
BGРъководство за бърз старт

Преди да пристъпите към употреба на уреда, прочетете внимателно тези инструкции 
за здраве и безопасност.

Преди да започнете да използвате машината, задължително трябва да отстраните 
транспортните болтове. За подробни инструкции как да направите това вижте 

ръководството за монтаж.ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА ЦИКЛИТЕ НА ПРАНЕ

1.  Бутон АВТОМАТ. ДОЗА
2.  Бутони ПРЕВЪРТАНЕ НАГОРЕ/НАДОЛУ
3.  Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
4.  Бутон WATER SAVE и светлинен индикатор
5.  Бутон СТАРТ/ПАУЗА 
6.  Бутон ПОТВЪРЖДАВАНЕ/ЗАКЛЮЧВАНЕ 
7.  Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ 
8.  Бутон ЦЕНТРОФУГА 
9.  Бутон ТЕМПЕРАТУРА 
10.  Бутон МЕНЮ С ОПЦИИ ЗА ЦИКЛИ/МЕНЮ С 
НАСТРОЙКИ
11.  Бутон ХИГИЕН. ПАРА
12.  СЕЛЕКТОР НА ПРОГРАМИ

Макс. количество пране 10 кг
Входяща мощност в изключен режим 0,5 W/в режим на готовност 8 W Препарати и добавки Препоръчителен 
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Програма за пране

Температура Макс. 
обороти на 

центрофугата 
(об./мин)

Макс. 
зареж-

дане 
(кг)

Продължител-
ност
(ч:м)

Пред-
пране

Пране Омекотител 
за тъкани

Прахо-
образен Течен

Настрой-
ване Обхват 1 2

Микс екстра тишина 40°C  - 40°C 600 4,0 ** –  –   –  – – – –

Микс 40°C  - 40°C 1400 10,0 **   –   –  – – – –

Синтетични  (3) 40°C  - 60°C 1200 5,5 2:45        35 0,83 56 45

Памук  (2) 40°C  - 90°C 1400 10,0 3:40        49 1,42 100 45

Деликатни тъкани 30°C  - 30°C 0 1,0 ** –  –   –  – – – –

20° C 20°C  - 20°C 1400 10,0 1:40   –   –  54 0,21 90 22

Вълна 30°C  - 30°C 600 2,0 ** –  –   –  – – – –

Центроф. & отцежд. * – – 1400 10,0 ** – – – – – – – – – – –

Изплак. & центроф. – – 1400 10,0 ** – – – –  – – – – – –

Анти алергични 60°C 40°C - 60°C 1400 5,5 ** –  –     – – – –

    Още програми 
• Ризи 40°C  - 40°C 600 2,0 ** –  –   –  – – – –
• Дънки 40°C  - 40°C 800 4,0 ** –  –   –  – – – –

• Завивки и кърпи 60°C  - 60°C 1400 10,0 ** –  –     – – – –

• Пухени 30°C  - 30°C 1000 3,5 ** –  –   –  – – – –

• Коприна & пердета 30°C  - 30°C – 1,0 ** –  –   –  – – – –

• Бебе 40°C  - 40°C 800 4,0 ** –  –   –  – – – –

• Плюшени играчки 30°C  - 30°C – 1,0 ** –  –  – –  – – – –

• Любимци арт. 40°C  - 40°C 600 2,0 ** –  –   –  – – – –

• Цветни 20°C  - 20°C 1400 10,0 ** –  –   –  – – – –

• Против петна 40°C  - 40°C 1400 10,0 ** –  –    – – – – –

Eco 40-60  (1) 40°C 40°C
1351 10,0 3:59 –  –  –   53 0,80 60 37
1351 5,0 2:55 –  –  –   53 0,53 45 28
1351 2,5 2:30 –  –  –   53 0,31 35 22

Пълно зарежд. 45‘ 40°C  - 40°C 1200 10,0 **   –     – – – –

Бързо 30’ 30°C  - 30°C 800 5,5 0:30 –  –   –  67 0,17 42 28

Освежаване с пара 20’ – – – 2,0 ** – – – – – – – – – – –

 Задължително дозиране     Дозиране по избор

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ WHIRLPOOL.
За да получите по-пълно съдействие, моля, 
регистрирайте Вашата перална машина на
www.whirlpool.eu/register

За всички тестващи органи: 
2) Дълга програма за памук: задайте програма „Памук “ при температура 40° C. 
3) Дълга програма за синтетика: задайте програма „Синтетични “ при температура 
40° C.
* Ако изберете програма „Центроф. & отцежд. “ и изключите центрофугата, 
пералнята само изпомпва водата. 
**  Продължителността на програмата може да се следи от дисплея.
*** След края на програмата и центрофуга с максимална скорост в настройките на 
програмата по подразбиране.
6th sense - сензорната технология адаптира водата, енергията и времетраенето на програмата към 
вашето количество пране.

