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1. Кнопка «Увімк./Вимк.» (у разі 
довгого натискання 
здійснюється скидання) 
2. Кнопка програм (довге 
натискання дозволяє 
налаштувати електропровідність 
води)
3. Завершення циклу
4. Блокування кнопок
5. Обробка парою
6. Ручка (прокрутити для вибору, 
натиснути для підтвердження)
7. Затримка запуску
8. Час сушіння 
9. Ступінь сухості 
10. Кнопка параметрів
11. Кнопка «Старт/Пауза»
12. Дисплей
13. Зона програм

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

1. Робоча поверхня
2. Панель керування
3. Резервуар для води
4. Дверцята
5. Ручка дверцят
6. Фільтр дверцят (поза 
дверцятами)
7. Нижній фільтр (за відкидною 
кришкою)
8. Регульована ніжка (4)

Перед використання виробу уважно 
прочитайте посібник  
Техніка безпеки.

ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК  
ПОСІБНИК

ОПИС ПРОДУКТУ
ВИРІБ
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ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL.  
Для отримання більш повної допомоги  
зареєструйте свій прилад на сайті http://www.whirlpool.eu/register
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Переконайтеся, що в 
білизні не залишилося 
сірників або запальничок.

Упевніться, що білизна не 
просякла горючими 
рідинами.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯ СУШАРКИ 

ПЕРЕВІРТЕ ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ І РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДИ 
Переконайтеся, що зливний шланг позаду сушарки надійно 
підключено або до резервуара для води (див. рисунок), або до 
каналізаційної системи будинку (див. посібник із монтажу).

Також упевніться, що резервуар для води встановлено 
належним чином.

Більш детально про функції див. посібник «Експлуатація та 
обслуговування» / щодо отримання посібника «Експлуатація та 
обслуговування» див. останню сторінку

1. ЗАВАНТАЖТЕ БІЛИЗНУ
Підготуйте білизну відповідно до рекомендацій із розділу 
«КОРИСНІ ПОРАДИ».
Переконайтеся, що кишені порожні, застібки застібнуті, а 
стрічки зв’язані.

Відчиніть дверцята й завантажте білизну. Дотримуйтеся 
вказівок щодо максимального обсягу завантаження, 
указаного в ТАБЛИЦІ ПРОГРАМ.

2. ЗАКРИЙТЕ ДВЕРЦЯТА
Переконайтеся, що білизна не затиснута між склом дверцят і 
фільтром дверцят.

Зачиніть дверцята до чутного звуку фіксації.  

3. УВІМКНІТЬ СУШАРКУ
Натисніть кнопку «Увімк./Вимк.» « й утримуйте її, доки не 
загориться кнопка програм. Відобразиться анімаційна 
заставка, і пролунає звуковий сигнал. Після цього сушарка 
готова до роботи.

4. УСТАНОВІТЬ ПОТРІБНУ ПРОГРАМУ

РЕЖИМ НАВЧАННЯ: підсвічування кнопок ознайомлять 
користувача з налаштуваннями програми в такому порядку: 
вибір програми / час сушіння (ТІЛЬКИ якщо вибрано 
програму Час сушіння або Провітрювання) / ступінь сухості 
(тільки якщо його можна обирати/змінювати) /параметри. 
Щойно ви підтвердите свій вибір, натиснувши на ручку, 
підсвічування кнопки перейде до наступного кроку.

Вибір програми:  
переконайтеся, що кнопка програм  « підсвічується. 
Поверніть ручку та оберіть потрібну програму. Засвітиться 
індикатор поряд із позначкою обраної програми. 
Підтвердьте потрібну програму, натиснувши на ручку. 

             

1                                                           2

Докладнішу інформацію стосовно програм див. у ТАБЛИЦІ 
ПРОГРАМ.

