
RO TABELUL CU PROGRAME

Ciclul de sp!lare pentru lân!/manual al acestei ma"ini a fost testat "i aprobat de c!tre “The Woolmark Company” pentru 
sp!larea articolelor de îmbr!c!minte Woolmark cu etichet! de între#inere “sp!lare în ma"ina de sp!lat” sau “sp!lare 
manual!”, cu condi#ia ca acestea s! fie sp!late în conformitate cu instruc#iunile de pe etichet! "i cu instruc#iunile din acest 
tabel cu programe.  M0702

: op#ional / Da : e necesar! dozarea
1) Pentru o protec#ie sporit! a articolelor de îmbr!c!minte, viteza de 

centrifugare este limitat! la aceste programe. 5019 301 06501
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Program
Tempe-
ratur! Simboluri

între#inere

Înc!rc!-
tur!
max.

kg

Tip de rufe/Note

- Respecta!i recomand"rile produc"torului de pe eticheta de între!inere

Detergen#i "i aditivi Op#iuni selectabile Ajutor
la dozare

Pornire
cu înt-
ârziere

Centrifugare
Pre-

sp!lare
Sp!lare 

principal!
Balsam
 de rufe

Cur!#are + Rapid Pre-
sp!lare

Cl!tire
intensiv!

Nivel 
murd!rie

Centrifu-
gare

Vitez! 
max.

de centri-
fugare

rpm

Mixte rece - 60 °C 4.0
Articole rezistente, pu!in murdare sau normal murdare, din bumbac, in, fibre artificiale "i din amestecuri.
Program eficient, cu durata de o or!. Ave#i grij! s! sp!la#i doar rufe cu culori similare în aceea"i înc!rc!tur!. Dac! nivelul 
de murd!rie necesit! acest lucru, ad!uga#i substan#e de scos petele pe baz! de oxigen.

— Da — — — max.

Bumbac rece - 95 °C 7.0 Articole normal murdare sau foarte murdare: prosoape, lenjerie intim#, fe!e de mas# "i cear"afuri etc., din 
bumbac "i in. Da max.

Sintetice rece - 60 °C 3.0 Articole normal murdare: bluze, c#m#"i, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamid# (Perlon, Nylon) 
sau în amestec cu bumbac. Da max.

Delicate rece - 40 °C 1.5 Perdele "i articole de îmbr#c#minte delicate, rochii, fuste, c#m#"i "i bluze. Da — — — 10001)

Lân#/Sp#lare 
manual# rece - 40 °C 1.0

Articole din lân#, cu eticheta “Woolmark” "i identificate ca fiind lavabile în ma"ina de sp#lat, precum "i !es#turi 
din m#tase, in, lân# "i viscoz#, marcate cu eticheta “sp#lare manual#”.
Acest program este testat "i aprobat de “The Woolmark Company” pentru lâna care poate fi sp!lat! în ma"ina de sp!lat "i 
manual. Selecta#i viteza de centrifugare în conformitate cu recomand!rile produc!torului de pe eticheta de între#inere.

— Da — — — — 10001)

Albe rece - 60 °C 7.0
Articole normal murdare sau foarte murdare "i articole rezistente din bumbac alb.
Economisi#i energie selectând o temperatur! de sp!lare mai mic! "i ad!ugând un produs de în!lbire pe baz! de 
oxigen, pe lâng! detergentul dv.

— Da — — max.

Culori 
deschise rece - 60 °C 4.5

Articole albe "i cu culori pastelate, din !es#turi delicate.
Program de sp!lare delicat, pentru a evita ca rufele s! capete culoarea gri sau g!lbuie. Utiliza#i un detergent foarte puternic, 
dac! este necesar utiliza#i "i substan#e de scos petele sau în!lbitori pe baz! de oxigen. Nu utiliza#i detergen#i lichizi.

