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1 Splošna varnostna navodila
V tem delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred nastankom 
telesnih poškodb in škode. Neupoštevanje teh navodil pomeni 
izničenje vsakršnega jamstva.

1.1 Življenjska in premoženjska varnost
u Proizvoda nikoli ne postavite na tla, pokrita s preprogo, saj lahko to 

povzroči pregrevanje električnih delov zaradi pomanjkanja pretoka 
zraka pod strojem. Zaradi tega lahko pride do okvare vašega stroja.

u Ko stroj ni v uporabi, ga izklopite.
u Namestitev in popravila lahko izvajajo le pooblaščeni serviserji. 

Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki nastanejo med 
opravili, ki jih izvajajo nepooblaščene osebe.

u Cevi za dobavo in odjem vode je treba trdno pritrditi in potrditi, da niso 
poškodovane. V nasprotnem primeru obstaja možnost iztekanja vode.

u Če je v stroju voda, ne odpirajte vrat za nalaganje perila in ne 
poskušajte zamenjati filtra. V nasprotnem primeru obstaja možnost 
poplave in telesnih poškodb zaradi vroče vode.

u Zaklenjenih vratc za nalaganje ne odpirajte na silo. Blokada vratc 
se odpre takoj, ko se cikel pranja zaključi. Če se vratca ne odprejo, 
uporabite rešitve, ki so navedene za napako »Vratc za nalaganje ni 
mogoče odpreti« v razdelku Odpravljanje težav. Z odpiranjem vratc 
za nalaganje na silo lahko poškodujete vratca in blokirni mehanizem.

u Uporabljajte pralna sredstva, mehčalce in dodatke, primerne za 
avtomatske pralne stroje.

u Upoštevajte navodila na etiketah na perilu in na embalaži pralnega 
sredstva.

1.2 Varnost otrok
u Otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi 

ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami 
lahko stroj uporabljajo le pod nadzorom ali če so poučeni o varni 
uporabi izdelka in z njim povezanimi nevarnostmi. Otroci se ne smejo 
igrati s proizvodom. Otroci naj proizvoda ne čistijo ali vzdržujejo, če 
jih nihče ne nadzoruje. Otroci, mlajši od 3 let, naj se v bližini stroja ne 
zadržujejo brez stalnega nadzora.

Ta izdelek je bil proizveden z uporabo najnovejše tehnologije v okolju prijaznih pogojih.
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Ta izdelek je bil proizveden z uporabo najnovejše tehnologije v okolju prijaznih pogojih.

u Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material shranite 
na varno mesto, kamor otroci nimajo dostopa.

u Električni proizvodi so nevarni za otroke. Preprečite otrokom dostop 
v bližino stroja, medtem ko ta obratuje. Ne dovolite otrokom, da se 
igrajo s proizvodom. Uporabite otroško ključavnico in tako preprečite 
otrokom poseganje v proizvod. 

u Ne pozabite zapreti vratc za nalaganje, preden zapustite prostor, v 
katerem je proizvod nameščen.

u Hranite vsa pralna sredstva in dodatke na varnem mestu, kamor 
otroci nimajo dostopa, ter zaprite pokrov vsebnika pralnega sredstva 
oziroma zatesnite embalažo pralnega sredstva.

1.3 Električna varnost
u V primeru kakršne koli okvare proizvoda ne uporabite, dokler okvare 

ne popravi pooblaščen serviser! Nevarnost električnega udara!
u Izdelek je oblikovan tako, da začne ponovno obratovati, ko se po 

izpadu elektrike napajanje ponovno vzpostavi. Če želite preklicati 
program, preberite poglavje »Preklic programa«.

u Stroj priključite v ozemljeno vtičnico, zaščiteno z varovalko z močjo 
16 A. Poskrbite za ozemljeno namestitev, ki jo vzpostavi strokovno 
usposobljen elektrikar. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, ki 
nastanejo med uporabo proizvoda brez ozemljitve v skladu z lokalnimi 
predpisi.

u Stroja ni dovoljeno prati s curkom vode ali zlivanjem vode nanj. 
Nevarnost električnega udara!

u V nobenem primeru se ne dotikajte napajalnega kabla z mokrimi 
rokami! Kabla nikoli ne vlecite. Vedno z eno roko pritisnite na kabel in 
ga povlecite z drugo roko.

u Stroj je treba pred namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem in popravili 
obvezno izklopiti.

u Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, 
pooblaščeni serviser ali podobno usposobljena oseba (po možnosti 
električar) ali oseba, ki jo je pooblastil uvoznik, saj boste tako preprečili 
morebitna tveganja.

1.4 Varnost pred vročo površino
Steklo vratc za nalaganje se lahko med 
pranjem pri višjih temperaturah zelo segreje. 
Zato bodite še posebej pozorni, da se otroci ne 
dotikajo stekla vrat za nalaganje med pranjem.
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2 Pomembna navodila za okolje

3 Pravilna uporaba
• Stroj je oblikovan in izdelan za uporabo v gospodinjstvih. Stroj ni primeren za uporabo v 

komercialne namene in druge nenačrtovane namene.
• Proizvod je dovoljeno uporabljati za pranje in izpiranje perila, ki je ustrezno označeno.
• Proizvajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo ali prevoz.
• Tehnična življenjska doba stroja je 10 let. V tem obdobju vam bodo na voljo originalni rezervni deli 

za pravilno delovanje naprave.

2.1 Skladnost z direktivo OEEO in odstranjevanjem odpadnih izdelkov: 

Izdelek je v skladu z direktivo EU OEEO (2012/19/EU). Izdelek vsebuje simbol za razvrstitev odpadne 
električne in elektronske opreme (OEEO).

Ta simbol označuje, da ta izdelek ne sme biti odložen skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki 
po poteku roka trajanja. Uporabljeno napravo je treba vrniti v pooblaščeni zbirni center za 
reciklažo električnih in elektronskih naprav. Več o zbirnih sistemih lahko najdete, če kontaktirate 
vaše lokalne oblasti ali distributerje od katerih ste nakupili vaš izdelek. Vsako gospodinjstvo igra 
pomembno vlogo v prenovi in reciklaži stare naprave. Ustrezno odlaganje uporabljene naprave 

pomaga pri varstvu pred morebitnimi negativnimi vplivi na okoljevarstvo in zdravje človeka.

Skladnost z direktivo RoHS:
Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih 
materialov, ki so navedeni v direktivi.

Podatki o embalaži
Embalaža izdelka je izdelan iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati, v skladu z našimi nacionalnimi 
okoljskimi predpisi. Embalažnega materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi 
odpadki. Odnesite ga na zbirna mesta za embalažni material, ki so jih določile lokalne oblasti.
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4 Tehnične specifikacije
Skladno z delegirano uredbo komisije (EU) št. 1061/2010
Ime dobavitelja ali blagovna znamka Beko

Naziv modela WUE 8633XST
7000840001

Nazivna kapaciteta (kg) 8

Razred energijske učinkovitosti/Razpon od A+++ (najvišja učinkovitost) do D (najnižja učinkovitost) A+++

Letna poraba energije (kWh) (1) 175 

Poraba energije standardnega programa bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi  (kWh) 0,850 

Poraba energije standardnega programa za pranje bombaža pri 60 °C pri delni napolnjenosti stroja 
(kWh) 0,730

Poraba energije standardnega programa bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi  (kWh) 0,720

Poraba energije v izklopljenem načinu (W) 0,500

Poraba energije v načinu pripravljenost (W) 0,500

Letna poraba vode (l) (2) 10559

Razred učinkovitosti ožemanja/razpon od A (najvišja učinkovitost) do G (najnižja učinkovitost) B

Najvišja hitrost centrifuge (vrt./min.) 1200

Preostala vsebnost vlage (%) 53

Standardni program za pranje bombaža (3) Puuvillaeko 60°C ja 
40°C

Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi  (min) 254

Trajanje programa standardnega programa za pranje bombaža pri 60 °C pri delni napolnjenosti 
stroja (min) 229

Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi (min) 230

Trajanje časa pripravljenosti (min) N/A

Emisije hrupa v zraku pri pranju/centrifugiranju (dB) 56/76

Vgrajeno No

Višina (cm) 84

Širina (cm) 60

Globina (cm) 55

Neto teža (±4 kg) 71

Enojni dotok vode/dvojni dotok vode
• / -

• Na voljo
Električna poraba (V/Hz) 230 V / 50Hz

Skupni tok (A) 10

Skupna moč (W)  2200

Koda glavnega modela 1320
(1) Poraba energije temelji na 220 standardnih pralnih ciklih s programom za pranje bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni napolnjenosti stroja 
in v načinu za nizko porabo energije. Dejanska poraba energije bo odvisna od načina uporabe naprave.
(2) Poraba vode temelji na 220 standardnih pralnih ciklih s programom za pranje bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni napolnjenosti stroja. 
Dejanska poraba vode bo odvisna od načina uporabe naprave.
(3) »Standardni program za pranje bombaža pri 60 °C« in »Standardni program za pranje bombaža pri 40 °C« sta standardna programa za pranje, na 
katera se nanašajo podatki na energijski nalepki in podatkovni kartici. Programa sta primerna za pranje običajno umazanega bombažnega perila in 
sta najbolj učinkovita programa glede na kombinirano porabo energije in vode. 

Pridržane pravice do sprememb tehničnih specifikacij z namenom izboljšati kakovosti proizvoda brez predhodnega obvestila.

A OPOZORILO: Vrednosti porabe so veljavne le za primere, ko povezava z brezžičnim omrežjem ni vzpostavljena.
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4.1 Namestitev
• Namestitev pralnega stroja naročite pri lokalnem pooblaščenem serviserju. 
• Priprava lokacije in napeljave za električno energijo, vodo in odpadno vodo na mestu postavitve so 

dolžnost in odgovornost kupca. 
• Preverite in potrdite, da med potiskanjem stroja na mesto postavitve ali med čiščenjem niste zvili, 

stisnili ali zdrobili dovodne in odjemne vodne cevi ter električnega kabla. 
• Namestitev in električne priključke naprave naj opravi pooblaščen serviser. Proizvajalec ne 

odgovarja za morebitne poškodbe, ki nastanejo med opravili, ki jih izvajajo nepooblaščeni delavci. 
• Pred namestitvijo s prostim očesom pralni stroj preglejte in potrdite, da ni poškodovan. Če odkrijete 

poškodbe, stroja ne namestite. Poškodovani stroji so nevarni.
4.1.1 Primerno mesto za postavitev

• Napravo postavite na trda in ravna tla. Stroja ne postavljajte na preprogo z daljšimi nitmi ali 
podobne površine.

• Skupna teža pralnega stroja in sušilnika (naložena), postavljena eden na drugega, je približno 180 
kg. Stroj postavite na trda in ravna tla z zadostno nosilnostjo.

• Stroja ne postavite na napajalni kabel.
• Stroja ne namestite na mesta, kjer temperatura pade pod 0 °C.
• Če pustite prostor ob straneh stroja, naj bi to zmanjšalo vibracije in hrup.
•  Stroja ne postavite na rob ali na ploščad stopničaste površine.
•  Ne polagajte virov toplote, kot so kuhalne plošče, likalniki, pečice itd., na pralni stroj in jih ne 

uporabljajte na izdelku.
4.1.2 Odstranjevanje embalažnih ojačitev

Stroj nagnite nazaj in odstranite ojačitev. Povlecite za trak in 
odstranite embalažno ojačitev. Tega ne izvajajte sami. 

4.1.3 Odstranjevanje varoval za prevoz in prenašanje
1 Z ustreznim ključem odvijte vse vijake, tako da se lahko neovirano vrtijo.
2 Odstranite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem, in sicer tako, da jih narahlo zavrtite.
3 V luknje na plošči zadaj vstavite plastične pokrove iz vrečke, v kateri je priročnik za uporabnika.

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

C
Vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem shranite na varno mesto, tako da jih boste lahko uporabili, ko boste 
naslednjič premikali stroj.
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!
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4.1.4 Povezava dovodne cevi za vodo

C Vodni tlak, potreben za pravilno obratovanje stroja, je 1-10 barov (0,1-10 MPa). Za neovirano delovanje stroja mora v 
eni minuti iz odprte pipe steči 10-80 litrov vode. Če je vodni tlak višji, namestite reducirni ventil.

A
POZOR: Modele z enim dovodom za vodo ni dovoljeno povezati na pipo za toplo vodo. Nevarnost poškodb perila 
ali preklopa stroja v varen način, tj. stroj ne deluje.

POZOR: Na nov stroj ne povežite starih ali uporabljenih dovodnih cevi. Nevarnost pojava madežev na perilu.

1 Z roko privijte matice na cevi. Matic ne privijajte z orodjem.
2 Potem ko napeljete cevi, odprite pipe do konca giba in 

potrdite, da spoji tesnijo. Če opazite uhajanje vode, zaprite 
pipo in odstranite matico. Preglejte tesnilo in ponovno privijte 
matico. Za zaščito pred uhajanjem vode in posledične škode 
zaprite pipe, ko stroja ne uporabljate.

4.1.5 Povezava odtočne cevi na odtok
• Pritrdite konec odtočne cevi neposredno na odtok za odpadno vodo, stranišče ali kopalno kad. 

