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DESCRIEREA PRODUSULUI

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

GHID DE REFERINŢĂ  
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ

PANOUL DE COMANDĂ

1. Blatul de lucru
2. Dozatorul de detergent
3. Panoul de comandă
4. Mânerul hubloului
5. hublou
6. Filtru de apă/furtun de 
evacuare de urgenţă  
(dacă este disponibil) - 
în spatele soclului -
7. Soclu (detaşabil)
8. Picioruşe reglabile (4)

APARATUL

Înainte de a utiliza maşina, trebuie să 
demontaţi bolţurile de transport.

Pentru instrucţiuni mai detaliate privind 
demontarea acestora, consultaţi Ghidul de 
instalare.

1. Butonul Pornire/Oprire 
(Resetare/Evacuare dacă se 
apasă şi se menţine apăsat) 
2. Butonul Program
3. Butonul Colours 15°
4. Butonul Împrospătare 
5. Butonul Ajutor la 
dozare
6. Buton rotativ (Rotiţi 
pentru a selecta/Apăsaţi 
pentru a confirma)
7. Buton Finalizare în
8. Butonul pentru 
temperatură
9. Butonul Viteză de 
centrifugare
10. Butonul Opţiuni 
(Este activată Blocarea 
butoanelor dacă este 
apăsat şi menţinut apăsat)
11. Buton Pornire / Pauză
12. Afişaj
13. Zona pentru programe
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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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1. Compartiment pentru spălarea principală 
• Detergent pentru spălarea principală 
• Agent pentru îndepărtarea petelor
• Substanţă pentru dedurizarea apei

2. Compartiment pentru prespălare 
• Detergent pentru prespălare.

3. Compartiment pentru balsam
• Balsam de rufe
• Apret lichid
Turnaţi balsam de rufe sau apretul lichid numai până la 
marcajul „max.”.

4. Butonul de eliberare  
(Apăsaţi pentru a demonta şi a curăţa dozatorul  
de detergent).

DOZATORUL DE DETERGENT

RecomandăRi pRivind deteRgentul utilizat pentRu difeRite tipuRi de Rufe

Rufe albe, rezistente (rece-95 °C) Detergenţi cu putere mare de spălare

Rufe albe, delicate (rece-40 °C) Detergenţi neutri cu înălbitori şi/sau agenţi de strălucire

Culori deschise/pastelate (rece-60 °C) Detergenţi cu înălbitori şi/sau agenţi de strălucire

Culori intense (rece-60 °C) Detergenţi pentru rufe colorate fără înălbitori/agenţi de strălucire

Negru/culori închise (rece-60 °C) Detergenţi speciali pentru rufe negre/închise la culoare

Consultaţi secţiunea despre UTILIZAREA ZILNICĂ pentru informaţii 
privind selectarea şi pornirea unui program.

PRIMUL CICLU DE SPĂLARE
Atunci când conectaţi maşina de spălat rufe la o priză, aceasta va 
porni automat. Vi se va solicita să setaţi limba de afişare dorită.

Rotiţi selectorul pentru a selecta limba şi apăsaţi selectorul pentru a 
confirma.
Apoi, puteţi adapta setarea de duritate a apei la nivelul de duritate a 
apei locale. Acest lucru se recomandă pentru optimizarea funcţiei 
Ajutor la dozare. 

Rotiţi selectorul pentru a alege între nivelurile dedurizată / medie / 
dură şi confirmaţi apăsând selectorul.
Pentru a îndepărta reziduurile rămase în urma procesului de fabricaţie:

• Selectaţi programul „Bumbac” la o temperatură de 95 °C
• Adăugaţi o cantitate mică de detergent cu putere mare 

de spălare în compartimentul pentru spălare principală 
al dozatorului de detergent (maxim 1/3 din cantitatea de 
detergent recomandată de producător pentru rufe cu 
grad redus de murdărie)

• Porniţi programul fără a adăuga rufe.

