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A.	Selectorul	de	programe
B.	Butoanele	pentru	opţiuni
C.	 Butonul	“Temperatură”
D.	 Butonul	“Pornire	cu	întârziere”
E.	 Butonul	“Centrifugare”
F.	 Butonul	“Start(Pauză)”
G.	Butonul	“Reset/Evacuare”
H.	 Afişajul
I.	 Butonul	“Favorite”
J.	 Indicatorul	secvenţelor	programului
K.	Indicatorul	“Uşă	deschisă”

L.	 Indicatorul	“Dispozitivul	de	siguranţă		
	 pentru	copii”
Maşina	dvs.	de	spălat	este	dotată	cu	funcţii	
automate	de	siguranţă	care	detectează	şi	
diagnostichează	defecţiunile	într-o	fază	timpu-
rie	şi	vă	permit	să	reacţionaţi	corespunzător,	
de	exemplu:
M.	Indicatorul	“Robinet	de	apă	închis”
N.	Indicatorul	“Curăţaţi	pompa”
O.	Indicatorul	“Service”

TABEL	CU	PROGRAME

Programul Tempe-
ratura

Simbol
spãlare

Incãr-
cãtura

maximã

kg

Tip de spãlare / Note

- Pentru selectarea temperaturii, vã rugãm respectaþi recomandãrile 
producãtorului de pe etichetã

Detergenþii şi aditivii Opţiuni speciale Pornire 
cu 

întârziere

Centrifugare
Pre-

spãlare
Spãlare

principalã
Lichid

emolient
Pre-

spãlare
Eco Clãtire 

intensivã
Oprire
clãtire

Clean+ Centrifu-
gare

Vitezã
centrifu-

gare
maximã

rpm

Mixte 20 - 60°C 3.0
Articole	rezistente,	puţin	murdare	sau	normal	murdare,	din	bumbac,	in,	fibre	
artificiale	şi	din	amestecuri.Program eficient, cu durata de o oră. Aveţi grijă să spălaţi doar 
rufe cu culori similare în aceeaşi încărcătură. Dacă nivelul de murdărie necesită acest lucru, 
adăugaţi substanţe de scos petele pe bază de oxigen.

– Da i – – i i – i i Max.

M
at
er
ia
l

Bumbac 20 - 95°C 6.0 Articole	normal	sau	foarte	murdare:	cearşafuri,	feţe	de	masã,	lenjerie	intimã,	
prosoape,	cãmãşi	etc.	din	bumbac	şi	in. i Da i i i i i i i i Max.

Sintetice 20 - 60°C 3.0 Articole	normal	murdare:	bluze,	cãmãşi,	salopete	etc.	din	poliester	(Diolen,	Trevira),	
poliamidă	(Perlon,	Nylon)	sau	în	amestec	cu	bumbac. i Da i i i i i i i i Max.

Delicate 20 - 40°C 1.5 Perdele	şi	articole	delicate,	rochii,	fuste,	cãmãşi	şi	bluze. i Da i i – – i – i i 1000 1)

Lână	/	
Spălare	manuală 20 - 40°C 1.0

Articole	din	lână,	etichetate	cu	„Woolmark“	şi	identificate	ca	fiind	lavabile	în	maşina	
de	spălat,	precum	şi	ţesături	din	mătase,	in,	lână	şi	viscoză,	marcate	cu	eticheta	
„spălare	manuală“.Acest program este testat şi aprobat de “The Woolmark Company” 
pentru lâna care poate fi spălată în maşina de spălat şi manual. Selectaţi viteza de 
centrifugare în conformitate cu recomandările producătorului de pe eticheta de întreţinere.

– Da i – – – i – i i 1000 1)

Jeans 20 - 60°C 5.0 Articole	normal	murdare,	din	ţesătură	de	jeans,	din	bumbac,	şi	făcute	din	material	
asemănător	cu	ţesătura	de	jeans,	de	ex.	pantaloni	şi	jachete. i Da i i – – i i i i Max.

C
u
lo
ri

Rufe	albe 20 - 60°C 6.0
Articole	normal	murdare	sau	foarte	murdare	şi	articole	rezistente	din	bumbac.
Economisiţi energie selectând o temperatură de spălare mai mică şi adăugând un produs de 
înălbire pe bază de oxigen, pe lângă detergentul dv.