A
POZOR: Nevarnost poplave v primeru izpada cevi iz ohišja med izpustom vode. Tudi nevarnost opeklin zaradi 
visokih temperatur med pranjem. Preprečite takšne situacije in poskrbite za neovirano dovajanje in odvajanje vode 
tako, da tesno pritrdite odtočno cev.

40
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m
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0 
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• Namestite odtočno cev na višino min. 40 cm in 
maks. 100 cm.
• Če odtočno cev dvignete po tem, ko je ležala na 
tleh ali v bližini tal (manj kot 40 cm nad tlemi), je 
odvajanje vode oteženo in perilo ostane po pranju 
preveč mokro. Zato upoštevajte višine, kot so 
označene na sliki.

• Za zaščito pred stekanjem onesnažene vode nazaj v stroj in za neoviran odjem takšne vode ne 
potopite končnega dela cevi v onesnaženo vodo in ne povežite v odtok več kot 15 cm cevi. Če je cev 
predolga, jo odrežite.

• Končnega cela cevi ni dovoljeno upogniti, nanj stopati in cev ne sme biti stisnjena ob odtok in stroj.
• Če je cev prekratka, dodajte originalni podaljšek. Maks. dovoljena dolžina cevi je 3,2 m. Povezavo 

med podaljškom cevi in odtočno cevjo stroja je treba dobro pritrditi z ustrezno objemko, tako da se 
ne more sneti in puščati.
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4.1.6 Namestitev nogic

A POZOR: Stroj mora stati uravnoteženo na nogicah, tako da obratuje tiho in brez vibracij. Uravnotežite stroj tako, 
da nastavite nogice. V nasprotnem primeru se stroj med obratovanjem premika - nevarnost stiskanja in vibracij.

POZOR: Blokirnih matic ne odvijajte z orodjem. Matica lahko poškodujete.

1 Z roko odvijte blokirne matice na nogicah.
2 Nastavite nogice, tako da stroj uravnotežite.
3. Z roko privijte vse blokirne matice.

4.1.7 Električna povezava
Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 A varovalko. Naše podjetje ne odgovarja za 
poškodbe, ki nastanejo med uporabo proizvoda brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi.
• Povezava mora biti v skladu z veljavnimi državnimi predpisi.
• Ožičenje tokokroga električne vtičnice mora izpolnjevati zahteve naprave. Priporočamo uporabo 

prekinjevalca tokokroga GFCI.
• Poskrbite, da bo vtič napajalnega kabla po namestitvi dostopen brez težav.
• Če je vrednost toka varovalke ali prekinjala v ohišju manjša od 16 A, pokličite strokovno 

usposobljenega elektrikarja, da namesti varovalko 16 A.
• Predpisana napetost v »Tehničnih specifikacijah« mora biti enaka omrežju napetosti.
• Povezav ni dovoljeno vzpostavljati s podaljški ali več vtiči.

B POZOR: Poškodovane električne kable zamenja pooblaščeni serviser.

4.1.8 Prva uporaba

Pred prvo uporabo stroja preverite in potrdite, da ste ustrezno 
opravili vsa pripravljalna dela po navodilih iz poglavij »Pomembna 
varnostna navodila« in »Namestitev«.
Stroj pripravite na pranje perila tako, da najprej zaženete program 
Čiščenje bobna. Če stroj ne vključuje tega programa, uporabite 
metodo, ki je opisana v razdelku 4.4.2.

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

Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. Ta voda 
ne predstavlja nevarnosti za stroj.
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4.2 Priprava
4.2.1 Sortiranje perila

• Sortirajte perilo po vrsti tkanine, barvi, umazanosti ter dovoljeni temperaturi pranja.
• Vedno preberite navodila, navedena na etiketi oblačila.

4.2.2 Priprava perila za pranje
• Perilo s kovinskimi dodatki, kot so nedrčki z žico, pasne sponke in kovinski gumbi, lahko stroj 

poškoduje. Odstranite kovinske dele ali dajte tako perilo v pralne vrečke oziroma prevleko za vzglavnik.
•  Spraznite žepe, vzemite ven kovance, svinčnike in sponke; žepe obrnite in jih očistite. Takšni 

predmeti lahko poškodujejo stroj in med pranjem ustvarjajo hrup.
• Za majhna oblačila, kot so otroške nogavice in najlon nogavice, uporabite pralno vrečko ali prevleko 

za vzglavnik.
• Zavese položite v stroj brez tlačenja. Odstranite elemente za pritrditev zaves.
• Zaprite zadrge, prišijte zrahljane gumbe in popravite razporke in raztrge.
• Za oblačila, označena z oznako "strojno pranje" in "ročno pranje", nastavite ustrezen program 

pranja.
• Ne perite skupaj barvnega in belega perila. Nova in temna barvna oblačila spustijo barvo. Perite jih 

ločeno.
• Trdovratne madeže primerno obdelajte že pred pranjem. Če niste prepričani, se posvetujte z 

osebjem v čistilnici.
• Uporabljajte samo barve/izdelke za spreminjanje barve in odstranjevanje vodnega kamna, ki so 

primerni za strojno pranje. Obvezno upoštevajte navodila na embalaži.
• Hlače in občutljivo perilo pred pranjem obrnite na notranjo stran.
• Oblačila iz angora volne pred pranjem pustite nekaj ur v zamrzovalniku. Tako boste zmanjšali 

kosmatenje.
• Perilo, umazano z moko, prahom, mlekom v prahu itd. najprej močno otresite in šele nato naložite v 

stroj. Prah in praški na perilu se lahko v notranjih delih stroja čez čas nakopičijo ter povzročijo škodo.
4.2.3 Nasveti za prihranek energije

Z upoštevanjem navodil v nadaljevanju boste zagotovili energijsko učinkovito in okolju manj škodljivo 
uporabo pralnega stroja.
• Stroj zaženite z maks. zmožnostjo izbranega programa, vendar ga ne preobremenite. Glej 

»Preglednica programov in porabe«.
• Obvezno upoštevajte navodila za temperaturo na embalaži pralnega sredstva.
• Manj umazano perilo perite z nizkimi temperaturami.
• Za manjše količine manj umazanega perila nastavite programe hitrega pranja.
• Ne nastavite predpranja in visokih temperatur za pranje perila, ki ni zelo umazano ali zamazano.
• Če boste perilo posušili v sušilnem stroju, med pranjem izberite največjo priporočljivo hitrost 

centrifugiranja. 
• Uporabite toliko pralnega sredstva, kot ga priporoča etiketa na embalaži pralnega sredstva.

4.2.4 Nalaganje perila
1. Odprite vratca za nalaganje perila.
2. Perilo nežno vstavite v stroj.
3 Potisnite vratca za nalaganje, tako da se zaprejo - zaslišite, kako se zaskočijo. Prepričajte se, da 

se oblačila niso zataknila v vratih. Med delovanjem programa so vratca blokirana. Blokada vratc 
se odpre takoj, ko se program pranja zaključi. Nato lahko odprete vratca za nalaganje perila. Če 
se vratca ne odprejo, uporabite rešitve, ki so navedene za napako »Vratc za nalaganje ni mogoče 
odpreti« v razdelku Odpravljanje težav.

4.2.5 Ustrezna količina perila
Največja količina perila je odvisna od vrste perila, stopnje umazanosti in želenega programa pranja.
Stroj količino vode samodejno nastavi glede na težo naloženega perila.

A OPOZORILO: Upoštevajte informacije v razdelku »Preglednica programov in porabe«. Če boste naložili preveč 
perila v stroj, bodo rezultati pranja slabši. Poleg tega bo stroj obratoval hrupno in vibriral.
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4.2.6 Uporaba pralnega sredstva in mehčalca

C
Ob uporabi pralnega sredstva, mehčalca, škroba, barvila, belilnega sredstva ali sredstva za odstranjevanje vodnega 
kamna pozorno preberite navodila proizvajalca na embalaži in upoštevajte navodila za odmerjanje. Uporabite 
merilno čašo, če je na voljo.

132
Predal za pralno sredstvo sestavljajo trije predelki:
– (1) za predpranje,
– (2) za glavno pranje,
– (3) za mehčalec.
– ( ) V predelku za mehčalec je tudi sifonski kos.

Pralno sredstvo, mehčalec in druga čistilna sredstva
• Pralno sredstvo in mehčalec dodajte, preden zaženete program pranja.
• Predal za pralno sredstvo mora biti med pranjem zaprt.
• Če nastavite program brez predpranja, ne dodajte pralnega sredstva v predelek za predpranje 

(predelek št. »1«). 
• Če nastavite program s predpranjem, ne dodajte tekočega pralnega sredstva v predelek za 

predpranje (predelek št. »1«).
• Če ste v boben naložili vrečko s pralnim sredstvo ali pralno kroglico, ne nastavite programa s 

predpranjem. Vrečko s pralnim sredstvom ali pralno kroglico dajte med perilo v stroju.
• Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne pozabite dati lončka s tekočim pralnim sredstvom v 

predelek za pranje (predelek št. »2«).
Vrsta pralnega sredstva
Vrsta pralnega sredstva je odvisna od vrste in barve tkanin.
• Za barvno perilo uporabljajte drugo vrsto pralnega sredstva kot za belo perilo.
• Občutljivo perilo perite s posebnimi pralnimi sredstvi (tekoče pralno sredstvo, šampon za volno 

itd.), ki so izdelana posebej za občutljivo perilo. 
• Za pranje temnih oblačil in prešitih odej je priporočljiva uporaba tekočega pralnega sredstva.
• Volnena oblačila perite s pralnim sredstvom za volno.

A OPOZORILO: Uporabljajte le pralna sredstva, izdelana za uporabo v pralnih strojih.

OPOZORILO: Ne uporabljajte milnih praškov.

Nastavitev količine pralnega sredstva
Količina pralnega sredstva je odvisna od količine perila, umazanosti perila in trdote vode.
• Ne dozirajte več, kot velja priporočilo na embalaži pralnega sredstva; posledica nepravilnega doziranja 

so premočno penjenje, slabo izpiranje, stroškovna neučinkovitost in okolju škodljivo ravnanje.
• Za manjše količina perila ali ne zelo umazano perilo uporabite manj pralnega praška.
Uporaba mehčalcev
Mehčalec dolijte v ustrezen predelek v predalu za pralno sredstvo.
•  Ne vlijte nad oznako (>max<) v predelku za mehčalec.
•  Mehčalec, ki ni več v tekočem stanju, razredčite z vodo, preden ga vlijete v predelek za pralno sredstvo.

A OPOZORILO: Za mehčanje oblačil ne uporabljajte tekočih pralnih sredstev ali drugih čistilnih sredstev, razen 
mehčalca, ki je proizveden za uporabo v pralnih strojih.

Uporaba tekočih pralnih sredstev
Če je na voljo lonček za tekoče pralno sredstvo:
• Dajte lonček za tekoče pralno sredstvo v predelek št. »2«.
•  Tekoče pralno sredstvo, ki ni več v tekočem stanju, razredčite z vodo, preden ga vlijete v predal 

za pralno sredstvo.
22
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Če je izdelek opremljen z delom za tekoči detergent:
• Ko želite uporabiti tekoče pralno sredstvo, povlecite pripomoček proti sebi. Del, ki pade navzdol, 

bo služil kot ovira za tekoče pralno sredstvo. Če je potrebno, očistite pripomoček z vodo, 
medtem ko je nameščen ali pa ga najprej odstranite. Če boste uporabili pralni prašek, mora biti 
pripomoček pritrjen v zgornjem položaju.

Če ni lončka za tekoče pralno sredstvo:
• Za program s predpranjem ne uporabite tekočega pralnega sredstva
• Tekoče pralno sredstvo lahko pusti madeže na oblačilih, ko uporabite funkcijo končnega časa za 

kasnejši zagon programa. Če načrtujete uporabo funkcije končnega časa, ne uporabite tekočega 
pralnega sredstva.

Uporaba pralnega sredstva v obliki gela ali tablete
• Če je gel zaradi svoje gostote v tekočem stanju in stroj ni opremljen s posebnim 

predelkom za tekoče pralno sredstvo, dolijte gel v predelek za glavno pranje, in sicer 
med prvim dovajanjem vode. Če je stroj opremljen s predelkom za tekoče pralno 
sredstvo, vlijte pralno sredstvo v predelek, preden zaženete program.

• Gel, ki zaradi svoje gostote ni v tekočem stanju, ali gel v kapsuli, pred pranjem vstavite neposredno 
v boben.

• Pralno sredstvo v obliki tablet dajte pred pranjem v predelek za pranje (predelek št. »2«) ali 
neposredno v boben.

Uporaba apreture
• V predelek za mehčalec dodajte tekoči škrob, škrob v prahu ali barvilo.
• Mehčalca in škroba med pranjem ne uporabljajte skupaj.
• Po uporabi škroba notranjost stroja obrišite z vlažno in čisto krpo.
Uporaba sredstev za odstranjevanje vodnega kamna
•  Po potrebi uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, posebej izdelano za pralne stroje. 
Uporaba belil
• Izberite program s predpranjem in dodajte belilno sredstvo, ko se zažene predpranje. V 

predelek za predpranje ne dodajte pralnega sredstva. Druga možnost je, da nastavite 
program z dodatnim izpiranjem in dodate belilno sredstvo med tem, ko stroj med prvim 
izpiranjem prejema vodo iz predelka za pralno sredstvo.

