
1. Gumb VKLOP/IZKLOP 
2. Izbirni gumb za programe
3. Gumb On/pavza 
4. Gumb Temperatura
5. Gumb Ožemanje
6. Gumb Zamik vklopa 
7. Gumb Blok. tipk 
8. Gumbi za izbiro možnosti 

LED-INDIKATORJI
9. Zaklenjena vratca  

Vratca so zaklenjena
10. Zaključek  

Program se je končal
11. Faza pranja  

Označi fazo pranja med ciklom

HVALA ZA NAKUP IZDELKA WHIRLPOOL.
Če želite bolj obsežno pomoč,  
izdelek registrirajte na naslovu  
www.whirlpool.eu/register

NADZORNA PLOŠČA

TABELA S PROGRAMI

OPIS IZDELKA
1. Delovni pult
2. Predal za odmerjanje pralnega sredstva
3. Nadzorna plošča
4. Ročaj vratc
5. Vratca
6. Vodni filter – za spodnjim pokrovom
7. Spodnji pokrov (odstranljiv)
8. Nastavljive nožice (4) 

PREDAL ZA ODMERJANJE PRALNEGA SREDSTVA
Predal za pralno sredstvo za glavno pranje 
Pralno sredstvo za glavno pranje, sredstvo 
za odstranjevanje madežev ali mehčalec 
vode. Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, 
vam priporočamo, da uporabite (priloženo) 
odstranljivo plastično pregrado A za ustrezno 
odmerjanje. 
Če uporabljate pralni prašek, postavite 
pregrado v režo B.
Predal za predpranje 
Pralno sredstvo za predpranje.
Predal za mehčalec 
Mehčalec za perilo. Tekoči škrob.
Mehčalec ali raztopino škroba dolijte samo do oznake »max«.
Gumb za odstranitev 
Pritisnite, če želite odstraniti predalček in ga očistiti.

AB
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Pred uporabo stroja pozorno preberite varnostna navodila.
Pred uporabo stroja morate nujno odstraniti transportne vijake. 
Podrobna navodila za odstranitev vijakov so na voljo v Priročniku za namestitev.

Največja zmogljivost pranja 7 kg
Poraba energije v izklopljenem načinu 0,5 W / v vklopljenem načinu pa 8,0 W Pralna sredstva in dodatki Priporočeno 

pralno sredstvo
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Program
Temperature

Najvišja 
hitrost 

ožemanja 
(vrtljajev/
minuto)

Največja 
zmogljivost 
pranja (kg)

Trajanje
(u: m)

Predpra-
nje

Glavno 
pranje Mehčalec

Prašek Tekoči-
naNastavi-

tev Razpon

Mešano 40°C  - 40°C 1000 7.0 1:00 –   –  – – – –

Belo perilo 60°C  - 90°C 1200 7.0 2:30 (90°)     52 1,36 75 55

Bombaž 40°C  - 60°C 1200 7.0 3:40 –     50 0,98 75 45

Eco 40-60 40 °C 40°C
1151 7.0 3:25 –     53 0,89 47 35
1151 3.5 2:40 –     53 0,58 45 34
1151 1.75 2:10 –     53 0,51 39 33

Športna ob. 40°C  - 40°C 600 3.5 1:30 –   –  – – – –

Odeje 30°C  - 30°C 1000 3.0 1:30 –   –  – – – –

Jeans 40°C  - 40°C 800 3.5 1:10 –   –  – – – –

Ožemanje in črpanje - - 1200 7.0 0:10 – – – – – – – – –

Izpiranje in ožemanje - - 1200 7.0 0:55 – –  – – – – – –

Hitro 30’ 30°C  - 30°C 800 3.5 0:30 –   –  73 0,19 31 27

 20 °C 20 °C  - 20 °C 1200 7.0 1:50 –   –  52 0,16 64 22

Volna 40°C  - 40°C 800 1.5 1:15 –   –  – – – –

Občutljivo 30°C  - 30°C - 1.0 1:20 –   –  – – – –

Sintetika 40°C  - 60°C 1200 4.0 2:55 –     35 0,86 60 43

 Obvezno odmerjanje    Izbirno odmerjanje

Eko bombaž
60 °C 60 °C 1200 7.0 4:30 –     53 0,8 49 -
40 °C 40 °C 1200 7.0 3:40 –     50 0,98 75 -

*     Po koncu programa in koncu ožemanja pri najvišji hitrosti ožemanja, ki jo je mogoče 
izbrati, v privzeti nastavitvi programa.

