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Aparat je izdelan z najsodobnejšo tehnologijo, v okolju prijaznih pogojih.
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1 Splošni varnostni napotki
V tem delu navodil boste našli napotke, ki lahko pomagajo preprečiti
materialno škodo in telesne poškodbe. V primeru neupoštevanja teh
navodil, vse garancije glede izdelka ne veljajo.

1.1 Varovanje zdravja in premoženja
u Nikoli ne postavljajte izdelka na preproge. Električne
komponente bi se v tem primeru pregrevale, saj zrak ne bi mogel
krožiti pod izdelkom. To lahko povzroči težave z izdelkom.
u  Izdelek odklopite iz vtičnice, kadar ni v uporabi.
u  Postopek namestitve ter popravila mora opravljati pooblaščeni
serviser.
Proizvajalec ne odgovarja za škodo nastalo zaradi posegov od
strani nepooblaščenih oseb.
u  Cevi za dovod in odtok vode morajo biti pravilno nameščene in
brez poškodb. V nasprotnem lahko pride do puščanja.
u  Nikoli ne odpirajte vrat izdelka ali odstranjujte filtra, dokler je
voda v njem. V nasprotnem tvegate, da pride do poplave in do
opeklin zaradi vroče vode.
u  Ne odpirajte zaklenjenih vrat stroja na silo. Vrata se bodo
odprla nekaj sekund po zaključku programa pranja. V primeru
odpiranja vrat na silo, lahko pride do poškodbe vrat in mehanizma
za zaklepanje.
u  Uporabljajte samo detergente, mehčalce in dodatna sredstva, ki
so primerna za pralne stroje.
u  Upoštevajte navodila na oznakah na tekstilnih izdelkih in
navodila na embalaži detergenta.

1.2 Varnost otrok
u Otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi, umskimi
ali   zaznavnimi sposobnostmi, oz. osebe s pomanjkanjem znanja in
izkušenj, lahko stroj uporabljajo samo pod nadzorom in z navodili
odrasle osebe, ki odgovarja za njihovo varnost. Otroci se ne smejo
igrati strojem. Otroke mlajše od treh let je potrebno držati dlje od
stroja, razen če so pod stalnim nadzorom odrasle osebe, ki
odgovarja za njihovo varnost.

u Embalažni material lahko predstavlja nevarnost za otroke.
Embalažo držite na varnem mestu, izven dosega otrok.
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u Električni izdelki predstavljajo nevarnost za otroke. Držite otroke
dlje od takih izdelkov, kadar so v uporabi, Ne dovolite otrokom, da
se igrajo z izdelkom. Uporabite funkcijo otroškega zaklepanja, da
preprečite otrokom, da bi upravljali s strojem.
u Ne pozabite zapreti vrata stroja, kadar zapuščate prostor, v
katerem se stroj nahaja.
u Vse detergente in druga čistilna sredstva in dodatke hranite na
varnem mestu, izven dosega otrok, tako da zaprete pokrov posode
oz. embalaže detergenta.
1.3 Električna varnost
u Izdelka v okvari ne uporabljajte, dokler ga ne popravi
pooblaščeni   serviser. Nevarnost električnega udara!
u Izdelek je načrtovan tako, da nadaljuje z obratovanjem po
izpadu električne energije. Če želite preklicati program pranja,
poglejte navodila v poglavju “Preklic programa”
u Izdelek priključite na ozemljeno električno vtičnico, zaščiteno z
16-ampersko varovalko. Ozemljitev mora opraviti ustrezno
usposobljen električar. Proizvajalec ne bo odgovarjal za morebitno
škodo v primeru uporabe izdelka priključenega na vtičnico, ki ni
ozemljena v skladu z veljavnimi predpisi.
u Ne čistite izdelka tako, da po njem polivate ali škropite vodo!
Nevarnost električnega udara!
u Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami! Kadar
želite izključiti stroj iz električne vtičnice, ne vlecite za napajalni
kabel, temveč z eno roko držite okvir vtičnice, z drugo pa povlecite
vtič.
u Pri namestitvi, vzdrževanju, čiščenju in popravilih mora biti
izdelek izključen iz električnega omrežja.
u Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec, pooblaščeni serviser ali ustrezno usposobljeno osebje (po
možnosti strokoven električar), da ne bi prišlo do nevarnih situacij.

1.4 Vroče površine
Steklo na vratih stroja se močno segreje pri
pranju na visokih temperaturah. Zaradi tega,
otrokom pri obratovanju stroja ne dovolite,
da se dotikajo stekla, da se ne bi opekli.
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2 Pomembna navodila glede zaščite okolja

Izdelek je skladen z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in na
njem se nahaja ustrezna oznaka glede vrste odpadka (OEEO).
Aparat je izdelan s kakovostnimi deli in materiali, ki so primerni za ponovno uporabo oz.
recikliranje. Zato odsluženega aparata ne odlagajte kot navaden gospodinjski odpadek.
Aparat odnesite na zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Obrnite se
na krajevne oblasti glede lokacije najbližjega zbirnega mesta.

Skladnost z Direktivo RoHS:
Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z Direktivo RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljive in prepovedane
snovi, navedene v Direktivi.
2.2 Informacije o embalaži
Embalaža izdelka je izdelana iz materialov, ki se lahko reciklirajo, v skladu s predpisi o zaščiti okolja.
Ne odlagajte embalaže skupaj z navadnimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo odnesite na zbirno mesto,
ki ga določijo krajevne oblasti.

3 Predvideni namen uporabe
• Izdelek je namenjen gospodinjski uporabi. Ni namenjen za gospodarsko uporabo in ne bi
se smel uporabljati razen za predvideni namen.
• Izdelek je namenjen pranju tekstilnih izdelkov, za katere je po oznakah razvidno, da so
primerni za pranje v pralnem stroju.
• Proizvajalec ne sprejema odgovornost za morebitno škodo, nastalo z nepravilno uporabo
ali med nepravilnim prevozom izdelka.
• Življenjska doba Vašega izdelka je 10 let. V tem času bodo na voljo originalni rezervni
deli, ki zagotavljajo pravilno delovanje aparata.

2.1 Skladnost z direktivo OEEO
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4 Tehnički podatki
Skladnost z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 1061/2010
Ime dobavitelja oz. blagovna znamka                                                                                                             Beko

Naziv modela WMY101444 LB1

Nazivna zmogljivost (kg)                                                                                                                                 10                   
Razred energijske učinkovitosti / Lestvica od A+++ (največja) do D (najnižja) A+++                    
Letna poraba električne energije  (kWh) (1)

                                                                                                                                                                                209

El. poraba standardnega programa za bombažno perila pri 60°C pri polni obremenitvi (kWh)                        1.150

El. poraba standardnega programa za bombažno perila pri 60°C pri delni obremenitvi (kWh)                        0.850

El. poraba standardnega programa za bombažno perila pri 40°C pri delni obremenitvi (kWh)                       0.680

Poraba električne energije v ‘načinu izklop’ (W)                                                                                           0.440

Poraba električne energije v načinu ‘pozabljen prižgan’ (W)                                                                        0.640

Letna poraba vode (l) (2)
               11440

Razred učinkovitosti sušenja s centrifugo / Lestvica od A (najvišja) do G (najnižja) B

Največja hitrost centrifuge (obr./min.)                                                                                                         1400

Delež preostale vlage (%) 53

Standardni program za bombaž (3)
                                                                                                                                                                     Bombaž Eko 60°C in 40°C

Trajanje standardnega programa za bombažno perila pri 60°C pri polni obremenitvi (min)                              216
Trajanje standardnega programa za bombažno perila pri 60°C pri delni obremenitvi (min)                            180

Trajanje standardnega programa za bombažno perila pri 40°C pri delni obremenitvi (min)                           180

Čas trajanja načina  ‘pozabljen prižgan’ (min)                                                                                              N/A

Emisije hrupa v zraku pri pranju/med obratovanjem centrifuge (dB)                                                              54/74

Vgradni model                                                                                                                                              Ne

Višina (cm) 84

Širina (cm) 60

Globina (cm)                                                                                                                                                    60

Neto teža  (±4 kg.) 78

Enojni dovod vode / Dvojni dovod vode • / -

• Na voljo
Električno napajanje (V/Hz)                                                                                                                      230 V / 50Hz

(1) Poraba energije na podlagi 220 standardnih ciklov pranja za bombažna programa pri 60°C in 40°C pri delni in polni obremenitvi, in poraba v
načinih pripravljenosti z nizko porabo. Dejanska uporaba energije je odvisna od načina uporabe stroja.
(2) Poraba vode na podlagi 220 standardnih ciklov pranja za bombažna programa pri 60°C in 40°C pri delni in polni obremenitvi. Dejanska
poraba vode je odvisna od načina uporabe stroja.
(3) “Standardni bombažni program pri 60°C” in “standardni bombažni program pri 40°C” sta standardna programa, na katera se nanašajo
informacije na napisni tablici in v specifikacijah, ta programa sta primerna za pranje običajno umazanega perila in sta najbolj učinkovita v
smislu porabe el. energije in vode.

    Lahko pride do sprememb tehničnih specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila, v cilju izboljšanja kakovosti izdelka.

