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ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

A. Селектор на програми
B. Показане на времето
C. Бутон “Забавяне на включването”

J

D. Селектор на скорост на центрофугата
E. Бутон “Старт/пауза”
F. Индикатор за последователност на
програмата
G. Бутон “Нулиране”
H. Индикация “Отворена вратичка”

Етикети
за грижи

Програма

K

Макс.
зареждане

Джинси
40°C

40°C

Синтетично
30 - 40 - 60°C

30 - 40 - 60°C

Фино
30 - 40°C

30 - 40°C

Всекидневно
зареждане
40°C

40°C

Бързо пране 15’
30°C

30°C

Вълна/
Ръчно пране
Студена - 40°C

Студена 40°C

eПамук
40 - 60°C

40 - 60°C

H

Тип пране / Забележки
- При избиране на температурата спазвайте препоръката на произвоителя на
етикета за гризи

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

I. Индикация “Обслужване”
J. Индикация “Затворен кран на
водата”
K. Индикация “Почистете помпата”

I

G

A

кг

Памук /
Антибактериално
40 - 60 - 95°C
40 - 60 - 95°C

F

C

E

D

Ниво на акустичен шум :
Пране - 		
Центрофугиране - 1000 об/мин,

Перилен препарат и
добавки
Основно Омеко- Clean+
пране
тител

Предпране

Бърз

Предпране

59 дБ(A) / 1 пВт
76 дБ(A) / 1 пВт

Специални функции
Макс.
Забавяне Интензивно Задържане на Променлива скорост
на включ- изплакване изплакването центрофуга центрофуга
ването
об/мин

6.0

Нормално или силно замърсено спално бельо, покривки за маси, кърпи и
облекло от памук и/ или лен.
Като се избира “Памук 95”, тази програма отстранява актериите, като
гарантира санитарна обработка на вашето пране. Ефективността на
премахване на бактериите е преминала изпитания с методология, подобна
на стандарта NF EN 13697 от ноември 2001.
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Макс.

4.0

Нормално замърсени джинсви дрехи и дрехи от подобна материя, като
панталони и якета.
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Макс.

3.0

Нормално замърсени блузи, ризи, престилки и др. от полиестер (диолен,
тревира), полиамид (перлон, найлон).
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Макс.

1.5

Пердета и фини дрехи - рокли, поли, ризи и блузи.
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Макс.

3.0

Леко до нормално замърсени тъкани от памук и/или синтетика.
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Макс.

3.0

Освежава малко носено горно облекло от памук, изкуствени влакна
и смеси с памук. Програма за освежаване. Използвайте най-ниското
препоръчително количество перилен препарат.
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Макс.

1.0

Вълнени облекла, означени с етикета на дружеството Woolmark и с
означение на възможността за пране в перална машина, както и текстилни
изделия от коприна (спазвайте, моля, етикета със символа за пране!), лен,
вълна и вискоза, означени с етикета за ръчно пране.
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Макс.

6.0

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.
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Макс.

Изплакване &
центрофуга

–

6.0

Програма за изплакване и интензивно центрофyrиране. Също като
последното изплакване и заключителното центрофугиране в програмата
”Памук”.
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Макс.

Центрофугиране

–

6.0

В тази програма центрофугирането е интензивно. Същото като цикла на
центрофугиране в програмата “Памук”.

–

–

–

–

–

–

i

–

–

i

Макс.

Изцеждане

–

–

Само изцеждане - без центрофугиране. Алтернативен матод за
завършване на програма след “Завършване на изплакването”.
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i: допълнителни / Да : необходимо е дозиране

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 02028

– серсорната технология ще пригоди водата, енергията и продължителността на програмата към количеството на бельото за пране.

ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО
Програма
Памук/Антибактериално
Памук
Памук
Джинси
Синтетично
Синтетично
Фино
Фино
Всекидневно зареждане
Бързо пране 15’
Вълна/Ръчно пране
Вълна/Ръчно пране
eПамук **
eПамук **
eПамук **

Разход на електроенергия в изключено състояние 0,11 W / в неизключено състояние 0,11 W.