6th Sense – senzorji prilagodijo količino vode, porabo energije in program naloženemu perilu.
Eko bombaž - Preizkusni cikel pranja v skladu z uredbo 1061/2010. Nastavite cikel pranja 
»Bombaž « pri temperaturi 40 ali 60 °C za dostop do teh ciklov.  
 
Opomba: v TABELI CIKLOV PRANJA je pri programu Eco 40-60 prikazana vrednost za 
največjo učinkovito hitrost vrtenja.

Ti podatki se v vašem domu lahko razlikujejo zaradi spremenljivih pogojev, kot je temperatura 
dovodne vode, vodni tlak ipd. Približne vrednosti trajanja programa se nanašajo na privzeto 
nastavitev programov brez možnosti. Podane vrednosti za programe, ki niso program Eko 
40-60, so zgolj indikacije.
  Eco 40-60 - Preizkusni cikel pranja v skladu z uredbo EU Ecodesign 2019/2014. 
Najbolj učinkovit program glede porabe energije in vode za pranje običajno umazanega 
bombažnega perila.
Za vse inštitute za preizkušanje 

Dolgi cikel pranja za bombažna oblačila:  nastavite cikel pranja Bombaž  pri 
temperaturi 40 °C. 
Program za sintetična oblačila:  nastavite cikel pranja Sintetika  pri temperaturi 40 °C. 
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PROGRAMI
Pri izbiri ustreznega programa za svoje perilo vedno 
upoštevajte navodila za nego na etiketi oblačila. Vrednost 
na simbolu je najvišja priporočena temperatura za pranje 
oblačila.
Mešano 
Za pranje rahlo do normalno umazanih oblačil iz bombaža, platna ter 
sintetičnih in mešanih vlaken.
Belo perilo 
Za pranje normalno do močno umazanih brisač, spodnjega perila, 
namiznih prtov, posteljnega perila ipd. iz trpežnega bombaža in platna. 
Predpranje se pred glavnim ciklom pranja izvede samo, ko je izbrana 
temperatura pranja 90 °C. V tem primeru priporočamo, da pralno 
sredstvo dodate tako v predel za predpranje kot v predel za pranje.
Bombaž 
Normalno do močno umazano in trpežno bombažno perilo.
Eco 40-60 
Za pranje običajno umazanega bombažnega perila z oznako za 
pranje pri 40 ali 60 °C skupaj v istem ciklu. To je standardni program za 
bombažno perilo in je najbolj učinkovit pri porabi vode in energije. 
Športna ob. 
Za pranje rahlo umazanih športnih oblačil (trenirk, kratkih hlač ipd.). 
Za najboljše rezultate vam priporočamo, da ne presežete maksimalne 
količine perila, ki je označena v »TABELI S PROGRAMI«. Priporočamo, da 
uporabite količino tekočega pralnega sredstva za polovično napolnjen 
pralni stroj.
Odeje 
Ta program je zasnovan za pranje tekstilnih predmetov s puhastim 
polnilom, kot so enojne in dvojne prešite odeje, blazine in anoraki. 
Priporočamo, da pri nalaganju tovrstnih tekstilnih predmetov s 
puhastim polnilom v boben njihove robove zvijete navznoter. Pri tem 
ne smete uporabiti več kot ¾ skupne velikosti bobna. Za optimalno 
pranje priporočamo uporabo tekočega pralnega sredstva.
Jeans 
Oblačila pred pranjem obrnite navzven in uporabite tekoče pralno 
sredstvo.
Ožemanje in črpanje 
Zavrti boben in nato izprazni vodo. Za trpežna oblačila. Če izločite cikel 
ožemanja, bo stroj zgolj izpustil vodo.
Izpiranje in ožemanje 
Spere in nato zavrti perilo. Za trpežna oblačila.
Hitro 30’ 
Za hitro pranje rahlo umazanih oblačil. Ta cikel traja samo 30 minut ter 
tako prihrani čas in energijo.
20°C 
Za pranje rahlo umazanih bombažnih oblačil pri temperaturi 20 °C.
Volna 
Vsa volnena oblačila lahko perete v programu »Volna«, čeprav imajo 
etiketo »ročno pranje«. Za najboljše rezultate uporabite posebna pralna 
sredstva in ne naložite več kot je največja določena količina perila v 
kg.
Občutljivo 
Za pranje posebej občutljivega perila. Oblačila je pred pranjem 
priporočljivo obrniti navzven.
Sintetika 
Za pranje umazanih oblačil iz sintetičnih vlaken (na primer poliestra, 
poliakrila, viskoze ipd.) ali mešanice bombaža in sintetičnih tkanin.
Eko bombaž  
Za pranje običajno umazanih bombažnih oblačil. Pri 40 °C in 60 °C.