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

1. ÎNCĂRCAŢI RUFELE
• Pregătiţi rufele în funcţie de recomandările din secţiunea 

„SFATURI ŞI RECOMANDĂRI”.
• Asiguraţi-vă că fermoarele şi capsele sunt 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 garnitura din cauciuc.

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

3. DESCHIDEŢI ROBINETUL DE APĂ
• Asiguraţi-vă că maşina de spălat rufe este 

conectată la reţeaua electrică.
• Deschideţi robinetul de apă

PRIMA UTILIZARE

UTILIZAREA ZILNICĂ
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4. PORNIŢI MAŞINA DE SPĂLAT RUFE 
• Apăsaţi butonul Pornire/Oprire până când se aprinde 

butonul Program. Pe ecran apare o animaţie, iar aparatul 
emite un sunet. Apoi, maşina de spălat rufe poate fi 
utilizată.

5. SETAŢI PROGRAMUL DORIT

MODUL GHIDAT - lumina butonului vă ghidează pentru setarea 
programului după cum urmează: selectarea programului/
temperaturii/vitezei de centrifugare/opţiunilor. Imediat ce aţi 
confirmat o selecţie apăsând pe selector, lumina butonului va trece 
la pasul următor.

• Selectaţi programul: 
Asiguraţi-vă că se aprinde butonul Program. Rotiţi selectorul 
pentru a selecta programul dorit. 
Pe afişaj apar numele şi durata programului.
Confirmaţi programul dorit apăsând selectorul. Încărcătura de rufe 
maximă admisă pentru programul selectat este indicată după 
câteva secunde.

        

• Schimbaţi temperatura dacă este necesar
Dacă doriţi să schimbaţi temperatura indicată de butonul 
Temperatură, asiguraţi-vă că se aprinde butonul 
Temperatură.
Rotiţi selectorul pentru a selecta temperatura dorită, apoi apăsaţi 
selectorul pentru a confirma.

• Modificaţi viteza de centrifugare dacă este necesar
Dacă doriţi să schimbaţi viteza de centrifugare indicată de 
butonul Centrifugare, asiguraţi-vă că se aprinde butonul 
Centrifugare.
Rotiţi butonul rotativ pentru a selecta viteza de centrifugare dorită 
sau opţiunea Oprire cu apa în cuvă, apoi apăsaţi butonul rotativ 
pentru a confirma.

• Selectarea opţiunilor, dacă este necesar
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 clipeşte. 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 maşina de spălat, 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. 
Intervalul de temperaturi, vitezele de centrifugare şi opţiunile 
depind de programul selectat. Prin urmare, se recomandă să 
începeţi setarea cu selectarea programului.

6. ADĂUGAŢI DETERGENT
• Dacă nu utilizaţi funcţia Ajutor la dozare, trageţi în afară 

dozatorul de detergent şi adăugaţi acum detergent (şi 
aditivi/balsam de rufe), în conformitate cu indicaţiile din 
secţiunea DOZATORUL DE DETERGENT.  
Respectaţi recomandările cu privire la dozaj de pe ambalajul 
detergentului. Dacă aţi selectat PRESPĂLARE sau FINALIZARE ÎN, 
respectaţi recomandările din secţiunea OPŢIUNI, FUNCŢII ŞI 
INDICATORI. Apoi, închideţi cu grijă dozatorul de detergent.

• Dacă utilizaţi funcţia „Ajutor la dozare”, adăugaţi detergent 
ulterior, după ce aţi pornit programul. Consultaţi secţiunea 
OPŢIUNI, FUNCŢII ŞI INDICATORI.

• După ce aţi adăugat detergent/aditivi, nu mai deschideţi dozatorul 
de detergent, pentru a preveni starea de preaplin.

7. PORNIŢI PROGRAMUL 
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat „Pornire/Pauză” până când 

butonul se aprinde şi rămâne aprins; programul porneşte.
• Dacă aţi selectat funcţia „Ajutor la dozare”, maşina de spălat 

rufe va afişa cantitatea de detergent recomandată pentru 
încărcătura dumneavoastră de rufe după pornirea programului. 
Respectaţi instrucţiunile în conformitate cu secţiunea OPŢIUNI, 
FUNCŢII ŞI INDICATORI / Ajutor la dozare.

