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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ  
WHIRLPOOL. Για να έχετε πιο ολοκληρωμένη τεχνική 
υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα: 
www.whirlpool.eu/register

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Κουμπί On/Off με ενδεικτική λυχνία
2. Κουμπί επιλογής προγραμμάτων
3. Ενδεικτική λυχνία επαναπλήρωσης αλατιού
4. Ενδεικτική λυχνία επαναπλήρωσης 

λαμπρυντικού
5. Αριθμός προγράμματος και ένδειξη χρόνου 

καθυστέρησης
6. Ενδεικτική λυχνία ταμπλέτας (Tab) 
7. Οθόνη

8. Ενδεικτική λυχνία “Πολυζωνικη Λειτουργια”
9. Κουμπί “Πολυζωνικη Λειτουργια”
10. Κουμπί καθυστέρησης
11. Κουμπί Τούρμπο με ενδεικτική λυχνία

12. Κουμπί “Δυναμικός Καθαρισμός” με 
ενδεικτική λυχνία

13. Κουμπί “Έναρξη/Παύση” με ενδεικτική λυχνία / 
Ταμπλέτα (Tab)

Πρόγραμμα Περιγραφη προγραμματων
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1.  

Eco 50°- Το οικονομικό πρόγραμμα Eco είναι κατάλληλο 
για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων σκευών, το 
οποίο είναι για το σκοπό αυτό το πιο αποτελεσματικό 
πρόγραμμα ως προς τη συνδυασμένη κατανάλωση 
ενέργειας και νερού και χρησιμοποιείται για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ 
για τον οικολογικό σχεδιασμό.

     3:10 9,5 0,85

2.  

6th Sense® 50°- 60°- Για κανονικά λερωμένα πιάτα με ξεραμέ-
να υπολείμματα τροφών. Ανιχνεύει πόσο λερωμένα είναι τα 
πιάτα και ρυθμίζει το πρόγραμμα αναλόγως. Όταν ο αισθη-
τήρας λειτουργεί, εμφανίζεται ένα κινούμενο γραφικό στην 
οθόνη και προσαρμόζεται η διάρκεια του κύκλου πλύσης.

    1:25 - 3:00 7,0 - 14,0 0,90 - 1,40

3.  
Έντονο 65° - Συνιστώμενο πρόγραμμα για πολύ λερωμένα 
οικιακά σκεύη, ιδιαίτερα κατάλληλο για τηγάνια και κατσα-
ρόλες (δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ευαίσθητα σκεύη).

    2:50 16,0 1,60

4.  
Ταχύ πλύσιμο και στέγνωμα 50° - Κανονικά λερωμένα σκεύη. 
Καθημερινός κύκλος που εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση κα-
θαρισμού και στέγνωσης σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

    1:25 11,5 1,10

5.  
Κρύσταλλα 45° - Πρόγραμμα για ευαίσθητα σκεύη, τα 
οποία είναι περισσότερο ευαίσθητα στις υψηλές θερμο-
κρασίες, όπως ποτήρια και φλυτζάνια.

    1:40 11,5 1,20

6.  
Γρήγορο 30’ 50° - Πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για 
ελαφρώς λερωμένα πιάτα χωρίς ξεραμένα υπολείμματα 
τροφών. Δεν έχει φάση στέγνωσης.

- -     0:30 9,0 0,50

7.  
Αθόρυβο 50° - Κατάλληλο για νυχτερινή λειτουργία της 
συσκευής. Εξασφαλίζει βέλτιστο καθαρισμό και στέ-
γνωση με χαμηλότερη εκπομπή θορύβου.

    3:30 15,0 1,15

8.  Πρόπλυση - Σκεύη που πρόκειται να πλυθούν αργότερα. Δεν 
χρησιμοποιείται απορρυπαντικό με αυτό το πρόγραμμα. - -     0:12 4,5 0,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε τις Οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΣΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ
Η χρήση αλατιού αποτρέπει το σχηματισμό ΑΛΑΤΩΝ στα πιάτα και στα 
λειτουργικά μέρη της συσκευής.
• Είναι υποχρεωτικό το ΔΟΧΕΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΑΔΕΙΟ.
• Είναι σημαντικό να ρυθμιστεί η σκληρότητα του νερού.
Το δοχείο αλατιού βρίσκεται στην κάτω πλευρά του πλυντηρίου πιάτων (βλ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ) και πρέπει να γεμίζεται όταν ανάβει η ενδεικτική 
λυχνία ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ  στον πίνακα ελέγχου.

1. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το πώμα του 
δοχείου (αριστερόστροφα).

2. Μόνο την πρώτη φορά που το κάνετε αυτό: γεμίστε το 
δοχείο αλατιού με νερό.

3. Τοποθετήστε το χωνί (βλ. εικόνα) και γεμίστε το δοχείο 
αλατιού μέχρι το άνω χείλος (περίπου 1 kg). Δεν είναι 
ασυνήθιστο φαινόμενο να διαρρεύσει λίγο νερό.

4. Αφαιρέστε το χωνί και καθαρίστε τυχόν υπολείμματα αλατιού από το άνοιγμα.
Βεβαιωθείτε ότι το πώμα είναι καλά βιδωμένο, ώστε να μην εισέρχεται 
απορρυπαντικό στο δοχείο κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης 
(αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αποσκληρυντή και να φτάσει έως 
την ανάγκη επισκευής).
Κάθε φορά που χρειάζεται να προσθέσετε αλάτι, είναι υποχρεωτικό 
η διαδικασία να ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη του κύκλου 
πλύσης για να αποφευχθεί η διάβρωση.
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΗΚΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ

Το λαμπρυντικό διευκολύνει το ΣΤΕΓΝΩΜΑ. Η 
θήκη λαμπρυντικού A πρέπει να γεμίζει όταν 
στον πίνακα ελέγχου ανάβει η ενδεικτική 
λυχνία ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ  .
ΠΟΤΕ μην ρίχνετε λαμπρυντικό απευθείας 
στον κάδο.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Για να ανοίξετε το δοχείο απορρυπαντικού χρησιμοποιήστε τη διάταξη 
ανοίγματος C. Προσθέστε το απορρυπαντικό μόνο στο στεγνό δοχείο D . 
Τοποθετήστε την ποσότητα απορρυπαντικού για πρόπλυση απευθείας μέσα 
στον κάδο.
Αν χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά όλα σε ένα, συνιστούμε να 
χρησιμοποιείτε το κουμπί ΤΑΜΠΛΕΤΑ, γιατί ρυθμίζει το πρόγραμμα 
με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματος 
πλυσίματος και στεγνώματος.
Η χρήση απορρυπαντικού που δεν προορίζεται για πλυντήρια πιάτων 
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ζημιά στη συσκευή.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
Το αποσκληρυντικό νερού μειώνει αυτόματα τη σκληρότητα του 
νερού, εμποδίζοντας έτσι τη συσσώρευση αλάτων στον θερμαντήρα, 
συμβάλλοντας επίσης στην καλύτερη απόδοση καθαρισμού. 
Αυτό το σύστημα αναζωογονείται με αλάτι, επομένως απαιτείται να 
ξαναγεμίσετε το δοχείο αλατιού όταν είναι άδειο. 
Η συχνότητα αναγέννησης εξαρτάται από ρυθμισμένο επίπεδο 
σκληρότητας του νερού - η αναγέννηση πραγματοποιείται μία φορά ανά 
6 κύκλους Eco με το επίπεδο σκληρότητας νερού να έχει ρυθμιστεί στο 3. 
Η διαδικασία αναζωογόνησης ξεκινάει στο τελικό ξέπλυμα και τελειώνει 
στη φάση στέγνωσης, πριν τελειώσει ο κύκλος. 
• Η απλή αναζωογόνηση καταναλώνει: ~3,5 λίτρα νερό,
• Διαρκεί έως και 5 επιπλέον λεπτά για τον κύκλο; 
• Κατανάλωση ενέργειας κάτω από 0,005 kWh.
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ΤΟΥΡΜΠΟ - Η επιλογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει 
τη διάρκεια των βασικών προγραμμάτων διατηρώντας τα ίδια επίπεδα 
απόδοσης πλυσίματος και στεγνώματος.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ - Η έναρξη του προγράμματος μπορεί να καθυστερήσει 
για μια χρονική περίοδο από 1 έως 12 ώρες. 
Η λειτουργία ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν το 
πρόγραμμα έχει ξεκινήσει.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - Χάρη στους πρόσθετους ισχυρούς 
ψεκαστήρες νερού, η επιλογή αυτή προσφέρει πιο εντατική πλύση στην 
ειδική περιοχή στο κάτω καλάθι. Αυτή η επιλογή συνιστάται για να πλύνετε 
σκεύη και κατσαρόλες.

