
BG

1

1.

3.
2.

5.

4.

7.

6.

8.

17.

1. 2. 8.3. 9.4. 5. 6. 10. 11.

16.15.

12.

13.

14.

7.

РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНА  
СПРАВКА

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ 
ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL
За по-пълно съдействие и поддръжка, моля, 
регистрирайте изделието си на 
www.whirlpool.eu/register

WWW

Ръководството за употреба и поддръжка 
можете да изтеглите от нашия уебсайт  
http://docs.whirlpool.eu и да следвате 
указанията, посочени на задната корица 
на настоящата брошура.

Преди да започнете да използвате уреда, 
прочетете внимателно ръководството 
„Здраве и безопасност“.

Преди да използвате машината, е задължително 
да се свалят транспортните болтове.
За по-подробни инструкции за премахването 
им вижте Ръководството за монтаж.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

УРЕД

1. Работна повърхност
2. Дозатор за перилен 
препарат
3. Контролен панел
4. Дръжка на вратичката
5. Вратичка
6. Филтър за водата/
допълнителен маркуч за 
източване (ако има) - зад 
цокъла -
7.  Цокъл (подвижен)
8. Регулируеми крачета (4)

1.  Бутон вкл./изкл. (Нулиране/
източване, ако се натисне и задържи) 
2.  Бутон „Настройки“
3.  Автоматично дозиране / 
Резервоар 1
4.  Автоматично дозиране / 
Резервоар 2
5.  Бутон за дистанционно 
управление
6.  Индикатор за установяване
7.  Бутон „Край след“
8.  Бутон за температура
9.  Бутон за скорост на 
центрофугиране
10. Бутон „Опции“ (блокиране на 
бутоните, ако се натисне и задържи)
11. Бутон „Старт/пауза“
12. Клавиш „ОК“ (за потвърждаване)
13. Клавиш НАГОРЕ 
14. Клавиш НАДОЛУ
15. Дисплей
16. Индикатори за опции
17. Програмни клавиши
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ДОЗАТОР ЗА ПРЕПАРАТ
Работете внимателно с дозатора. Избягвайте да 
дърпате или натискате силно дозатора при 
отваряне и затваряне.
АвтомАтично дозирАне:
ВАЖНО: Използвайте само течен препарат за 
напълване на резервоарите за препарат („1” и „2”); 
никога не използвайте прах за пране.
1. Резервоар 1
• Течен препарат за всякакво пране ИЛИ
• Специфичен течен препарат (напр. за цветно, вълна, 

спортни облекла и т.н.)
ВАЖНО: Никога не наливайте омекотител за 
тъкани в Резервоар 1.
Максимално количество за напълване: 600 ml
2. Резервоар 2
• Омекотител за тъкани ИЛИ
• Течен препарат (универсален или специфичен, като 

например за цветни, вълна или спортни облекла)
Максимално количество за напълване: 400 ml.
Изберете предпочитаната конфигурация от 
посочените в раздел АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ - 
ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ в РЪКОВОДСТВОТО ЗА 
УПОТРЕБА И ГРИЖИ. Етикетите на капаците на 
резервоарите могат да се обръщат или разменят, за 
да ви напомнят за избраната конфигурация.
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Softener

ръчно дозирАне:
3. Отделение за препарат за ръчно дозиране 
• Течен препарат или такъв на прах 
• Добавки
Ако използвате препарат на прах, се уверете, 
че сте напълнили отделението само до 
маркера „max“.
4. Бутон за освобождаване
Натиснете, за да извадите дозатора за препарат за 
почистване.

ПреПоръки зА Перилни ПреПАрАти зА рАзлични видове ПрАне

Тип пране Температурен 
диапазон

Препоръчителен тип перилен препарат

Бяло издръжливо пране (студено – 95 °C) Силни перилни препарати

Бяло деликатно пране (студено – 40 °C) Меки перилни препарати с избелващи вещества и/или 
добавки за яркост на цветовете

Светли/пастелни 
цветове (студено – 60 °C) Перилни препарати с избелващи вещества и/или добавки за 

яркост на цветовете

Ярки цветове (студено – 60 °C) Перилни препарати за цветно пране без избелващи 
вещества/добавки за яркост на цветовете

Черно/тъмни цветове (студено – 60 °C) Специални перилни препарати за черно/тъмно пране
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Вижте раздела за ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА за информация 
за това, как да избирате и стартирате програма.

ПЪРВИ ЦИКЪЛ
Ако включите пералната машина в контакта, тя ще се 
включи автоматично. Ще трябва да настроите 
желания език на дисплея.

Натиснете клавиш НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да 
изберете желания език, и потвърдете с натискане на 
клавиш OK.
След това регулирайте пералната машина според 
местната твърдост на водата (изберете мека, средна 
или твърда) и решете дали искате да използвате 
омекотител или препарат за Резервоар 2 на дозатора 
за препарат (система за автоматично дозиране).

За да отстраните възможните остатъци от 
производствения процес:
• Изберете програмата „Памук“ при температура от 

95 °C
• Добавете малко количество силен перилен 

препарат в отделението за ръчно дозиране 
на дозатора за перилен препарат (максимум 
1/3 от препоръчаното от производителя на 
перилния препарат количество за леко замърсено 
пране) и натиснете бутоните за Автоматично 
дозиране - светлината им трябва да е изключена.

• Стартирайте програмата без да поставяте пране.

ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ
Дозаторът за препарат на пералната машина е 
оборудван със система от два резервоара за 
автоматично дозиране на течен препарат и омекотител.
 
Преди да използвате тази функция, следвайте 
инструкциите в РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА И 
ГРИЖИ/ АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ – ПЪРВО 
ИЗПОЛЗВАНЕ, за да:
1. Зададете правилното ниво на твърдост на водата 
2. Зададете съдържанието на резервоар 2. 
По подразбиране Резервоар 1 е зададен за препарат 
(основният ви препарат), а Резервоар 2 е зададен за 
омекотител за тъкани. Ако не използвате омекотител 
за тъкани, задайте Резервоар 2 за друг препарат.
3. Проверете/регулирайте предварително 
зададените предпочитания за дозиране.
По подразбиране системата се доставя със следните 
стойност за дозиране:
• 80 ml препарат за Резервоар 1
• 30 ml омекотител за Резервоар 2
Необходимо е да регулирате тези предварително 
зададени стойности за дозиране според стойностите, 
посочени на опаковката на препарата и омекотителя, 
които възнамерявате да използвате.
 
След като функцията за автоматично дозиране бъде 
настроена за използване, напълнете резервоарите 
със съответното съдържание и поставете етикетите 
върху резервоарите съответно, както е обяснено в 
РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА И ГРИЖИ / 
АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ – ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ.

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

ФУНКЦИЯ 6TH SENSE LIVE
Ще намерите подробна информация за използването на 
функцията 6th Sense Live в приложението 6th Sense Live 
или Ръководството за употреба и грижи.

Благодарение на функцията 6th Sense Live уредът ви 
може да се свързва с интернет. 
С помощта на приложението 6th Sense Live на вашия 
смартфон/таблет можете:
• да следите състоянието на уреда;
• да се информирате за състоянието на програмата;
• да задавате и стартирате програма
• да променяте, модифицирате или нулирате 

работеща програма 
• да получавате достъп до допълнително 

съдържание 

Технически изисквания:
• Безжичен маршрутизатор 2,4 Ghz WiFi b/g/n, 

свързан с интернет. Моля, обърнете внимание, че 
уредът трябва да се монтира на място с добро 
покритие на вашата безжична мрежа (добра сила 
на сигнала).

• За потребители на Android: смартфон, работещ под 
Android 4.3 (или по-висока версия), с разделителна 
способност на екрана 1280x720 (или по-висока).

• За потребители на iOS: смартфон или таблет, 
работещ под iOS 8 (или по-висока версия).

За да използвате функцията 6th Sense Live:
• Изтеглете приложението 6th Sense Live от App Store 

и го инсталирайте на своя смартфон/таблет. 
В приложението са посочени Условията за 
използване (правните условия), които е 
необходимо да приемете, за да използвате 
функцията 6th Sense Live. 

• Регистрирайте пералната си машина с помощта на 
приложението и я свържете с домашната си 
безжична мрежа.
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Вижте Ръководството за употреба и поддръжка за 
повече информация за функциите / вижте последната 
страница за информация за това, как да получите 
ръководството за употреба и поддръжка

1. ЗАРЕДЕТЕ ПРАНЕТО
• Подгответе прането си съгласно препоръките в 

раздела „СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ”.
• Уверете се, че закопчаванията са затворени и 

връзките са завързани.
• Отворете вратичката и заредете прането.  

Съблюдавайте максималните размери на 
зареждане, посочени в диаграмата на 
програмите

2. ЗАТВОРЕТЕ ВРАТИЧКАТА
• Уверете се, че между стъклото на 

вратичката и гуменото уплътнение 
няма пране.

• Затворете вратичката, така че да чуете как щраква.

3. ОТВОРЕТЕ КРАНА НА ВОДАТА
• Уверете се, че пералната машина е 

включена към електрическата мрежа.
• Отворете крана на водата

4. ВКЛЮЧЕТЕ ПЕРАЛНАТА МАШИНА
• Натиснете бутона Включване/Изключване. 

Показва се анимация и се чува звук. Последно 
използваната програма светва. След това 
пералната машина е готова за работа.