Температура Зареждане Вода
(°C)

(кг)

(л)

95
60
40
40
60
40
40
30
40
30
40
cтудена

6.0
6.0
6.0
4.0
3.0
3.0
1.5
1.5
3.0
3.0
1.0
1.0
6.0
3.0
3.0

53*
48
48
41
50*
40
50
50
40
30
40
40
48
31
31

60
60
40

Енергия

Без “Бърз“

Прибл. Време на програмата
(час : мин)

(квч)

Без “Бърз“

с “Бърз“

1.91
1.14
0.75
0.58
0.90
0.50
0.55
0.50
0.45
0.15
0.55
0.40
0.78
0.65
0.59

2:05
2:30
2:15
1:44
2:05
1:50
0:45
0:41
1:00
0:15
0:35
0:30
4:00
2:10
2:00

1:55
1:45
1:30
1:14
0:59
-

%
64

47

68

62

Стойностите на потребление са измерени при нормализирани условия в съответствие със Стандарт IEC/EN 60 456. Данните за потреблението в
дома могат да варират по отношение на стойностите в таблицата в зависимост от налягането и температурата на подаваната вода, степента на
зареждане и типа на прането. Разходът на вода и енергия се отнася за стандартната настройка на начина на работа на програмите; изборът на
специални настройки или промяната на ротационната скорост или температурата води до промяната на този разход.
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.
*
За намаляване на температурата на водата в края на основния цикъл на пране се добавя малко студена вода, преди помпата да
източи водата.
** Сравнителни програми за Енергийната табелка. Поради съображения за пестене на енергия реалната температура на водата
може да се отклонява от посочената температура на програмата.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ
1. Заредете машината, затворете крилцата на
барабана и проверете дали са заключени добре.
2. Добавете детергент и след това останалите
препарати така, както е посочено на първата
страница на ръководството.
3. Затворете капака.
4. Завъртете копчето на селектора на програмите
на желаната програма и температура. На дисплея
за оставащото време е показано времетраенето
на избраната програма (в часове и минути) и
лампичката на бутона “Старт/Пауза” започва да
мига. Индикаторната лампичка на предварително
определната скорост а центрофуга светва. 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 “Off/O” и след това
отново до желаната програма.

ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ
Натиснете бутоните на желаните специални функции
- съответната идикаторна лампичка светва. Като
съчетанието на програма и специални функции
не е възможно, идикаторните лампички изгасват
автоматично. Неподходящите съчетания от функции
се изключват автоматично.
Бутон “Clean+”
• Изберете тази опция, ако използвате добавка за
отстраниване на петна при пране (прах, например
“Vanish”) - тя ще оптимизира ефикасността на
добавката, за да получите подобро изпиране и
отстраняване на петната.
• Избираема за програми “Памук” и “Синтетика”;
изберете температура 30 или 40°C и използвайте с
максимално натоварване.

•

Добавете подходящо количество добавка
за отстраняване на петна при пране (прах) в
основното отделение за пране, заедно с вашия
детергент (използвайте само прахов детергент
при тази опция). Спазвайте инструкциите на
производителя за дозиране.
• Удължава програмата с приблизително 10 до 15
минути.
• Подходяща за използване на добавки за
отстраняване на петна и избелващи вещества на
кислородна основа. Не трядва да се използват
хлорни или перборатни избелващи вещества!
Бутон “Бърз“
• Позволява по-бързо пране със съкратена
програма
• Препоръчва се за по-малки количества бельо или
само за леко замърсено бельо.
Бутон “Предпране”
• Да се използва само за силно замърсено пране
(папример с пясък, пръст). Времето на цикъла
нараства прибл. с 15 минути.
• Не използвайте течен перилен препарат
за основното пране, когато сте активирари
функцията предпране.
Бутон “Интензивно изплакване”
• Количеството вода се увелчава, за да се осигури
по-интензивно изплакване.
• Тази фукция е особено подходяща за зони с много
мека вода, пране на бебешко бельо и зпомага на
хората с алергии.
Бутон “Задържане на изплакването”
• Прането остава във водата от последното
изплакване, без да преминава към заключителния
цикъл на центрофуга, за да се избегне измачкване
и да се предотврати изменение в цветовете.

