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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

precautions, including the following:
WARNING: 

Read all instructions before using the dryer.
Keep a minimum clearance of 100 mm (4 in.) between the
rear of the dryer and any wall.  
The operation of this appliance may affect the operation of
other types of appliances which take their air supply for safe
combustion from the same room. There has to be adequate
ventilation to replace exhausted air and thus avoid the
back-�ow of gases into the room from appliances burning
other fuels, including open �res, when operating the tumble
dryer. If in doubt, consult the appliance manufacturers.   

Do not obstruct the air supply to the dryer (see Installation
Instructions for minimum clearances). 
Do not place items exposed to cooking oils in your dryer.
Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when
exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The
items become warm causing an oxidation reaction in the oil.
Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items
can become hot enough to catch �re. Piling, stacking or
storing oil-affected items can prevent heat from escaping
and so create a �re hazard.   

If it is unavoidable to dry in the dryer items that have been
soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol,
petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax
removers, or that have been contaminated by hair care
products, should be washed in hot water with an extra
amount of detergent before being dried in the dryer. These
items may give off vapours that could ignite or explode. Such
washing will reduce, but not eliminate, the hazard.   

This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instructions concerning
use of the appliance by persons responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance. 

The dryer should not be used if industrial chemicals have
been used for cleaning. 

Before the dryer is removed from service or discarded,
remove the doors to the drying compartment. 
Do not reach into the dryer if the drum is moving. A door
switch is �tted for your safety. 

Do not install or store the dryer where it will be exposed
to the weather. 
Do not tamper with controls.
Do not continue to use this appliance if it appears to be
faulty. 

Do not repair or replace any part of the dryer or attempt
any maintenance unless speci�cally recommended in this
Use and Care Guide. Repairs and servicing should only
be carried out by competent service personnel.  

Do not use fabric softeners or products to eliminate static
unless recommended by the manufacturer of the fabric
softener or product. Follow their instructions. 

Clean dryer lint screen before or after each load. Do not
operate dryer without lint screen in place. 

Keep area around the exhaust and inlet openings and
adjacent surrounding areas free from the accumulation of
lint, dust, and dirt. 
The interior of the dryer and exhaust vent should be
cleaned periodically by quali�ed service personnel. 
See Installation Instructions for earthing instructions.
Do not dry unwashed items in this dryer.

Items such as foam rubber (latex foam), shower caps,
waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or
pillows �tted with foam rubber pads must only be dried
on a clothesline.  

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: Never stop a tumble dryer cycle before the
end of the drying cycle unless all items are quickly removed
and spread out so that the heat is dissipated.  

To reduce the risk of �re, electric shock, or injury to persons when using the dryer, follow basic

The �nal part of a tumble dryer cycle occurs without heat
(cool down cycle) to ensure that the items are left at a
temperature that ensures the items will not be damaged. 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly quali�ed
person in order to avoid a hazard.  
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

precautions, including the following:
WARNING: 

Read all instructions before using the dryer.
Keep a minimum clearance of 100 mm (4 in.) between the
rear of the dryer and any wall.  
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petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax
removers, or that have been contaminated by hair care
products, should be washed in hot water with an extra
amount of detergent before being dried in the dryer. These
items may give off vapours that could ignite or explode. Such
washing will reduce, but not eliminate, the hazard.   

This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instructions concerning
use of the appliance by persons responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance. 

The dryer should not be used if industrial chemicals have
been used for cleaning. 

Before the dryer is removed from service or discarded,
remove the doors to the drying compartment. 
Do not reach into the dryer if the drum is moving. A door
switch is �tted for your safety. 

Do not install or store the dryer where it will be exposed
to the weather. 
Do not tamper with controls.
Do not continue to use this appliance if it appears to be
faulty. 

Do not repair or replace any part of the dryer or attempt
any maintenance unless speci�cally recommended in this
Use and Care Guide. Repairs and servicing should only
be carried out by competent service personnel.  

Do not use fabric softeners or products to eliminate static
unless recommended by the manufacturer of the fabric
softener or product. Follow their instructions. 

Clean dryer lint screen before or after each load. Do not
operate dryer without lint screen in place. 

Keep area around the exhaust and inlet openings and
adjacent surrounding areas free from the accumulation of
lint, dust, and dirt. 
The interior of the dryer and exhaust vent should be
cleaned periodically by quali�ed service personnel. 
See Installation Instructions for earthing instructions.
Do not dry unwashed items in this dryer.

Items such as foam rubber (latex foam), shower caps,
waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or
pillows �tted with foam rubber pads must only be dried
on a clothesline.  

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: Never stop a tumble dryer cycle before the
end of the drying cycle unless all items are quickly removed
and spread out so that the heat is dissipated.  

To reduce the risk of �re, electric shock, or injury to persons when using the dryer, follow basic

The �nal part of a tumble dryer cycle occurs without heat
(cool down cycle) to ensure that the items are left at a
temperature that ensures the items will not be damaged. 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly quali�ed
person in order to avoid a hazard.  

Bezpieczeństwo użytkowania pralki

Bezpieczeństwo własne i innych jest bardzo ważne.
W niniejszej instrukcji oraz na samym urządzeniu umieściliśmy wiele ważnych komunikatów bezpieczeństwa. Należy zawsze 
zapoznawać się ze wszystkimi komunikatami bezpieczeństwa i ich przestrzegać.

To jest symbol zagrożenia bezpieczeństwa.
Symbol ten informuje o potencjalnych zagrożeniach mogących spowodować śmierć lub zranienie 
użytkownika lub innych osób.
Wszystkie komunikaty bezpieczeństwa oznaczone są symbolem zagrożenia i słowami: 
„NIEBEZPIECZEŃSTWO” lub „OSTRZEŻENIE”. Słowa te oznaczają:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

Niezastosowanie się do instrukcji natychmiast 
grozi śmiercią lub poważnym urazem.

Niezastosowanie się do instrukcji grozi śmiercią 
lub poważnym urazem.

Wszystkie komunikaty bezpieczeństwa będą informowały, na czym polega potencjalne zagrożenie, jak zmniejszyć ryzyko urazu 
oraz co może się stać w przypadku niezastosowania się do instrukcji.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub zranienia osób podczas korzystania z urządzenia, 
należy stosować podstawowe środki ostrożności, między innymi:

 Przed rozpoczęciem użytkowania pralki zapoznaj się 
ze wszystkimi instrukcjami. 

 Nie pierz rzeczy wcześniej czyszczonych, pranych, 
moczonych lub zaplamionych benzyną, rozpuszczalnikami 
do prania chemicznego lub innymi substancjami 
łatwopalnymi lub wybuchowymi, gdyż wydzielają one 
opary, które mogą ulec zapłonowi lub wybuchowi.

 Nie dodawaj do wody używanej w praniu benzyny, 
rozpuszczalników do prania chemicznego ani 
innych substancji łatwopalnych ani wybuchowych. 
Substancje te wydzielają opary, które mogą ulec 
zapłonowi lub wybuchowi.

 W pewnych warunkach w instalacji gorącej wody 
nieużywanej przez co najmniej 2 tygodnie może 
wytwarzać się wodór. WODÓR JEST GAZEM 
WYBUCHOWYM. Jeśli instalacja gorącej wody nie była 
używana przez co najmniej 2 tygodnie, wówczas przed 
rozpoczęciem korzystania z pralki otwórz wszystkie 
zawory gorącej wody, tak aby gorąca woda wypływała 
z nich przez kilka minut. Pozwoli to uwolnić nagromadzony 
wodór. Ponieważ gaz ten jest łatwopalny, nie wolno w tym 
czasie palić tytoniu ani używać otwartego ognia.

 To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez 
dzieci ani osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, 
czuciowej lub psychicznej, lub osoby bez doświadczenia 
lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod 
nadzorem lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego 
użytkowania przekazaną przez osobę odpowiadającą 
za ich bezpieczeństwo. Osoby takie muszą także zdawać 

sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń związanych 
z użytkowaniem urządzenia.

 Dzieci nie mogą wykonywać czynności konserwacyjnych 
ani czyszczenia urządzenia bez nadzoru.

 Nie wolno pozwalać dzieciom na bawienie się 
urządzeniem.

 Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny przebywać 
w pobliżu pralki bez stałego nadzoru dorosłych.

 Przed wycofaniem pralki z eksploatacji lub przed jej 
usunięciem zdemontuj drzwiczki lub pokrywę.

 Nie sięgaj ręką do wnętrza urządzenia, gdy bęben, 
zbiornik lub mieszadło są w ruchu.

 Nie instaluj ani nie przechowuj pralki w miejscu 
narażonym na działanie czynników atmosferycznych.

 Nie modyfikuj elementów panelu sterowania.
 Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli wydaje ci się, 

że działa wadliwie.
 Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części pralki ani 

nie przeprowadzaj konserwacji, jeśli nie zalecono tego 
wyraźnie w Instrukcji użytkowania i konserwacji. Naprawy 
i serwisowanie urządzania powinny być przeprowadzane 
wyłącznie przez kompetentny personel serwisu 
technicznego.

 Zob. instrukcję uziemienia w Instrukcji montażu.
 W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, w celu 

uniknięcia zagrożenia, należy zlecić jego wymianę przez 
firmę Whirlpool lub jej serwis techniczny lub podobnie 
wykwalifikowaną osobę.

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ
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DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 Nie korzystaj z pralki, jeżeli wydaje ci się, że jest uszkodzona lub działa wadliwie. Skontaktuj się z właścicielem pralki, 
aby przeprowadzić odpowiednie naprawy.

 Nie korzystaj z pralki, jeżeli do czyszczenia użyto przemysłowych środków chemicznych.

Co nowego pod pokrywą?
Nowa pralka będzie działać inaczej niż starsza pralka z mieszadłem.