– Da i – – i i – i i Max.

Culori	deschise 20 - 60°C 4.0
Articole	albe	şi	cu	culori	pastelate	,	din	ţesături	delicate. Program de spălare delicat, 
pentru a evita ca rufele să capete culoarea gri sau gălbuie. Folosiţi un detergent foarte 
puternic, dacă este necesar folosiţi şi substanţe de scos petele sau înălbitori pe bază de 
oxigen. Nu folosiţi detergenţi lichizi.

i Da i i – – i – i i 1000 1)

Culori	închise 20 - 60°C 4.0
Articole	negre	şi	de	culoare	închisă,	din	bumbac,	amestec	de	bumbac	şi	poliester.
Program special, pentru a reduce decolorarea articolelor şi decolorarea locală. Cu acest 
program, este de preferat să folosiţi un detergent lichid pentru articolele de culoare închisă.

i Da i i – i i – i i Max.

Super	Silent 20 - 60°C 6.0

Articole	normal	murdare	sau	foarte	murdare,	rezistente,	cearşafuri,	feţe	de	masã,
lenjerie	intimã,	prosoape,	cãmãşi	etc.	din	bumbac	şi	in. Acest program este adaptat 
pentru spălare fără zgomot cu prelungirea timpului de spălare şi cu scurgere fără zgomot 
prea mare.Dacă vreţi să eliminaţi zgomotul produs de scurgere în timpul nopţii, programaţi 
viteza de scurgere pe ”0” şi porniţi programul de scurgere dimineaţa, sau programaţi 
începerea programului pe dimineaţă cu ajutorul funcţiei ”Pornire cu întârziere”.

– Da i – – i i – i i 1000 1)
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AquaEco 20 - 40°C 2.5
Articole	puţin	murdare	din	fibre	sintetice	sau	articole	din	fibre	sintetice	şi	bumbac,	
spălate	împreună.Program cu economie, cu un consum foarte redus de apă. Folosiţi detergent 
lichid, în cantitatea cea mai mică recomandată pentru 3 kg de rufe. Nu folosiţi balsam de rufe.

– Da – – – – i – i i Max.

Spalare	rapidă	15´ 20 - 30°C 3.0 Articole	de	puţin	purtate,	din	bumbac,	fibre	artificiale	şi	amestecuri	cu	bumbac.Program 
de împrospătare. Folosiţi cantitatea cea mai mică de detergent recomandată. – Da i – – – i – i i Max.

EcoCotton	 60°C 6.0
Articole	rezistente,	foarte	murdare,	care	pot	fi	spălate	la	60°C	de	ex.:	cearşafuri,	feţe	
de	masă,	prosoape	etc.Programul cu durată prelungită permite reducerea consumului de 
energie şi de apă, dar cu rezultate ale spălării la fel de bune.

– Da i – – i i – i i Max.

Clãtire	&	
Centrifugare - - 6.0 Program	de	clătire	şi	centrifugare	intensivă

Acelaşi ca ultimul ciclu de clãtire şi centrifugare finală de la programul “Bumbac”. – – i – – i i – i i Max.

5019	312	11077
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

i: opþiune / Da : dozaj necesar
1) Pentru o protecþie sporitã a articolelor de îmbrãcãminte, 
 viteza de centrifugare este limitatã la aceste programe.

Ciclurile pentru lânã ºi spãlare manualã ale acestei maºini au fost testate ºi aprobate de “The Woolmark Company” pentru spãlarea articolelor 
de îmbrãcãminte din lânã etichetate pentru “spãlare cu maºina” sau “spãlare manualã” cu condiþia ca acestea sã fie spãlate în conformitate cu 
instrucþiunile de pe etichetã ºi cu cele oferite în acest tabel cu programe.                                      M0703

Nivelul	de	zgomot	acustic	:
 Spălarea -    51 dB(A) / 1pW
 Centrifugare -  1200, rpm, 72 dB(A) / 1pW
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DATE	DESPRE	CONSUM

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

Adăugaţi detergentul după cum este indicat în capitolul 
“Detergenţi ºi aditivi” din instrucţiunile de utilizare.
1. Rotiţi butonul selector de programe la programul dorit.
 Lumina indicatoare de lângă butonul “Start(Pauză)”
	 clipeºte.
2. Temperatura ºi viteza	de	centrifugare indicate pe
 afiºaj pot fi modificate prin apăsarea butonului
 “Temperatură” sau “Centrifugare”.

