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לטיפול משופר בביגוד, מהירות הסחיטה מוגבלת בתוכניות אלו.  )1
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כביסה עמידה המלוכלכת באופן קל או רגיל העשויה כותנה, פשתן, סיבים סינטטיים ותערובות שלהם. 3.0קר - 60°Cמעורבת
מרביתii–iii–iכן–תוכנית אפקטיבית בת שעה אחת. יש לוודא שטיפה יחד רק של צבעים דומים באותו מחזור כביסה. אם רמת 

ים
בד

מרביתiiiiiiiiכןiמגבות, לבנים, מפות ומצעים וכד' העשויים כותנה ופשתן ומלוכלכים באופן רגיל עד כבד.6.0קר - 95°Cכותנה

בגדים מלוכלכים העשויים מסיבים סינטטיים )כגון פוליאסטר, אקרילן, ויסקוזה וכד'( או3.0קר - 60°Cסינטטיים
מרביתiiiiiiiiכןiשילובים שלהם עם כותנה

iii–ii–i)1 1000כןiוילונות וביגוד עדין, שמלות, חצאיות וחולצות.1.5קר - 40°Cעדינים

צמר/כביסה 
בגדי צמר המסומנים בתווית של Woolmark ומזוהים לכביסה במכונה, כמו גם בדים העשויים משי, 1.0קר - 40°Cביד

ii––ii–i)1 1000כן–פשתן וויסקוזה המסומנים לכביסה ביד. 

ביגוד ג'ינס מכותנה וביגוד העשוי מחומרים דמויי ג'ינס כגון מכנסיים וז'קטים המלוכלכים באופן 4.0קר - 60°Cג'ינס
iiiiiiii)1 1000כןiרגיל.

ית
עונ

צב

6.0קר - 60°Cלבנה
כביסה מכותנה המלוכלכת באופן רגיל עד כבד.

ניתן לחסוך אנרגיה על-ידי בחירת טמפרטורת כביסה נמוכה יותר והוספת חומר הלבנה מבוסס חמצן בנוסף 
על סבון הכביסה

מרביתii–iii–iכן–

4.0קר - 60°Cצבעים בהירים
ביגוד לבן ובצבעי פסטל בהירים העשוי מבדים עדינים.

תוכנית לכביסה עדינה למניעת האפרה או הצהבה של הכביסה. יש להשתמש בסבון כביסה חזק ואם יש 
צורך, גם במסירי כתמים או מלבינים על בסיס חמצן. אין להשתמש בסבון כביסה נוזלי.

iכןiiiiiiii)1 1000

4.0קר - 60°Cכהה
ביגוד שחור וכהה העשוי כותנה, תערובות כותנה ופוליאסטר.

תוכנית מיוחדת לצמצום דהיית צבע ושינויי צבע מקומיים. לתוכנית זו יש להעדיף את השימוש בסבון כביסה 
נוזלי עבור ביגוד כהה.

iכןiiiiiiiiמרבית
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וני

סכ
ח

60°C6.0 - 40   כותנה
כביסה מלוכלכת או מלוכלכת מאוד מכותנה, כגון מצעים, מפות שולחן, מגבות וכד'.וכד'. משך התוכנית 

הארוך מאפשר ניצול אנרגיה ומים חסכוני 
תוך שמירה על תוצאות שטיפה טובות.

מרביתii–ii––iכן–

AquaEco40°C - 2.5קר
כביסה מלוכלכת קלות העשויה בדים סינטטיים או ביגוד סינטטי המעורב בכותנה.

תוכנית חסכונית בעלת צריכת מים נמוכה ביותר. יש להשתמש בכמות הקטנה ביותר המומלצת של נוזל 
הכביסה עבור כ- 3 ק"ג כביסה. אין להשתמש במרכך.

מרביתi–––i–i–כן–

 מהירה 
ביגוד שנלבש מעט העשוי כותנה, סיבים מלאכותיים ותערובות עם כותנה.3.0קר - 1530°C דקות

מרביתii–––i–iכן–תוכנית רענון. יש להשתמש בכמות סבון הכביסה המינימלית המומלצת.