• Ne mešajte belilnega in pralnega sredstva.
• Uporabite le majhno količino (pribl. 50 ml) belilnega sredstva in dobro izperite oblačila zaradi 

morebitnega draženja kože.
• Belila ne vlivajte na perilo.
• Ne uporabljajte ga z barvnim perilom.
• Če uporabljate belilno sredstvo na osnovi kisika, izberite program za pranje pri nizkih temperaturah. 
• Belilno sredstvo na osnovi kisika se lahko uporablja skupaj s pralnim sredstvom. Če gostota 

belilnega sredstva ni enaka gostoti pralnega sredstva, dodajte najprej pralno sredstvo v predelek 
št. »2« predala za pralno sredstvo in počakajte, da pralno sredstvo steče z vodo, ki se dovaja v stroj. 
Medtem ko se voda dovaja v stroj, dodajte belilno sredstvo v isti predelek.
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4.2.7 Nasveti za učinkovito pranje
Oblačila

Svetle barve in belo 
perilo Barve Črna/temne 

barve
Občutljivo/

volneno/
svileno perilo

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

(Priporočljive temperature 
glede stopnje umazanosti: 
hladno - 40 °C)

(Priporočljive 
temperature glede 
stopnje umazanosti: 
hladno - 40 °C)

(Priporočljive 
temperature glede 
stopnje umazanosti: 
hladno - 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 sredstva v prahu. 

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 sredstva v 
prahu. Uporabite lahko 
pralna sredstva, ki ne 
vsebujejo 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.

Izpiranje Centrifugiranje 
+ Črpanje

Predpranje Hitro Hitro+ Dodatno 
Izpiranje

Dodatna 
voda

Proti Mečkanju Odstranjevan-
je dlak za 

hišne 
ljubljenčke

Zadrževanje 
Izpiranja

Brez vodeČrpanje

Namakanje

Centrifugiranje Ne 
Centrifugiranje

Voda iz 
pipe

(Hladno)

Para

Časovni 
Zamik

Nočni način

Temperatura Vrata 
Ključavnica

Otrok 
Ključavnica

Vklop/izklop Zagon / 
Premor

Raven tal Dodaj Oblačilo

Samodejni 
odmerek

Izbira 
tekočega 

detergenta

Izbira 
mehčalcev

Pranje

Preneseni 
program

Pospešitev

Ok
(Konec)

Prekliči Proti 
Mečkanju+

Suho LikanjeSuha posodaZelo suho Časovno 
sušenje

Tabela simbolov

Sušenje

4.28 Prikazan programski čas
Med izbiranjem programa lahko na zaslonu stroja vidite trajanje programa. Med izvajanjem programa se trajanje 
programa samodejno prilagodi glede na količino perila, ki ste ga naložili v stroj, penjenje, neuravnoteženost 
obremenitve, nihanje napetosti, tlak vode in nastavitve programa. 

POSEBEN PRİMER: Ob začetku programov »Cotton« in »Cotton Eco« je na zaslonu prikazano trajanje ob polovični 
obremenitvi, kar je najpogostejši primer uporabe. Po začetku programa stroj v 20 do 25 minutah zazna dejansko 
obremenitev. Če je zaznana obremenitev večja od polovične, bo program pranja ustrezno prilagojen, trajanje 
programa pa bo samodejno podaljšano. To spremembo lahko spremljate na zaslonu.
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4.3 Uporaba stroja
4.3.1 Nadzorna plošča

1 - Gumb za izbiro programa
2 - Lučke za vrednosti temperature
3 - Indikatorske lučke stopnje centrifugiranja
4 - Zaslon 
5 - Gumb za zagon/premor
6 - Gumb za daljinsko upravljanje

7 - Gumb za nastavitev končnega časa
8 - Gumb za dodatno funkcijo 3
9 - Gumb za dodatno funkcijo 2
10 - Gumb za dodatno funkcijo 1
11 - Gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja
12 - Gumb za nastavitev temperature

4.3.2 Prikazani simboli

1200

1000

800

600

90̊

60̊

40̊

30̊

20̊

a b c d e

f

h

g

ikl jno mpr

a- Indikator temperature
b- Indikator hitrosti centrifugiranja
c- Informacije o trajanju
d- Simbol za zaklenjena vratca
e- Indikator naslednjega programa
f- Indikator za pomanjkanje vode
g- Indikator za dodajanje oblačil 
h- Indikator Bluetooth povezave
i- Indikator za daljinsko upravljanje

j- Indikator za vklopljeno zakasnitev zagona
k- Indikator pomožne funkcije 3
l- Simbol za otroško zaščito
m- Indikator pomožne funkcije 2
n- Indikator pomožne funkcije 1
o- Indikator za funkcijo brez centrifugiranja
p- Indikator zadržanja izpiranja
r- Indikator za hladno vodo

C Slike, ki so uporabljene za opis stroja v tem delu, so shematične in morda ne ustrezajo natančno funkcijam stroja.

Rinse

Stain Expert

Shirts 

Outdoor
Sports

Jeans
Dark Care

On / O�

Spin+Drain

Gentle Care

Synthetics

Cottons

Woollens
Hand Wash

Downloaded
Program

Super Xpress
Xpress

Hygiene+

Down Wear Cottons Eco

1 2 3 4

79 8101112 6 5
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4.3.3 Preglednica programov in porabe

•  : Izbirno.
*  : Samodejno izbrano, ni mogoče preklicati.
**  : Program označevanja energije (EN 60456 Ed.3) 
*** : Če je najvišja hitrost centrifugiranja manjša od te vrednosti, lahko izbirate le med hitrostmi do največje hitrosti 

centrifugiranja.

***** : Te programe lahko upravljate prek aplikacije HomeWhiz.

-  : Glejte opis programa za največjo dovoljeno obremenitev.
** »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 simboloma    na plošči.

SL Pomožna funkcija

Program

Na
jve

čj
a 
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ite
v 

(k
g)

Po
ra

ba
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e 

(l)

Po
ra
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 (k

W
h)

M
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s.
 h
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os

t*
**

Pa
ra

Hi
tro

+

Pr
ed

pr
an

je

Do
da

tn
o 

izp
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nj
e

Pr
ot

i m
eč

ka
nj

u+

Izbirni 
temperaturni 

razpon °C

Cottons
90 8 95 2.40 1600 • • • • • Hladno - 90
60 8 95 1.80 1600 • • • • • Hladno - 90
40 8 93 0.97 1600 • • • • • Hladno - 90

Cottons Eco
60 8 54.0 0.850 1600 Hladno - 60
60 4 43.5 0.730 1600 Hladno - 60
40 4 43.5 0.720 1600 Hladno - 60

Synthetics 60 3 71 1.35 1200 • • • • • Hladno - 60
40 3 67 0.85 1200 • • • • • Hladno - 60

Daily Express / Xpress Super Short
90 8 66 2.20 1400 • • • • Hladno - 90
60 8 66 1.20 1400 • • • • Hladno - 90
30 8 66 0.20 1400 • • • • Hladno - 90

Daily Express / Xpress Super Short + 
Fast+ 30 2 40 0.15 1400 • • • • Hladno - 90

Woollens / Hand Wash 40 1.5 55 0.50 1200 • Hladno - 40
Gentle Care 40 3.5 55 0.72 800 • Hladno - 40
Dark Care / Jeans 40 3.5 83 0.85 1200 • • • * • Hladno - 40
Outdoor / Sports 40 3.5 55 0.50 1200 • Hladno - 40
Stain Expert 60 4 80 1.70 1600 • • 30-60
Hygiene+ 90 8 125 2.90 1600 * * 20-90
Duvet / Down Wear 60 2 89 1.30 1000 • • Hladno - 60
Shirts 60 3 63 1.23 800 • • • • • Hladno - 60
Čiščenje bobna+ 90 - 73 2.60 600 * 90

Downloaded Program (Program po meri)*****

Mešano 40 3.5 83 0.90 800 • • • • Hladno-40
Zavese 40 2 86 0.70 800 • * Hladno-40
Spodnje perilo 30 1 70 0.30 600 * Hladno-30
Mehke igrače 40 1 55 0.50 600 * Hladno-40
Brisača 60 1 75 1.20 1000 • * Hladno-60
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Indikativne vrednosti za sintetične programe (SL)
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 (l
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(k
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a 
(m

in
) *

Preostala vsebnost vlage 
(%) **

Preostala vsebnost vlage 
(%) **

≤ 1000 vrt./min. > 1000 vrt./min.

Sintetika 60 3 71 1,35 115/150 45 40
Sintetika 40 3 67 0,85 115/150 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.

C
Dodatne funkcije v preglednici se lahko razlikujejo glede na model stroja.
Poraba vode in energije se lahko razlikuje zaradi tlaka, trdote in temperature vode, temperature okolja, vrste in količine 
perila, izbranih dodatnih funkcij in hitrosti centrifugiranja ter nihanja napajanja.
Na zaslonu stroja se med izbiranjem programa izpiše čas pranja. Odvisno od količine perila, ki ste ga naložili v stroj, lahko 
pride do razlike 1–1,5 ure med prikazanim časom pranja na zaslonu in dejanskim časom trajanja pranja. Čas trajanja pranja 
se samodejno posodobi hitro po začetku pranja.

»Proizvajalec lahko spremeni izbiro dodatnih 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.«

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

programov in porabe«.

C
Za programe velja omejitev najvišje hitrosti centrifugiranja, ki ustreza vrsti tkanine.
Preden se odločite za program, premislite o vrsti tkanine, barvi, ravni umazanosti in dovoljeni 
temperaturi vode.
Vedno izberite najnižjo primerno temperaturo. Višja temperatura pomeni večjo porabo energije.

2 Z gumbom za izbiro programa izberite želeni program. 

4.3.5 Programi 
• Cottons Eco (Eco za bombaž)
Uporabite za pranje običajno umazanega, trpežnega bombažnega in lanenega perila. Čeprav traja 
dlje kot vsi drugi programi, omogoča velik prihranek energije in vode. Dejanska temperatura vode se 
lahko razlikuje od navedene. Če v stroj vstavite 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 varčnejše pranje.
• Cottons (Bombaž)
Ta program uporabite za pranje obstojnega bombažnega perila (rjuhe, posteljnina, brisače, kopalni 
plašči, spodnje perilo itd.). Ko pritisnete gumb za funkcijo hitrega pranja, se čas trajanja programa 
občutno skrajša, učinkovitost pranja pa zagotovi intenzivno pranje. Če ne izberete funkcije hitrega 
pranja, se s tem znatno izboljša učinkovitost pranja in izpiranja močno umazanega perila.
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• Synthetics (Sintetika)
Program nastavite za oblačila, kot so srajce, bluze, oblačila iz mešanice bombaža/sintetike 
itd. Čas trajanja programa se občutno skrajša, pralni stroj pa pere z visoko učinkovitostjo. 
Če ne izberete funkcije hitrega pranja, se s tem znatno izboljša učinkovitost pranja in 
izpiranja močno umazanega perila.
• Woollens / Hand Wash (Volna / ročno pranje)
Uporabite za pranje volnenih/občutljivih oblačil. Izberite temperaturo, ki ustreza etiketam na perilu. 
Perilo bo oprano z zelo manjšo intenzivnostjo, ki ga ne bo poškodovala.

• Hygiene+ (Proti alergijam)
Z uporabo pare na začetku programa boste enostavneje zmehčali umazanijo.
Program uporabite za perilo (oblačila za dojenčke, rjuhe, posteljnino, spodnje perilo, bombažno 
perilo itd.), ki potrebuje protialergijsko in higienično, intenzivno in dolgotrajno pranje pri visokih 
temperaturah. Visoka stopnja higiene je zagotovljena zahvaljujoč uporabi pare pred zagonom 
programa, visokim temperaturam in dodatnemu izpiranju.
 • Program je preizkusila in odobrila britanska fundacija za boj proti alergijam »The British Allergy 
Foundation«.
(Allergy UK) pri izbrani temperaturi 60 °C in ga potrdila v smislu njegove učinkovitosti pri odpravljanju 
alergenov ter bakterij in plesni.

 Allergy UK je blagovna znamka britanske fundacije za boj proti alergijam (»The 
British Allergy Foundation«). Znak o odobritvi je bil zasnovan, da bi pomagal ljudem, 
ki potrebujejo priporočilo o tem, ali izdelek omejuje/zmanjšuje/odstranjuje alergene 
iz okolja bolnikov z alergijami oziroma občutno zmanjša njihovo vsebnost. Njegov 
namen je ljudem zagotoviti, da so bili izdelki znanstveno preizkušeni ali preizkušeni 
na način, ki daje merljive rezultate.

• Down Wear (Vrhnja oblačila)
Nastavite program za pranje plaščev, telovnikov, jaken itd., ki vsebujejo perje in so označeni z oznako 
»strojno pranje«. Zahvaljujoč posebnemu centrifugiranju voda zagotovo doseže zračne prostore med 
perjem.

• Spin+Drain (Centrifugiranje in črpanje vode)
Ta program uporabite za odstranjevanje vode z oblačil ali črpanje vode iz stroja.
• Rinse (Izpiranje)
Uporabite za ločeno izpiranje ali škrobljenje perila.