Blokada pokrywy
Jeżeli świeci się kontrolka Blokady pokrywy, pokrywa jest 
zablokowana i nie można jej otworzyć. Jeżeli kontrolka się 
nie świeci, pokrywa jest odblokowana i można ją otworzyć. 
Jeżeli musisz otworzyć pokrywę, aby dodać kolejne 
ubranie, musisz nacisnąć przycisk START/STOP/PAUZA/
ODBLOKOWANIE POKRYWY i poczekać na odblokowanie 
pokrywy. Pokrywa odblokuje się, a kontrolka Blokady 
pokrywy zaświeci się dopiero po ustaniu ruchu bębna 
pralki. W zależności od tego, w którym momencie cyklu 
próbujesz go wstrzymać, odblokowanie pokrywy może 
zająć od kilku sekund do kilku minut.

Odgłosy
Na różnych etapach cyklu prania z pralki mogą 
dobiegać odgłosy pracy i przerw w pracy, które różnią 
się od tych charakterystycznych dla poprzedniej 
pralki. Możesz na przykład usłyszeć na początku 
cyklu trzaskanie i brzęczenie, gdy blokada pokrywy 
przechodzi automatyczne sprawdzenie. Z pralki 
będą dobiegać także różne rodzaje brzęczenia 
i odgłosy wirowania, gdy mieszadło będzie sprawdzać 
wyważenie wsadu lub przesuwać wsad. Czasami, 
podczas namaczania, nie będzie w ogóle słychać 
żadnych dźwięków.

WAŻNE:
• Pralka nie uruchomi się, jeżeli pokrywa jest otwarta.
• Pralka nie zacznie napełniania wodą, dopóki pokrywa nie zostanie zamknięta.
• Cykl prania zostanie anulowany, a woda zostanie automatycznie odprowadzona, jeżeli pokrywa pozostanie otwarta 

na dłużej niż 10 minut.

Specyfikacje
Opisywane urządzenia są sprzedawane w wielu regionach, 
w których obowiązują różne wymogi dotyczące pomiaru ich 
pojemności. Poniżej przedstawiono kilka obowiązujących 
postaci stosowanych miar umieszczonych na produkcie:
Pojemność w kilogramach suchego prania: Miara wagi, 
która odzwierciedla maksymalny rozmiar wsadu, który można 
umieścić w pralce.
Pojemność wg GULF (GSO): Miara pojemności 
odzwierciedlająca pojemność, przy której przeprowadzono 
testy wydajności.
Zużycie wody wg GULF (GSO): Zużycie wody deklarowane 
przez producenta dla danego cyklu.
WAŻNE: Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego 
oraz do stosowania:
• w pomieszczeniach socjalnych w sklepach, biurach i innych 

zakładach pracy,
• w gospodarstwach rolnych;
• przez gości w hotelach, motelach i innych placówkach 

oferujących zakwaterowanie;
• w pensjonatach;
• w obszarach wspólnych bloków mieszkalnych 

lub w pralniach samoobsługowych.

Modele 3LWTW4705FW0
3LWTW4815FW0

4KWTW4605FW0
4KWTW4705FW0
4KWTW4815FW0
4KWTW4845FW0

Napięcie znamionowe 220-240 V 220-240 V
Częstotliwość 
znamionowa

50 Hz 60 Hz

Prąd znamionowy 
(maksymalnie)

4,0 A 4,0 A

Pojemność 
w kilogramach suchego 
prania (maksymalna)

15 kg 15 kg

Pojemność IEC 15 kg 15 kg
Pojemność wg GULF 
(GSO)

– 15 kg

Zużycie wody wg GULF 
(GSO)

– 153 l

Ciśnienie wody 
dopływowej (maks.)

862 kPa 862 kPa

Ciśnienie wody 
dopływowej (min.)

55 kPa 55 kPa

Ciśnienie wody 
dopływowej wg GULF 
(GSO) (maks.)

– 690 kPa

Ciśnienie wody 
dopływowej wg GULF 
(GSO) (min.)

– 138 kPa

Wysokość 1067 mm 1067 mm
Szerokość 699 mm 699 mm
Głębokość 686 mm 686 mm

UWAGA: Poziom ciśnienia akustycznego, Lpa: 58 dBA (niepewność, 
Kpa: +/-10 dBA).
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Panel sterowania i funkcje

POZIOM ZABRUDZENIA TEMP. PRANIA GŁĘBOKIE NAPEŁNIANIE

Lekkie
Średnie

Silne
Zimna

Chłodna Ciepła

Gorąca

Płukanie tylko 
w zimnej wodzie

Wył. Wł.

Odprowadzanie wody i wirowanie

Tylko pranie

Pranie szybkie

Tkaniny delikatne

Kolorowe Białe

Głębokie 
oczyszczanie

Duże objętości

Namaczanie

Płukanie 
i wirowanie

Jeans

Cykl

Pauza / Odblokowanie pokrywy
Przytrzymaj przez 3 sek., 

aby anulować

Rozpoznawanie 
i Napełnianie

Zasadnicze Płukanie Końcowe 
wirowanie

Koniec 
cyklu

Blokada 
pokrywy

Bardzo silne

Silne

Średnie

Lekkie

Ciepła

Gorąca

Chłodna

Zimna

Zimna kranowa

Pranie w głębokiej wodzie

Duże objętości

Pranie intensywne

Pranie szybkie

Odprowadzanie 
wody i wirowanie

Kolorowe

Normalne

Codzienne

Tkaniny delikatne

Namaczanie

Płukanie i wirowanie

Wył.

Wł.

Wył.

Wł.

POZIOM 
ZABRUDZENIA

TEMP. PRANIA DODATKOWE 
PŁUKANIE

NAMACZANIE 
WSTĘPNE

Jeans

Postęp

Start / Stop

Pauza / Odblokowanie pokrywy
Przytrzymaj przez 3 sek., 

aby anulować

Start / Stop

Rozpoznawanie 
i Napełnianie

Zasadnicze Płukanie Wirowanie Ukończone Zablokowane

Nie wszystkie funkcje i opcje są dostępne we wszystkich modelach.
Wygląd suszarki może się różnić.

POZIOM ZABRUDZENIA
Ustawienia Poziomu zabrudzenia dostosowują czas pracy 
mieszadła do potrzeb danego wsadu. Ustawienie Lekkie jest 
przeznaczone dla lekko zabrudzonych ubrań, a Silne dla ubrań, 
które do wypłukania zabrudzeń z tkaniny potrzebują dłuższego 
prania.

TEMP. PRANIA
Czujnik temperatury wykrywa i utrzymuje jednolitą temperaturę 
wody poprzez regulację dopływu ciepłej i chłodnej wody. 
Dzięki temu temperatura jest prawidłowa, co poprawia jakość 
prania przy jednoczesnej ochronie ubrań.
Wybierz temperaturę prania w zależności od rodzaju pranych 
tkanin i stopnia ich zabrudzenia. W celu osiągnięcia najlepszych 
rezultatów i postępowania zgodnie z instrukcjami na wszywkach, 
używaj do prania najcieplejszej wody, jaka będzie bezpieczna 
dla pranych tkanin.
UWAGI:
• Temperatura gorącej i zimnej wody zależy od temperatury 

wody doprowadzanej do pralki.
• Ciepła i chłodna woda będzie chłodniejsza niż w twojej 

poprzedniej pralce.
• Nawet podczas prania w zimnej i chłodnej wodzie do pralki 

może być doprowadzana pewna ilość wody ciepłej w celu 
utrzymania temperatury minimalnej.

GŁĘBOKIE NAPEŁNIANIE (w niektórych modelach)
Ustaw pokrętło w pozycji „WŁ.”, aby dodać więcej wody 
do dowolnego cyklu. Woda zostanie dodana automatycznie, 
a jej ilość będzie zależała od rozmiaru wsadu.
UWAGA: Pralka będzie nadal pracowała z użyciem mieszadła nawet 
w trakcie dodawania wody.

POKRĘTŁO WYBORU CYKLU PRANIA
Przy pomocy pokrętła wyboru cyklu prania wybierz jeden 
z dostępnych cykli w pralce. Przekręć pokrętło, aby wybrać cykl 
pasujący do danego wsadu. Szczegółowe opisy cykli znajdują się 
w rozdziale „Przewodnik po cyklach”.

PRZYCISK START/STOP/PAUZA/ODBLOKOWANIE 
POKRYWY
• Naciśnij, aby uruchomić wybrany cykl.
• Naciśnij ponownie, aby zatrzymać cykl i odblokować pokrywę.
• Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby anulować cykl.
UWAGA: Jeżeli pralka jest w trybie wirowania, odblokowanie 
pokrywy może zająć kilka minut.

Ręczne namaczanie ubrań:
Naciśnij przycisk START/STOP/PAUZA/ODBLOKOWANIE POKRYWY 
i nie otwieraj pokrywy. Gdy ubrania skończyły się namaczać przez 
określoną ilość czasu, naciśnij przycisk START/STOP/PAUZA/
ODBLOKOWANIE POKRYWY, aby wznowić przerwany cykl.
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KONTROLKA CYKLU

Kontrolka cyklu pokazuje postęp cyklu. Na każdym etapie procesu 
prania możesz zauważyć, że odgłosy pracy i przerw w pracy są inne 
niż w tradycyjnych pralkach.

ROZPOZNAWANIE I NAPEŁNIANIE

Cykl Rozpoznawanie 
i Napełnianie

Koniec 
cyklu

Końcowe 
wirowanie

PłukanieZasadnicze

Po naciśnięciu przycisku Start/Stop/Pauza/Odblokowanie 
pokrywy pralka napełni się wodą i rozpocznie cykl prania.

ZASADNICZE

Będzie słychać, jak mieszadło porusza wsadem. 
Dźwięki wydawane przez silnik mogą być różne na różnych 
etapach cyklu. Czas prania zależy od wybranego poziomu 
zabrudzenia.

PŁUKANIE

Gdy wsad będzie płukany i przesuwany w pralce, będzie słychać 
odgłosy podobne do tych podczas cyklu prania zasadniczego. 
Może być słychać przelotnie dźwięki uruchamiającego się silnika 
(krótkie brzęczenie), obracającego zbiornik podczas napełnienia.

KOŃCOWE WIROWANIE/WIROWANIE

W celu usunięcia wody wsad wiruje z coraz większą prędkością, 
zależną o wybranego cyklu.