Da — — 10001)

Culori 
închise rece - 60 °C 4.5

Articole negre "i de culoare închis#, din bumbac, amestec de bumbac "i poliester.
Program special, pentru a reduce estomparea culorilor "i decolorarea local!. Cu acest program, este de preferat s! 
utiliza#i un detergent lichid special pentru articolele de culoare închis!.

Da — 10001)

SuperEco rece - 60 °C 7.0

Articole rezistente "i foarte murdare din bumbac, sintetice "i amestecuri.
Consum redus de energie, prin prelungirea duratei de sp!lare - ideal pentru a fi utilizat pe timpul nop#ii, pentru a profita 
de pre#ul mai redus al energiei electrice. Evita#i zgomotul centrifug!rii pe timpul nop#ii fixând viteza de centrifugare la 
“0” "i porni#i programul de centrifugare diminea#a, sau stabili#i în mod corespunz!tor pornirea programului, cu ajutorul 
“Pornirii cu întârziere”. Pentru rufele cu un con#inut ridicat de fibre sintetice, v! recomand!m s! folosi#i un s!cule# de 
sp!lat.

— Da — — — max.

AquaEco rece - 40 °C 3.0
Articole pu!in murdare din fibre sintetice sau articole din fibre sintetice "i bumbac, sp#late împreun#. 
Program cu economie, cu un consum foarte redus de ap!. Utiliza#i detergent lichid, în cantitatea cea mai mic! 
recomandat! pentru 3 kg de rufe. Nu utiliza#i balsam de rufe.

— Da — — — — — — max.

Rapid 15 rece - 30 °C 3.0 Articole purtate pu!in, din bumbac, fibre artificiale "i amestecuri cu bumbac.
Program de reîmprosp!tare. Utiliza#i cantitatea cea mai mic! de detergent recomandat!. — Da — — — — — max.

Articole 
sportive rece - 30 °C 3.0

Articole sportive murdare "i transpirate normal, din tricot de bumbac sau microfibr#.
Acest program include un ciclu de presp!lare – pute#i ad!uga detergent "i în compartimentul de presp!lare. 
Nu ad!uga#i balsam de rufe.

Da — — max.

Centrifugare — — 7.0 Program de centrifugare intensiv#.
Este acela"i cu ciclul de centrifugare de la programul “Bumbac”. — — — — — — — — — / �— max.

Cl!tire + 
centrifugare — — 7.0 Program de cl#tire "i centrifugare intensiv#.

Este acela"i cu ultima cl!tire "i centrifugarea final! de la programul “Bumbac”. — — — — — — — max.

A. Indicatorul “U"# deschis#”
Aceast# ma"in# de sp#lat este dotat# cu func!ii automate de 
siguran!# care detecteaz# "i diagnosticheaz# defec!iunile 
într-o faz# timpurie "i v# permit s# reac!iona!i corespunz#tor, 
de exemplu:

B. Indicatorul “Service”

C. Indicatorul “Robinet de ap# închis”

D. Indicatorul “Cur#!a!i pompa”
E. Selectorul de programe

F. Butonul “Start/Pauz#”

G. Butonul “Temperatur#”

H. Butonul “Centrifugare”  (incl. “Oprire cu apa în 
cuv#”)

I. Butonul “Pornire cu întârziere”

J. Butonul “Ajutor la dozare”

K. Butonul “Nivel murd#rie”
L. Indicatorul pentru etapele de desf#"urare ale 

programului

M. Butonul “Reset/Evacuare”

N. Combina!ia de butoane “Protec!ie pentru copii”

O. Indicatorul “Supradozare detergent” 
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5019 301 06501
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Ad!uga#i detergentul a"a cum se arat! pe prima pagin! "i în capitolul 
“Detergen#i "i aditivi” din Instruc#iunile de utilizare. Roti#i selectorul de 
programe pe programul dorit; indicatorul butonului “Start/Pauz#” 

 clipe"te intermitent. Temperatura "i viteza de centrifugare in-
dicate pe afi"aj pot fi modificate ap!sând pe butonul “Temperatur!” 

 sau pe butonul “Centrifugare” .