Skupno  tok (A) 10

Skupno moč (W)                                                                                                                                           2200

Šifra modela     9714
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4.1 Namestitev
• Glede namestitve izdelka se obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
• Priprava mesta namestitve, vključno z električnim priključkom ter vodovodno napeljavo je dolžnost kupca.
• Prepričajte se, da cevi za dovod vode in cevi za odtok ter napajalni kabel niso upognjeni, zagozdeni ali

pritisnjeni med nameščanjem ali po njem oz. pri čiščenju izdelka.
• Prepričajte se, da namestitev in povezovanje izdelka na električno omrežje opravi pooblaščeni servis.
Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo nastalo zaradi izvajanja teh postopkov od strani nepooblaščenih
oseb.
• Pred namestitvijo preglejte ali izdelek nima vidnih znakov poškodb ali kakršnihkoli pomanjkljivosti. Če je izdelek

poškodovan, ga ne nameščajte. Poškodovan izdelek lahko ogrozi Vašo varnost.
4.1.1 Primerno mesto za namestitev

• Postavite izdelek na trdno, vodoravno površino. Nikoli ne postavljajte izdelka na debele preproge in podobno.
• Pri namestitvi pralnega stroja in sušilca postavljenega nanj, skupna teža pri polni obremenitvi znaša 180 kg.
Izdelek postavite na trdno, vodoravno podlago, ki zmore prenesti zgoraj navedeno težo.
• Izdelka ne nameščajte čez napajalni kabel.
• Izdelka ne nameščajte v prostore, kjer obstaja možnost da temperature pade pod 0 ºC. 
• Pustite najmanj 1 cm prostora med strojem in drugimi predmeti, oz. stenami.
•  Pri podlagah z različnimi stopnjami višine, ne postavljajte izdelka na rob oz. na platformo.

4.1.2 Odstranitev ojačitev embalaže

Da bi odstranili ojačitev embalaže, nagnite izdelek nazaj. Odstranite
ojačitev embalaže, tako da potegnete trak k sebi. Pri tem postopku naj
Vam obvezno pomaga druga oseba, ne počnite tega sami.

4.1.3 Odstranitev varnostnih vijakov za prevoz
1 Razrahljajte vse varnostne vijake z ustreznim ključem, tako da jih lahko zavrtite s prsti (C).
2 Odstranite vijake tako, da jih previdno odvijete.
3  Po odstranitvi vijakov, na odprtine namestite plastične vložke, ki jih dobite v vrečki z navodili.(P)

A POZOR: Preden pralni stroj zaženete, odstranite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem!
 V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe naprave.

Namestite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem v obratnem vrstnem redu demontaže.
Preden stroj premaknete na drugo mesto, obvezno pritrdite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem!

 Vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem shranite na varno mesto, tako da jih boste lahko uporabili, ko boste 
naslednjič premikali stroj.

Master
Stamp
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4.1.4 Povezovanje dovoda vode

C

 
Povežite posebne cevi za dovod vode, ki jih dobite skupaj z izdelkom na vhode za vodo na
izdelku. Rdeča cev (levo) (največ 90 ºC) je za vročo vodo, modra cev (desno) (največ 25 ºC)
je za hladno vodo.
Prepričajte se, da sta cevi za dovod vroče in hladne vode pravilno nameščeni. V nasprotnem
bo perilo po končanem pranju vroče in se bo obrabljalo.

4.1.5 Povezovanje cevi za dovod vode

A PO Z OR: Odtočna cev bo povzročila poplavo, če se med otekanjem vode premakne iz svojega ližišča.

Obstaja nevarnost opeklin zaradi visokih temperatura vode pri pranju z vročo vodo. Da do tega ne bi prišlo,
preverite, da so dovodne in odtočne cevi ustrezno maneščene in da dovajanje in otekanje vode nemoteno poteka.

10
0c

m

40
cm

Tlak vode potreben za uporabo stroja mora biti v obsegu med 1 in 10 barov (0,1 - 1 MPa), tj. potreben je pretok 10-
80 litrov vode na minuto iz popolnoma odprte pipe, da bi stroj nemoteno obratoval. Če je tlak višji od navedenih
vrednosti, je potrebno namestiti ventil za omejevanje tlaka.

Če nameravate izdelek z ločenim vhodom za vročo in hladno vodo uporabljati samo z eno cevjo za dovod (hladne)
vode, je potrebno namestiti priloženi zamašek na ventil za dovod vroče vode pred uporabo izdelka. (Velja za izdelke,
ki so opremljeni z ustreznim zamaškom).

POZOR: Modele strojev s samo enim vhodom za dovod vode ne povezujte na cev z vročo vodo, saj lahko pride
do uničevanja perila, ali pa izdelek sploh ne bo deloval, saj se bo sprožil zaščitni sistem.

POZOR: Ne uporabljate starih oz. rabljenih cevi za dovod vode na novem izdelku, saj lahko povzročijo madeže na
perilu

• Da ne bi prišlo do vračanja odpadne vode v stroj, in da bi se zagotovilo učinkovito odtekanje, ne
potapljajte konca odtočne cevi v vodo oz. ne vstavljajte cev globje od 15 cm v odtok. Če je cev predolga,
jo skrajšajte.

• Ne upogibajte konca odtočne cevi, ne stopajte nanj in preverite, da cev ni pritisnjena med strojem in
odvodom.
• Če je cev prekratka, uporabite originalni podaljšek. Skupna dolžina cevi ne sme presegati 3,2 metra. Da
ne bi prišlo do uhajanja vode, morata biti odtočna cev in podaljšek povezani z ustreznimi spoji, da ne bi
prišlo do uhajanja oz. da se ne bi spoj razrahljal in popustil.

1      Z rokami dobro privijte matice na cevi. Nikoli ne uporabljajte orodja
za zategovanje teh matic.

2      Ko končate s povezovanjem cevi, do konca odprite pipo in
preverite ali curlja voda na spojih. Če pride do uhajanja, zaprite
pipo in odvijte matico, ter preverite tesnilo. Nato pozorno privijte
matico. Ponovno odprite pipo in ponovite pregled.Da ne bi prišlo
do uhajanja vode, zaprite pipo, kadar izdelka ne uporabljate.

• Odtočno cev povežite na najmanjši višini 40 cm in
največji višini 100 cm.	
• V primeru, da se odtočna cev dvigne po namestitvi na
višino tal ali blizu dal (manj kot 40 cm nad tlemi),
odtekanje vode postane težje in perilo v stroju se ne bo
ustrezno odcedilo. Zaradi tega upoštevajte zgoraj
navedene višine namestitve cevi.

Master
Stamp
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4.1.6 Prilagajanje višine nogic

A POZOR: 

         POZOR:

4.1.7 Električna povezava

B POZOR:

Pred uporabo izdelka, se prepričajte, da ste opravili vse priprave, v skladu
z navodili v poglavju “Pomembni varnostni napotki in napotki za varovanje
okolja” ter v poglavju “Namestitev”.
Da bi pripravili izdelek za pranje perila, najprej zaženite program za
čiščenje bobna brez perila v stroju. Če program na Vašem stroju ni  na
voljo, sledite postopek opisan v poglavju 4.4.2

C
Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje

V izdelku je lahko zaostala manjša količina vode, od postopkov za preverjanje kakvosti pri izdelavi stroja. Ta voda
ne škoduje izdelku.

1 Odvijte varnostne matice na nogicah ročno.
2 Prilagodite višino nogic takod, da izdelek stoji stabilno in vodoravno.
3. Ročno privijte varnostne matice.

                      Da bi zagotovili tišje delovanje izdelka, brez tresenja, mora biti postavljen vodoravno.
Uravnajte izdelek v vodoraven položaj s prilagajanjem višine nogic. V nasprotnem primeru se izdelek pri
obratovanju lahko začne tresti in premikati ter poškoduje predmete, ki se nahajajo v bližini.

Ne uporabljajte orodja za odvijanje varnostnih matic, saj bi jih tako lahko poškodovali.

Izdelek priključite na ozemljeno električno vtičnico, zaščiteno z 16-ampersko varovalko. Ozemljitev mora opraviti
ustrezno usposobljen električar. Proizvajalec ne bo odgovarjal za morebitno škodo v primeru uporabe izdelka
priključenega na vtičnico, ki ni ozemljena v skladu z veljavnimi predpisi.
• Električna vtičnica mora izpolnjevati vse veljavne predpise.
• Vtič električnega kabla mora po priključitvi biti zlahka dostopen.
• Če je zmogljivost varovalk v Vašem domu trenutno manjša od 16 A, se obrnite na ustrezno usposobljenega
električarja za namestitev 16-amperske varovalke.
• Električna napetost Vaše električne napeljave mora ustrezati vrednostim navedenim v »Tehnični podatki«
• Ne uporabljajte električnih podaljškov ali adapterjev za povezovanje pralnega stroja.

Poškodovan napajalni kabel mora zamenjati pooblaščeni serviser.

4.1.8 Prva uporaba
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4.2 Priprava za pranje
4.2.1 Sortiranje perila

* Sortirajte perilo glede na blago, bravo, stopnjo umazanosti in dovoljeno temperaturo pranje.
          * Vedno upoštevajte oznake na oblačilih.
4.2.2 Priprava perila za pranje

• Izdelki z kovinskimi deli kot so podporne žice, zaponke ali kovinski gumbi lahko poškodujejo stroj. Odstranite
kovinske dele, ali pa takšno perilo perite v vreči za pranje perila oz. prevleki za blazine.

• Odstranite vse predmete kot so kovanci, svinčniki, sponke iz žepov, jih obrnite navzven in očistite. Takšni
predmeti lahko poškodujejo stroj oz. povzročajo hrup med pranjem.
• Manjše kose perila, kot so otroška oblačila in najlonske nogavice zaprite v vrečo za pranje perila oz. prevleko
za blazine.
• Zavese dodajte v stroj, vendar tako da jih ne tlačite. Odstranite vse dodatke z zaves.
• Zaprite zadrge in pripnite gumbe, če so blago poškodovano oz. strgano pa ga všijte pred pranjem.
• Perilo, ki je predvideno za ročno pranje oz. ima druge posebne oznake perite s primernim programom.
• Ne perite belega in obarvanega perila skupaj. Nova, temna bombažna oblačila bodo odpustila veliko količino
barve. Perite jih ločeno.
• Trdovratne madeže je potrebno pred pranjem primerno obdelati. Če niste prepričani kaj storiti, se posvetujte
v kemični čistilnici.
• Uporabljajte samo barvila in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki so primerna za uporabo v pralnem

stroju.Vedno sledite navodilom na embalaži izdelka.
• Hlače in občutljivo perilo perite obrnjene narobe.
• Perilo iz Angora volne pred pranjem držite nekaj ur v zamrzovalniku. To bo zmanjšalo muckanje.
• Perilo, na katerega se je nabrala npr. moka, apneni prah, mlečni prah itn. pred dodajanjem v stroj dobro
iztresite. Takšne vrste praha na perilu se lahko odlagajo na notranje dele stroja in povzročijo okvaro.