KONIEC CYKLU/UKOŃCZONE

Ta kontrolka zapali się po zakończeniu cyklu. Dla osiągnięcia 
najlepszych rezultatów niezwłocznie wyjmij wsad z pralki.

BLOKADA POKRYWY/ZABLOKOWANE
Aby umożliwić szybsze wirowanie, pokrywa 
zostanie zablokowana i zapali się kontrolka 
Blokady pokrywy. Jeżeli kontrolka ta się 
świeci, pokrywa jest zablokowana i nie 
można jej otworzyć. Jeżeli kontrolka się nie 
świeci, pokrywa jest odblokowana i można 
ją otworzyć.

Jeżeli musisz otworzyć pokrywę, 
naciśnij przycisk START/STOP/PAUZA/
ODBLOKOWANIE POKRYWY.
Pokrywa zostanie odblokowana, gdy pralka 
się zatrzyma. Jeżeli wsad wirował z dużą 
prędkością, może to zająć kilka minut. 
Naciśnij ponownie przycisk START/STOP/
PAUZA/ODBLOKOWANIE POKRYWY, 
aby wznowić przerwany cykl.

DODATKOWE PŁUKANIE (w niektórych modelach)
Opcji tej można użyć, aby automatycznie dodać drugie płukanie 
do większości cykli.
UWAGA: Aby otworzyć pokrywę podczas płukania lub płukania 
dodatkowego po pierwszym wirowaniu, naciśnij przycisk START/
STOP/PAUZA/ODBLOKOWANIE POKRYWY, aby odblokować 
pokrywę.

NAMACZANIE WSTĘPNE (w niektórych modelach)
Opcji tej można użyć, aby automatycznie dodać namaczanie 
wstępne do cyklu prania. Ubrania będą się delikatnie obracać 
w detergencie i wodzie przez wybraną ilość czasu, co pomoże 
w usunięciu trudnych plam.

Aby zapewnić swoim tkaninom najlepszą ochronę, wybierz cykl, który najbardziej pasuje 
do pranego wsadu. Nie wszystkie cykle i opcje są dostępne we wszystkich modelach.

Przewodnik po cyklach

Rzeczy do wyprania: Cykle: Temperatura:* Prędkość 
wirowania: Szczegóły cyklu:

Solidne tkaniny, trwałe 
kolory, ręczniki, jeansy

Jeans Gorąca
Ciepła

Chłodna
Zimna

Zimna kranowa

Wysoka Cykl ten służy do prania silnie zabrudzonych lub solidnych 
rzeczy. Podczas tego cyklu płukanie odbywa się wyłącznie przez 
spryskiwanie wodą. Używaj tego cyklu do czyszczenia wnętrza pralki. 
Zob. „Konserwacja pralki”.

Silnie zabrudzone tkaniny 
białe

Białe Gorąca
Ciepła

Chłodna
Zimna

Zimna kranowa

Wysoka Podczas tego cyklu w odpowiednim momencie dodawany jest 
do wsadu wybielacz chlorowy w płynie, który zapewnia lepsze 
wybielenie silnie zabrudzonych białych tkanin. Cykl ten stanowi 
połączenie prania z dużą prędkością i wirowania z dużą prędkością. 
Najlepszy rezultat w usuwaniu zabrudzeń i plam uzyskasz, dodając 
do odpowiedniego zasobnika wybielacz chlorowy w płynie, wybielacz 
do tkanin kolorowych lub środek wspomagający pranie. Cykl ten 
może być także używany do prania solidnych tkanin kolorowych, 
takich jak ręczniki, bez stosowania wybielacza chlorowego w płynie.

Silnie zabrudzone tkaniny Głębokie 
oczyszczanie/ 

Pranie 
intensywne

Gorąca
Ciepła

Chłodna
Zimna

Zimna kranowa

Niska Zapewnia maksymalny czas i intensywność prania w celu 
usunięcia trudnych plam i zabrudzeń. Cykl ten służy do prania silnie 
zabrudzonych lub solidnych rzeczy.

Rzeczy o dużych 
rozmiarach, takie jak 
prześcieradła, śpiwory, 
małe koce, kurtki, 
dywaniki nadające się 
do prania.

Duże objętości Gorąca
Ciepła

Chłodna
Zimna

Zimna kranowa

Niska Cykl ten służy do prania dużych rzeczy, takich jak kurtki i małe koce. 
Pralka napełni się wystarczającą ilość wody, aby zamoczyć wsad 
przed rozpoczęciem prania zasadniczego w ramach cyklu, oraz 
utrzymuje wyższy poziom wody niż w innych cyklach.

*Płukanie tylko w zimnej wodzie.

Blokada 
pokrywy

Start / Stop
Pauza / Odblokowanie pokrywy

Przytrzymaj przez 3 sek., 
aby anulować

Cykl Rozpoznawanie 
i Napełnianie

Koniec 
cyklu

Końcowe 
wirowanie

PłukanieZasadnicze

Cykl Rozpoznawanie 
i Napełnianie

Koniec 
cyklu

Końcowe 
wirowanie

PłukanieZasadnicze

Cykl Rozpoznawanie 
i Napełnianie

Koniec 
cyklu

Końcowe 
wirowanie

PłukanieZasadnicze

Cykl Rozpoznawanie 
i Napełnianie

Koniec 
cyklu

Końcowe 
wirowanie

PłukanieZasadnicze

Cykl Rozpoznawanie 
i Napełnianie

Koniec 
cyklu

Końcowe 
wirowanie

PłukanieZasadnicze
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Przewodnik po cyklach
Aby zapewnić swoim tkaninom najlepszą ochronę, wybierz cykl, który najbardziej pasuje 
do pranego wsadu. Nie wszystkie cykle i opcje są dostępne we wszystkich modelach.

Rzeczy do wyprania: Cykle: Temperatura:* Prędkość 
wirowania: Szczegóły cyklu:

Silnie zabrudzone tkaniny Namaczanie Gorąca
Ciepła

Chłodna
Zimna

Zimna kranowa

Bez 
wirowania

Cykl ten służy do namaczania niewielkich zaschniętych plam 
na tkaninach. Pralka będzie używać naprzemiennie delikatnego 
wirowania i namaczania. Po upływie określonego czasu woda 
zostanie odprowadzona, ale pralka nie będzie wirować. Cykl jest 
ukończony.

Kostiumy kąpielowe 
i rzeczy wymagające 
płukania bez użycia 
detergentu

Płukanie 
i wirowanie

Płukanie tylko 
w zimnej wodzie

Wysoka Stanowi połączenie płukania i wirowania z dużą prędkością 
w przypadku wsadów wymagających dodatkowego cyklu 
płukania lub ukończenia prania po przerwie w dostawie prądu. 
Używaj go także do wsadów, które wymagają samego płukania.

Ubrania ociekające wodą 
i uprane ręcznie

Odprowadzanie 
wody i 

wirowanie

Nie dotyczy Wysoka Podczas tego cyklu stosowane jest wirowanie w celu skrócenia 
czasu suszenia ciężkich tkanin lub rzeczy wymagających szczególnej 
pielęgnacji pranych ręcznie. Używaj tego cyklu, aby odprowadzić 
wodę po anulowaniu cyklu lub zakończeniu cyklu po przerwie 
w dostawie prądu.

Rzeczy, które chcesz 
suszyć na wieszaku

Tylko pranie Gorąca
Ciepła

Chłodna
Zimna

Zimna kranowa

Bez 
wirowania

Ten cykl wykorzystuje mieszadło, ale bez wirowania ani 
odprowadzania wody.

Niewielkie wsady, ubrania 
bawełniane, z poliestru, 
plisowane

Pranie szybkie Gorąca
Ciepła

Chłodna
Zimna

Zimna kranowa

Wysoka Cykl ten służy do prania niewielkich, lekko zabrudzonych wsadów 
składających się z 2-3 rzeczy, których szybko potrzebujesz. 
Cechą tego cyklu jest płukanie poprzez spryskiwanie wodą.

Ubrania jedwabne 
nadające się do prania 
w pralce, bielizna, ubrania 
wełniane, które można 
prać

Tkaniny 
delikatne

Gorąca
Ciepła

Chłodna
Zimna

Zimna kranowa

Niska Cykl ten służy do prania lekko zabrudzonych ubrań, które 
na wszywce informacyjnej mają wskazane cykle „Jedwabie do prania 
w pralce” lub „Delikatne”. Drobne rzeczy należy przed praniem 
włożyć do siatkowych woreczków na ubrania. Cechą tego cyklu 
jest płukanie poprzez spryskiwanie wodą.

Ubrania bawełniane 
w jaskrawych lub 
ciemnych kolorach, 
pościel, ubrania 
codzienne i wsady 
mieszane

Kolorowe/ 
Pranie na zimno

Zimna
Zimna kranowa

Wysoka Zimna woda z dodatkową intensywnością prania delikatnie usuwa 
plamy, jednocześnie zapewniając ochronę tkanin. Ustawienia 
można dopasować według własnych preferencji, ale można używać 
wyłącznie ustawień z zimną wodą.

Tkaniny niewymagające 
prasowania, bawełniane, 
plisowane, pościel, 
tkaniny syntetyczne

Codzienne Gorąca
Ciepła

Chłodna
Zimna

Zimna kranowa

Niska Cykl ten służy do prania wsadów składających się z tkanin 
niewymagających prasowania, takie jak koszulki sportowe, bluzki, 
codzienne ubrania do pracy, ubrania plisowane i mieszanki tkanin.

Ubrania codzienne, 
wsady mieszane, jeansy, 
ręczniki, solidne tkaniny

Pranie 
w głębokiej 

wodzie

Gorąca
Ciepła

Chłodna
Zimna

Zimna kranowa

Wysoka Wykorzystuje dodatkową ilość wody i stosuje naprzemiennie różne 
tryby pracy pralki, aby usunąć zabrudzenia z silnie zabrudzonych 
wsadów mieszanych. Proces wykrywania poziomu wody może 
w przypadku niektórych rzeczy potrwać dłużej, ponieważ wchłaniają 
one więcej wody niż inne rodzaje tkanin.