8. SCHIMBAŢI UN PROGRAM CARE RULEAZĂ, DACĂ ESTE 
NECESAR
Puteţi modifica setările chiar şi atunci când un program rulează. 
Modificările vor fi aplicate, cu condiţia ca faza programului respectiv 
să nu se fi încheiat.
• Apăsaţi butonul corespunzător (de exemplu, butonul „Viteză de 

centrifugare” pentru a modifica viteza de centrifugare). Valoarea 
clipeşte timp de câteva secunde.

• În timp ce aceasta clipeşte, puteţi regla setarea prin rotirea 
selectorului. Dacă valoarea 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, puteţi, de 
asemenea, să
• Apăsaţi „Start/Pauză” pentru a întrerupe programul care rulează
• Modificaţi setările 
• Apăsaţi din nou „Start/Pauză” pentru a continua programul.

9. ÎNTRERUPEŢI UN PROGRAM CARE RULEAZĂ ŞI 
DESCHIDEŢI HUBLOUL DACĂ ESTE NECESAR 
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat „Pornire/Pauză” pentru a 

întrerupe un program care rulează.
• Dacă nivelul apei nu este prea ridicat sau dacă rufele nu sunt prea 

fierbinţi, se aprinde indicatorul hubloului. Puteţi deschide 
hubloul, de exemplu, pentru a adăuga/scoate rufe. 

• Închideţi hubloul la loc şi apăsaţi „Pornire/Pauză” pentru 
a continua programul.

10. RESETAŢI UN PROGRAM CARE RULEAZĂ, 
DACĂ ESTE NECESAR
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul „Pornire/Oprire” până 

când afişajul indică anularea programului. 
Apa este evacuată, programul se încheie, iar hubloul se 
deblochează.

11. OPRIŢI MAŞINA DE SPĂLAT RUFE DUPĂ 
FINALIZAREA PROGRAMULUI
• Afişajul indică finalizarea ciclului şi indicatorul „hublou 

deschisă” se aprinde – puteţi scoate rufele
• Apăsaţi „Pornire/Oprire” pentru a opri maşina de spălat. Dacă nu o 

faceţi dumneavoastră, maşina de spălat rufe se va opri automat 
după aproximativ un sfert de oră de la finalizarea programului, 
pentru a economisi energie.

• Lăsaţi hubloul întredeschis pentru ca interiorul maşinii de spălat să 
se usuce.
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SORTAŢI RUFELE ÎN FUNCŢIE DE
• Tipul de ţesătură/simbolul de întreţinere de pe etichetă 

(bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, articole de spălat de mână)
• Culoare (separaţi articolele colorate de cele albe, spălaţi separat 

articolele colorate noi)
• Dimensiune (spălaţi împreună articolele de dimensiuni diferite, 

pentru a îmbunătăţi eficienţa de spălare şi distribuirea articolelor 
vestimentare în tambur)

• Ţesături delicate (spălaţi articolele vestimentare mici, precum 
ciorapii de nailon, şi articolele cu agăţători, precum sutienele, 
într-un sac de pânză sau o faţă de pernă cu fermoar.

GOLIŢI TOATE BUZUNARELE
• Obiecte precum monedele sau acele de siguranţă pot deteriora 

atât rufele, cât şi tamburul.

SIMBOLURILE DE ÎNTREŢINERE DE PE ETICHETĂ
Temperatura din simbolul cuvă de pe etichetă indică temperatura 
maximă admisă pentru spălarea articolului vestimentar.

Acţiune mecanică normală

Acţiune mecanică redusă

Acţiune mecanică foarte redusă

Numai spălare manuală

Nu se spală

CURĂŢAŢI FILTRUL DE APĂ ÎN MOD REGULAT
• Acest lucru previne înfundarea filtrului şi ajută la evacuarea apei. 

