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TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT 
FRÅN WHIRLPOOL
För en bättre kundservice, registrera din apparat på 
www . whirlpool . eu / register

Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.
Innan maskinen används ska transportbultarna tas 
bort. För detaljerade anvisningar om hur de tas bort, 
se Installationsanvisningar.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
INSTÄLLNINGAR 
Följande inställningar kan ändras/väljas:  
Displayspråk / knapptoner / cykelslutsvarning / displaykontrast / 
vattenhårdhet / eco-läge (funktion för automatisk avstängning efter 
programslut) / doseringsbehållare på eller av (permanent aktiverad 
eller avaktiverad automatisk tvättmedelsdosering) / kalibrering 
(anpassar tankarnas doseringsmängd till rekommendationerna för 
använt tvättmedel eller sköljmedel) / innehåll tank 2 (= ställ in tank 2 
för tvättmedel eller sköljmedel) / återställ fabriksinställningarna.
• Tryck på inställningsknappen.
• Välj inställningen som ska ändras genom att trycka på knappen 

UPP eller NED. Tryck sedan på OK-knappen.
• Tryck på knappen UPP eller NED för att ställa in önskat värde eller 

välj från menyn och bekräfta sedan med OK-knappen.
• För att lämna Inställningsläget, tryck antingen på knappen UPP 

eller NED tills displayen anger att det går att lämna. Bekräfta sedan 
genom att trycka på OK-knappen. Eller vänta några sekunder tills 
inställningsläget avslutas automatiskt.

För att ta bort eventuella rester från bearbetningsprocessen:
• Välj programmet “Bomull” med en temperatur på 95 °C.
• Tillsätt en liten mängd starkt tvättmedel i facket på 

tvättmedelsbehållaren för manuell dosering (högst 1/3 av 
mängden som tvättmedelstillverkaren rekommenderar för lätt 
smutsad tvätt) och tryck på autodoseringsknapparna - lampan på 
dessa knappar ska vara släckt. 

• Starta programmet utan att lägga in tvätt.

TVÄTTMEDELSFACK
Facket ska hanteras varsamt. 
Undvik att dra i facket eller 
skjuta på den hårt vid öppning 
och stängning.
AUTOMATISK DOSERING:
Viktigt: Använd bara 
flytande tvättmedel för att 
fylla tvättmedelstankarna (“1” och “2”); använd inte pulvertvättmedel.
1. Tank 1
Allmänt ELLER specifikt flytande tvättmedel (t.ex. för kulörtvätt, ylle, 
sportkläder osv.)
Viktigt: Häll aldrig sköljmedel i Tank 1.
Maximal påfyllningsmängd: 600 ml.
2. Tank 2
Sköljmedel ELLER flytande tvättmedel (allmänt eller specifikt 
tvättmedel för t.ex. kulörtvätt, ylle eller sportkläder)

Maximal påfyllningsmängd: 400 ml.
Välj önskad konfiguration bland de som nämns i avsnittet 
AUTODOSERING - FÖRSTA ANVÄNDNING i bruksanvisningen. 
Dekalerna på tankarnas flikar kan vridas eller bytas ut för att påminna 
dig om vald konfiguration .

MANUELL DOSERING:
3. Tvättmedelsfack för manuell dosering 
• Pulver- eller flytande tvättmedel 
• Tillsatser
Vid användning av pulvertvättmedel ska man försäkra sig om att facket 
inte fylls över markeringen ”max”.
4. Frigöringsknapp
Tryck för att frigöra tvättmedelsbehållaren för rengöring.

KONTROLLPANEL

1. Knapp På/Av  
(Återställ/Töm om den hålls nedtryckt) 

2. Inställningsknapp
3. Autodosering / Tank 1
4. Autodosering / Tank 2
5. Knapp Håll fräscht
6. Avkänningsindikator
7. Knapp Klart om...
8. Temperaturknapp
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9. Knapp Centrifughastighet
10. Tillvalsknapp 

(Knapplås om den hålls nedtryckt)
11. Start/Paus-knapp
12. OK-knapp (för att bekräfta)
13. UPP-knapp 
14. NED-knapp
15. Display
16. Tillvalsindikatorer
17. Programknappar

PROGRAM
 Observera klädvårdssymbolerna på tvätten.