Bez ubrań w suszarce Czyszczenie 
pralki

Gorąca
Ciepła

Chłodna
Zimna

Zimna kranowa

– Używaj tego cyklu co 30 prań, aby wnętrze pralki pozostało świeże 
i czyste. Cykl ten wykorzystuje wysoki poziom wody. Użyj tabletki 
do czyszczenia pralek lub wybielacza chlorowego w płynie, aby 
dokładnie wyczyścić wnętrze pralki. Tego cyklu nie należy przerywać. 
Zob. „Konserwacja pralki”.
WAŻNE: Podczas cyklu Czyszczenie pralki nie wkładaj do pralki 
ubrań ani innych rzeczy. Używaj tego cyklu przy pustym 
zbiorniku pralki.
UWAGA: Jeżeli dany model nie posiada cyklu Czyszczenie pralki, 
wnętrze pralki można wyczyścić, używając cyklu Duże objętości 
wraz z temperaturą ustawioną na gorącą wodę.

Ubrania bawełniane, 
pościele i mieszane 
wsady złożone z ubrań

Normalne Gorąca
Ciepła

Chłodna
Zimna

Zimna kranowa

Wysoka Cykl ten służy do prania normalnie zabrudzonych tkanin 
bawełnianych i mieszanych. Cechą tego cyklu jest płukanie poprzez 
stopniowe spryskiwanie wodą.

*Płukanie tylko w zimnej wodzie.



7

  

 

 

 

 

Użytkowanie pralki

OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarowe
Nigdy nie wkładaj do pralki rzeczy nasączonych benzyną 
ani innymi płynami łatwopalnymi.
Żadna pralka nie jest w stanie całkowicie usunąć oleju 
z tkanin.
Nie należy suszyć rzeczy, które kiedykolwiek były pokryte 
jakimkolwiek rodzajem oleju (w tym olejem spożywczym).
Niezastosowanie się do tego wymogu grozi śmiercią, 
wybuchem lub pożarem.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem
Włóż wtyczkę do uziemionego gniazda sieciowego.
Nie usuwaj bolca uziemiającego.
Nie używaj adaptera.
Nie używaj przedłużacza.
Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji grozi śmiercią, 
pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

1. Posortuj i przygotuj pranie 2. Dodaj środki do prania

• Opróżnij kieszenie. Monety, guziki i inne małe przedmioty 
mogą wpaść pod mieszadło i utknąć pod spodem, powodując 
powstawanie nieoczekiwanych dźwięków.

• Posortuj ubrania według zalecanego cyklu, temperatury wody 
i trwałości kolorów.

• Oddziel rzeczy silnie zabrudzone od lekko zabrudzonych.
• Oddziel rzeczy delikatne od solidnych tkanin.
• Nie susz ubrań, na których po praniu pozostały plamy, ponieważ 

ciepłe powietrze utrwali plamy na tkaninie.
• Odpowiednio zajmij się plamami.
• Zapnij suwaki i haftki, zawiąż troczki i szarfy, usuń wykończenia 

i ozdoby, których nie można prać.
• Napraw rozdarcia i pęknięcia, aby uniknąć dalszego uszkodzenia 

rzeczy podczas prania.

Pomocne wskazówki:
• Podczas prania rzeczy nieprzemakalnych lub wodoodpornych, 

rozłóż wsad równomiernie.
• Używaj siatkowych woreczków, aby uniknąć zaplątywania się ubrań 

podczas prania delikatnych lub drobnych rzeczy.
• Przewróć dzianiny na lewą stronę, aby uniknąć ich mechacenia. 

Oddziel ubrania, z których włókna schodzą, od tych, do których 
włókna łatwo przywierają. Włókna z ręczników, chodników i tkanin 
kordonkowych będą przywierać do tkanin syntetycznych, dzianin 
i sztruksów.

UWAGA: Aby uniknąć zniszczenia ubrań, zawsze zapoznawaj się 
i postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na wszywce.

Dodaj do zbiornika odmierzoną ilość detergentu (w proszku lub płynie) 
lub pojedynczą saszetkę do prania.

Jeżeli używasz środków wspomagających pranie, wybielaczy 
do tkanin kolorowych lub zmiękczacza do tkanin w kryształkach, 
umieść je na dnie zbiornika przed włożeniem ubrań.

UWAGA: Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby określić 
odpowiednią ilość środków piorących.
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3. Załaduj pranie do pralki 5. Wlej do zasobnika zmiękczacz 
do tkanin (w niektórych modelach)

Ułóż ubrania równomiernie w luźnych stosach 
wokół ściany zbiornika. Dla osiągnięcia 
najlepszych rezultatów nie układaj ubrań zbyt 
ciasno. Nie okręcaj większych rzeczy, takich 
jak prześcieradła, wokół mieszadła; ułóż 
je w luźnych stertach wokół boków zbiornika. 
Aby rzeczy mniej się plątały, spróbuj łączyć 
ze sobą rzeczy różnej wielkości.

Wlej do zasobnika odmierzoną ilość zmiękczacza 
do tkanin w płynie; zawsze postępuj zgodnie 
z zalecaniami producenta dotyczącymi 
odpowiedniej ilości zmiękczacza do tkanin 
w zależności od rozmiaru wsadu.

Rozcieńcz zmiękczacz do tkanin w płynie, wypełniając zasobnik ciepłą 
wodą do momentu aż płyn dojdzie do krawędzi. Zwróć uwagę na strzałki 
wskazujące maksymalny poziom napełnienia.

WAŻNE: Nie układaj rzeczy ciasno ani nie wpychaj ich do pralki na siłę. 
Aby rzeczy się najlepiej uprały oraz mniej gniotły i plątały, muszą one być 
w stanie swobodnie się poruszać.

Nie wlewaj zbyt dużej ilości, nie rozcieńczaj ani nie używaj większej 
ilości niż 236 ml. Nie używaj wybielaczy do tkanin kolorowych ani 
produktów wspomagających w tym samym cyklu, w którym używasz 
wybielacza chlorowego w płynie.

Przekręć pokrętło wyboru cyklu, aby wybrać pożądany cykl prania. 
Więcej informacji można znaleźć w „Przewodniku po cyklach”.

4. Wlej do zasobnika wybielacz chlorowy 
w płynie

6. Wybierz cykl

Wybielacz chlorowy 
w płynie

Pranie w głębokiej wodzie

Duże objętości

Pranie intensywne

Pranie szybkie

Odprowadzanie wody i 
wirowanie

Normalne

Codzienne

Tkaniny delikatne

Namaczanie

Płukanie i wirowanie

Kolorowe

Jeans

Wygląd suszarki może się różnić.

MAKSYMALNY 
POZIOM
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 7. Wybierz POZIOM ZABRUDZENIA 9. Wybierz GŁĘBOKIE NAPEŁNIANIE, 
DODATKOWE PŁUKANIE lub NAMACZANIE 
WSTĘPNE (w niektórych modelach)

8. Wybierz TEMP. PRANIA

10. Naciśnij przycisk START/STOP/
PAUZA/ODBLOKOWANIE POKRYWY, 
aby uruchomić cykl prania

Ustawienia Poziomu zabrudzenia dostosowują czas pracy mieszadła 
do potrzeb danego wsadu. Ustawienie Lekkie jest przeznaczone dla 
lekko zabrudzonych ubrań, a Silne dla ubrań, które do wypłukania 
zabrudzeń z tkaniny potrzebują dłuższego prania.

Po wybraniu cyklu wybierz pożądaną temperaturę prania, przekręcając 
pokrętło wyboru Temperatury do odpowiedniej pozycji w zależności 
od pranego wsadu. Wszystkie cykle płukania korzystają z zimnej wody 
kranowej.

UWAGA: Aby uniknąć zniszczenia ubrań, zawsze zapoznawaj się 
i postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na wszywce.

Temp. prania Sugerowane tkaniny
Gorąca
Dla oszczędności energii dodawana jest 
pewna ilość zimnej wody. Temperatura 
ta może być niższa niż w przypadku 
ustawienia grzałki na gorącą wodę.

Tkaniny białe i pastelowe 
Tkaniny trwałe Tkaniny silnie 
zabrudzone

Ciepła
Zostanie dodana pewna ilość zimnej 
wody, więc temperatura będzie niższa 
niż w twojej poprzedniej pralce.

Jaskrawe kolory Tkaniny 
średnio i lekko zabrudzone

Chłodna
Aby ułatwić usuwanie plam 
i rozpuszczanie detergentów może 
zostać dodana ciepła woda. Chłodna 
woda jest nieco cieplejsza niż zimna.

Tkaniny, które farbują 
lub bledną Tkaniny lekko 
zabrudzone

Zimna
To temperatura wody płynącej z baterii. 
Jeżeli zimna woda płynąca z kranu jest 
bardzo zimna, aby ułatwić usuwanie 
plam i rozpuszczanie detergentów może 
zostać dodana ciepła woda.

Tkaniny w ciemnych 
kolorach, które farbują 
lub bledną Tkaniny lekko 
zabrudzone

Zimna kranowa
To temperatura wody płynącej z baterii. Tkaniny w ciemnych 

kolorach, które farbują 
lub bledną Tkaniny lekko 
zabrudzone

Naciśnij przycisk START/STOP/PAUZA/ODBLOKOWANIE POKRYWY, 
aby uruchomić cykl prania. Po zakończeniu cyklu zaświeci się kontrolka 
Koniec cyklu. Wyjmij ubrania niezwłocznie po zakończeniu cyklu, aby 
uniknąć powstania nieprzyjemnego zapach, zagnieceń, rdzewienia 
metalowych haftek, suwaków i zatrzasków.

Odblokowywanie pokrywy w celu dodania ubrań
Jeżeli musisz otworzyć pokrywę, aby dodać jedną lub dwie rzeczy: 
naciśnij przycisk START/STOP/PAUZA/ODBLOKOWANIE POKRYWY; 
pokrywa zostanie odblokowana, gdy pralka się zatrzyma. Jeżeli wsad 
wirował z dużą prędkością, może to zająć kilka minut. Następnie 
zamknij pokrywę i ponownie naciśnij przycisk START/STOP/PAUZA/
ODBLOKOWANIE POKRYWY, aby wznowić przerwany cykl.
Jeżeli pokrywa pozostanie otwarta na dłużej niż 10 minut, woda zostanie 
automatycznie odprowadzona.

Ręczne namaczanie ubrań
Naciśnij przycisk START/STOP/PAUZA/ODBLOKOWANIE POKRYWY 
i nie otwieraj pokrywy. Gdy ubrania skończyły się namaczać przez 
określoną ilość czasu, naciśnij przycisk START/STOP/PAUZA/
ODBLOKOWANIE POKRYWY, aby wznowić przerwany cykl.

Głębokie napełnianie: Ustaw pokrętło w pozycji „WŁ.”, aby dodać więcej 
wody do wybranego cyklu.

Woda zostanie dodana automatycznie, a jej ilość będzie zależała 
od rozmiaru wsadu.

UWAGA: Pralka będzie nadal pracowała z użyciem mieszadła nawet 
w trakcie dodawania wody.

Dodatkowe płukanie/Namaczanie wstępne: Ustaw pokrętło w pozycji 
„WŁ.”, aby dodać dodatkowe płukanie lub namaczanie wstępne 
do wybranego cyklu.

Bardzo silne

Silne

Średnie

Lekkie

Gorąca

Ciepła

Chłodna

Zimna

Zimna kranowa

POZIOM ZABRUDZENIA

Wył. Wł.

GŁĘBOKIE NAPEŁNIANIE

Wył.

Wł.

Wył.

Wł.

DODATKOWE 
PŁUKANIE

NAMACZANIE 
WSTĘPNE

TEMP. PRANIA

Wygląd suszarki może się różnić.

Wygląd suszarki może się różnić.
Start / Stop

Pauza / Odblokowanie pokrywy
Przytrzymaj przez 3 sek., 

aby anulować

Wygląd suszarki może się różnić.



10

 

  

 
 

  

 

   

    
 

  

 
 

 

 
  

 

  

 
    

    

   
   
  
  
   

   

    

  

 

Serwisowanie pralki

WĘŻE DOPROWADZAJĄCE

KONSERWACJA PRALKI

KONSERWACJA PRALKI (c.d.)

Aby zmniejszyć ryzyko awarii węży doprowadzających, wymieniaj 
je co 5 lat. Okresowo sprawdzaj i wymieniaj węże, jeżeli zauważysz 
wybrzuszenia, skręcenia, nacięcia, oznaki zużycia lub wycieki.

Podczas wymiany węży zaznacz na etykiecie markerem permanentnym 
datę ich wymiany.

Zalecane czynności zapewniające czystość pralki 
i najlepsze rezultaty prania
1. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją producenta detergentu 

dotyczącą ilości detergentu, jaką należy zastosować. Nigdy nie 
używaj ilości większej niż zalecana, ponieważ może to przyspieszyć 
proces osadzania się pozostałości po detergentach i zabrudzeń 
wewnątrz suszarki, co z kolei może prowadzić do powstania 
nieprzyjemnego zapachu.

2. Czasem używaj także ustawień z użyciem ciepłej i gorącej wody 
(a nie wyłącznie cykli z zimną wodą), ponieważ mają one lepszy 
wpływ na regulowanie procesu osadzania się w pralce zabrudzeń 
i pozostałości po detergentach.

3. Zawsze pozostawiaj drzwi do pralki otwarte pomiędzy praniem, 
aby osuszyć pralkę i zapobiec gromadzeniu się osadów 
powodujących nieprzyjemny zapach.

Czyszczenie pralki ładowanej od góry
Przed rozpoczęciem rutynowej procedury czyszczenia pralki zapoznaj 
się z poniższą instrukcją w całości. Niniejszą procedurę konserwacji 
pralki należy przeprowadzać co najmniej raz w miesiącu lub co 30 cykli 
prania, zależnie od tego, co nastąpi szybciej, aby zmniejszyć tempo 
osadzania się w pralce zabrudzeń i detergentów.

Czyszczenie wnętrza pralki
Aby uniknąć powstawania w pralce nieprzyjemnego zapachu, postępuj 
zgodnie z instrukcjami użytkowania przedstawionymi powyżej, a raz 
w miesiącu przeprowadzaj czyszczenie w zalecany sposób:

Cykl zalecany do czyszczenia pralki
Więcej informacji na temat optymalnego cyklu służącego 
do czyszczenia wnętrza pralki znajduje się w rozdziale „Przewodnik 
po cyklach”. Zastosuj ten cykl z użyciem środka do czyszczenia pralek 
lub wybielacza chlorowego w płynie w sposób opisany poniżej.

Rozpocznij procedurę
1.  Procedura cyklu czyszczenia pralki (zalecana dla najlepszych 

rezultatów):
a. Otwórz pokrywę pralki i wyjmij wszystkie ubrania lub rzeczy.
b. Połóż tabletkę do czyszczenia pralek na dnie zbiornika pralki.
c. Podczas niniejszej procedury nie dodawaj detergentu ani 

innego środka chemicznego.
d. Zamknij pokrywę pralki.
e. Wybierz cykl zalecany do czyszczenia wnętrza pralki.
f. Naciśnij przycisk Start/Stop/Pauza/Odblokowanie pokrywy, 

aby uruchomić cykl.

UWAGA: Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów nie przerywaj 
cyklu. Jeżeli konieczne jest przerwanie cyklu, naciśnij raz przycisk 
START/STOP/PAUZA/ODBLOKOWANIE POKRYWY. Po zatrzymaniu 
cyklu włącz cykl Płukanie i wirowanie, aby wypłukać z pralki środek 
czyszczący.

2.  Procedura z użyciem wybielacza chlorowego (alternatywna)
a. Otwórz pokrywę pralki i wyjmij wszystkie ubrania lub rzeczy.
b. Wlej 236 ml wybielacza chlorowego w płynie do przegródki 

na wybielacz.
 UWAGA: Stosowanie większej ilości wybielacza chlorowego 

w płynie może z czasem powodować uszkodzenie pralki.
c. Zamknij pokrywę pralki.
d. Podczas niniejszej procedury nie dodawaj detergentu 

ani innego środka chemicznego.
e. Wybierz cykl zalecany do czyszczenia wnętrza pralki.
f. Naciśnij przycisk Start/Stop/Pauza/Odblokowanie pokrywy, 

aby uruchomić cykl.

UWAGA: Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów nie przerywaj 
cyklu. Jeżeli konieczne jest przerwanie cyklu, naciśnij raz przycisk 
START/STOP/PAUZA/ODBLOKOWANIE POKRYWY. Po zatrzymaniu 
cyklu włącz cykl Płukanie i wirowanie, aby wypłukać z pralki środek 
czyszczący.

Czyszczenie zasobników
Po pewnym czasie użytkowania pralki możesz zauważyć, 
że w zasobnikach pralki zbiera się osad. Aby usunąć osad 
z zasobników, przetrzyj je wilgotną ściereczką i osusz ręcznikiem. 
Nie próbuj wyjmować zasobników ani nakładek do czyszczenia. 
Zasobniki ani nakładki nie są wyjmowalne. Jeżeli jednak dany model 
jest wyposażony w szufladę z zasobnikiem, przed rozpoczęciem 
cyklu Czyszczenie pralki lub po jego zakończeniu wyjmij tę szufladę 
i ją umyj. W razie potrzeby zastosuj uniwersalny płyn do czyszczenia 
powierzchni.

Czyszczenie obudowy pralki
Przetrzyj obudowę miękką wilgotną ściereczką lub gąbką, aby 
usunąć wszelkie plamy. Do czyszczenia obudowy pralki używaj 
wyłącznie łagodnych środków myjących lub czyszczących.

WAŻNE: Aby nie uszkodzić wykończenia pralki, nie używaj środków 
o właściwościach ściernych.

KONSERWACJA W OKRESIE NIEUŻYWANIA PRALKI I URLOPU

Pralka może być uruchomiona wyłącznie gdy jesteś w domu. 
Jeżeli planujesz przeniesienie pralki lub nie będziesz z niej korzystać 
przez pewien czas, wykonaj następujące kroki:
1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka lub wyłącz prąd.
2. Odetnij dopływ wody do pralki, aby uniknąć zalania w przypadku 

nagłego wzrostu ciśnienia wody.
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WAŻNE:
Aby uniknąć uszkodzenia pralki i urazu osób, transport i instalację 
pralki powinny wykonywać dwie osoby.

WAŻNE: Aby uniknąć uszkodzenia pralki, zainstaluj i przechowuj pralkę 
w miejscu, w którym urządzenie nie zamarznie. Ponieważ w wężach 
może pozostać trochę wody, jej zamarznięcie może spowodować 
uszkodzenia. Jeżeli planujesz przechowywanie lub przenoszenie pralki 
w okresie mrozów, przygotuj pralkę do zimy.

Aby przygotować pralkę do zimy:
1. Zakręć obie baterie z wodą; odłącz węże doprowadzające i spuść 

z nich wodę.
2. Wlej do zbiornika pralki 1 l preparatu zapobiegającego zamarzaniu 

wody w rurach, a następnie na około 30 sekund włącz cykl 
Płukanie i wirowanie, aby wymieszać preparat z pozostałą wodą.

3. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka lub wyłącz prąd.

1. Zakręć obie baterie z wodą. Odłącz węże doprowadzające i spuść 
z nich wodę.

2. Jeżeli pralka będzie przenoszona w okresie mrozów, przed 
jej przeniesieniem postępuj zgodnie z instrukcją w rozdziale 
„Przechowywanie w okresie zimowym”.

3. Odłącz wąż spustowy od systemu odprowadzania wody i spuść 
pozostałą wodę do miski lub wiaderka. Odłącz wąż spustowy 
od tylnej ściany pralki.

4. Odłącz przewód zasilający.
5. Włóż węże doprowadzające i wąż spustowy do zbiornika pralki.
6. Przełóż przewód zasilający przez krawędź pralki i włóż 

go do zbiornika.
7. Włóż tackę z częściami dołączoną do oryginalnych materiałów 

transportowych z powrotem do pralki. Jeżeli nie masz tej tacki, 
włóż do otworu w zbiorniku ciężkie koce lub ręczniki. Zamknij 
pokrywę i przyklej pasek taśmy na pokrywie i przedniej ścianie 
pralki. Pokrywa powinna być zaklejona do czasu ustawienia pralki 
w nowym miejscu.

WAŻNE: Pralkę należy transportować w pozycji pionowej 
i zabezpieczyć pasami transportowymi, aby uniknąć 
przechylenia się pralki.

Aby ponownie zainstalować pralkę po przerwie w jej użytkowaniu, 
urlopie, przechowywaniu w okresie zimowym lub przeniesieniu pralki:
1. Aby ustawić, wypoziomować i podłączyć pralkę, postępuj zgodnie 

z „Instrukcją montażu”.
2. Przed ponownym użyciem przeprowadź następującą zalecaną 

procedurę:

Aby ponownie korzystać z pralki:
1. Przepłucz rury doprowadzające wodę i węże. Ponownie podłącz 

węże doprowadzające wodę. Odkręć obie baterie z wodą.
2. Włóż wtyczkę pralki do gniazdka lub włącz prąd.
3. Uruchom cykl Czyszczenie pralki (lub cykl Duże objętości przy 

wysokiej temperaturze w przypadku modeli, które nie posiadają 
cyklu Czyszczenie pralki), aby wyczyścić pralkę i ewentualnie 
usunąć preparat zapobiegający zamarzaniu wody. Użyj połowy 
zalecanej przez producenta ilości detergentu do wsadu średniej 
wielkości.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Włóż wtyczkę do uziemionego gniazda sieciowego.

Nie usuwaj bolca uziemiającego.

Nie używaj adaptera.

Nie używaj przedłużacza.

Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji grozi śmiercią, 
pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

PRZECHOWYWANIE W OKRESIE ZIMOWYM:

TRANSPORT PRALKI:

PONOWNA INSTALACJA/WZNOWIENIE 
UŻYTKOWANIA PRALKI

OSTRZEŻENIE
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Rozwiązywanie problemów

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć zasilanie.
Przed uruchomieniem urządzenia należy ponownie zamontować 
wszystkie panele
Niezastosowanie się do tego wymogu grozić porażeniem prądem 
elektrycznym lub śmiercią.

Aby uniknąć potencjalnego kosztu wezwania serwisu technicznego, spróbuj najpierw rozwiązań zaproponowanych w niniejszej Instrukcji.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Wibracje lub niewyważenie pralki

Sprawdzić następujące 
punkty dotyczące 
prawidłowego montażu lub 
zob. rozdział „Użytkowanie 
pralki”.

Być może stopki nie przylegają do podłogi 
i nie są zablokowane.

Przednie i tylne stopki muszą ściśle przylegać do podłogi, a pralka musi 
stać równo, aby działać prawidłowo.

Urządzenie może nie stać równo. Sprawdź, czy w podłoga nie ugina się ani nie osiada. Jeżeli podłoga jest 
nierówna, podłożenie kawałka sklejki o grubości 19 mm pod spód pralki 
zmniejszy hałas.

Zob. rozdział „Poziomowanie pralki” w „Instrukcji montażu”.

Wsad może nie być wyważony. Ułóż suche rzeczy równomiernie w luźnych stosach wokół ściany 
zbiornika. Dokładanie do pralki mokrych rzeczy lub dodanie większej 
ilości wody do zbiornika może spowodować brak wyważenia pralki.

Pierz mniejsze wsady, aby zmniejszyć brak równowagi.
Nie układaj rzeczy ciasno. Unikaj prania pojedynczych rzeczy.
Dla większych, niepochłaniających wody rzeczy takich jak koce czy 
kurtki z wypełnieniem poliestrowym używaj cyklu Jeans oraz ustawienia 
poziomu zabrudzenia Silne lub Bardzo silne. Zob. „Przewodnik 
po cyklach”.

Hałas
Trzaski lub odgłos uderzania 
metalu

W odpływie pralki utknęły przedmioty. Opróżniaj kieszenie przed praniem. Drobne przedmioty, takie jak monety, 
mogą wpaść pomiędzy zbiornik a jego obudowę lub zablokować 
pompę. Aby je usunąć, konieczne może być wezwanie pracownika 
serwisu technicznego.
Normalne są odgłosy wydawane przez uderzające o zbiornik metalowe 
elementy ubrań, np. metalowe zatrzaski, sprzączki lub suwaki.

Bulgotanie lub brzęczenie Pralka może odprowadzać wodę. Normalny jest odgłos pracy pompy, która wydaje się z siebie stałe 
brzęczenie połączone ze sporadycznym bulgotaniem lub gwałtownie 
przyspiesza pracę podczas usuwania reszty wody w ramach cyklu 
Odprowadzanie wody i wirowanie.

Brzęczenie Być może odbywa się rozpoznawanie 
wsadu.

Po uruchomieniu pralki usłyszeć można brzęczenie, spowodowane 
obrotami mającymi na celu rozpoznanie wsadu. Jest to zjawisko 
normalne.

Wyciek wody
Sprawdź następujące punkty 
dotyczące prawidłowego 
montażu.

Pralka nie jest wypoziomowana. Jeżeli pralka nie stoi równo, woda może wylewać się ze zbiornika. 
Sprawdź, czy wsad nie jest nierówno rozłożony albo ciasno upakowany.

Węże doprowadzające nie są szczelnie 
przykręcone.

Dokręć złącze węża doprowadzającego.

Podkładki do węża doprowadzającego. Upewnij się, że wszystkie 4 płaskie podkładki do węża 
doprowadzającego są prawidłowo zamontowane.

Podłączenie węża spustowego. Wyciągnij wąż spustowy z komory pralki i zamocuj go prawidłowo 
do rury odpływowej lub zbiornika do prania.
Nie zaklejaj otworu odpływowego taśmą.

Sprawdź, czy rury w domu nie przeciekają 
oraz czy zlew lub odpływ nie są zatkane.

Woda może się wracać z zatkanego zlewu lub rury odpływowej. 
Sprawdź, czy nie przecieka żaden z elementów instalacji hydraulicznej 
w domu (zbiorniki do prania, rury odpływowe, rury wodociągowe 
i baterie).

Pralka nie jest załadowana zgodnie 
z zaleceniami.

Nieprawidłowe załadowanie może sprawić, że zbiornik nie będzie 
wyrównany, a woda będzie wylewać się poza jego krawędź. Zapoznaj 
się z instrukcjami dotycząca załadowywania pralki w rozdziale 
„Użytkowanie pralki”.

Działanie pralki nie spełnia oczekiwań
Pralka nie uruchamia się 
lub nie napełnia, przerywa 
pracę, kontrolka cyklu prania 
pozostaje włączona (co 
oznacza, że pralka nie była 
w stanie prawidłowo się 
napełnić)

Sprawdź, czy dopływ wody jest prawidłowy. Oba węże muszą być podłączone i muszą doprowadzać wodę 
do zaworów dopływowych.
Baterie z ciepłą i zimną wodą muszą być odkręcone.
Sprawdź, czy nie zatkały się filtry w zaworach dopływowych.
Sprawdź, czy węże doprowadzające nie są poskręcane, co może 
ograniczyć przepływ wody.
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Washer not performing as expected (cont.)

Washer won’t run or fill, 
washer stops working,  
or wash light remains 
on (indicating that the 
washer was unable to  
fill appropriately) (cont.)

Check proper electrical supply. Plug power cord into an earthed outlet.

Do not use an extension cord.

Ensure there is power to outlet.

Reset a tripped circuit breaker. Replace any blown fuses. 
NOTE: If problems continue, contact an electrician.

Normal washer operation. Lid must be closed for washer to run.

Washer will pause during certain phases of cycle. Do not  
interrupt cycle.

Washer spins the dry load for several minutes before filling 
to determine if load is balanced. You may hear the hum of 
the spins. This is normal.

Washer may be tightly packed. Remove several items, rearrange load evenly in basket, 
and add detergent. Close lid and press START/STOP/
PAUSE/UNLOCK LID.

Do not add more than 1 or 2 additional items after cycle 
has started to avoid tightly packing or unbalancing. 

Washer not draining/ 
spinning, loads are still 
wet, or spin light remains 
on (indicating that the 
washer was unable  
to pump out water  
within 10 minutes)

Small items may have been caught in 
pump or between basket and tub, which 
can slow draining. 

Empty pockets and use garment bags for small items.

Use a cycle with a low spin speed. Cycles with lower spin speeds remove less water than  
cycles with high spin speeds. Use the recommended 
cycle/speed spin for your garment. To remove extra water 
in the load, select Drain & Spin. Load may need to be  
rearranged to allow even distribution of the load in the 
basket.

The washer may be tightly packed or 
unbalanced.

Tightly packed or unbalanced loads may not allow the 
washer to spin correctly, leaving the load wetter than 
normal. Evenly arrange the wet load for balanced spinning. 
Select the Drain & Spin cycle to remove excess water.  
See “Using Your Washer” for loading recommendations. 

Check plumbing for correct drain hose 
installation. Drain hose extends into  
standpipe farther than 114 mm (4.5"). 

Check drain hose for proper installation. Use drain hose 
form and securely attach to drainpipe or tub. Do not tape 
over drain opening. Lower drain hose if the end is higher 
than 2.4 m (96") above the floor. Remove any clogs from 
drain hose.

Too much detergent causing suds to slow 
or stop draining and spinning.

Always measure and follow detergent directions for your 
load. To remove extra suds, select Rinse & Spin. Do not 
add detergent. 

