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Programul Simbol
spălare Tip de spălare/Note

Încărcătura 
maximă

kg

Detergenţii și aditivii Opţiuni speciale Viteza
de 

centrifu-
gare

max

Tempe-
ratura

°C 

max

Lichid 
emolient

Înălbitor Spălare 
principală

Prespălare Pornire 
cu 

întârziere

Pre-
spălare

Tratarea
petelor

Auto
înmuiere

A 2-a
clătire

Centrifu-
gare

extinsă

Igienizare  

Pentru articole din bumbac foarte murdare, în culori 
rezistente, care trebuie dezinfectate.
Acest program respectă condiţiile impuse de “UK Care 
Standard Act 2000 (CSA) Standard 26”.

9,0 ❉ ❉ Da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 Max

Bumbac alb  

 

Pentru rufe din bumbac alb pe care doriţi să le înălbiţi. 
O clătire suplimentară asigură performanţe optime la 
clătire, pentru a evita depunerea de resturi de înălbitor 
pe bază de clor pe rufele dvs.

9,0 ❉ ❉ Da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 60

Intensiv  

 

Pentru articole din bumbac normal de murdare, 
rezistente și în culori rezistente. Utilizaţi opţiunea 
Tratarea petelor pentru înlăturarea optimă a petelor 
organice cum ar fi sânge, gălbenuș de ou, etc.

9,0 ❉ ❉ Da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 60

Rufe obișnuite/
fără pretenţii

 

 

Pentru ţesături care nu trebuie călcate, cum ar fi 
tricouri sport, amestecuri, bumbac și in care nu se 
șifonează.

3,5 ❉ ❉ Da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 60

Spălare rapidă  

 

Pentru articole puţin murdare: salopete și articole 
sportive din bumbac, poliester, poliamidă sau 
asemănătoare cu fibre în amestec.

2,0 ❉ ❉ Da — ❉ — — ❉ ❉ ❉ 1000 60

Delicate  
Pentru perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși 
și bluze. 2,5 ❉ ❉ Da ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ — 800 50

Mătase
Pentru mătase care se poate spăla. Verificaţi instrucţiunile 
de pe etichetă pentru a fi siguri că respectivul articol de 
îmbrăcăminte se poate spăla cu mașina.

2,0 ❉ — Da — ❉ — — — ❉ — 0 50

Lână
Pentru lână care se poate spăla. Verificaţi instrucţiunile de 
pe etichetă pentru a fi siguri că respectivul articol de 
îmbrăcăminte se poate spăla cu mașina.

2,0 ❉ — Da — ❉ — — — ❉ — 800 50

Spălare manuală 
Ultra

Pentru articole de îmbrăcăminte care se recomandă a 
fi spălate manual și cu atenţie mărită. 2,0 ❉ — Da — ❉ — — — ❉ — 600 50

Clătire + 
centrifugare — Pentru o clătire și o centrifugare suplimentară la viteză 

foarte mare. Dacă doriţi, puteţi reduce viteza. 9,0 ❉ — — — ❉ — — — ❉ ❉ 1000 50

Evacuare + 
Centrifugare —

Pentru evacuarea mașinii cu o centrifugare 
suplimentară la viteză foarte mare. Dacă doriţi, puteţi 
reduce viteza.

9,0 — — — — ❉ — — — — ❉ 1000 —

A. Indicatorul de succesiune a 
programului

B. Cicluri de spălare
C. Buton “Start”
D. Buton “Pornire cu întârziere”
E. Opţiuni
F. Modificator “Temperatura apei”
G. Modificator “Viteza de centrifugare”
H. Modificator semnal “Terminare ciclu”
I. Buton “Pauză/Reset” 
J. Modificator “Grad de murdărie”

Când selectaţi o opţiune, se aprinde un
indicator luminos.
În cazul în care o opţiune nu este
recomandată pentru programul selectat,
indicatorul luminos nu se va aprinde și un
semnal sonor avertizează asupra faptului
că opţiunea respectivă nu este posibilă.
În cazul în care o opţiune este selectată
după ce programul a început, un semnal
sonor va indica faptul că nu este posibilă
selectarea sa în acel moment.