Якщо треба, оберіть час сушіння.      
Якщо вибрано програму Час сушіння або Провітрювання «, 
можна встановити бажаний час сушіння від мінімум 
10 хвилин до максимум 180 хвилин (три години).
Переконайтеся, що кнопка «Час сушіння» підсвічується. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ
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Поверніть ручку та оберіть потрібний час сушіння. 
Підтвердьте вибір натисканням на ручку.

Якщо треба, укажіть ступінь сухості
Якщо треба змінити ступінь сухості, переконайтеся, що 
світиться кнопка «Ступінь сухості» «. 

Поверніть ручку, оберіть потрібний ступінь сухості та 
підтвердьте його, натиснувши на ручку.

Вибір параметрів (за потреби)
Якщо необхідно обрати додаткові параметри, 
переконайтеся, що світиться кнопка «Параметри»«. 
Параметри, які можна обрати для вашої програми, позначені 
підсвічуваними стрілками.   

Поверніть ручку та оберіть потрібні параметри. Символ 
обраного параметра почне блимати. Щоб підтвердити його, 
натисніть ручку.

Деякі параметри/функції можна обрати, просто натиснувши 
відповідну кнопку:

Докладніше див. у розділі «ПАРАМЕТРИ, ФУНКЦІЇ ТА 
ІНДИКАТОРИ».

РЕЖИМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАЛАШТУВАНЬ
Після увімкнення сушарки проходити РЕЖИМ НАВЧАННЯ 
не обов’язково.
Ви самі обираєте порядок, у якому налаштовувати 
параметри програми. Щоб зробити налаштування, спочатку 
натисніть відповідну кнопку, поверніть ручку для вибору та 
нарешті підтвердьте вибір, натиснувши на ручку. 
Вибір параметрів і ступенів сухості залежить від поточної 
програми. Тому рекомендовано розпочинати налаштування 
з вибору програми.

5. ЗАПУСК ПРОГРАМИ   
Натисніть та утримуйте кнопку «Старт/Пауза»«, доки вона 
не засвітиться; розпочнеться процес сушіння.

Тривалість сушіння можна перерахувати та змінити під час 
виконання програми. Протягом таких фаз на дисплеї 
відображається анімаційна заставка.

6. ЗМІНЕННЯ НАЛАШТУВАНЬ ПРОГРАМИ, ЩО 
ВИКОНУЄТЬСЯ (ЗА НЕОБХІДНОСТІ)
Після запуску програми все ще можна змінити деякі 
налаштування
• Змінити час сушіння (тільки якщо вибрано програму Час 
сушіння)
• Додати або скасувати параметр за умови, що це 
дозволяється для поточного етапу програми.
Натисніть відповідну кнопку. Обране налаштування 
блиматиме протягом кількох секунд. 
Поки воно світиться, можна відрегулювати налаштування, 
прокрутивши ручку. Якщо значення або налаштування 
припинили блимати, натисніть кнопку ще раз. 

Підтвердьте нове значення, натиснувши ручку. Якщо ви його 
не підтвердите, зроблене налаштування підтвердиться 
автоматично. Змінене налаштування припинить миготіти.
Програма автоматично продовжить роботу. 

Щоб змінити налаштування вже запущеної програми або 
затримати її запуск, можна також: 
• натиснути кнопку «Старт/Пауза», щоб поставити поточну 
програму на паузу;
• змінити налаштування; 
• ще раз натиснути кнопку «Старт/Пауза», щоб відновити 
поточну програму.

7. СКИДАННЯ ВИКОНУВАНОЇ ПРОГРАМИ (ЗА 
ПОТРЕБИ)
Натисніть кнопку «Увімк./Вимк.» « та утримуйте її, доки на 
дисплеї не відобразиться rES.

Після цього програма завершується. 
Негайно відчиніть дверцята й витягніть білизну, щоб розсіяти 
залишкове тепло білизни.

