
BG        AWOC 0714     ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
E. Селектор на програмите

F. Бутон “Старт/пауза”

G. Селектор на скорост на ценрофугата

H. Индикатор за стъпките на програмата

I. Бутон “Нулиране”

J. Бутон “Отложен старт”

Ниво на акустичен шум :
Пране  -   50 дБ(A) / 1 пВт
Центрофугиране  -   72 дБ(A) / 1 пВт

A. Индикация “Отворена вратичка”

Тази перална машина е снабдена с автоматични 
функции на безопасност, които откриват и 
диагностицират неизправности на ранен етап 
и реагират по съответен начин, напр.:

B. Индикация “Обслужване”

C. Индикация “Затворен кран на водата”

D. Индикация “Почистете помпата”
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Памук/
Антибактериальная

95 °C
7.0

Нормално чак много замърсено, грубо бяло памучно бельо. В случай на 
голяма замърсеност или петна можете да добавите допълнително белило на 
кислородна основа, което може да се използва при температура 95°C. Тази 
програма отстранява бактериите, като гарантира санитарна обработка на 
вашето пране. 

i Да i i i – i i i i i – Макс.

 Памук
40 - 60 °C  7.0

Нормално замърсено памучно бельо. При 40°C и 60°C стандартната програма за 
памук. Това е най-изгодната програма що се отнася за комбинирания разход на 
вода и енергия за пране на памучно бельо. - Сравнителна програма за енергийното 
означение на пералната машина.

i Да i i i i i i i i i i Макс.

СуперЭко
60 °C

7.0

Много замърсено и грубо бельо от памук, синтетични материали и тяхните смеси. 
Икономичен разход на енергия се постига с удължаване времетраенето на 
прането – идеално е то да се извършва през нощта, когато могат да се използват 
изгодни тарифи за енергия. За предотвратяване на шума от ротацията включете 
ротационната скорост през нощта в положение “0” и ротационните програми 
включете чак сутринта или подходящо настройте включването на дадената 
програма с помощта на “Отложен старт”. За бельо с високо съдържание на 
синтетични влакна препоръчваме използването на подходяща мрежа за бельото

– Да i i – i i – i i – – Макс.

Синтетично
30 - 40 - 60 °C 3.0 Нормално замърсени дрехи от изкуствени влакна (напр. полиестер, полиакрил, 

вискоза и др.) или смеси от изкуствени влакна и памук. i Да i i – i i i i i i i Макс.

Фино
30 - 40 °C 1.5 Пердета и фини дрехи - рокли, поли, ризи и блузи. i Да i i – i – – i i i – 1000 1)

Всекидневно 
зареждане

40 °C
4.0

Слабо чак нормално замърсено, грубо бельо от памук, лен, изкуствени влакна 
и техните смеси. Ефективна едночасова програма. Внимавайте, при едно 
напълване да перете само бельо с подобни цветове.

– Да i i – i i i i i – – Макс.

Бързо пране
30 °C 4.0 Слабо износени дрехи от памук, полиестер, полиамид и тяхните смеси с памук. 

Кратка програма за освежаване на вашето бельо. – Да i i – i – – i i – – Макс.

Вълна
Студена - 40 °C 1.0 Само вълнени без мъх, с етикет с озачение за вълна и годни за машинно пране. – Да i i – i – – i i – – 1000 1)

Ръчно пране
40 °C 1.0 Тъкани от лен, коприна и вискоза с оначение “за пране на ръка”. – Да i i – i – – i i – – 400 1)

Фино бельо
30 °C 1.0 Този цикъл е особено подходящ за фино бельо (настоятелно се препоъчва 

използване на мрежа за прането). – Да i i – i – – i i – – 400 1)

Изплакване & 
центрофуга – 7.0 Съшо като последното изплакване и заключителното центрофугиране в 

програмата “Памук”. – – i i – – i – i i – – Макс.