Eko bomull 
Normalt smutsig tvätt av bomull. Programmet är det mest effektiva 
i fråga om vatten- och energiförbrukning vid tvätt av bomullsplagg 
med standardprogrammet för bomull vid 40 °C och 60 °C. Värdena i 
energitabellen baseras på detta program.
Bomull 
Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt i bomull och linne: handdukar, 
underkläder, dukar, osv.
Blandat 
Lätt till normalt smutsig och oömtålig tvätt i bomull, linne, konstfiber 
och blandmaterial av dessa textilier. 1-timmes program.
Syntet 
Normalt smutsade plagg av konstfiber (såsom polyester, polyakryl, 
viskos, etc.) eller sådana blandmaterial med bomull.
Ömtåliga plagg 
Fintvätt för ömtåliga textilier som kräver en mild behandling.
Ylle 
Ylle, försett med Woolmark-märket och märkt som maskintvättbart, 
samt textilier i silke, linne, ylle och viskos som skall handtvättas.
Snabbtvätt 30’ 30’

Lätt smutsig tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av 
dessa textilier. Fräscha upp-program för tvätt utan fläckar.
Kulörtvätt 
Lätt till normalt smutsad tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial 
av dessa textilier; även ömtåliga plagg. Hjälper till att bevara färgerna.

Skölj + Centr. 
Separat sköljning och förlängd centrifugering. För oömtålig tvätt.
Centrifugering 
Separat förlängt centrifugprogram. För oömtålig tvätt.
Skjortor
Skjortor, blusar och fina affärskläder av bomull, konstfiber och 
blandmaterial av dessa textilier.
Tömning 
Separat program för att tömma ut vattnet utan centrifug.

SPECIALPROGRAM 
För att ställa in ett av följande program, välj läget där 
specialprogrammen finns. Tryck på knapparna UPP och NED för att 
välja ett av programmen som nämns nedan. Det valda programmet 
markeras med “ > “. Tryck på OK-knappen för att bekräfta valt program.
Duntäcken
Stora föremål så som sovsäckar, tvättbara filtar, badrumsmattor, kuddar 
och täcken med stoppning av fjädrar eller syntetmaterial.
Sängkläder
Vita eller färgade sängkläder i bomull eller syntetfibrer, eller 
blandningar av dessa material.
Kashmir
Kashmirplagg av hög kvalitet som kan maskintvättas eller handtvättas.
Sport
Normalt smutsade och svettiga sportkläder av bomullsjersey eller 
mikrofiber. Programmet inkluderar en förtvättscykel - man kan fylla på 
tvättmedel även i förtvättsfacket. Använd inte sköljmedel.
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Jeans
Normalt smutsade jeansplagg av bomull eller av robust jeansliknande 
material, t.ex. byxor och jackor.
Babykläder
Normalt smutsade barnkläder i bomull eller linne.Rester av tvättmedel 
sköljs ur noggrannare, vilket skyddar ömtålig hud.

Liten tvättmängd
Tvätt av bomulls- och/eller syntetmaterial som inte är fintvätt. 
Programmet passar för små tvättmängder och ger en ekonomisk tvättning.