Продължителността на програмата, която се изписва на дисплея или която е посочена 
в ръководството за употреба, е изчислена на базата на стандартни условия на работа. 
Действителната продължителност може да варира в зависимост от няколко фактора: 
температура и налягане на подаваната вода, температура на помещението, количество 
препарат, количество и тип дрехи, балансиране на зареждането и други избрани 
допълнителни опции. Стойностите, дадени за програми, различни от програмата Eco 40-
60, са само ориентировъчни.

1) Eco 40-60  – Тестов цикъл на пране в съответствие с регламента на ЕС за екодизайн 
2019/2014. Най-ефективната програма от гледна точка на разход на вода и електроенергия 
за пране на нормално замърсени памучни дрехи.
При този цикъл системата Автоматично дозиране е деактивирана и е препоръчително да 
се постави перилен препарат на прах в отделението за ръчно дозиране.
Забележка: показаните на дисплея стойности на скоростта на центрофугиране може 
леко да се различават от стойностите, посочени в таблицата.

! Като изберете програма “Още програми ” от контролния панел получавате достъп 
до допълнителни програми за пране, показани в таблицата по-горе. 
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ПРОГРАМИ ЗА ПРАНЕ
Следвайте инструкциите и символите за почистване върху етикетите 
на дрехите. Стойността, посочена на символа, е максималната 
препоръчителна температура за пране на дрехата.

Микс екстра тишина
Открийте тишината: тази програма работи безшумно за целия цикъл, включително и по 
време на центрофуга. Предназначена за половин зареждане и смесени тъкани (памук и 
синтетични), като скорост на центрофугиране е регулирана за по-деликатно изпиране. След 
цикъла опцията ФрешКеър+ ще стартира автоматично, за 100% свежест и пълно спокойствие.

Микс 
За пране на слабо до нормално замърсени устойчиви дрехи от памук, лен, синтетика 
и смесени влакна.
Синтетични 
За пране на умерено замърсени дрехи от синтетични тъкани (напр. полиестер, 
полиакрил, вискоза и др.) или смесени синтетично-памучни тъкани.
Памук 
Нормално до силно замърсени здрави памучни тъкани.
Деликатни тъкани 
За пране на много деликатни тъкани. Препоръчително е да обръщате дрехите 
наопаки, преди да ги перете. За най-добри резултати използвайте течен препарат за 
пране на деликатни тъкани.
20° C 
За пране на слабо замърсени памучни дрехи при температура 20° C.
Вълна 
Всички дрехи от вълна могат да се перат с програма „Вълна“, дори и такива с етикет 
„Само ръчно пране“. За най-добри резултати използвайте специални препарати и не 
надвишавайте препоръчителното максимално тегло за пране.
Центроф. & отцежд. 
Центрофугира дрехите и изпомпва водата. За устойчиви дрехи. Ако изключите 
центрофугата, машината само ще изпомпва водата.
Изплак. & центроф. 
Изплаква и след това центрофугира. За устойчиви дрехи.

Анти алергични 
Подходяща за отстраняване на основни алергени, като например полени, акари, 
косми от кучета или котки благодарение на високотемпературната технология и 
допълнителни изплаквания. 
! Този цикъл работи при температура от 60° C в продължение на поне 30 минути.
    Още програми 