Центрофугиране – 7.0 В тази програма центрофугирането е интензивно. Същото като цикла на 
центрофугиране в програмата “Памук”. – – – i – – – – – i – – Макс.

Изцеждане – – Само изцеждане - без центрофугиране. Алтернативен метод за завършване на 
програма след “Задържане на изплакването”. – – – i – – – – – – – – –

i: допълнителни / Да : необходимо е дозиране
1) За по-добра грижа за дрехите, в тези програми скоростта на центрофугиране е ограничена.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
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Програма
Tемпе-
ратура

(°C)

Зареж-
дане
(кг)

Вода
(л)

Енергия
(квч)

без избор “Бърз”

Прибл. време на програмата
           (часове : минути) 

%без избор “Бърз” с избор “Бърз”

Памук/ Антибактериальная 95 7.0 74** 2.10 2:10 - 55
 Памук * 60 7.0 52 0.91 4:00 2:30

53 Памук * 60 3.5 40 0.85 3:00 ***
 Памук * 40 3.5 40 0.65 3:00 ***

Супер Эко 60 7.0 69 0.84 4:00 -
Синтетично 60 3.0 50** 1.00 2:15 0:59

35
Синтетично 40 3.0 46 0.70 2:15 0:59

Фино 30 1.5 60 0.50 0:45 -
Всекидневно зареждане 40 4.0 45 0.50 1:00 - 55

Бързо пране 30 4.0 45 0.40 0:30 -
Вълна 40 1.0 60 0.50 0:45 -

Ръчно пране 40 1.0 45 0.50 0:40 -
Фино бельо 30 1.0 45 0.40 0:36 -

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
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ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО Разход на електроенергия в изключено състояние 0,16 W / 
в неизключено състояние 0,16 W.

Поставете бельото, затворете вратичката и добавете 
перилен препарат, както е описано на лицевата страница 
и в главата “Перилен пепарат и добавки” на инструкциите 
за употреба. Завъртете селектора на програмите на 
желаната програма и температура. Дисплеят показва 
продължителността на дадената програма и предварително 
избраната скорост на центрофугирането. Блещука 
индикаторната лампа до бутона “Старт/пауза.
Ако не включите програмата веднага след нейното 
избиране, пералната машина  приблизително след 15 
минути автоматично ще се изключи. За да включите отново 
пералната машина, завъртете селектора на програмите на 
“O” и след това отново до желаната програма.

ПОСТАВЕТЕ БЕЛЬОТО, ДОБАВЕТЕ ПЕРИЛЕН 
ПРЕПАРАТ И ИЗБЕРЕТЕ ПРОГРАМАТА

ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

ИНДИКАЦИЯ “ОТВОРЕНА ВРАТИЧКА”
Преди започването и след завършването на програмата 
лампичката светва, за да покаже, че вратичката може да се 
отвори. Докато работи програма за пране, вратичката остава 
заключена и по никакъв начин не трябва да се насилва, за 
да бъде отворена.
В случай, че има спешна нужда да се отвори вратичката по 
време на работеща програма, вж. “Прекратяване (Нулиране) 
на работеща програма преди завършване”.

Натиснете бутоните на желаните специални функции - 
съответната идикаторна лампичка светва.  
Като съчетанието на програма и специални функции не е 
възможно, идикаторните лампички изгасват автоматично. 
Бутон  “Clean+” 
• Изберете тази опция, ако използвате добавка за 
 премахване на петна (на прах, например Vanish) - тя ще 
 оптимизира ефективността на добавката, за получаване 
 на по-добри резултати на изпиране и премахване на 
 петната.
• Използвайте при максимално зареждане.
• Добавете подходящо количество добавка за премахване
 на петна (прах) в отделението за основно пране, заедно с 
 Вашия перилен препарат (за тази опция използвайте   
 само прах за пране). 

ПУСКАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Отворете крана и натиснете бутона “Старт/пауза”. 
Индикаторната лампичка до бутона “Старт/пауза” светва. 
Индикаторът за стъпките на програмата показва текущата 
фаза на програмата, като преминава отляво надясно през 
фазите Пране, Изплакване и Центрофугиране/Изцеждане.
Когато пране натоварване е открито или продължителността 
на програмата се обновява, на дисплея се показва анимация.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Светва сигналната лампа “Отворена вратичка“ и на дисплея 
се изобразява “End“ (Край). Приблизително след 15 минути 
пералната машина напълно се изключва, с което се спестява 
енергия. 
1. Завъртете копчето на селектора на програми на     
 положение “О”.
2. Затворете крана на водата.
3. Отворете вратичката и изпразнете машината.
4. Оставете вратичката открехната, за да позволите на 
 барабана.

СМЯНА НА ПРОГРАМАТА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНИТЕ 
ФУНКЦИИ СЛЕД ВКЛЮЧВНЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Натиснете бутона “Старт/пауза”, за да направите пауза в 
 програмата. Индикаторната лампичка започва да мига.
2. Изберете новата програма, специални функции и по 
 желание друга скорост на центрофугиране.
3. Натиснете отново бутонау “Старт/пауза”. 
 Новата програма възобновява програмата за  пране от 
 същия етап, на който е била прекъсната предишната. 
 За тази програма не добавяйте допълнително количество 
 перилен препарат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ (НУЛИРАНЕ) НА РАБОТЕЩА 
ПРОГРАМА ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ

 Спазвайте инструкциите на производителя за дозиране.
• Времетраенето на програмата може да се удължи до 15 
 минути.
• Подходяща за използване на препарати за премахване на 
 петна и избелители на кислородна основа. Не трябва да 
 се иэполэват хлорни и перборатни иэбелители!
Бутон “Студено пране”
•  Спестява енергия, необходима за загряването на водата 
 при запазване на доброто качество на прането.
•  Препоръчва се за леко замърсено бельо без петна. 
•  Проверете, моля, дали Вашият перилен препарат е 
 подходящ за ниски температури на прането (15 или 20 °C).
•  Може да се избере преди всичко на най-ниската        
 температурна степен на програмите. 
Бутон “Интензивно изплакване”
• Количеството вода се увелчава, за да се осигури 
 по-интензивно изплакване.
• Тази опция е особено подходяща за зони с много мека 
 вода или за пране на спално бельо за хора с кожни 
 алергии. 
Бутон “Лесно гладение”
• Намалява измачкването чрез увеличение на водата и 
 намаляване на оборотите.
Бутон “Задъжане на изплакването”
• Прането остава във водата от последното изплакване, 
 без да преминава към заключителния центрофуга, за да 
 се избегне измачкване и да се предотврати изменение в 
 цветовете.
• Тази функция е особено полезна, ако искате да отложите 
 центрофугата за по-късен момент или искате само 
 изцеждане.
• Програмата спира на “Задъжане на изплакването” в 
 момента, когато лампичката “Задъжане на изплакването” 

ОТЛОЖЕН СТАРТ

 в индикацията за стъпките на програмата свети. 
 Индикаторната лампичка до бутона “Старт/пауза” 
 започва да мига.
Прекратете фукцията “Задъжане на изплакването”:
• Натиснете бутона “Старт/пауза”; програмата 
 автоматично ще спре с цикъла на ключителна центрофуга 
 към настоящата програма на пране.
• Ако не желаете да центрофугирате дрехите, завъртете 
 копчето на селектора на програмите на програма 
 “Изцеждане” и натиснете отново бутона “Старт/пауза”.
Бутон “Центрофуга”
• Всяка програма има автоматична предварително 
 определена максимална скорост на центрофугиране.
• Натиснете бутона, за да зададете друга скорост на 
 центрофугиране.
• Ако се исбере скорост на центрофугиране “0”,
 заключителното центрофугиране се отменя, но остават 
 междинни центрофугирания през време на изплакването. 
 Водата само се изцежда.
Бутон “Предпране” 
• Включете програмата за предварително изпиране към 
 избраната програма за пране; програмата ще се удължи 
 приблизително с 15 минути.
•  Препоръчва се за много замърсено бельо ( напр. от пясък 
 или зърнесто замърсяване).
•  Не използвайте течни препарати за основното пране, 
 когато активирате функцията “Предпране”.
Бутон “Бърз”
•  Позволява по-бързо пране като съкращава  
 времетраенето на програмата.
•  Препоръчва се само за леко замърсено бельо. 
•  Не може да се избере за памук при температура на 
 прането 95 ° C.