4.2.3 Ukrepi za prihranek energije
Naslednje informacije Vam bodo pomagale, da izdelek uporabljate tako, da varujete okolje in prihranite energijo.

  • V stroj dodajte največjo dovoljeno količino perila navedeno za dani program, vendar ga ne preobremenjujte.
    Glej, “Tabela programov in porabe”
• Vedno sledite navodilom na embalaži detergenta.
• Manj umazano perilo perite pri nižjih temperaturah.
• Uporabljajte hitre programe za manjše količine perila in manj umazano perilo.
• Ne uporabljajte predpranja ali visokih temperature za perilo, ki ni zelo umazano oz. nima trdovratnih madežev.
• Če nameravate perilo sušiti v sušilniku, izberite najvišjo hitrost centrifuge, ki je priporočena za program.
• Ne uporabljajte prekomerno količino detergenta, preverite priporočeno količino na embalaži detergenta.

4.2.4 Dodajanje perila v stroj
          1. Odprite vrata stroja.

2. Dodajte perilo v stroj, vendar ga ne tlačite.
3. Pritisnite vrata, dokler ne zaslišite, da so se zaklenila. Preverite, da se perilo ne ujame v zaprta vrata, saj
bodo po začetku programa zaklenjena.

Vrata je mogoče odpreti šele, kadar se program pranja zaključi.
4.2.5 Ustrezna količina perila

Največja dovoljena količina perila je odvisna od vrste perila, stopnje umazanosti in izbranega programa.
Stroj samodejno prilagodi količino vode glede na količino perila.

A
PREVIDNO: Upoštevajte informacije v tabeli “Tabela programov in porabe” pri dodajanju perila. Če stroj
preobremenite bo prišlo do manj učinkovitega delovanja. Hkrati se lahko pojavijo težave s hrupom in
tresenjem.
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4.2.6 Uporaba detergenta in mehčalca

C

2 3 1

Predal za detergent sestoji se iz treh  razdelkov:
– (1) za predpranje
– (2) za glavno pranje
– (3) za mehčalec
– (   ) prisoten je tudi sifon za mehčalec.

Detergent, mehčalec in druga čistilna sredstva
• Pred zagonom programa pranja dodajte detergent in mehčalec.
• Med izvajanjem programa pranja, ne puščajte predala za čistilna sredstva odprtega!
• Pri programih, ki nimajo predpranja, ne dodajajte detergenta v razdelek za predpranje (razdelek št. 1).
• Pri programih s predpranjem, ne dodajajte tekočega detergenta v razdelek za predpranje (razdelek št. 1).
• Ne izbirajte programa s predpranjem če uporabljate vrečo za perilo ali kroglico za detergent, ki se doda v
boben. Dodajte vrečo za pranje perila oz. kroglico neposredno med perilo, v boben.
Če uporabljate tekoči detergent, ga ne pozabite dodati v razdelek za glavno pranje (razdelek št. 2)

Izbira vrste detergenta
Potrebna vrsta detergenta je odvisna od vrste in barve blaga.
• Za obarvano ter belo perilo uporabljajte različne detergente.
• Za občutljive tkanine uporabite samo zanje primeren detergent (tekoči detergent, detergent za volno, itn.)
• Za pranje temnega perila in odej priporočamo uporabo tekočega detergenta.
• Volneno perilo perite izključno s posebnim, zanj namenjenim detergentom.

A POZOR: 
POZOR: 

Prilagajanje količine detergenta
Količina detergenta, ki jo je potrebno dodati, je odvisna od količine perila, stopnje umazanosti in trdote vode.
• Ne uporabljajte večjih količin, kot so tiste priporočene
na embalaži detergenta, da ne bi nastajala odvečna pena, da bi se perilo dobro izpralo, da ne bi nepotrebno
tratili denarja in na koncu, da bi prispevali k varovanju okolja.
• Za manj umazano perilo uporabljajte manjše količine detergenta.

Uporaba mehčalca
Dodajte mehčalec v razdelek za mehčalec v predalu za detergent.
• Ne presegajte oznake (>max<) v razdelku za mehčalec.
• Če se je mehčalec zgostil, ga razredčite z nekaj vode preden ga dodate v njegov razdelek.

Pri uporabi detergenta, mehčalca, škroba, belila, barvil, sredstva za odstranjevanje vodnega kamna itn.
vedno upoštevajte navodila na embalaži ter navedene doze. Uporabite merico, če je na voljo.

Uporabljajte samo detergent predviden za uporabo v pralnem stroju.

Ne uporabljajte mila v prahu.
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Uporaba tekočega detergenta
Če je izdelek opremljen s posodo za tekoči detergent:

Če izdelek nima posode za tekoči detergent:
• Ne uporabljajte tekočega detergenta za predpranje oz. za programe s predpranjem.
• Tekoči detergent lahko pusti sledi na Vašem perilu če ga uporabljate z odloženim zagonom pranja.   
Ne uporabljajte funkcije za odloženi zagon, če nameravate uporabljati tekoči detergent.

Uporaba detergenta v gelu in tabletah
• Če je gostota detergenta v gelu dovolj tekoča in Vaš stroj ni opremljen s posodo za tekoči detergent,
dodajte detergent v gelu, v razdelek za glavno pranje pri prvem jemanju vode. Če je Vaš stroj opremljen
s posodo za tekoči detergent, dodajte detergent v gel v to posodo pred zagonom programa.
• Če je detergent v gelu tako gost, da ni tekoč, ali je obliki kapsule ali tablete, ga dodajte neposredno v

boben pred zagonom pranja.
• Detergente v obliki tablete dodajte v razdelek za glavno pranje (razdelek št. 2) ali neposredno v boben

pred zagonom pranja.

Uporaba škroba
• Dodajte tekoči škrob, škrob v prahu ali barvilo v razdelek za mehčalec. Ne uporabljajte mehčalca in
škroba skupaj v istem pranju.
Pobrišite notranjost bobna s čisto, vlažno ter mehko krpo po uporabi škroba.
Uporaba odstranjevalca vodnega kamna
• Kadar je to potrebno, uporabite odstranjevalec vodnega kamna namenjen za pralne stroje.

Uporaba belil
 Izberite program s predpranjem. Dodajte belilo v razdelek za predpranje, kadar stroj vleče vodo in na
začetku predpranja. Ne dodajajte detergenta v razdelek za predpranje. Drug način uporabe je, da
izberete program z dodatnim izpiranjem, ter dodate belilo medtem, ko stroj jemlje vodo iz predala za
detergent med prvim korakom izpiranja.
• Ne mešajte detergenta in belila.
• Uporabite majhno količino belila (50 ml) in oblačila zelo dobro izperite, saj belilo draži kožo. Ne
polivajte belila na perilo in ne uporabljajte belila z obarvanim perilom.
• Pri uporabi belila na osnovi kisika, izberite program z nižjo temperaturo pranja.
• Belilo na osnovi kisika lahko uporabljate skupaj z detergentom, vendar če ni iste gostote, najprej

dodajte detergent v razdelek št. 2 v predalu za detergent in počakajte, da stroj izpere detergent pri
jemanju vode. Medtem, ko stroj nadaljuje z jemanjem vode, dodajte belilo v isti razdelek.

• Dodajte posodo za tekoči detergent v razdelek št. 2.
• Če se je tekoči detergent zgostil, ga razredčite z

nekaj vode preden ga dodate v posodo.
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4.2.7 Nasveti za učinkovito pranje
Oblačila

Svetle barve in belo 
perilo Barve

(Priporočljive temperature
glede stopnje umazanosti:
40-90 ˚C)

(Priporočljive temperature glede
stopnje umazanosti: mrzlo
-40 ˚C)

Črna/temne
barve

(Priporočljive
temperature glede
stopnje umazanosti:
mrzlo -40 ˚C)

Občutljivo/
volneno/

svileno perilo
(Priporočljive
temperature
glede stopnje
umazanosti: mrzlo
-30 ˚C)

St
op

nj
a u

m
az

an
os

ti

Močno 
umazano

(trdovratni 
madeži kot so 
trava, kava, 
sadje in kri.)

Morda bo treba madeže
predhodno obdelati ali vklopiti
predpranje. Prah in tekoča
pralna sredstva priporočljiva za
belo perilo lahko uporabljate
v enakih količinah kot za
močno umazana oblačila.
Za odstranjevanje blatnih
madežev in madežev, ki so
občutljivi na belilo, uporabljajte
prah.

Prah in tekoča pralna sredstva
priporočljiva za pisano perilo
lahko uporabljate v enakih
količinah kot za močno
umazana oblačila. Za
odstranjevanje blatnih madežev
in madežev, ki so občutljivi na
belilo, uporabljajte prah.
Uporabite pralna sredstva brez
belila.

Tekoča pralna sredstva
priporočljiva za pisano
in temno perilo lahko
uporabljate v enakih
količinah kot za močno
umazana oblačila.

Tekoča pralna
sredstva za
občutljiva oblačila.
Volnena in svilena
oblačila perite s
posebnimi pralnimi
sredstvi za volno.

Običajno 
umazano
(Na primer 
madeži na 
ovratnikih in 
manšetah)

Prah in tekoča pralna sredstva
priporočljiva za belo perilo
lahko uporabljate v enakih
količinah kot za običajno
umazana oblačila.

