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Program Etykiety

Maks.
wkład

kg

Typ prania / Uwagi

- W celu wybrania odpowiedniej temperatury prania należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta 
podanymi na etykiecie ubraniowej

Detergenty i dodatki Funkcje specjalne do wyboru Maks.
prędkość
wirowania

obr/min

Pranie
wstêpne

Pranie
zasad-
nicze

Środek
zmiêk-
czający

Stop 
płukanie

Bez wirowania.

 Bawełniane
95°C

5.0 Bardzo zabrudzone białe rzeczy, np. bielizna pościelowa, obrusy, bielizna osobista i ręczniki z bawełny i lnu. i Tak 1) i i i maks.

Bawełniane
40 - 60 - 95°C 5.0 Średnio lub bardzo zabrudzona bielizna pošcielowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane. – Tak i i i maks.

 Syntetyczne
60°C

3.0 Mocno zabrudzone bluzki, koszule, fartuchy itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek 
z bawełną. i Tak 1) i i i maks.

Syntetyczne
30 - 40 - 60°C 3.0 Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) 

lub mieszanek z bawełną. – Tak i i i maks.

Delikatne
30°C 1.5 Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki. – Tak i i i maks.

Szybki 
30°C

3.0 Odświeża krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, włókien sztucznych oraz mieszanek z bawełną.
Stosować najmniejszą zalecaną ilość środka piorącego. – Tak i i i maks.

Wełniane/
Pranie rêczne
Zimne  - 40°C  1.0 Wyroby wełniane, oznaczone znakiem Woolmark i nadające się do prania w pralce, a także tekstylia z jedwabiu, lnu, 

wełny i wiskozy przeznaczone do prania ręcznego. – Tak i i i maks.

Bawełna 
40 - 60°C 5.0

Normalnie zabrudzone tkaniny bawełniane.
Najkorzystniejszy program do prania tkanin bawełnianych. Łączy on oszczędność wody i prądu.
Program ten wybrano do etykiety zacji pralki w zakresie efektywności  energetycznej.

– Tak i i i maks.

Płukanie i wirowanie – 5.0 Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie “Bawełniane”. – – i i i maks.

Wirowanie – 5.0 W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane. – – – – i maks.

Delikatne wirowanie – 1.0 W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie “Wełniane”. – – – – i maks.

Wypompowanie – – Tylko odpompowanie wody - bez wirowania. Alternatívny sposób przerwania programu po zatrzymaniu płukania. – – – – – –

A. Programator

B. Wskaźnik przebiegu programu

C. Przycisk “Start/Pauza”

D. Przycisk “Anulowanie”

E. Kontrolka “Drzwi otwarte”

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

Pralka ta jest wyposażona w 
automatyczne funkcje bezpieczeństwa, 
które pozwalają na wczesne wykrycie 
i rozpoznanie usterek oraz podjęcie 
odpowiednich kroków zaradczych np.:

F. Kontrolka “Serwis” 

G. Wskaźnik “Odkręć kran”

H. Kontrolka “Wyczyścić filtr”

1) Nie należy stosować detergentów w płynie.

i: opcjonalnie / Tak : wymagane dozowania

TABELA PROGRAMÓW

Poziom hałasu akustycznego :
 Pranie -    59 dB(A) / 1 pW
 Wirowanie -   1000  obr/min, 76 dB(A) / 1 pW

800  obr/min, 72 dB(A) / 1 pW
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DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

1. 

PRZYGOTOWANIE PRANIA

Za³adować pralkê, zamkn¹ć drzwiczki bêbna i 
sprawdzić, czy s¹ prawid³owo zablokowane.

2. Proszę dodać detergent i następnie dodatki tak, 
jak wskazano na pierwszej stronie Instrukcji 
Użytkowania.

3. Zamknąć pokrywę.
4. Obrócić pokrêt³o programatora na ¿¹dany 

program i temperaturę. Kontrolka obok przycisku 
“Start(Pauza)” miga. Jeśli program po wybraniu 
nie zostanie włączony, po około kwadransie 
pralka wyłączy się automatycznie. Aby ponownie 
włączyć pralkę, ustawić pokrętło wyboru 
programów na „Off/O“, a następnie ponownie na 
żądany program.

WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ

Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym 
momencie trwania programu. Daną funkcję 
można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej 
faza programu nie została jeszcze wykonana.
Przycisk “Bez wirowania”
• Szczególnie dla odzieży delikatnej w celu 

zapobiegania zużywania spowodowanego 
wirowaniem.

• Uwaga: przy programach “Bawe³na” i 
“Tworzywa” zaleca siê jednak krótki cykl 
wirowania, pomimo wybranego wy³¹czenia 
wirowania, aby zoptymalizować rezultaty 
p³ukania.

URUCHOMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk 
“Start(Pauza)”. Zapali się kontrolka znajdująca 
siê obok przycisku “Start(Pauza)”. Wskaźnik 
przebiegu programu wskazuje bieżący etap 
prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, 
Wirowanie/Wypompowanie wody.

KONTROLKA “DRZWI OTWARTE”

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu 
świeci się kontrolka, co oznacza, że można otworzyć 
pokrywę. Podczas trwania programu pokrywa jest 
zablokowana i nie można otwierać jej na siłę. W razie 
nagłej potrzeby otwarcia pokrywy podczas trwania 
programu, patrz instrukcje w rozdziale “Anulowanie 
trwającego programu”.

WSKAZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W przypadku nieprawidłowości lub 
nierównomierności należy zajrzeć do  “Przewodnika 
wyszukiwania  zakłóceń” w Waszej Instrukcji 
obsługi.
“Serwis” 
Zapalenie się kontrolki “Serwis” może być wynikiem 
awarii jednego z elementów elektrycznych. Należy 
zastosować się do zaleceń podanych w “Instrukcji 
rozwiązywania problemów” zamieszczonej w 
Instrukcji obsługi. Jeśli nie da siê usunąć usterki, 
prosimy skontaktować siê z serwisem technicznym.
“Odkręć kran”
Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. 
Odkręcić zawór wody; jeśli wskaźnik wciąż 
pozostanie podświetlony, należy zastosować się 
do naleceń w “Instrukcji rozwiązywania problemów” 
zamieszczonej w Instrukcji obsługi.
“Wyczyść filtr”
Pralka nie wypompowuje wody. Sprawdzić, czy wąż 
spustowy wody nie jest zagięty lub czy nie trzeba 
wyczyścić filtra; filtr należy wyczyścić zgodnie z 
opisem w Instrukcji obsługi (“Wyjmowanie filtra”).

• 

KONIEC PROGRAMU

Zaświeci się kontrolka “Drzwi otwarte“. Po około 
kwadransie pralka wyłączy się, aby oszczędzać 
energię.

1. Ustawić pokrêtło programatora w położeniu 
“Off/O”.

2. Zakręcić zawór.
3. Otworzyć pokrywę, klapki bębna i wyjąć pranie.
4. Pozostawić pokrywę otwartą na jakiś czas, aby 

pralka wyschła w środku.

1. 

ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO 
ROZPOCZĘCIU PROGRAMU

Nacisnąć przycisk “Start(Pauza)”, aby 
zatrzymać program. Kontrolka zacznie migać.

2. Wybrać nowy program, temperaturę, dowolne 
opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.

3. Ponownie nacisnąć przycisk “Start(Pauza)”. 
Nowy program kontynuuje poprzedni program 
od miejsca, w którym został on przerwany. Nie 
należy dodawać więcej detergentu.

KASOWANIE (RESETOWANIE) TRWAJĄCEGO 
PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Naciśnięcie przycisku “Anulowanie” powoduje 
anulowanie programu przed jego zakończeniem.
• Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy 

przytrzymać przycisk“Anulowanie”.Woda jest 
odpompowywana; może upłynąć chwila, zanim 
będzie można otworzyć pokrywę.

Podane wartoœci zu¿ycia wody i energii by³y pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z norm¹ IEC/EN 60 456. Dane odnoœnie 
zu¿ycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mog¹ siê ró¿niæ od danych w tabeli, w zale¿itoœci od: ciœnienia i temperatury wody 
dop³ywaj¹cej oraz wielkoœci i rodzaju wadu. Zużycie wody i energii dotyczy standardowego nastawienia sposobu pracy programów; na skutek 
wyboru specjalnych opcji lub zmiany prędkości obrotowej bądź temperatury dojdzie do zmiany zużycia.

 Trwanie programu może odbiegać od wyżej podanych wartości, ponieważ zależy od  faktycznych warunków pracy (patrz “ Przewodnik
 wyszukiwania  zakłóceń” w Waszej Instrukcji obsługi). 
* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.
** Programy odnoszące się do etykiety Energetycznej. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura może odbiegać od
 deklarowanej temperatury danego programu. 

Program
Temperatura

(°C)

Wsad

(kg)

Woda

(l)

Energia

(kWh)
Przybl. czas trwania programu 

(godz. : min.)

Bawełniane 95 5.0 50* 1.70 2:05

Bawe³niane 60 5.0 47 0.95 2:20

Bawe³niane 40 5.0 47 0.64 2:05

Syntetyczne 60 3.0 50* 0.90 2:05

Syntetyczne 40 3.0 40 0.50 1:50

Delikatne 30 1.5 50 0.50 0:41

Szybki 15’ 30 3.0 30 0.15 0:15

We³niane/Pranie rêczne 40 1.0 40 0.55 0:35

We³niane/Pranie rêczne Zimne 1.0 40 0:40 0:30

ebawełna ** 60 5.0 47 0.89 2:45

ebawełna ** 60 2.5 32 0.68 2:10

ebawełna 40 5.0 47 0.65 2:00

ebawełna ** 40 2.5 32 0.52 1:45

Przycisk “Stop płukanie”
• Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z 

ostatniego płukania bez przechodzenia do 
cyklu odwirowania; dzięki temu można uniknąć 
pogniecenia tkanin.

• Opcja ta jest szczególnie zalecana dla 
programów “Syntetyczne” lub “Delikatne”.

• Funkcja ta jest przydatna, jeśli chcemy opóźnić 
wirowanie lub tylko odpompować wodę.

• Jeśli zostanie wybrana opcja “Stop p³ukanie”, nie 
należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.

• Gdy tylko urz¹dzenie zatrzyma siê przy opcji 
“Stop p³ukanie”, zapala siê kontrolka etapu “Stop 
p³ukanie”, a kontrolka przycisku “Start/Pauza” 
zacznie migaæ.

Aby zakończyć wykonywanie funkcji 
“Zatrzymanie płukania”:
• Nacisnąć przycisk “Start/Pauza”; program 

zakończy wtedy automatycznie pranie na 
uprzednio ustawionym programie z cyklem 
wirowania.

• Jeżeli nie chcemy odwirowywać prania, 
należy przekręcić pokrętło programatora na 
“Wypompowanie” i ponownie nacisnąć przycisk 
“Start/Pauza”.

Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,11 W / w trybie uśpienia 0,11 W.