5. ЗАДАЙТЕ ЖЕЛАНАТА ПРОГРАМА
• Избор на програма: 
Натиснете символа на програмата на контролния 
панел. На дисплея се извежда името на програмата, 
продължителността по подразбиране, температурата 
и скоростта на центрофугиране, както и 
максималното зареждане с пране.
• Променете температурата при необходимост
Натиснете бутона за температура; дисплеят 
показва, че температурата може да се зададе.
• Натиснете бутона за температура няколко пъти  

ИЛИ 
• натиснете клавиша НАГОРЕ или НАДОЛУ, докато на 

дисплея се изведе необходимата температура.
• Променете скоростта на центрофугиране при 

необходимост
Натиснете бутон „Центрофугиране“; дисплеят 
показва, че скоростта на центрофугиране може 
да се зададе.
• Натиснете бутон „Центрофугиране“ многократно 

ИЛИ
• натиснете клавиша НАГОРЕ или НАДОЛУ, докато на 

дисплея се изведе необходимата скорост за 
центрофугиране или Rinse hold (Задържане на 
изплакването).

• Изберете опции при необходимост
Натиснете бутона за опции. Опциите, от които 
можете да избирате за тази програма, се 
показват на дисплея. 

Натиснете клавиша НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да се 
предвижите в списъка с опции. Натиснете клавиша 
ОК, за да изберете опция; символът за опцията светва 
на контролния панел. 
За да отмените избрана опция, натиснете клавиша ОК 
отново.

Някои опции/функции могат да се избират с 
натискане на бутона директно:

1 2

Ако опцията не може да бъде избрана за програмата, 
тя се изключва автоматично при натискане на бутона.

За повече информация вижте раздел ОПЦИИ, 
ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРИ.

6. ДОБАВЕТЕ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ
• Ако искате да добавите препарата ръчно, 

внимателно издърпайте дозатора за 
препарат и добавете препарат (и добавки) 
сега, както е показано в раздел ДОЗАТОР ЗА 
ПРЕПАРАТ. 
Не дърпайте силно при отваряне на дозатора. 
Спазвайте препоръките за дозиране на опаковката 
на перилния препарат. Ако сте избрали ПРЕДПРАНЕ 
или ОТЛОЖЕН СТАРТ, спазвайте препоръките в 
раздела ПРОГРАМИ И ОПЦИИ и ФУНКЦИИ. 
След това внимателно затворете дозатора за 
перилен препарат отново.

• Ако искате пералната машина да затвори препарата 
автоматично, просто се уверете, че функцията 
Автоматично дозиране е активирана (вижте раздел 
ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРИ/ Автоматично 
дозиране). Препаратът се добавя от системата за 
автоматично дозиране след началото на 
програмата.

7. СТАРТИРАЙТЕ ПРОГРАМАТА
• Натиснете и задръжте „Старт/Пауза“ , докато 

бутонът светне и остане включен; програмата 
се стартира.

• Ако сте избрали Автоматично дозиране, на дисплея 
се показва индикация за дозиране на препарата 
след началото на програмата. Следвайте 
инструкциите в раздела ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И 
ИНДИКАТОРИ/Функция Автоматично дозиране.

8. ПРОМЯНА НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТ
Можете все пак да промените настройките, докато 
дадена програма работи. Промените ще се приложат, 
при условие че съответната фаза на програмата още 
не е завършила.
• Натиснете съответния бутон (например бутона 

„Скорост на центрофугиране“, за да промените 
скоростта на центрофугиране). Дисплеят показва, 
че стойността може да се зададе.

• Натиснете клавиша НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да 
регулирате стойността. За опции, които са 
избираеми чрез бутона „Опции“: натиснете клавиша 
НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да изберете опция; след 
това натиснете ключа ОК, за да потвърдите или 
отмените опцията.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
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НАСТРОЙКИ  
Следните настройки могат да се променят/избират:
Език на дисплея/ тонове на клавишите/ сигнал за 
край на цикъла/ контраст на дисплея/ твърдост на 
водата/ функция 6thSense Live/ еко режим (функция за 
автоматично изключване след края на програмата)/
автоматично дозиране вкл. или изкл. (постоянно 
активиране или деактивиране на автоматично 
дозиране на препарата)/ калибриране (адаптиране на 
количеството за дозиране на Резервоарите според 
препоръките за вашия препарат или омекотител)/ 
Съдържание на Резервоар 2 (= задаване на Резервоар 
2 за препарат или омекотител)/ връщане до 
заводските настройки.

• Натиснете бутона „Настройки“.

• Натиснете клавиша НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да 
изберете настройката, която искате да промените. 
След това натиснете клавиша OK.

• Натиснете клавиш НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да 
настроите желаната стойност или изберете от 
менюто, след което потвърдете с натискане на 
клавиш OK.

• За да излезете от режим „Настройки“, или 
натискайте клавишите НАГОРЕ, или НАДОЛУ, докато 
на дисплея се покаже, че можете да излезете – след 
това потвърдете с натискане на ключа ОК. 
Или изчакайте няколко секунди, докато режим 
„Настройки“ приключи автоматично.

Програмата ще продължи автоматично. 
За да промените настройките на работеща програма, 
можете също да
• Натиснете „Старт/Пауза“ за поставяне на текущата 

програма на пауза
• Промените Вашите настройки 
• Натиснете „Старт/Пауза” отново, за да 

възобновите програмата.

9. ПОСТАВЕТЕ НА ПАУЗА РАБОТЕЩА 
ПРОГРАМА И ОТВОРЕТЕ ВРАТИЧКАТА ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТ
• Натиснете и задръжте „Старт/Пауза“ за 

поставяне на работещата програма на пауза.
• При условие че нивото на водата не е твърде 

високо или прането не е твърде горещо, 
индикаторът за вратичката светва. Можете 
да отворите вратичката, например за да 
добавите/извадите пране. 

• Затворете вратичката отново и натиснете  
„Старт/Пауза“, за да продължите с програмата.

10. НУЛИРАНЕ НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ
• Натиснете и задръжте бутона „Вкл./изкл.”, 

докато на дисплея се изпише, че програмата е 
отменена. 
Водата се източва, програмата завършва и 
вратичката се отключва.

11. ИЗКЛЮЧЕТЕ ПЕРАЛНАТА МАШИНА СЛЕД 
КРАЯ НА ПРОГРАМАТА
• На дисплея ще се изпише, че цикълът е 

завършен, и индикаторът за отворена 
вратичка ще светне – можете да извадите 
прането си

• Натиснете „Вкл./изкл.”, за да изключите пералната 
машина. Ако не я изключите, пералната машина ще 
се изключи автоматично след около четвърт час 
след края на програмата, за да пести енергия.

• Оставете вратичката отворена широко, така че 
вътрешността на пералната машина да изсъхне.
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СОРТИРАЙТЕ ПРАНЕТО СИ СПОРЕД
• Етикета за тип на тъканите/съвети за грижи (памук, 

смесени влакна, синтетика, вълна, за пране на ръка)
• Цвят (разделяйте цветните и белите дрехи, перете 

новите цветни изделия отделно)
• Размер (перете дрехи с различни размери в едно и 

също зареждане, за да подобрите ефективността на 
прането и разпределението в барабана)

• Деликатни (перете дребните изделия – като 
найлонови чорапогащи – и изделията с телени 
копчета – като сутиени – в торбичка от плат или 
калъфка за възглавница с цип).

ИЗПРАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ДЖОБОВЕ
• Предмети като монети или безопасни игли е 

възможно да повредят прането Ви, както и 
барабана.

ЕТИКЕТИ ЗА ГРИЖИ
Температурата в символа на леген за пране посочва 
максималната възможна температура за пране на 
изделието.

Нормално механично въздействие

Понижено механично въздействие

Много понижено механично въздействие
Само за ръчно пране

Да не се пере

ПОЧИСТВАЙТЕ ВОДНИЯ ФИЛТЪР РЕДОВНО
• Това помага избягването на запушването му и 

ситуации, в които е невъзможно да се изпомпи 
отпадъчната вода. Вижте раздела ГРИЖИ И 
ПОДДРЪЖКА/„Почистване на водния резервоар“ 
в ръководството за употреба и поддръжка.

ИКОНОМИИ И ОКОЛНАТА СРЕДА
• За най-добро използване на електроенергия, вода, 

перилен препарат и време използвайте 
препоръчваните максимални количества на 
зареждане за програмите, както е посочено в 
диаграмата за програмите.

• Не превишавайте дозите за перилен препарат, 
посочени в инструкциите на производителя. 
Използвайте функцията Автоматично дозиране.

• Пестете енергия, като използвате програма за 
пране при 60 °C вместо при 95 °C или програма за 
пране при 40 °C вместо при 60 °C. За памук се 
препоръчва програмата Еко памук  при 40 °C 
или 60 °C.

• Пестете енергия и време, като избирате висока 
скорост на центрофугиране, за да намалите 
количеството вода в прането преди употреба на 
барабанна сушилня.

• Използвайте режима за Дистанционно управление, 
за да програмирате и стартирате пералната машина 
при по-ниската цена на енергията.

СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ
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ЕКО ПАМУК Студено/60 °C макс. — — — — макс.

ПАМУК Студено/95 °C макс. макс.

СМЕСЕНИ Студено/60 °C 7,0 — — макс.

СИНТЕТИЧНИ Студено/60 °C 4,0 — макс.

ДЕЛИКАТНИ Студено/40 °C 3,0 — — — — 1000

ВЪЛНА Студено/40 °C 2,0 — — — — — 1000

ЦВЕТНИ Студено/60 °C 7,0 — — 1000

БЪРЗА 30 30’ Студено/30 °C 3,0 — — — — — — макс.

ИЗПЛ. И ЦЕНТР. — макс. — — — — — — макс. —

ЦЕНТРОФУГИ-
РАНЕ — макс. — — — — — — — — макс. — — —

ИЗЦЕЖДАНЕ — макс. — — — — — — — — — — — —

РИЗИ Студено/40 °C 3,0 — — — — 1000

ПУХЕНИ 
ЗАВИВКИ Студено/60 °C 3,5 — 1000

СПАЛНО 
БЕЛЬО Студено/95 °C 3,5 — макс.

