
i: додатково / Так: вимагається дозування
1) Для кращого догляду за виробами швидкість віджимання обмежується у
 цих програмах.

Цикли прання виробів із вовни та ручного прання цієї машини перевірено та схвалено компанією Woolmark 
для прання виробів Woolmark з етикеткою “машинне прання” або “ручне прання” за умови прання виробів 
згідно вказівок, наведених на етикетці з догляду та в цій таблиці програм.               M0703
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Програма Темпе-
ратура

Етикетки
з 

догляду

Макс.
заванта-
ження

кг

Тип прання / примітки

- Дотримуйтеся рекомендацій виробника на етикетці з догляду

Засоби для прання та добавки Опції Затримка
запуску

Віджимання
Попереднє 
прання

Основне 
прання

Пом'якшувач Попереднє
прання

Еко Інтенсивне
полоскання

Полоскання
без 

віджимання

Чисто+ Віджимання Макс.
швидкість
віджимання

об./хв.

Змішана 20 - 60°C 3,0
Трохи та звичайно забруднена цупка білизна з бавовни, льону, штучних волокон та їх 
сумішей. Ефективна одногодинна програма. Одночасно завантажуйте для прання білизну лише 
однакового кольору. При відповідному рівні забрудненості застосовуйте засоби для видалення плям 
на основі кисню.

– Так i – – i i – i i макс.

Тк
ан
и
н
и

Бавовна 20 - 95°C 6,0 Звичайно та сильно забруднені рушники, спідня, столова та постільна білизна тощо з 
бавовни і льону. i Так i i i i i i i i макс.

Синтетика 20 - 60°C 3,0 Звичайно забруднені блузки, сорочки, комбінезони тощо з поліестру (діолену, тревіри), 
поліаміду (перлону, нейлону) або із сумішей з бавовною. i Так i i i i i i i i макс.

Делікатні 20 - 40°C 1,5 Штори та одяг, що потребує особливого догляду, плаття, спідниці, сорочки та блузки. i Так i i – – i – i i 1000 1)

Вовна / Ручне 
прання 20 - 40°C 1,0

Речі з вовни з ярликом Woolmark, які придатні для машинного прання, а також тканини з 
шовку, льону, вовни та віскози, придатні для ручного прання.
Цю програму перевірено та схвалено компанією Woolmark для речей з вовни, придатних для машинного 
та ручного прання. Виберіть швидкість віджимання відповідно до рекомендацій виробника на етикетці з 
догляду.

– Так i – – – i – i i 1000 1)

Джинсові речі 20 - 60°C 5,0 Звичайно забруднений джинсовий одяг з бавовни та речі з джинсового матеріалу, такі 
як штани й куртки. i Так i i – – i i i i макс.

К
ол
ьо
ри

Білий 20 - 60°C 6,0
Звичайно та сильно забруднена цупка білизна з бавовни.
Економте енергію, вибираючи нижчу температуру і додаючи до порошку відбілювач на основі 
кисню.

– Так i – – i i – i i макс.

Світлі кольори 20 - 60°C 4,0
Білі та світлі вироби з делікатних тканин.
Програма бережливого прання для запобігання посірілості та пожовтінню білизни. Використовуйте 
засоби для інтенсивного прання, у разі потреби також засоби для видалення плям або відбілювачі 
на основі кисню. Не використовуйте рідкі засоби для прання.

i Так i i – – i – i i 1000 1)

Темний 20 - 60°C 4,0
Чорний і темний одяг з бавовни, суміші бавовни і поліестеру.
Спеціальна програма для зменшення вицвітання і місцевої зміни кольору. При використанні цієї 
програми надавайте перевагу рідким засобам для прання темних речей.

i Так i i – i i – i i макс.

Ек
он
ом
ія

Супертихо 20 - 60°C 6,0
Звичайно та сильно забруднена цупка постільна, столова та спідня білизна, рушники, 
сорочки тощо з бавовни та/або льону. Ця програма оптимізована для тихого прання шляхом 
подовження його тривалості і тихого віджимання. Щоб уникнути шуму під час віджимання вночі, 
встановіть швидкість віджимання на “0” і запустіть програму віджимання вранці, або відповідно 
налаштуйте запуск програми за допомогою опції “Затримка запуску”.

– Так i – – i i – i i 1000 1)

АкваЕко 20 - 40°C 2,5
Незначно забруднені речі, виготовлені із синтетичних волокон або синтетичні та 
бавовняні речі. 
Енергозберігаюча програма з дуже низьким рівнем використання води. Використовуйте рідкий 
засіб для прання та його найнижчу рекомендовану кількість на 3 кг білизни. Не використовуйте 
пом'якшувач.

