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1. Buton Pornire/Oprire (Resetare 
dacă se apasă lung) 
2. Buton Program (Setarea 
conductivităţii apei dacă se apasă 
lung)
3. Avertisment de finalizare ciclu
4. Blocare taste
5. Opţiunea Aburi
6. Selector (rotiţi pentru a selecta / 
apăsaţi pentru a confirma)
7. Pornire cu întârziere
8. Timp de uscare 
9. Nivel de uscare 
10. Buton Opţiuni
11. Buton Pornire / Pauză
12. Afişaj
13. Zona pentru programe

PANOUL DE COMANDĂ

1. Blatul de lucru
2. Panoul de comandă
3. Rezervor de apă
4. Hublou
5. Mânerul hubloului
6. Filtru hublou (în spatele 
hubloului)
7. Filtrul inferior (în spatele uşiţei)
8. Picioruşe reglabile (4)

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie 
ghidurile privind sănătatea şi siguranţa, 
precum şi utilizarea şi întreţinerea.

GHID DE REFERINŢĂ  
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ

DESCRIEREA PRODUSULUI
APARATUL

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.   
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă,  
vă rugăm să vă înregistraţi aparatul pe www.whirlpool.eu/register
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Asiguraţi-vă că nu rămân 
brichete sau chibrituri în 
buzunarele hainelor. 

Asiguraţi-vă că rufele nu 
sunt îmbibate cu lichide 
inflamabile.

UTILIZAREA ZILNICĂ 

PRIMA UTILIZARE
ÎNAINTE DE A UTILIZA USCĂTORUL DE RUFE 

VERIFICAŢI FURTUNUL DE EVACUARE ŞI REZERVORUL DE APĂ 
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare de pe partea din spate a 
uscătorului de rufe este fixat corect, fie la rezervorul de apă al 
uscătorului de rufe (consultaţi imaginea), fie la sistemul local de 
canalizare a apelor reziduale menajere (consultaţi Ghidul de 
instalare).

De asemenea, asiguraţi-vă că rezervorul de apă este introdus în mod 
corespunzător.

Consultaţi Ghidul de utilizare şi întreţinere, pentru detalii suplimentare 
privind funcţiile / consultaţi ultima pagină, pentru informaţii privind 
obţinerea Ghidului de utilizare şi întreţinere

1. ÎNCĂRCAREA RUFELOR
Pregătiţi rufele în funcţie de recomandările din secţiunea 
SFATURI ŞI RECOMANDĂRI.
Asiguraţi-vă că buzunarele sunt goale, fermoarele şi capsele 
închise, iar şnururile legate.

Deschideţi hubloul şi încărcaţi rufele. Respectaţi valorile 
maxime de încărcare indicate în TABELUL CU PROGRAME.

2. ÎNCHIDEŢI HUBLOUL
Asiguraţi-vă că nu rămân rufe blocate între geamul hubloului 
şi filtrul de pe hublou.

Închideţi hubloul astfel încât să puteţi auzi atunci când se 
fixează în locaş.  

3. PORNIREA USCĂTORULUI DE RUFE
Apăsaţi butonul Pornire/Oprire « până când se aprinde butonul 
Program. Pe ecran apare o animaţie, iar aparatul emite un 
sunet. Apoi, uscătorul de rufe poate fi utilizat.

4. SETAREA PROGRAMULUI DORIT

MODUL GHIDAT – lumina butonului vă va ghida pentru 
setarea programului, după cum urmează: selectarea 
programului/timpului de uscare (NUMAI dacă este selectat 
programul Timp de uscare sau Ventilare) / nivelului de uscare 
(numai dacă poate fi selectat / reglat) / opţiunilor. Imediat ce 
aţi confirmat o selecţie apăsând pe selector, lumina butonului 
va trece la pasul următor.

Selectarea programului:  
Asiguraţi-vă că se aprinde butonul Program « . 
Rotiţi selectorul pentru a selecta programul dorit. 
Se aprinde indicatorul de lângă programul selectat.
Confirmaţi programul dorit apăsând selectorul. 

             

1                                                           2

Pentru mai multe informaţii despre programe, consultaţi 
TABELUL CU PROGRAME.