• Zavese*****
Program nastavite za pranje tila in zaves. Zaradi premočnega penjenja, ki ga povzroči pletena tkanina, 
za pranje zaves/tila dodajte v glavni predelek za pranje manjšo količino pralnega sredstva. Zahvaljujoč 
posebnemu centrifugiranju se til in zavese manj mečkajo. Ne vstavite večje količine zaves, kot je 
navedeno, da jih ne poškodujete.

C Za pranje zaves v tem programu priporočamo uporabo posebnih pralnih sredstev v predelku za pralni prašek.

• Shirts (Srajce)
Ta program nastavite za hkratno pranje srajc iz bombaža, sintetike ali tkanin, ki vsebujejo 
tudi sintetiko. Zmanjša mečkanje. Če pritisnete tipko za funkcijo hitrega pranja, je algoritem 
predhodne obdelave izpuščen.
 • Dodajte sredstvo za predhodno obdelavo neposredno na oblačila ali pa jo dodajte 
skupaj s pralnim sredstvom, ko stroj začne črpati vodo v predelek za pralni prašek. Tako je 
učinkovitost v precej krajšem času enaka kot pri običajnem pranju. Življenjska doba uporabe 
vaših srajc se podaljša.
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• Daily Express / Xpress Super Short (Dnevno ekspres / Super kratko ekspres)
Ta program je namenjen pranju manj umazanih bombažnih oblačil ali bombažnih oblačil brez 
madežev v krajšem času. Ko izberete funkcijo hitrega pranja, se lahko trajanje programa zmanjša za 
do 14 minut. Ko izberete funkcijo hitrega pranja, lahko perete največ 2 (dva) kg perila.
• Dark Care / Jeans (Temno perilo / kavbojke)
Ta program uporabite za zašito barve vaših temnih oblačil ali kavbojk. Program izvede 
visokoučinkovito pranje s posebnim delovanjem bobna tudi pri nizki temperaturi. Za temno 
perilo se priporoča uporaba tekočega pralnega sredstva ali sredstva za volno. Ne uporabite 
za pranje občutljivih oblačil, ki vsebujejo volno itd.
• Mešano*****
Uporabite za hkratno pranje oblačil iz bombaža in sintetike.
• Gentle Care (Občutljivo)
Program nastavite za pranje občutljivih oblačil, kot so pletenine ali nogavice iz mešanice bombaža/
sintetike. Program pere s ciklusom blage intenzivnosti. Oblačila, katerih barvo želite ohraniti, perite 
pri 20 stopinjah ali pa izberite možnost hladnega pranja.

• Spodnje perilo*****
Program nastavite za pranje občutljivih oblačil, ki so primerna za ročno pranje, in občutljivega 
ženskega spodnjega perila. Manjšo količino perila morate prati v pralni mrežici. Kaveljčki, gumbi itd. 
morajo biti zapeti, zadrge pa zaprte.

• Outdoor / Sports (Oblačila za zunaj / šport)
Ta program lahko nastavite za pranje športnih oblačil in oblačil za uporabo na prostem, ki vsebujejo 
mešanico bombaža/sintetike in imajo površinsko plast, ki zagotavlja odpornost proti vodi, kot je gore-
tex itd. Zahvaljujoč posebnim rotacijskim premikom bobna zagotavlja nežno pranje.
• StainExpert (strokovnjak za madeže)
Stroj ima poseben program za madeže, ki omogoča najučinkovitejše odstranjevanje različnih vrst 
madežev. Program nastavite le za pranje trpežnega barvnega bombažnega perila. Programa ne 
uporabljajte za pranje občutljivega in pigmentiranega perila. Pred pranjem preverite etikete na 
perilu (priporočeno za bombažne srajce, hlače, kratke hlače, majice, oblačila za dojenčke, pižame, 
predpasnike, namizne prte, posteljnino, odeje, rjuhe, prevleke za vzglavnike, kopalne brisače, brisače, 
nogavice, bombažno perilo, ki je primerno za dolgotrajno pranje pri visoki temperaturi). Samodejni 
program za madeže lahko uporabite za pranje 24 vrst madežev, ki so razdeljeni v dve različni skupni 
glede na izbiro hitre funkcije. Spodaj lahko najdete skupine madežev glede na izbiro hitre funkcije.
Spodaj lahko najdete skupine madežev glede na hitro funkcijo:

Ko izberete hitro funkcijo:

Kri Čaj Rdeče vino
Čokolada Kava Kari
Puding Sadni sok Marmelada
Jajce Kečap Premog

Ko ne izberete hitre funkcije:

Maslo Znoj Solatni preliv
Trava Umazan ovratnik Ličila
Blato Hrana Strojno olje
Kokakola Majoneza Hrana za dojenčke
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• Izberite program za madeže.
• Med zgornjimi skupinami poiščite madež, ki ga želite očistiti, in izberite ustrezno skupino s pomočjo 
gumba za hitro dodatno funkcijo.
• Preverite etiketo na perilu in se prepričajte, da ste izbrali ustrezno temperaturo in hitrost 
centrifugiranja.
• Downloaded Program (Prenesen program)
To je poseben program, ki vam omogoča prenos različnih programov. Na začetku boste v 
aplikaciji HomeWhiz videli nek privzeti program. Toda z aplikacijo HomeWhiz lahko izberete in 
uporabljate kateri koli program iz nabora vnaprej določenih programov, ga nato spremenite in 
uporabljate.

C Če želite uporabljati funkciji HomeWhiz ali daljinsko upravljanje, morate izbrati funkcijo prenesen program. Za 
podrobnejše informacije glejte razdelek 4.3.15 Funkciji HomeWhiz in daljinsko upravljanje.

• Mehke igrače*****
Mehke igrače morate prati s programom za občutljivo perilo zaradi občutljivih tkanin, vlaken in 
dodatkov, ki jih vsebujejo. Program za pranje mehkih igrač zahvaljujoč manj intenzivnemu pranju in 
centrifugiranju med pranjem ščiti igrače. Priporočamo uporabo tekočega pralnega sredstva.

C
Pod nobenimi pogoji ne smete prati lomljivih igrač s trdimi površinami.

Igrač ne smete prati skupaj z oblačili, saj jih lahko poškodujejo.

• Brisača*****
Uporabite ta program za pranje obstojnega bombažnega perila, kot so brisače. Brisače v stroj položite 
tako, da se ne dotikajo tesnila ali stekla.

4.3.6 Izbira temperature
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Potem ko nastavite nov program, se na zaslonu označi temperatura, priporočena za program. Možno je, 
da priporočena temperatura ni največja temperatura, ki jo lahko izberete za trenutni program.
Za spreminjanje temperature pritisnite gumb za nastavitev temperature. Temperatura se z vsakim 
pritiskom na gumb zmanjša.

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. 

C
Če preklopite na hladno pranje in ponovno pritisnete gumb za nastavitev temperature, se na zaslonu prikaže 
priporočljiva največja temperatura za izbran program. Za zmanjšanje temperature ponovno pritisnite gumb za 
nastavitev temperature.

4.3.7 Izbira hitrosti centrifugiranja
    -
     -
   -
   -
  -
  -

Ko izberete nov program, se na indikatorju hitrosti centrifugiranja izpiše priporočena hitrost 
centrifugiranja za izbran program.

C Možno je, da priporočena hitrost centrifugiranja ni največja hitrost, ki jo lahko izberete za trenutni program.
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Za spreminjanje hitrosti centrifugiranja pritisnite gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja. 
Hitrost centrifugiranja se z vsakim pritiskom na gumb zmanjša.
Nato se, odvisno od modela, na zaslonu izpišeta možnosti »Zadržanje izpiranja « in »Brez 
centrifugiranja «.
Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, ko se program zaključi, vključite funkcijo Prekinitev 
izpiranja, 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. Stroj izpusti vodo in 
centrifugira perilo.
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.

Hitrost centrifugiranja lahko spremenite po zagonu pranja, če je potek pranja primeren. Če potek 
pranja ne dovoljuje, ne morete opraviti spremembe. 
Zadrži izpiranje
Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, ko se program zaključi, vključite funkcijo za zadržanje 
izpiranja, da perilo ostane v vodi za zadnje izpiranje, kar bo preprečilo mečkanje perila, ko v stroju 
ne bo več vode. Nato pritisnite gumb za zagon/premor, če želite izčrpati vodo brez centrifugiranja. 
Program se ponovno zažene in zaključi, ko se voda izčrpa iz stroja.
Če želite zagnati centrifugo za perilo, ki stoji v vodi, nastavite hitrost centrifugiranja in pritisnite 
gumb za zagon/premor.
Program se ponovno zažene. Sistem spusti vodo, ožame perilo in zaključi program.

4.3.8 Izbira dodatne funkcije

  -
  -

  -
  -

  -
  -

Dodatne funkcije nastavite, preden zaženete program. Ko izberete program, se osvetlijo izbrane 
ikone simbolov dodatnih funkcij.

C Ko boste pritisnili gumb za dodatno funkcijo, ki je ni možno izbrati skupaj s trenutnim programom, boste slišali 
opozorilni zvok.

Okvirji dodatnih funkcij, ki so izbrani za trenutni program, po začetku pranja ostanejo osvetljeni.

C
Nekaterih funkcij ni možno nastaviti hkrati. Če pred zagonom stroja izberete drugo dodatno funkcijo, ki ni združljiva 
s prvo dodatno funkcijo, sistem prekliče prvo izbrano funkcijo in vključi drugo izbrano dodatno 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.
Dodatne funkcije, ki ni združljiva s programom, ni mogoče izbrati. (Glejte »Preglednica programov in porabe«.)
Nekateri programi imajo dodatne funkcije, ki morajo biti uporabljene hkrati. Teh funkcij ni mogoče preklicati. Okvir 
dodatne funkcije ne bo osvetljen, ampak bo osvetljena samo notranjost.

4.3.8.1 Dodatne funkcije
• Predpranje
Predpranje je smotrno nastaviti samo za zelo umazano perilo. Brez predpranja boste prihranili 
energijo, vodo, pralno sredstvo in čas.

• Hitro+
Po tem, ko izberete program, lahko pritisnite nastavitev za hitro pranje in skrajšate trajanje programa. 
Pri nekaterih programih je trajanje lahko krajše za več kot 50 %. Kljub temu pa so rezultati pranja 
dobri zaradi spremenjenega algoritma.
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Čeprav je ta funkcija odvisna od programa, se trajanje programa ob prvem pritisku na hitro pranje 
skrajša na določeno raven, ob drugem pritisku na isto tipko pa pade na minimalno trajanje.
Za boljše rezultate pranja nastavitve za hitro pranje ne uporabljajte, ko perete zelo umazano perilo.
S pritiskom na tipko za hitro pranje skrajšajte trajanje programa pri zmerno in malo umazanem perilu.

• Para
S tem programom lahko zmanjšate zmečkanost in čas likanja majhne količine bombaža, sintetike ali 
mešanega perila brez madežev.

• Daljinsko upravljanje  
Uporabite ta gumb za dodatno funkcijo za povezavo z vašo pametno napravo. Za podrobnejše 
informacije glejte razdelek 4.3.15 Funkciji HomeWhiz in daljinsko upravljanje.
• Program po meri
To dodatno funkcijo lahko uporabite skupaj z aplikacijo HomeWhiz le za programe za pranje 
bombažnega in sintetičnega perila. Ko boste vklopili to dodatno funkcijo, boste lahko programu dodali 
do 4 dodatne korake izpiranja. Uporabljate lahko tudi nekatere dodatne funkcije, ki niso označene 
na vašem izdelku. Čas programov za pranje bombažnega in sintetičnega perila lahko znotraj varnega 
razpona celo podaljšate ali skrajšate.

C Ko boste izbrali dodatno funkcijo programa po meri, se učinkovitost pranja in poraba energije ne bosta ujemali z 
navedeno vrednostjo.

4.3.8.2 Funkcije/programe izberete s 3-sekundnim pritiskom tipk za funkcije

• Čiščenje bobna+ Za izbiro programa pritisnite in 3 sekunde držite gumb za dodatno 
funkcijo 1. Uporabite redno (enkrat v 1 do 2 mesecih) za čiščenje bobna in zagotavljanje potrebne 
higiene. Pred izvedbo programa je uporabljena para, da so zmehčani ostanki v bobnu. Zaženite 
program, ko je stroj popolnoma prazen. Za boljše rezultate dodajte prašek za odstranjevanje vodnega 
kamna v predelek za pralno sredstvo št. »2«. Ob koncu programa pustite vratca priprta, da se 
notranjost stroja posuši.

C
To ni program pranja. To je program vzdrževanja.
Programa ne vklopite, če stroj ni prazen. Če program kljub temu vklopite, bo stroj zaznal perilo v notranjosti in 
program prekinil.

• Proti mečkanju+ 
To funkcijo izberete, če pritisnete gumb za izbiro centrifugiranja in ga držite pritisnjenega tri 
sekunde. Kontrolni svetlobni indikator programa zadevnega koraka bo zasvetil. Ko je funkcija izbrana, 
se boben obrača do 8 ur, da oblačila ob koncu programa niso zmečkana. Med 8-urnim trajanjem lahko 
kadar koli prekličete program in vzamete perilo iz stroja. Za preklic funkcije pritisnite tipko za izbiro 
funkcije ali pa tipko za vklop/izklop stroja. Kontrolni svetlobni indikator programa sveti, dokler funkcije 
ne prekličete ali pa se korak ne zaključi. Če funkcije ne prekličete, bo aktivna tudi pri naslednjih ciklih 
pranja.