8. ВИМКНІТЬ СУШАРКУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 
ПРОГРАМИ
Коли програма завершиться, на дисплеї відобразиться напис 
End (Кінець).  Натисніть кнопку «Увімк./Вимк.» «, щоб 
вимкнути сушарку. Відчиніть дверцята й витягніть білизну.

    
Приблизно через п’ятнадцять хвилин автоматично сушарка 
вимкнеться з метою заощадження енергоспоживання. 

9. ЗЛИЙТЕ ВОДУ З РЕЗЕРВУАРА / ОЧИСТЬТЕ ФІЛЬТР 
ДВЕРЦЯТ / ОЧИСТЬТЕ НИЖНІЙ ФІЛЬТР
Зверніться до розділу ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.
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Дотримуйтесь указівок на етикетках із догляду білизни; 
переконайтеся, що білизну можна сушити в сушарці.

ЕТИКЕТКИ З ДОГЛЯДУ
Кількість крапок відповідає ступеню температури сушіння 
білизни.

Нормальна температура

Зменшена температура

Не сушити в сушарці

ПОПЕРЕДНЬО СПУСТОШУЙТЕ КИШЕНІ
Сторонні предмети (наприклад, монети або ключі) можуть 
пошкодити як білизну, так і барабан сушарки. 

АДАПТАЦІЯ СУШАРКИ ДО ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ВОДИ 
На результати сушіння впливає електропровідність води, що 
використовувалася під час прання. Якщо вас не задовольняють 
результати сушіння за жодного зі ступенів сухості (сушіння для 
праски; сушіння для шафи; повна сухість), можна спробувати 
змінити ступінь електропровідності води. На заводі для сушарок 
встановлюють ступінь 2. Оберіть потрібний ступінь: від 
ступеня 1 (найвологіша білизна) до ступеня 5 (найсухіша 
білизна).

Натисніть кнопку програм та утримуйте її, доки на дисплеї 
не почне блимати символ регулювання електропровідності.

Установіть потрібний ступінь (1 — 2 — 3 — 4 — 5) за допомогою 
ручки. Підтвердьте вибраний ступінь, натиснувши ручку.
Цю операцію не треба повторювати для кожного циклу сушіння. 
Коли буде визначено найбільш придатний ступінь 
електропровідності води, можна буде залишити його та більш не 
змінювати.

Завжди повністю завантажуйте сушарку: так покращується 
відносне споживання електроенергії. Максимальні значення 
завантаження для різних програм наводяться в таблиці програм. 

Щоб зменшити час сушіння, переконайтеся, що білизна 
віджимається з максимально можливою швидкістю обертання 
для обраної програми прання. Таким чином зменшується вміст 
вологи в білизні.

КОРИСНІ ПОРАДИ

ПОРАДИ СТОСОВНО ЗАОЩАДЖЕННЯ

Програма Завантаження
(кг)

Швидкість обер-
тання
(об/хв)

Вологість 
(%)

Споживання елек-
троенергії 
(кВт-год)

Час сушіння (хв)

БАВОВНА ЕКО* 9
4,5

1000
1000

60
60

5,27
2,75

155
90

БАВОВНА ЕКО 9
9

800
1400

70
50

5,88
4,66

173
132

БАВОВНА, СУШІН-
НЯ ДЛЯ ПРАСКИ 

9
9
9

800
1000
1400

70
60
50

5,16
4,62
4,08

147
126
111

СИНТЕТИКА, СУ-
ШІННЯ ДЛЯ ШАФИ 3,5 1000 40 1,44 46

ДАНІ ЩОДО 
СПОЖИВАННЯ

Наведені дані можуть відрізнятися для сушарки у вас удома; 
переважно це залежіть від умісту вологи в білизні, що 
завантажується.

*Контрольні програми для маркування енергоефективності / 
норми 392/2012 / ЄС
Значення наводяться для налаштувань програм за замовчанням, 
за умови чистого фільтра дверцят і нижнього фільтра. Для 
споживацьких тестів необхідно очищувати фільтр дверцят і 
нижній фільтр після кожного циклу.