КАШМИР Студено/40 °C 2,0 — — — — — 400

СПОРТ Студено/40 °C 4,0 — — макс. —

ДЪНКИ Студено/60 °C 6,0 1000

БЕБЕШКИ 
ДРЕХИ Студено/60 °C 6,0 1000

МИНИ 
ЗАРЕЖДАНЕ Студено/40 °C 1,0 — — — — макс.

Избираемо/опционално — Не е избираемо/приложимо Необходимо Опционално
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Следвайте препоръките на етикетите за грижи на 
прането.

ЕКО ПАМУК
Нормално замърсени памучни дрехи. 
Стандартна програма за памучни дрехи 
при 40 °C и 60 °C и най-изгодна по 
отношение на комбинираната консумация на вода и 
енергия за пране на памучни дрехи.
Стойностите на енергийния етикет са въз основа на 
тази програма

ПАМУК
Нормално до силно замърсени издръжливи 
памучни и ленени изделия, като хавлиени 
кърпи, бельо, покривки и т.н.

СМЕСЕНИ
Леко до нормално замърсено пране от 
издръжливи памучни, ленени, изкуствени 
влакна или техни смеси. 1-часова програма.

СИНТЕТИЧНИ
Нормално замърсени дрехи от изкуствени 
влакна (като полиестер, полиакрил, вискоза и 
т.н.) или техни смеси с памук.

ДЕЛИКАТНИ
Фино пране от деликатни тъкани, което се 
нуждае от внимателно боравене.

ВЪЛНА
Вълнени тъкани с етикет Woolmark и 
обозначени като годни за машинно пране, 
както и тъкани от коприна, лен, вълна и 
вискоза с означение „за пране на ръка“.

БЪРЗА 30
Леко замърсено пране от памучни, ленени, 
изкуствени влакна и техни смеси.  
Освежаваща програма за пране без петна.

ЦВЕТНИ
Леко до нормално замърсено пране от 
памучни, изкуствени влакна или техни смеси; 
както и деликатни изделия. Допринася за 
запазването на цветовете.

ИЗПЛ. И ЦЕНТР.
Програма за отделно изплакване и 
интензивно центрофугиране. За издръжливо 
пране.

ЦЕНТРОФУГИРАНЕ
Отделна програма за интензивно 
центрофугиране. За издръжливо пране.

30’

ИЗЦЕЖДАНЕ
Отделна програма за източване на водата без 
центрофугиране.

СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ
За да зададете една от следните програми, 
изберете позицията за специални програми. 
Натиснете клавишите НАДОЛУ и НАГОРЕ, за да 
изберете една от посочените по-долу програми. 
Избраната програма е отбелязана с „ > “.
Натиснете ключа ОК, за да потвърдите избраната 
програма. 

РИЗИ
Ризи, блузи и фино бизнес облекло от памучни, 
изкуствени влакна или техни смеси.

ПУХЕНИ ЗАВИВКИ
Големи артикули като спални чували, подходящи за 
пране одеяла, изтривалки за баня, възглавници и 
завивки, напълнени с пера или синтетичен материал.

СПАЛНО БЕЛЬО
Бяло или цветно спално бельо от памук и синтетични 
влакна или техни смеси.

КАШМИР
Висококачествени облекла от кашмир, обозначени 
като подходящи за пране в машина или на ръка.

СПОРТ
Нормално замърсени и потни спортни дрехи от 
памучно жарсе или микрофибър.
Включва цикъл за предпране – можете да добавите 
препарат и в отделението за предпране. Не 
използвайте омекотител.

ДЪНКИ
Нормално замърсени памучни дънкови облекла от 
здрави подобни на дънки тъкани, като панталони и 
якета.

БЕБЕШКИ ДРЕХИ
Нормално замърсени бебешки дрехи от памук и/или 
лен.
Замърсяванията се изплакват дори по-обстойно, 
което допринася за защитата на чувствителната кожа 
на бебето.

МИНИ ЗАРЕЖДАНЕ
Памучно и/или синтетично пране от стабилни видове 
тъкани.
Идеална програма за пране на малко количество 
дрехи по икономичен начин. 

ПРОГРАМИ
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Тези данни може да се различават в дома Ви поради 
различните условия на входната температура на водата, 
налягането на водата и др.

ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

ПРОГРАМА ТЕМПЕРАТУРА
(°C)

НАТОВАРВАНЕ 
(KG)

ВОДА 
(L)

ЕНЕРГИЯ 
(KWH)

ПРИБЛИЗИТЕЛНА 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 

ПРОГРАМАТА (Ч:МИН) 