În cazul în care combina#ia de program "i op#iuni suplimentare nu este 
posibil!, ledurile indicatoare se sting automat. Combina#iile de op#iu-
ni neadecvate vor fi anulate automat. La anumite programe poate fi 
deja setat! o anumit! op#iune; dac! dori#i, o pute#i anula.

Butonul “Cur#!are+”
• Alege#i aceast! op#iune dac! dori#i s! utiliza#i la sp!lare un aditiv 

pentru îndep!rtarea petelor (pulbere, de exemplu “Vanish”) - se 
va optimiza eficien#a aditivului, pentru a ob#ine rezultate mai 
bune la sp!lare "i la îndep!rtarea petelor.

• Se folose"te cu înc!rc!tura maxim!.
• Ad!uga#i la sp!lare o cantitate corespunz!toare de aditiv pentru 

îndep!rtarea petelor (pulbere) în compartimentul pentru sp!lar-
ea principal!, împreun! cu detergentul dv. (utiliza#i numai deter-
gent pulbere cu aceast! op#iune). Respecta#i recomand!rile 
produc!torului în ceea ce prive"te dozajul.

• Poate prelungi programul cu pân! la 15 minute.
• Adecvat pentru utilizarea substan#elor de îndep!rtat petele "i a 

în!lbitorilor pe baz! de oxigen. Este interzis s# se foloseasc# 
în#lbitori pe baz# de clor sau perborat!

Butonul “Rapid”
• Ajut! la o sp!lare mai rapid!, prin scurtarea duratei programului.
• Este recomandat pentru rufele foarte pu#in murdare. 
Butonul “Presp#lare”
• Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murd!rie gra-

nular!). Durata ciclului cre"te cu aproximativ 15 min.
• Nu utiliza#i detergen#i lichizi pentru sp!larea principal! dac! acti-

va#i op#iunea “Presp!lare”.

Butonul “Cl#tire intensiv#”
• Se adaug! mai mult! ap!, iar ciclul de cl!tire este prelungit.
• Aceast! op#iune este potrivit! în special pentru zonele cu ap! 

foarte dulce, pentru sp!larea lenjeriei bebelu"ilor "i pentru a ajuta 
persoanele care sufer! de alergii.

Butonul “Nivel murd#rie”
• Adapteaz! durata programului la nivelul de murd!rie al rufelor dv. 

Influen#eaz! de asemenea recomandarea cantit!#ii de detergent 
în cazul utiliz!rii butonului “Ajutor la dozare”.
 = pu#in murdare -  = normal murdare -  = foarte murdare

Nu toate nivelurile de murd!rie se pot selecta pentru fiecare pro-
gram.
Butonul “Vitez# de centrifugare”  (incl. “Oprire cu apa în 

cuv#” )
• Fiecare program are o vitez! de centrifugare predeterminat!.
• Ap!sa#i pe buton pentru a seta o alt! vitez! de centrifugare.
• Dac! selecta#i viteza de centrifugare “0”, centrifugarea final! este 

anulat!, iar apa este doar evacuat!. Oricum, se efectueaz! centri-
fug!ri intermediare în timpul cl!tirii.

• Dac! selecta#i “Oprire cu apa în cuv!” , rufele r!mân în 
ultima ap! de cl!tire f!r! s! mai continue cu ciclul final de centri-
fugare, pentru a evita "ifonarea "i pentru a evita ie"irea culorilor 
din una în alta. Pentru a activa “Oprirea cu apa în cuv!”, ap!sa#i de 
mai multe ori pe butonul “Centrifugare”, pân! când simbolul 
“Oprire cu apa în cuv!”  de pe afi"aj se aprinde.
- Programul de sp!lare se opre"te la “Oprire cu apa în cuv!” când 

ledul “Oprire cu apa în cuv!”  de pe indicatorul pentru 
etapele de desf!"urare ale programului este aprins; ledul buto-
nului “Start/Pauz#” clipe"te intermitent.