תוכנית אינטנסיבית של שטיפה וסחיטה.6.0--שטיפה וסחיטה
מרביתii–i–––i––זהה לשטיפה האחרונה והסחיטה הסופית של התוכנית "כותנה".

מרבית–/i–––––i–––תוכנית זו הסחיטה אינטנסיבית. דומה לשלב הסחיטה בתכנית " כותנה"6.0--סחיטה

A .בורר התוכניות
B . "לחצן "טמפרטורה
C . "לחצן "מועדפים
D . "לחצן "סיום בשעה
E . 'לחצן 'רמת לכלוך
F . "חיווי "נעילת ילדים
G ./ לחצן 'סחיטה' )כולל 'החזקת שטיפה'( 
H . "לחצן "התחלה/השהייה
I . "לחצן "איפוס/ניקוז

J .ניטור אקולוגי

K . מחוון עודף נוזל כביסה
L . "חיווי "פתח מכסה

מכונת הכביסה שלך מצוידת בתכונות בטיחות 
אוטומטיות המזהות תקלות ומנתחות אותן בשלב 

מוקדם ומגיבות בהתאם, לדוגמה:
M . "חיווי "שירות
N . "חיווי "ברז מים סגור
O . "חיווי "נקה משאבה
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טמפרטורהתוכנית
) °C (

עומס
)ק"ג(

מים
)ל'(

אנרגיה
)קוט"ש(

בלי
"Rapid"

משך תוכנית משוער )שעות: דקות( 

"Rapid" בלי"Rapid" עם

–403.0400.451:00מעורבת
1.902:001:50*956.055כותנה
606.0481.142:301:45כותנה
406.0480.642:151:30כותנה

0.902:051:14*603.050סינטטיים
403.0400.501:500:59סינטטיים
–401.5500.550:45עדינים

–401.0400.550:35צמר/כביסה ביד
404.0410.581:301:10ג'ינס
–406.0480.752:45לבנה

404.0700.551:201:00צבעים בהירים
404.0410.581:441:10כהה

AquaEco402.5190.451:00–
–303.0300.150:15מהירה 15 דקות
**e כותנה  606.0480.903:30–
**e כותנה  603.0350.752:20–

e 406.0480.702:30כותנה–
**e כותנה  403.0350.532:00–

נתוני צריכה

.Whirlpool USA הוא סימן מסחרי רשום של Whirlpool

הוסף סבון כביסה כפי שמצוין בעמוד הראשון ומתואר בפרק 
הוסף סבון כביסה, סגור את המכסה ובחר את התוכנית

"סבון כביסה ותוספים" ב"הוראות לשימוש".
1.  סובב את בורר התוכניות לתוכנית הרצויה. נורת הלחצן 

"התחלה )השהייה(" מהבהבת.
2.  הטמפרטורה ומהירות הסיבוב המצוינים על התצוגה 

ניתנים לשינוי על-ידי לחיצה על הלחצן "טמפרטורה" או 
הלחצן "סחיטה". אם לא תתחיל את התוכנית זמן קצר 
לאחר בחירתה, מכונת הכביסה תכבה באופן אוטומטי 
לאחר כרבע שעה. הפעל שוב את מכונת הכביסה על 

ידי העברת בורר התוכנית חזרה ל-Off/O ואז לתוכנית 
הרצויה. 

כאשר השילוב של התוכנית והאפשרו)יו(ת הנוספות אינו 
בחר כל אפשרות רצויה

אפשרי, נוריות החיווי תכבינה אוטומטית. שילובים אפשרויות 
לא מתאימים מבוטלים אוטומטית.

לחצן "קדם-כביסה"
 רק למקרים של כביסה מולכת מאוד )לדוגמה חול, לכלוך 	 

גרגרי(. מגדיל את זמן המחזור בכ- 15 דקות.
 אין להשתמש בנוזל כביסה לכביסה העיקרית יחד עם 	 

האפשרות "קדם-כביסה".
לחצן "שטיפה אינטנסיבית"

נוספים יותר מים ומחזור השטיפה מתארך.	 
 אפשרות זו מתאימה במיוחד לאזורים בעלי מים רכים 	 

מאוד, לכביסה של בגדי תינוקות ולסיוע לאנשים עם 
אלרגיות.