ΤΑΜΠΛΕΤΑ (Tab) - Αν χρησιμοποιείτε σκόνη ή υγρό απορρυπαντικό, 
η επιλογή αυτή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ μπορούν να γίνουν πιέζοντας απευθείας το αντίστοιχο κουμπί στον (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ). Αν μια επιλογή δεν είναι συμβατή με το επιλεγμένο 
πρόγραμμα (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ), το αντίστοιχο LED αναβοσβήνει γρήγορα 3 φορές και ακούγονται ήχοι μπιπ. Η επιλογή δεν θα ενεργοποιηθεί.

ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Αν δεν είναι αρκετά τα πιάτα που 
πρέπει να πλυθούν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το «μισό φορτίο» για να 
εξοικονομηθεί νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και απορρυπαντικό. Ως προεπιλογή, 
η συσκευή πλένει τα πιάτα σε όλα τα καλάθια.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Ένα φως τύπου LED προβαλλόμενο στο 
δάπεδο δείχνει ότι το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί. Στους ακόλουθους 

τρόπους λειτουργίας μπορείτε να επιλέξετε:
α) Λειτουργία απενεργοποίησης.
β) Όταν ξεκινάει ο κύκλος, η λυχνία ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα, 

παραμένει σβησμένη κατά τη διάρκεια του κύκλου και αναβοσβήνει στο 
τέλος του κύκλου.

γ) Η λυχνία παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια του κύκλου και 
αναβοσβήνει στο τέλος του κύκλου (προεπιλογή).

Σαρωστε τον κωδικο QR στη συσκευη σας για πιο λεπτομερεις πληροφοριες.

NaturalDry είναι ένα σύστημα στεγνώματος με αέρα το οποίο ανοίγει 
αυτόματα την πόρτα κατά τη διάρκεια/μετά τη φάση στεγνώματος 
προκειμένου να διασφαλίζεται εξαιρετική απόδοση στεγνώματος κάθε 
ημέρα. Η πόρτα ανοίγει σε θερμοκρασία που είναι ασφαλής για τα έπιπλα 
της κουζίνας, έτσι η πόρτα δεν θα ανοίξει όταν είναι ενεργοποιημένη η 
επιλογή ΤΟΥΡΜΠΟ.
Ως επιπλέον προστασία από τον ατμό, προστίθεται ένα ειδικά σχεδιασμένο 
φύλλο προστασίας στο πλυντήριο πιάτων. Για την τοποθέτηση του φύλλου 
προστασίας από τον ατμό, ανατρέξτε στον (ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ).

Περισσότερες πληροφορίες στον Καθημερινό Οδηγό Αναφοράς στον ιστότοπο.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ
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Σε περίπτωση ξένων αντικειμένων (όπως σπασμένο γυαλί, πορσελάνη, οστά, σπόροι 
καρπών κλπ.), θα πρέπει να τα αφαιρέσετε προσεκτικά.
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ το προστατευτικό της αντλίας του κύκλου πλύσης (μαύρη 
λεπτομέρεια) (Εικ. 4)

Για να αφαιρέσετε τον επάνω 
εκτοξευτήρα, περιστρέψτε τον 
πλαστικό δακτύλιο ασφάλισης 
δεξιόστροφα. 

Ο κάτω εκτοξευτήρας 
μπορεί να αφαιρεθεί 
τραβώντας προς τα 
επάνω.

ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ

(παράδειγμα γεμίσματος κα-
λαθι για μαχαιροπιρουνα)

Το τρίτο καλάθι σχεδιάστη-
κε να τοποθετούνται εκεί 
τα μαχαιροπίρουνα.

ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙ

(παράδειγμα γεμίσματος 
επάνω καλαθιού)

Τοποθετήστε ευαίσθητα 
και ελαφριά σκεύη: ποτή-
ρια, φλυτζάνια, πιατάκια, 
μικρά μπολ σαλάτας.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ 
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ

ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΘΙ
Για κατσαρόλες, καπάκια, πιάτα, πιατέλες σα-
λάτας, μαχαιροπίρουνα, κ.τ.λ. Η ιδανική θέση 
για τα μεγάλα πιάτα και τα καπάκια είναι τα 
πλαϊνά όπου δεν θα παρεμβάλλονται με τον 
εκτοξευτήρα. Το κάτω καλάθι διαθέτει ανακλι-
νόμενα ράφια που μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν σε κάθετη θέση όταν τακτοποιείτε πιατά-
κια ή σε οριζόντια θέση (χαμηλότερη) για την 
εύκολη τοποθέτηση τηγανιών και σαλατιέρων.
(παράδειγμα γεμίσματος του κάτω καλαθιού)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Το πρόγραμμα Δυναμικός καθαρισμός χρησιμοποιεί τους ειδικούς ψεκαστήρες 
νερού στο πίσω μέρος του εσωτερικού της συσκευής για εντατική πλύση 
των πολύ λερωμένων σκευών. Το κάτω καλάθι διαθέτει ένα χώρο, ένα 
ειδικό Συρόμενο στήριγμα στην πίσω πλευρά του καλαθιού που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει τηγάνια αναποδογυρισμένα, ώστε να 
καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο.
Τοποθετήστε τα σκεύη/κατσαρόλες γυρισμένα προς την 
περιοχή Δυναμικός Καθαρισμός και ενεργοποιήστε το 
πρόγραμμα ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στον πίνακα.

ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 14 τυπικά σερβίτσια

Τα δεδομένα του προγράμματος ECO μετρώνται υπό εργαστηριακές συνθήκες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60436:2020. 
Σημείωση για τα Εργαστήρια Δοκιμών: για πληροφορίες για τις συνθήκες της συγκριτικής δοκιμής EN, απευθυνθείτε στη διεύθυνση:  
dw_test_support@whirlpool.com
Δεν απαιτείται προεπεξεργασία των σκευών για κανένα πρόγραμμα.
*) Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι επιλογές ταυτόχρονα.
**)  Οι τιμές που παρέχονται για τα προγράμματα, εκτός του προγράμματος Eco, είναι ενδεικτικές. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να διαφέρει σε συνάρτηση με 
πολλούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η πίεση του εισερχόμενου νερού, η θερμοκρασία του χώρου, η ποσότητα απορρυπαντικού, η ποσότητα και ο τύπος 
φορτίου, η ισορροπία του φορτίου, οι πρόσθετες επιλογές και η βαθμονόμηση του αισθητήρα. Η βαθμονόμηση του αισθητήρα μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια 
του προγράμματος έως και 20 λεπτά.
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Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:
• Χρήση κωδικού QR στο προϊόν σας.
• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο docs.whirlpool.eu και parts-selfservice.whirlpool.com
• Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι 

εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα 
αναγνώρισης προϊόντος.

Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που αναγράφεται στην ετικέτα ενέργειας. Η 
ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσπέλαση στην πύλη του μητρώου 
στη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu.

IEC 436

:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Το πλυντήριο δεν φορτώ-
νει νερό.
Στην οθόνη εμφανίζεται: 
H, 6 και η ενδεικτική 
λυχνία  
ON/OFF αναβοσβήνει 
γρήγορα

Δεν υπάρχει νερό στην παροχή ή η βρύση είναι 
κλειστή. βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στην παροχή ή ότι η βρύση είναι ανοιχτή.

Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου είναι τσακισμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου δεν είναι τσακισμένος (βλ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 
επαναπρογραμματίστε ξανά το πλυντήριο πιάτων και επανεκκινήστε το.

Το κόσκινο του σωλήνα παροχής νερού είναι 
φραγμένο, πρέπει να το καθαρίσετε.

Αφού κάνετε έλεγχο και το καθαρίσετε, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το 
πλυντήριο πιάτων και ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.

Το πλυντήριο πιάτων 
ολοκληρώνει το πλύσιμο 
πρόωρα.
Στην οθόνη εμφανίζεται: 
15 και η ενδεικτική λυχνία  
ON/OFF αναβοσβήνει 
γρήγορα

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι 
τοποθετημένος πολύ χαμηλά ή δημιουργείται 
σιφόνιο στο σύστημα αποχέτευσης.

Ελέγξτε ότι ο το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα είναι τοποθετημένο στο σωστό ύψος (βλ. 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).Ελέγξτε αν δημιουργείται σιφόνιο στο σύστημα αποχέτευσης, εγκαταστήστε 
βαλβίδα εισαγωγής αέρα εάν είναι απαραίτητο.

Αέρας στην παροχή νερού. Ελέγξτε το σύστημα παροχής νερού για διαρροές ή άλλα πρόβλημα που επιτρέπουν την 
είσοδο αέρα.

Σε περίπτωση που το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε αν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί διαβάζοντας την παρακάτω λίστα. Για άλλα 
σφάλματα ή προβλήματα, επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας μπορείτε να 
τα βρείτε στο φυλλάδιο εγγύησης. Τα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για περίοδο έως 7 ή έως 10 ετών, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις κανονισμού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σαρωστε τον κωδικο QR στη συσκευη σας για πιο λεπτομερεις πληροφοριες.
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