Consultaţi secţiunea ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE/„Curăţarea filtrului 
de apă” din Ghidul de utilizare şi întreţinere.

CUM SĂ ECONOMISIŢI ŞI SĂ PROTEJAŢI MEDIUL
• Prin încărcarea maşinii cu cantităţile maxime de rufe recomandate 

pentru programe, conform indicaţiilor din tabelul cu programe, 
puteţi obţine cele mai bune rezultate din punct de vedere 
energetic, al consumului de apă, de detergent şi de timp.

• Nu depăşiţi dozajele de detergent indicate în instrucţiunile 
producătorului de detergent. Utilizaţi funcţia Ajutor la dozare.

• Economisiţi energie folosind un program de spălare la 60 °C în loc 
de 95 °C sau un program de spălare la 40 °C în loc de 60 °C. Pentru 
articolele din bumbac, se recomandă programul Bumbac Eco    
la 40 °C sau 60 °C.

• Economisiţi energie şi timp prin selectarea unei viteze mari de 
centrifugare, pentru a reduce conţinutul de apă din rufe înainte de 
a utiliza un uscător de rufe.

SFATURI ŞI RECOMANDĂRI

SETĂRI
Următoarele setări pot fi modificate/selectate:
Limbă de afişare / tonuri taste / avertisment finalizare ciclu / contrast 
afişaj / duritate apă / ajutor la dozare (reglaţi cantităţile de dozare 
pentru detergenţii utilizaţi) / mod Eco (funcţie de oprire automată 
după finalizarea programului) / revenire la setările din fabrică.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Program timp de cel puţin 

3 secunde. 

• Rotiţi selectorul pentru a selecta setarea pe care doriţi să o 
modificaţi; confirmaţi apăsând selectorul.

• Rotiţi selectorul pentru a regla setarea; confirmaţi apăsând 
selectorul.

• Pentru a ieşi din modul Setări, rotiţi selectorul până când pe afişaj 
este indicată această posibilitate, apoi confirmaţi apăsând 
selectorul. Ca alternativă, apăsaţi butonul Program.

PROGRAM TEMPERATURĂ
(°C)

ÎNCĂRCĂTURĂ 
(KG)

APĂ 
(L)

ENERGIE 
(KWH)

DURATA  
APROXIMATIVĂ  

A PROGRAMULUI (H:MIN) 
CONŢINUT  

APROXIMATIV  
DE UMIDITATE  
RĂMASĂ (%)FĂRĂ FUNCŢIA 

RAPID
CU FUNCŢIA 

RAPID

Amestec 40 6,0 62 0,40 01:00 00:55 55

Bumbac 95 10,0 (max.) 97 2,70 02:50 -- 55

Bumbac 60 10,0 (max.) 95 1,70 02:35 01:55 55

Bumbac 40 10,0 (max.) 77 1,00 03:30 02:20 55

Sintetice 60 3,5 46 0,95 02:20 01:20 35

Sintetice 40 3,5 44 0,65 02:20 01:20 35

Bumbac ECO  60 10,0 (max.) 48 0,48 06:00 04:00 53

Bumbac ECO  60 5,0 31 0,36 04:00 * 53

Bumbac ECO  40 5,0 31 0,33 04:00 * 53

DATE PRIVIND CONSUMUL
Aceste date pot diferi în locuinţa dumneavoastră din cauza modificărilor de temperatură a apei de admisie, de presiune a apei etc.

Valori măsurate în condiţii normale , în conformitate cu IEC/EN 
60456. Valorile apei, energiei şi conţinutului de umiditate rămasă se 
referă la setările implicite ale programelor, fără opţiuni.

max. = capacitatea maximă de încărcare a maşinii de spălat

Valorile acustice de pe eticheta cu declaraţia de conformitate se referă 
la aparat după instalarea completă, cu plăcile acustice fixate în partea 
inferioară a maşinii de spălat, în conformitate cu instrucţiunile separate.