• Ризи
Тази специална програма е предназначена за пране на ризи от различни тъкани и 
цветове, за да се гарантира възможно най-добрата грижа.
• Дънки
Обърнете дрехите наобратно преди изпиране и използвайте течен препарат. 
• Завивки и кърпи
Единична програма за пране на бельо и кърпи в един цикъл. Оптимизира 
използването на омекотител за тъкани и позволява пестене на време и 
електричество. Препоръчваме да се използва препарат на прах.
• Пухени
Предназначена за пране на текстилни изделия с пълнеж от пух, като двойни или 
единични завивки, възглавници и анораци. Препоръчва се такива изделия с 
пълнеж да се зареждат в барабана с ръбовете, сгънати навътре и да не надвишават 
¾ от обема на барабана. За оптимален резултат от прането препоръчваме да 
използвате течен препарат.
• Коприна & пердета
Използвайте специално предназначената програма за пране, за да перете всички 
копринени дрехи или пердета. Препоръчваме да използвате специален препарат, 
който е разработен за пране на деликатни тъкани. 
За пране на пердета – сгънете ги и ги поставете в калъфка за възглавници или 
мрежеста торба.
• Бебе
Използвайте тази специална програма за премахване на типични петна, които 
бебетата правят, като същевременно премахнете и всички следи от перилни 
препарати от пелените, за да се предпази деликатната бебешка кожа от появата на 
алергични реакции. Програмата е създадена, за да намали бактериите, като 
използва по-голямо количество вода и оптимизира ефекта от специалните 
дезинфектиращи добавки в препарата.
• Плюшени играчки
Специфична програма за премахване на прах и пране на плюшени играчки.
• Любимци арт.
Перфектен за премахване на животински косми от леглото на домашния любимец 
и други предмети.
• Цветни
Този цикъл е подходящ за пране на многоцветни тъкани или такива с различен 
цвят заедно. Програмата е разработена да гарантира грижа за цвета при 20° C със 
същата производителност като 40° C. Препоръчва се използването на препарат за 
цветни дрехи и ниски температури.  
! Винаги се препоръчва да разделяте дрехите, които са избелели, и новите цветни 
дрехи, които ще се перат за първи път. 
• Против петна
Програмата е подходяща за силно замърсени дрехи с устойчиви цветове. Това 
гарантира клас на изпиране по-висок от стандартния клас. Когато пускате 
програмата, не смесвайте дрехи с различни цветове. Препоръчваме да се използва 
препарат на прах. Предварителното третиране със специални препарати е 
препоръчително, ако има упорити петна.

Eco 40-60 
За пране на умерено замърсени памучни дрехи, подлежащи на пране при 40° C или 
60° C заедно в един цикъл. Това е стандартната програма за памук и най-ефективната 
от гледна точка на разход на вода и електроенергия. 
Пълно зарежд. 45‘ 
Подходяща за пране на умерено замърсени памучни дрехи за 45 минути при пълно 
зареждане.
Бързо 30’ 
За бързо изпиране на леко замърсени дрехи. Тази програма продължава само 30 
минути и пести време и енергия.
Освежаване с пара 20’ 
Дрехите ще бъдат влажни след приключване на програмата, затова препоръчваме да 
се сложат на закачалка, за да изсъхнат (2 кг, около 3 дрехи). Тази програма освежава 
дрехите, като отстранява неприятните миризми и отпуска тъканите. Поставете 
дрехите сухи (не трябва да са мръсни) и изберете програма „Освежаване с пара 20’ “. 
Дрехите ще бъдат леко влажни в края на програмата и ще могат да се облекат след 
няколко минути. Програмата „Освежаване с пара 20’ “ улеснява гладенето.
! Не добавяйте омекотители и препарати за пране.
! Не се препоръчва за вълнени или копринени дрехи.

ДИСПЛЕЙ
Дисплеят се използва при избор на програма и показва много полезна информация.
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1. Горна повърхност
2. Отделение за перилен препарат
3. Панел за управление
4. Дръжка
5. Врата с люк
6. Филтър на помпата/аварийния

маркуч за източване (зад капака)
7. Регулируеми крака (4)

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ
Работете внимателно с дозатора. Избягвайте да дърпате или натискате 
силно дозатора по време на отваряне и затваряне.

АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ:
ВАЖНО: Използвайте само течен препарат за 
пълнене на резервоарите за препарати („1“ и „2“); 
никога не използвайте прахообразен препарат

1.  Резервоар 1
• Течен препарат с общо предназначение ИЛИ
• Специален течен препарат (напр. за цветно пране, 

вълна, спортно облекло и т.н.)
ВАЖНО: Никога не поставяйте омекотител в този 
резервоар. Максимално количество за наливане: 800 мл

2.   Резервоар 2 
• Омекотител за тъкани
ВАЖНО:  Омекотителят може да се използва само с автоматично дозиране.
Максимално количество за наливане: 400 мл

Изберете предпочитаната от Вас конфигурация измежду посочените в раздела 
АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ

 РЪЧНО ДОЗИРАНЕ: 

3.  Отделение за ръчно дозиране на перилен препарат 
• Течен или прахообразен перилен препарат 
• Добавки
Ако използвате прахообразен препарат, не забравяйте да напълните отделението 
само до маркировката „max“.