HUR MAN ANVÄNDER APPARATEN
Tryck på knappen På/Av. En animering visas och ljud hörs. Programmet 
som användes sist tänds. Därefter är tvättmaskinen klar att användas.
Välj program
Tryck på programsymbolen på kontrollpanelen. Programnamn, 
standardtid, temperatur, centrifugeringshastighet och maximal 
tvättmängd visas på displayen.
Ändra temperatur vid behov
Tryck på temperaturknappen upprepande ELLER tryck på knappen UPP 
eller NED tills önskad temperatur visas på displayen.
Ändra centrifughastigheten vid behov
Tryck på centrifugknappen upprepande ELLER tryck på knappen UPP 
eller NED tills önskad centrifughastighet, eller Behåll sköljvatten, visas 
på displayen.
Välj tillval om nödvändigt
Tryck på knappen UPP eller NED för att bläddra i tillvalslistan. 
Tryck på OK-knappen för att välja ett tillval. Tillvalssymbolen visas 
på kontrollpanelen. För att välja bort ett tillval som valts, tryck på 
OK-knappen igen. Vissa tillval/funktioner kan väljas direkt genom att 
trycka på knapparna från #2 till #5 på ”Kontrollpanelen”.
Om tillvalet inte är valbart för programmet stängs det automatiskt av 
när man trycker på knappen.
Se avsnittet TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER för ytterligare 
information.
Tillsätt tvättmedel
Om du vill tillsätta tvättmedel manuellt, dra försiktigt ut 
tvättmedelsfacket och fyll på med tvättmedel (och tillsatser), så som 
indikeras i avsnittet TVÄTTMEDELSFACKET.
Dra inte hårt när du öppnar facket.
Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningen. Om du har valt 
FÖRTVÄTT eller KLART OM, följ anvisningarna i avsnittet PROGRAM 
OCH TILLVAL och FUNKTIONER.
Stäng sedan tvättmedelsbehållaren noga.
Om man vill att tvättmaskinen ska dosera tvättmedlet automatiskt 
behöver man bara kontrollera att funktionen Autodosering är aktiv 
(se avsnittet ALTERNATIV, FUNKTIONER OCH INDIKATORER / Autodosering). 
Tvättmedlet tillsätts av autodoseringssystemet efter programstart.
Starta programmet

Tryck på “Start/Paus” och håll den intryckt tills knappen tänds med fast 
ljus. Programmet startar.
Om man har valt Autodosering anger displayen att tvättmedel doseras 
efter programstart. Följ anvisningarna i avsnitt TILLVAL, FUNKTIONER 
OCH INDIKATORER/Funktionen Autodosering.
Ändra ett pågående program vid behov
Tryck på gällande knapp (till exempel knappen 
”Centrifugeringshastighet” för att ändra centrifugeringshastigheten). 
Displayen anger att värdet kan ställas in.
Tryck på knappen UPP eller NED för att ändra värdet. För tillval som kan 
väljas med tillvalsknappen: Tryck på knappen UPP eller NED för att välja 
ett tillval. Tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta eller välja bort 
tillvalet.
Programmet ändras automatiskt. 
För att ändra inställningarna i ett pågående program kan även följande 
göras:
• Tryck på ”Start/Paus” för att pausa det pågående programmet.
• Ändra dina inställningar.
• Tryck återigen på “Start/Paus” för att fortsätta programmet.
Pausa ett pågående program och öppna luckan vid behov
• Tryck på ”Start/Paus” och håll den intryckt för att pausa det 

pågående programmet.
• Förutsatt att vattennivån inte är för hög eller att tvätten inte är för 

varm, tänds luckans indikatorlampa. Det går att öppna luckan till 
exempel för att lägga till/ta ut tvätt. 

• Stäng luckan igen och tryck på “Start/Paus” för att fortsätta programmet.
Nollställ ett pågående program om nödvändigt
Tryck på ”På/Av”-knappen tills displayen indikerar att programmet har 
avbrutits.
Vattnet töms ut, programmet avslutas och luckan låses upp.
Stänga av tvättmaskinen efter programmets slut
Displayen anger att cykeln är klar och lampan ”Lucka öppen” tänds - 
tvätten kan tas ut.
Tryck på ”På/Av” för att stänga av tvättmaskinen. Om man inte stänger 
av tvättmaskinen stängs den automatiskt av ungefär en kvart efter 
programmets slut för att spara energi.
Lämna luckan öppen så att insidan av tvättmaskinen kan torka.

FÖRBRUKNINGSDATA (ungefärliga värden**)

Program
Tempe-

ratur 
(°C)

Tvätt-
mängd 

(Kg)
Vatten 
(LITER)

Energi-
förbruk-

ning 
(Kwh)

Varaktighet (h:min)**
Fuktinnehåll 

(%)**Utan 
snabbtvätt

Med 
snabbtvätt

Blandat 40 6,0 62 0,40 01:00 00:55 55
Bomull 95 max 97 2,70 02:50 -- 55
Bomull 60 max 95 1,70 02:35 01:55 55
Bomull 40 max 77 1,00 03:30 02:20 55
Syntetplagg 60 3,5 46 0,95 02:20 01:20 35
Syntetplagg 40 3,5 44 0,65 02:20 01:20 35
Eko bomull  60 max 48 0.73 06:00 04:00 53
Eko bomull  60 5,0 31 0.52 04:00 * 53
Eko bomull  40 5,0 31 0.49 04:00 * 53