• Dodatno izpiranje 
To funkcijo izberete, če pritisnete gumb za dodatno funkcijo 2 in ga držite pritisnjenega tri sekunde.
Ta funkcija omogoča, da stroj po glavnem pranju še enkrat izpere perilo. Tako lahko zmanjšate 
izpostavljenost občutljive kože (dojenčkov, alergičnih oseb itd.) minimalnim ostankom pralnega 
sredstva na perilu.

•Otroška ključavnica 
S funkcijo otroške ključavnice preprečite poseganje otrok v stroj. Z njo prav tako preprečite 
spreminjanje izbranega programa.
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C
Ko je vklopljena otroška ključavnica, lahko napravo vklopite ali izklopite z gumbom za vklop/izklop. Ko stroj 
ponovno vklopite, bo program nadaljeval od tam, kjer se je ustavil.

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

Za vklop otroške ključavnice:
Pritisnite in držite gumb dodatne funkcije 3 za 3 sekunde. Ko se odštevanje »CL 3-2-1« na 
zaslonu zaključi, se na zaslonu pojavi simbol »Otroška ključavnica vklopljena«. Ob prikazu tega 
opozorila lahko sprostite gumb za dodatno funkcijo 3.
Za izklop otroške ključavnice:
Pritisnite in držite gumb dodatne funkcije 3 za 3 sekunde. Ko se odštevanje »CL 3-2-1« na 
zaslonu zaključi, simbol »Otroška ključavnica izklopljena« ugasne.

• Bluetooth 3‘‘ 
S funkcijo Bluetooth povezave lahko svoj stroj povežete s svojo pametno napravo. Tako lahko prek svoje 
pametne naprave pridobite informacije o svojem stroju in ga upravljate.
Za vklop Bluetooth povezave:
Pritisnite in zadržite gumb za daljinsko upravljanje za 3 sekunde. Ko se odštevanje »3-2-1« na 
zaslonu zaključi, se na zaslonu pojavi ikona »Vklop«. Izpustite gumb za daljinsko upravljanje. Ko 
se bo vaš izdelek povezoval z vašo pametno napravo, bo ikona Bluetooth utripala. Če se bo povezava 
uspešno vzpostavila, bo ikona še naprej svetila.
Za izklop Bluetooth povezave:
Pritisnite in zadržite gumb za daljinsko upravljanje za 3 sekunde. Ko se odštevanje »3-2-1« na 
zaslonu zaključi, se na zaslonu pojavi ikona »Izklop«. 

C
Preden lahko vzpostavite Bluetooth povezavo, morate nastaviti aplikacijo HomeWhiz. Po nastavitvi aplikacije se 
bo Bluetooth povezava samodejno vzpostavila, ko boste pritisnili gumb za daljinsko upravljanje, dokler je gumb na 
položaju Prenos programa/Daljinsko upravljanje. 

Odpiranje vratc za nalaganje v primeru izpada elektrike:

C V primeru izpada elektrike lahko vratca za nalaganje odprete ročno, tako da uporabite ročaj za odpiranje vratc za 
nalaganje v sili, ki se nahaja pod pokrovom filtra črpalke. 

A OPOZORILO: Da bi se izognili iztekanju vode, se preden odprete vratca za nalaganje prepričajte, da v stroju 
ni vode.

• Očistite pokrov filtra črpalke.

• Sprostite ročaj za odpiranje vratc za nalaganje v sili na zadnji strani 
pokrova filtra.

• Enkrat povlecite ročaj za odpiranje vratc za nalaganje v sili in 
odprite vratca. Ko odprete vratca za nalaganje, ponovno vstavite ročaj 
za odpiranje vratc v sili.

• Če se vratca za nalaganje ne odprejo, ponovno povlecite za ročaj.
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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, se blokada vratc izklopi 
in vratca se odprejo ter vam omogočijo, da v stroj naložite perilo. Ko se blokada vratc za nalaganje 
izklopi, ikona blokade vratc na zaslonu ugasne. Ko dodate oblačila, zaprite vratca in enkrat pritisnite 
gumb za zagon/premor, da se cikel pranja nadaljuje.

Če nivo vode v stroju ni ustrezen, ko pritisnete gumb za zagon/premor, blokade vratc ni 
mogoče izklopiti in ikona za blokado vratc na zaslonu še naprej sveti.

C Če je temperatura vode v stroju nad 50 °C, blokade vratc ni mogoče izklopiti zaradi varnostnih razlogov, tudi če je 
nivo vode ustrezen.

Preklop stroja v način za premor:
Pritisnite gumb za zagon/premor, če želite preklopiti v način za premor. Na zaslonu utripa simbol 
za premor.

Sprememba izbire programa po zagonu programa:
Sprememba programa je dovoljena med delovanjem trenutnega programa le, če ni omogočena 
otroška zaščita. To dejanje bo prekinilo trenutni program.

C Izbran program se začne znova.

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

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

4.3.13 Preklic programa
Program lahko prekličete tako, da gumb za izbiro programa zavrtite na drug program ali da stroj 
izklopite in nato vklopite z gumbom za izbiro programa.

C
Če zavrtite gumb za izbiro programa, ko je otroška ključavnica omogočena, program ne bo preklican. Najprej morate 
preklicati otroško ključavnico. 

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 stroju.
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4.3.14 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 
indikatorji ugasnejo. 
Ko pritisnete gumb vklop/izklop, se bodo prikazali zaključeni koraki programa.

4.3.15 Funkciji HomeWhiz in daljinsko upravljanje
Z aplikacijo HomeWhiz lahko prek svoje pametne naprave preverjate svoj pralni stroj in pridobite 
informacije o njegovem stanju. Z aplikacijo HomeWhiz lahko prek svoje pametne naprave izvajate 
različne postopke, ki jih je možno izvajati na samem stroju. Nekatere funkcije pa lahko izvajate le prek 
aplikacije HomeWhiz.
Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth vašega stroja, morate s spletne trgovine svoje pametne 
naprave prenesti aplikacijo HomeWhiz. 
Poskrbite, da ima vaša pametna naprava pred namestitvijo aplikacije internetno povezavo.
Če boste aplikacijo uporabljali prvič, sledite navodilom za registracijo uporabniškega računa na 
zaslonu. Po postopku registracije boste lahko uporabljali vse izdelke, ki podpirajo funkcijo HomeWhiz, 
v svojem domu prek tega računa.
Za ogled izdelkov, ki so povezani z vašim računom, pritisnite »Dodaj/odstrani napravo« v aplikaciji 
HomeWhiz. Na tej strani lahko izvedete postopke povezovanja svojih izdelkov.

C
Če želite uporabljati funkcijo HomeWhiz, morate aplikacijo namestiti in svoj pralni stroj povezati s svojo pametno 
napravo prek povezave Bluetooth. Če vaš pralni stroj ni povezan z vašo pametno napravo, bo deloval kot naprava 
brez funkcije HomeWhiz.
Vaš izdelek bo deloval kot bi bil povezan z vašo pametno napravo prek povezave Bluetooth. S to povezavo bo 
omogočeno upravljanje prek aplikacije, zato morate zagotoviti zadostno moč signala povezave Bluetooth med 
svojo napravo in pametno napravo.
Na spletnem mestu www.homewhiz.com boste našli različici za sistema Android in iOS, ki ju podpira aplikacija HomeWhiz.

A OPOZORILO: Varnostni ukrepi, opisani v razdelku »SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA«, prav 
tako veljajo za daljinsko upravljanje prek funkcije HomeWhiz.

4.3.15.1 Nastavitev aplikacije HomeWhiz
Če želite uporabljati aplikacijo, morate vzpostaviti povezavo med vašo napravo in aplikacijo 
HomeWhiz. Za vzpostavitev povezave morate slediti spodnjim navodilom za nastavitev naprave in 
aplikacije HomeWhiz.
• Če prvič dodajate neko napravo, tapnite gumb »Dodaj/odstrani napravo« v aplikaciji HomeWhiz. 
Nato tapnite »Tapnite tukaj za nastavitev nove naprave«. Za nastavitev sledite spodnjim korakom ter 
korakom v aplikaciji HomeWhiz.
• Pred nastavitvijo poskrbite, da je vaš stroj izklopljen. Za vklop nastavitvenega načina 
HomeWhiz na svojem stroju pritisnite in tri sekunde hkrati držite gumba za temperaturo in 
daljinsko upravljanje.

• Ko je naprava v nastavitvenem načinu HomeWhiz, bo na zaslonu prikazana animacija, ikona 
Bluetooth pa bo utripala, dokler se ne bo vaš stroj povezal z vašo pametno napravo. V tem načinu bo 
dejaven le gumb za programe. Drugi gumbi bodo nedejavni.

• Izberite pralni stroj na zaslonu v aplikaciji in pritisnite »nadaljuj«.
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• Še naprej sledite navodilom na zaslonu, dokler vas aplikacija HomeWhiz ne povpraša po izdelku, 
ki ga želite povezati s svojo pametno napravo.
• Ko se bo vaš pralni stroj uspešno povezal z vašo napravo, se bo zaslon na pralnem stroju 
samodejno vklopil v normalnem načinu, ikona Bluetooth bo še naprej svetila, vaša naprava pa bo 
predvajala melodijo za uspešno nastavitev.
• Vrnite se v aplikacijo HomeWhiz in počakajte na zaključek nastavitve. Po zaključku nastavitve 
določite svojemu pralnemu stroju ime. Zdaj lahko tapnete in vidite izdelek, ki ste ga dodali v aplikaciji 
HomeWhiz.

C
Če nastavitve ne boste uspešno izvedli v 5 minutah, se bo vaš pralni stroj samodejno izklopil. V tem primeru boste 
morali postopek nastavitve izvesti od začetka. Če težava ni odpravljena, stopite v stik s pooblaščenim serviserjem.

Svoj pralni stroj lahko uporabljate z več pametnimi napravami. Prenesite aplikacijo HomeWhiz na 
druge pametne naprave, s katerimi želite upravljati svoj pralni stroj. Ko boste zagnali aplikacijo, se 
morate prijaviti z računom, ki ste ga predhodno ustvarili in s katerim ste povezali svoj pralni stroj. Ali pa 
preberite razdelek »Nastavitev pralnega stroja, ki je povezan z računom druge osebe«.

A OPOZORILO: Če želite zaključiti nastavitev aplikacije HomeWhiz, mora imeti vaša pametna naprava 
internetno povezavo. Sicer vam aplikacija HomeWhiz ne bo dovolila uspešno zaključiti postopka nastavitve. Če 
imate težave s svojo internetno povezavo, stopite v stik s svojim ponudnikom internetnih storitev.

C
Aplikacija HomeWhiz bo morda zahtevala številko izdelka na etiketi izdelka. Etiketa 
izdelka se nahaja na notranji strani vrat naprave. Številka izdelka je napisana na etiketi 
naprave.

4.3.15.2 Nastavitev pralnega stroja, ki je povezan z računom druge osebe
Če se je pralni stroj, ki ga želite uporabljati, dodal v sistem prek računa druge osebe, morate 
vzpostaviti novo povezavo med svojo aplikacijo HomeWhiz in svojo napravo.
• Prenesite aplikacijo HomeWhiz na novo pametno napravo, ki jo želite uporabiti.
• Ustvarite nov račun in se vpišite vanj v aplikaciji HomeWhiz.
• Sledite navodilom v razdelku »nastavitev aplikacije HomeWhiz« (4.3.15.1 Nastavitev aplikacije 
HomeWhiz) in zaključite postopek nastavitve.

C Funkciji HomeWhiz in daljinsko upravljanje na vaši napravi lahko upravljate prek povezave Bluetooth, zato lahko 
uporabljate le eno aplikacijo HomeWhiz hkrati.

A OPOZORILO: Število povezanih pametnih naprav z vašo napravo je omejeno. Če boste prekoračili to omejitev, 
bo prva povezana naprava izbrisana s seznama povezanih naprav na vaši pametni napravi, zato boste morali na 
njej ponoviti postopek nastavitve.
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4.3.15.3 Funkcija daljinskega upravljanja in njena uporaba
Funkcija Bluetooth se bo samodejno vklopila po zaključeni nastavitvi aplikacije HomeWhiz. Za vklop 
ali izklop povezave Bluetooth glejte razdelek 4.3.8.2 Bluetooth 3“.
Če boste pralni stroj izklopili in spet vklopili, medtem ko je vzpostavljena povezava Bluetooth, se 
bosta napravi samodejno ponovno povezali. Ko pa se boste z napravo oddaljili izven dosega, se bo 
funkcija Bluetooth samodejno izklopila. V tem primeru boste morali funkcijo Bluetooth ponovno 
vklopiti, če boste želeli uporabiti funkcijo daljinskega upravljanja.
Stanje povezave lahko spremljate tako, da preverite simbol Bluetooth na zaslonu. Če simbol 
neprekinjeno sveti, je povezava Bluetooth vzpostavljena. Če simbol utripa, se vaš izdelek poskuša 
povezati z vašo napravo. Če simbola ni, povezava ni vzpostavljena.