Prah in tekoča pralna sredstva
priporočljiva za pisano perilo
lahko uporabljate v enakih
količinah kot za običajno
umazana oblačila. Uporabite
lahko pralna sredstva, ki ne
vsebujejo belila.

Tekoča pralna sredstva
priporočljiva za pisano
in temno perilo
lahko uporabljate v
enakih količinah kot
za običajno umazana
oblačila.

Tekoča pralna
sredstva za
občutljiva oblačila.
Volnena in svilena
oblačila perite s
posebnimi pralnimi
sredstvi za volno.

Manj 
umazano

(Ni vidnih 
madežev.)

Prah in tekoča pralna sredstva
priporočljiva za belo perilo
lahko uporabljate v enakih
količinah kot za manj umazana
oblačila.

Prah in tekoča pralna sredstva
priporočljiva za pisano perilo
lahko uporabljate v enakih
količinah kot za manj umazana
oblačila. Uporabite lahko
pralna sredstva, ki ne vsebujejo
belila.

Tekoča pralna sredstva
priporočljiva za pisano
in temno perilo lahko
uporabljate v enakih
količinah kot za manj
umazana oblačila.

Tekoča pralna
sredstva za
občutljiva oblačila.
Volnena in svilena
oblačila perite s
posebnimi pralnimi
sredstvi za volno.

Allergy UK je skrajšani naziv Britanskega združenja proti alergijam. Pečat odobritve 
uporabnikom omogoča lažje prepoznavanje izdelka, ki ustrezno omeji / zmanjša / odstrani 
alergene ali bistveno zmanjša količino alergenov v okolju, v katerem biva alergična oseba. 
Cilj certifikacije je označiti izdelke, ki so znanstveno preizkušeni oz. preizkušeni tako, da so 
razvidni merljivi rezultati.
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4.3 Uporaba izdelka 
4.3.1 Nadzorna plošča

1 - Gumb za izbiro programa
2 - Gumb za nastavitev hitrosti centrifuge
3 - Gumb za nastavitev temperature
4 - Zaslon
5 - Indikator naslednjega programa

6 - Gumb za vklop/izklop
7 - Gumb za zagon/premor
8 - Gumb za nastavitev časa zaključka
9 - Gumbi za izbiro pomožne funkcije
10	-	LED-lučke	za	izbiro	programa

1 2 3 4 5

6

7

8910

4.3.2 Simboli na prikazovalniku

1888 88:88
88 C

0

a b c d e f g

h

ijklm

a - Indikator temperature
b - Električna povezava
c - Indikator pare
d - Indikator zvočnega signala
e - Indikator za pomanjkanje vode
f - Indikator za pralno sredstvo
g - Indikator zagona/premora

h - Indikator naslednjega programa
i - Indikator časa zaključka
j - Informativna vrstica trajanja
k - Indikator pomožne funkcije
l - Indikator zaklepa
m - Indikator hitrosti centrifuge

C Slike, ki so uporabljene za opis stroja v tem delu, so shematične in morda ne ustrezajo natančno funkcijam stroja.
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4.3.3 Tabela programov in porabe
SL Pomožne funkcije

Program

Na
jve

čja
ob

re
me

nit
ev

 (k
g)

Po
ra

ba
 vo

de
 (l)

Po
ra

ba
 en

er
gij

e
(kW

h) Na
jv.

 hi
tro

st 
***

Pr
ed

pr
an

je

Hi
tro

 pr
an

je
Do

da
tno

 iz
pir

an
je

 N
oč

ni 
na
čin Obseg

temperature na
voljo °C

Bombaž Eko

Bombaž

60** 10 54 1.15 1600 60-Hladna

60** 5 50 0.85 1600 60-Hladna

40** 5 50 0.68 1600 60-Hladna

40 10 56 0.92 1600 60-Hladna
90 10 70 2.60 1600 • • • • 90-
60 10 70 1.78 1600 • • • • 90-
40 10 70 0.97 1600 • • • • 90-

                
60 4 56 0.90 1200 • • • • 60-

 40 4 56 0.50 1200 • • • • 60-

Dnevno ekspresno
 90 10 65 2.20 1400 • • 90-Hladna

 60 10 65 1.06 1400 • • 90-Hladna

 30 10 65 0.28 1400 • • 90-Hladna

 Super kratko ekspresno                           30 2 42 0.15 1400 • • 30-Hladna

 Odeje                                                     40 - 70 0.75 1000 • • • 60-Hladna

 BabyProtect+                                         90 9 94 2.70 1600 * 90-30

 Samodejni Program                                 40 10 **** **** 1600 • • • • Hladna-60

 Aqua 40’ 40° 40 10 45 0.75 1400 40-Hladna

 Nežna nega20° 20 4 45 0.15 1000 • • • • 20

 Higiena 20º 20 4 104 0.44 1600 * 20

 Volna     40 2 45 0.31 1000 • • • 40-Hladna

 Ročno pranje                                          30 1.5 35 0.20 600 • Hladna-30

 Osvežitev - 2 32 0.15 1000 -

Hladna

Hladna

Hladna

Hladna

Hladna
Sintetika

•	 :	Izbirno.
*  : Samodejna izbira, ni možno preklicati.
**  : Program označevanja energije (EN 60456)
*** : Če je maks. hitrost centrifugiranja manjša od te vrednosti, lahko izbirate le med hitrostmi do maks. hitrost

centrifugiranja.
**** : Program zazna vrsto in količino perila za samodejno prilagoditev porabe vode in energije ter trajanje programa.
-  : Za največjo količino perila upoštevajte opis programa.

**	“Bombaž	Eco	40	°C	in	Bombaž	Eco	60	°C	sta	standardna	programa.”	Ta	programa	sta	znana	kot	‘40	°C	bombažni
standardni	program’	in	‘60	°C	bombažni	standardni	program’	in	označena	s	simboli     na plošči.

C
Pomožne	funkcije	v	preglednici	se	lahko	razlikujejo	glede	na	model	naprave.
Poraba vode in energije se lahko razlikuje predvsem zaradi tlaka vode, trdote in temperature vode, temperature okolja,
vrste in količine perila, izbranih pomožnih funkcij in hitrosti centrifugiranja ter nihanja napajanja.
Na zaslonu stroja se izpišejo vsi časi pranja za izbran program. Manjše razlike med časom, prikazanim na zaslonu, in
resničnim časom pranja so normalen pojav.

»Proizvajalec	lahko	spremeni	izbiro	pomožnih	funkcij.	Nove	izbire	se	lahko	dodajo	ali	odstranijo.«
»Hitrost	centrifugiranja	stroja	se	lahko	razlikuje	glede	na	program;	vendar	pa	ta	hitrost	ne	more	prekoračiti	največje	hitrosti
centrifugiranja	stroja.«
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Indikativne vrednosti za sintetične programe (SL)

Ob
re

m
en

ite
v (

kg
)

Po
ra

ba
 vo

de
 (l

)

Po
ra

ba
 e

ne
rg

ije
 

(k
W

h)

Tr
aj

an
je

 p
ro

gr
am

a 
(m

in
) *

Preostala vsebnost vlage (%) ** Preostala vsebnost vlage (%) **

≤ 1000 vrt./min. >	1000	vrt./min.

Sintetika 60 4 56 0,90 90/120 45 40
Sintetika 40 4 56 0,50 80/110 45 40
* Na zaslonu stroja se izpišejo vsi časi pranja za izbran program. Manjše razlike med časom, prikazanim na zaslonu, in resničnim časom pranja so normalen
pojav.

** Vrednosti preostale vsebnosti vlage se lahko razlikujejo glede na izbrano hitrost centrifugiranja.

4.3.4 Izbira programa
1	 Določite	program,	primeren	za	vrsto,	količino,	umazanost	perila,	kot	je	označeno	v	Tabeli

programov in porabe.

C Za programe velja omejena maks. hitrost centrifugiranja, ki ustreza vrsti tkanine.

Preden se odločite za program, premislite o vrsti tkanine, barvi, ravni umazanosti in dovoljeni temperaturi vode.

Vedno izberite najnižjo zahtevano temperaturo. Višja temperatura pomeni večjo porabo energije.

2 Z izbirnim gumbom izberite želeni program.

4.3.5 Programi
• Bombaž
Uporabite za bombažno perilo (kot so rjuhe, prevleke za odeje in blazine, kopalni plašči, spodnje perilo
itd.). Stroj opere perilo v daljšem ciklusu učinkovitega pranja.
• Sintetika
Uporabite za pranje sintetičnih oblačil (srajce, bluze, sintetično/bombažno mešano perilo itd.). V
primerjavi s programom za bombaž ta program opere perilo z manjšo intenzivnostjo in v krajšem
ciklusu.
Za	zavese	in	til	uporabite	program	za	sintetične	izdelke	40	°C	in	izberite	predpranje	ter	funkcijo	proti
mečkanju. Zaradi premočnega penjenja, ki ga povzroči pletena tkanina, za pranje zaves/tila dodajte
v glavni predal za pranje manjšo količino detergenta. V predel za predpranje ne dodajajte detergenta.
• Volna
Uporabite za pranje volnenih oblačil. Izberite temperaturo, ustrezno oznakam na oblačilih. Uporabite
detergent za volno.

»Podjetje	The	Woolmark	Company	je	odobrila	pralni	cikel	za	volno	tega
stroja. Odobritev velja za pranje volnenih izdelkov, ki jih je dovoljeno strojno
prati, pod pogojem, da pranje poteka v skladu z navodili na všitku oblačila in
navodili izdelovalca tega pralnega stroja. M1422«
»V	Združenem	kraljestvu,	na	Irskem,	v	Hongkongu	in	Indiji	je	blagovna
znamka	Woolmark	certifikacijska	znamka.«

Master
Stamp
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• Samodejni program
Program uporabite za pranje bombaža, ki se pogosto pere, sintetičnih ali mešanih oblačil
(bombaž+sintetika). Program zazna vrsto in količino perila za samodejno prilagoditev porabe vode in
trajanje programa.