* Durată indicată după detectarea încărcăturii

Bumbac Eco este programul standard pentru spălarea articolelor din 
bumbac cu grad normal de murdărie, fiind cel mai eficient program 
din punctul de vedere al consumului combinat de apă şi energie 
electrică. Pentru a se economisi energie, temperatura efectivă a apei 
poate să difere de temperatura specificată pentru ciclul de spălare.

Consumul de putere în modul oprit este de 0,25 W/în modul inactiv 
0,25 W.
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TABELUL CU PROGRAME

Selectabil folosind 
butonul Opţiuni

Selectabil în 
mod direct
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Bumbac ECO Rece/60 °C max. — — — — max. —

BUMBAC Rece/95 °C max. max.

AMESTEC Rece/60 °C 6,0 — — max. —

SINTETICE Rece/60 °C 3,5 — max.

DELICATE Rece/40 °C 2,5 — — — — 1000

LÂNĂ Rece/40 °C 2,0 — — — — — 1000 —

CULORI Rece/60 °C 6,0 — — 1000

RAPID 30’
30’

Rece/30 °C 3,0 — — — — — — max. —

CLĂTIRE ŞI 
CENTRIFU-
GARE

— max. — — — — — — — max. — —

CENTRIFU-
GARE — max. — — — — — — — — max. — — — —

EVACUARE — max. — — — — — — — — — — — — —

CĂMĂŞI Rece/40 °C 2,5 — — — — 1000

PLAPUMĂ Rece/60 °C 3,0 — 1000

LENJERIE 
DE PAT

Rece/60 °C 3,5 — max.

CAŞMIR Rece/30 °C 2,0 — — — — — 400 —

ARTICOLE 
SPORT

Rece/40 °C 3,5 — — max. —

BLUGI Rece/60 °C 5,0 1000

ARTICOLE 
BEBELUŞI

Rece/60 °C 5,0 1000

ÎNCĂRCĂTU-
RĂ MINIMĂ

Rece/40 °C 1,0 — — — — max. —

Selectabil/opţional — Neselectabil/neaplicabil Este necesară 
dozarea Dozarea este opţională
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Consultaţi tabelul cu programe, pentru a verifica dacă există opţiuni 
disponibile pentru programul selectat

OPŢIUNI care pot fi selectate în mod direct prin apăsarea 
butonului aferent

Colours 15° 
Ajută la menţinerea culorilor rufelor prin spălarea 
acestora cu apă rece (15 °C). Economiseşte energia 
utilizată pentru încălzirea apei, menţinând în acelaşi 
timp rezultatele bune la spălare.
Adecvat pentru rufe colorate, cu grad redus de murdărie, fără pete.
• Asiguraţi-vă că detergentul este adecvat pentru temperaturi de 

spălare reduse (15 sau 20 °C).
• Nu se poate selecta pentru programul Bumbac 95 °.

Împrospătare 
Menţine prospeţimea rufelor în cazul în care nu le puteţi 
scoate imediat după finalizarea programului. 
Maşina de spălat va începe periodic rotirea rufelor pentru scurt 
timp după finalizarea programului. Acest proces durează până la 
aproximativ 6 ore după terminarea programului de spălare. Îl puteţi 
opri oricând, apăsând orice buton; hubloul se deblochează şi puteţi 
scoate rufele.

Ajutor la dozare
Ajută la dozarea cantităţii corespunzătoare de detergent 
pentru încărcătura dumneavoastră de rufe.
Pregătiţi opţiunea conform descrierii din secţiunea AJUTOR 
LA DOZARE/PRIMA UTILIZARE din Ghidul de utilizare şi întreţinere.
• După încărcarea rufelor, închiderea hubloului şi selectarea 

programului şi opţiunilor, apăsaţi butonul Ajutor la dozare. Butonul se 
aprinde.