ADĂUGAŢI	DETERGENŢII,	ÎNCHIDEŢI	UªA,	
SELECTAŢI	PROGRAMUL

SEMNALIZĂRI	DE	DEFECTE
În caz de defecte sau deficienţe, consultaţi “Ghidul de 
Depanare” în Instrucţiunile de folosire.
“Robinetul	de	apă	închis”
Aparatul nu este alimentat cu apă, sau este alimentat cu 
insuficientă apă. Deschideţi robinetul; dacă indicatorul 
încă mai este aprins, consultaţi “Ghidul de detectare a 
defecţiunilor” din Instrucţiunile de utilizare.
“Curăţaţi	pompa”
Apa murdară nu este evacuată. Verificaţi dacă furtunul 
de evacuare este îndoit sau dacă filtrul trebuie curăţat; 
în cazul din urmă consultaţi Instrucţiunile de utilizare 
(“Scoaterea filtrului”).
“Service”
Aprinderea indicatorului “Service” poate fi cauzată de 
o defecţiune a unei componente electrice. Consultaţi 
“Ghidul de detectare a defecţiunilor” din Instrucţiunile de 
utilizare; dacă defecţiunea persistă, contactaţi service-ul 
autorizat.

• Dacă selectaţi “Oprire clătire” nu lăsaţi rufele în apă
 timp îndelungat.
 Notă: programul se opreºte la “Oprire clătire” în
 momentul în care simbolul “Oprire clătire”       este
 indicat pe afiºaj. Lumina indicatoare de lângă
 butonul “Start(Pauză)” clipeºte.
Terminarea	opţiunii	“Oprire	clătire”	:
• Apăsaţi butonul “Start(Pauză)”; programul se va
 termina automat cu ciclul de centrifugare finală al
 programului de spălare în curs.
•  Dacă nu doriţi să centrifugaţi rufele, apăsaţi butonul   
 “Reset/Evacuare” timp de câteva secunde, pentru a  
 porni programul „Evacuare“.
Butonul	“Clean+”
• Alegeţi această opţiune dacă utilizaţi aditivi
 pentru îndepărtarea petelor (detergent praf, de
 pildă, “Vanish”) - aceasta va optimiza eficienţa
 aditivului pentru o mai bună spălare şi pentru
 îndepărtarea petelor.
•  Alegeţi temperaturi de 30 sau 40°C şi utilizaţi această  
 opţiune, maşina fiind umplută la maxim.
• Adăugaţi o cantitate adecvată de aditivi pentru
 îndepărtarea petelor (detergent praf) în
 compartimentul pentru spălare, împreună cu
 detergentul (folosiţi numai detergent praf pentru
 această opţiune). Respectaţi instrucţiunile  
 producătorului referitoare la dozaj.
• Prelungiţi durata programului cu aproximativ
 10 - 15 minute.
• Adecvat în utilizarea aditivilor pentru îndepărtarea
 petelor şi a înălbitorilor pe bază de oxigen. Este
	 interzis	a	se	folosi	clor	sau	perboraţi!
Butonul	“Centrifugare”
•  Fiecare program are o viteză de centrifugare
 predeterminată.
•  Apăsaţi pe buton pentru a fixa o altă viteză de
 centrifugare.
•  Dacă este selectată viteza de centrifugare “0”,
 centrifugarea finală este anulată, dar nu
 centrifugările intermediare pe durata clătirii. Se
 evacuează doar apa.

PORNIRE	PROGRAM
Deschideţi robinetul ºi apăsaţi butonul “Start(Pauză)”. 
Lumina albastră de sub butonul “Start(Pauză)” este 
aprinsă. Indicatorul secvenţei programului indică faza 
programului curent, trecând de la stânga la dreapta prin 
Spălare, Clătire, Centrifugare/Evacuare.