A POZOR: V tem programu ne perite volnenih in občutljivih oblačil.
Če temperatura, prikazana na zaslonu, ni skladna z opozorili na etiketi oblačila, izberite primerno temperaturo.

Maksimalna temperatura pranja v samodejnem programu, odvisna od stopnje umazanosti in vrste
perila, je 60 ºC. Učinkovitost pranja morda ne bo na želeni stopnji za zelo umazano belo perilo in
trdovratne madeže (ovratniki, umazane nogavice, madeži od znoja itd.). V tem primeru je priporočljivo
izbrati	program	za	bombaž	s	predpranjem	in	nastaviti	temperaturo	na	50-60	°C.
Samodejni program pravilno zazna in varno opere veliko vrst oblačil.
• Bombaž Eko
Uporabite za pranje običajno umazanega, trpežnega bombažnega in lanenega perila. Čeprav traja
dlje	kot	vsi	drugi	programi,	omogoča	visok	prihranek	energije	in	vode.	Dejanska	temperatura	vode	se
lahko razlikuje od navedene. Če v stroj naložite manj perila (npr. ½ zmogljivosti ali manj), se lahko čas
programa samodejno skrajša. V tem primeru se bo poraba energije in vode še zmanjšala, kar pomeni
še bolj ekonomično pranje. Ta program je na voljo pri modelih z indikatorjem preostalega časa.
• BabyProtect+ (Zaščita za dojenčke)
Nastavite	program	za	pranje	oblačil	za	dojenčke	in	perila	oseb	z	alergijami.	Daljše	pranje	ob	visokih
temperaturah in dodatno izpiranje zagotavljata večjo stopnjo higiene.
• Nežna nega 20° (Občutljive tkanine)
Uporabite za pranje občutljivih oblačil. Program pere s ciklusom blage intenzivnosti v primerjavi s
programom za sintetično perilo.
• Ročno pranje
Uporabite	za	pranje	volnenih/občutljivih	oblačil,	ki	so	označena	z oznako	»ne	prati	v	stroju«	in	za
katera velja priporočilo za ročno pranje. Program pere s ciklusom blage intenzivnosti med katerim se
oblačila ne poškodujejo.
• Dnevno ekspresno
Uporabite za pranje manj umazanega bombažnega perila brez madežev v krajšem času.
• Super kratko ekspresno
Uporabite za pranje manj umazanega bombažnega perila brez madežev v krajšem času.
• Osvežitev

Perilo predhodno obdela s paro, da omehča madeže.

C
V	napravo	ne	vstavite	več	kot	ene	odeje	iz	vlaken	(200	x	200	cm).

V napravi ne perite odej, vzglavnikov itd., ki vsebujejo bombaž.

A POZOR: V stroju razen odej ne perite izdelkov, kot so preproge itd. Naprava se lahko trajno poškoduje.

C Naložite samo polovico količine, navedene za izbran program.
Med delovanjem tega programa je običajno slišati hrup vrenja, saj parni generator zavre vodo za ustvarjanje pare.

• Aqua 40’ 40º (40° / 40’)
Program nastavite za pranje manj umazanega bombažnega perila brez madežev v krajšem času.
• Odeje (Posteljnina)
Nastavite	program	za	pranje	odej	iz	vlaken,	ki	so	označene	z	oznako	"strojno	pranje".	Prepričajte,	da
ste odejo vstavili na pravilen način, da ne boste poškodovali naprave ali odeje. Preden odejo položite
v stroj, odstranite posteljnino. Odejo preložite na pol in jo vstavite v stroj. Odejo položite v napravo,
tako da se ne dotika tesnila.
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• Higiena 20°
Program je namenjen za perilo, ki potrebuje pranje pri nizkih temperaturah z intenzivnim in dolgim 
pranjem. Program je namenjen za perilo, ki potrebuje higiensko pranje pri nizkih temperaturah.
• Izpiranje
Uporabite za ločeno izpiranje ali apretiranje perila.
• Ožemanje + Črpanje
Uporabite za izčrpavanje vode iz stroja.
4.3.6 Izbira temperature

Potem ko nastavite nov program, se na zaslonu označi temperatura, priporočena za program. Možno
je, da priporočena temperatura ni maksimalna temperatura, ki jo lahko izberete za trenutni program.

C

1888 88:88
88 C

0

Za spreminjanje temperature pritisnite gumb za nastavitev temperature. Temperatura se bo 
zmanjšala	v	korakih	po	10	°C.
Na	koncu	se	na	zaslonu	pojavi	simbol	“-”,	ki	prikazuje	možnost	hladnega	pranja.	

1888 88:88
-

C0

C V programih, ki ne dovoljujejo temperaturnih nastavitev, spremembe niso mogoče.

Temperaturo lahko spremenite tudi po začetku pranja. Če potek pranja dovoljuje, lahko opravite 
spremembo. Če potek pranja ne dovoljuje, ne morete opraviti spremembe. 

4.3.7 Izbira hitrosti centrifugiranja
Potem ko izberete nov program, se na indikatorju Hitrost centrifugiranja izpiše priporočena hitrost
centrifugiranja za izbran program.

C Možno je, da priporočena hitrost centrifugiranja ni maksimalna hitrost, ki jo lahko izberete za trenutni program.

1888 88:88
88 C

0

Za spreminjanje hitrosti centrifugiranja pritisnite gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja. 
Hitrost centrifugiranja se z vsakim pritiskom na gumb zmanjša.
Nato	se,	odvisno	od	modela	proizvoda,	na	zaslonu	izpišeta	možnosti	"Zadrži	izpiranje"	in	"Brez	
centrifugiranja".

Če preklopite na hladno pranje in ponovno pritisnete gumb za nastavitev temperature, se na zaslonu prikaže
priporočljiva maksimalna temperatura za izbran program. Za zmanjšanje temperature ponovno pritisnite gumb za
nastavitev temperature.
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Hitrost centrifugiranja lahko spremenite po zagonu pranja, če je potek pranja primeren. Če potek
pranja ne dovoljuje, ne morete opraviti spremembe.

4.3.8 Izbira pomožne funkcije
Pomožne	funkcije	nastavite,	preden	zaženete	program.	Ko	izberete	program,	se	osvetlijo	okvirji
simbolov	pomožnih	funkcij,	ki	jih	lahko	izberete.	Ko	izberete	pomožno	funkcijo,	se	notranjost	
simbola pomožne funkcije prav tako začne osvetljevati.

C Okvir simbola pomožne funkcije, ki ga ni mogoče izbrati pri trenutnem programu, se ne osvetli.

Okvirji pomožnih funkcij, ki so primerni za trenutni program, po začetku pranja ostanejo
osvetljeni. Pomožne	 funkcije,	 katerih	 okvirji	 so	 osvetljeni,	 lahko	 izberete	 ali	 prekličete.	 Ko	
cikel pranja	doseže točko, ko ni več mogoče izbrati pomožne funkcije, okvir funkcije ugasne.

C Gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja je namenjen samo za zmanjšanje hitrosti centrifugiranja.

Zadrževanje	izpiranja	je	označeno	s	simbolom	“ı_ı”,	medtem	ko	je	funkcija	Brez	centrifugiranja	označena	s	simbolom	
“_”.

Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, ko se program zaključi, vključite funkcijo Prekinitev 
spiranja, da se perilo ne bo zmečkalo, ko v stroju ne bo več vode.
Ta funkcija obdrži perilo v vodi za končno izpiranje.

Če želite centrifugirati perilo po funkciji zadržanja izpiranja:
- Nastavite hitrost centrifugiranja.
- Pritisnite gumb za zagon/premor/preklic. Program se ponovno zažene. Program izprazni vodo in 
prične se centrifugiranje perila.
Zadrži izpiranje
Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, potem ko se program zaključi, vključite funkcijo za 
zadržanje izpiranja, tako da perilo ostane v vodi za zadnje izpiranje, kar pomeni, da se perilo ne bo 
zmečkalo, ko v stroju ne bo več vode. Po tem pritisnite na gumb zagon/premor, če želite izpustiti vodo 
brez centrifugiranja. Program se ponovno zažene in zaključi, potem ko voda izteče iz stroja.
Če želite zagnati centrifugo za perilo, ki stoji v vodi, nastavite hitrost centrifuge in pritisnite na gumb 
Zagon/Postoj.
Program se ponovno zažene. Sistem spusti vodo, ožame perilo in zaključi program.
Če želite izčrpati vodo ob koncu programa brez centrifugiranja, uporabite funkcijo Brez 
centrifugiranja.

C V programih, ki ne dovoljujejo nastavitve hitrosti centrifugiranja, spremembe niso mogoče.
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C
Nekaterih funkcij ni možno nastaviti skupaj. Če pred zagonom stroja izberete drugo pomožno funkcijo, ki ni

 združljiva s prvo pomožno funkcijo, sistem prekliče prvo izbrano funkcijo in vključi drugo izbrano pomožno 
funkcijo. Na primer, če želite izbrati način hitrega pranja, potem ko ste nastavili program dodatno izpiranje, se bo 
dodatno izpiranje preklicalo in vključil se bo način hitrega pranja.
Ni	možno	izbrati	pomožne	funkcije,	ki	ni	združljiva	s	programom.	(Glej	»Tabela	programov	in	porab«) Nekateri
programi imajo pomožne funkcije, ki morajo biti uporabljene hkrati. Teh funkcij ni mogoče preklicati. Okvir
pomožne funkcije ne bo osvetljen, ampak bo osvetljena samo notranjost.

• Predpranje
Predpranje je smotrno nastaviti samo za zelo umazano perilo. Ne vključite predpranja in varčujte z
energijo, vodo, pralnim sredstvom in časom.
• Hitro pranje
To funkcijo lahko nastavite za programe za pranje perila iz bombaža in sintetike. Za rahlo umazano
perilo sistem skrajša čase pranja in zmanjša število faz izpiranja.

C Potem ko vključite to funkcijo, naložite stroj do polovice maks. količine perila, kot je označena v preglednici
programov.

• Dodatno izpiranje
Ta funkcija omogoča, da stroj po glavnem pranju še enkrat izpere perilo. Tako lahko zmanjšate
tveganje izpostavljenosti občutljive kože (dojenčki, alergične osebe itd.) zaradi minimalnih ostankov
pralnega sredstva na perilu.
• Nočni način
Uporabite za tiho pranje bombaža z manj porabe energije. Za tiho pranje je centrifugiranje preklicano
in	pralni	cikel	se	zaključi	s	korakom	"Zadrži	izpiranje".	Ko	je	program	končan,	zaženite	centrifugiranje
perila.

Časovni prikaz
Preostali	čas	do	konca	programa	je	med	delovanjem	prikazan	v	formatu	“01:30”	v	urah	in	minutah.

C Čas	programa	se	lahko	razlikuje	od	vrednosti	v	"Tabeli	programov	in	porabe",	predvsem	zaradi	tlaka	vode,
trdote in temperature vode, temperature okolja, količine in vrste perila, izbranih dodatnih funkcij ter nihanja
napajanja.

4.3.9 Čas zaključka
S funkcijo Čas zaključka	lahko	zamaknete	začetek	programa	za	do	24	ur.	Ko	pritisnete	gumb	za	čas 
zaključka, se prikaže izračunani čas konca programa.  Če čas zaključka nastavite, sveti indikator za 
čas zaključka.

Če želite aktivirati funkcijo časa zaključka in zaključek programa ob določenem času, morate po
nastavitvi časa pritisniti gumb zagon/premor.

Če želite preklicati funkcijo časa zaključka, pritisnite gumb za vklop/izklop za izklop in vklop stroja.
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C Kadar	vklopite	funkcijo	končni	čas,	ne	uporabljajte	 tekočega	pralnega	sredstva!	Nevarnost	obarvanja	perila.

1 Odprite vratca za nalaganje, vstavite perilo v stroj in nalijte pralno sredstvo itd.
2 Izberite program pranja, temperaturo, hitrost centrifugiranja in po potrebi pomožne funkcije.
3 Nastavite čas zaključka izbranega programa, tako da pritisnete gumb za čas zaključka. 
Indikator za čas zaključka utripa.
4 Pritisnite gumb za zagon/premor.	Začne	se	odštevanje	časa.	“:”	simbol	v	sredini	časa zaključka

prične utripati na zaslonu.

C
V času odštevanja časa zaključka lahko naložite dodatno perilo. Ob koncu odštevanja indikator časa zaključka
ugasne, pranje se prične, na zaslonu pa se prikaže čas izbranega programa.

Ko	končni	čas	poteče,	se	pojavi	čas	na	zaslonu,	ki	je	sestavljen	iz	končnega	časa	in	trajanja	izbranega	programa.

4.3.10 Zagon programa
1 Pritisnite gumb za zagon/premor in zaženite program.
2 Gumb za zagon/premor, ki je bil izklopljen, je zdaj osvetljen in prikazuje, da se je program začel. 

3	 Vratca	za	nalaganje	so	zaklenjena.	Ko	so	vratca	za	nalaganje	zaklenjena,	se	na	zaslonu	prikaže	
simbol za zaklep vratc.

4. Na zaslonu zasveti svetlobni indikator nadaljevanja programa, ki označi trenutni korak.

4.3.11 Blokada vrat
Na vratih za vstavljanje perila je blokirni sistem, ki onemogoči odpiranje vrat, če raven vode ni 
ustrezna.
Ko	so	vratca	za	nalaganje	zaklenjena,	se	na	zaslonu	prikaže	»Vratca	so	zaklenjena«.

4.3.12 Sprememba izbire po zagonu programa
Dodajanje perila po zagonu programa:
Če je nivo vode v stroju ustrezen, ko pritisnete gumb za  zagon/premor , na zaslonu utripa simbol 
vratc, dokler se ne odprejo, in izgine, ko so vratca odprta.

Če je nivo vode v stroju ustrezen, ko pritisnete gumb za zagon/premor, simbol za vratca še naprej 
sveti.
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Preklop stroja v način za premor:
Če želite preklopiti stroj v način premora, pritisnite na gumb zagon/premor. Na zaslonu utripa 
simbol za premor.

Sprememba izbire programa po zagonu programa:
Sprememba programa ni dovoljena, ko teče trenutni program.
Potem ko preklopite trenutni program v način premora, lahko izberete nov program.

C Izbrani program se začne znova.

Spreminjanje pomožne funkcije, hitrosti in temperature
Odvisno	od	faze	programa	v	teku	lahko	prekličete	ali	izberete	pomožne	funkcije.	Glej	»Izbira
pomožne funkcije«.
Prav	tako	lahko	spremenite	nastavitve	hitrosti	in	temperature.	Glej	»Hitrost	centrifugiranja«	in
»Izbira	temperature«.

C Če je temperatura vode v napravi visoka ali je raven vode nad vratci, se vratca za nalaganje ne odprejo.

4.3.13 Otroško zaklepanje
S funkcijo otroškega zaklepanja preprečite poseganje otrok v stroj. In tako preprečite spremembe v
teku programa.

C
Ko	je	vklopljeno	otroško zaklepanje,	lahko	napravo	vklopite	ali	izklopite	z	gumbom	za	vklop/izklop.	Ko	ponovno
vklopite napravo, bo program nadaljeval od kjer se je ustavil.

Če pritisnete kateri koli gumb, ko je vključena otroška ključavnica, bo stroj oddal zvočno opozorilo. Zvočno opozorilo
bo ugasnilo, če 5 krat zaporedoma pritisnete gumbe.

Otroško zaklepanje vključite:
Pritisnite in držite gumb pomožne funkcije 2	za	3	sekunde.	Ko	se	odštevanje	»CL 3-2-1«	na
zaslonu zaključi,	se	na	zaslonu	pojavi	»Otroško	zaklepanje vključeno«.	Ob	prikazu	tega	opozorila
lahko sprostite drugi gumb pomožne funkcije.

Otroško zaklepanje izključite:
Pritisnite in držite gumb pomožne funkcije 2	za	3	sekunde.	Ko	se	odštevanje	»CL 3-2-1«  na
zaslonu	zaključi,	iz	zaslona	izgine	»Otroško	zaklepanje vključeno«.

4.3.14 Preklic programa
Program prekličete, če izklopite in ponovno vklopite stroj. Pritisnite in zadržite gumb vklop/izklop za
3	sekunde.	Ko	se	odštevanje	“3-2-1”	na	zaslonu	zaključi,	stroj	ugasne.

C preklicati otroško zaklepanje.

Če želite po tem, ko ste preklicali program, odpreti vratca za nalaganje, vendar to ni mogoče, ker je nivo vode nad
vratci, potem zavrtite gumb za izbiro programa na program črpaj+centrifugiraj in izpraznite vodo v napravi.

Če pritisnete gumb vklop/izklop, ko je otroška ključavnica omogočena, program ne bo preklican. Najprej morate
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4.3.15 Konec programa
Ko	je	program	zaključen,	se	na	zaslonu	prikaže	simbol	End	(»konec«).
Če	v	10	minutah	ne	pritisnete	nobenega	gumba,	se	bo	stroj	preklopil	v	način	IZKLOPA.	Zaslon	in	vsi
prikazovalniki ugasnejo.
Ko	pritisnete	gumb	vklop/izklop,	se	bodo	prikazali	zaključeni	koraki	programa.

4.3.16 Namestitev GLASNOSTI
Nizka glasnost in visoka glasnost
Pritisnite	in	držite	gumb	pomožne	funkcije	3	za	3	sekunde	ter	nastavite	glasnost.	Ko	se	
odštevanje »3-2-1«	na	zaslonu	zaključi,	bo	simbol	za	raven	glasnosti	svetil	in	prikazala	se	bo	nova	
raven glasnosti.
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4.4 Vzdrževanje in čiščenje
Tehnična življenjska doba stroja se podaljša in število pogostih težav se zmanjša, če stroj redno
čistite.

4.4.1 Čiščenje predala za detergent
Predal za detergent redno čistite (na vsakih 4-5 pranj), kot je opisano v
nadaljevanju, in tako preprečite kopičenje ostankov detergenta.
Da	bi	ga	odstranili	dvignite	zadnji	del	sifona,	kot	prikazuje	slika.
Če se v razdelku za mehčalec nabira prekomerna količina mešanice vode in
mehčalca, očistite sifon.

1 Pritisnite gumb s pikicami na sifonu v razdelku za mehčalec in predal izvlecite iz stroja.
2. Predal za detergent in sifon operite v umivalniku z obilico mlačne vode. Med čiščenjem

nosite zaščitne rokavice ali uporabite primerno krtačo, tako da se s kožo ne dotikate ostankov.
3 Potem, ko predal očistite, ga namestite pravilno nazaj na mesto.

4.4.2 Čiščenje vrat za nalaganje in bobna
Za izdelke, ki so opremljeni s programom za čiščenje bobna glejte Upravljanje z izdelkom - programi.
Za izdelke, ki nimajo funkcije čiščenja bobna, upoštevajte spodnje korake za čiščenje bobna:
Izberite pomožni funkciji dodatna voda ali dodatno izpiranje. Uporabite program bombaž brez
predpranja. Nastavite temperaturo na stopnjo, ki je navedena na sredstvu za čiščenje bobna, 
ki ga lahko dobite pri pooblaščenih servisih. Postopek izvedite, ko je stroj prazen. Preden 
zaženete program, dodajte v glavni razdelek za detergent eno vrečko posebnega sredstva za 
čiščenje bobna (če posebno sredstvo ni na voljo, dodajte najv. 100 g praška za zaščito	pred	
nastajanjem	vodnega	kamna)	(razdelek	št.	»2«).	Če	uporabljate	sredstvo	za	zaščito	pred nastajanjem	
vodnega	kamna	v	obliki	tablete,	dodajte	eno	tableto	v	glavni	razedelek	za	pranje	št.	»2«. Ko	se	
program	zaključi,	s	čisto	krpo	obrišite	notranjost.