– Так – – – – i – i i макс.

Швидко 15´ 20 - 30°C 3,0
Недовго ношений верхній одяг із бавовни, синтетичних волокон та тканин, до складу 
яких входить бавовна.
Програма освіження. Використовуйте найменшу рекомендовану кількість засобу для прання.

– Так i – – – i – i i макс.

ЕкоБавовна 60°C 6,0
Сильно забруднена і цупка білизна, яку можна прати при 60°C, наприклад, постільна і 
столова білизна, рушники 
тощо. Збільшена тривалість виконання програми дозволяє зекономити електроенергію та 
споживання води, при цьому якість прання не знижується.

– Так i – – i i – i i макс.

Полоскання і 
віджимання - - 6,0 Програма полоскання та інтенсивного віджимання.

Так само, як і останнє полоскання та остаточне віджимання в програмі “Бавовна”. – – i – – i i – i i макс.

A. Перемикач програм
B. Кнопки опцій
C. Кнопка “Температура”
D. Кнопка “Затримка запуску”
E Кнопка “Віджимання”
F. Кнопка “Запуск/Пауза”
G. Кнопка “Перезапуск/Зливання”
H. Дисплей
I. Кнопка “Улюблене”
J. Індикатор послідовності програм

K. Індикатор “Відкриті дверцята”
L. Індикатор “Блокування від дітей”
Ваша пральна машина оснащена функціями 
автоматичного захисту, які виявляють і 
діагностують помилки на ранній стадії 
виникнення та відповідно реагують, наприклад:
M. Індикатор “Закрито кран подачі води”
N. Індикатор “Очищення насоса”
O. Індикатор “Експлуатація”

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

A

H

E
D

F

B

C

I

G

JKL

B

M
N
O

Рівень шуму:
 Прання-  51 дБ(A) / 1 пВт
 Віджимання -  1200, об./хв., 72 дб(A) / 1 пВт

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
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Програма Температура
(°C)

Завантаження
(кг)

Вода
(л)

Енергія
(кВт·год.)

Прибл. тривалість програми*
(годин : хвилин)

Змішана 40 3,0 45 0,43 1:00
Білий 40 6,0 55 0,65 2:45

Світлі кольори 40 4,0 67 0,50 1:20
Темний 40 4,0 44 0,53 1:45
Бавовна 95 6,0 59** 1,85 2:00
Бавовна 60 6,0 55 1,02 2:30
Бавовна 40 6,0 55 0,60 2:30
Синтетика 60 3,0 54** 0,85 1:40
Синтетика 40 3,0 50 0,50 1:25
Делікатні 40 1,5 50 0,55 0:45

Вовна/Ручне прання 40 1,0 40 0,55 0:35
Джинсові речі 40 5,0 70 0,65 2:43
Супертихо 60 6,0 55 0,78 4:00
АкваЕко 40 2,5 19 0,43 1:00

Швидко 15´ 30 3,0 30 0,15 0:15
ЕкоБавовна  *** 60 6,0 55 0,90 3:30

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

Додавайте засіб для прання, як зазначено на титульній сторінці 
або у розділі “Засоби для прання та добавки” Інструкції з 
використання.
1. Поверніть перемикач програм у положення потрібної
 програми. Індикатор кнопки “Запуск (Пауза)” почне 
 блимати.
2. Температуру та швидкість віджимання, які 
 відображаються на дисплеї, можна змінити натисканням 
 кнопки “Температура” або кнопки “Віджимання”. 

Параметри споживання вимірювались у звичайних умовах у відповідності зі стандартом IEC/EN 60 456. Параметри споживання у домашніх умовах можуть 
відрізнятися від даних у таблиці в залежності від тиску подачі води, її температури, завантаження та типу прання.
* Час виконання програми, відображуваний на індикаторі, може відрізнятися від значення в таблиці, оскільки до уваги беруться домашні умови
 під час роботи.
** Щоб зменшити температуру води, наприкінці циклу основного прання додається трохи холодної води, перш ніж насос почне зливати воду.
*** Стандартна програма для вимірювання енергоспоживання.

ДОДАЙТЕ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРАННЯ, ЗАКРИЙТЕ 
ДВЕРЦЯТА І ВИБЕРІТЬ ПРОГРАМУ

ІНДИКАТОР “ВІДКРИТІ ДВЕРЦЯТА”
Перед початком і після завершення програми на дисплеї з'явиться 
символ, щоб показати, що дверцята можуть бути відчинені. Під 
час виконання програми дверцята залишаються зачиненими, і в 
жодному разі не можна відчиняти їх силою. В екстреному випадку, 
коли необхідно відчинити дверцята під час роботи програми, див. 
розділ “Перезапуск поточної програми до закінчення”.