Споживання електроенергії та час сушіння можуть відрізнятися 
від наведених вище значень. Вони залежать від умов роботи у 
вас удома (наприклад, коливань напруги, комбінації тканин, 
вологості тканин після віджимання, об’єму завантаження).

Значення визначаються відповідно до європейських норм 61121 
для налаштувань програм за замовчанням; якщо змінити 
налаштування, це також вплине на дані споживання.
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ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Обираються безпосередньо Обираються кнопкою пара-
метрів
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БАВОВНА ЕКО
макс. — — — —

БАВОВНА

макс.

—

—

—

ЗМІШ. БІЛИЗНА
3,0 — — —

СИНТЕТИКА

3,5

—

— —

—

ДЕЛІК.ТКАНИ-
НА 2,5 — — — —

WOOL FINISH
1,0 — — — — — —

ВЕЛИКІ РЕЧІ
3,0 — — — —

ПРОВІТРЮВАН-
НЯ

макс. — — — —

ОСВІЖИТИ  
ПАРОЮ

1,5 — — — — — —

ЧАС СУШІННЯ
макс. — — — —

Можливість вибору / додаткові —    Немає можливості вибору / немає доступних
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ПРОГРАМИ
Переконайтеся, що вашу білизну дозволяється сушити в сушарці. 
Див. розділ КОРИСНІ ПОРАДИ / етикетки за догляду на білизні.

Бавовна ЕКО
Для сушіння бавовняної білизни нормальної вологості.
Стандартна програма для сушіння бавовни, підходить для 
сушіння бавовняної білизни нормальної вологості. Найефек-
тивніша програма з точки зору споживання електроенергії 
під час сушіння бавовняної білизни. Значення, наведені на 
маркуванні енергоефективності, отримані для цієї програми.

БАВОВНА 
Для сушіння бавовняної білизни. 

ЗМІШАНА БІЛИЗНА 
Для сушіння білизни з різних тканин: бавовни, льону, 
синтетики та їхніх сумішей.

СИНТЕТИКА
Для сушіння білизни із синтетичних волокон.

ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ
Для сушіння білизни з тканин, що потребують делікатного 
догляду.

WOOL FINISH
Для завершення процесу повітряного сушіння вовняних 
тканин. Завдяки цьому вовняні вироби стають м’якими та 
рівними. Програми для сушіння немає.

ВЕЛИКІ РЕЧІ
Для сушіння великих речей, наприклад спальних мішків, 
ковдр тощо.

ПРОВІТРЮВАННЯ
Для провітрювання, освіження та розм’якшування білизни 
без нагрівання. Оберіть тривалість провітрювання в 
параметрі Час сушіння.

ОСВІЖИТИ ПАРОЮ
Для освіження білизни парою. Призначається спеціально 
для освіження й усунення неприємних запахів із сухого 
та чистого одягу, наприклад сорочок, блуз, штанів, 
виготовлених із бавовни, синтетики або їх суміші. Перед 
завантаженням білизни до барабану трохи зволожте 
білизну, розбризкуючи на неї воду (не більше 200 мл; 
використовуйте побутовий розпилювач води).Для цієї 
програми заздалегідь обраний ступінь сухості сушіння 
для шафи, змінити його неможливо. Після завершення 
програми негайно витягніть білизну та розвісьте її на 
плічка, щоб запобігти утворенню складок.
 

ЧАС СУШІННЯ
Програма з обмеженим часом сушіння. Оберіть тривалість 
програми в параметрі «Час сушіння».
Для будь-яких тканин, які дозволяється сушити в сушарці. 
Можна додати додатковий короткий етап сушіння після 
завершення програми. Докладніше див. розділ «ПАРАМЕ-
ТРИ, ФУНКЦІЇ ТА ІНДИКАТОРИ» / параметр «Час сушіння».