Selectaţi timpul de uscare, dacă este necesar      
Puteţi seta timpul de uscare dorit între minim 10 minute şi 
maxim 180 de minute (trei ore), numai dacă aţi selectat 
programul Timp de uscare sau Ventilare«.
Asiguraţi-vă că se aprinde butonul Timp de uscare. 

  AVERTISMENT
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Rotiţi selectorul pentru a selecta timpul de uscare dorit. 
Confirmaţi-l apăsând selectorul.

Setaţi nivelul de uscare, dacă este necesar
Dacă doriţi să modificaţi nivelul de uscare, asiguraţi-vă că se 
aprinde butonul Nivel de uscare «. 

Rotiţi selectorul pentru a selecta nivelul de uscare dorit, apoi 
apăsaţi selectorul pentru a confirma.

Selectarea opţiunilor, dacă este necesar
Dacă doriţi să selectaţi opţiuni suplimentare, asiguraţi-vă că se 
aprinde butonul Opţiuni«. Opţiunile care pot fi selectate pentru 
programul dumneavoastră sunt indicate de săgeţile aprinse.   

Rotiţi selectorul pentru a selecta opţiunile dorite. Simbolul 
opţiunii selectate va clipi. Pentru a o confirma, apăsaţi 
selectorul.

Unele opţiuni/funcţii pot fi selectate apăsând direct butonul.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea OPŢIUNI, 
FUNCŢII ŞI INDICATORI.

MODUL INDIVIDUAL
După ce aţi pornit uscătorul de rufe, nu este obligatoriu să 
utilizaţi MODUL GHIDAT.
Dumneavoastră decideţi în ce ordine doriţi să setaţi 
programul. Pentru a efectua o setare, apăsaţi mai întâi butonul 
aferent, apoi rotiţi selectorul pentru a selecta şi, în cele din 
urmă, apăsaţi selectorul pentru a confirma. 
Varietatea de opţiuni şi niveluri de uscare depinde de 
programul selectat. Prin urmare, se recomandă să începeţi 
setarea cu selectarea programului.

5. PORNIREA PROGRAMULUI   
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornire/Pauză « până când 
butonul se aprinde şi rămâne aprins; începe procesul de 
uscare.

Durata de timp poate fi recalculată şi adaptată pe parcursul 
derulării programului. 
De-a lungul acestor etape, pe afişaj apare o animaţie.

6. MODIFICAREA SETĂRILOR UNUI PROGRAM CARE 
RULEAZĂ, DACĂ ESTE NECESAR
Puteţi modifica anumite setări chiar şi după pornirea unui 
program:
•  Reglaţi timpul de uscare (numai dacă este selectat programul 
Timp de uscare)
•  Adăugaţi sau anulaţi o opţiune, în cazul în care derularea 
programului încă mai permite acest lucru.
Apăsaţi butonul corespunzător. Setarea selectată va clipi timp 
de câteva secunde. 
În timp ce aceasta clipeşte, puteţi regla setarea prin rotirea 
selectorului. Dacă valoarea sau setarea nu mai clipeşte, apăsaţi 
din nou butonul. 

Apăsaţi selectorul pentru a confirma modificarea. Dacă nu o 
confirmaţi, aceasta va fi confirmată în mod automat – setarea 
modificată nu va mai clipi.
Programul va continua să ruleze în mod automat. 

Pentru a modifica setările unui program care rulează sau 
pentru a activa pornirea cu întârziere, puteţi, de asemenea, să: 
•  apăsaţi Pornire/Pauză pentru a întrerupe programul care 
rulează
•  modificaţi setările 
•  apăsaţi din nou Pornire/Pauză pentru a continua programul.

7. RESETAREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ, DACĂ 
ESTE NECESAR
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornire/Oprire « până când 
„rES” apare pe afişaj.

Apoi, programul se încheie. 
Deschideţi imediat hubloul şi scoateţi rufele, pentru a elimina 
căldura acumulată de rufe.

8. OPRIŢI USCĂTORUL DE RUFE DUPĂ FINALIZAREA 
PROGRAMULUI
La finalizarea programului, pe afişaj va apărea mesajul „End” 
(„Finalizare”).  Apăsaţi Pornire/Oprire « pentru a opri uscătorul 
de rufe. Deschideţi hubloul şi scoateţi rufele.

