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Programul
Simbol 
spãlare

Tip de rufe / Notiþe

Încãr- 
care 

maximã

kg

Detergenþii şi aditivii Opþiuni speciale Viteza de  
centrifu- 

gare

rpm

Selectorul 
de Tepme- 

raturã

°C

Selectorul 
de 

Program
Înãlbitor Lichid 

emolient
Spãlare 
Princi- 
palã

Pre 
spãlare

Reducere 
Viteză

Centrifugare

Clãtire 
Intensivã

Oprire 
Limpezire

Bumbac cu prespãlare
Articole rezistente la uzurã şi la temperaturã din bumbac şi in (cearşafuri, feþe de masã, lenjerie intimã, 
cãmãşi etc.) foarte murdare. 5,0 i i Da Da i i i 900 Max. 95° 1

Sintetice cu prespãlare
Cãmãşi, bluze, salopete etc. foarte murdare din poliester (Diolen, Trevira), poliamidã (Perlon, Nylon) sau 
asemãntoare cu fibre în amestec. 2,5 – i Da Da i i i 900 Max. 60° 2

Delicate cu prespãlare Perdele şi articole delicate sintetice, rochii, fuste, bluze şi cãmãşi foarte murdare. 1,5 – i Da Da i – i 900 Max. 40° 3

Bumbac
Articole puþin sau normal murdare: cearşafuri, feþe de masã, lenjerie intimã, prosoape, cãmãşi etc. din 
bumbac şi in. 5,0 i i Da – i i i 900 Max. 95° 4

Bumbac scurt Articole puþin murdare: cearşafuri, feþe de masã, lenjerie intimã, prosoape, cãmãşi etc. din bumbac şi in. 3,0 i i Da – i i i 900 Max. 60° 5

Articole de fiecare zi Articole puţin sau normal murdare: textile din bumbac şi/sau sintetice. 3,0 – i Da – i i i 900 Max. 60°

Sintetice
Articole puþin sau normal murdare: bluze, cãmãşi, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidã 
(Perlon, Nylon) sau asemãnãtoare cu fibre în amestec. 2,5 – i Da – i i i 900 Max. 60° 6

Sintetice scurt
Articole puţin murdare: salopete şi articole sportive din bumbac, poliester, poliamidã sau asemãnãtoare cu 
fibre în amestec. 2,5 – i Da – i i i 900 Max. 60° 7

Delicate Perdele şi articole delicate sintetice, rochii, fuste, cãmãşi şi bluze. 1,5 – i Da – i – i 900 Max. 40° 8

Lânã
Numai articole din lânã cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lânã care pot fi spãlate 
în maşina de spãlat rufe.
Dacã selecþionaþi “Oprire Limpezire” nu lãsaþi rufele în apã timp îndelungat.

1,0 – i Da – i – i 900 Max. 40° 9

Spãlare manualã
Þesãturile din in, mãtase, lânã şi viscoza marcate cu eticheta “spãlare de mânã”.
Dacã selecþionaþi “Oprire Limpezire” nu lãsaþi rufele în apã timp îndelungat. 1,0 – i Da – – 1) – i – 1) Max. 30° 10

Limpezire + centrifugare – La acest program puteþi adãuga lichid emolient sau apret.
Programul se va termina cu un ciclu intensiv de centrifugare. 5,0 – i – – i i i 900 – A

Centrifugare – Acest program prevede o centrifugare intensivã. Acelaşi ca ciclur de centrifugare de la programul pentru 
“Bumbac”. 5,0 – – – – i – – 900 – B

Centrifugare delicatã – Acest program prevede o centrifugare delicatã. Acelaşi ca ciclur de centrifugare de la programul pentru 
“Lânã”. 1,5 – – – – i – – 900 – C

Evacuare – Doar evacuare - fãrã centrifugare. Metodã alternativã pentru terminarea programului pentru sintetice, 
delicate şi lânã şi pentru scoaterea prematurã a rufelor. – – – – – – – – – – D

i : opþional / Da : dozaj necesar
1) Pentru o protecþie sporitã a articolelor de îmbrãcãminte cu
 acest program viteza de centrifugare a fost limitatã la
 0 rpm.

