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Programul
Simbol 
spãlare

Tip de spãlare / Note

Încãrcare 
maximã

kg

Detergenþii şi aditivii Opþiuni speciale Vitezã 
centrifu- 

gare 
maximã

rpm

Selectorul 
de programLichid 

emolient
Spãlare 
princi- 
palã

Pre- 
spãlare

Pornite 
Întâr- 
ziatã

Pre- 
spãlare

Clãtire 
inten- 
sivã

Oprire 
clãtire

Reducere 
vitezã 

centrifugare

Bumbac
Articole normal sau foarte murdare: cearşafuri, feþe de masã, lenjerie intimã, prosoape, cãmãşi 
etc. din bumbac şi in.
Folosiþi opþiunea “Prespãlare” pentru rufele foarte murdare.

5,0 i Da i i i i i i 1000
95°,60°,40°

Sintetice
Articole normal sau foarte murdare: bluze, cãmãşi, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), 
poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac. 2,5 i Da i i i i i i 1) 800 1)

60°,40°

Articole de fiecare zi Articole puþin sau normal murdare, din bumbac şi/sau sintetice. 3,0 i Da – i – i i i 1000
40°

Scurt Îmbrãcãminte de exterior puþin purtatã din bumbac, poliester, poliamidã şi în amestec cu bumbac. 3,0 i Da – i – i i i 1000
30°

Delicate Perdele şi articole delicate, rochii, fuste, cãmãşi şi bluze. 1,5 i Da i i i – i i 1) 800 1)

40°,30°

Lânã
Numai articole din lânã cu un finisaj din fetru, etichietate cu marca pentru articole din lânã care pot 
fi spãlare în maşina de spãlat rufe.
Dacã selectaþi “Oprire clãtire” nu lãsaþi rufele în apã timp îndelungat.

1,0 i Da – i – – i i 1) 800 1)

30°,20°

Mãtase
Tesãturile din mãtase, in, lânã şi viscoza marcate cu eticheta “spãlare de mânã”.
Dacã selectaþi “Oprire clãtire” nu lãsaþi rufele în apã timp îndelungat. Fãrã centrifugare. 1,0 i Da – i – – i – 0 2)

30°

Clãtire + centrifugare – Acelaşi ca ultimul ciclu de clãtire şi centrifugare finalã de la programul “Bumbac”. 5,0 i – – i – i i i 1000

Centrifugare – Acest program prevede o centrifugare intensivã. Acelaşi ca ciclul de centrifugare de la programul 
pentru “Bumbac”. 5,0 – – – i – – – i 1000

Centrifugare delicatã – Acest program prevede o centrifugare delicatã. Acelaşi ca ciclul de centrifugare de la programul 
pentru “Lânã”. 1,5 – – – i – – – i 1) 800 1)

Evacuare – Doar evacuare - fãrã centrifugare. Metodã alternativã pentru terminarea programului dupã “Oprire 
Limpezire”. – – – – i – – – – –

i : opþional / Da : dozaj necesar
1) Pentru o protecþie sporitã a articolelorde de
 îmbrãcãminte, la acest program viteza de centrifugare
 este limitatã la 800 rpm.
2) Pentru o protecþie sporitã a articolelorde de
 îmbrãcãminte acest program nu prevede o viteza de
 centrifugare.

A. Indicatorul de succesiune a programului
B. Butonul “Pornite/Pauzã”
C. Indicaþie “Uşă deschisă”
D. Butonul “Reducere viteză centrifugare”

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

Când se selecteazã una din opþiunile disponibile, 
luminiþele indicatoare se aprind.
Când combinaþia de program, opþiuni suplimentare şi 
temperaturą nu este posibilă, luminiţele indicatoare 
se sting automat.
Combinaţiile nepotrivitede opþiuni sunt deselectate 
automat.
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Programul
Selectorul de 
temperaturã

(°C)

Încãrcãtura

(kg)

Apa

(l)

Energia

(kWh)

Durata aproximativã
a programului
(ore : minute)*

Bumbac 95 5,0 49** 1,90 2:00

Bumbac 60 5,0 44 0,95 2:20

Bumbac 40 4,5 44 0,60 2:05

Sintetice 60 2,5 55 0,80 1:30

Sintetice 40 2,5 55 0,60 1:20

Articole de fiecare zi 40 3,0 45 0,50 1:00

Scurt 30 3,0 37 0,40 0:30

Delicate 40 1,5 60 0,60 0:45

Lânã 30 1,0 60 0,30 0:40

Mãtase 30 1,0 45 0,30 0:40

Adăugaþi detergenþii după cum este indicat n tabelul 
cu programe sau în capitolul “Detergenþi şi aditivi” 
a broşurii.
1. Rotiþi butonul selectorului de program pânã la
 programul dorit.
2. Afişajul cu timpul rămas indică durata
 programului dorit (în ore şi minute) şi ducă
 câteva secunde de calculare, lampa pilot a
 butonului “Pornire/Pauzã” licãreşte.
3. Indicaþia programului de succesiune şi aceea
 a vitezei de centrifugare corespund selecþiei
 programelor ale cãror luminiþe sau aprins.

DATE DE CONSUM

Prespãlarea mãreşte durata programului. Datele de consum au fost mãsurate în condiþii specifice şi în conformitate cu 
normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuinþã pot varia faþã de valorile date în tabel în funcþie 
de presuinea şi temperatura debitului de apã, de încãrcãturã şi de tipul de rufe.
*   Indicatorul timpului rămas poate de asemenea să varieze faþă de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condiþiile
    domestice aplicabile în acel moment.
** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adãugatã puþinã apã rece la terminarea ciclului principal de spãlare, înainte ca
    pompa sã evacueze apa afarã.