4.   Бутона за освобождаване
Натиснете надолу, за да извадите дозатора за препарат, 
за да го почистите.
Когато предупреждението „Препоръчва почиств.
отделението за препарат. Спазвайте инструкциите” се 
покаже на дисплея, препоръчваме да почистите 
отделението за перилен препарат, като следвате 
подробните инструкции в раздел „Грижа и поддръжка“.
Ако съобщението се появи, докато дозаторите за перилен 
препарат и омекотител са все още пълни, уверете се, че 
целият препарат е оползотворен преди почистване на 
дозатора. 
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Като натиснете бутони  и  можете да изберете желаната опция и да я потвърдите 
с бутона .
Когато машината бъде включена за пръв път, ще трябва да изберете език и дисплеят 
автоматично ще покаже менюто за избор на език.
За да изберете желания език, натиснете бутони  и ; за да потвърдите избора, 
натиснете бутон .
Зона A ще покаже следното: иконата и избраната програма за пране, фазите на 
изпиране и оставащото време до края на програмата на пране.
Зона B ще покаже състоянието на Автоматично дозиране, избраните опции, консумацията 
на енергия и вода за избраната програма и символа за заключване на бутоните.
Зона C ще покаже температурата, настроена по подразбиране при зададената 
програма; ако програмата не включва настройка на температурата, в зоната ще се 
покаже символът „-- °“.
Зона D ще покаже скоростта на центрофугa по подразбиране при зададената програма; ако 
програмата не включва настройка на центрофугата, в зоната ще се покаже символът „--“.
Зона E ще покаже оставащото време до старта на избраната програма, ако е зададена 
функцията ОТЛОЖЕН СТАРТ.
С натискане на бутона F се влиза в менюто, от което може да се зададете опцията за 
автоматично дозиране. 
С натискане на бутон G се влиза в менюто, от което се задават допълнителни опции за пране.
С натискане и задържане на бутона G за 3 секунди се влиза в менюто с настройки:
- Език: като натисне бутоните  и , потребителят може да избере желания език и 
да го потвърди с бутон .
- Звук: като натисне бутоните  и , потребителят може да активира или 
деактивира звука на бутоните и да потвърди командата с бутон .
- Яркост на дисплея: като натисне бутоните  и , потребителят може да избере 
степента на яркост на дисплея и да я потвърди с бутон .
- Автоматично дозиране: Чрез натискане на бутоните  и  потребителят може да 
избере три различни нива
По подразбиране системата се предлага с 25 мл като дозираща стойност за препарат.
25 мл високо концентриран препарат (<30мл), препоръчителна доза за средно 
натоварване 4-5 кг върху опаковката с препарат.
35 мл средно концентриран препарат (30-40 мл), препоръчителна доза за средно 
натоварване 4-5 кг върху опаковката с препарат.
45 мл ниско концентриран препарат (> 40 мл), препоръчителна доза за средно 
натоварване 4-5 кг върху опаковката с препарат.
Трябва да настроите предварително зададената стойност на дозиране до правилното 
ниво, в съответствие с препоръчителните стойности, посочени на опаковката с 
препарат, която възнамерявате да използвате, като се има предвид средното 
натоварване (4-5 кг).
Тази опция не е валидна за регулиране на концентрацията на омекотителя. 
- Възстановяване на фабрични настройки: с натискане и задържане на бутона  за 2 
секунди се възстановяват фабричните настройки.
! По време на цикъла на изпиране, ако потребителят не взаимодейства с дисплея в 
продължение на 5 минути, СКРИЙНСЕЙВЪРЪТ ще се активира. За да се върнете към 
предишния прозорец, просто натиснете който и да е бутон.

ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ
Неизправност: Свържете се със сервиз  
Вижте раздела „Отстраняване на неизправности“
Неизправност: Запушен филтър за изпомпване на вода  
Водата не може да се източи; филтърът за изпомпване може да е запушен
Неизправност: Липсва вода  
Няма или не се подава достатъчно вода. 
В случай на неизправност прегледайте раздела „Отстраняване на неизправности“.

 Заключване
За да активирате заключване на панела за управление, натиснете и задръжте бутона 

 за около 3 секунди. Когато дисплеят визуализира „ЗАКЛЮЧВАНЕ“, контролният 
панел е заключен (с изключение на бутона ВКЛ./ИЗКЛ. ). Това ще предотврати 
случайни промени в програмата на пране, особено когато децата са вкъщи. За да 
деактивирате заключването на панела за управление, натиснете и задръжте бутона 

 за около 3 секунди.  
 Индикатор за заключена врата 

Когато свети, символът показва, че вратата е заключена. За да предотвратите 
евентуална повреда, изчакайте, докато символът изгасне, преди да отворите вратата.
За да отворите вратата, докато пералнята работи, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА ; 
ако символът  е изгаснал, отворете вратата.

ПЪРВА УПОТРЕБА
След монтиране на уреда и преди да го използвате за първи път, пуснете един цикъл с 
перилен препарат и без дрехи, като използвате програма Памук  (60°), без да 
избирате опцията за предпране.