- Pentru a termina op#iunea “Oprire cu apa în cuv!” prin evacua-
rea apei, f!r! centrifugare, ap!sa#i pe butonul “Start/Pauz#”.

- Pentru a termina op#iunea “Oprire cu apa în cuv!” prin centri-
fugarea rufelor, ap!sa#i butonul “Centrifugare”, pentru a 
selecta viteza de centrifugare dorit!, apoi pe “Start/Pauz#” 
pentru a porni ciclul de centrifugare.

- Nu l!sa#i rufele în ap! timp îndelungat dac! selecta#i “Oprire cu 
apa în cuv!”.

DATE DESPRE CONSUMURI

Program
Temperatur!

(°C)

Înc!rc!t
ur!

(kg)

Ap!

(l)

Energie

(kWh)

Durata aprox. a programului
(ore : minute)

f!r! “Rapid” cu “Rapid”
Mixte 40 4.0 45 0.50 1:00 —

Bumbac 95 7.0 74** 2.10 2:10 —
Bumbac* 60 7.0 54 0.91 4:00 2:30
Bumbac* 60 3.5 40 0.85 3:00
Bumbac 40 7.0 69 0.80 3:15 2:15
Bumbac* 40 3.5 40 0.65 3:00
Sintetice 60 3.0 50** 0.80 1:35 1:14
Sintetice 40 3.0 46 0.50 1:20 0:59
Delicate 30 1.5 60 0.50 0:45 —

Lân!/Sp!lare manual! 40 1.0 45 0.50 0:40
Albe 40 7.0 69 0.80 3:30 —

Culori deschise 40 4.5 65 0.50 1:20 —
Culori închise 40 4.5 45 0.60 1:40 1:15

SuperEco 60 7.0 69 0.84 4:00 —
AquaEco 40 3.0 19 0.45 1:00 —
Rapid 15 30 3.0 30 0.20 0:15 —

Articole sportive 30 3.0 56 0.60 1:34 1:13
Valorile consumurilor au fost m!surate în condi#ii normalizate, în conformitate cu Standardul IEC/EN 60 456. Datele despre consumul din fiecare locuin#! pot 
varia fa#! de valorile indicate în tabel, în func#ie de presiunea "i temperatura apei de alimentare, de înc!rc!tur! "i de tipul de rufe. Consumul de ap! "i 
energie se refer! la setarea implicit! a programelor, cu temperatura "i înc!rc!tura indicate în tabel; selectarea unor op#iuni sau modificarea vitezei de 
centrifugare vor duce "i la schimbarea datelor despre consum.

Durata programului poate s! varieze fa#! de valorile indicate mai sus, deoarece depinde de condi#iile de func#ionare aplicabile în momentul respectiv 
(consulta#i "i “Ghidul de detectare a defec#iunilor” din Instruc#iunile de utilizare).

* Program de referin#! pentru eticheta energetic!.
** Pentru a reduce temperatura apei, se adaug! pu#in! ap! rece la terminarea ciclului principal de sp!lare, înainte ca apa s! fie evacuat!.
*** Adaptare automat! a duratei programului dup! detectarea înc!rc!turii.

***

***

***

AD%UGA$I DETERGEN$II, ÎNCHIDE$I U&A &I 
SELECTA$I PROGRAMUL

SELECTA$I TOATE OP$IUNILE DORITE

Op#iunea “Pornire cu întârziere”  permite pornirea ma"inii dup! 
placul utilizatorului, de exemplu noaptea, când electricitatea este mai 
ieftin!.
• Selecta#i programul, temperatura, viteza de centrifugare "i op#iu-

nile.
• Ap!sa#i pe butonul “Pornire cu întârziere” pentru a selecta o dura-

t! a întârzierii de pân! la 23 de ore.
• Ap!sa#i pe butonul “Start/Pauz#” .

Începe num!r!toarea invers! pentru pornirea cu întârziere; sim-
bolul pentru pornirea cu întârziere "i cele dou! puncte dintre ore 
"i minute clipesc intermitent.