SFÂRªITUL	PROGRAMULUI
• Simbolurile indicatoare ale secvenţei programului
 sunt stinse ºi indicatorul “Uºa deschisă” se aprinde.
1. Rotiţi butonul selector de programe pe poziţia 
 “Oprit/O”.
2. Închideþi robinetul da apã.
3. Deschideţi capacul şi tamburul şi scoateţi rufele
 din maşină.
4. Lăsaţi capacul deschis puţin timp pentru a permite 
 uscarea interiorului maşinii.

SCHIMBAREA	PROGRAMULUI	ŞI/SAU	
OPŢIUNILOR	DUPĂ	PORNIREA	PROGRAMULUI

1. Apăsaţi butonul “Start(Pauză)” pentru a întrerupe
 programul. Indicatorul clipeºte.
2. Selectaţi noul program, temperatura, toate opţiunile
 ºi o altă viteză de centrifugare dacă doriţi.
3. Apăsaţi butonul “Start(Pauză)” din nou. 
 Noul program continuă din acelaºi punct în care
 programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugaţi
 detergent pentru acest program.

ANULAREA	UNUI	PROGRAM	ÎN
DESFĂŞURARE	ÎNAINTE	DE	TERMINARE

Butonul “Reset/Evacuare” anulează un program înainte 
de terminare.
• Apăsaţi butonul “Reset/Evacuare” timp de cel puţin 3
 secunde. Apa este evacuată; este posibil să mai   
 dureze până când puteţi deschide capacul.

SELECTAŢI	ORICE	OPŢIUNE	DORITĂ
În situaţia în care combinaţia de program ºi opţiuni 
suplimentare nu este posibilă, luminile indicatoare se 
sting automat. Combinaţiile cu opţiuni neadecvate vor fi 
anulate automat.
Butonul	“Prespălare”
• Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, 
 murdărie granulară). Durata ciclului sporeºte cu 
 aproximativ 15 min.
• Nu utilizaţi detergenţi lichizi pentru programul principal 
 de spălare în cazul activării opţiunii “Prespălare”.
Butomul	“Eco”
•  Cu o temperatură modificată şi o duratã a spãlãrii
 uşor prelungită, se poate obþine combinaþia optimă
 între rezultate excelente la spãlare şi un consum
 mai redus de energie.
Butonul	“Clătire	intensivă”
• Mai multă apă ºi un timp mai lung de clătire este
 adăugat.
• Această opţiune este ideală pentru zonele cu apă
 foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuţilor
 ºi pentru persoanele care suferă de alergii.
Butonul	“Oprire	clătire”
• Rufele rămân în ultima apă de clătire fără să mai
 continue cu ciclul de centrifugare final pentru a
 împiedica mototolirea ºi pentru a preveni
 schimbarea culorilor.
• Această funcţie este foarte utilă dacă doriţi să amânaţi 
 centrifugarea sau dacă doriţi să evacuaţi doar apa.

PORNIRE	CU	ÎNTÂRZIERE
Opţiunea “Pornire cu întârziere” permite pornirea maºinii 
după placul consumatorului, de exemplu noaptea când 
electricitatea este mai ieftină. Nu utilizaţi detergenţi lichizi 
în cazul activării funcţiei “Pornire cu întârziere”.
• Selectaţi programul, temperatura, viteza de
 centrifugare ºi opţiunile.
• Apăsaţi butonul “Pornire cu întârziere” pentru a
 selecta durata întârzierii până la 23 de ore.
• Apăsaţi butonul “Start(Pauză)”.
 Începe numărătoarea inversă a timpului de întârziere;
 simbolul ceasului de lângă timpul de întârziere ºi
 punctul dintre ore ºi minute clipesc.
• Indicaţia timpului de întârziere dispare când
 programul porneºte ºi este înlocuită de timpul rămas.
• După ce butonul “Start(Pauză)” a fost apăsat,
 numărul de ore preselectate poate fi redus prin
 apăsarea din nou a butonului “Pornire cu întârziere”.
 Începând de la 1 oră, timpul de întârziere poate fi de   
 asemenea redus în paşi de 10 minute.
Pentru	anularea	opţiunii	de	“Pornire	cu	întârziere”
..înainte	de	a	apăsa	butonul	“Start(Pauză)”:
• Selectaţi alt program sau apăsaţi butonul “Reset/	 	
	 Evacuare”
..după	ce	aţi	apăsat	butonul	“Start(Pauză)”:
•  Apăsaţi “Start	(Pauză)“	- durata întârzierii dispare de  
 pe afişaj; apăsaţi “Start	(Pauză)“	din nou pentru a   
 porni imediat programul selectat.

