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VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă, vă rugăm 
să vă înregistraţi aparatul pe: www.whirlpool.eu/register  

UMPLEREA COMPARTIMENTULUI PENTRU SĂRURI
Utilizarea sărurilor previne formarea DEPUNERILOR DE CALCAR pe vase
şi pe componentele funcţionale ale maşinii.
• Este obligatoriu ca COMPARTIMENTUL PENTRU SĂRURI SĂ NU FIE NICIODATĂ 
GOL. • Este important să setaţi duritatea apei.
Compartimentul pentru săruri se află în partea inferioară a maşinii de spălat vase 
(consultaţi DESCRIEREA PRODUSULUI) şi trebuie să fie umplut când indicatorul 
luminos de NIVEL AL SĂRURILOR  de pe panoul de comandă este aprins.

1. Demontaţi raftul inferior şi desfiletaţi capacul comparti-
mentului (în sens antiorar).

2. Numai la prima operaţiune de acest fel: umpleţi com-
partimentul pentru săruri cu apă.

3. Poziţionaţi pâlnia (consultaţi figura) şi umpleţi comparti-
mentul pentru săruri până la margine (aproximativ 1 kg); 
este perfect normal să curgă puţină apă în afară.

4. Scoateţi pâlnia şi ştergeţi resturile de săruri de pe deschidere.
Asiguraţi-vă că este înfiletat bine capacul, astfel încât să nu intre detergent 
în compartiment în timpul programului de spălare (acest lucru poate avaria 
iremediabil instalaţia de dedurizare a apei).
Oricând trebuie să adăugaţi săruri, este obligatoriu să finalizaţi proce-
dura înainte de a începe ciclul de spălare pentru a evita coroziunea.

UMPLEREA DOZATORULUI PENTRU AGENT DE CLĂTIRE
Agentul de clătire facilitează uscarea vaselor. 
Dozatorul pentru agentul de clătire A trebuie 
umplut atunci când indicatorul luminos de 
NIVEL AL AGENTULUI DE CLĂTIRE  de pe 
panoul de comandă este aprins.
Nu turnaţi NICIODATĂ agentul de clătire di-
rect în cuvă.

UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT
Utilizaţi dispozitivul de deschidere C pentru a deschide dozatorul de deter-
gent. Introduceţi detergentul numai în dozatorul uscat D. Introduceţi cantita-
tea de detergent pentru prespălare direct în cuvă.
Utilizarea unui detergent care nu este conceput pentru maşinile de spălat 
vase poate provoca defecţiuni sau deteriorarea maşinii.

SISTEMUL DE DEDURIZARE A APEI 
Sistemul de dedurizare a apei reduce automat duritatea apei, împiedicând 
astfel acumularea de depuneri pe încălzitor şi contribuind, de asemenea, la 
creşterea eficienţei de curăţare. 
Acest sistem se regenerează singur cu sare, de aceea este necesar să 
reumpleţi recipientul pentru sare când este gol. 
Frecvenţa regenerării depinde de setarea nivelului durităţii apei - regener-
area are loc odată la 5 cicluri Eco cu nivelul durităţii apei setat la 3
Procesul de regenerare începe la clătirea finală şi se termină în faza de 
uscare, înainte de terminarea ciclului.  
• Procesul de regenerare implică următorul consum: ~3.5 L de apă;
• Adaugă până la 5 minute suplimentare pe ciclu; 
• Consumul de energie este sub 0,005 kWh.

PANOUL DE COMANDĂ

PRIMA UTILIZARE

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie Instrucţiunile de 
siguranţă.

Datele programului ECO sunt stabilite în condiţii de laborator, în conformitate cu standardul european EN 60436:2020. 
Notă pentru laboratoarele de testări: pentru informaţii privind condiţiile testului comparativ EN, trimiteţi o solicitare la adresa: 
dw_test_support@whirlpool.com
Nu este necesară tratarea în prealabil a vaselor înaintea oricăruia dintre aceste programe.
*) Valorile date pentru alte programe diferite de programul Eco sunt doar orientative. Durata actuală poate varia în funcţie de o multitudine de factori, cum ar 
fi temperatura şi presiunea apei la intrare, temperatura încăperii, cantitatea de detergent, dimensiunea şi tipul încărcăturii, distribuţia încărcăturii, opţiunile 
suplimentare selectate şi calibrarea senzorului. Calibrarea senzorului poate mări durata programului cu până la 20 min.

TABEL CU PROGRAME

1 2 3 4 5 6

1. Buton Pornire/Oprire/Resetare cu indicator luminos
2. Butonul pentru selectarea programelor
3. Indicator luminos de nivel al sărurilor
4. Indicator luminos de nivel al agentului de clătire
5. indicatoare luminoase de programe
6. Buton PORNIRE/Pauză cu indicator luminos

SCANAŢI CODUL QR DE PE APARATUL 
DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBŢI-
NE INFORMAŢII MAI DETALIATE

Program Descrierea programelor
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1.

Eco 50°- Programul Eco este potrivit pentru curăţarea tacâmurilor cu un 
grad mediu de murdărie, fiind cel mai eficient program pentru această 
utilizare din punct de vedere al consumului combinat de energie şi apă 
şi este utilizat pentru a evalua respectarea legislaţiei UE de proiectare 
ecologică.