פתח את הברז ולחץ על הלחצן 'התחלה/השהייה'. נורית 
התחלת התוכנית

החיווי שליד הלחצן 'התחלה/השהייה' תואר.
התצוגה תראה את הזמן שנותר לתוכנית. בעקבות שינויים 

בכמות הכביסה וטמפרטורת המים בכניסה, הזמן הנותר 
מחושב מחדש בשלבי התוכנית השונים. במקרה כזה, תוצג 

הנפשה בתצוגת הזמן.

לפני התחלת תוכנית ובסיומה, הסימן מופיע על התצוגה כדי 
חיווי "פתח מכסה" 

להראות שניתן לפתוח את המכסה. כל עוד תוכנית הכביסה 
פועלת, המכסה נשאר נעול ובשום אופן אין לפתוח אותו בכח. 

במקרה ושי צורך דחוף לפתוח אותו במהלך פעולת תוכנית, 
עיין ב"איפוס תוכנית פועלת לפני סיומה".

ניתן לנעול את לחצני לוח הבקרה מפני שימוש בלתי נאות 
נעילת לחצנים 

)לדוגמה על-ידי ילדים(.
לחץ בו-זמנית על שני הלחצנים המסומנים בסמל המפתח 	 

והחזק אותם למשך 3 שניות לפחות.
לביטול נעילת הלחצנים: פעל באותה דרך.	 

במקרה של כשל או חריגה, היוועץ ב'מדריך לפתרון בעיות' 
חיוויי תקלה

שב'הוראות השימוש'.
ברז מים סגור - 

אין מים, או מספיק מים, בכניסה.
שירות - 

כשל או תקלה ברכיב חשמלי.
נקה משאבה - 

המים המלוכלכים לא נשאבים החוצה.
מהירות הסחיטה בתצוגה מהבהבת:

 חוסר איזון במהלך הסחיטה

המחוון 'דלת פתוחה' יואר, והתצוגה תראה End. אחרי כרבע 	 
סיום התוכנית

שעה, מכונת הכביסה תכבה לחלוטין כדי לחסוך אנרגיה.
1 .."Off/O" סובב את בורר התוכניות למצב
סגור את ברז המים.. 2
פתח את המכסה והוצא את הכביסה מהתוף.. 3
 השאר את המכסה פתוח כדי לאשפר לפנים המכונה . 4

להתייבש.

אם השתמשת ביותר מדי נוזל כביסה, הסמל יואר בסיום 
מחוון עודף נוזל כביסה 

התוכנית. השתמש בפחות נוזל כביסה בפעם הבאה. אם הסמל 
מואר והתצוגה מראה Fod, יותר מדי קצף הפריע לתהליך 
הכביסה; עיין ב'מדריך לפתרון בעיות' שב'הוראות השימוש'.

לחץ על הלחצן "התחלה )השהייה(" כדי להשהות את . 1
שינוי התוכנית ו/או אפשרויות לאחר תחילת התוכנית

התוכנית. הנורית תהבהב.
בחר את התוכנית החדשה, טמפרטורה, כל אפשרות . 2

רצויה ומהירות סחיטה אחרת אם אתה רוצה.
לחץ שוב על הלחצן "התחלה )השהייה(". התוכנית . 3

החדשה תמשיך מאותה נקודה שבה התוכנית הקודמת 
הופסקה. אל תוסיף סבון כביסה עבור תוכנית זו.

הלחצן "איפוס/ניקוז" מבטל תוכנית לפני סיומה.
איפוס תוכנית רצה לפני סיומה

לחץ על הלחצן "איפוס/ניקוז" למשך לפחות שלוש שניות. 	 
המים ינוקזו; יתכן ויעבור זמן מה עד שתוכל לפתוח את 

המכסה.

לחצן 'רמת לכלוך'
מתאים את משך התוכנית לרמת הלכלוך של הכביסה. 	 

משפיע גם על כמות נוזל הכביסה.
= רמת  = רמת לכלוך רגילה - = רמת לכלוך קלה -

לכלוך כבדה
לא ניתן לבחור את כל רמות הלכלוך עבור כל תוכנית.

לחצן 'סחיטה' )כולל 'החזקת שטיפה'(
לכל תוכנית יש מהירות סחיטה מוגדרת מראש.	 
לחץ על הלחצן כדי לבחור מהירות סחיטה אחרת.	 
אם תבחר מהירות סחיטה 0, הסחיטה הסופית תבוטל 	 

ויתבצע רק ניקוז של המים. אולם, שלבי סחיטת הביניים 
ימשיכו להתבצע במהלך השטיפה. 

אם תבחר 'החזקת שטיפה', הכביסה תישאר בתוך מי  -
השטיפה האחרונים מבלי להתקדם למחזור הסחיטה 

הסופי וזאת על מנת למנוע קמטים ושינויי צבע. כדי 
להפעיל 'החזרת שטיפה', לחץ על הלחצן 'סחיטה' מספר 

פעמים עד שהסמל 'החזקת שטיפה' בתצוגה יואר. 
תוכנית הכביסה תעצור לביצוע 'החזקת שטיפה' “כאשר  -

הסמל 'החזקת שטיפה' בתצוגה יהבהב; הנורית של 
הלחצן 'התחלה/השהייה' גם תהבהב.

כדי לסיים את 'החזקת שטיפה' על ידי סחיטת הכביסה,  -
לחץ על 'התחלה/השהייה' - הכביסה תיסחט במהירות 

ברירת המחדל לסחיטה. ניתן גם לבחור מהירות סחיטה 
אחרת באמצעות הלחצן 'סחיטה' לפני התחלת מחזור 

הסחיטה על יד לחיצה על 'התחלה/השהייה'.
כדי לסיים את 'החזקת שטיפה' על ידי ניקוז המים  -

ללא שטיפה, לחץ על הלחצן 'סחיטה' עד להופעה של 
0 בתצוגה, ולאחר מכן לחץ על 'התחלה/השהייה' כדי 
להתחיל את הניקוז. אל תשאיר את הכביסה בהשריה 

יותר מדי זמן במצב 'החזקת שטיפה' )במיוחד לא משי(.

לחצן 'צבעוני 15°' 
חוסך אנרגיה המשמשת לחימום המים תוך שמירה על 	 

תוצאת כביסה טובה.
תומך בשמירה על צבע בעת כביסה של כבסים צבעוניים.	 
מומלץ לכביסה ברמת לכלוך נמוכה ללא כתמים.	 
ודא שנוזל הכביסה שלך מתאים לכביסה בטמפרטורות 	 

נמוכות.
 	. 70 - 95°C לא ניתן לבחירה עבור כותנה

"Rapid" הלחצן
מאפשר כיבוס מהיר יותר על-ידי קיצור משך התכנית.	 
מומלץ לכביסה ברמות לכלוך נמוכות.	 

אם יש הגדרת תוכנית שבה אתה משתמש לעיתים תכופות, 
שמירת התוכניות המועדפות שלך 

המכשיר מציע את האפשרות לשמור הגדרה אחת לכל תוכנית 
כך שניתן יהיה להשתמש בה שוב בלחיצת כפתור אחת.

בחר את התוכנית הרצויה, טמפרטורה, מהירות סחיטה 	 
ואפשרו)יו(ת, לחץ ממושכות על "מועדפים" למשך שלוש 

שניות לפחות. הנורית ליד "מועדפות" תהבהב קצרות 
ואז תואר - הגדרות התוכנית נשמרו.

בפעם הבאה שתרצה להשתמש בהגדרות התוכנית 
האינדיבידואליות, בחר את התוכנית, לחץ על הלחצן 

"מועדפות" והתחל על-ידי לחיצה על "התחלה )השהייה(".
אם תרצה להחליף את התוכנית השמורה בתוכנית אחרת:

 בחר את התוכנית הרצויה, טמפרטורה, מהירות סחיטה 	 
ואפשרו)יו(ת, לחץ ממושכות על "מועדפים" למשך שלוש 

שניות לפחות. הגדרות התוכנית הקודמות יוחלפו בחדשות.