• Porniţi programul apăsând „Start/Pauză”. – Tamburul se 
roteşte pentru a detecta încărcătura de rufe; afişajul indică 
etapa de detectare a încărcăturii. Pe panoul de comandă 
apare o animaţie. Apoi, pe afişaj apare cantitatea de 
detergent recomandată în ml pentru compartimentul pentru spălarea 
principală. 
Dacă aţi selectat opţiunea „Prespălare”, afişajul indică alternativ 
cantitatea de detergent din compartimentele pentru prespălare (I) şi 
spălare principală (II).

• Trageţi afară dozatorul de detergent şi turnaţi cantitatea 
recomandată de detergent în compartimentul pentru 
spălarea principală (II) şi, în cazul în care este selectată 
opţiunea Prespălare, turnaţi detergent şi în compartimentul 
pentru prespălare (I) al dozatorului. 

• Închideţi dozatorul de detergent (sau hubloul) şi apăsaţi „Start/
Pauză” pentru a continua programul.

Respectaţi recomandările de pe etichetele cu simbolurile de îngrijire 
ale rufelor dvs.

BUMBAC ECO 
Articole cu grad normal de murdărie, din bumbac. 
Program standard pentru bumbac la 40 °C şi 60 °C, cel 
mai avantajos din punct de vedere al consumului de 
apă şi energie electrică, la spălarea rufelor din bumbac.
Valorile de pe eticheta energetică au la bază acest program

BUMBAC
Pentru rufe cu grad normal şi ridicat de murdărie, din bumbac 
şi in, cum ar fi prosoapele, lenjeria intimă, feţele de masă etc.

AMESTEC
Articole rezistente cu grad redus şi normal de murdărie, din 
bumbac, in, fibre artificiale şi amestecurile lor. program de o oră.

SINTETICE
Rufe cu grad normal de murdărie, din fibre artificiale (de ex., 
poliester, poliacril, viscoză etc.) sau din amestecuri cu bumbac.

DELICATE
Rufe delicate din ţesături fine, care necesită spălare uşoară.

LÂNĂ
Articole din lână cu eticheta Woolmark şi identificate ca fiind 
lavabile în maşina de spălat rufe, precum şi ţesături din mătase, 
in, lână şi viscoză, marcate cu eticheta „spălare manuală”.

RAPID 30’
Rufe cu grad redus de murdărie din bumbac, fibre sintetice 
şi amestecurile lor. Program de reîmprospătare pentru rufe 
fără pete.

CULORI
Rufe cu grad redus şi normal de murdărie din bumbac, fibre 
sintetice sau amestecurile lor; de asemenea, ţesături delicate. 
Ajută la păstrarea culorilor.

CLĂTIRE ŞI CENTRIFUGARE
Program separat de clătire şi centrifugare intensivă. Pentru 
rufe rezistente.

CENTRIFUGARE
Program separat de centrifugare intensivă. Pentru rufe  
rezistente.

EVACUARE
Program separat pentru evacuarea apei, fără centrifugare.

PROGRAME SPECIALE
Pentru a seta unul dintre următoarele programe, selectaţi 
şi confirmaţi poziţia programelor speciale. Apoi, rotiţi 
selectorul pentru a selecta unul dintre următoarele opt 
programe; pe afişaj apare numele programului. 
Confirmaţi programul dorit apăsând selectorul.

CĂMĂŞI
Cămăşi, bluze şi costume din bumbac, fibre sintetice sau 
amestecurile lor.

PLAPUMĂ
Articole de dimensiuni mari precum saci de dormit, pături lavabile, 
covoraşe de baie, perne şi plăpumi umplute cu pene sau material 
sintetic.

LENJERIE DE PAT
Lenjerie de pat albă sau colorată din bumbac şi fibre sintetice, sau 
amestecurile lor.

CAŞMIR
Articole din caşmir de calitate superioară identificate ca fiind 
lavabile în maşina de spălat rufe sau manual.

ARTICOLE SPORT
Articole sport cu grad normal de murdărie şi transpirate, din jerseu 
din bumbac sau microfibre.
Include un ciclu de prespălare – puteţi adăuga detergent şi în 
compartimentul pentru prespălare. Nu utilizaţi balsam de rufe.