❉  : opţional / da: dozaj necesar.
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Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost măsurate 
în condiţii specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare 
locuinţă pot varia faţă de valorile date în tabel în funcţie de presiunea și temperatura debitului de apă, de 
încărcătură și de tipul de spălare.
* Indicatorul timpului rămas poate de asemenea să varieze faţă de valorile din tabel, deoarece ia în 

considerare condiţiile domestice aplicabile în acel moment.

Adăugaţi detergentul după cum este indicat în 
tabelul cu programe sau în capitolul “Detergenţi și 
aditivi” din instrucţiunile de utilizare.
1. Selectaţi ciclul de spălare dorit.
2. Afișajul cu timpul rămas indică durata 

programului selectat (în ore și minute) și lampa 
pilot a butonului ciclului de spălare se aprinde.

3. Indicatorul de succesiune a programului, vitezei 
de centrifugare predefinite, temperaturii apei, 
semnalului de terminare a ciclului și opţiunilor 
corespunzătoare programului selectat, se aprind.
Recomandările pot fi modificate prin apăsarea 
butoanelor de modificare și a opţiunilor.

Când se selectează una din opţiunile 
disponibile indicatorul se aprinde.
În situaţia în care combinaţia de program, 
opţiuni suplimentare și modificatori nu este 
posibilă, luminile indicatoare se sting automat și 
se emite un sunet.
“Prespălare” 
• Pentru rufe foarte murdare.
• Durata ciclului sporește cu aproximativ 15 min.
• Adăugaţi detergent în compartimentele pentru 

prespălare și spălare principală ale dozatorului.
• Atunci când utilizaţi compartimentul pentru 

prespălare, nu utilizaţi detergent lichid în 
compartimentul pentru spălare principală: utilizaţi 
detergent praf pentru ciclul de spălare principal.

• Opţiunile “Prespălare” și “Auto înmuiere” nu pot 
fi selectate în același ciclu.

“Tratarea petelor”
• Pentru rufe foarte murdare.
• Alimentare cu apă caldă pentru înlăturarea 

optimă a murdăriei organice și încălzire la 
temperatură ridicată.

“Auto înmuiere”
• Pentru rufe foarte murdare cu pete rezistente.
• Durata ciclului sporește cu aproximativ 30 min.
• Utilizare cu un ciclu de spălare:

Selectaţi ciclul de spălare dorit și opţiunea “Auto 
înmuiere”, adăugaţi detergent în compartimentele 
dozatorului pentru prespălare și spălare 
principală; apăsaţi butonul “Start”. Atunci când 
utilizaţi compartimentul pentru prespălare, nu 
utilizaţi detergent lichid în compartimentul pentru 
spălare principală: utilizaţi detergent praf pentru 
ciclul de spălare principal.

• Utilizare fără un ciclu de spălare:
Selectaţi mai întâi “Evacuare/Centrifugare” sau 
“Clătire/Centrifugare” și apoi opţiunea “Auto 
înmuiere”; alegeţi temperatura dorită pentru 
înmuiere, adăugaţi detergent în compartimentul 
pentru prespălare și apăsaţi butonul “Start”.

• Opţiunile “Prespălare” și “Auto înmuiere” nu pot 
fi selectate în același ciclu.

“A 2-a clătire”
• Această opţiune este recomandată pentru a 

asigura înlăturarea resturilor de detergent sau 
înălbitor de pe rufe.

• Asigură o clătire suplimentară la aceeași 
temperatură a apei ca și la prima clătire.

• Această opţiune este potrivită în special pentru 
zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea 
lenjeriei nou născuţilor și pentru a ajuta 
persoanele care suferă de alergii.