3:20 12,0 1,04

2.
Intensiv 65° - Program recomandat pentru vase foarte murdare, adec-
vat în special pentru tigăi şi cratiţe (a nu se utiliza în cazul articolelor 
delicate).

2:30 16,0 1,50

3. Amestecate 55° - Grade de murdărie mixte. Program automat pentru 
vase şi cratiţe cu grad normal de murdărie. 2:25 16,0 1,35

4.
Rapid 30’ 50° - Program utilizat pentru maşina încărcată pe jumătate cu 
vase cu grad redus de murdărie, fără resturi uscate de alimente. Nu are 
etapă de uscare.

- 0:30 9,0 0,60

5. Încărcare pe jumătate 50° - Ideal pentru a spăla jumătate dintr-o încăr-
cătură normală, de vase puţin murdare sau normal murdare. 1:20 12,0 1,10
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COŞUL SUPERIOR

(exemplu de încărcare pentru 
raftul superior)

Încărcaţi vasele delicate şi 
uşoare: pahare, ceşti, farfu-
rioare, boluri pentru salată 
puţin adânci.

COŞUL INFERIOR

(exemplu de încărcare 
pentru raftul inferior)

Pentru oale, capace, far-
furii, boluri pentru salată, 
tacâmuri etc. În mod ideal, 
farfuriile şi capacele mari 
trebuie amplasate în părţi-
le laterale, pentru a se evita 
interferenţele cu braţul de 
pulverizare.

CLAPETE 
RABATABILE 
CU POZIŢIE 
REGLABILĂ

COŞUL PENTRU TACÂMURI
Este prevăzut cu grătare de înaltă calitate pentru dispunerea optimă a tacâmurilor. 
Acesta trebuie poziţionat numai în partea din faţă a raftului infeior.

Cuţitele şi alte ustensile cu margini ascuţite trebuie amplasate în coşul pentru 
tacâmuri cu vârfurile orientate în jos sau poziţionate orizontal în comparti-
mentele rabatabile ale raftului superior.

Puteţi găsi mai multe informaţii în Ghidul De Referinţă 
pentru utilizare zilnică de pe site-ul web.

ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR 

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

CAPACITATE: 13 seturi de vase standard

PROBLEME CAUZE POSIBILE SOLUŢII
Maşina de spălat vase nu 
încarcă apă.
Toate LED-urile clipesc 
rapid

Nu există apă în reţeaua de alimentare sau robi-
netul este închis. Asiguraţi-vă că există apă în reţeaua de alimentare sau că robinetul este deschis.

Furtunul de alimentare este îndoit. Asiguraţi-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit (consultaţi INSTALARE), reprogramaţi 
maşina de spălat vase şi reporniţi-o.

Sita furtunului de alimentare cu apă este înfun-
dată; aceasta necesită curăţare.

După efectuarea controalelor şi a curăţării, opriţi şi porniţi maşina de spălat vase, iar apoi 
rulaţi un program nou.

Maşina de spălat vase 
termină ciclul prematur. Furtunul de evacuare este poziţionat prea jos sau 

evacuează în sistemul de canalizare local.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este aşezat la înălţimea corectă (consultaţi secţiunea 
INSTALARE). Verificaţi dacă evacuarea are loc în sistemul de canalizare local, instalaţi supapa 
de admisie a aerului, dacă este necesar.

Aer în reţeaua de alimentare cu apă. Verificaţi alimentarea cu apă pentru a vă asigura că nu există scurgeri sau alte probleme 
care lasă aerul să pătrundă în interior.

În cazul în care maşina de spălat vase nu funcţionează corect, verificaţi dacă problema poate fi remediată parcurgând lista de mai jos. Pentru alte 
erori sau probleme, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare autorizat, ale cărui date de contact pot fi găsite în certificatul 
de garanţie. Piesele de schimb vor fi disponibile pentru o perioadă de până la 7 sau până la 10 ani, în conformitate cu cerinţele normelor specifice.

REMEDIEREA PROBLEMELOR 

Puteţi găsi politicile, documentaţia standard, informaţiile despre comandarea pieselor de schimb şi informaţiile suplimen-
tare despre produs:
• Utilizarea codului QR de pe produsul dumneavoastră.
• Vizitând site-urile noastre web docs.whirlpool.eu şi parts-selfservice.whirlpool.com
• Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din certificatul 

de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi codurile specificate pe 
plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informaţiile modelului pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică. Eticheta include, de asemenea, 
identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul de înregistrare la https://eprel.ec.europa.eu.

IEC 436

:

CURĂŢAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE CURĂŢAREA BRAŢELOR DE PULVERIZARE
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În cazul în care găsiţi obiecte străine (cum ar fi sticlă spartă, porţelan, oase, seminţe 
de fructe etc.), vă rugăm să le îndepărtaţi cu atenţie.
NU DEMONTAŢI NICIODATĂ protecţia pompei acţionate în timpul ciclului de spălare 
(componentă neagră) (Fig 4).

Pentru a demonta braţul de 
pulverizare superior, rotiţi inelul 
de fixare din plastic în sens orar.   

Braţul de pulverizare infe-
rior poate fi demontat prin 
tragerea în sus.

Scanaţi codul QR de pe aparatul dumneavoastră pentru a obţine informaţii mai detaliate.
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