Värdena mäts i normala förhållanden enligt IEC/EN 60456. 
Vatten, energi och resterande fuktighetsgrad gäller programmens 
standardinställningar, utan tillval.
max = tvättmaskinens maximala tvättmängd
Eko bomull är standardprogrammet för att tvätta normalsmutsig 
bomull. Det är det effektivaste programmet när det gäller 
en kombinerad vatten- och energiförbrukning. För att sänka 
energiförbrukningen kan den verkliga vattentemperaturen skilja sig 
från den angivna programtemperaturen.
Strömförbrukning i avstängt läge: 0,25 W/påslaget läge: 0,25 W.
* Varaktighet som indikeras efter lastavkänning
Bullervärdena på etiketten gäller för installerad apparat med 
vibrationsskyddsplattorna fixerade längst ned på tvättmaskinen i 
enlighet med instruktionerna som levereras separat.

TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER
Se Programöversikten för att kontrollera om det finns tillgängliga tillval för 
det valda programmet.

 TILLVAL SOM KAN VÄLJAS DIREKT GENOM ATT TRYCKA PÅ 
TILLVALSKNAPPEN
Förtvätt 
Hjälper till att rengöra mycket smutsig tvätt genom att lägga till 
förtvättsfasen till valt tvättprogram. Förlänger programmet med cirka 
20 minuter. För att tillsätta tvättmedel för förtvätten
• automatiskt: Kontrollera att autodoseringssystemet är aktiverat 

(se FUNKTIONER / Autodosering)
• manuellt: Tillsätt tvättmedlet som är avsett för förtvätten direkt i 

trumman i en tvättmedelskula innan programmet startar.

Varm i slutet 
Programmet avslutas med en varm sköljningsfas. Detta gör att fibrerna 
i tvätten slappnar av och tvätten känns behagligt varm när den tas ut 
efter programmets slut.
Fläckigt 15° 
Hjälper till att ta bort alla typer av fläckar utom fett/olja. Programmet 
börjar med en tvättfas med kallt vatten. Förlänger programmet med 
cirka 10 minuter. Förbehandling rekommenderas för svåra fläckar. 
Kan inte väljas för Bomull 95 °C.
Colours 15° 
Hjälper till att bevara färgerna hos tvätten genom att tvätta med 
kallt vatten (15 °C). Sparar energi vid vattenuppvärmning och ger 
samtidigt ett bra tvättresultat. Rekommenderas för lätt smutsig kulört 
tvätt utan fläckar. Försäkra dig om att tvättmedlet passar för kalla 
tvättemperaturer (15 eller 20 °C). Kan inte väljas för Bomull 95 °C.



Håll fräscht 
Hjälper till att bevara tvätten fräsch om du inte kan tömma den direkt 
efter programmets slut. Tvättmaskinen kommer att regelbundet 
torktumla tvätten ungefär en timme efter programmets slut. 
Denna tumling varar upp till cirka 6 timmar efter tvättprogrammets 
slut. Det kan avbrytas när som helst genom att trycka på vilken knapp 
som helst Luckan låses upp och tvätten kan tas ut.
Grovt smutsig 
Hjälper till att rengöra mycket smutsig, fläckad tvätt genom att 
optimera effektiviteten för tillsatserna för fläckborttagning. Tillsätt 
korrekt mängd fläckborttagningsmedel (pulver) i facket för manuell 
tvättmedelsdosering tillsammans med ditt vanliga tvättmedel (endast 
pulvertvättmedel). Kan förlänga programtiden med upp till 15 minuter. 
Lämpligt för användning med syrebaserade fläckborttagningsmedel 
och blekmedel. Klor- eller perboratblekmedel får inte användas!
Förlängd sköljning 
Hjälper till att undvika tvättmedelsrester i tvätten genom att förlänga 
sköljningsfasen. Särskilt lämplig för att tvätta babykläder, till personer 
som lider av allergier och för områden med mjukt vatten.
Snabbtvätt 
Möjliggör en snabbare tvätt. Rekommenderas endast för lätt smutsig 
tvätt. Kan inte väljas för Bomull 95 °C.