ADÃUGAÞI DETERGENÞII, ÎNCHDEÞI UŞA, 
SELECTAŢI PROGRAMUL

SELECTAŢI ORICE OPŢIUNE DORITĂ

Butonul “Prespãlare”
• Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu
 nisip, murdãrie granularã) sensibile. Timpul
 ciclului sporeºte cu aproximativ 15 min.

Butonul “Clãtire intenzivă”
• Cantitatea de apă este mărită pentru a asigura
 o clătire mai intensă.
• Aceastã opþiune este idealã pentru zonele
 cu apã foarte dulce, pentru spãlarea lenjeriei
 nou nscuþilor şi pentru persoanele care suferă
 de alergii.

Butonul “Oprire Clãtire”
• Rufele rãmân în ultima apã de limpezire fãrã sã
 mai continue cu ciclur de centrifugã final pentru
 a împiedica mototolirea şi pentru a preveni
 schimbarea culorilor.
• Această opþiune este recomandatã în mod
 special pentru programul “Sinteticel”, “Delicate”
 sau “Articole de fiecare zi”.
• Aceastã funcþie este foarte utilã dacã doriþi sã
 amânaþi centrifugarea sau dacã doriþi sã
 evacueþi doar apa.
Notã: Programul se opreºte la “Oprire clãtire” 
atunci când luminiþa indicatoare “Oprire clãtire” din 
desfãºurarea programului este aprinsã.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

Terminarea opþiunii “Oprire Clãtire”:
• Apãsaþi din nou pe butonul “Oprire clãtire”;
 programul se va termina automat cu ciclul de
 centrifugare finalã al programului de spãlare
 în curs.
• Dacã nu doriþi sã centrifugaţi îmbrãcãmintea,
 rotiþi butonul selector de programe pânã la 
 poziþia de “Evacuare” şi apãsaţi pe butonul
 “Pornire/Pauzã” din nou când clipeşte.

Butonul “Reducere vitezã centrigare”
• Fiecare program are o viteza automatã maximã
 de centrifugare predeterminatã.
• Apãsaþi pe buton pentru a fixa o altã vitezã de
 centrifugare.
• Dacã se selecteazã “0” ca vitezã de
 centrifugare, centrifugarea finalã este anulatã,
 dar rãmân vârfuri intermediare în timpul clătirii.
 Se evacuează doar apa.

Când se selecteazã una din opþiunile 
disponibile, luminiþele indicatoare se aprind.
Când combinaþia de program, opþiuni 
suplimentare şi temperaturã nu este posibilã, 
luminiþele indicatoare se sting automat.
Combinaþiile nepotrivite de opþiuni sunt 
deselectate automat.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI, 
TEMPERATURII ŞI A OPŢIUNILOR DUPĂ 
PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apãsaþi butonul “Pornire/Pauzã” pentru a
 întrerupe programul. Luminiþele clipesc.
2. Selectaþi noul program (cu temperatura), toate
 opþiunile şi o altã vitezã de centrifugare dacã
 doriþi.
3. Apãsaþi butonul “Pornire/Pauzã” din nou. Noul
 program continuã din acelaşi punct din care
 programul precedent a fost întrerupt. Nu
 adãugaþi detergent pentru acest program.

ANULAREA PROGRAMULUI ÎNAINTE DE 
TERMINARE

1. Apãsaþi butonul “Pornire/Pauzã” pentru a
 întrerupe programul. Luminiþele clipesc.
2. Rotiþi butonul selector de programe pe poziþia
 “Evacuare”. Indicatorul de centrifugare aratã
 “0” şi timpul rãmas afişat este “0:02”.
3. Apãsaþi butonul “Pornire/Pauzã” pentru a porni
 programul de evacuare.

•  Timpul rămas este pe poziþia “0:00” şi toate
   indicaþiile luminoase ale programului de
   successiune sunt sinse.
1. Rotiþi butonul de selectare a programului pe
 poziþia “     “.
2. Închideþi robinetul de alimentare cu apã.
3. Deschideþi uşa descãrcaþi maşina.
4. Închideþi robinetul şi lãsaþi uşa întredeschisã
 pentru a permite tamburului sã se usuce.

Opþiunea “Pornire Întârziatã” permite pornirea 
maºinii dupã placul consumatorului, de exemplu 
noaptea când electricitatea este mai ieftinã.
• Apãsaþi butonul “Pornire Întârziatã” pentru a
 selecta întârzierea de la 1 la 23 de ore.
• Apãsaþi butonul “Pornire/Pauzã”.
• Indicaþia cu timpul de întârziere dispare când
 programulo porneºte ºi este înclocuit de timpul
 rãmas de scurgere.
• Numãrul orelor selecþionate poate fi apoi redus
 prin apãsarea butonului “Pornire Întârziatã”.
Pentru anularea opþiunii de “Pornire cu
Întârziere”.
• Rotiþi butonul de selectare a programului pânã
 la poziþia “     “.
• Selectaţi din nou programul şi apãsaţi pe
 butonul “Pornire/Pauzã”.

PORNIRE PROGRAM

Deschideþi robinetul şi apãsaþi butonul “Pornire/
Pauzã”. Lampa pilot a butonului “Pornire/Pauzã” 
se aprinde.
Luminiþa indicatoare aratã secvenþa atinsã de 
program. Dupã pornirea programului, indicaþia de 
succesiune este activatã de la stânga la dreapta 
trecând prin Spãlare, Clãtire, Centrifugare.
Când succesiunea programului este terminatã 
lampa corespunzãtoare se stinge.

ÎNCHIDEREA UŞII

Uşa poate fi deschisã când indicaþia “Uşã deschisã” 
este aprinsã.

SFÂRŞITUL PROGRAMULUI

PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE


