Hitri vodnik

SL

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

Preden uporabite napravo, pozorno preberite vodnik za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu.
Pred uporabo stroja morate nujno odstraniti transportne vijake. Podrobna navodila za
odstranitev vijakov so na voljo v Priročniku za namestitev.

NADZORNA PLOŠČA
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1. Gumb HITER CIKEL
2. Gumba GOR/DOL
3. Gumb VKLOP/IZKLOP
4. Gumb FRESHCARE+ in indikatorske lučke
5. Gumb ZAGON/PREMOR
6. Gumb POTRDITEV/ONEMOGOČITEV TIPK
7. Gumb ZAMIK VKLOPA
8. Gumb OŽEMANJE
9. Gumb TEMPERATURA
10. Gumb MENI OPCIJE CIKLOV/MENI NASTAVITVE
11. Gumb PARNA HIGIENA
12. VRTLJIVI GUMB ZA IZBIRO CIKLA PRANJA
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TABELA CIKLOV PRANJA
Poraba energije kWh

Skupna poraba vode v l

Temperatura perila °C

Priporočeno pralno
sredstvo

Preostala vlaga % (***)

Največja količina perila 8 kg
Poraba energije v izklopljenem načinu 0,5 W, v vklopljenem načinu pa 8 W

Mešano izredno tih program

40°C

- 40°C

600

4,0

**





–





–



–

–

–

–

Mešano
Sintetika (3)
Bombaž (2)
Občutljivo
20°C

40°C
40°C
40°C
30°C
20 °C
30°C

- 40°C
- 60°C
- 90°C
- 30°C
- 20 °C
- 30°C

1400
1200
1400
0
1400
600

8,0
4,5
8,0
1,0
8,0
2,0

**
2:45
3:10
**
1:50
**






–








–


–
–
–















–


–
–
–








–
35
49
–
55
–

–
0,54
0.,87
–
0,14
–

–
74
68
–
78
–

–
43
45
–
22
–

Temperatura
Cikel pranja
Nastavitev Razpon

Volna
Ožemanje in izpust

*

Izpiranje in ožemanje
Protialergijsko

Pralna sredstva in dodatki

Najvišja
hitrost
ožemanja
(vrtljajev/
minuto)

Največja
zmogljivost
pranja
(kg)

Trajanje
(u: m)

Predpra- Pranje Mehčalec za
nje
perilo
Prašek

Tekočina

–

–

1400

8,0

**



–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
40°C 60°C

1400

8,0

**



–

–

–



–

–

–

–

–

–

1400

5,0

**





–









–

–

–

–

60°C

Več ciklov
• Srajce
• Jeans

40°C
40°C

- 40°C
- 40°C

600
800

2,0
3,0

**
**







–
–







–
–




–
–

–
–

–
–

–
–

• Spalnica & kopalnica

60°C

- 60°C

1400

8,0

**





–









–

–

–

–

• Odeje

30°C

- 30°C

1000

3,5

**

–



–





–



–

–

–

–

• Svila in zavese

30°C

- 30°C

–

1,0

**





–





–



–

–

–

–

• Otroško

40°C

- 40°C

800

4,0

**

–



–





–



–

–

–

–

• Plišaste igrače

30°C

- 30°C

–

1,0

**





–



–

–



–

–

–

–

• Perilo hišnih ljubljenčkov

40°C

- 40°C

600

2,0

**





–





–



–

–

–

–

• Večbarvno perilo

20 °C

- 20 °C

1400

8,0

**





–





–



–

–

–

–

• Proti madežem

40°C

- 40°C

1400

8,0

**





–







–

–

–

–

–

40 °C

40°C

1351
1351
1351

8,0
4,0
2,0

3:35
2:45
2:30

–
–
–





–
–
–

















53
53
53

0,75
0,50
0,35

62
42
37

33
26
24

40°C

- 40°C

1200

8,0

**





–









–

–

–

–

Hitri 30’

30°C

- 30°C

800

4,5

0:30





–





–



71

0,18

37

27

Osvežitev para 20’

–

–

2,0

**

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Eco 40-60

(1)

Poln boben 45'

–

 Zahtevan odmerek  Izbirni odmerek

! Z izbiro “Več ciklov
” na izbirnem gumbu lahko dostopite do dodatnih ciklov pranja,
prikazanih v zgornji tabeli.
Trajanje cikla, ki je prikazano na zaslonu ali v navodilih za uporabo, je le ocena, ki temelji na
standardnih pogojih. Dejansko trajanje se lahko spreminja glede na več dejavnikov, kot so
temperatura in tlak dovodne vode, temperatura v okolici, količina pralnega sredstva, vrsta in
količina perila, izravnavanje obremenitve in izbrane dodatne možnosti. Podane vrednosti za
programe, ki niso Eco 40-60, so zgolj informativne narave.
1) 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.
Opomba: na zaslonu prikazane vrednosti za hitrosti vrtenja se bodo morda rahlo razlikovale
od vrednosti, ki so navedene v tabeli.

Za vse inštitute za preizkušanje:
2) Dolgi cikel za bombažno perilo: nastavite cikel pranja »Bombaž « pri temperaturi 40 °C.
3) Dolgi cikel za sintetično perilo: nastavite cikel pranja »Sintetika « pri temperaturi 40 °C.
* Z izbiro cikla ožemanje in izčrpavanje »Ožemanje in črpanje « in brez cikla ožemanja,
bo pralni stroj le izpustil vodo.
** Trajanje ciklov pranja lahko preverite na zaslonu.
*** Po koncu programa in koncu ožemanja pri najvišji hitrosti vrtenja, ki jo je mogoče izbrati, v
privzeti nastavitvi programa.
6th Sense - senzorska tehnologija prilagodi vodo, energijo in trajanje programa vašim pralnim
strojem.

OPIS IZDELKA
1. Zgornji del
2. Predal za odmerjanje pralnega sredstva

1.
2.

3.

3. Nadzorna plošča
4. Ročaj

4.

5. Vratca za dostop

5.

6. Filter črpalke / Gibka cev za izpust v sili
(za pokrovom)

6.

7. Nastavljive nožice (4)
7.

PREDAL ZA ODMERJANJE PRALNEGA SREDSTVA
Rokujte s predalom za odmerjanje previdno. Med odpiranjem in zapiranjem predala
za odmerjanje ne vlecite ali porinite brez uporabe
3
fizične sile.
2
1
predal 1: Sredstvo za predpranje (v prašku)
predal 2: Pralno sredstvo (v prašku ali tekoče)
predal 3: Dodatki (mehčalec za perilo ipd.)
Mehčalec za perilo ne sme segati čez mrežo.
! Za bela bombažna oblačila, predpranje in pranje pri
temperaturah nad 60 °C uporabite pralni prašek.
! Upoštevajte navodila, ki so na voljo na embalaži
pralnega sredstva.

CIKLI PRANJA
Upoštevajte navodila na simbolih etikete z navodili za nego oblačila. Vrednost na
simbolu je največja priporočena temperatura pranja oblačila.
Mešano izredno tih program
Odkrijte tišino: ta program deluje cel cikel brez hrupa, vključno z ožemanjem. Zasnovan za
polovično količino in mešana vlakna (bombaž in sintetično perilo), pri tem pa je ožemanje
nastavljeno za pranje nežnega perila. Po ciklu se bo možnost FreshCare+ samodejno
zagnala za 100% svežino in popoln mir.
Mešano
Za pranje rahlo do normalno umazanih oblačil iz bombaža, platna ter sintetičnih in
mešanih vlaken.
Sintetika
Primerno za pranje zmerno umazanih oblačil, izdelanih iz sintetičnih vlaken (na primer
poliestra, poliakrila, viskoze ipd.) ali tkanin iz mešanice sintetike in bombaža.
Bombaž
Normalno do močno umazano in trpežno bombažno perilo.
Občutljivo
Za pranje zelo občutljivega perila. Priporočamo vam, da pred pranjem obrnete oblačila
navzven. Za najboljše rezultate uporabite tekoče pralno sredstvo na občutljivih oblačilih.
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.
Ožemanje in izpust
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.
Protialergijsko
Primeren za odstranjevanje večjih alergenih delcev, na primer cvetnega prahu, pršic ter
pasjih in mačjih dlak, po zaslugi visoko temperaturne tehnologije in dodatnega izpiranja.
! Ta cikel deluje pri temperaturi 60 °C vsaj 30 minut.
Več ciklov
•
Srajce
Za pranje srajc iz različnih tkanin in barv uporabite poseben cikel za pranje, s katerim
zagotovite najboljšo možno nego.
•
Jeans
Oblačila pred pranjem obrnite navzven in uporabite tekoče pralno sredstvo.
•
Spalnica & kopalnica
Za pranje posteljnega perila in brisač v enem samem ciklu. Optimizira uporabo
mehčalca perila ter ponuja prihranke pri času in porabljeni električni energiji.
Priporočamo uporabo detergenta v prahu.
•
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.
•
Svila in zavese
Ta poseben cikel pranja uporabite za pranje vseh svilnatih oblačil ali zaves. Priporočamo
uporabo posebnega pralnega sredstva, ki je zasnovano za pranje občutljivega perila.
Zavese pri pranju zložite in jih postavite v prevleko za vzglavnik ali mrežasto vrečko.
•
Otroško
Ta posebni cikel pranja uporabite za odstranitev madežev, ki jih običajno naredijo
otroci. Odstrani vse sledi pralnega sredstva iz pleničk in tako prepreči alergične reakcije
na občutljivi otroški koži. Cikel je zasnovan tako, da zmanjša količino bakterij z uporabo

večje količine vode in optimizacijo učinka posebnih dodatkov za dezinfekcijo v pralnem
sredstvu.
•
Plišaste igrače
Specifični progam za odstranjevanje prahu in pranje plišastih igrač.
•
Perilo hišnih ljubljenčkov
Odlična izbira za odstranjevanje dlak s perila hišnih ljubljenčkov.
•
Večbarvno perilo
Ta cikel je primeren za pranje večbarvnega perila ali perila različnih barv skupaj.
Program je bil preudarno zasnovan, da bi zagotovil nego barv med pranjem pri 20 °C z
enakimi učinki, kot pri 40 °C. Priporočljivo je, da uporabite detergent za barvana
oblačila in za nizke temperature.
! Svetujemo vam, da ločite oblačila z zbledelimi barvami in nova barvna oblačila, ki jih
perete prvič.
•
Proti madežem
Program je primeren za močno umazana oblačila obstojnih barv. Zagotavlja razred
pranja, ki je višji od standardnega razreda. Med uporabo tega programa ne mešajte
oblačil različnih barv. Priporočamo uporabo detergenta v prahu. Priporočamo, da
trdovratne madeže predhodno obdelate s posebnimi dodatki.
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.
Poln boben 45'
Za pranje polnega bobna zmerno umazanih bombažnih oblačil v 45 minutah.
Hitri 30’
Za hitro pranje rahlo umazanih oblačil. Ta cikel traja samo 30 minut ter tako prihrani čas in
energijo.
Osvežitev para 20’
Po koncu cikla bodo oblačila vlažna, zato priporočamo, da jih obesite in jih tako posušite (2
kg, približno 3 kosi oblačil). Ta program osveži oblačila tako, da odstrani neprijetne vonjave
in sprosti vlakna. Vstavite samo suha (čista) oblačila in izberite program »Osvežitev para 20’
«. Oblačila bodo po koncu cikla rahlo vlažna. Lahko jih boste nosili po nekaj minutah.
Program »Osvežitev para 20’ « olajša likanje.
! Ne dodajajte mehčalcev ali pralnih sredstev.
! Ni priporočeno za oblačila iz volne ali svile.

ZASLON
Zaslon je uporaben pri programiranju pralnega stroja in prikazuje veliko informacij.

B

A

COTTON

F

40°

C

1:40

1400

D

--:--

E

S pritiskom na gumba
in
lahko izberete želeno možnost in jo potrdite z gumbom
.
Ob prvem vklopu stroja boste pozvani k izbiri jezika, zato se bo na zaslonu samodejno
prikazal meni za izbiro jezika.
Za izbiro želenega jezika pritiskajte gumba
in
. Izbiro potrdite s pritiskom gumba
.
V območju A bo prikazano naslednje: ikona in izbrani program pranja, faze pranja in preostali
čas za dokončanje cikla pranja.
V območju B bo prikazano naslednje: izbrane možnosti, poraba energije in vode za izbrani
cikel in simbol zaklenjenega gumba.
V območju C bo prikazana privzeta vrednost temperature na osnovi nastavljenega programa.
Če program ne vključuje nastavitve temperature, bo v območju prikazan simbol »-- °«.
V območju D bo prikazana privzeta hitrost cikla ožemanja na osnovi nastavljenega programa.
Če program ne vključuje nastavitve hitrosti ožemanja, bo v območju prikazan simbol »-- °«.
V območju E bo prikazan preostali čas začetka izbranega cikla, če je nastavljena funkcija
ZAMIK ZAGONA.
S pritiskom gumba F lahko odprete meni, v katerem lahko nastavite dodatne možnosti
pranja.
Če pritisnete in 3 sekunde držite gumb F, dobite dostop do nastavitvenega menija:
- Jezik: s pritiskom na gumba
in
lahko uporabnik izbere želeni jezik in potrdi izbiro
z gumbom
.
- Zvok: s pritiskom na gumba
in
lahko uporabnik vklopi ali izklopi zvok gumbov in
potrdi izbiro z gumbom
.
- Svetlost zaslona: s pritiskom na gumba
in
lahko uporabnik izbere vrsto svetlosti
zaslona in potrdi izbiro z gumbom
.
- Povrnitev tovarniških nastavitev: če pritisnete in 2 sekundi držite gumb
, boste obnovili
tovarniške nastavitve.
! Med ciklom pranja ne uporabljate zaslona več kot 5 minut, se zažene OHRANJEVALNIK
ZASLONA. Za vrnitev na prejšnji zaslon preprosto pritisnite kateri koli gumb.

PRIKAZI NA ZASLONU

! Zaradi pare, ki nastane med delovanjem pralnega stroja, se vratca bobna lahko zameglijo.

Napaka: Pokličite servisno službo
Glejte razdelek »Odpravljanje napak«
Napaka: Zamašen filter iztočne črpalke
Vode ni mogoče izpustiti, filter iztočne črpalke je morda zamašen
Napaka: Ni vode
Ni dovoda vode ali nezadosten pretok vode.
Če pride do kakršne koli napake, glejte razdelek »Odpravljanje napak«.

Zamik vklopa
Če želite nastaviti zamik zagona izbranega cikla, večkrat pritisnite ustrezen gumb, dokler ne
dosežete želenega obdobja zamika zagona. Ko aktivirate to možnost, se na zaslonu
prikažejo izbrane vrednosti zamika zagona. Če želite odstraniti nastavljen zamik zagona,
pritiskajte gumb, dokler se na zaslonu ne prikaže »--:--«.

Onemogočitev tipk
Če želite aktivirati zaklep nadzorne plošče, pritisnite in približno 3 sekundi držite gumb
. Ko se na zaslonu prikaže besedilo »KEY LOCK « 8 TIPKE SO BLOKIRANE), je nadzorna
plošča zaklenjena (razen gumba VKLOP/IZKLOP ). S tem preprečite nehoteno
spreminjanje ciklov pranja, kar je še posebej priročno, če imate doma otroke. Če želite
izklopiti zaklep nadzorne plošče, pritisnite in približno 3 sekundi držite gumb
.
Indikator zaklenjenih vratc
Ko sveti ta indikator, so vratca zaklenjena. Če želite preprečiti škodo, pred odpiranjem vratc
počakajte, da ta simbol ugasne.
Če želite odpreti vratca med potekom cikla, pritisnite gumb ZAGON/PREMOR
. Če je
simbol
izklopljen, lahko odprete vratca.

PRVA UPORABA
Po namestitvi naprave in pred prvo uporabo opravite cikel pranja s pralnim sredstvom,
vendar brez perila, pri čemer uporabite cikel pranja Bombaž (60°) brez predpranja.

VSAKODNEVNA UPORABA

Perilo pripravite v skladu s priporočili v razdelku »NAMIGI IN PREDLOGI«.
- Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP ; na zaslonu se prikaže »WHIRLPOOL«.
- Odprite vratca. Naložite perilo, pri čemer se prepričajte, da ne presežete maksimalne
količine polnjenja, ki je označena v tabeli ciklov pranja.
- Porinite, da odprete predal za odmerjanje pralnega sredstva in dodajte pralno sredstvo v
ustrezen predal, kot je opisano v razdelku »PREDAL ZA ODMERJANJE PRALNEGA
SREDSTVA«.
- Zaprite vratca.
- Stroj samodejno izbere privzeto temperaturo in nastavi hitrost ožemanja za izbrani cikel
pranja.
- Izberite želeni cikel pranja.
- Izberite želene možnosti.
- Pritisnite gumb ZAGON/PREMOR
, da začnete cikel pranja. Vratca se zaklenejo (sveti
simbol ). Po tem postopku prične postopek zaznavanja.

PREMOR CIKLA

Če aktivirati premor cikla, znova pritisnite gumb ZAGON/PREMOR
. Če želite zagnati
cikel pranja s točke, na kateri je bil prekinjen, znova pritisnite gumb ZAGON/PREMOR
.

ODPIRANJE VRATC, ČE JE POTREBNO

Ko se zažene cikel, zasveti simbol , ki sporoča, da vratc ni mogoče odpreti. Med
izvajanjem cikla pranja bodo vratca zaklenjena. Če želite vratca odpreti med potekom cikla
(na primer zaradi dodajanja ali odstranjevanja oblačil), pritisnite gumb ZAGON/PREMOR
, da aktivirate premor cikla. Če simbol
ne sveti, so vratca mogoče odprta. Znova
pritisnite gumb ZAGON/PREMOR
, da nadaljujete cikel. Po tem postopku prične
postopek zaznavanja.

STOP&ADD

Ikona na zaslonu označi, kdaj lahko dodate perilo v pralni stroj, ne da bi s tem poslabšali
kakovost pranja. Če želite dodati perilo, najprej ustavite pralni stroj s pritiskom gumba
ZAGON/PREMOR
, nato pa odprite vrata in ga vstavite.
Pritisnite gumb ZAGON/PREMOR
, da znova zaženete cikel pranja s prekinjene točke.

SPREMINJANJE CIKLA PRANJA MED IZVAJANJEM

Če želite spremeniti cikel pranja med njegovim potekom, s pritiskom na gumb ZAGON/
PREMOR
aktivirajte premor delovanja pralnega stroja, nato pa izberite želeni cikel in
znova pritisnite gumb ZAGON/PREMOR
.
! Če želite preklicati cikel, ki se je že začel, pritisnite in držite za nekaj sekund gumb VKLOP/
IZKLOP
. Če je prisotna voda, se zažene funkcija črpanja. Cikel se ustavi in stroj se izklopi.

KONEC CIKLA PRANJA

To je označeno z besedo »CYCLE END« (KONEC CIKLA) na zaslonu. Ko ugasne simbol ,
lahko odprete vratca. Odprite vratca, odstranite perilo in izklopite stroj. Če ne pritisnete
gumba VKLOP/IZKLOP
, se bo pralni stroj samodejno izklopil po 10 minutah.

OPCIJE

- Če izbrana možnost ni združljiva z nastavljenim ciklom pranja ali z drugo predhodno
izbrano možnostjo, je ime nezdružljive možnosti v meniju prikazano s sivo barvo, ki ga
spremlja besedilo »Not available« (Ni na voljo) in zvočni signal. Možnost ne bo
aktivirana.
FreshCare+
Funkcija je zasnovana tako, da vaša oblačila ostanejo sveža tudi do 6 ur po zaključku cikla.
Inovativni sistem FreshCare+ neguje za vaše perilo v pralnem stroju z nežnim delovanjem
pare in vrtenja. Sistem FreshCare+ nežno obdeluje perilo z rednimi počasnimi gibi, ki se
izmenjujejo z dovajanjem pare, pri tem pa omogoča kroženje zraka znotraj vlaken, da
ostane perilo sveže in s tem preprečuje nastajanje neprijetnega vonja. Funkcija FreshCare+
resnično zagotavlja svežino perila in mir - tudi ure po zaključku cikla. Delovanje FreshCare+
zavira nastanek neprijetnega vonja (v pralnem stroju) do 6 ur po zaključku pranja.
Hitri program
Izberite to opcijo, da zmanjšate čas trajanja cikla. Ta cikel je primeren za pranje rahlo
umazanega perila.
Parna higiena
Ta možnost izboljša zmogljivost pranja tako, da med ciklom pranja ustvarja paro, ki
odstrani vse bakterije iz vlaken, ki so hkrati tudi obdelana. Perilo postavite v boben, izberite
združljiv program in izberite možnost »Parna higiena«.

Enostavno likanje
Z izbiro te funkcije boste cikle pranja in izpiranja prilagodili tako, da boste preprečili
oblikovanje gumb na oblačilih.
Večnivojsko spiranje
Z izbiro te možnosti zvišate učinkovitost spiranja in zagotovite optimalno odstranitev
pralnega sredstva. To je še posebej uporabno za občutljivo kožo. Gumb pritisnite enkrat,
dvakrat ali trikrat, da izberete 1, 2 ali 3 dodatna spiranja po standardnem ciklu spiranja
in odstranite vse sledi pralnega sredstva. Znova pritisnite gumb za vrnitev na »Normalno
izpiranje«.
Hladno pranje
S to možnostjo prihranite pri porabi energije tako, da ne ogrejete vode, ki jo uporabljate za
pranje perila, kar koristi tako okolju kot vašemu računu za elektriko. Namesto tega je
uporabljeno bolj intenzivno pranje in optimizacija porabe vode za doseganje iste
učinkovitosti pranja v povprečno enakem času kot pri standardnem ciklu.
Za najboljše rezultate priporočamo uporabo tekočega pralnega sredstva.
Predpranje
Omogoča izvedbo predpranja.
Temperatura
Vsak cikel pranja ima predhodno določeno temperaturo. Če želite spremeniti to
temperaturo, pritisnite gumb » «. Na zaslonu se prikaže vrednost.
Ožemanje
Vsak cikel pranja ima predhodno določeno hitrost ožemanja. Če želite spremeniti to hitrost
ožemanja, pritisnite gumb »
«. Na zaslonu se prikaže vrednost.

POSTOPEK ODSTRANJEVANJA VODNEGA KAMNA IN ČIŠČENJA
Ikona
na zaslonu bo redno (na približno vsakih 50 ciklov pranja) obveščala uporabnika,
naj zažene cikel vzdrževanja, ki očisti pralni stroj ter odstrani vodni kamen in neprijetne
vonjave.
Za optimalno vzdrževanje priporočamo, da zaženete cikel »Bombaž« brez prerila pri
najmanj 60 °C brez predpranja in s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna in
maščobe WPRO.
Izdelek lahko naročite pri službi za tehnično pomoč ali na spletnem mestu www.whirlpool.
eu.
Družba Whirlpool zanika vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala na stroju zaradi
uporabe drugih sredstev za čiščenje pralnih strojev, ki so na voljo na trgu.
Če želite izbrisati opozorilo na odstranjevanje vodnega kamna, obrnite vrtljivi gumb ali
pritisnite kateri koli gumb (vključno z gumbom VKLOP/IZKLOP).

NAMIGI IN NASVETI

Perilo sortirajte glede na:
Vrsto tkanine (bombaž, mešane tkanine, sintetika, volna, oblačila za ročno pranje). Barvo
(ločite barvna oblačila od belih, nova barvna oblačila morate prati ločeno). Občutljivo
perilo (majhne kose, kot so najlonke, in kose s kljukicami, kot so nedrčki, vstavite v
tkaninasto vrečko).
Izpraznite žepe:
Predmeti, kot so kovanci ali vžigalniki, lahko poškodujejo pralni stroj in boben. Preverite vse
gumbe.
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.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Preden opravite čiščenje in vzdrževanje, izklopite pralni stroj in ga odklopite iz električnega
napajanja. Za čiščenje pralnega stroja ne uporabljajte vnetljivih tekočin. Redno čistite in
vzdržujte pralni stroj (vsaj 4-krat letno).
Odklopite dovod vode in električno napajanje
Dovodno pipo za vodo zaprite po vsakem pranju. S tem omejite obrabo hidravličnega
sistema v pralnem stroju in pomagate preprečiti iztekanje.
Pralni stroj med čiščenjem in vzdrževanjem odklopite.
Očistite pralni stroj
Zunanji deli in gumijaste komponente stroja lahko očistite z mehko krpo, ki jo zmočite z
mlačno milnico. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev.
Čiščenje predala za odmerjanje pralnega sredstva
Sperite ga pod tekočo vodo. Ta postopek redno ponavljajte.
Nega vratc in bobna
Vratca bobna vedno pustite odprta, da preprečite nastanek neprijetnih vonjav.
Preverite vhodno cev za vodo
Vhodno cev za vodo preverite vsaj enkrat letno. Če je razpokana ali zlomljena, jo morate
zamenjati. Med pranjem lahko voda pod visokim tlakom nenadoma razpoči cev.
! Nikoli ne uporabljajte rabljenih cevi.
Čiščenje filtra iztočne črpalke/izpust preostale vode
Pred čiščenjem filtra iztočne črpalke ali izpustom preostale vode izklopite in odklopite pralni
stroj.
Če ste uporabili program za pranje z vročo vodo, počakajte, da se voda shladi, preden jo

izpustite. Redno čistite filter iztočne črpalke, 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
filtra iztočne črpalke.
1. Izklopite pralni stroj in izvlecite vtič iz vtičnice.
2. Nežno pritisnite vrhnji del pokrova filtra in odprite.

DODATKI
Obrnite se na našo službo za tehnično pomoč in preverite, ali je naslednja dodatna oprema na
voljo za ta model pralnega stroja.
Komplet za zlaganje
S pomočjo tega pripomočka lahko na zgornji del pralnega stroja namestite sušilni stroj, s
čimer prihranite pri prostoru in olajšate polnjenje in praznjenje sušilnega stroja.

TRANSPORT IN RAVNANJE

Pralnega stroja ne dvigujte za zgornji del.
Odklopite stroj in zaprite pipo. Prepričajte se, da ste trdno zaprli vratca in predal za
odmerjanje pralnega sredstva. Cev za polnjenje odklopite iz pipe in nato odklopite
odvodno cev. Spraznite preostalo vodo iz cevi in jih zavarujte, da se ne poškodujejo med
transportom. Namestite transportne vijake nazaj. V obratnem vrstnem redu ponovite
postopek odstranitve transportnih vijakov, ki je opisan v »Navodilih za namestitev«.
3. V bližino črpalke postavite zbiralno posodo za morebitno polito vodo.
4. Približajte »gibko cev za izpust v sili« posodi.

5. Obrnite zamašek »gibke cevi za izpust v sili« na koncu cevi in pustite, da voda izteče v
posodo.

6. Zavrtite ročico izpustnega filtra in ga izvlecite iz ohišja.
Ko se zbiralna posoda napolni z vodo, vstavite zamašek v konec cevi in znova vstavite cevko
v ohišje pralnega stroja. Nato izpraznite zbiralno posodo.
Na koncu še trdno vstavite zamašek, da zaprete gibko cev za izpust v sili.
7. Odstranjevanje filtra: Pod filter iztočne črpalke postavite bombažno krpo, ki lahko vpije
manjšo količino preostale vode. Nato odstranite filter iztočne črpalke tako, da ga zavrtite v
nasprotno smer urnega kazalca.

8. Očistite filter iztočne črpalke: odstranite ostanke iz filtra in ga sperite pod tekočo vodo.
9. Vstavite filter iztočne črpalke: Znova vstavite filter iztočne črpalke tako, da ga zavrtite
v smeri urnega kazalca. Prepričajte se, da ga zavrtite do konca. Ročica filtra mora biti
postavljena navpično. Vodotesnost filtra iztočne črpalke lahko preizkusite tako, da v predal
za pralno sredstvo nalijete približno 1 liter vode.
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ODPRAVLJANJE NAPAK
Pralni stroj lahko občasno neha delovati. Preden se obrnete na tehnično pomoč, se prepričajte, da težave ne morete enostavno rešiti s pomočjo
naslednjega seznama.
Nepravilnosti

Možni vzroki/rešitve

Pralni stroj se ne zažene.

Stroj ni priključen v vtičnico ali pa vtič ne vzpostavi kontakta.
Zmanjkalo je električne energije.
Vratca pralnega stroja niso pravilno zaprta.
Niste pritisnili gumba VKLOP/IZKLOP

Cikel pranja se ne zažene.

.

Niste pritisnili gumba ZAGON/PREMOR

.

Niste odprli pipe za vodo.
Nastavili ste zamik časa zagona.
Dejaven je predstavitveni način (če ga želite izklopiti, glejte navodila spodaj).
Vhodna cev za vodo ni priključena na pipo.
Cev je zvita.

Pralni stroj se ne napolni z vodo
(na zaslonu se prikaže »
«).

Niste odprli pipe za vodo.
Zmanjkalo je vode.
Prenizek tlak vode.
Niste pritisnili gumba ZAGON/PREMOR

.

Odvodna cev ni nameščena na višino od 65 do 100 cm od tal.
Prosti konec cevi je potopljen v vodo.
Pralni stroj se nenehno polni in
prazni z vodo.

Pralni stroj se ne izprazni in na
zaslonu se prikaže simbol
(F9E1).

Prekomerne vibracije pralnega
stroja med ciklom ožemanja.

Na sistem odvodnih cevi ni nameščena odzračevalna cev.
Če težave ni mogoče odpraviti niti po teh preverjanjih, zaprite pipo, izklopite stroj in se obrnite na službo za
tehnično pomoč. Če je vaše stanovanje v visokem nadstropju, lahko pride do težav s povratnim pretokom, zaradi
česar se pralni stroj nenehno polni in prazni z vodo. V trgovinah so na voljo posebni ventili, ki preprečujejo povratni
pretok in tako odpravijo to težavo.
Očistite filter črpalke (glejte poglavje »Nega in vzdrževanje«)
Odvodna cev je zvita.
Odvodni vod je zamašen.
Med namestitvijo niso bili pravilno odstranjeni transportni vijaki.
Pralni stroj ni poravnan.
Pralni stroj je blokiran med omarami in steno.
Vhodna cev za vodo ni pravilno privita.
Predal za odmerjanje pralnega sredstva je oviran.

Pralni stroj pušča.

Odvodna cev ni pravilno pritrjena.
Prikaže se simbol , na zaslonu
pa se prikaže koda napake (na
primer: F1E1, F4, ...).

Pri pranju nastaja preveč pene.

Izklopite stroj in ga odklopite iz napajanja. Počakajte približno 1 minuto in ga nato znova vklopite.
Če težave ne odpravite, se obrnite na službo za tehnično pomoč.
Pralno sredstvo ni primerno za strojno pranje perila; na njemu bi moralo pisati »za pranje v pralnem stroju« ali »za
ročno in strojno pranje perila« ali podobno.
Uporabili ste preveč pralnega sredstva.

Utripa ikona faze »
«. Prikaže
se hitrost ožemanja »0«.

Cikel ožemanja je preprečen zaradi neenakomerno naloženega perila, kar je funkcija za zaščito pralnega stroja.
Če želite ožeti mokro perilo, dodajte več kosov perila različnih velikosti in zaženite program »Ožemanje in izpust«.
Pri nalaganju pralnega stroja se izogibajte majhnim količinam naloženega perila z velikimi, vpojnimi kosi perila/
perilom različne velikosti.

Onemogočanje DEMO MODE (PREDSTAVITVENEGA NAČINA): Naslednja dejanja morate opraviti v zaporedju brez vmesnih premorov. Vklopite stroj in ga nato
znova izklopite. Pritisnite in držite gumb ZAGON/PREMOR
, dokler ne zaslišite zvočnega signala. Znova vklopite stroj. Indikator »PREDSTAVITEV« začne
utripati in se nato izklopi.

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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