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА
Подгответе прането, като следвате предложенията от раздела „СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ“.
- Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. ; на дисплея ще се изпише „WHIRLPOOL“.
- Отворете вратата. Заредете дрехите, като внимавате да не надвишите максималното 
количество, посочено в таблицата с циклите на пране.
- Натиснете, за да отворите отделението за перилен препарат и поставете препарата в 
подходящите отделения, както е описано в раздел „ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ“.
- Затворете вратата.
- Машината автоматично избира стандартната температура и скорост на центрофуга, 
зададени за избраната програма за пране.
- Изберете желаната програма.
- Изберете желаните опции. 
- Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА , за да стартирате програмата; вратата ще се 
заключи (включва се символът ). След започването на цикъла ще се стартира 
интуитивната рутинна програма: барабанът ще се раздвижи, след това вратата ще се 
отключи и ще се заключи отново, за да стартира правилно цикъла.

СПИРАНЕ НА ДАДЕН ЦИКЪЛ НА ПАУЗА
За да спрете на пауза програмата, натиснете отново бутона СТАРТ/ПАУЗА . За да 
стартирате програмата повторно след пауза, натиснете отново бутона СТАРТ/ПАУЗА .

ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ
След стартиране на програмата символът  светва, за да покаже, че вратата не може 
да се отвори. Вратата остава заключена през цялото времетраене на цикъла. За да 
отворите вратата, докато машината работи, например за да добавите или извадите 
дрехи, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА , за да спрете програмата на пауза. Ако 
символът  не свети, можете да отворите вратата. Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА 

 отново, за да продължите прането. След започването на цикъла ще се стартира 
интуитивната рутинна програма: барабанът ще се раздвижи, след това вратата ще се 
отключи и ще се заключи отново, за да стартира правилно цикъла.

СПИРАНЕ И ДОБАВЯНЕ  
Икона на дисплея ще сигнализира, когато в пералнята могат да се добавят дрехи, без 
това да се отрази на качеството на прането. За да добавите дрехи, първо спрете 
пералнята, като натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА , а след това отворете вратата и ги 
поставете. 
Натиснете отново бутона СТАРТ/ПАУЗА  и програмата ще продължи оттам, 
докъдето е стигнала.

ПРОМЯНА НА СТАРТИРАЛ ЦИКЪЛ НА ПРАНЕ
За да промените програма за пране, която вече е стартирала, спрете машината на 
пауза, като използвате бутона СТАРТ/ПАУЗА , след което изберете желания цикъл 
и натиснете отново бутона СТАРТ/ПАУЗА .  
! За да откажете цикъл, който вече е започнал, натиснете и задръжте за няколко 
секунди бутона ВКЛ./ИЗКЛ. . Ако има вода, тогава ще стартира функцията за 
източване. Цикълът ще спре и машината ще се изключи.

В КРАЯ НА ЦИКЪЛА НА ПРАНЕ
В края на програмата на екрана ще се изпише „КРАЙ ПРОГРАМА“; когато символът  
изгасне, вратата може да се отвори. Отворете вратата, извадете прането и изключете 
машината. Ако не натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. , пералнята ще се изключи 
автоматично след около 10 минути.

ОПЦИИ

- Ако избраната опция е несъвместима със зададения цикъл на пране или с друга 
предварително избрана опция, в менюто името на несъвместимата опция е 
представено в сив цвят и на дисплея ще се появи надписът „Не е достъпно“, 
придружен от звуков сигнал, опцията няма да бъде активирана.

 Автоматично дозиране
Интелигентната система автоматично регулира дозирането на перилния препарат в 
съответствие с избраното ниво, избраната програма и автоматично засеченото 
натоварване, докато за омекотителя системата автоматично се настройва в 
съответствие с избраната програма и автоматично засеченото натоварване. 
Интелигентната система за дозиране е активирана фабрично за всички посочени 
програми и може да бъде деактивирана за всяка отделно. 
За да използвате интелигентно дозиране, напълнете дозатора.
Забележка: 
- Пълнете дозатора само с подходящи препарати и продукти за грижа
- Ако сменяте течния препарат или омекотител, предварително изпразнете и 
почистете дозатора.
- Наливайте течен препарат (Препарат) и омекотител за тъкани (Омекотител) в 
съответните дозатори винаги, когато съответната икона за ниво показва, че са 
изчерпани.

 Хигиен. пара
Тази опция подобрява работата на машината, като генерира пара по време на 
програмата за пране с цел отстраняване на бактериите от тъканите, които в това 
време се третират. Поставете прането в барабана, изберете съвместима програма и 
опцията „Хигиен. пара“. 
!  Парата, генерирана по време на прането, може да предизвика запотяване на вратата 
с люка.