ПРИБЛ. СЪДЪРЖАНИЕ НА  
ОСТАТЪЧНА ВЛАЖНОСТ  

(%)
БЕЗ „БЪРЗО“ С „БЪРЗО“

Смесени 40 7,0 67 0,50 01:00 00:55 55

Памук 95 12.0 (макс.) 126 3,50 03:15 -- 55

Памук 60 12.0 (макс.) 120 2.00 02:35 01:55 55

Памук 40 12.0 (макс.) 94 1,70 03:30 02:10 55

Синтетични 60 4,0 58 1,20 02:20 01:20 35

Синтетични 40 4,0 55 0,80 02:20 01:20 35

ЕКО ПАМУК 60 12.0 (макс.) 63 0,51 06:00 04:00 53

ЕКО ПАМУК 60 6,0 43 0,46 04:00 * 53

ЕКО ПАМУК 40 6,0 43 0,43 04:00 * 53

Стойности, измерени в нормални условия в 
съответствие с IEC/EN 60456. Стойностите за вода, 
енергия и остатъчно съдържание на влага се отнасят за 
настройката по подразбиране на програмите, без опции.
макс. = максимален капацитет за натоварване на 
пералната машина
Шумовите стойности, дадени на етикета, се отнасят за 
работата на уреда след окончателното му монтиране и 
поставяне на лепящи подложки, закрепени в долната 
част на пералнята според отделните указания.

* Продължителност, посочена след отчитане на 
натоварването
Еко памук е стандартната програма за пране на нормално 
замърсени памучни изделия и е най-ефективната програма 
по отношение на комбинирано потребление на вода и 
електроенергия. С цел пестене на енергия реалната 
температура на водата е възможно да се отклонява от 
посочената температура на цикъла.
Потреблението на енергия в изключен режим е 0,25 W/в 
режим на оставена включена е 0,25 W.

Вижте диаграмата на програмите, за да проверите дали 
има налични опции за избраната програма

ОПЦИИ, които са избираеми чрез 
бутона „Опции“

Предпране
Допринася за почистването на силно 
замърсено пране, като добавя фаза на 
предпране към избраната програма за пране. 
Удължава програмата с около 20 минути.
За добавяне на препарат към фазата за 
предварително пране
• автоматично: уверете се, че системата за 

автоматично дозиране е активирана (вж. ФУНКЦИИ/ 
Автоматично дозиране)

• ръчно: добавете частта от препарата за фазата за 
предпране направо в барабана в топка за препарат, 
преди да стартирате програмата.

Горещо завършване
Програмата завършва с фаза на топло изплакване. 
Отпуска нишките в прането Ви и създава 
комфортно усещане за топлина при изваждане на 
прането скоро след края на програмата.

Петна 15
Допринася за премахване на всички 
видове петна, освен мазнина/масло.
Програмата започва с фаза за пране със 
студена вода. Удължава програмата с около 10 минути.

При упорити петна се препоръчва предварително 
третиране.
Не може да се избира за Памук 95 °C.

Цветни 15 
Допринася за запазването на цветовете 
на прането, като го пере със студена вода 
(15 °C). Спестява енергия, използвана за 
загряване на водата, като същевременно 
осигурява добри резултати от прането.
Подходяща за леко замърсени цветни дрехи 
без петна.
• Уверете се, че перилният препарат е подходящ за 

пране при ниски температури (15 или 20°C).
• Не може да се избира за Памук 95°.

Освежаващо завъртане 
Допринася за запазването на свежестта на 
прането Ви, ако не можете да го извадите от 
машината веднага след края на програмата.
Пералната машина ще започне да завърта 
прането периодично няколко минути след края на 
програмата. Това продължава до около 6 часа след 
края на програмата за пране. Можете да го спрете по 
всяко време с натискане на произволен бутон; 
вратичката се отключва и можете да извадите прането.

Тежки замърсявания 
Допринася за почистването на силно замърсено 
пране с петна, като оптимизира ефективността 
на добавките за отстраняване на петна.

ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРИ
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Когато запасът от препарат/ омекотител за тъкани в 
един от резервоарите намалее значително, на 
дисплея се показва предупреждение за ниско ниво 
при включване на пералната машина и също така в 
края на програмата. В допълнение осветлението на 
бутона за съответния резервоар мига няколко пъти. 
Когато съобщението се появи за първи път, запасът в 
посочения резервоар обикновено е достатъчен за 
още около две или три програми. 
Когато запасът от препарат/ омекотител за тъкани в 
един от резервоарите се изчерпи напълно, дисплеят 
показва предупреждение за празен резервоар и ви 
информира, че е възможно само ръчно дозиране. 
Светлината на бутона на празния резервоар мига 
няколко пъти. Трябва или да напълните празния(те) 
резервоар(и), или да дозирате препарата ръчно.
В случай че искате трайно да деактивирате функцията за 
Автоматично дозиране (тъй като предпочитате винаги 
да дозирате ръчно), натиснете бутона „Настройки“, 
изберете Автоматично дозиране и задайте функцията на 
Изкл. За да можете да използвате функцията отново 
по-късно, тя трябва да се зададе на Вкл.
ВАЖНО:
• Никога не зареждайте резервоарите с препарати 

на прах; прахът може да се използва само за ръчно 
дозиране

• Омекотителят не може да се дозира ръчно; той 
може да се използва само в Резервоар 2 на 
системата за автоматично дозиране.