BLUGI
Blugi din bumbac cu grad normal de murdărie şi articole 
vestimentare din material rezistent asemeni blugilor, cum ar fi 
pantaloni şi jachete.

ARTICOLE BEBELUŞI
Haine pentru bebeluşi, cu grad normal de murdărie, din bumbac şi/
sau in.
Acestea sunt clătite şi mai bine de spumă, ceea ce ajută la protejarea 
pielii sensibile a bebeluşilor.

ÎNCĂRCĂTURĂ MINIMĂ
Rufe din bumbac şi/sau fibre sintetice neamestecate.
Program ideal pentru spălarea unei încărcături mici de rufe, într-un 
mod economic. 

30’

PROGRAME

OPŢIUNI, FUNCŢII ŞI INDICATORI
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OPŢIUNI care pot fi selectate apăsând butonul Opţiuni 

Prespălare 
Ajută la curăţarea rufelor cu grad ridicat de murdărie adăugând 
o fază de prespălare la programul de spălare selectat. 
Prelungeşte programul cu aproximativ 20 de minute.
Adăugaţi detergent şi în compartimentul pentru prespălare al 
dozatorului de detergent sau direct în tambur. Folosiţi detergent pudră 
pentru spălarea principală, pentru a vă asigura că detergentul rămâne 
în dozatorul de detergent până la începerea fazei de spălare principală.

Finalizare la temperatură ridicată  
Programul se termină cu o fază de clătire cu apă caldă. 
Aceasta înmoaie fibrele rufelor, astfel încât le simţiţi calde şi 
plăcute la atingere atunci când le scoateţi, la scurt timp după 
finalizarea programului.

Eliminare Pete 15° 
Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de pete, cu 
excepţia celor de grăsime/ulei.
Programul începe cu o fază de spălare cu apă rece. 
Prelungeşte programul cu aproximativ 10 minute.
Se recomandă tratarea prealabilă pentru îndepărtarea petelor 
persistente.
Nu se poate selecta pentru programul Bumbac 95 °C.

Rufe foarte murdare 
Ajută la curăţarea rufelor pătate, cu grad ridicat de 
murdărie, optimizând eficienţa aditivilor pentru 
îndepărtarea petelor.
Adăugaţi la spălare o cantitate corespunzătoare de aditiv pentru 
îndepărtarea petelor (pudră) în compartimentul pentru spălare 
principală, împreună cu detergentul dumneavoastră (numai pudră). 
Poate prelungi programul cu până la 15 minute. 
Adecvat pentru utilizarea cu agenţi de îndepărtare a petelor pe 
bază de oxigen şi agenţi de înălbire. 
Este interzisă utilizarea înălbitorilor pe bază de clor sau 
perborat!

Clătire intensivă 
Împiedică acumularea resturilor de detergent în rufe, 
prelungind faza de clătire. 
Opţiune adecvată în special pentru spălarea hainelor 
bebeluşilor, pentru persoanele care suferă de alergii şi pentru zone 
cu apă dedurizată.

Rapid
Permite spălarea rapidă.
Se recomandă exclusiv pentru rufe cu grad redus de 
murdărie.
Nu se poate selecta pentru programul Bumbac 95 °C.

FUNCŢII

Oprire cu apa în cuvă
Împiedică centrifugarea automată a rufelor la terminarea 
programului. Rufele rămân în ultima apă de clătire, pe afişaj este 
indicată opţiunea Oprire cu apa în cuvă, iar programul nu mai 
continuă să ruleze.
Opţiune adecvată pentru ţesături delicate, care nu necesită 
centrifugare sau care trebuie centrifugate la o viteză mică. 
Neadecvată pentru mătase.
Pentru a opri funcţia „Oprire cu apa în cuvă”, alegeţi între:
• evacuarea apei, fără centrifugare: 

rotiţi selectorul pentru a selecta viteza de centrifugare „0” 
şi apăsaţi Pornire/Pauză: apa va fi evacuată, iar programul 
se încheie

• centrifugarea rufelor:   
viteza de centrifugare implicită clipeşte - porniţi ciclul de 
centrifugare apăsând Pornire/Pauză. Sau selectaţi o viteză 
de centrifugare diferită rotind selectorul, apăsaţi-l pentru a 
confirma, apoi apăsaţi Pornire/Pauză.