“Centrifugare extinsă”
• Această opţiune este utilă pentru adăugarea 

unei centrifugări suplimentare la oricare ciclu, 

DATE DESPRE CONSUM

Programul
Temperatura

°C

Încărcătura 

(kg)

Apa 

(l)

Durata aproximativă 
a programului*
(ore : minute)

Igienizare Max 9,0 90 2:15
Bumbac alb 60 9,0 84 1:55

Intensiv 60 9,0 84 2:10
Rufe obișnuite/fără pretenţii 60 3,5 50 1:20

Spălare rapidă 40 2,0 48 0:45
Delicate 40 2,5 65 0:55
Mătase 30 2,0 60 0:35
Lână 30 2,0 60 0:40

Spălare manuală Ultra 30 2,0 60 0:40

ADĂUGAŢI DETERGENT, ÎNCHIDEŢI UȘA 
ȘI SELECTAŢI PROGRAMUL

SELECTAŢI ORICE OPŢIUNE DORITĂ ȘI 
MODIFICATOR

pentru a face rufele “pufoase” și a reduce 
timpul necesar uscării și consumul de energie

“Modificatori”
Reglajele prestabilite ale ciclului în ceea ce 
privește temperatura apei (temperatura de 
spălare/temperatura de clătire), viteza de 
centrifugare (0 la 1000), semnalul pentru 
terminarea ciclului (dezactivat, încet sau tare) și 
gradul de murdărie (puţin, normal, tare) pot fi 
modificate. Puteţi modifica reglajele prin apăsarea 
butoanelor respective. 
Modificarea gradului de murdărie duce la 
modificarea duratei programelor.

Opţiunea “Pornire cu întârziere” permite mașinii 
să înceapă funcţionarea conform dorinţei 
utilizatorului, de exemplu noaptea, când curentul 
electric este posibil să fie mai ieftin.
• Selectaţi programul, modificatorul și opţiunile.
• Apăsaţi butonul “Pornire cu întârziere” pentru a 

selecta durata întârzierii în intervalul 1 la 10 ore;
• Apăsaţi butonul “Start” timp de cel puţin 2 sec.
• Indicaţia cu timpul de întârziere dispare când 

programul pornește și este înclocuit de timpul 
rămas.

• Numărul orelor selectate poate fi apoi redus 
prin apăsarea butonlui “Pornire cu întârziere”.

Pentru anularea opţiunii de “Pornire cu 
întârziere”.
• Apăsaţi butonul “Pauză/Reset” o dată.
• Apăsaţi butonul “Pornire cu întârziere” până 

când pe afișaj apare 00 h.
• Verificaţi reglajele programului și apăsaţi și 

ţineţi apăsat butonul  “Start”.

Deschideţi robinetul (robinetele) și apăsaţi 
butonul “Start” câteva secunde.
Luminiţa indicatoare arată secvenţa atinsă a 
programului. După pornirea programului 
indicatorii de succesiune apar de sus în jos 
trecând prin “Adaugă un articol de 
îmbrăcăminte” , “Înmuiere/Prespălare” , 
“Spălare” , “Clătire” , “Centrifugare”  și 
“Terminare ciclu” .
În momentul în care o secvenţă a programului 
este terminată, indicatorul luminos 
corespunzător se stinge.

După începerea programului, și cât timp 
indicatorul luminos “Adaugă un articol de 
îmbrăcăminte” este aprins, puteţi încă adăuga 
un articol de îmbrăcăminte. 
Apăsaţi butonul “Pauză/Reset” o dată. După 
câteva secunde, ușa va fi deblocată și puteţi 
adăuga un articol. Închideţi ușa și apăsaţi 
butonul “Start” din nou. Programul va relua 
funcţionarea din punctul în care a fost întrerupt.

După fiecare pornire a unui program, ușa este 
blocată și aproximativ 0,5 l de apă este admisă. 
Ușa este deblocată pentru câteva secunde. Ușa 
este apoi blocată până la terminarea 
programului. Informaţii detaliate pot fi găsite în 
instrucţiunile de utilizare.

• Durata rămasă este “0:00”, indicatorul 
luminos “Terminarea ciclului” este aprins și 
se aude un semnal sonor, dacă este selectat.

1. Scoateţi rufele.
2. Închideţi robinetul și lăsaţi ușa întredeschisă 

pentru a permite evacuarea apei din tambur.
Panoul de comandă este stins la 5 minute după 
terminarea ciclului, fiind încă posibilă 
deschiderea ușii.

1. Apăsaţi butonul “Pauză/Reset” o dată pentru a 
întrerupe programul. Luminiţele se vor aprinde.

2. Selectaţi noul program cu temperatura, toate 
opţiunile și modificatorul pe care le doriţi.

3. Apăsaţi butonul “Start”. Noul program 
continuă din același punct în care programul 
precedent a fost întrerupt. Nu adăugaţi 
detergent pentru acest program.