Дистанционно управление 6th Sense Live
Функцията 6th Sense Live позволява 
дистанционно наблюдаване и управление на 
пералната машина с помощта на смартфон или 
таблет. За да използвате тази функция, трябва 
успешно да свържете машината с домашната си 
безжична мрежа и към интернет, като следвате 
процедурата за настройка, описана в Ръководство за 
употреба и грижи (Функция 6th Sense Live/ Раздел 
Процедура по настройка).
Можете да наблюдавате състоянието на пералната си 
машина по всяко време с помощта на приложението 
6thSense Live. Ако искате да контролирате уреда 
дистанционно (например: да задавате и стартирате 
програма), дистанционното управление трябва да е 
активирано.
За да активирате дистанционното управление:
• Уверете се, че маршрутизаторът е включен и 

свързан към интернет.
• Включете пералната машина.
• Заредете прането, затворете вратичката, 

добавете препарат и се уверете, че кранът на 
водата е отворен.

• Уверете се, че индикаторът за състоянието на 
връзката свети непрекъснато.

• Натиснете бутона за дистанционно 
управление, вратата се заключва и бутоните и 
клавишите на контролния панел се деактивират. 
Единствените все още активни контроли са 
„Дистанционно управление“, „Вкл./Изкл.“ и 
„Заключване на бутоните“.

• Пералната машина вече е в режим Дистанционно 
управление и е готова за управление с 
приложението 6thSense Live.

• Ако стартирате програма дистанционно, в края на 
програмата пералната машина ще излезе 
автоматично от режим Дистанционно управление и 
ще се изключи.

Добавете съответно количество добавка в прането за 
премахване на петна (прах) в отделението за ръчно 
дозиране на препарат заедно с Вашия перилен 
препарат (само на прах). Може да удължи програмата 
с до 15 минути. 
Подходяща за употреба с препарати за отстраняване 
на петна на базата на кислород и избелващи 
средства. 
Не трябва да се използват хлорни и 
перборатни избелители!

Интензивно изплакване
Допринася за избягването на остатъци от 
перилен препарат, като удължава фазата на 
изплакване. 
Особено подходяща за бебешко пране, за лица, 
страдащи от алергии, и за области с мека вода.

Бърз
Позволява по-бързо пране.
Препоръчва се само за леко замърсено пране.
Не може да се избира за Памук 95 °C.

ФУНКЦИИ

Автоматично дозиране
Автоматично дозира течни препарати и 
омекотител за тъкани (при необходимост) 
от резервоарите на дозатора за препарат. 
За да може дозирането да е правилно, тази 
функция трябва да се настрои както е 
посочено в раздел ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ/ 
Автоматично дозиране и съгласно 
подробното описание в РЪКОВОДСТВОТО 
ЗА УПОТРЕБА И ГРИЖИ/ АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ – 
ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ. 
След като завършите настройката, се уверете, че 
резервоарите са запълнени с препарат/ омекотител 
за тъкани съгласно избраната конфигурация: 
• Ако използвате омекотител за тъкани:

 » Резервоар 1: препарат
 » Резервоар 2: омекотител за тъкани

При тази конфигурация, когато настройвате 
програма, бутоните за Резервоар 1 и Резервоар 2 
светват, за да покажат, че ще се дозира правилно 
количество препарат и омекотител след стартиране 
на програмата. Ако в определени случаи не желаете 
да се дозира омекотител, просто деактивирайте 
Резервоар 2, като натиснете съответния бутон.
• Ако не използвате омекотител за тъкани:

 » Резервоар 1: основен препарат
 » Резервоар 2: вторичен препарат

При тази конфигурация, когато настройвате 
програма, можете да изберете само един резервоар. 
Уверете се, че е избран правилният резервоар 
според препарата, който искате да използвате за 
избраната програма. Препаратът ще се дозира само 
от резервоара, за който съответният бутон свети. 
Ако от време на време предпочитате да дозирате 
препарата ръчно (например тъй като искате да 
използвате друг препарат), просто деактивирайте 
резервоарите, като натиснете бутоните, и добавете 
препарата в отделението за ръчно дозиране. 
Деактивирането на резервоарите ще важи само за 
една програма. Функцията за автоматично дозиране 
ще се активира отново автоматично за следващата 
програма, която настроите. 

1
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За да излезете от дистанционното управление ръчно:
• Докато машината е в режим на дистанционно 

управление, натиснете бутона „Дистанционно 
управление“ отново. Контролният панел на 
пералната машина ще се активира отново.

Задържане на изплакването  
(избираемо с бутона Центрофугиране)
Изключва автоматичното центрофугиране на 
прането в края на програмата. Прането остава 
във водата от последното изплакване, на дисплея се 
посочва задържането на изплакването и програмата 
не продължава.
Подходяща за деликатно пране, което не е 
подходящо за центрофугиране или което следва да 
се центрофугира при ниска скорост. Не е подходяща 
за коприна.
За да изберете „Задържане на изплакването“:
• Натиснете бутон „Центрофугиране“; изберете 

„Задържане на изплакването“. Символът за 
задържане на изплакването светва на дисплея.