FUNKTIONER
Autodosering  1 2

Tvättmaskinens tvättmedelsbehållare är försedd med två tanksystem 
för automatisk dosering av flytande tvättmedel och sköljmedel. 
Innan denna funktion används ska man följa instruktionerna i 
Bruksanvisning/AUTODOSERING – FÖRSTA ANVÄNDNING för att:
1. Ställa in korrekt vattenhårdhet 
2. Ställa in innehållet i tank 2. Som standard är tank 1 inställd på 

tvättmedel (ditt huvudtvättmedel) och tank 2 är inställd på 
sköljmedel. Om man inte använder sköljmedel, ställ in tank 2 på 
ett annat tvättmedel.

3. Kontrollera/justera den förinställda doseringsmängden.
Som standard har systemet följande doseringsvärden:
• 80 ml tvättmedel för tank 1
• 30 ml sköljmedel för tank 2
Dessa förinställda doseringsvärden ska justeras till de doseringsvärden 
som anges på förpackningen till tvättmedlet eller sköljmedlet som 
ska användas. När doseringsfunktionen har ställts in för användning, 
fyll tankarna med lämpligt innehåll och fäst dekalerna på rätt plats på 
tankarna enligt anvisningarna i Bruksanvisning / AUTODOSERING – 
FÖRSTA ANVÄNDNING.
Viktigt:
• Tankarna får inte fyllas med pulvertvättmedel. Pulver får bara 

användas vid manuell dosering.
• Sköljmedel kan inte doseras manuellt. Det kan bara användas i 

Tank 2 i autodoseringssystemet.
Behåll sköljvatten (kan väljas med centrifugknappen) 
Lämpar sig för ömtålig tvätt som inte bör centrifugeras eller som ska 
centrifugeras på en låg hastighet. Lämpar sig inte för silke. För att välja 
“Behåll sköljvatten”, tryck på centrifugknappen.Välj Behåll sköljvatten. 
Symbolen Behåll sköljvatten tänds på displayen. Displayen anger när 
programmet har nått fram till Behåll sköljvatten.
Välj:
• tömning av vattnet, ingen centrifug:   

Tryck på centrifugeringsknappen, eller på knappen UPP eller NED, 
för att välja centrifugeringshastighet ”0”. Eller välj programmet 
Tömning. Tryck sedan på ”Start/Paus”: vattnet töms ut och 
programmet avslutas.

• centrifugera tvätten:  
standardcentrifughastigheten blinkar - starta centrifugeringen 
genom att trycka på ”Start/Paus”. Eller välj en annan 
centrifughastighet genom att trycka på centrifugknappen och 
knappen UPP eller NED och trycka på Start/Paus.

Klart om... 
Gör att man kan ha tvätten klar vid en särskild tidpunkt genom att 
välja en fördröjning till programmets slut. Välj en fördröjning på upp 
till 23:30 timmar. Bara om tvättmedlet läggs till manuellt: Använd 
pulvertvättmedel - och inte flytande - för att fylla tvättmedelsfacket 
för manuell dosering med denna funktion. Välj önskat program, 
temperatur och tillval.
• Tryck på knappen “Klart om”. Knappen tänds.
• Tryck på knappen UPP eller NED för att välja en fördröjning på upp 

till 23:30 timmar.
• Tryck på ”Start/Paus” - nedräkning av fördröjningen startar. 

Displayen anger tiden för Klart om (= tid kvar tills programmet är 
slut) och programmets standardtid.

• Programmet startar automatiskt i tid för att vara klar i slutet av 
den inställda tidsfördröjningen. När programmet startar ersätts 
fördröjningen på displayen med aktuellt programstatus.

För att avbryta den fördröjda starten:
• Tryck antingen på ”Start/Paus” för att avbryta den fördröjda 

starten. Tryck på Start/Paus igen för att starta det valda 
programmet omedelbart.

• Eller tryck på På/Av och håll knappen intryckt för att avbryta hela 
programinställningen.

Knapplås 
För att låsa knapparna på kontrollpanelen för oavsiktlig användning. 
För att låsa:
• Tvättmaskinen måste vara på.
• Tryck på knapplåsknappen och håll den intryckt tills displayen 

anger att knapparna är låsta. Knapparna är nu låsta. Endast ”På/Av” 
kan användas. 