Apăsaţi butonul “Pauză/Reset” de două ori. Apa 
existentă este evacuată înainte ca ușa să poată 
fi deschisă.

Opţiunea “Butoane de comandă blocate”  
previne utilizarea neintenţionată a mașinii de spălat. 
De asemenea, puteţi utiliza opţiunea “Butoane de 
comandă blocate”  pentru a preveni modificările 
neintenţionate ale ciclului sau opţiunii pe durata unui 
ciclu. Atunci când indicatorul luminos “Butoane de 
comandă blocate” este aprins, toate butoanele sunt 
dezactivate. Puteţi bloca mașina de spălat pe durata 
funcţionării.
Pentru a bloca butoanele de comandă:
Selectaţi și ţineţi apăsat butonul “Evacuare/
Centrifugare”  timp de 3 secunde. 
Indicatorul luminos “Butoane de comandă 
blocate” se aprinde.
Pentru a debloca butoanele de comandă:
Selectaţi și ţineţi apăsat butonul “Evacuare/
Centrifugare”  timp de 3 secunde până 
când indicatorul luminos “Butoane de comandă 
blocate”  se stinge.

PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

PORNIRE PROGRAM

ADĂUGAREA UNUI ARTICOL DE 
ÎMBRĂCĂMINTE

ÎNCHIDEREA UȘII

SFÂRȘITUL PROGRAMULUI

SCHIMBAREA PROGRAMULUI, 
TEMPERATURII, OPŢIUNILOR DUPĂ 
PORNIREA PROGRAMULUI

ANULAREA UNUI PROGRAM ÎNAINTE DE 
TERMINARE

BLOCAREA BUTOANELOR DE COMANDĂ



5019 301 15169
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Dacă doriţi să racordaţi numai 
alimentarea cu apă rece, urmaţi 
instrucţiunile de mai jos (Fig. 1):
1. Aveţi nevoie de piesa de legătură în 

formă de Y atașată.
2. Fixaţi piesa de legătură în formă de Y la 

robinetul de alimentare cu apă rece.
3. Racordaţi cele două supape de admisie 

prezente în partea din spate a mașinii 
la piesa de legătură în formă de Y cu 
ajutorul furtunurilor respective 
furnizate.

Verificaţi dacă: 
Toate racordurile sunt etanșe.

Dacă doriţi să racordaţi 
alimentarea cu apă caldă și 
rece (Fig. 2):
1. Fixaţi furtunul de alimentare cu apă 

marcat cu roșu la robinetul de apă 
fierbinte și la supapa de admisie cu 
filtrul de culoare roșie din spatele 
mașinii.

2. Fixaţi celălalt furtun de alimentare cu 
apă la robinetul de apă rece și la 
supapa de admisie cu filtrul de 
culoare albă din spatele mașinii.

Verificaţi dacă:

a) Toate racordurile sunt etanșe.

b) Nu inversaţi poziţiile acestora 
(de exemplu: alimentare cu apă rece 
la supapa de apă fierbinte și 
viceversa). 

INSTRUCŢIUNI PENTRU ALIMENTARE CU APĂ RECE / CALDĂ

Fig. 1 Fig. 2

Nu permiteţi copiilor să utilizeze sau să se ascundă în 
apropierea sau în interiorul mașinii de spălat. 
Reţineţi faptul că pe durata ciclului de spălare, temperatura 
suprafeţei ușii de evacuare poate crește. 
Este necesară o supraveghere sporită a copiilor atunci când 
aparatul este în funcţiune în apropierea copiilor.

Vă rugăm reţineţi faptul că ambele supape de admisie (albă 
și roșie) ale mașinii de spălat trebuie racordate la 
alimentarea cu apă. Există două metode alternative de a 
face acest lucru:

Alimentare cu apă 
rece Alimentare 

cu apă recePiesă de legătură în 
formă de Y

Alimentare 
cu apă fierbinte

Supapă de 
admisie albă
Supapă de 
admisie roșie

Supapă de 
admisie albă
Supapă de 
admisie roșie