ЧЕРВОНІ ІНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЇ
“Закрито кран подачі води”
У машину постачається мало води або не постачається зовсім. 
Відкрийте кран подачі води: якщо індикатор продовжує світитися, 
див. “Посібник з усунення несправностей” в Інструкції з 
використання.

“Очищення насоса”
Використана вода не зливається. Упевніться, що зливний шланг 
не перегнувся, а фільтр чистий; у цьому випадку див. Інструкцію 
з використання, (розділ “Виймання фільтра”).

“Експлуатація”
Індикатор “Експлуатація” може починати світитися у випадку 
помилки в електричному компоненті. Див. “Посібник з усунення 
несправностей” у Вашій Інструкції з використання; якщо помилку 
не усунено, зверніться в Центр гарантійного обслуговування.

Кнопка “Полоскання без віджимання”
• Речі залишаються в останній воді для полоскання,
 перехід до останнього циклу віджимання не відбувається,
 що запобігає зминанню та зміні кольорів.
• Ця функція корисна, коли потрібно відкласти
 віджимання на пізніше, або коли потрібно лише злити воду.
• Якщо Ви вибрали “Полоскання без віджимання”,
 не замочуйте речі надто довго.
 Примітка: Програма зупиняється на етапі “Полоскання без 
 віджимання”, коли на дисплеї загоряється символ 
 “Полоскання без віджимання”. Індикатор біля кнопки 
 “Запуск (Пауза)” блимає.
Припинення дії опції “Полоскання без віджимання”:
• Натисніть кнопку “Запуск (Пауза)”; програма
 завершиться автоматично після останнього циклу віджимання
 для поточної програми прання.
•  Якщо віджимати білизну не потрібно, натисніть і утримуйте 
 кнопку “Перезапуск/Зливання” на декілька секунд, щоб 
 запустити програму зливання.

Кнопка “Чисто+”
• Виберіть цю опцію, якщо Ви використовуйте добавку до 
 засобу для прання, що виводить плями (порошок, наприклад,
  “Ваніш”) -  це оптимізує ефективність добавки для отримання 
 кращого результату прання і виведення плям.
• Виберіть температуру 30-40°C і використовуйте
 максимальне завантаження.
• Додайте відповідну кількість добавки до засобу для прання,
 що виводить плями (порошок), у відділення для основного 
 прання разом зі своїм засобом для прання (з цією опцією 
 використовуйте лише пральний порошок). 
 Дотримуйтеся інструкцій виробника щодо дозування.
• Подовжує програму приблизно на 10-15 хвилин.
• Підходить для використання засобів для видалення 
 плям і відбілювачів на основі кисню. Хлор або перборатні
 відбілювачі не можна використовувати!

ЗАПУСК ПРОГРАМИ
Відкрийте кран і натисніть кнопку “Запуск (Пауза)”. Індикатор 
біля кнопки “Запуск (Пауза)” перестає блимати і горить 
постійно. Індикатор послідовності програм вказує на етапи 
поточної програми, які рухаються зліва направо від “Прання” до 
“Полоскання” та “Віджимання/Зливання”.

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ
• Символи індикатора послідовності програм
 затемнені і горить індикатор “Дверцята відкриті”.
1. Поверніть ручку перемикача програм у положення “Викл/O”.
2. Вимкніть кран подачі води.
3. Відкрийте дверцята і барабан та розвантажте машину.
4. Залиште дверцята відкритими, щоб машина висохла середині.

ЗМІНА ПРОГРАМИ ТА/АБО ОПЦІЙ ПІСЛЯ 
ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ

1. Натисніть кнопку “Пуск/Пауза”, щоб призупинити виконання
 програми. Індикатор блимає.
2. Виберіть нову програму, температуру, будь-які
 опції та іншу швидкість віджимання на свій розсуд.
3. Знову натисніть кнопку “Запуск (Пауза)”. Нова
 програма продовжить виконуватися з того ж місця, де
 була перервана попередня програма. При використанні цієї 
 програми не додавайте засіб для прання.

ПЕРЕЗАПУСК ПОТОЧНОЇ ПРОГРАМИ ДО 
ЗАКІНЧЕННЯ
Кнопка “Перезапуск/Зливання” скасовує програму до її 
завершення.
• Натисніть кнопку “Перезапуск/Зливання” щонайменше на 
 3 секунди. Вода зливається; може пройти певний час, перш 
 ніж можна буде відчинити дверцята.