A OPOZORILO: Funkcijo daljinskega vodenja je možno izbrati le, ko je na vaši napravi vzpostavljena povezava 
Bluetooth. 
Če ne morete izbrati funkcije daljinskega upravljanja, preverite stanje povezave. Če povezave ne morete 
vzpostaviti, ponovite začetno nastavitev svoje naprave.

OPOZORILO: Zaradi varnostnih razlogov bodo vrata izdelka ostala zaklenjena, kadar je funkcija daljinskega 
upravljanja omogočena neodvisno od načina delovanja. Če želite odpreti vrata izdelka, morate pritisniti gumb za 
izbor programa ali pritisniti tipko za daljinsko upravljanje, da boste deaktivirali funkcijo daljinskega upravljanja.

Ko boste želeli daljinsko upravljati svoj pralni stroj, boste morali vklopiti funkcijo daljinskega 
upravljanja s pritiskom gumba za daljinsko upravljanje, ko je gumb za programe v položaju Prenos 
programa/Daljinsko upravljanje na nadzorni plošči vašega pralnega stroja. Ko boste dostopali do 
svojega izdelka, boste videli zaslon, ki je podoben spodnjemu.

Ko je vklopljena funkcija daljinskega upravljanja, lahko upravljate, izklopite in spremljate stanje 
delovanja le prek svojega pralnega stroja. Vse funkcije, razen otroške ključavnice, lahko upravljate 
prek aplikacije.
Indikator na gumbu za daljinsko upravljanje prikazuje, ali je funkcija vklopljena ali izklopljena.
Če je funkcija daljinskega upravljanja izklopljena, se delovanje upravlja na samem pralnem stroju, na 
aplikaciji pa je dovoljeno le spremljanje stanja.
Če funkcije daljinskega zagona ne boste mogli vklopiti, boste ob pritisku gumba zaslišali opozorilni zvok. 
To se lahko zgodi, ko je naprava vklopljena in ni povezana z nobeno pametno napravo prek povezave 
Bluetooth. Na primer, ko je funkcija Bluetooth izklopljena ali ko so odprta vrata pralnega stroja.
Ko boste vklopili to funkcijo na pralnem stroju, bo razen v določenih pogojih ostala omogočena in bo 
zagotavljala upravljanje pralnega stroja daljinsko prek povezave Bluetooth.
Funkcija se izklopi iz varnostnih razlogov, ko:
•  pralni stroj utrpi izpad elektrike;
• obrnete gumb za programe, izberete drug program ali izklopite napravo.

4.3.15.4 Odpravljanje težav
Če med upravljanjem ali vzpostavljeno povezavo pride do težav, storite sledeče. Spremljajte, ali se 
med uporabo težava ponavlja. Če težava ni odpravljena, storite sledeče.
• Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z ustreznim domačim omrežjem.
• Ponovno zaženite aplikacijo izdelka.
• Izklopite in nato vklopite funkcijo Bluetooth na nadzorni plošči.
• Če povezave ne morete vzpostaviti po zgornjih navodilih, ponovite začetno nastavitev svojega 
pralnega stroja.
Če težava ni odpravljena, stopite v stik s pooblaščenim serviserjem.
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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 pralno sredstvo
Predal za pralno sredstvo redno čistite (na vsakih 4-5 pranj), kot je opisano v 
nadaljevanju, in tako preprečite kopičenje ostankov praška.
Da bi ga odstranili dvignite zadnji del sifona, kot prikazuje slika. 
Če se v predelku za mehčalec nabira prekomerna količina mešanice vode in 
mehčalca, očistite sifon.

1 Pritisnite gumb s pikicami na sifonu v predelku za mehčalec in predelek izvlecite iz stroja.
2. Predal za pralno sredstvo 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.

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 kakšne tuje snovi.
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 trupa in nadzorne plošče
Trup stroja po potrebi obrišite z vodo z milom ali blagimi čistilnimi sredstvi, ki ne povzročajo korozije, 
in ga posušite z mehko krpo.
Nadzorno ploščo očistite samo z mehko in vlažno krpo.

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.
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4.4.5 Odjem 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 odjem vode neoviran 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 ustvarjajo hrup.

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

POZOR: Po vsaki uporabi izklopite 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.

3 Za praznjenje vode upoštevajte spodnja navodila.
Če stroj ni opremljen z odjemno cevjo za ukrepanje v sili za praznjenje vode:

a. Pred filter namestite večjo posodo, v katero se 
bo stekla voda iz filtra.

b. Obrnite in odvijajte filter črpalke (v nasprotni 
smeri urnega kazalca), dokler voda ne začne 
iztekati. Vodo prestrezite v posodo, ki ste jo 
postavili pred filter. Polito vodo obrišete s krpo.

c Ko se izteče vsa voda, zavrtite filter do konca 
giba in ga vzemite ven.
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5 Odpravljanje težav
Težava Vzrok Rešitev

Programi se ne začnejo po tem, 
ko zaprete vratca.

Niste pritisnili gumba za začetek/premor/preklic. • Pritisnite gumb za zagon/premor/preklic.
V primeru prevelike količine perila se lahko vratca 
za nalaganje težko zaprejo.

• Zmanjšajte količino perila in preverite, ali so 
vratca za nalaganje pravilno zaprta.

Programa ni možno zagnati ali 
izbrati.

Stroj se je zaradi težave med dovajanjem 
(napetost, vodni tlak itd.) morda preklopil v način 
samodejne zaščite.

•  Za 3 sekunde pritisnite na gumb za 
začetek/premor, tako da ponastavite stroj 
na tovarniške nastavitve. (Glejte »Preklic 
programa«.)

V notranjosti stroja je voda. Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti 
med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša 
količina vode.

• Ne gre za napako; voda ne škoduje stroju.

Stroj ne sprejema vode. Pipa je zaprta. • Odprite pipe.
Dovodna cev je upognjena. • Izravnajte cev.
Dovodna cev je zamašena. • Očistite filter.
Vratca za nalaganje niso zaprta. • Zaprite vratca.

Voda v stroju se ne izprazni. Odtočna cev je zamašena ali zavita. • Očistite ali izravnajte cev.
Filter črpalke je zamašen. •  Očistite filter črpalke.

Stroj vibrira oziroma obratuje 
hrupno.

Stroj ni postavljen uravnoteženo. • Uravnotežite stroj tako, da nastavite nogice.
V filtru črpalke je trda snov. • Očistite filter črpalke.
Varnostni vijaki za zaščito med prevozom in 
prenašanjem so še na mestu.

• Odstranite varnostne vijake.

V stroju je morda premajhna količina perila. • Naložite več perila v stroj.
V stroju je naloženega preveč perila. • Vzemite ven nekaj perila ali z roko 

porazdelite obremenitev, tako da ga 
enakomerno uravnotežite v stroju.

Stroj je morda naslonjen ob trd element. • Preverite in potrdite, da se stroj na nič ne 
naslanja.

Z dna stroja uhaja voda. Odtočna cev je zamašena ali zavita. • Očistite ali izravnajte cev.
Filter črpalke je zamašen. • Očistite filter črpalke.

Stroj se kmalu po zagonu 
programa zaustavi.

Stroj se je morda začasno zaustavil zaradi nizke 
napetosti.

• Stroj se ponovno zažene, ko napetost 
vzpostavi normalno raven.

Stroj neposredno prazni vodo, ki 
priteče vanj.

Odtočna cev ni na ustrezni višini. • Priključite odtočno cev, kot je opisano v 
uporabniškem priročniku.

Med pranjem v stroju ni vode. Voda je v nevidnem delu stroja. • To ni napaka.
Vratc za nalaganje ni mogoče 
odpreti.

Zaklep vrat je aktiviran zaradi ravni vode v stroju. • Vodo izpraznite, tako da zaženete program 
za črpanje ali centrifugiranje.

Stroj segreva vodo ali pa je v ciklu centrifugiranja. •  Počakajte, da se program zaključi.
Vratca za nalaganje se lahko zaradi pritiska, ki so 
mu izpostavljena, zataknejo.

• Primite ročaj in potisnite ter povlecite vratca 
za nalaganje, da se sprostijo, nato pa jih 
odprite.

Če ni električnega napajanja, se vratca za 
nalaganje ne bodo odprla.

• Če želite odpreti vratca za nalaganje, odprite 
pokrov filtra črpalke in povlecite ročaj 
za ukrepanje v sili, ki se nahaja na zadnji 
strani omenjenega pokrova, navzdol. Glejte 
»Blokada vratc«.
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Težava Vzrok Rešitev
Pranje traja dlje, kot je določeno 
v uporabniškem priročniku. (*)

Tlak vode je nizek. • Stroj ne začne obratovati, dokler ni v njem 
zadostne količine vode, da prepreči slabe 
rezultate pranja zaradi pomanjkanja vode. 
Zato je čas pranja daljši.

Nizka napetost. • Čas pranja je podaljšan za preprečitev 
slabih rezultatov pranja kot posledice nizke 
napajalne napetosti.

Vhodna temperatura vode je morebiti nizka. • Čas za segrevanje vode je v hladni sezoni 
daljši. Tudi čas pranja je lahko daljši za 
preprečevanje slabih rezultatov pranja.

Poveča se lahko tudi število izpiranj in/ali količina 
vode za izpiranje.

• Ko je potrebno dobro izpiranje, stroj poveča 
količino vode za izpiranje ter po potrebi doda 
dodatni korak izpiranja. 

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

•  Uporabljajte priporočeno količino pralnega 
sredstva.

Programski čas se ne odšteva. 
(Na modelih z zaslonom) (*)

Merilnik časa se lahko zaustavi med dotokom 
vode. 

• Indikator merilnika časa ne odšteva, dokler v 
stroj doteka ustrezna količina vode. Stroj ne 
začne obratovati, dokler ne zajame količine 
vode, zadostne za zaščito pred slabimi 
rezultati pranja zaradi pomanjkanja vode. Po 
tem indikator merilnika časa ponovno zažene 
odštevanje.

Merilnik časa se lahko zaustavi med fazo 
ogrevanja. 

• Indikator merilnika časa ne odšteva, dokler 
stroj ne doseže nastavljene temperature.

Merilnik časa se lahko zaustavi med fazo 
centrifugiranja. 

• Samodejni sistem zaznavanja 
neuravnotežene obremenitve se lahko 
vključi zaradi neuravnotežene porazdelitve 
perila v stroju.

Programski čas se ne odšteva. 
(*)

Perilo v stroju je neuravnoteženo. • Samodejni sistem zaznavanja 
neuravnotežene obremenitve se lahko 
vključi zaradi neuravnotežene porazdelitve 
perila v stroju.

Stroj ne preklopi v fazo 
centrifugiranja. (*)

Perilo v stroju je neuravnoteženo. • Samodejni sistem zaznavanja 
neuravnotežene obremenitve se lahko 
vključi zaradi neuravnotežene porazdelitve 
perila v stroju.

Stroj ne bo izvajal centrifugiranja, če voda v stroju 
ni popolnoma izpraznjena.

• Preverite filter in odtočno cev.

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

•  Uporabljajte priporočeno količino pralnega 
sredstva.

Slabi rezultati pranja: Perilo se 
obarva sivo. (**)

Dlje časa ste uporabljali nezadostne količine 
pralnega sredstva.

• Uporabite priporočljivo količino pralnega 
sredstva za trdoto vode in perilo.

Pranje je potekalo ob nizkih temperaturah dlje 
časa. 

• Izberite ustrezno temperaturo za pranje 
določenega perila.

Nezadostna količina pralnega sredstva za trdo 
vodo.

• Nezadostna količina pralnega sredstva pri 
trdi vodi povzroči, da madeži ostanejo na 
oblačilu, zaradi česar se oblačilo čez čas 
obarva sivo. Ko se pojavi sivina, jo je težko 
odpraviti. Uporabite priporočljivo količino 
pralnega sredstva za trdoto vode in perilo.

Dodali ste prekomerno količino pralnega sredstva. • Uporabite priporočljivo količino pralnega 
sredstva za trdoto vode in perilo.
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Težava Vzrok Rešitev
Slabi rezultati pranja: Madežev 
ni mogoče odpraviti ali pa perilo 
ni pobeljeno. (**)

Dodali ste premajhno količino pralnega sredstva. • Uporabite priporočljivo količino pralnega 
sredstva za trdoto vode in perilo.

V stroju je preveč perila. • V stroj ne nalagajte prekomerne količine 
oblačil. Naložite količine perila, priporočene 
v razdelku »Preglednice programov in 
porabe«.

Izbrali ste napačen program in temperaturo. • Izberite ustrezen program in temperaturo za 
pranje določenega perila.

Uporabili ste napačno vrsto pralnega sredstva. • Uporabite originalno pralno sredstvo, ki 
ustreza stroju.

Dodali ste prekomerno količino pralnega sredstva. • Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek. 
Ne mešajte belilnega sredstva s pralnim 
sredstvom.

Slabi rezultati pranja: Na perilu 
so se pojavili oljni madeži. (**)

Bobna niste redno čistili. • Redno čistite boben. Za ta postopek glejte 
razdelek »Čiščenje vratc za nalaganje in 
bobna«.