PRVA UPORABA
Za odstranjevanje ostankov proizvodnje izberite program »Bombaž 

« pri temperaturi 60 °C. Dozirajte manjšo količino pralnega praška v 
glavni  predal za odmerjanje pralnega sredstva (največ 1/3 količine 
pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za rahlo umazano perilo). 
Zaženite program brez dodanega perila.

VSAKODNEVNA UPORABA
Pripravite perilo po priporočilih v razdelku »NAMIGI IN NASVETI«. 
Naložite perilo v stroj, zaprite vratca, odprite vodo in pritisnite gumb 
»VKLOP/IZKLOP« , da vklopite pralni stroj, gumb »On/pavza«  
utripa. Izbirni gumb za programe premaknite v položaj za želeni 
program, nato pa po potrebi izberite poljubno možnost. Temperaturo 
in hitrost ožemanja, ki sta označeni z ustrezno LED-lučko, lahko 
spremenite s pritiskom gumba » « ali gumba » «. Odprite predal za 
odmerjanje pralnega sredstva in dodajte pralno sredstvo (z dodatki/
mehčalcem). Upoštevajte priporočen odmerek na embalaži pralnega 
sredstva. Nato zaprite predal za odmerjanje pralnega sredstva in 
pritisnite gumb »On/pavza« . Gumb »On/pavza«  bo zasvetil in 
vratca se bodo zaklenila.

ZAČASNA PREKINITEV PROGRAMA, KI SE IZVAJA
Za vklop premora cikla pranja znova pritisnite »On/pavza«  in 
indikatorska lučka bo utripala. Če želite zagnati cikel pranja s točke, na 
kateri je bil prekinjen, znova pritisnite gumb.

ODPIRANJE VRATC PO POTREBI
Po zagonu programa zasveti indikatorska lučka »Zaklenjena vratca« 
, kar pomeni, da vratc ni mogoče odpreti. Med izvajanjem programa 
pranja bodo vratca ostala zaklenjena. Če želite med izvajanjem 
programa odpreti vratca, pritisnite gumb »On/pavza«  za začasno 
prekinitev programa. Če nivo vode in/ali temperatura ni(sta) previsok(a), 
indikatorska lučka »Zaklenjena vratca«  ugasne in lahko odprete 
vratca. Če želite na primer dodati ali odvzeti perilo. Znova pritisnite 
gumb »On/pavza« , da nadaljujete program.

KONEC PROGRAMA
Indikatorska lučka »Zaklenjena vratca«  ugasne in prižge se indikator 
»Zaključek« . Za izklop pralnega stroja po koncu programa pritisnite 
gumb »VKLOP/IZKLOP«  in lučka bo ugasnila. Če ne pritisnete gumba 
»VKLOP/IZKLOP« , se bo pralni stroj samodejno izklopil po približno 
10 minutah.  Zaprite pipo za vodo, odprite vratca in izpraznite pralni 
stroj. Vratca pustite odprta, da se boben posuši. 

MOŽNOSTI

! Če izbrana možnost ni združljiva z nastavljenim programom, bo 
nezdružljivost označena z zvočnim signalom (3 piski) in utripanjem 
ustrezne indikatorske lučke.
! Če izbrana možnost ni združljiva z drugo predhodno nastavljeno 
možnostjo, bo dejavna zgolj zadnja izbrana možnost.