 WaterSave
Новата технология за пестене на вода е създадена, за да защити Вашите дрехи, като 
същевременно гарантира изключително икономичен разход на вода. Когато 
функцията за пестене на вода е включена, водният поток се пуска от горната част на 
барабана и се разпределя равномерно в дрехите Ви: резултатът е цялостно изпиране 
дори при ниски температури, за да перете дрехите си винаги само с подходящото 
количество вода.

 Отложен старт 
За да настроите отложен старт за избраната програма, натиснете многократно 
съответния бутон, докато на дисплея се появи желаното време на отлагане. Когато 
тази опция е активирана, избраните стойности за отложения старт ще се появят на 
дисплея. За да отмените настройката за отложен старт, натискайте бутона, докато на 
екрана се появи „--:--“.

 Лесно гладене
Избирайки тази функция, програмите за пране и центрофуга ще бъдат променени, за 
да се намали образуването на гънки.

 FreshCare+
Тази опция е предназначена да запази дрехите ви свежи до 6 часа след приключване 
на цикъла. 
Иновативната система FreshCare+ се грижи за Вашите дрехи в пералнята с деликатно 
действие на пара и въртене. Системата FreshCare+ нежно масажира прането с 
регулярни бавни движения, редувани с действие на пара, като оставя въздуха 
да циркулира във влакната, за да запази дрехите свежи и да предотврати лоши 
миризми. Прането с FreshCare+ наистина оставя дрехите по-свежи и създава 
спокойствие, дори часове след края на цикъла. Прането с ФрешКеър+ предотвратява 



разпространението на основните източници на неприятна миризма (вътре в 
пералната машина) до 6 часа след края на прането.

 Бързо
Изберете тази опция, за да намалите времето на цикъла. Този цикъл се препоръчва за 
пране на леко замърсени дрехи. 

 Супер изплакване 
Изберете тази опция, когато искате да повишите ефективността на изплакване и да 
гарантирате оптимално отстраняване на перилния препарат. Тази опция е особено 
полезна при чувствителна кожа. Натиснете бутона веднъж, два или три пъти, за да 
изберете още 1, 2 или 3 изплаквания след стандартния цикъл на изплакване и да 
премахнете всички следи от препарата. Натиснете бутона отново, за да се върнете 
обратно на опцията „Нормално изплакване“.

 Студено изпиране
Тази опция спестява енергия, като не загрява водата, използвана за Вашето пране – 
предимство както за околната среда, така и за сметка Ви за електроенергия. Вместо това, 
усиленото действие при прането и оптимизираното използване на водата осигуряват 
чудесни резултати при пране за същото средно време на стандартна програма. 
За най-добри резултати при пране препоръчваме използването на течен препарат.

 Предпране 
Позволява Ви да извършите предпране, само ако системата Автоматично дозиране е била 
избрана.
Температура 
Всяка програма има предварително зададена температура. За да промените 
температурата, натиснете бутона „ “. Стойността ще се появи на дисплея.

Центрофуга 
Всяка програма има предварително зададена скорост на центрофугиране. За да 
промените скоростта на центрофуга, натиснете бутона „ “. Стойността ще се появи 
на дисплея.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК И 
ПОЧИСТВАНЕ
Иконата  на дисплея редовно (приблизително на всеки 50 цикъла) напомня на 
потребителите, че е време да се пусне програма за почистване на машината и за 
отстраняване на миризмите и натрупванията от котлен камък.
За оптимална поддръжка препоръчваме да пуснете празен цикъл „Памук“ най-малко 
на 60°C без предпране и да използвате препарата WPRO за отстраняване на варовик и 
мазнини.
Продуктът може да бъде закупен, като се свържете с отдела за техническа помощ или 
чрез уебсайта www.whirlpool.eu.
Whirlpool отказва да поема всякаква отговорност за повреди на електроуреда, 
причинени от използването на други почистващи продукти за перални машини, които 
се предлагат на пазара.
За да изтриете напомнянето за отстраняване на котлен камък, завъртете селектора 
или натиснете някой от бутоните (включително бутона ВКЛ./ИЗКЛ.).

СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Разпределете прането според:
Вида на тъканите (памук, смесени тъкани, синтетични, вълна, дрехи за пране на 
ръка). Цвета (отделете цветните от белите дрехи, перете нови цветни дрехи отделно). 
Деликатност (перете малки по размер дрехи, като найлонови чорапи, и дрехи с 
кукички, като сутиени, в торбичка).
Изпразнете джобовете:
Предмети, като монети или запалки, могат да повредят пералнята и барабана. 
Проверете всички бутони.
Следвайте препоръките за дозировка/добавки за пране 
Това оптимизира резултата от прането, премахва дразнещите кожата остатъци от 
излишен перилен препарат в прането и спестява пари, като намалява излишния 
разход на перилен препарат 
Използвайте ниска температура и по-голяма продължителност 
Най-ефективните програми от гледна точка на разход на електроенергия основно са 
тези, които работят на по-ниска температура за по-дълго време.
Съобразете се с капацитета на зареждане 
Зареждайте пералната машина според капацитета, посочен в „ТАБЛИЦАТА НА 
ПРОГРАМИТЕ“, за да пестите вода и електроенергия. 
Шум и остатъчна влажност 
Те зависят от оборотите на центрофугата: колкото по-високи са оборотите по време на 
центрофуга, толкова по-силен е шумът и по-малка остатъчната влажност.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА
Преди почистване и поддръжка изключете машината и извадете щепсела от контакта. 
Не използвайте запалими течности за почистване на пералнята. Периодично 
почиствайте и поддържайте пералната си машина (поне 4 пъти годишно).
Изключване на подаването на вода и електрозахранване 
Затваряйте крана за подаване на вода след всяко пране. По този начин ще сведете до 
минимум износването на хидравличната система вътре в пералнята и ще 
предотвратите евентуално наводняване.
Изключете пералнята при почистване или профилактика.
Почистване на пералната машина 
Външните части и гумените компоненти на уреда могат да се почистват с мека кърпа, 
напоена в хладка сапунена вода. Не използвайте разтворители или абразивни вещества.
Почистване на отделението за перилен препарат 
Измийте го под течаща вода; тази операция трябва да се повтаря често.
Грижа за вратичката и барабана 
Винаги оставяйте вратата с люка леко открехната, за да предотвратите образуването 
на неприятни миризми.
Проверка на входящия маркуч за вода 
Проверявайте маркуча за подаване на вода поне веднъж годишно. Ако е напукан или 
скъсан, трябва да го смените: по време на пране високото налягане на водата може да 
предизвика внезапно скъсване на маркуча.
! Никога не слагайте маркучи, които вече са били използвани.

Почистване на филтъра за вода/източване на остатъчната вода
Изключете пералнята и извадете щепсела,, преди да се заемете с почистване на 
филтъра за вода или с източване на остатъчната вода.
Ако сте използвали програма за пране с гореща вода, изчакайте водата да се 
охлади, преди да я източите. Почиствайте редовно филтъра на помпата за 
източване, за да предотвратите проблеми с източването на водата след пране 
поради задръстване на филтъра. Ако водата не може да се източи, дисплеят ще 

покаже, че филтърът на помпата за източване е запушен.
1. Изключете и извадете щепсела на пералната машина от електрическия контакт.
2. Внимателно натиснете горната част на капака на филтъра, за да се отвори. 

3. Поставете контейнер близо до помпата, за да източите в него остатъчната вода. 
4. Опънете „аварийния маркуч за източване“ към контейнера.

5. Завъртете стопера на „аварийния маркуч за източване“ от накрайника на маркуча и 
оставете водата да изтече в контейнера.

6. Завъртете дръжката на изпускателния филтър и го издърпайте от мястото му.
Когато контейнерът е пълен с вода, поставете стопера върху накрайника на маркуча 
и поставете малкия маркуч обратно в основата на пералнята. След това изпразнете 
контейнера.
После стегнете здраво аварийния маркуч за източване със стопера.
7. Отстраняване на филтъра: Под филтъра на помпата за източване поставете 
памучна кърпа, която да може да попие малко количество вода. След това отстранете 
филтъра на помпата за източване, като го завъртите обратно на часовниковата 
стрелка.

8. Почистете филтъра на помпата за източване: отстранете отлаганията от филтъра и 
го измийте под течаща вода.
9. Поставете филтъра на помпата за източване: Върнете филтъра на помпата за 
източване на място, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка. Въртете, 
докато застане плътно на място; дръжката на филтъра трябва да е във вертикална 
посока. За да проверите дали филтърът на помпата за източване е достатъчно стегнат, 
може да налеете около 1 литър вода в дозатора за перилен препарат.

1

2

АКСЕСОАРИ
Свържете се с нашия отдел за техническо обслужване, за да проверите дали следните 
аксесоари са налични за този модел перална машина.

Комплект за монтаж
С този аксесоар можете да поставите сушилнята върху горната повърхност на пералната 
машина с цел пестене на пространство и по-лесно вадене на дрехите от сушилнята.