Slabi rezultati pranja: Oblačila 
imajo neprijeten vonj. (**)

Zaradi rednega pranja ob nizkih temperaturah 
in/ali v kratkih programih se na bobnu pojavijo 
vonjave in plasti bakterij.

• Po vsakem pranju pustite predal za pralno 
sredstvo in vrata za vstavljanje perila priprta. 
Tako se v stroju ne bo pojavilo vlažno okolje, 
ki privlači bakterije.

Barva perila je zbledela. (**) Naložili ste prekomerno količino oblačil. • V stroj ne nalagajte prekomerne količine 
oblačil.

Uporabili ste vlažno pralno sredstvo. •  Pralna sredstva shranjujte v okolju, ki ni 
vlažno, in jih ne izpostavljajte prekomernim 
temperaturam.

Izbrali ste višjo temperaturo. • Izberite ustrezen program in temperaturo 
glede na vrsto in umazanost perila.

Stroj slabo izpira. Neustrezna količina, znamka in pogoji 
shranjevanja uporabljenega pralnega sredstva.

• Uporabite ustrezno pralno sredstvo za pralni 
stroj in perilo. Pralna sredstva shranjujte v 
okolju, ki ni vlažno, in jih ne izpostavljajte 
prekomernim temperaturam.

Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. • Če pralno sredstvo dodate v predelek za 
predpranje, čeprav predpranja niste izbrali, 
bo stroj uporabil pralno sredstvo med 
izpiranjem ali mehčanjem. Pralno sredstvo 
dodajte v ustrezen predelek.

Filter črpalke je zamašen. • Preverite filter.
Odtočna cev je zvita. • Preverite odtočno cev.

Perilo je po pranju postalo trdo. 
(**)

Dodali ste premajhno količino pralnega sredstva. • Če ne uporabite dovolj pralnega sredstva 
za trdoto vodo, lahko perilo postane trdo. 
Uporabite priporočljivo količino pralnega 
sredstva za trdoto vode.

Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. • Če pralno sredstvo dodate v predelek za 
predpranje, čeprav predpranja niste izbrali, 
bo stroj uporabil pralno sredstvo med 
izpiranjem ali mehčanjem. Pralno sredstvo 
dodajte v ustrezen predelek.

Pralno sredstvo je morda pomešano z mehčalcem. • Ne mešajte mehčalca s pralnim sredstvom. 
Predal za pralno sredstvo operite in očistite 
z vročo vodo.

Perilo ne diši kot mehčalec. (**) Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. • Če pralno sredstvo dodate v predelek za 
predpranje, čeprav predpranja niste izbrali, 
bo stroj uporabil pralno sredstvo med 
izpiranjem ali mehčanjem. Predal za pralno 
sredstvo operite in očistite z vročo vodo. 
Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek.

Pralno sredstvo je morda pomešano z mehčalcem. • Ne mešajte mehčalca s pralnim sredstvom. 
Predal za pralno sredstvo operite in očistite 
z vročo vodo.
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Težava Vzrok Rešitev
Ostanki pralnega sredstva v 
predalu za pralno sredstvo. (**)

Pralno sredstvo ste dodali v moker predal. • Predal za pralno sredstvo posušite, preden 
vanj dodate pralno sredstvo.

Pralno sredstvo je vlažno. • Pralna sredstva shranjujte v okolju, ki ni 
vlažno, in jih ne izpostavljajte prekomernim 
temperaturam.

Tlak vode je nizek. • Preverite tlak vode.
Pralno sredstvo v glavnem predelku za pranje se 
je zmočilo med dodajanjem vode za predpranje. 
Odprtine za predelek za pralno sredstvo so 
zamašene.

• Preverite odprtine in jih očistite, če so 
zamašene.

Obstaja težava z ventili predala za pralno 
sredstvo.

• Pokličite pooblaščenega serviserja.

Pralno sredstvo je morda pomešano z mehčalcem. • Ne mešajte mehčalca s pralnim sredstvom. 
Predal za pralno sredstvo operite in očistite 
z vročo vodo.

Bobna niste redno čistili. • Redno čistite boben. Za ta postopek glejte 
razdelek »Čiščenje vratc za nalaganje in 
bobna«.

V stroju se ustvarja preveč 
pene. (**)

Uporabljate neustrezna pralna sredstva za pralni 
stroj.

• Uporabite pralna sredstva, ki ustrezajo 
pralnemu stroju.

Dodali ste prekomerno količino pralnega sredstva. • Uporabljajte zadostno količino pralnega 
sredstva.

Pralno sredstvo je bilo shranjeno ob nepravilnih 
pogojih.

• Pralno sredstvo shranite na zaprtem in 
suhem mestu. Ne shranjujte ga na mestih, 
kjer se pojavljajo prekomerne temperature.

Pletene tkanine, kot je til, lahko povzročijo 
premočno penjenje.

• Za te vrste tkanin uporabite manj pralnega 
sredstva.

Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. • Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek.
Mehčalec se je prehitro dodal k pranju. • Morda obstaja težava z ventili ali v predalu 

za pralno sredstvo. Pokličite pooblaščenega 
serviserja.

Pena se steka iz predala za 
pralno sredstvo.

Dodali ste preveliko količino pralnega sredstva. • Zmešajte 1 žlico mehčalca in ½ litra vode 
ter mešanico nalijte v predelek za pranje v 
predala za pralno sredstvo.

• V napravo dodajte pralno sredstvo glede na 
program in največjo količino perila, navedeno 
v "Preglednici programov in porabe". Če 
uporabite dodatne kemikalije (odstranjevalce 
madežev, belila itd.), zmanjšajte količino 
pralnega sredstva.

Ob koncu programa je perilo 
mokro. (*)

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

• Uporabljajte priporočeno količino pralnega 
sredstva.

(*) 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. Glejte 4.4.2

A OPOZORILO: Če kljub upoštevanju teh navodil ne uspete odpraviti težav, se posvetujte s prodajalcem oziroma 
pooblaščenim serviserjem. V nobenem primeru ne poskušajte sami popraviti stroja, ki ne deluje.

A OPOZORILO: Za informacije o odpravljanju težav preberite razdelek o aplikaciji HomeWhiz.
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Makinë larëse 
Udhëzim për përdorim
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1 Udhëzime të përgjithshme për sigurinë
Kjo pjesë përmban udhëzime për sigurinë që do t'ju ndihmojnë të mbroheni 
nga lëndimi i vetes apo dëmtimi i pronës. Mosndjekja e këtyre udhëzimeve 
do të bëjë të pavlefshme çdo garanci.

1.1 Siguria e jetës dhe pronës
u Mos e vendosni kurrë produktin në një dysheme të mbuluar me tapet. 

Përndryshe, mungesa e ajrit nën makineri do të shkaktojë tejnxehjen e 
pjesëve elektrike. Kjo do të shkaktojë probleme me produktin tuaj.

u Hiqeni produktin nga priza nëse nuk përdoret.
u Kryejini gjithmonë procedurat e instalimit dhe riparimit nga Agjenti i 

Autorizuar i Shërbimit. Prodhuesi nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmtime 
që mund të lindin nga procedura të kryera nga persona të paautorizuar.

u Furnizimi me ujë dhe tubat e shkarkimit duhet të jenë të lidhura në mënyrë 
të sigurt dhe të mos dëmtohen. Përndryshe, ka rrezik të rrjedhjes së ujit.

u Ndërkohë që ka akoma ujë brenda produktit, mos e hapni asnjëherë 
derën e ngarkimit ose mos e hiqni filtrin. Përndryshe, mund të ketë rrezik 
përmbytjeje apo lëndim nga uji i nxehtë.

u Mos e hapni me forcë derën e ngarkimit kur është e kyçur. Dera nuk hapet 
menjëherë pasi të ketë mbaruar cikli i larjes. Nëse dera nuk hapet, përdorni 
zgjidhjet e dhëna për gabimin "Dera e ngarkimit nuk mund të hapet." në 
pjesën Zgjidhja e problemeve. Në rast se dera e ngarkimit hapet me forcë, 
dera dhe mekanizmi i kyçjes mund të dëmtohen.

u Përdorni detergjentë, zbutës apo suplemente të përshtatshme vetëm për 
makinat larëse automatike.

u Ndiqni udhëzimet në etiketën e veshjeve dhe paketimin e detergjentit.

Ky produkt është prodhuar duke përdorur teknologjinë më të fundit në kushte të favorshme me mjedisin.
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1.2 Siguria për fëmijët
u Ky produkt mund të përdoret nga fëmijët në moshën 8 vjeçare ose më të 

mëdhenj dhe nga persona, aftësitë fizike, ndijore apo mendore të të cilëve, 
nuk janë të zhvilluara plotësisht apo që kanë mungesë përvoje dhe njohurie, 
me kusht që ata të jenë të mbikëqyrur dhe trajnuar për përdorimin e sigurt 
të produktit dhe rreziqeve që ai mbart. Fëmijët nuk duhet të luajnë me 
produktin. Nuk duhet të kryhen punë pastruese apo të mirëmbajtjes nga ana 
e fëmijëve përveç rasteve kur ata janë të mbikëqyrur nga dikush. Fëmijët 
nën moshën 3 vjeç duhet të mbahen larg përveçse nëse janë vazhdimisht 
të mbikëqyrur.

u Materialet e paketimit janë të rrezikshme për fëmijët. Ruajini materialet 
paketuese në një vend të sigurt ku fëmijët nuk mund t'i kapin.

u Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët. Mbajini fëmijët larg 
produktit kur ai është në punë. Mos i lejoni të luajnë me produktin. Përdorni 
kyçjen për fëmijët për t'i parandaluar fëmijët që të ndërhyjnë në punën e 
produktit. 

u Mos harroni të mbyllni derën e ngarkimit kur largoheni nga dhoma ku 
ndodhet produkti.

u Ruajini të gjithë detergjentët dhe aditivët në një vend të sigurt ku fëmijët 
nuk mund t'i kapin duke mbyllur kapakun e enës së detergjentit apo duke 
mbyllur paketimin e detergjentit.

1.3 Siguria ndaj rrymës elektrike
u Nëse produkti ka një defekt, nuk duhet të vihet në punë përveçse kur 

riparohet nga Agjenti i Autorizuar i Shërbimit! Ka rrezik të goditjes elektrike!
u Ky produkt është projektuar në mënyrë të tillë që të rifillojë punën pas një 

shkëputjeje të energjisë në rastin kur është në prizë. Nëse dëshironi të 
anuloni programin, shihni pjesën "Anulimi i programit".

u Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 
16 A. Mos e neglizhoni marrjen e një specialisti elektrik të kualifikuar për 
të bërë instalimin e tokëzuar. Kompania jonë nuk do të mbajë përgjegjësi 
për ndonjë dëmtim që mund të kryhet kur produkti përdoret pa tokëzim në 
përputhje me rregulloret lokale.

u Mos e lani produktin duke spërkatur ose derdhur ujë mbi të. Ka rrezik të 
goditjes elektrike!

Ky produkt është prodhuar duke përdorur teknologjinë më të fundit në kushte të favorshme me mjedisin.
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u Asnjëherë mos e prekni kabllin e energjisë me duar të lagura! Asnjëherë 
mos e hiqni nga priza duke tërhequr kabllin. Gjithmonë shtyjeni spinën me 
një dorë dhe tërhiqeni spinën duke e kapur me dorën tjetër.

u Produkti duhet të hiqet nga spina gjatë instalimit, mirëmbajtjes, pastrimit 
dhe riparimit.

u Nëse kablli elektrik është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, 
shërbimi i autorizuar apo një person i ngjashëm i kualifikuar (mundësisht 
një specialist i energjisë) apo dikush i caktuar nga importuesi me qëllim 
shmangien e rreziqeve të mundshme.

1.4 Siguria ndaj sipërfaqeve të nxehta

Xhami i derës bëhet shumë i nxehtë kur lani 
në temperatura të larta. Prandaj, veçanërisht 
fëmijët mos i lini të prekin xhamin e derës së 
ngarkimit ndërsa është duke larë.
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2 Udhëzime të rëndësishme për mbrojtjen e mjedisit

3 Përdorimi i synuar

• Ky produkt është projektuar për përdorim shtëpiak. Nuk është për qëllime tregtare dhe 
as nuk duhet të përdoret jashtë përdorimit të synuar.

• Produkti duhet të përdoret vetëm për larjen dhe shpëlarjen e rrobave në përputhje me 
përcaktimet.

• Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi që rrjedh nga përdorimi apo transportimi jo i 
duhur.

• Jetëgjatësia e shërbimit të produktit tuaj është 10 vite. Gjatë kësaj periudhe, pjesët 
origjinale të këmbimit do të jenë në dispozicion për ta përdorur pajisjen mirë.

2.1 Pajtueshmëria me direktivën WEEE dhe hedhja e mbetjeve: 
Ky produkt i përmbahet Direktivës WEEE të BE (2012/19/EU). Ky produkt mbart një simbol klasifikimi për 
mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE).

Ky produkt është prodhuar me pjesë dhe materiale me cilësi të lartë të cilat mund të ripërdoren 
dhe janë të përshtatshme për riciklim. Mos e hidhni produktin bashkë me mbeturinat shtëpiake 
ose mbeturinat e tjera në fund të jetës së tij. Çojeni në një qendër grumbullimi për riciklimin e 
pajisjeve elektrike dhe elektronike. Ju lutem konsultohuni me autoritetet lokale për të mësuar 
më shumë rreth këtyre qendrave të grumbullimit.