C
Postopek za čiščenje bobna ponovite vsaka 2 meseca.

Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje.

Po vsakem pranju se prepričajte, da v bobnu ne ostanejo tujki.
Če so odprtine, ki so prikazane na spodnji sliki, zamašene, jih z zobotrebcem
odmašite.
Tuje kovinske snovi bodo povzročile madeže rje na bobnu. Madeže na bobnu
očistite s sredstvi za čiščenje nerjavečega jekla.
Pri tem nikoli ne uporabljajte jeklene ali žične volne. S tem boste namreč
poškodovali barvane, kromirane in plastične površine.

4.4.3 Čiščenje ohišja in nadzorne plošče
Ohišje stroja po potrebi očistite s krpo namočeno v milnico ali blago čistilno sredstvo, ki ne povzroča 
korozije, in ga posušite z mehko krpo.
Nadzorno ploščo očistite samo z mehko in vlažno krpo.
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4.4.4 Čiščenje dovodnih filtrov
Na zadnji strani stroja je na koncu vsakega dovodnega ventila ter na koncu vsake dovodne cevi, ki
je priključena na pipo, filter. Ti filtri preprečujejo prodor tujkov in umazanije iz vode v pralni stroj.
Umazane filtre je treba očistiti.

1. Zaprite pipe.
2. Snemite matice dovodnih cevi, tako da odprete dostop

do filtrov na dovodnih ventilih. Matice očistite z ustrezno
krtačko. Če so filtri zelo umazani, jih s kleščami vzemite
ven in očistite.

3. Odstranite filtre na ploski strani dovodnih cevi skupaj s
tesnili ter jih očistite pod tekočo vodo.

4. Previdno ponovno namestite tesnila in filtre ter ročno
privijte matice.

4.4.5 Odtekanje morebitne preostale vode in čiščenje filtra črpalke
Filtrirni sitem v stroju zaščiti pogon črpalke pred trdimi predmeti, kot so gumbi, kovanci in delci tkanin,
med odjemom vode. Tako je odtekanje vode neovirano in tehnična življenjska doba stroja se podaljša.
Če se voda ne odvaja iz stroja, to pomeni, da je zamašen filter črpalke. Filter je treba očistiti vsake 3
mesece ali vsakokrat, ko se zamaši. Pred čiščenjem filtra črpalke je treba iztočiti vodo iz stroja.
Vodo je treba iztočiti tudi pred prevozom in prenašanjem stroja (npr. selitev v drugo hišo) in v primeru,
da voda zmrzne.

A POZOR: Tujki, ki ostanejo v filtru črpalke, lahko poškodujejo stroj ali povzročajo hrup.

POZOR: Če stroja ne uporabljate, zaprite pipo, odstranite cev za dovod vode in izpraznite vodo, ki se nahaja v
stroju, da preprečite nevarnost zmrzovanja.

POZOR: Po vsaki uporabi zaprite pipo, na katero je povezana cev za dovod vode.

Če želite očistiti umazan filter in iztočiti vodo, upoštevajte naslednja navodila:
1 Izvlecite vtič in tako izključite napajanje.

A POZOR: Temperatura vode v stroju se lahko dvigne na 90 ºC. Za zaščito pred opeklinami filter očistite, ko se
voda v stroju ohladi.

2. Odprite pokrov filtra.
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3 Za praznjenje vode upoštevajte spodnja navodila.
Če je stroj opremljen z odtočno cevjo za ukrepanje v sili za praznjenje vode:

a Snemite in izvlecite odtočno cev za ukrepanje v
sili z držala.

b Na koncu cevi podstavite veliko posodo. Iztočite
vodo v posodo tako, da odstranite zamašek na 
koncu cevi.	Ko	se	posoda	napolni,	namestite	
zamašek in zaprite dovodno odprtino cevi. 
Potem, ko izpraznite posodo, ponovno 
odstranite zamašek in spustite vodo iz stroja.

c	 Ko	končate,	s	zamaškom	zaprite	odprtino	in	
pritrdite cev na mesto.

d Obrnite in odstranite filter črpalke.
4 Očistite ostanke v filtru in umazanijo okoli pogona črpalke.
5. Zamenjajte filter.
6. Če je filtrski pokrov sestavljen iz dveh kosov, pokrov zaprite tako, da pritisnete na jeziček. Če je

pokrov iz enega kosa, najprej namestite jezička na mesto spodaj in nato pritisnite na zgornji del
tako, da se pokrov zapre.
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• Pritisnite gumb Zagon / Premor / Preklic

Programa ni moč izbrati oz.
zagnati.

Aparat je aktiviral samozaščitni sitem zaradi
težav z napajanjem (napetost električnega
napajanja, tlak vode itn.)

Nekaj vode je ostalo v stroju zaradi
preizkušanja kakovosti v postopku proizvodnje.

Voda curlja z dna izdelka.

Stroj se je nedolgo za
zagonom programa ustavil.
Stroj takoj odvaja vodo, ki jo
zajema.
Med pranjem v stroju ni
videti vode.

Vrata pralnega stroja ni
moč odpreti.

Otroška zaščita je vklopljena. Zaklepat vrat bo
izklopljen nekaj minut po koncu programa.

Pranje traja dlje, kot je
navedeno v navodilih za
uporabo. (*)

5 Odpravljanje težav
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Programi se ne zaženejo po
zapiranju vrat pralnega stroja.

Voda v stroju.

Stroj ne zajema vodo.

Izdelek ne odvaja vode.

Izdelek se trese ali je hrupen.

Niste pritisnili gumb Zagon / Premor /
Preklic

Pipa je zaprta.
Dovodna cev je upognjena.
Filter vodnega dovoda je zamašen.
Vrata pralnega stroja so odprta.
Cev za drenažo vode je zamašena ali upognjena.
Filter črpalke je zamašen.
Izdelek ni vodoravno postavljen.

Trdni delci so vstopili v filter črpalke.
Varnostni vijaki za prevoz niso odstranjeni.
Količina perila v stroju je premajhna.

V stroju je preveč perila.

Izdelek je naslonjen na čvrst predmet.

Cev za drenažo vode je zamašena ali upognjena.
Črpalka filtra je zamašena.

• Zmanjšajte količino perila in preverite, ali
se vrata stroja pravilno zapirajo.

• Program je preklican kadar se stroj izklopi
in ponovno vklopi. Pritisnite in držite gumb
za vklop/ izklop 3 sekunde.

Stroj se je začasno ustavil zaradi nizke
električne napetosti.
Drenažna cev ni postavljena na ustrezno višino.

Voda se nahaja v delih stroja, ki niso vidni.

• Odprite pipo.
• Zravnajte cev.

• Očistite filter.
• Zaprite vrata.
• Očistite ali zravnajte cev.
• Očistite filter črpalke.
• Prilagodite višino nogic in izravnajte izdelek.
• Očistite filter črpalke.

• Odstranite varnostne vijake.
• Dodajte več perila v stroj.

• Odstranite nekaj perila iz stroja ali pa
razporedite obremenitev, tako da je teža
enakomerno razporejena.
• Poskrbite, da se stroj ne naslanja na
karkoli.

• Očistite ali zravnajte cev.
• Očistite črpalko filtra.
• Izdelek bo nadaljeval z obratovanjem, kadar
se napetost povrne na normalno raven.
• Povežite drenažno cev kot je opisano v
navodilih.
• Ne gre za okvaro.

Vrata so se zaklenila zaradi vode prisotne v
stroju.
Stroj segreva vodo ali izvaja fazo centrifugiranja.

• Odcedite vodo z zagonom programa
drenaža oz. centrifuga.
• Počakajte, da program zaključi.

Vodni tlak je slab.

El. napetost je nizka.

Temperatura dovajane vode je
nizka.

Število izpiranj in/ali količina
vode za izpiranje se je povečala.

Nastala je prekomerna količina pene tako da se
je samodejno sprožil sistem za vpijanje pene,
zaradi uporabe prekomerne količine detergenta.

• Izdelek čaka, da zajame dovoljšno količino
vode, da ne bi prišlo do slabe kakovosti
pranja zaradi pomanjkanja vode. Zaradi tega
se čas izvajanja programa podaljša.

• V mrzlih mesecih se čas segrevanja vode
podaljša. Zaradi tega se podaljša čas
izvajanja progama, da bi se zagotovila
ustrezna kakovost pranja.

Čas izvajanja programa se podaljša, da ne
bi prišlo do slabe kakvosti pranja zaradi
pomanjkanja vode. Glej "Odpiranje vrat
stroja v primeru izpada el. energije"

• Izdelek poveča količino vode oziroma
opravi dodaten korak izpiranja, kadar je to
potrebno.

• Uporabljajte priporočeno količino
detergenta.

• Počakajte nekaj minut, da se zaklep
vrat izklopi.
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 Ne prikazuje se odštevanje
preostalega časa trajanja
programa pranja. (na
modelih z zaslonom) (*)

Časovnik programa
pranja ne odšteva. (*)

Stroj ne sproži korak
centrifugiranja. (*)

• Preverite filter in drenažno cev.
Nastala je prekomerna količina pene, tako da
se je samodejno sprožil sistem za vpijanje
pene, zaradi uporabe prekomerne količine
detergenta.

• Uporabljajte priporočeno količino
detergenta.

Slabi rezultati pranja:
Perilo je sivo. (**)

V daljšem časovnem obdobju ste uporabljali
premajhno količino detergenta.