ПАРАМЕТРИ, ЯКІ ОБИРАЮТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 
ВІДПОВІДНИМИ КНОПКАМИ

Обробка парою 
Мінімізує утворення складок на одязі з бавовни, синтетики 
або їх суміші через додавання етапу зволоження наприкінці 
циклу сушіння.
Використовуйте цю функцію лише з маленькими об’ємами 
завантаження, негайно витягніть одяг із сушарки після 
завершення програми та розвісьте його на плічки. 
Для ступеня вологості автоматично встановлюється 
значення Сушіння для шафи, змінити його неможливо.

Не допускається комбінування з параметрами 
Антизморшки, Швидке сушіння та Делікатне сушіння.

Час сушіння 
Служить для встановлення потрібного часу сушіння, тільки 
за умови вибору програми Час сушіння або Провітрювання. 
Натисніть кнопку; на дисплеї відобразиться символ часу 
сушіння. Поверніть ручку та оберіть потрібний час сушіння 
до максимум 180 хвилин, потім підтвердьте обране значення, 
натиснувши на ручку.

Не можна обирати для всіх програм, крім Час сушіння та 
Провітрювання.

Ступінь сухості
Служить для вибору потрібного ступеня сухості для 
завантаженої білизни. Натисніть кнопку, потім поверніть 
ручку, оберіть потрібний ступінь сухості; можна обирати 
наступні значення:
  
 сушіння для праски (білизну прасуватимуть після   
 сушіння, тому вона залишається трохи вологою);
  
 

ПАРАМЕТРИ, ФУНКЦІЇ ТА ІНДИКАТОРИ 
Щоб перевірити, які параметри доступні для обраної програми, 
зверніться до таблиці програм.
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 сушіння для шафи (після циклу сушіння білизна   
 достатньо суха для зберігання в шафі);
  
 повна сухість (максимальний ступінь сухості),

та підтвердьте вибір натисканням на ручку.

ПАРАМЕТРИ, ЯКІ ОБИРАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 
КНОПКИ «ПАРАМЕТРИ»

Антизморшки  
Допомагає запобігти утворенню складок, коли ви не можете 
вивантажити білизну одразу після завершення програми. 
Сушарка починає періодично перевертати білизну через 
кілька хвилин після завершення програми. Таке 
перевертання триватиме приблизно до 12 годин після 
завершення програми. Ви можете в будь-яку мить зупинити 
це, вимкнувши сушарку кнопкою «Увімк./Вимк.».

Цей параметр забороняється комбінувати з параметром 
Обробка парою.

Делікатне сушіння   
Дозволяє делікатніше ставитися до білизни через зменшення 
температури сушіння. 

Цей параметр забороняється комбінувати з параметрами 
Швидке сушіння та Обробка парою.

Швидке сушіння   
Дозволяє прискорити сушіння.

Цей параметр забороняється комбінувати з параметрами 
Делікатне сушіння та Обробка парою.

ФУНКЦІЇ

Сигнал завершення циклу   
Дозволяє вмикати та вимикати звуковий сигнал завершення 
програми.

Блокування кнопок  
Дозволяє блокувати кнопки та ручку на панелі управління 
від небажаних операцій.

Для блокування кнопок:
• Сушарка має бути ввімкненою.    
• Натисніть й утримуйте кнопку «Блокування кнопок» , доки ця 
кнопка не засвітиться. Відтепер ручка та кнопки заблоковані. 
Працює тільки кнопка «Увімк./Вимк.».
У разі вимкнення та повторного увімкнення сушарки 
блокування кнопок залишається активним, доки ви його не 
вимкнете.

Для зняття блокування кнопок:
• Натисніть й утримуйте кнопку «Блокування кнопок», доки ця 
кнопка не згасне.

