrolux Home 

Products Inc, USA 

 

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

www.serviceworld.gr 

 

AUTHORISED SERVICE CENTER 

210-620.38.38 

support@serviceworld.gr 

 