A. Buton “Pornit/Oprit” (On/Off)
B. Indicaţie “Pornit/Oprit”

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

În timpul programului de spãlat selecþionat 
butonul de selectare a programului se mişcã pe 
etape în sensul acelor de ceasornic prin toate 
fazele prespãlare, spãlare principalã, limpezire şi 
centrifugare. Fiecare etapã dureazã de la câteva 
secunde pânã la câteva minute.
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Programul

Selectorul de 
Temperaturã

(°C)

Încãrcãtura

(kg)

Apa

(l)

Energia

(kWh)

Duratã Aproximativã 
Program

(ore : minute)

Bumbac 95 4,5 54* 1,70 2:05

Bumbac 60 5,0 49 0,95 2:20

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

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

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

Simtetice 40 2,0 55 0,60 1:20

Delicate 30 1,5 60 0,50 0:45

Lânã 30 1,0 60 0,30 0:40

Spãlare manuala 30 1,0 60 0,30 0:50

Adăguaþi detergenþii după cum este indicat pe 
tabelul programului sau în capitolul “Detergenþi şi 
Aditivi” a broşurii.
1. Deschideþi robinetul.
2. Răsuciþi butonul de selectare al programului
 pânã la programul dorit.
3. Răsuciþi butonul de selectare al temperaturii
 pânã la temperatura dorită.
4. Funcþii speciale ce pot fi selecþionate.
5. Asiguraþi-vã cã uşa este bine închisã şi porniþi
 maşina de spălat rufe prin apăsarea butonului
 “Pornit/Oprit” (On/Off). Indicatorul se aprinde,
 semnalizând cã maşina este în funcþiune.

DATE DE CONSUM

Ciclur deprespãlare mãreşte durate programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost mãsurate în condiþii 
specifice şi în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuinþãpot varia faþã de 
valorile date în tabel în funcþie de presiunea şi temperatura debitului de apã, de încãrcãturã şi de tipul de rufe.
*  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, ÎNCHIDENÞI UŞA, 
SELECŢIONAŢI PROGRAMUL

SELECÞIONAÞI ORICARE OPÞIUNE DORITĂ

SCHIMBARE PROGRAM

Pentru a selecþionat un program când ciclur a 
început deja:
1. Stingeþi maşina de spălat apăsând pe butonul
 “Pornit/Oprit” (On/Off).
2. Selecþionaþi noul program.
3. Porniþi programul prin apãsarea pe butonul
 “Pornit/Oprit” (On/Off).

SFÂRŞITUL PROGRAMULUI

1. La sfârşitul programului selectorul de program
 se aşează pe poziþia de oprire.
2. Pentru a descãrca maşina aşteptaþi deblocarea
 uşii (circa 1 minut).
3. Stingeþi maşina de spãlat, deschideþi uşa şi
 scoateþi rufele.
4. Închideþi robinetul şi lãsaþi uşa întredeschisã
 pentru a permite tamburului sã se usuce.

NOTE ŞI RECOMANDĂRI DE FOLOSIRE

• NIVELUL APEI
 Poate să nu fie vizibil întrucât ciclur de spãlare
 este optimizat pentru un consum minmim de
 apã fãrã sã se compromitã rezultatele de
 spãlat.

• CONTROLUL VITEZEI DE CENTRIFUGARE
 Viteza centrifugare poate fi redusã automat sau
 poate fi chiar exclusã pentru încãrcãturile
 reduse compuse din îmbrãcãminte foarte
 absorbante (de exemplu halate de baie,
 covoraşe de baie).
 Acest control evitã deteriorarea articolelor
 de îmbrãcãminte ºi a maºinii datoritã vibraþiilor
 excesive cât ºi a zgomotului produs de maºinã
 datoritã unei încãrcãturi dezechilibrate: prin
 selecþionarea vitezelor de centrifugare mari se
 mãreºte nivelul zgomotului.

• ZMOGOT MOTOR
 Zgomotele în timpul funcþionãrii produse de un
 nou motor comandat electronic nu sunt aceleaºi
 cu zgomotele vechiului vostru aparat. Nu
 trebuie sã fiþi surprinºi - technologia modernã
 are un sunet modern.

• CURÃÞIRE FILTRU
 Pentru a asigura o funcþionare impecabilã a
 pompei, controlaþi filtrul cu regularitate ºi
 curãþaþi-l dacã este necesar.

Butonul “Reducere Viteză Centrifugare”
• Reduce viteza maximă prefixată automată de
 centrifugare.
 Pe unele programe viteza finală maximă de
 centrifugare este limitată pentru a prelungi
 spãlarea articolelor. Nu este posibilã selectarea
 unei viteze de centrifugare superioarã.

Butonul “Limpezire 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 Limpezire”
• 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.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

Terminarea opþiunii “Oprire Limpezire”:
• Apãsaþi din nou pe butonul “Oprire Limpezire”;
 programul se va termina automat cu un ciclu
 de centrifugã finalã al programului de spãlare
 în curs.
Dacã nu doriþi sã centrifugaþi îmbrãcãmintea, rotiþi 
selectorul de program pe programul “Evacuare”.
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