Rozwiązywanie problemów

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem
Włóż wtyczkę do uziemionego gniazda sieciowego.
Nie usuwaj bolca uziemiającego.
Nie używaj adaptera.
Nie używaj przedłużacza.
Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji grozi śmiercią, 
pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

Aby uniknąć potencjalnego kosztu wezwania serwisu technicznego, spróbuj najpierw rozwiązań zaproponowanych w niniejszej Instrukcji.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Działanie pralki nie spełnia oczekiwań (c.d.)
Pralka nie uruchamia się lub 
nie napełnia, przerywa pracę, 
kontrolka cyklu prania pozostaje 
włączona (co oznacza, że pralka 
nie była w stanie prawidłowo się 
napełnić) (c.d.)

Sprawdź dopływ prądu. Podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazda.
Nie używaj przedłużacza.
Upewnij się, że w gnieździe jest prąd.
Wyzeruj uruchomiony automatyczny wyłącznik. Wymień przepalone 
bezpieczniki. UWAGA: Jeżeli problemy się utrzymują, skontaktuj się 
z elektrykiem.

Normalne działanie pralki. Aby pralka się uruchomiła, pokrywa musi być zamknięta.
Pralka przerywa pracę podczas pewnych etapów cyklu. Nie przerywaj 
cyklu.
Pralka wiruje z suchym wkładem przez kilka minut przed napełnieniem 
wodą, aby sprawdzić, czy wsad jest wyważony. Może przy tym wydawać 
odgłosy brzęczenia spowodowane wirowaniem. Jest to zjawisko 
normalne.

Pranie może być ciasno upakowane. Wyjmij kilka rzeczy, rozłóż wsad równomiernie w zbiorniku i dodaj 
detergent. Zamknij pokrywę i naciśnij przycisk START/STOP/PAUZA/
ODBLOKOWANIE POKRYWY.
Po rozpoczęciu cyklu nie dodawaj więcej niż jedną lub dwie dodatkowe 
rzeczy, aby uniknąć ciasnego upakowania lub braku wyważenia wsadu.

Pralka nie odprowadza wody/nie 
wiruje, wsad pozostaje mokry, 
lub kontrolka cyklu Wirowanie 
wciąż się świeci (co oznacza, 
że pralka nie była w stanie 
wypompować wody w ciągu 10 
minut)

Być może drobne przedmioty dostały 
się do pompy lub pomiędzy zbiornik 
a jego obudowę, co może spowolnić 
oprowadzanie wody.

Opróżnij kieszenie, a drobne rzeczy pierz w woreczkach.

Używaj cyklu z niską prędkością 
wirowania.

Podczas cykli z niską prędkością wirowania usuwana jest mniejsza 
ilość wody niż w cyklach z wysoką prędkością wirowania. Używaj cyklu 
i prędkości wirowania zalecanych dla twoich ubrań. Aby usunąć nadmiar 
wody z prania, wybierz cykl Odprowadzanie wody i wirowanie. Wsad być 
może trzeba ponownie rozłożyć, aby był on równomiernie rozmieszczony 
w zbiorniku.

Pranie może być ciasno upakowane lub 
niewyważone.

Ciasno upakowane lub niewyważone wsady mogą uniemożliwiać 
pralce prawidłowe wirowanie, przez co wsad zatrzymuje więcej 
wody niż zwykle. Aby umożliwić wyważone wirowanie, rozłóż mokry 
wsad równomiernie. Wybierz cykl Odprowadzanie wody i wirowanie, 
aby usunąć nadmiar wody. Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi 
załadowywania pralki w rozdziale „Użytkowanie pralki”.

Sprawdź instalację hydrauliczną, aby 
upewnić się, że wąż spustowy jest 
zainstalowany prawidłowo. Odcinek 
węża spustowego znajdujący się w rurze 
pionowej jest dłuższy niż 114 mm.

Sprawdź, czy wąż spustowy jest prawidłowo zainstalowany. 
Użyj wspornika węża spustowego i solidnie zamocuj go rury odpływowej 
lub zbiornika. Nie zaklejaj otworu odpływowego taśmą. Obniż wąż 
spustowy, jeżeli jego końcówka znajduje się powyżej 2,4 m nad podłogą. 
Usuń zatory z węża spustowego.

Zbyt duża ilość detergentu powoduje 
powstanie piany, która spowalnia lub 
uniemożliwia odprowadzenie wody 
i wirowanie.

Zawsze odmierzaj ilość detergentu i postępuj zgodnie z instrukcjami 
dotyczącymi ilości detergentu w zależności od wsadu. Aby usunąć 
nadmiar piany, wybierz cykl Płukanie i wirowanie. Nie dodawaj 
detergentu.
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Washer not performing as expected (cont.)

Dry spots on load  
after cycle

High-speed spins extract more moisture 
than traditional top-load washers.  

The high spin speeds combined with airflow during  
the final spin can cause items near the top of the load  
to develop dry spots during the final spin. This is normal. 

Incorrect or wrong wash 
or rinse temperatures

Check for proper water supply. Make sure hot and cold inlet hoses are not reversed.

Both hoses must be attached to both washer and faucet 
and have both hot and cold water flowing to inlet valve.

Check that inlet valve screens are not clogged.

Remove any kinks in hoses.

Energy-saving-controlled wash  
temperatures.

This washer uses cooler wash and rinse water  
temperatures than your previous washer. This includes 
cooler hot and warm washes.

Load not rinsed Check for proper water supply. Make sure hot and cold inlet hoses are not reversed.

Both hoses must be attached and have water flowing  
to the inlet valve.

Both hot and cold water faucets must be on.

Inlet valve screens on washer may be clogged.

Remove any kinks in the inlet hose.

Using too much detergent. The suds from too much detergent can keep washer from  
operating correctly. Always measure detergent and follow  
detergent directions based on load size and soil level. 

Washer not loaded as recommended. The washer is less efficient at rinsing when load is tightly 
packed.

Load garments in loose heaps evenly around the basket 
wall. Load with dry items only.

Use cycle designed for the fabrics being washed.

Add only 1 or 2 additional garments after washer has 
started.

Using too low a load size/water level 
selection.

Choose a load size (water level) that matches the load  
being washed.

Sand, pet hair, lint, etc.  
on load after washing

Heavy sand, pet hair, lint, and detergent 
or bleach residues may require additional 
rinsing.

Add an Extra Rinse to the selected cycle.

Load is tangling Washer not loaded as recommended. See “Using Your Washer”.

Select a cycle with a slower wash action and spin speed; 
however, items will be wetter than those using a higher  
speed spin. See the “Cycle Guide” to match your load  
with the best cycle.

Load garments in loose heaps evenly around the  
basket wall.

Reduce tangling by mixing types of load items. Use 
the recommended cycle for the type of garments being 
washed.

Not cleaning or  
removing stains

Washer not loaded as recommended. Washer is less efficient at cleaning when load is tightly 
packed.

Load garments in loose heaps evenly around the basket 
wall. Load with dry items only.

Add only 1 or 2 additional garments after washer has 
started.

Adding detergent on top of load. Add detergent, Oxi products, and color-safe bleach  
to the bottom of the basket before adding the load items.

Using too low a soil level selection. Choose a soil level that matches the load being washed.

Too much water is used, causing clothes 
to float and reducing clothes movement.

Do not add water; or if you do, add less water.

Aby uniknąć potencjalnego kosztu wezwania serwisu technicznego, spróbuj najpierw rozwiązań zaproponowanych w niniejszej Instrukcji.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Działanie pralki nie spełnia oczekiwań (c.d.)
Suche miejsca na wsadzie po 
zakończeniu cyklu

Podczas wirowania z wysoką prędkością 
usuwana jest większa ilość wilgoci niż 
w tradycyjnych pralkach ładowanych 
od góry.

Wirowanie z wysoką prędkością połączone z dopływem powietrza 
podczas końcowego wirowania może spowodować, że w rzeczach 
znajdujących w górnej części wsadu powstaną podczas końcowego 
wirowania suche miejsca. Jest to zjawisko normalne.

Niepoprawna lub nieprawidłowa 
temperatura prania lub płukania

Sprawdź, czy dopływ wody jest 
prawidłowy.

Upewnij się, że węże doprowadzające ciepłą i zimną wodę nie zostały 
zamontowanie odwrotnie.
Oba węże muszą być podłączone zarówno do pralki, jak i do baterii, 
i muszą doprowadzać zarówno ciepłą, jak i zimną wodę do zaworów 
dopływowych.
Sprawdź, czy filtry w zaworach dopływowych nie są zatkane.
Rozprostuj poskręcane węże.

Temperatury prania zwiększające 
oszczędność energii

Niniejsza pralka pracuje w niższych temperaturach prania i płukania 
niż twoja poprzednia pralka. Oznacza to także, że gorąca i ciepła woda 
używana w cyklach prania jest chłodniejsza.

Wsad nie jest wypłukany. Sprawdź, czy dopływ wody jest 
prawidłowy.

Upewnij się, że węże doprowadzające ciepłą i zimną wodę nie zostały 
zamontowanie odwrotnie.
Oba węże muszą być podłączone i muszą doprowadzać wodę do 
zaworów dopływowych.
Baterie z ciepłą i zimną wodą muszą być odkręcone.
Filtr zaworu dopływowego w pralce może być zatkany.
Rozprostuj wąż spustowy, jeżeli jest skręcony.

Zbyt duża ilość detergentu. Piana powstała w wyniku stosowania zbyt dużej ilości detergentu 
może uniemożliwić pralce prawidłowe działanie. Zawsze odmierzaj 
ilość detergentu i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ilości 
detergentu w zależności od rozmiaru wsadu i poziomu zabrudzenia.

Pralka nie jest załadowana zgodnie 
z zaleceniami.

Pralka działa mniej skutecznie podczas płukania, gdy wsad jest ciasno 
upakowany.
Ułóż ubrania równomiernie w luźnych stosach wokół ściany zbiornika. 
Wkładaj tylko suche rzeczy.
Używaj cyklu przeznaczonego do tkanin, które pierzesz.
Po uruchomieniu pralki dodawaj tylko jedną lub dwie dodatkowe rzeczy.

Zbyt niskie ustawienie rozmiaru wsadu/
poziomu wody.