• Indica#ia intervalului de întârziere dispare când programul por-
ne"te "i este înlocuit! de timpul r!mas din program.

• Dac! utiliza#i butonul “Ajutor la dozare”:  selecta#i timpul de înt-
ârziere dorit ÎNAINTE de a ap!sa pe butonul “Ajutor la dozare”. 
Num!r!toarea invers! a timpului de întârziere selectat începe 
dup! ce a#i ap!sat pe butonul “Start/Pauz#”  a doua oar! 
(vezi Instruc#iunile de utilizare separate referitoare la “Ajutor la 
dozare”).

Pentru a anula “Pornirea cu întârziere”
... înainte de a ap#sa butonul “Start/Pauz#”:
• Ap!sa#i pe butonul “Reset/Evacuare” , sau seta#i timpul 

de pornire cu întârziere la “0:00” - intervalul de timp pân! la porni-
rea cu întârziere dispare dup! câteva secunde.

... dup# pornirea programului:
- Ap!sa#i pe butonul “Start/Pauz#”  - intervalul de timp 

pân! la pornirea cu întârziere dispare de pe afi"aj. Ap!sa#i din 
nou pe “Start/Pauz#” dac! dori#i s! porni#i imediat programul 
selectat.

Cu ajutorul butonului “Ajutor la dozare”, pute#i determina ma"ina dv. 
de sp!lat s! v! indice cantitatea de detergent recomandat! pentru 
înc!rc!tura de sp!lat, în func#ie de nivelul de murd!rie selectat "i de 
cantitatea de rufe înc!rcate.
• Ajut! la economisirea detergentului "i protejeaz! mediul înconj-

ur!tor, precum "i pielea sensibil!, prin evitarea dozelor excesive 
de detergent.

• Înainte de a utiliza aceast! func#ie, trebuie s! adapta#i ma"ina de 
sp!lat rufe la dozele recomandate pentru detergen#ii utiliza#i de 
dv. De asemenea, verifica#i dac! duritatea apei din regiunea dv. 
corespunde cu nivelul de duritate “soft” (moale) al apei de pe 
ma"ina dv. de sp!lat rufe - dac! nu, modifica#i-l.

• Selecta#i programul, op#iunile "i pornirea cu întârziere ÎNAINTE de 
a utiliza butonul “Ajutor la dozare”.

Pentru detalii, consulta#i Instruc#iunile de utilizare separate pentru 
“Ajutor la dozare”.

Înainte de începerea "i dup! terminarea unui program, ledul se aprin-
de "i indic! faptul c! u"a poate fi deschis!. Atâta timp cât un program 
de sp!lare func#ioneaz!, u"a r!mâne blocat! "i nu trebuie for#at! sub 
nicio form!. În cazul în care trebuie s! o deschide#i de urgen#! în tim-
pul unui program în desf!"urare, consulta#i “Resetarea unui program 
în curs de desf!"urare, înainte de terminare”.

Deschide#i robinetul "i ap!sa#i pe butonul “Start/Pauz#” . Ledul 
indicator de lâng! butonul “Start/Pauz#”  se aprinde. Indicatorul 
pentru etapele de desf!"urare ale programului indic! etapa curent! 
din program, avansând de la stânga la dreapta, de la Sp!lare la Cl!tire 
"i apoi la Centrifugare / Evacuare.

Activarea protec#iei pentru copii îi împiedic! pe ace"tia s! porneasc! 
un ciclu de sp!lare sau s! modifice set!rile unui program în curs de 
desf!"urare. Protec#ia pentru copii nu poate fi activat! sau dezactivat! 
când selectorul de programe este în pozi#ia “Oprit/O”. Pentru a activa 
protec#ia pentru copii: 
• Roti#i selectorul de programe pe o pozi#ie de program, sau execu-

ta#i un program ca de obicei. 