Бутонът “Нулиране” прекратява програма преди 
завършването й.
• Натиснете и няколко секунди дръжте бутона “Нулиране”. 
 Изтича остатъчната вода. Може да трае известно време 
 докато вратичката е отворена.

Бутонът “Отложен старт” позволява машината да се включи, 
когато е удовно на потребителя, например нощем, когато 
електоенергията е по-евтина. Не използвайте течни перилни 
препарати, когато активирате функцията “Отложен старт”.
• Изберете програма, температура и специални функции.
• Натиснете бутона “Отложен старт, за избиране на 
 исканото време на закъснение до 23 часа.
• Натиснете бутона “Старт/пауза”. На дисплея блещука 
 символът “Отложен старт” и точката между часовете и 
 минутите. Започнало е отброяването на по-късния старт.
• Индикацията за време на задържане изчезва, когато 
 програмата се включи, като се заменя от оставащото 
 време от програмата.
• Ако вече сте натиснали бутона “Старт/пауза”, времето на 
 закъснение може да се намали с  повторно натискане на 
 бутона “Забавено включване”.
За отмяна на “Отложен старт”
..преди да натиснете бутона “Старт/пауза”:
• Завъртете избирача на програмите в друго положение или 
 натиснете бутона “Нулиране”.
..след като е натиснат бутонът “Старт/пауза”:
• Натиснете бутона “Старт/пауза” - времето за забавяне 
 на включването изчезва  от дисплея.

ИНДИКАТОРИ ЗА НЕИЗПРАВНОСТ

В случай на неизправност или нарушение на нормалната 
работа на пералната машина, вж. "Отстраняване на 
неизправности" в инструкциите за употреба.

  “Затворен кран на водата”:  или пълненето с вода  
 е недостатъчно

   “Обслужване”: грешка или повреда на   
 електрическа част

   “Почистете помпата”: водата от пералната машина  
 не се изпомпва.
Върху дисплея мига скоростта на центрофугирането: 
небалансираност по време на центрофугирането.

Стойностите на потребление са измерени при нормализирани условия в съответствие със Стандарт IEC/EN 60 456. В семействата консумацията може да се различава в 
зависимост от налягането на водата и  температурата на водата, съдържанието и вида на бельото. Посочените данни за консумацията са при приблизителна температура 
на напълващата вода 15 °C с помощта на кран за студена и топла вода (ако е на разположение). Ако Вашата перална машина има кран за топла вода, включването на 
този кран за пълнене с топла вода ще намали консумацията на енергия със съкращаването на времето за загряване в зависимост от температурата на напълващата топла 
вода. Консумацията на вода и енергия се отнася за стандартна настройка на програмите, с температури и пълнеж, посочени в таблицата; изборът на възможности или 
изменение на скоростта на центрофугиране променят и данните за консумацията.

 Времетраенето на програмата може да се различава от горепосочените стойности, тъй като зависи от действителните работни условия (виж “Ръководство за 
 откриване на повредите” във Вашето Упътване за обслужване).  

 Приблизително съдържание на остатъчната влажност ( %). След завършването на програмата и центрофугирането при максимално избраната скорост при 
 основната програмна настройка.
* Сравнителни програми за Енергийната табелка.
** За намаляване на температурата на водата в края на основния цикъл на пране се добавя малко студена вода, преди помпата да източи водата.
*** Автоматична настройка на времетраенето на програмата в зависимост от количеството на бельото за пране. 