Wybierz rozmiar wsadu (poziom wody), który odpowiada pranemu 
wsadowi.

Piasek, sierść, włókna itp. na 
wsadzie po praniu

Duże osady z piasku, sierści, włókien, 
detergentu lub wybielacza osiadła 
na ubraniach mogą wymagać 
dodatkowego płukania.

Dodaj do wybranego cykle opcję Dodatkowe płukanie.

Poplątany wsad. Pralka nie jest załadowana zgodnie 
z zaleceniami.

Zob. rozdział „Użytkowanie pralki”.
Wybierz cykl o niższej intensywności pracy i prędkości wirowania; 
rzeczy będą jednak bardziej mokre niż w przypadku wirowania z wyższą 
prędkością. Informacje na temat najlepszego dopasowania cyklu do 
wsadu znajdziesz w „Przewodniku po cyklach”.
Ułóż ubrania równomiernie w luźnych stosach wokół ściany zbiornika.
Zróżnicowanie rodzajów rzeczy we wsadzie sprawia, że mniej się one 
plączą. Użyj cyklu zalecanego do rodzaju pranych ubrań.

Rzeczy nie są uprane lub plamy 
nie zniknęły

Pralka nie jest załadowana zgodnie 
z zaleceniami.

Rezultaty prania są słabsze, gdy wsad jest ciasno upakowany.
Ułóż ubrania równomiernie w luźnych stosach wokół ściany zbiornika. 
Wkładaj tylko suche rzeczy.
Po uruchomieniu pralki dodawaj tylko jedną lub dwie dodatkowe rzeczy.

Dodanie detergentu na wierzch wsadu Dodawaj detergent, środki wspomagające pranie i wybielacze do tkanin 
kolorowych nad dno zbiornika przed załadowaniem wsadu.

Ustawienie zbyt niskiego poziomu 
zabrudzenia.

Wybierz poziom zabrudzenia, który odpowiada pranemu wsadowi.

Użyto zbyt dużej ilości wody, przez 
co ubrania unosiły się na jej powierzchni 
i mniej poruszały.

Nie dodawaj dodatkowej wody; jeżeli już to robisz, użyj mniejszej ilości.

Rozwiązywanie problemów
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Troubleshooting

Use Deep Clean cycle for tough cleaning. See the “Cycle 
Guide” to match your load with the best cycle.

Not using dispensers. Use dispensers to avoid chlorine bleach and fabric  
softener staining.

Load dispensers before starting a cycle. 

Do not add products directly onto load.

Not washing like colors together. Wash like colors together and remove promptly after  
the cycle is complete to avoid dye transfer.

Incorrect dispenser  
operation

Clogged dispenser. Use only liquid chlorine bleach in the bleach dispenser. 
Use only fabric softener in the fabric softener dispenser.

Fabric damage Sharp items were in pockets during wash 
cycle.

Empty pockets, zip zippers, and snap or hook fasteners 
before washing to avoid snags and tears.

Strings and straps could have tangled. Tie all strings and straps before starting wash load.

Items may have been damaged before 
washing.

Mend rips and broken threads in seams before washing.

Fabric damage can occur if load is tightly 
packed.

Load garments in loose heaps evenly around the basket 
wall. Load with dry items only.

Use cycle designed for the fabrics being washed.

Add only 1 or 2 additional garments after washer has 
started.

Liquid chlorine bleach may have been 
added incorrectly.

Do not pour liquid chlorine bleach directly onto load.  
Wipe up bleach spills.

Undiluted bleach will damage fabrics. Do not use more 
than recommended by manufacturer.

Do not place load items on top of bleach dispenser when  
loading and unloading washer.

Garment care instructions may not have 
been followed.

Always read and follow garment manufacturer’s care label  
instructions. See the “Cycle Guide” to match your load 
with the best cycle.

Odors Monthly maintenance not done as  
recommended.

See “Washer Care” in “Washer Maintenance.”

Unload washer as soon as cycle is complete.

Using too much detergent. Be sure to measure correctly. Always follow the  
manufacturer’s directions.

See “Washer Care” section.

Lid Locked light is  
flashing

The lid is not closed. Close the lid. The washer will not start or fill with the  
lid open.

A cycle was stopped or paused using  
the Start/Stop/Pause/Unlock Lid button.

The washer may still be spinning. The lid will not unlock 
until the basket has stopped spinning. This may take  
several minutes if washing large loads or heavy fabrics.

EU representative: Whirlpool EMEA S.p.A., Via Carlo Pisacane n. 1, 20016 Pero (MI), Italy
Manufacturer: Whirlpool Corporation, 2000 N M 63, Benton Harbor, MI 49022 USA
For more information, visit us at www.applianceaccessories.com or contact the dealer from whom you purchased your washer or an 
authorized service company. 

Latin America Service
For other countries in Latin America, see our Warranty Card Latin America and visit our Whirlpool Latinoamerica website  

www.whirlpool-latam.com.

Aby uniknąć potencjalnego kosztu wezwania serwisu technicznego, spróbuj najpierw rozwiązań zaproponowanych w niniejszej Instrukcji.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Działanie pralki nie spełnia oczekiwań (c.d.)
Rzeczy nie są uprane lub plamy 
nie zniknęły (c.d.)

Zbyt duża ilość detergentu. Piana powstała w wyniku stosowania zbyt dużej ilości detergentu może 
uniemożliwić pralce prawidłowe działanie. Zawsze odmierzaj ilość 
detergentu i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi 
ilości detergentu w zależności od rozmiaru wsadu i poziomu 
zabrudzenia.

Nieprawidłowy cykl dla danego rodzaju 
tkaniny

Aby uzyskać lepsze rezultaty prania, ustaw wyższy poziom zabrudzenia 
i wyższą temperaturę prania.
Aby usunąć trudne zabrudzenia, włącz cykl Głębokie oczyszczanie. 
Informacje na temat najlepszego dopasowania cyklu do wsadu 
znajdziesz w „Przewodniku po cyklach”.

Nie użyto zasobników. Aby uniknąć plam z wybielacza chlorowego i zmiękczacza do tkanin, 
korzystaj z zasobników.
Napełnij zasobniki przed uruchomieniem cyklu.
Nie dodawaj środków bezpośrednio na wsad.

Podobne kolory nie są prane razem Aby uniknąć zafarbowania ubrań, pierz podobne kolory razem i wyjmuj 
pranie niezwłocznie po zakończeniu cyklu.

Niewłaściwe działanie zasobnika Zatkany zasobnik. Do zasobnika na wybielacz dodawaj tylko wybielacza chlorowego 
w płynie. Do zasobnika na zmiękczacz do tkanin dodawaj tylko 
zmiękczacza do tkanin.

Uszkodzenie tkaniny Podczas cyklu w kieszeniach znajdowały 
się ostre przedmioty.

Przed praniem opróżnij kieszenie, zapnij suwaki, zatrzaski lub haftki, 
aby uniknąć wyciągniętych nitek i rozdarć.

Sznurki i ramiączka mogły się zaplątać. Przed załadowaniem pralki zawiąż wszystkie sznurki i ramiączka.
Rzeczy mogły być zniszczone jeszcze 
przed praniem.

Przed praniem napraw wszystkie rozdarcia i naderwane szwy.

Jeżeli wsad jest ciasno upakowany, 
może dojść do uszkodzenia tkanin.

Ułóż ubrania równomiernie w luźnych stosach wokół ściany zbiornika. 
Wkładaj tylko suche rzeczy.
Używaj cyklu przeznaczonego do tkanin, które pierzesz.
Po uruchomieniu pralki dodawaj tylko jedną lub dwie dodatkowe rzeczy.

Wybielacz chlorowy w płynie mógł 
zostać dodany niewłaściwie.

Nie wlewaj wybielacza chlorowego w płynie bezpośrednio na wsad. 
Wytrzyj plamy z wybielacza.
Nierozcieńczony wybielacz uszkodzi tkaniny. Nie używaj większej ilości 
niż zalecana przez producenta.
Podczas wkładania i wyjmowania ubrań nie kładź ich na zasobnik 
do wybielacza.

Użytkownik mógł nie przestrzegać 
instrukcji na wszywkach ubrań.

Zawsze zapoznawaj się i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta 
odzieży znajdującymi się na wszywce. Informacje na temat najlepszego 
dopasowania cyklu do wsadu znajdziesz w „Przewodniku po cyklach”.

Zapachy Nie przeprowadzono comiesięcznej 
konserwacji zgodnie z zaleceniami.

Zob. „Konserwacja pralki” w rozdziale „Serwisowanie pralki”.
Wyjmij rzeczy z pralki niezwłocznie po zakończeniu cyklu.

Zbyt duża ilość detergentu. Odmierzaj prawidłową ilość detergentu. Zawsze postępuj zgodnie 
z zaleceniami producenta.
Zob. „Konserwacja pralki”.

Miga kontrolka Blokady pokrywy. Pokrywa nie jest zamknięta. Zamknij pokrywę. Pralka nie uruchomi się ani nie napełni, jeżeli pokrywa 
jest otwarta.

Cykl został zatrzymany lub przerwany 
przy użyciu przycisku Start/Stop/Pauza/
Odblokowanie pokrywy.

Pralka może nadal wirować. Pokrywa nie zostanie odblokowana, zanim 
zbiornik nie przestanie wirować. Jeżeli wsad jest duży lub tkaniny 
są ciężkie, może to zająć kilka minut.

Przedstawiciel w UE: Whirlpool EMEA S.p.A., Via Carlo Pisacane n. 1, 20016 Pero (MI), Włochy

Producent: Whirlpool Corporation, 2000 N M 63, Benton Harbor, MI 49022 USA

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.applianceaccessories.com, w sklepie, w którym zakupiono pralkę, lub w autoryzowanym serwisie 
technicznym.

Serwis techniczny w Ameryce Łacińskiej

Rozwiązywanie problemów

W innych krajach Ameryki Łacińskiej sprawdź kartę gwarancją dotyczącą Ameryki Łacińskiej i odwiedź naszą stronę internetową 
Whirlpool Latinoamerica.

www.whirlpool-latam.com.