• Ap!sa#i simultan pe cele 2 butoane marcate cu simbolul cheii 
 cel pu#in 3 secunde. Pe afi"aj va ap!rea scurt timp un sim-

bol de forma unei chei, pentru a indica faptul c! protec#ia pentru 
copii este activ!.

De fiecare dat! când încerca#i s! modifica#i o setare a programului 
când protec#ia pentru copii este activat!, pe afi"aj va ap!rea scurt timp 
un simbol de forma unei chei. Setarea programului nu mai poate fi 
modificat!. Singura modificare posibil! const! în oprirea ma"inii de 
sp!lat prin rotirea selectorului de programe pe pozi#ia “Oprit/O”. Pen-
tru a dezactiva protec#ia pentru copii:
• Ap!sa#i din nou simultan pe cele 2 butoane marcate cu simbolul 

cheii  cel pu#in 3 secunde.

În caz de defec#iuni sau neregularit!#i, consulta#i “Ghidul de detectare 
a defec#iunilor” din Instruc#iunile de utilizare.

“Service”
Aprinderea indicatorului “Service” poate fi cauzat! de o defec#iune a 
unei componente electrice. 

“Robinet de ap# închis”
Ma"ina de sp!lat nu este alimentat! cu ap!, sau apa este insuficient!; 
robinetul de ap! poate fi închis sau furtunul de alimentare cu ap! poa-
te fi îndoit.

“Cur#!a!i pompa”
Apa murdar! nu este evacuat!. Furtunul de evacuare poate fi îndoit 
sau trebuie s! fie cur!#at filtrul (vezi “Cur!#area filtrului” din Instruc#iu-
nile de utilizare).

• Toate ledurile indicatoare pentru desf!"urarea programului sunt 
stinse, iar indicatorul “U"! deschis!”  se aprinde.

1. Roti#i butonul selector de programe pe pozi#ia “Oprit/O”.
2. Închide#i robinetul de ap!.
3. Deschide#i u"a "i desc!rca#i ma"ina.
4. L!sa#i u"a întredeschis! pentru a permite tamburului s! se usuce.

Simbolul se va aprinde la terminarea programului, dac! a#i utilizat 
prea mult detergent. Data viitoare utiliza#i mai pu#in detergent. Dac! 
se aprinde simbolul, iar pe afi"aj apare mesajul “Fod”, s-a produs prea 
mult! spum!, iar ciclul de sp!lare s-a întrerupt; consulta#i “Ghidul de 
detectare a defec#iunilor” din Instruc#iunile de utilizare.

1. Ap!sa#i pe butonul “Start/Pauz#”  pentru a întrerupe pro-
gramul. Indicatorul luminos clipe"te.

2. Selecta#i noul program, temperatura, op#iunile "i o alt! vitez! de 
centrifugare, dac! dori#i.

3. Ap!sa#i butonul “Start (Pauz#)”  din nou. Noul program 
continu! din acela"i punct în care programul precedent a fost 
întrerupt. Nu ad!uga#i detergent pentru acest program.

Butonul “Reset/Evacuare”  anuleaz! un program înainte de 
terminare.
• Ap!sa#i "i #ine#i ap!sat butonul “Reset/Evacuare”  timp 

de câteva secunde; pe afi"aj apare o anima#ie. Apa este evacua-
t!; este posibil s! mai dureze pu#in pân! când ve#i putea des-
chide u"a.

SETAREA PORNIRII CU ÎNTÂRZIERE

RECOMAND%RI PRIVIND DOZAREA 
DETERGENTULUI

INDICATORUL “U&% DESCHIS%” 

PORNIREA PROGRAMULUI

PROTEC$IA PENTRU COPII

INDICATOARELE DE DEFEC$IUNE

TERMINAREA PROGRAMULUI

INDICATORUL SUPRADOZARE DETERGENT

SCHIMBAREA PROGRAMULUI &I/SAU A 
OP$IUNILOR DUP% PORNIREA PROGRAMULUI

RESETAREA UNUI PROGRAM ÎN CURS DE 
DESF%&URARE, ÎNAINTE DE 
TERMINARE
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