V daljšem časovnem obdobju ste prali
perilo pri nizki temperature.

S trdo vodo uporabljate nezadostno
količino detergenta.

Učinek pranja je slab:
Madeži ostajajo in perilo ni
belo. (**)

                                                                  
                                                                                                                      

                                                                            

Učinek pranja je slab:
Na perilu se pojavljajo
mastni madeži. (**)

Učinek pranja je slab:
Oblačila smrdijo. (**)

                                                                             
                                                                  

 .                                  
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Barva oblačil je zbledela.
(**)

V boben ste naložili prekomerno
količino perila.

• Ne preobremenjujte bobna.

Detergent, ki ga uporabljate je moker.

Izbrali ste višjo temperaturo.

• Detergente, ki jih uporabljate, držite dlje od
virov vlage in jih ne izlagajte prekomernim
temperaturam.
•Izberite primeren program pranja in
temperaturo, glede na vrsto perila in
stopnjo umazanosti.

Med zajemanjem vode se časovnik
lahko ustavi.

Odštevanje se bo nadaljevalo kadar se to
zgodi.

Med centrifugiranjem se časovnik lahko
ustavi.

Perilo v bobnu ni enakomerno razporejeno.

• Sproženo je samodejno zaznavanje
neuravnotežene obremenitve bobna, zaradi
neenakomerne razporejenosti perila v
bobnu.

• Časovnik ne bo nadaljeval odštevanje,
dokler stroj ne zajame primerno količino
vode. Stroj bo počakal na primerno količino
vode, da bi se zagotovili ustrezni rezultati
pranja.
•Časovnik ne bo nadaljeval odštevanje, dokler
voda ne doseže nastavljene temperature.

• Sproženo je samodejno zaznavanje
neuravnotežene obremenitve bobna,
zaradi neenakomerne razporejenosti perila
v bobnu.

• Sproženo je samodejno zaznavanje
neuravnotežene obremenitve bobna, zaradi
neenakomerne razporejenosti perila v
bobnu.

Perilo v bobnu ni enakomerno razporejeno.

Stroj ne bo zagnal centrifuge, če se voda ni
povsem odcedila.

Uporabljate prekomerno količino
detergenta.

Uporabljate nezadostno količino detergenta.

Naložili ste preveč perila v boben.

Izbrana sta napačen program in temperatura.

Uporabljate napačno vrsto detergenta.

Uporabljate prekomerno količino
detergenta

Bobna ne čistite redno.

Vonjave in sloji bakterij so se nabrali v
bobnu, zaradi stalnega pranja na nižjih
temperaturah in/ali s kratkotrajnimi
programi pranja.

• Uporabljajte priporočeno količino
detergenta glede na trdoto vode in perilo.

• Izberite primerno temperaturo za pranje.

• Uporaba nezadostne količine detergenta
s trdo vodo povzroča sprijemanje umazanije
na perilo, to pa povzroča, da oblačila
sčasoma postanejo siva. Kadar do tega
pride, se sivina težko odstrani. Uporabljajte
ustrezno količino detergenta, gleda na
trdoto vode in perilo.

• Uporabljajte ustrezno količino detergenta,
gleda na trdoto vode in perilo.
• Uporabljajte ustrezno količino detergenta,
gleda na trdoto vode in perilo.

Ne preobremenjujte bobna. V boben
dodajajte priporočene količine perila, glej
"Tabelo programov in porabe"

• Izberite ustrezen program in temperaturo
za dano perilo.
• Uporabljajte detergent primeren za pralni
stroj.

•Dodajte detergent v ustrezen razdelek. Ne
mešajte belila in detergenta.

• Redno opravljajte postopek čiščenja
bobna. Za to, glejte 4.4.2.

•Po zaključku pranja pustite vrata stroja
ter predal za detergent priprta, tako da
se stroj posuši in ne nastajajo vlažni
pogoji ugodni za razvoj bakterij.
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Stroj ne izpira dobro
perila.

Perilo postane trdo. (**)

Perilo ne diši po mehčalcu. (**)

V predalu za detergent so
se nabrali ostanki
detergenta. (**)

•

Težava z ventili predala za detergent.

V stroju nastaja
prekomerna pena. (**)

Težava                             Vzrok                                                Rešitev

Dodali ste prekomerno količino
detergenta.

Dodali ste prekomerno količino detergenta.

Količina, vrsta detergenta in pogoji
hranjenja so neustrezni.

Detergent ste dodali v napačen razdelek.

Filter črpalke je zamašen
Drenažna cev je upognjena.

Uporabili ste nezadostno količino detergenta.

Detergent ste dodali v napačen razdelek

Detergent ste pomešali z mehčalcem

Detergent ste dodali v napačen razdelek.

Detergent ste pomešali z mehčalcem.

• Uporabljajte detergent primeren za pralni
stroj in za dano vrsto perila. Detergent
hranite zaprt, na suhem mestu in ga ne
izpostavljajte visokim temperaturam.

•Če ste detergent dodali v razdelek za
predpranje, cikel predpranja pa ni izbran,
stroj lahko ta detergent izkoristi med fazo
izpiranja ali dodajanja mehčalca. Dodajte
detergent v ustrezen razdelek.

• Preverite filter.
• Preverite drenažno cev.
• Uporaba nezadostne količine detergenta
glede na trdoto vode, lahko povzroči, da
perilo sčasoma postane trdo. Uporabljajte
ustrezno količino detergenta, glede na
trdoto vode.

• Če ste detergent dodali v razdelek za
predpranje, cikel predpranja pa ni izbran,
stroj lahko ta detergent izkoristi med fazo
izpiranja ali dodajanja mehčalca. Dodajte
detergent v ustrezen razdelek.

• Ne mešajte mehčalca in detergenta.Izperite
in očistite predal za detergent z vročo vodo.
• Če ste detergent dodali v razdelek za
predpranje, cikel predpranja pa ni izbran,
stroj lahko ta detergent izkoristi med fazo
izpiranja ali dodajanja mehčalca. Izperite in
očistite predal za detergent z vročo vodo.
Dodajte detergent v ustrezen razdelek.

• Ne mešajte mehčalca in detergenta.
Izperite in očistite predal za detergent z
vročo vodo.

Detergent ste dodali v moker predal.

Detergent  se je zmočil.

Tlak vode je slab.
Detergent v razdelku za glavno pranje se je
zmočil med zajemanjem vode za predpranje.
Odprtine predala za detergent so zamašne.

Detergent ste pomešali z mehčalcem.

Niste redno izvajali postopka čiščenja bobna.

V stroju nastaja prekomerna pena. (**)

Uporabili ste prekomerno koli;ino detergenta.

Detergent je hranjen v neustreznih pogojih.

Detergent ste dodali v napačen razdelek.

Stroj prezgodaj zajema mehčalec

• Posušite predal preden dodate detergent.

• Detergent hranite na suhem mestu, in ga
ne izpostavljajte visokim temperaturam.

• Preverite tlak vode.
• Preverite ali so odprtine zamašene.

• Pokličite pooblaščenega serviserja.
•Ne mešajte mehčalca in detergenta.
Izperite in očistite predal za detergent z
vročo vodo.

 • Redno izvajajte postopek čiščenja bobna
Za to, glejte 4.4.2..
• Uporabili ste neustrezno vrsto detergenta.

• Uporabljajte ustrezno količino detergenta.
• Hranite detergent na suhem mestu. Ne
shranjujte ga v prostorih s prekomerno
temperaturo.

Nekatere vrste mrežastega perila, npr. mrežica
tulle, lahko zaradi svoje teksture povzročaju
prekomerno penjenje.

• Za te vrste perila uporabite manjšo
količino detergenta.
• Dodajte detergent v ustrezen razdelek.

•Možno je, da je prišlo do okvare ventilov v
predalu za detergent.
Pokličite pooblaščenega serviserja.
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Pena preliva iz predala za
detergent.

Perilo po koncu pralnega
programa ostane mokro. (*)

Dodali ste prekomerno količino detergenta.                                    

• Uporabite priporočeno količino.

(*) Stroj se ne preklopi v fazo centrifugiranja, če perilo v bobnu ni enakomerno porazdeljeno – zaščita pred poškodbami stroja
in okolja. Perilo je treba znova porazdeliti in odviti.
(**) Boben ni redno čiščen. Redno čistite boben. Vidite 4.4.2

A PREVIDNO: Če ne uspete odpraviti težave sledeč navodilom v tem poglavju, se obrnite na prodajalca
oz. pooblaščenega serviserja. Nikoli ne poskušajte sami popravljati izdelka v okvari.

Odeja
(Posteljnina)

Mešano 40
(Mix40)

Super hitri
ekspres

Ekspres
za

dnevno
pranje

Pranje temnih
oblačil

Temna oblačila
(nega temnih
oblačila)

Ročno
pranje

Bombaž
pranje Eco

Bombaž Sintetika Volna

Črpanje Osvežitev Hitro
pranje

Dodatno izpiranje
(Izpiranje Plus)

Zakasnitev

Občutljivo 20°
(Gentle Care 20)

40° 40’

Zaščita
dodelave

Zaščita za
dojenčke

BabyProtect

Izpiranje Predpranje Nočni
način

SrajceOžemanje Higiena 20° Samodejni
program

Para  Svila+ročno
pranje

Zaščita za dojenčke
BabyProtect+

Športna
oblačila

Odstranjevanje dlak
domačih živali
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Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se
lahko pojavi premočno penjenje in vklopi se
sistem samodejnega odstranjevanja pene.

Pomešajte žlico mehčalca in pol litra vode
in ju dodajte v razdelek za glavno pranje.

Dodajte detergent primeren za program in
največjo količino perila, kot je navedeno v
“Tabeli programov in porabe”. Kadar
uporabljajte dodatna kemična sredstva
(odstranjevalce madežev, belila itn.),
zmanjšajte količino detergenta.
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