ТРАНСПОРТ И БОРАВЕНЕ
Не хващайте пералната машина в горната част, когато я повдигате.
Извадете щепсела от контакта и затворете крана за водата. Проверете дали вратата и 
отделението за перилен препарат са плътно затворени. Отстранете маркуча за 
пълнене от крана, след това отстранете изпускателния маркуч. Източете водата, 
останала в маркучите, и обезопасете маркучите, за да не се повредят по време на 
транспорта. Сложете обратно болтовете за транспортиране.  Повторете в обратен ред 
процедурата за отстраняване на болтовете, описана в раздел „Инструкции за монтаж“.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Възможно е пералната машина да откаже да работи. Преди да се свържете с отдела за техническо обслужване, проверете дали проблемът не 
може да се отстрани, като следвате указанията от списъка по-долу. 

Неизправности Вероятни причини/решение

Пералната машина не се 
включва.

Щепселът на уреда не влиза плътно или достатъчно плътно в контакта.

В жилището няма електричество.

Програмата за пране не 
стартира.

Вратата на пералната машина не е затворена добре.

Бутонът ВКЛ./ИЗКЛ.  не е натиснат.

Бутонът СТАРТ/ПАУЗА  не е натиснат.

Кранът за вода не е отворен.

Зададен е отложен старт.

Активиран е режим демо (вижте как да го деактивирате).

Пералната машина не пълни 
вода (  се показва на 
дисплея).

Входящият маркуч за подаване на вода не е свързан към крана.

Маркучът е огънат.

Кранът за вода не е отворен.

В жилището няма вода.

Налягането е твърде слабо.

Бутонът СТАРТ/ПАУЗА  не е натиснат.

Пералната машина 
непрекъснато пълни и 
изпомпва вода.

Изпускателният маркуч не е монтиран на разстояние между 65 и 100 см от пода.

Свободният край на маркуча е потопен във вода.

Системата за източване на стената не е оборудвана с тръба за обезвъздушаване.
 
Ако проблемът продължава дори след тези проверки, затворете крана за водата, изключете уреда от 
контакта и се свържете с отдела за техническо обслужване. Ако жилището е на висок етаж, е възможно 
да има връщане на вода от канала, което да е причина за непрекъснатото пълнене и изпомпване на вода 
от пералнята. В търговската мрежа се предлагат специални клапани против връщане на водата, които 
предотвратяват това неудобство.

Пералната машина не източва 
вода и символът  (F9E1) се 
показва на дисплея. 

Почистете филтъра на помпата (вж. раздел „Грижа и поддръжка“)

Изпускателният маркуч е огънат.

Изпускателният канал е запушен.

Пералната машина 
вибрира силно по време на 
центрофугиране. 

Транспортните болтове не са отстранени правилно по време на монтажа.

Пералната машина не е нивелирана.

Пералната машина се намира между шкафове и стената.

Пералната машина тече.

Входящият маркуч за подаване на вода не е завит правилно.

Отделението за перилен препарат е задръстено.

Изпускателният маркуч не е монтиран правилно.

Символът   мига и на дисплея 
се показва код за грешка 
(напр.: F1E1, F4...).

Изключете машината, извадете щепсела от контакта, изчакайте около 1 минута и след това я включете 
отново.  
Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за техническо обслужване.

Образува се много пяна.
Препаратът не е подходящ за машинно пране (на опаковката трябва да пише „за перални машини“, „за ръчно 
и машинно пране“ или нещо подобно).

Използвате твърде много препарат.

Иконата за фаза „ “ мига, на 
дисплея се показва скорост на 
центрофугиране „0“.

При небалансирано разпределение на прането цикълът на центрофуга е блокиран, за да се предпази 
пералната машина.
Ако искате да центрофугирате мокрото пране, добавете още дрехи с различен размер и пуснете програмата 
„Центрофуга и отцеждане“. Избягвайте малко количество пране, състоящо се основно от големи по обем 
дрехи, поемащи много вода/перете дрехи с различен размер в едно зареждане.

Деактивиране на режим демо: Следните действия трябва да се изпълнят последователно, без прекъсване. Включете машината и след това я 
изключете отново. Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА  и задръжте така, докато не чуете звуков сигнал. Включете отново уреда. Индикато-
рът „DEMO“ мига и след това се изключва.

Можете да изтеглите ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ПРОДУКТОВИЯ ФИШ и ЕНЕРГИЙНИТЕ ДАННИ, като:
• посетите нашия уебсайт – http://docs.whirlpool.eu
• Използвате QR кода
• Можете също да се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване (телефонният номер 

е посочен на листа с гаранцията). Когато се свързвате с отдела за следпродажбено обслужване, моля, 
посочвайте кодовете върху идентификационната табелка на продукта.

За информация за потребителя относно ремонт и поддръжка посетете www.whirlpool.eu
Информацията за модела може да бъде извлечена с помощта на QR кода, посочен на етикета за енергийна ефективност. 
Етикетът включва и идентификатора на модела, който може да се използва за справка в портала на регистъра на https://
eprel.ec.europa.eu
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