    
Uscătorul de rufe se va opri automat în aproximativ un sfert de 
oră după finalizarea programului, pentru a economisi energie. 

9. GOLIŢI REZERVORUL DE APĂ / CURĂŢAŢI FILTRUL DE 
PE HUBLOU / CURĂŢAŢI FILTRUL INFERIOR
Consultaţi secţiunea ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE.
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Respectaţi specificaţiile de pe etichetele de întreţinere ale rufelor 
dumneavoastră; asiguraţi-vă că acestea pot fi introduse într-un 
uscător de rufe.

ETICHETE DE ÎNTREŢINERE
Punctele indică temperatura necesară pentru uscarea rufelor.

Temperatură normală

Temperatură redusă

A nu se usca în uscătorul de rufe

GOLIŢI TOATE BUZUNARELE
Obiecte precum monedele sau cheile pot deteriora atât rufele, cât şi 
tamburul. 

ADAPTAREA USCĂTORULUI DE RUFE LA NIVELUL DE 
CONDUCTIVITATE A APEI 
Rezultatele de uscare sunt afectate de conductivitatea apei folosite 
la spălare. Dacă, în urma modificării nivelurilor de uscare disponibile 
(uscare antişifonare; uscare pentru aşezare în dulap; uscare extra), 
nu sunteţi mulţumit de rezultatele de uscare finale, puteţi regla 
nivelul de conductivitate a apei. Uscătorul de rufe este presetat la 
nivelul 2. Alegeţi între nivelul 1 (rezultatele cele mai umede) şi 5 
(rezultatele cele mai uscate).

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Program până când  
simbolul Reglare conductivitate de pe afişaj clipeşte.

Rotiţi selectorul pentru a regla nivelul (1 –2 – 3 – 4 - 5).  
Apăsaţi selectorul pentru a confirma nivelul selectat.
Această operaţiune nu trebuie să fie efectuată la fiecare ciclu de 
uscare. Odată ce aţi identificat cel mai satisfăcător nivel de 
conductivitate a apei, nu mai este necesar să îl modificaţi.

Uscaţi întotdeauna o încărcătură maximă de rufe; acest lucru 
optimizează consumul relativ de energie. Valorile maxime ale 
încărcăturilor pentru diverse programe sunt indicate în tabelul cu 
programe. 

Pentru a reduce timpul de uscare, asiguraţi-vă că rufele sunt 
centrifugate la viteza maximă posibilă a programului de spălare. 
Astfel, nivelul de umiditate al rufelor este redus.

SFATURI ŞI RECOMANDĂRI

RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA

Program Încărcătură
(Kg)

Viteză de centrifugare
(rot/min)

Umiditate 
(%)

Consum de energie 
(kWh)

Timp de uscare (min)

BUMBAC ECO * 8
4

1000
1000

60
60

1,97
1,05

169
99

BUMBAC ECO 8
8

800
1400

70
50

2,24
1,70

181
134

USCARE ANTIŞIFO-
NARE BUMBAC 

8
8
8

800
1000
1400

70
60
50

1,97
1,76
1,55

157
133
124

USCARE PENTRU 
AŞEZARE ÎN DULAP 
SINTETICE

3,5 1000 40 0,94 71

DATE PRIVIND CONSUMUL Datele pot diferi pentru locuinţa dumneavoastră, în principal datorită 
nivelului de umiditate al încărcăturii de rufe.

*Programe de referinţă pentru eticheta energetică / Regulamentul 
392/2012 /UE
Valorile se bazează pe setarea implicită a programului, cu hubloul şi 
filtrul inferior curate. Pentru testele efectuate în rândul 
consumatorilor, filtrul de pe hublou şi filtrul inferior trebuie curăţate 
după fiecare ciclu.

Consumul de energie şi timpul de uscare pot diferi de valorile de 
mai sus. Acestea depind de condiţiile de funcţionare din locuinţa 
dumneavoastră (precum fluctuaţia tensiunii, amestecul de materiale 
textile, umiditatea ţesăturilor după centrifugare, volumul 
încărcăturii).