Дисплеят показва кога програмата е достигнала 
фаза на задържане на изплакването. Изберете:
• източване на водата без центрофугиране: 

натиснете бутона Центрофугиране или 
клавиша НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да изберете 
скорост на центрофугиране „0“. Или изберете 
програма Източване. След това натиснете  
„Старт/Пауза“: водата ще се източи и програмата 
ще завърши.

• центрофугиране на прането:  
скоростта на центрофугиране по 
подразбиране мига – стартирайте цикъла 
за центрофугиране, като натиснете  
„Старт/Пауза“. Или изберете друга скорост 
на центрофугиране, като натиснете бутона 
Центрофугиране и клавиша НАГОРЕ или 
НАДОЛУ, и натиснете „Старт/Пауза“.

Край след
Позволява завършването на прането в 
определен час чрез настройване на отлагане 
до края на програмата. 
Изберете отлагане до 23:30 часа. Само ако 
добавяте препарат ръчно: използвайте препарат на 
прах - а не течен - с тази функция за зареждане на 
отделението за препарат за ръчно дозиране.
Изберете програма, температура и опции.
• Натиснете бутона „Край след“ – бутонът светва.
• Натиснете клавишите НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да 

изберете отлагане до 23:30 часа.
• Натиснете „Старт/Пауза“ – започва обратното 

броене на отлагането. На дисплея се извежда 
периода за „Край след“ (= време до края на 
програмата), както и продължителността на 
програмата по подразбиране.

• Програмата се стартира автоматично навреме, за 
да завърши в края на периода на отлагане. При 
стартиране на програмата отлагането на дисплея се 
заменя с текущото състояние на програмата.

За да отмените отлагането
• или натиснете „Старт/Пауза“, за да отмените 

отлагането; за да стартирате избраната програма 
незабавно, натиснете „Старт/Пауза“ отново

• или натиснете и задръжте „Вкл./Изкл.“, за да 
отмените цялата настройка за програма.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ 
За да заключите бутоните и клавишите на 
контролния панел срещу нежелано 
управление.
За заключване:
• Пералната машина трябва да е включена.
• Натиснете и задръжте бутона за опции, 

докато дисплеят покаже, че клавишите са 
заключени. Сега бутоните и клавишите са 
заключени; работи само Вкл./Изкл.

Ако изключите и след това включите пералната 
машина, заключването за деца остава активно, 
докато не го отключите.
За да отключите: натиснете и задръжте бутона за 
опции отново за най-малко 3 секунди, докато 
дисплеят покаже, че клавишите са отключени.

ИНДИКАТОРИ

Вратичката може да се отвори

 Наблюдаване на енергия/  вода
Предоставя обратна връзка за 
потреблението на енергия и вода при 
настройката Ви за програма. 
Колкото по-малко индикатори светят, 
толкова по-икономична е настройката 
Ви за програма. Може да се регулира и след фазата 
на определяне на количеството пране.

Неизправност: Съблюдавайте 
съобщението на екрана.
В случай на неизправности вижте раздела за 
отстраняване на неизправности в ръководството за 
употреба и поддръжка.

Декалциране
Съобщение на екрана ще Ви напомня редовно да 
декалцирате пералната машина. Намерете подходящ 
препарат за декалциране за пералната машина на 
www.whirlpool.eu.
За да отмените напомнянето на дисплея, натиснете 
клавиша ОК.

Състояние на връзката
Ако вашата перална машина вече е свързана 
с интернет (вж. раздел Дистанционно 
управление 6thSense Live/ Процедура по 
настройка в Ръководството за употреба и грижи), 
този индикатор предоставя обратна връзка относно 
състоянието на връзката с интернет чрез вашия 
WiFi маршрутизатор.
Когато включите пералната машина, индикаторът за 
състоянието на връзката мига: пералната машина 
търси връзка. Когато той започне да свети 
непрекъснато, това означава, че уредът е надлежно 
свързан с интернет.
Силата на безжичния сигнал се показва с индикатор 
(когато всички елементи на индикатора светят, 
сигналът е силен).
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА УРЕДА
WWW Можете да изтеглите продуктовия фиш с 

енергийните данни за този уред от уебсайта на 
Whirlpool http://docs.whirlpool.eu 

КАК ДА СЕ СНАБДИТЕ С РЪКОВОДСТВОТО ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
> WWW Свалете Ръководството за употреба 
и поддръжка от нашия уебсайт  
http://docs.whirlpool.eu (можете да 
използвате този QR код), като посочите 
търговския код на продукта.
> Друга възможност е да се свържете с нашия отдел 
за следпродажбено обслужване на клиенти 

СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА 
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Информацията за контакт е 
приведена в ръководството за 
гаранционно обслужване. 
При контакт с отдела за 
следпродажбено обслужване 
на клиенти, моля, съобщавайте 
кодовете, посочени на 
идентификационната табелка 
на вашия уред.
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