FreshCare+ 
S to možnostjo izboljšate pranje, saj se ustvarja para, ki ovira širjenje 
virov neprijetnih vonjav v stroju. Pralni stroj bo po koncu parne faze 
izvedel počasno vrtenje bobna. FreshCare+ možnost se začne po koncu 
cikla in traja največ 6 ur. Lahko jo kadarkoli prekinete tako, da pritisnete 
kateri koli gumb na nadzorni plošči ali obrnete gumb. Pred odpiranjem 
vrat počakajte približno 5 minut.
Močno izpiranje 
Z izbiro te možnosti povečate učinkovitost izpiranja in zagotovite 
optimalno odstranitev pralnega sredstva. To je še posebej uporabno za 
občutljivo kožo.
Enostavno likanje  
Z izbiro te možnosti boste cikle pranja in izpiranja prilagodili tako, da 
boste preprečili oblikovanje gub na oblačilih.
Zamik vklopa 
Če želite nastaviti, da se izbrani program pozneje zažene, pritisnite 
gumb, dokler se ne prižge LED-indikator želenega zamika (9h - 6h - 3h). 
Po zagonu cikla pranja bo začela utripati indikatorska lučka, ki ustreza 
izbranemu obdobju zamika. Ko čas mineva, se prikaže preostali zamik, 
pri čemer utripa ustrezna indikatorska lučka. Nastavljeni program se 
zažene, ko poteče izbrani čas zamika. Če želite preklicati zamik vklopa, 
pritisnite gumb, dokler se vse LED-lučke na ugasnejo.
Temperatura
Vsak program ima predhodno nastavljeno temperaturo. Za spremembo 
temperature pritisnite gumb » «. Prižge se ustrezen LED-indikator.



Ožemanje
Vsak program ima predhodno nastavljeno hitrost ožemanja. Za 
spremembo hitrosti ožemanja pritisnite gumb » «. Prižge se ustrezen 
LED-indikator.

BLOK. TIPK 
Če želite zakleniti nadzorno ploščo, pritisnite in približno 3 sekunde 
držite gumb »Blok. tipk« . Zasvetil bo ustrezen LED-indikator ter označil, 
da je nadzorna plošča zaklenjena (razen gumba »VKLOP/IZKLOP« ). 
S tem preprečite neželene spremembe programov, še posebej, če so 
v bližini stroja otroci. Če želite odkleniti nadzorno ploščo, pritisnite in 
približno 3 sekunde držite gumb »Blok. tipk«.

BELJENJE
Če želite beliti perilo, napolnite pralni stroj in nastavite program 
»Izpiranje in ožemanje «.
Zaženite stroj in počakajte, da konča prvi cikel polnjenja z vodo 
(približno 2 minuti). Stroj začasno zaustavite s pritiskom gumba »On/
pavza« , odprite predalček za doziranje pralnega sredstva in dolijte 
belilo (upoštevajte priporočeno količino, ki je navedena na embalaži) v 
predalček za glavno pranje, v katerem je bila prej nameščena pregrada. 
Cikel znova zaženite s pritiskom gumba »On/pavza« . 
Če želite, lahko v ustrezen predalček posode za doziranje pralnega 
sredstva dodate mehčalec za perilo.