Valorile sunt determinate în conformitate cu Norma europeană 
61121 şi se referă la setarea implicită a programului; modificarea 
setării influenţează şi datele privind consumul.
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TABELUL CU PROGRAME

Selectabil în mod direct Selectabil cu butonul Opţiuni Bilă de îm-
prospătare
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re
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ră

Ra
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d

BUMBAC ECO
max — — — — —

BUMBAC

max

—

— —

—

AMESTEC 
2,0 — — — —

SINTETICE

3,5

—

— — —

—

ŢESĂTURI DELI-
CATE 2,5 — — — — —

WOOL  
EXCELLENCE 1,0 — — — — — —

ARTICOLE DE 
DIMENSIUNI 
MARI

3,0 — — — — —

VENTILARE

max — — — — —

ÎMPROSPĂTARE  
CU ABURI

1,5 — — — — — —

TIMP DE US-
CARE max — — — — —

Selectabil / opţional —    Neselectabil / neaplicabil
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PROGRAME
Asiguraţi-vă că rufele dumneavoastră sunt adecvate pentru uscarea 
în uscătorul de rufe. Consultaţi SFATURI ŞI RECOMANDĂRI / 
etichetele de întreţinere.

Bumbac ECO 
Pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate.
Program standard pentru bumbac, adecvat pentru uscarea 
rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate. Cel mai eficient 
program în ceea ce priveşte consumul de energie pentru uscarea 
rufelor din bumbac.
Valorile de pe eticheta energetică au ca referinţă acest program.

BUMBAC 
Pentru uscarea rufelor din bumbac. 

AMESTEC 
Pentru uscarea rufelor mixte confecţionate din bumbac, in, fibre 
sintetice şi amestecurile lor.

SINTETICE 
Pentru uscarea rufelor din fibre sintetice.

ŢESĂTURI DELICATE 
Pentru uscarea rufelor din ţesături delicate care necesită o spălare 
uşoară.

WOOL EXCELLENCE
Pentru uscarea articolelor din lână cu eticheta Woolmark TOTAL 
EASY CARE WOOL.

ARTICOLE DE DIMENSIUNI MARI
Pentru uscarea articolelor de dimensiuni mari, cum ar fi sacii de 
dormit, păturile etc.

VENTILARE
Pentru ventilarea, împrospătarea şi catifelarea rufelor, fără 
încălzire. Selectaţi durata de ventilare cu opţiunea Timp de uscare.

ÎMPROSPĂTARE CU ABURI
Pentru împrospătarea rufelor cu ajutorul aburilor. 
Program conceput special pentru împrospătarea şi îndepărtarea 
mirosurilor neplăcute ale articolelor de îmbrăcăminte lejeră uscate 
şi curate, precum cămăşi, bluze, pantaloni din bumbac, fibre 
sintetice şi amestecurile lor. 
Pentru a contribui la îndepărtarea mirosurilor neplăcute, utilizaţi 
bila de împrospătare furnizată împreună cu uscătorul de rufe. 

MAX

      

Rotiţi capacul pentru a deschide bila de împrospătare, umpleţi-o 
cu apă până la marcajul „max”, închideţi-o şi amplasaţi-o în 
mijlocul rufelor uscate, cu orificiile orientate în sus. Porniţi 
programul.
În locul utilizării bilei de împrospătare, rufele pot fi umezite uşor cu 
ajutorul unui pulverizator cu apă înainte de încărcarea acestora în 
tambur.
Nivelul de uscare Uscare pentru aşezare în dulap este presetat şi nu 
poate fi schimbat. 
După finalizarea programului, scoateţi imediat rufele şi aşezaţi-le 
pe umeraşe, pentru a reduce posibilitatea de formare a cutelor. 

TIMP DE USCARE 
Program de uscare cu limită de timp. Selectaţi durata 
programului, cu opţiunea Timp de uscare.
Pentru toate ţesăturile care pot fi uscate în uscătorul de rufe. 
Adecvat pentru adăugarea unei etape scurte de uscare după 
finalizarea programului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 
OPŢIUNI, FUNCŢII ŞI INDICATORI / opţiunea Timp de uscare.