ВИБЕРІТЬ БУДЬ-ЯКУ ДОДАТКОВУ ОПЦІЮ

ЗАТРИМКА ЗАПУСКУ
“Затримка запуску” дозволяє користувачеві запускати машину 
тоді, коли йому зручно, наприклад, вночі, коли електроенергія 
коштує дешевше. Не використовуйте рідкі засоби для прання, 
якщо буде використовуватись “Затримка запуску”.
• Виберіть програму, температуру, швидкість віджимання та опції.
• Натисніть кнопку “Затримка запуску”, щоб вибрати час
 затримки до 23 годин.
• Натисніть кнопку “Запуск (Пауза)”. Починається зворотний
 відлік часу; символ годинника поряд з часом затримки і крапка
 між годинами і хвилинами блимає.
• Індикатор часу затримки зникає, коли програма запускається, 
 і його замінює значення часу, що залишився до завершення 
 програми.
• Після натискання кнопки “Запуск/Пауза” зменшити кількість
 вибраних годин можна, натиснувши і тримаючи кнопку 
 “Затримка запуску”. Починаючи від однієї години час атримки 
 можна зменшувати інтервалами по 10 хвилин.
Щоб скасувати опцію “Затримка запуску”
..до натискання кнопки “Запуск (Пауза)”:
• Виберіть іншу програму або натисніть кнопку “Перезапуск/
 Зливання”.
..після натискання кнопки “Запуск/Пауза”:
• Натисніть кнопку “Запуск (Пауза)” - час затримки зникне з 
 дисплею; натисніть кнопку “Запуск (Пауза)” знову, щоб 
 негайно запустити обрану програму.

КНОПКИ БЛОКУВАННЯ
Кнопки панелі керування можна заблокувати, щоб запобігти 
неналежному використанню (наприклад, від дітей).
• Натисніть одночасно кнопку температури і швидкості
 віджимання і утримуйте щонайменше 3 секунди.
 На дисплеї загориться символ ключа.
• Щоб знову розблокувати кнопки: виконайте такі ж дії.

Якщо комбінація програм і додаткових опцій неможлива, 
індикатори автоматично вимикатимуться. Неприйнятні поєднання 
опцій скасовуються автоматично.

Кнопка “Попереднє прання”
• Тільки для сильно забрудненої білизни (наприклад, з піском,
 зернистим брудом). Збільшує тривалість циклу
 приблизно на 15 хв.
• Не використовуйте рідкі засоби для основного прання, коли
 активовано функцію попереднього прання.

Кнопка “Еко”
•  Нижчого рівня енергоспоживання разом з відмінною
 якістю прання можна досягнути, змінивши показники
  температури і трохи подовживши тривалість
 періоду прання.

Кнопка “Інтенсивне полоскання”
• Додається більше води і подовжується цикл полоскання.
• Ця опція особливо підходить для регіонів з дуже
 м'якою водою, а також для прання речей для немовлят
 та осіб із дерматичною алергією.

ЗБЕРЕЖЕННЯ СВОЇХ УЛЮБЛЕНИХ ПРОГРАМ
Якщо Ви часто використовуєте певне налаштування програми, у 
приладі є можливість зберегти по одному налаштуванню для кожної 
програми, яке потім можна вибирати натисканням однієї кнопки.
• Виберіть потрібну програму, температуру, швидкість
 віджимання та опції, натисніть і утримуйте кнопку “Улюблене” 
 щонайменше 3 секунди.
 Індикатор біля кнопки “Улюблене” починає швидко блимати,
 а потім загоряється - налаштування програми збережено.
Наступного разу, коли захочете скористатися певними 
налаштуваннями програм, виберіть програму, натисніть кнопку 
“Улюблене” і запустіть натисканням кнопки “Запуск (Пауза)”.
Якщо Ви хочете замінити збережена налаштування 
програми іншим:
• Виберіть потрібну програму, температуру, швидкість
 віджимання та опції, натисніть і утримуйте кнопку
 “Улюблене” щонайменше 3 секунди.
 Раніше збережене налаштування програми буде замінено новим.

Кнопка “Віджимання”
• Для кожної програми наперед визначено певну швидкість
 віджимання.
•  Натисніть кнопку для зміни швидкості віджимання.
•  Якщо вибрана швидкість віджимання “0”, кінцеве віджимання
 скасовується, але проміжні віджимання під час полоскання
 залишаються. Виконується лише зливання води.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
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