NAMIGI IN NASVETI
Perilo razvrstite po
Vrsti tkanine/navodilih za nego (bombaž, mešana vlakna, sintetika, 
volna, oblačila, ki jih je treba prati ročno). Barvi (ločite barvna oblačila 
od belih, nova barvna oblačila morate prati ločeno). Občutljivosti 
(manjše kose, kot so najlonke, in kose s sponkami, na primer modrce, z 
zadrgo zaprite v vrečko za perilo ali prevleko za blazino).
Izpraznite vse žepe
Predmeti, kot so kovanci ali vžigalniki, lahko poškodujejo vaše perilo in 
boben.
Upoštevajte priporočila za odmerjanje/dodatke
S tem boste optimizirali rezultat pranja, preprečili nastanek dražečih 
ostankov odvečnega detergenta v perilu in prihranili, saj ne boste po 
nepotrebnem porabljali detergenta 
Uporabite nizke temperature in daljše programe
Najbolj učinkoviti programi z nizko porabo energije so na splošno tisti, 
ki delujejo dlje časa pri nižjih temperaturah. 
Upoštevajte navedeno količino
V pralni stroj naložite največ toliko perila, kot je označeno v »TABELI S 
PROGRAMI«, da boste varčevali z vodo in energijo. 
Hrup in preostala vsebnost vlage
Na ti dve lastnosti vpliva hitrost centrifuge, večja kot je hitrost 
centrifuge, večji bo hrup in manjša bo preostala vsebnost vlage.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Med čiščenjem in vzdrževanjem vedno izklopite pralni stroj in izvlecite 
vtič iz vtičnice. Za čiščenje pralnega stroja ne uporabljajte vnetljivih 
tekočin.
Redno čistite in vzdržujte pralni stroj (vsaj 4-krat letno).
Čiščenje zunanjosti pralnega stroja
Zunanje dele pralnega stroja obrišite z mehko vlažno krpo. Za čiščenje 
nadzorne plošče ne uporabljajte čistil za steklo ali vsestranskih oziroma 
abrazivnih čistil in podobnih sredstev, saj lahko z njimi poškodujete 
natisnjene oznake.
Pregled dovodne cevi za vodo
Redno preglejte, da na dovodni cevi ni razpok. Če je poškodovana, 
jo nadomestite z novo cevjo, ki jo lahko dobite prek naše službe za 
poprodajne storitve ali pri specializiranem prodajalcu. Odvisno od vrste 
cevi:
Če ima dovodna cev prozoren sloj, redno preglejte, da na katerem 
mestu ni močneje obarvana. Če je, cev morda pušča in jo je treba 
zamenjati.
Čiščenje vodnega filtra/izpust preostale vode
Če ste uporabili program za pranje z vročo vodo, počakajte, da se voda 
shladi, preden jo izpustite. Redno čistite filter, sicer se lahko zamaši in ne 
boste mogli izpustiti vode. Če stroj ne more izpustiti vode, se na zaslonu 
prikaže, da je morda prišlo do zamašitve vodnega filtra.
Spodnji pokrov odstranite z izvijačem: eno stran spodnjega pokrova 
z roko potisnite navzdol, nato pa v režo med spodnjim pokrovom in 
sprednjo ploščo potisnite izvijač in odprite spodnji pokrov. Pod vodni 
filter podstavite široko plosko posodo, v katero bo odtekla voda. Filter 
počasi zasukajte v levo, dokler voda ne izteče. Počakajte, da vsa voda 
izteče, ne da bi odstranili filter. Ko je posoda polna, privijte vodni filter 
v desno. Izpraznite posodo. Postopek ponavljajte, dokler ne izteče vsa 
voda. Pod vodni filter postavite bombažno krpo, ki lahko vpije manjšo 
količino preostale vode. Nato odstranite vodni filter tako, da ga zasukate 

v levo. Očistite vodni filter: odstranite ostanke iz filtra in ga sperite 
pod tekočo vodo. Vstavite vodni filter in znova namestite spodnji 
pokrov: Znova vstavite vodni filter tako, da ga zavrtite v smeri urnega 
kazalca. Prepričajte se, da ga zavrtite do konca. Ročica filtra mora biti 
postavljena navpično. Vodotesnost vodnega filtra lahko preizkusite 
tako, da v predal za pralno sredstvo nalijete približno 1 liter vode. Nato 
znova namestite spodnji pokrov.
Čiščenje predala za odmerjanje pralnega sredstva 
Odstranite predal za odmerjanje pralnega sredstva tako, da pritisnete 
gumb za odstranjevanje in hkrati izvlečete predal za odmerjanje 
pralnega sredstva. Iz predala za odmerjanje pralnega sredstva in 
predala za mehčalec odstranite vstavka. Vse dele očistite pod tekočo 
vodo, da odstranite vse ostanke pralnega sredstva ali mehčalca. Dele 
obrišite z mehko krpo. Znova vstavite predal za odmerjanje pralnega 
sredstva in ga potisnite na njegovo mesto v stroju.

DODATNA OPREMA
Obrnite se na našo službo za poprodajne storitve in preverite, ali je 
naslednja dodatna oprema na voljo za ta model pralnega stroja.
Polica za zlaganje
S pomočjo te police lahko svoj sušilni stroj naložite na pralni stroj 
in tako prihranite prostor ter poenostavite polnjenje in praznjenje 
sušilnika v višjem položaju.

TRANSPORT IN RAVNANJE
Pralnega stroja nikoli ne dvigajte tako, da primete zgornji pokrov.
Izvlecite vtič in zaprite pipo za vodo. Vratca in predal za odmerjanje 
pralnega sredstva morata biti dobro zaprta. Snemite dovodno cev s 
pipe za vodo in jo odstranite iz odtoka. Odlijte preostalo vodo iz cevi in 
cevi pritrdite, da se ne poškodujejo med transportom. Znova namestite 
transportne vijake. Upoštevajte navodila za odstranjevanje transportnih 
vijakov v PRIROČNIKU ZA NAMESTITEV v obratnem vrstnem redu.