OPŢIUNI CARE POT FI SELECTATE ÎN MOD DIRECT, PRIN 
APĂSAREA BUTONULUI AFERENT

Opţiunea Aburi 
Reduce apariţia cutelor în cazul articolelor de îmbrăcăminte 
confecţionate din bumbac, fibre sintetice şi amestecurile lor, 
adăugând o etapă de umidificare la finalul ciclului de uscare.
Utilizaţi opţiunea numai cu încărcături mici de rufe, scoateţi 
articolele de îmbrăcăminte din uscătorul de rufe imediat după 
finalizarea programului şi aşezaţi-le pe umeraşe. 
Nivelul de umiditate este reglat în mod automat la Uscare 
pentru aşezare în dulap şi nu poate fi schimbat cu această 
opţiune.

Nu poate fi combinată cu opţiunile Împrospătare, Rapid şi 
Spălare uşoară.

Timp de uscare 
Pentru a regla timpul de uscare dorit, numai dacă a fost 
selectat programul Timp de uscare sau Ventilare.
Apăsaţi butonul; simbolul pentru Timp de uscare se aprinde pe 
afişaj. Rotiţi selectorul pentru a selecta timpul de uscare dorit 
până la maximum 180 de minute, apoi apăsaţi selectorul 
pentru a confirma.

Nu poate fi selectat pentru niciun program, cu excepţia 
programelor Timp de uscare şi Ventilare.

Nivel de uscare
Pentru a selecta nivelul de uscare dorit al încărcăturii de rufe.
Apăsaţi butonul, apoi rotiţi selectorul pentru a selecta nivelul 
de uscare dorit; alegeţi între
  
  Uscare antişifonare (adecvat pentru călcarea rufelor 

după finalizarea ciclului de uscare, 
 adică încă puţin umede)

OPŢIUNI, FUNCŢII ŞI INDICATORI 
Consultaţi tabelul cu programe, pentru a verifica opţiunile disponibile 
pentru programul selectat.
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 Cupboard dry (dry enough to be placed in a 
 dulap la finalizarea ciclului de uscare)
  
 Uscare extra (nivel maxim de uscare)

şi confirmaţi apăsând selectorul.

OPŢIUNI CARE POT FI SELECTATE CU AJUTORUL 
BUTONULUI OPŢIUNI

Împrospătare  
Previne formarea cutelor în cazul în care nu puteţi scoate rufele 
din uscător imediat după finalizarea programului. 
Uscătorul de rufe începe periodic rotirea rufelor, la câteva 
minute după finalizarea programului. Acest proces durează 
până la aproximativ 12 ore după finalizarea programului. Puteţi 
încheia procesul oricând, oprind uscătorul de rufe de la butonul 
Pornire/Oprire.

Nu poate fi combinat cu opţiunea Aburi.

Spălare uşoară   
Permite o spălare mai uşoară a rufelor, reducând temperatura 
de uscare. 

Nu poate fi combinat cu opţiunile Rapid şi Aburi.

Rapid   
Permite uscarea mai rapidă.

Nu poate fi combinat cu opţiunile Spălare uşoară şi Aburi.

FUNCŢII

Semnalul pentru finalizarea ciclului   
Pentru a activa şi dezactiva semnalul la finalizarea programului.

Blocarea tastelor  
Pentru a bloca tastele şi selectorul de pe panoul de comandă, 
prevenind acţionarea accidentală a acestora.

Pentru a bloca tastele:
•  Uscătorul de rufe trebuie să fie pornit.    
•  Press and hold the Key lock button « until the     
 button lights up. Acum, selectorul şi tastele sunt blocate. 
Numai butonul Pornire/Oprire poate fi acţionat.
Dacă opriţi şi apoi reporniţi uscătorul de rufe, blocarea tastelor 
va rămâne activă până când le deblocaţi dumneavoastră.

Pentru a debloca tastele:
•  Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Blocare taste până când 
lumina butonului se stinge.

Pornire cu întârziere   
Amână pornirea programului la o oră ulterioară. 
Selectaţi o întârziere de până la 23 de ore.  
•  Selectaţi programul şi opţiunile.
•  Apăsaţi butonul Pornire cu întârziere « – simbolul Pornire cu 
întârziere de pe afişaj clipeşte.
•  Rotiţi selectorul pentru a selecta o întârziere de până la 23 de 
ore, care va apărea pe afişaj. Confirmaţi întârzierea dorită, 
apăsând selectorul. Simbolul pentru Pornire cu întârziere de pe 
afişaj se aprinde şi rămâne aprins.
•  Apăsaţi Pornire/Pauză - pe afişaj apare numărătoarea inversă 
a întârzierii până la începerea programului. Butonul Pornire/
Pauză se aprinde. Este posibil să se emită un sunet la activarea 
pompei.
•  După expirarea perioadei de întârziere, uscătorul de rufe 
porneşte automat. Apoi, pe afişaj apare durata de timp rămasă 
din program.