•

Тази функция е особено препоръчителна за
програмите “Синтетично”, “Фино” и “Всекидневно
смесено”.
• Тази функция е полезна, ако искате да отложите
центрофугата за покъсен момент или искате само
изцеждане.
• Ако изберете “Задържане на изплакването”, не
оставяйте прането да кисне прекалено дълго.
• Веднага след като уредът спре при задържане
на изплакването, лампичката “Задържане на
изплакването” в индикацията за стъпките на
програмата светва и лампичката до бутона
“Старт/Пауза” започва да мига.
Прекратете функцията “Задържане на
изплакването”:
• Натиснете бутона “Старт/пауза”; програмата
автоматично ще спре с цикъла на заключителна
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 “Променлива 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.

ЗАБАВЯНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕТО
Бутонът “Забавено включване” позволява машината
да се включи, когато е удовно на потребителя,
например нощем, когато електоенергията е поевтина.
• Изберете програма, скорост на центрофуга и
специални функции.
• Натиснете бутона “Забавено включване”
неколкократно, за да изберете време на забавяне
от 1 до 23 часа.
• Стартирайте програмата (виж “Пускане на
програмата”). Индикаторната лампичка до бутона
“Забавяне на включването” светва и изгасва,
когато програмата започне.
• След като е натиснат бутонът “Старт/пауза”,
започва отброяването на забавянето на
включването. Индикацията за забавяне на
включването изчезва, когато програмата стартира,
като се замества от индикатора на стъпките на
програмата.
• Като натиснете бутона “Старт/пауза” можете
да измените избраните часове с натискане и
задържане в натиснато положение на бутона
“Забавено включване”.
За отмяна на “Забавяне на включването”
..преди да натиснете бутона “Старт/пауза”:
• Завртете копчето за избор на програма на друго
положение или натиснете бутона “Нулиране”.
..след като е натиснат бутонът “Старт/пауза”:
• Натиснете бутона “Нулиране” за поне 3 секунди.
Индикаторът за забавяне на включването
изгасва.

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
дадена фаза от програмата завърши, съответната
лампичка изгасва.
ИНДИКАТОР “ОТВОРЕНА ВРАТИЧКА”

Преди стартиране и след края на програма, на
дисплея се визуализира символ, който показва, че
капака може да се отвори. Докато работи програма
за пране, капакът остава заключен и по никакъв
начин не трябва да се насилва, за да бъде отворен.
В случай, че имате спешна нужда да я отворите
по време на работеща програма, вж. “Отмяна на
изпълнявана програма преди завършването”.
ИНДИКАЦИЯ НА ПОВРЕДИТЕ

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.
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

•

1.
2.
3.
4.

Светва сигналната лампа “Отворена вратичка“ и
на дисплея се изобразява “End“. Приблизително
след 15 минути пералната машина напълно се
изключва, с което се спестява енергия.
Завъртете копчето на селектора на програми на
положение “Off/О”.
Затворете крана на водата.
Отворете капака и барабан и извадете прането от
машината.
Оставете капака отворен за известно време, за да
позволите машината да изсъхне отвътре.

СМЯНА НА ПРОГРАМАТА И/ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ФУНКЦИИ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ 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 НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА ПРЕДИ
ЗАВЪРШВАНЕ

Бутонът “Нулиране” прекратява програмата преди
края й.
• Натиснете бутона “Нулиране” поне за 3
секунди. Водата се източва; източването може
да продължи за кратко време, докато можете да
отворите капака.