Finalizare în 
Permite finalizarea programului de spălare a rufelor la o 
anumită oră, setând o întârziere până la finalizarea 
programului. 
Selectaţi o întârziere de până la 23 de ore. Nu utilizaţi detergent 
lichid cu această funcţie. 
• Selectaţi programul, temperatura şi opţiunile.
• Apăsaţi butonul „Finalizare în” – simbolul butonului se aprinde.
• Rotiţi selectorul pentru a selecta o întârziere de până la 23 de ore. 

Confirmaţi întârzierea dorită apăsând selectorul. 
• După finalizarea setărilor, apăsaţi „Pornire/Pauză” - începe 

numărătoarea inversă a întârzierii.  Afişajul indică starea de 
activare a opţiunii Finalizare în şi faptul că maşina de spălat rufe se 
află în modul de aşteptare.

• Programul porneşte automat şi se va finaliza la sfârşitul perioadei 
de întârziere. La pornirea programului, perioada de 
întârziere de pe afişaj este înlocuită de durata rămasă 
pentru desfăşurarea programului.

Pentru a anula întârzierea
• apăsaţi „Pornire/Pauză” pentru a anula întârzierea; pentru 

a porni programul selectat imediat, apăsaţi din nou 
„Pornire/Pauză” 

• sau apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul „Pornire/Oprire” pentru a 
anula setarea completă a programului.

Blocarea tastelor 
Pentru a bloca butoanele şi selectorul de pe panoul de comandă, 
prevenind acţionarea accidentală a acestora.
Pentru a bloca:
• Maşina de spălat trebuie să fie pornită.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Opţiuni până când se aprinde 

simbolul cheie de pe panoul de comandă. Acum, selectorul şi 
tastele sunt blocate. Numai butonul „Pornire/Oprire” funcţionează. 

Dacă opriţi şi apoi reporniţi maşina de spălat rufe, blocarea tastelor 
va rămâne activă până când le deblocaţi dumneavoastră.
Pentru a debloca: apăsaţi şi menţineţi apăsată din nou tasta Opţiuni, 
timp de cel puţin 3 secunde, până când simbolul cheie se stinge.

INDICATORI

Hubloul poate fi deschis

Eroare: Respectaţi mesajul de pe afişaj.
În cazul apariţiei de defecţiuni, consultaţi secţiunea 
Remedierea defecţiunilor, din „Ghidul de utilizare şi 
întreţinere”.

Monitorizarea consumului de energie/    apă

Oferă feedback privind consumul de energie şi apă al 
setării programului. 
Cu cât se aprind mai puţini indicatori, cu atât mai 
economică este setarea programului ales. Reglarea este 
posibilă chiar şi după etapa de detectare a încărcăturii 
de rufe.

Decalcifierea
Un mesaj afişat cu regularitate pe ecran vă va aminti că trebuie 
să decalcifiaţi maşina de spălat rufe. Puteţi găsi soluţii de 
decalcifiere adecvate pentru maşina dumneavoastră de spălat 
rufe pe www.whirlpool.eu.
Pentru a anula notificarea de pe afişaj, apăsaţi selectorul.
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ÎNTREŢINERE, CURĂŢARE ŞI DEPANARE
Pentru procedurile de întreţinere, curăţare şi 
depanare, consultaţi  
Ghidul de utilizare şi întreţinere.

Ghidul de utilizare şi întreţinere poate fi 
obţinut astfel:
• De la serviciul de asistenţă tehnică 

post-vânzare; folosind numărul de telefon 
specificat în certificatul de garanţie

• Prin descărcare 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.com
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 001
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