Pentru a anula Pornirea cu întârziere
•  Apăsaţi Pornire/Pauză pentru a anula pornirea cu întârziere (şi 
apăsaţi din nou Pornire/Pauză pentru a porni imediat 
programul selectat).

INDICATORI
  
 Rezervor de apă plin  
 (=> goliţi rezervorul de apă)
  
 Filtru inferior înfundat  
 (=> curăţaţi filtrul inferior).
 
 Filtru de pe hublou înfundat  
 (=> curăţaţi filtrul de pe hublou)

  
În cazul apariţiei de defecţiuni, consultaţi secţiunea 
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR din GHIDUL DE UTILIZARE 
ŞI ÎNTREŢINERE.
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GOLIŢI REZERVORUL DE APĂ DUPĂ FIECARE CICLU DE USCARE
Ţineţi de mâner şi scoateţi cu grijă rezervorul de apă. Apucaţi cu ambele 
mâini rezervorul de apă plin.  
Evacuaţi apa şi introduceţi recipientul la loc, împingându-l. Asiguraţi-vă 
că acesta este introdus în mod corespunzător.

CURĂŢAŢI FILTRUL DE PE HUBLOU DUPĂ FIECARE CICLU DE 
USCARE
Deschideţi hubloul şi scoateţi filtrul de pe hublou, trăgându-l în sus.

Apăsaţi butonul pentru a deschide filtrul de pe hublou. Îndepărtaţi 
scamele din interior. Închideţi filtrul şi reintroduceţi-l în direcţia 
corespunzătoare, astfel încât să se integreze complet în locaşul său .

CURĂŢAŢI FILTRUL INFERIOR DUPĂ APROXIMATIV CINCI CICLURI 
DE USCARE
Deschideţi uşiţa inferioară. Ţineţi de mâner şi scoateţi filtrul inferior.

Îndepărtaţi buretele filtrului inferior, pentru a-l curăţa. Curăţaţi manual 
buretele de filtrare şi filtrul sau ţineţi-le sub un jet de apă curentă. Nu îl 
spălaţi în maşina de spălat rufe. Stoarceţi buretele de filtrare. Nu îl 
introduceţi în filtrul inferior dacă este foarte umed.

Fixaţi buretele de filtrare în filtrul inferior. Curăţaţi locaşul filtrului 
uscătorului de rufe, cu o lavetă umedă sau folosind cu grijă un aspirator. 
Introduceţi la loc filtrul inferior. Îndreptaţi în jos mânerul filtrului şi 
închideţi uşiţa inferioară.

 

ÎNTREŢINERE, CURĂŢARE  
ŞI DEPANARE
Pentru operaţiile de întreţinere, curăţare  
şi remediere a defecţiunilor, consultaţi  
Ghidul de utilizare şi întreţinere.

Ghidul de utilizare şi întreţinere poate fi 
obţinut astfel:
• De la serviciul de asistenţă tehnică post-
vânzare; using the phone
number in the warranty booklet
• Prin descărcarea de pe site-ul web al 
Whirlpool http://docs.whirlpool.eu

CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-
VÂNZARE
Atunci când luaţi legătura cu reprezentanţii serviciului de asistenţă 
tehnică post-vânzare, comunicaţi ambele numere de pe 
autocolantul de service amplasat pe interiorul hubloului.  
http://www.whirlpool.eu
Puteţi găsi numărul de telefon în certificatul de garanţie.

Marcă înregistrată Whirlpool®/Marcă comercială TM a grupului de societăţi Whirlpool -  
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014.  Toate drepturile rezervate - http://www.whirlpool.eu

ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
Opriţi şi scoateţi din priză 
uscătorul de rufe înainte de 
a efectua operaţii de 
curăţare şi întreţinere. 

Atenţie, este posibil ca apa 
din rezervorul de apă să fie 
încă fierbinte.
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