Om tvättmaskinen stängs av och sedan slås på igen förblir knapplåset 
aktivt tills det avaktiveras.
För låsa upp: Tryck på knapplåsknappen och håll den intryckt i minst 3 
sekunder tills displayen anger att knapparna är upplåsta.

INDIKATORER
Luckan kan öppnas 
Energi-  / vattenövervakning 
Ger feedback om energi- och vattenförbrukningen i din 
programinställning. Ju färre indikatorer som tänds, desto 
mer ekonomisk är din programinställning. Kan fortfarande 
anpassas efter tvättmängdens detekteringsfas.
Fel 
Observera meddelandet på displayen. Vid eventuella fel, se avsnittet 
Felsökning i ”Bruksanvisningen”.
Varning om avkalkning och maskinrengöring
Ett displaymeddelande påminner dig regelbundet (ungefär var 100:e 
cykel) om att avkalka och rengöra din maskin för att minska kalk och 
dålig lukt som bildas.För att avbryta påminnelsen på displayen, tryck 
på OK-knappen. WPRO avkalknings- och fettborttagningsmedel är 
den professionella produkt som vi rekommenderar för skötsel av din 
tvättmaskin. Följ anvisningarna på förpackningen. För beställning och 
för information, kontakta kundservice på www.whirlpool.eu
Whirlpool ansvarar inte för eventuell skada som orsakas av att man 
använt andra rengöringsprodukter tillgängliga på marknaden för 
tvättmaskiner.



Kan väljas med hjälp av tillvalsknappen Kan väljas direkt Centrifugering Tvättmedel 
och tillsatser
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1 2

Eko bomull Kallt 
vatten/60° C max. — — — — max.

Bomull Kallt 
vatten/95° C max max

Blandat Kallt 
vatten/40° C 6,0 — — max

Syntetplagg Kallt 
vatten/60° C 3,5 — max

Ömtåliga plagg Kallt 
vatten/40° C 2,5 — — — — 1000

Ylle Kallt 
vatten/40° C 2,0 — — — — — 1000

Kulörtvätt Kallt 
vatten/60° C 6,0 — — 1000

Snabbtvätt 30’ 30’
Kallt 

vatten/30 °C 3,0 — — — — — — max

Skölj + Centr. — max — — — — — — — max —

Centrifugering — max — — — — — — — — max — — —

Tömning — max. — — — — — — — — — — — —

Skjortor Kallt 
vatten/40° C 2,5 — — — — 1000

Duntäcke Kallt 
vatten/60° C 3,0 — 1000

Sängkläder Kallt 
vatten/60° C 3,5 — max

Kashmir Kallt 
vatten/30 °C 2,0 — — — — — 400

Sport Kallt 
vatten/40° C 3,5 — — max. —

Jeans Kallt 
vatten/60° C 5,0 1000

Babykläder Kallt 
vatten/60° C 5,0 1000

Liten tvättmängd Kallt 
vatten/40° C 1,0 — — — — max

Valbar/tillval — Inte valbar/tillämplig Behövs Tillval

RÅD OCH TIPS
SORTERA TVÄTTEN EFTER
• Typ av material/skötselråd på etiketten (bomull, blandmaterial, 

konstfibrer, ylle, handtvätt).
• Färger (separera färgade och vita plagg, tvätta nya färgade 

plagg separat).
• Storlek (att tvätta plagg av olika storlekar i samma omgång 

förbättrar tvätteffektiviten och fördelningen i trumman).
• Ömtåliga plagg (tvätta små plagg - som nylonstrumpor - och 

plagg med krokar - som bh:ar - i en tvättpåse eller i ett örngott 
med blixtlås.

TÖM ALLA FICKOR
Föremål som mynt eller säkerhetsnålar kan skada både din tvätt och 
tvättmaskinscylindern.

RENGÖR VATTENFILTRET REGELBUNDET
Hjälper till att undvika tillsättning och att uttömt vatten inte 
kan pumpas ut. Se avsnittet SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL/ 
”Rengöra vattenfiltret” i bruksanvisningen.

För SKÖTSEL OCH RENGÖRING OCH FELSÖKNING se bruksanvisningen.

400011104671

Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:
• Besöka vår webbsida docs . whirlpool . eu
• Använda QR-koden
• Eller, genom att kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår 

kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.
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