באמצעות פונקציה זו ניתן להשהות את התוכנית כדי שתושלם 
סיום בשעה 

במועד מאוחר יותר: לחץ על הלחצן כדי לבחור תוך כמה שעות 
התוכנית תסתיים. כך, תוכל לקבל את הכביסה בשעה מסוימת 

וליהנות מתעריפי חשמל מוזלים יותר, למשל בלילה.
הזמן עד 'סיום מחזור' ניתן לבחור במרווחים של שעה )1 	 

עד 24 ש'(. כשתלחץ על הלחצן, יוצג משך הזמן הקצר 
ביותר האפשרי, המשך ללחוץ על הלחצן כדי לדפדף בין 

כל הזמנים האפשריים. כדי להסיר אותו שוב, המשך 
ללחוץ על הלחצן עד שתראה את הערך 0:00.

אחרי שבחרת את הזמן הרצוי עד ל'סיום המחזור', לחץ 	 
על 'התחלה )השהייה(' - הספירה לאחור תתחיל.

במהלך הספירה לאחור, ניתן עדיין לשנות את הגדרת 	 
התוכנית )לבחור אפשרויות או לבטל את בחירתן, לשנות 

מבירות סחיטה וכד'(. אם השינויים יאריכו את משך 
התוכנית כך שהיא תחרוג מהזמן המקורי שהוגדר עד 

ל'סיום המחזור', התוכנית תתחיל מיד. 
לעיתים התוכנית תסתיים לפני הזמן שנבחר עד ל'סיום 	 

המחזור' )למשל לכמות כביסה קטנה(. במקרה כזה, 
מכונת הכביסה תסובב את הכביסה מדי פעם כדי לשמור 

על הטריות שלה, עד שיגיע זמן 'סיום המחזור' שנבחר. 
במהלך הסיבוב, תוצג הנפשה. ניתן לעצור את שלב 
הסיבוב בכל עת על ידי לחיצה על כל לחצן או על ידי 

סיבוב בורר התוכניות; ההנפשה תסתיים והדלת תפתח 
תוך כדקה כפי שמוצג על התצוגה.

 'ניטור אקולוגי' מספק לך הערכה לגבי צריכת האנרגיה 
ניטור אקולוגי

של התוכנית שבחרת. ברגע שתסובב את בורר התוכניות 
לתוכנית כלשהי, 'ניטור אקולוגי' יופעל

המחוון שמשמאל מראה ש'ניטור אקולוגי' פעיל. ארבעת 
המחוונים שלידו מראים את רמת הצריכה. ככל שהתחזית 

לצריכת האנרגיה של התוכנית שלך נמוכה יותר, יידלקו פחות 
מחוונים. זה תלוי בתוכנית, בטמפרטורה ובאפשרויות שנבחרו, 
וגם בכמות הכביסה. מסביה זו, תחזית צריכת החשמל עשויה 

להשתנות כאשר מכונת הכביסה מזהה את כמות הכביסה.

ערכי הצריכה נמדדו  בתנאים רגילים בהתאם לתקן IEC/EN 60 456. נתוני הצריכה בבית עלולים להיות שונים מאלו הנמצאים בטבלה עקב לחץ אספקת המים 
והטמפרטורה, המשקל וסוג הכביסה, צריכת המים והאנרגיה מתייחסים להגדרות ברירת המחדל של התוכניות; בחירת אפשרויות מיוחדות או שינו מהירות הסחיטה או 

הטמפרטורה יגרמו לשינוי בנתוני הצריכה.
   משך התוכנית עשוי להתנות מהערכים המצוינים למעלה מפני שהוא תלוי בתנאי הפעולה החלים באותה נקודת זמן )ראה גם "מדריך פתרון בעיות" ב"הוראות 

השימוש"(.
כדי להנמיך את טמפרטורת המים, מתווספים מים קרים בסיום מחזור הכביסה העיקרי, לפני שהמשאבה מוציאה את המים.  *

תוכנית רגילה לכותנה ובסיס ל'תווית אנרגיה'. לצורך חיסכון באנרגיה, טמפרטורת המים בפועל עשויה להיות שונה מטמפרטורת המחזור המוצהרת.  **

.W 0.11  במצב מופעל / W 0.11  צריכת חשמל במצב כבוי