Затримка запуску   
Переносить початок програми. 
Виберіть затримку до 23 годин.  
• Оберіть програму та її параметри.
• Натисніть кнопку «Затримка запуску» — на дисплеї почне 
блимати символ затримки запуску.
• Поверніть ручку та оберіть час затримки до 23 годин (це 
значення відображатиметься на дисплеї).
• Натисніть кнопку «Старт/Пауза» — на дисплеї 
відобразиться зворотній відлік часу затримки, що лишився 
до запуску програми. Засвітиться кнопка «Старт/Пауза». 
Можна почути звук активації насоса.
• Коли час затримки закінчиться, сушарка автоматично 
розпочне роботу. На дисплеї відобразиться залишкова 
тривалість програми.

Для скасування функції «Затримка запуску»:
• Натисніть кнопку «Старт/Пауза», щоб скасувати затримку 
запуску (й натисніть кнопку «Старт/Пауза» ще раз, щоб 
негайно запустити обрану програму).

ІНДИКАТОРИ
  
 Водяний бачок повний  
 (=> опорожніть резервуар для води)
  
 Нижній фільтр засмітився  
 (=> очистьте нижній фільтр).
 
 Фільтр дверцят засмітився  
 (=> очистьте фільтр дверцят)

  
У разі відмови зверніться до розділу УСУНЕННЯ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ у посібнику ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.
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ОПОРОЖНЯЙТЕ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДИ ПІСЛЯ КОЖНОГО ЦИКЛУ 
СУШІННЯ.
Візьміться за ручку та обережно витягніть резервуар для води. Якщо 
резервуар для води повний, тримайте його обома руками. 
Злийте воду та вставте резервуар на місце, натиснувши на нього. 
Переконайтеся, що резервуар установлено належним чином.

ОЧИЩУЙТЕ ФІЛЬТР ДВЕРЦЯТ ПІСЛЯ КОЖНОГО ЦИКЛУ СУШІННЯ.
Відкрийте дверцята та витягніть фільтр дверцят, для цього потягніть 
його назовні.

Щоб відкрити фільтр дверцят, натисніть кнопку. Витягніть ізсередини 
ворс і бруд. Закрийте фільтр і знову вставте його, зорієнтувавши в 
правильному напрямку, щоб він повністю ввійшов у камеру фільтрації.

ОЧИЩУЙТЕ НИЖНІЙ ФІЛЬТР КОЖНІ ТРИ МІСЯЦІ.
Відкрийте нижню відкидну кришку. Поверніть донизу фіксатори 
праворуч і ліворуч від фільтра, щоб вони опинилися в горизонтальній 
позиції. Візьміть нижній фільтр за ручку та витягніть назовні.

Очистьте нижній фільтр під проточною водою; протріть від пилу та 
ворсу. 

Очистьте камеру фільтра в сушарці вологою тканиною або пилососом 
(обережно). Знову вставте нижній фільтр. Поверніть фіксатори вгору, 
щоб вони стали вертикальні. Закрийте нижню відкидну кришку.

ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перед виконанням будь-
яких робот із догляду та 
очищення вимкніть сушар-

ку та від’єднайте її від мере-
жі. Увага: вода в резервуарі 
може бути гарячою.

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ

UA
400010765573

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ  
ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Див. посібник Експлуатація та обслуговування.

Посібник «Експлуатація та обслуговування» можна 
отримати:
• у центрі післяпродажного обслуговування; 

зателефонувавши на номер, указаний у 
гарантійному талоні;

• завантажити з сайту Whirlpool за посиланням  
http://docs.whirlpool.eu

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Звертаючись до команди центру післяпродажного 
обслуговування (http://www.whirlpool.eu), завжди повідомляйте 
обидва номери, вказані на сервісній наклейці на внутрішній 
частині дверцят.  

Номер телефону наведений у гарантійному талоні.

Whirlpool є зареєстрованою торговельною маркою компанії Whirlpool, США
001

n