SLHitri vodnik



ODSTRANJEVANJE NAPAK
Pralni stroj morda občasno ne bo ustrezno deloval zaradi različnih vzrokov. Preden službo za poprodajne storitve, vam priporočamo, da s pomočjo 
naslednjega seznama preverite, ali je mogoče težavo na enostaven način odpraviti.

Nepravilnosti: Možni vzroki/rešitev:

Pralni stroj se ne vklopi. • Stroj ni priključen v vtičnico ali pa vtič ne vzpostavi kontakta.
• Prišlo je do izpada napajanja.

Cikel pranja se ne zažene.

• Vratca niso povsem zaprta.
• Niste pritisnili gumba "VKLOP/IZKLOP" .
• Niste pritisnili gumba "On/pavza" .
• Niste odprli pipe za vodo.
• Nastavili ste "Zamik vklopa" .

Pralni stroj se ne napolni z vodo (hitro 
utripa indikator prve stopnje cikla 
pranja ).

• Dovodna cev za vodo ni priključena na pipo.
• Cev je zvita.
• Niste odprli pipe za vodo.
• Glavni dovodni ventil za vodo je zaprt.
• Tlak je prenizek.
• Niste pritisnili gumba "On/pavza" .

Stroj nenehno dovaja in izčrpa vodo.

• Odvodna cev ni nameščena na višino od 65 do 100 cm od tal.
• Konec odvodne cevi je potopljen v vodo.
• Odvodni priključek na steni nima zračnega ventila.
• Če se težave po opravljenih pregledih nadaljujejo, zaprite vodo, izklopite pralni stroj in pokličite 

serviserja. Če stanujete v zgornjih nadstropjih stavbe, lahko včasih pride do učinka povratnega 
pretoka, zaradi česar lahko pralni stroj nenehno dovaja in izčrpa vodo. Na trgu so na voljo 
posebni ventili, ki preprečujejo povratni pretok in tako odpravijo takšne težave.

Pralni stroj ne izčrpa vode ali ne vrti 
bobna.

• Program ne vključuje funkcije črpanja: pri določenih programih jo morate sami vklopiti.
• Odvodna cev je zvita.
• V odvodni cevi je ovira.

Prekomerne vibracije pralnega stroja 
med ciklom ožemanja.

• Med namestitvijo pralnega stroja niste ustrezno odblokirali bobna.
• Pralni stroj ne stoji naravnost.
• Pralni stroj je stisnjen med pohištvom in steno. 

Pralni stroj pušča.
• Dovodna cev za vodo ni ustrezno privita.
• Predal za odmerjanje pralnega sredstva je zamašen.
• Odvodna cev ni ustrezno pritrjena.

Prižge se indikator »On/pavza«  in 
utripa indikatorska lučka možnosti.

• Izklopite stroj, izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte približno minuto, preden ga znova vklopite.
• Če težave s tem ne odpravite, pokličite serviserja.

Nastaja preveč pene.
• Pralno sredstvo ni združljivo s pralnim strojem (namenjeno mora biti "pranju v pralnem stroju" 

ali "ročnemu pranju in pranju v pralnem stroju" ipd.).
• Odmerili ste preveč pralnega sredstva.

Vratca so zaklenjena, z ali brez
javljanja napake,
program se ne vklopi.

• Vratca se v primeru izpada električne energije zaklenejo. Program se bo samodejno nadaljeval, 
takoj ko bo znova na voljo napajanje iz električnega omrežja.

• Pralni stroj miruje. Program se bo samodejno nadaljeval, ko bo odpravljen vzrok mirovanja.

VARNOSTNA NAVODILA, SEZNAM PODATKOV in PODATKE O PORABI ENERGIJE lahko prenesete tako, da:
• Obiščete naše spletno mesto – http://docs.whirlpool.eu
• Uporabite QR-kodo
• Lahko pa se tudi, obrnete na naše poprodajne storitve (Glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko se 

obrnete na naše poprodajne storitve, navedite kode, ki so navedene na identifikacijski ploščici vašega izdelka.
Informacije o popravilih in vzdrževanju za uporabnike lahko najdete na naslovu www.whirlpool.eu
Informacije o modelu lahko pridobite z uporabo QR-kode na energijski nalepki. Na nalepki je tudi identifikator 
modela, ki ga lahko uporabite za pridobivanje podatkov v portalu registra https://eprel.ec.europa.eu
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