MEMORAREA	PROGRAMELOR	FAVORITE
Dacă există o setare a unui program pe care o utilizaţi în 
mod frecvent, aparatul oferă posibilitatea de a memora 
o setare pentru fiecare program, astfel încât să poată fi 
utilizată din nou doar prin apăsarea unui buton.
• Selectaţi programul dorit, temperatura, viteza de
 centrifugare ºi opţiunea (opţiunile), apăsaţi ºi ţineţi
 apăsat butonul “Favorite” cel puţin 3 secunde.
 Lumina de lângă “Favorite” clipeºte uºor ºi apoi
 se aprinde - setarea programului este memorată.
Data următoare când doriţi să utilizaţi setarea programului 
dvs. individual, selectaţi programul, apăsaţi butonul 
“Favorite” ºi porniţi prin apăsarea “Start(Pauză)”.
Dacă	doriţi	să	înlocuiţi	o	setare	memorată	a	unui	
program	cu	o	alta:
• Selectaţi programul dorit, temperatura, viteza de
 centrifugare ºi opţiunea (opţiunile), apăsaţi ºi ţineţi
 apăsat butonul “Favorite” cel puţin 3 secunde.   
 Setarea programului memorată anterior va fi înlocuită  
 de cea nouă.

BLOCAREA	BUTOANELOR
Puteţi bloca butoanele de pe panoul de comandă pentru 
protejarea împotriva utilizării necorespunzătoare (de 
exemplu de către copii).
• Apăsaţi simultan butonul de temperatură ºi cel al
 vitezei de centrifugare ºi ţineţi-le apăsate cel puţin
 3 secunde. Simbolul cheii de pe afiºaj se aprinde.
• Pentru a debloca butoanele din nou: procedaţi în
 acelaºi mod.

INDICATORUL	“UªĂ	DESCHISĂ”
Înainte de începerea şi după terminarea unuiprogram, 
simbolul se aprinde pe afişaj, pentru a indica faptul că uşa 
poate fi deschisă. Atâta timp cât este în desfăºurare un 
program de spălare, capacul rămâne blocat ºi sub nici o 
formă nu trebuie deschis cu forţa. În cazul în care trebuie
să îl deschideţi de urgenţă pe durata unui program 
în desfăºurare, consultaţi “Anularea unui program în 
desfăºurare înainte de terminare”.

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 presiunea şi temperatura debitului de apã, de încãrcãturã şi de tipul de rufe.
* Afişajul cu timpul rămas poate diferi de valorile date în tabel, pentru că depinde de condiþiile de utilizare de acasă.
** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adãugatã puþinã apã rece la terminarea ciclului principal de spãlare, înainte ca pompa sã 
 evacueze apa afarã.
*** Program de referinþã pentru coloana energie.

Programul
Temperatura

(°C)

Încãrcãtura

(kg)

Apa

(l)

Energia

(kWh)

Durata aproximativã
a programului*
(ore : minute)

Mixte 40 3.0 45 0.43 1:00
Rufe albe 40 6.0 55 0.65 2:45

Culori deschise 40 4.0 67 0.50 1:20
Culori închise 40 4.0 44 0.53 1:45

Bumbac 95 6.0 59** 1.85 2:00
Bumbac 60 6.0 55 1.02 2:30
Bumbac 40 6.0 55 0.60 2:30
Sintetici 60 3.0 54** 0.85 1:40
Sintetici 40 3.0 50 0.50 1:25
Delicate 40 1.5 50 0.55 0:45

Lână / Spălare manuală 40 1.0 40 0.55 0:35
Jeans 40 5.0 70 0.65 2:43

Super Silent 60 6.0 55 0.78 4:00
AquaEco 40 2.5 19 0.43 1:00

Spãlare rapidã 15’ 30 3.0 30 0.15 0:15
EcoCotton*** 60 6.0 55 0.90 3:30