Pajtimi me direktivën RoHS
Produkti që keni blerë i përmbahet Direktivës RoHS të BE (2011/65/EU). Nuk përmban materiale të 
dëmshme dhe të ndaluara të përcaktuara në Direktivë.

Informacione për paketimin
Materialet e paketimit të produktit janë prodhuar prej materialesh të riciklueshme sipas 
rregullave tona kombëtare për mjedisin. Mos i hidhni materialet e paketimit bashkë me 
mbeturinat familjare ose të tjera. Çojini ato në pikat e grumbullimit të materialeve të paketimit 
të caktuara nga autoritetet vendase.
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4 Specifikat teknike

A PARALAJMËRIM: Vlerat e konsumit janë të zbatueshme për rastet kur lidhja e rrjetit wireless është e fikur.

Pajtimi me Rregulloren e Komisionit të Deleguar (BE) Nr 1061/2010
Emri i furnitorit ose marka e tregtisë Beko

Emri i modelit WUE 8633XST
7000840001

Kapaciteti nominal (kg) 8

Klasa e energjisë /  Shkalla nga A+++ (Efikasiteti më i lartë) deri në D Efikasiteti më i ulët) A+++

Konsumi vjetor i energjisë (kilovat-orë) (1) 175 

Konsumi i energjisë së programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të plotë  (kWh) 0,850 

Konsumi i energjisë së programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme  
(kWh) 0,730

Konsumi i energjisë së programit standard 40℃ të pambukut me ngarkesë të pjesshme  (kWh) 0,720

Konsumi i energjisë në “modalitet të fikur” (W) 0,500

Konsumi i energjisë në “modalitet të lënë ndezur” (W) 0,500

Konsumi vjetor i ujit (l) (2) 10559

Klasa e efikasitetit të tharjes me centrifugim /  Shkalla nga A (Efikasiteti më i lartë) deri në G 
Efikasiteti më i ulët) B

Shpejtësia maksimale e centrifugimit (rpm) 1200

Përmbajtja e lagështisë së mbetur (%) 53

Programi standard i pambukut (3) Ekologjike për pambukun 
në 60°C dhe 40°C

Koha e programimit të programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të plotë (min) 254

Koha e programimit të programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme (min) 229

Koha e programimit të programit standard 40℃ të pambukut me ngarkesë të pjesshme (min) 230

Kohëzgjatja e modalitetit të lënë ndezur (min) N/A

Emetimet e zhurmës akustike gjatë larjes/centrifugimit (dB) 56/76

E brendshme No

Lartësi (cm) 84

Gjerësi (cm) 60

Thellësi (cm) 55

Peshë neto (±4 kg) 71

Me një grykë uji / Me dy gryka uji
• / -

• Në dispozicion
Elektriciteti (V/Hz) 230 V / 50Hz

Rrymë elektrike totale (A) 10

Forca totale (W)  2200

Shifër për modeli kryesore 1320
(1) Konsumi i energjisë së bazuar në 220 cikle standarde larjeje për programet e pambukut në 60°C dhe 40°C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme 
dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të ulët. Konsumi aktual i energjisë varet nga mënyra si përdoret pajisja.
(2) Konsumi i ujit i bazuar në 220 ciklet standarde të larjes për programet e pambukut në 60°C dhe 40°C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme. 
Konsumi aktual i ujit varet nga mënyra si përdoret pajisja.
(3) “Programi standard 60°C i pambukut” dhe “programi standard 40°C i pambukut” janë programet standarde të larjes me të cilat lidhet informacioni 
në etiketë dhe këto programe janë të përshtatshme për të pastruar rrobat me ndotje normale dhe se janë programet më efikase për sa i përket 
konsumit të energjisë dhe ujit. 

Specifikimet teknike mund të ndryshohen pa paralajmërim për të përmirësuar cilësinë e produktit.
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4.1 Instalimi
• Kërkojini agjentit më të afërt të autorizuar të shërbimit për instalimin e produktit tuaj. 
• Përgatitja e vendit dhe instalimeve elektrike, të furnizimit me ujë dhe largimit të ujit të përdorur në vendin e 

instalimit, është nën përgjegjësinë e blerësit. 
• Sigurohuni që tubat e ngakimit dhe shkarkimit të ujit dhe gjithashtu kordoni elektrik nuk janë të palosur, 

të shtypur ose të thërrmuar gjatë shtyrjes së produktit në vendin e tij pas procedurave të instalimit apo 
pastrimit. 

• Sigurohuni që instalimi dhe lidhjet elektrike të produktit të bëhen nga shërbimi i autorizuar. Prodhuesi 
nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmtime që mund të bëhen nga procedura të kryera nga persona të 
paautorizuar. 

• Përpara instalimit, kontrolloni me sy nëse produkti ka ndonjë defekt të dukshëm. Nëse po, mos e instaloni. 
Produktet e dëmtuara shkaktojnë rreziqe për sigurinë tuaj.

4.1.1 Vendi i përshtatshëm i instalimit
• Vendoseni produktin mbi një dysheme të fortë dhe të niveluar. Mos e vendosni mbi qilim të trashë ose 

sipërfaqe të ngjashme.
• Kur makina larëse dhe makina tharëse vendosen mbi njëra tjetrën, pesha e tyre totale - kur është e 

ngarkuar - shkon në 180 kilogram. Vendoseni produktin në një sipërfaqe të sheshtë dhe të fortë që ka 
kapacitet mbajtës të mjaftueshëm!

• Mos e vendosni produktin mbi kordonin elektrik.
• Mos e instaloni produktin në mjedise ku temperatura bie nën 0 ºC.
• Sugjerohet të lihet hapësirë anash pajisjes për të pakësuar dridhjet dhe zhurmën
•  Mbi një dysheme të shkallëzuar, mos e vendosni produktin pranë cepit ose mbi një platformë.
•  Mos vendosni burime nxehtësie si soba, hekura, furra, etj. mbi lavatriçe dhe mos i përdorni ato mbi pajisje.

4.1.2 Heqja e përforcimeve të paketimit

Anoni makinerinë nga ana e pasme për të hequr paketimet përforcuese. 
Hiqini paketimet përforcuese duke tërhequr shiritin. Mos e bëni vetëm 
këtë punë. 

4.1.3 Heqja e kyçjeve të transportit
1 Lironi të gjitha vidat me një çelës të përshtatshëm derisa të rrotullohen lirshëm.
2 Hiqni vidat e sigurisë të transportit duke i rrotulluar pak.
3 Vendosni kapakët plastikë në qesen ku është manuali i përdoruesit në hapësirat në panelin e pasmë.

A KUJDES: Hiqini bulonat e sigurisë së transportit përpara vënies në punë të makinës larëse! Në rast të kundërt, produkti do 
të dëmtohet.

C
Ruajini bulonat e sigurisë së transportit në një vend të sigurt që ti ripërdorni kur makina larëse duhet të lëvizet sërish në të 
ardhmen.

Instaloni vidat e sigurisë të transportit në rend të kundërt të procedurës të çmontimit.

Mos e lëvizni asnjëherë produktin pa vendosur në vend siç duhen bulonat e sigurisë së transportit!
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4.1.4 Lidhja e furnizimit me ujë

C
Presioni i furnizimit me ujë që kërkohet për të vënë në punë produktin është midis 1 dhe 10 (0.1 – 1 MPa). Është e 
nevojshme që të keni 10 - 80 litra ujë të rrjedhshëm në një minutë nga rubineti i hapur plotësisht që makineria të punojë 
normalisht. Vendosni një valvul që ul presionin nëse presioni i ujit është i lartë.

A
KUJDES: Modelet me një hyrje të vetme të ujit nuk duhet të lidhen me rubinetin e ujit të nxehtë. Në një rast të tillë rrobat 
do të dëmtohen ose produkti do të kalojë në metodën e mbrojtur dhe nuk do të punojë.

KUJDES: Mos përdorni tuba uji hyrës të vjetër apo të përdorur për produktin e ri. Mund të krijojë njolla mbi rrobat tuaja.

1 Shtrëngoni vidat e tubit me dorë. Mos përdorni asnjëherë mjet për 
të shtrënguar vidat.

2 Kur të jetë bërë lidhja e tubit, kontrolloni nëse ka probleme 
rrjedhjeje në pikat e lidhjes duke i hapur rubinetet plotësisht. Nëse 
ka ndonjë rrjedhje, mbyllni rubinetin dhe hiqni vidën. Shtrëngoni 
sërish vidën me kujdes pasi të keni kontrolluar mbylljen. Për të 
mos lejuar rrjedhje uji dhe dëmtimet që vijnë si rezultat, mbajini 
rubinetet të mbyllur kur nuk e përdorni produktin.

4.1.5 Lidhja e tubacionit të kullimit
• Lidheni fundin e tubit të shkarkimit direkt me direkt me shkarkimin e ujërave, lavamanin ose vaskën. 

A
KUJDES: Shtëpia juaj do të përmbytet nëse markuçi del nga vendi gjatë shkarkimit të ujit. Për më tepër, ekziston rreziku i 
përvëlimit për shkak të temperaturave të larta të larjes. Për të mos lejuar situata të tilla dhe për t'u siguruar që makineria të 
kryejë pa probleme proceset e futjes dhe shkarkimit të ujit, shtrëngojeni fort tubin e shkarkimit.
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• Lidheni tubin e kullimit në një lartësi minimale prej 40 
cm dhe një lartësi maksimale prej 100 cm.
• Në rastin kur tubi i kullimit ngrihet pasi ka qenë në 
nivelin e dyshemesë ose afër tokës (më pak se 40 cm 
mbi tokë), shkarkimi i ujit bëhet më i vështirë dhe rrobat 
mund të dalin shumë të njoma. Prandaj, merrni parasysh 
lartësitë e treguara në figurë.

• Për të mos lejuar ujin e përdorur të kthehet përsëri në makineri dhe për të siguruar shkarkim të lehtë, mos 
e zhytni fundin e tubit në ujin e shkarkuar ose mos e futni në shkarkim më thellë se 15 cm. Nëse është 
shumë i gjatë, priteni.

• Fundi i tubit nuk duhet të jetë i palosur, nuk duhet të jetë i shtypur dhe tubi nuk duhet të jetë i bllokuar midis 
shkarkuesit dhe makinerisë.

• Nëse gjatësia e tubit është e pamjaftueshme, përdoreni duke i shtuar një tub shtesë origjinal. Gjatësia e 
tubit nuk mund të jetë më e gjatë se 3.2 m. Për të shmangur problemet me rrjedhjen e ujit, lidhja midis 
tubit të shtuar dhe tubit të shkarkimit duhet të mbërthehet mirë me një morsetë të përshtatshme që të mos 
rrjedhë.
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4.1.6 Rregullimi i shputave

A KUJDES: Me qëllim që të sigurohemi që produkti punon pa zhurma dhe pa dridhje, ai duhet të qëndrojë në nivel dhe i 
balancuar me këmbët e tij. Balanconi makinerinë duke rregulluar këmbët. Përndryshe, produkti mund të lëvizë nga vendi i tij 
dhe të shkaktojë shtypje dhe probleme me dridhjen.

KUJDES: Mos përdorni asnjë mjet për të liruar vidat bllokuese. Në të kundërt, ato do të dëmtohen.

1 Lironi me dorë vidat bllokuese të këmbëve.
2 Rregulloni këmbët derisa produkti të qëndrojë në një mënyrë të qëndrueshme dhe të balancuar.
3. Shtrëngoni përsëri me dorë të gjitha vidat e bllokimit.

4.1.7 Lidhja elektrike
Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 A. Kompania jonë nuk do të mbajë 
përgjegjësi për ndonjë dëmtim që mund të kryhet kur produkti përdoret pa tokëzim në përputhje me rregulloret 
lokale.
• Lidhja duhet të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare.
• Lidhjet për qarkun e prizës elektrike duhet të jenë të mjaftueshme sa të plotësojnë kërkesat e pajisjes. 

Rekomandohet përdorimi i një automati GFCI.
• Spina e kordonit elektrik duhet të arrihet lehtësisht pas instalimit.
• Nëse vlera aktuale e siguresës apo çelësit në shtëpi është më pak se 16 Amps, merrni një specialist elektrik 

të kualifikuar për të instaluar një siguresë 16 Amp.
• Voltazhi i përcaktuar në pjesën "Specifikimet teknike" duhet të jetë i barabartë me voltazhin e energjisë tuaj.
• Mos bëni lidhje nëpërmjet kordonëve zgjatues apo me shumë priza.

B KUJDES: Kordonët elektrikë të dëmtuar duhet të zëvendësohen nga Agjentët e Autorizuar të Shërbimit.

4.1.8 Përdorimi fillestar

Para se të filloni ta përdorni produktin sigurohuni që të jenë bërë 
përgatitjet të cilat janë në përputhje me "Udhëzimet e Rëndësishme të 
Sigurisë dhe Mjedisit" dhe udhëzimet në pjesën "Instalimi".
Për ta bërë gati produktin për të larë rroba, kryeni si punë të parë 
programin Pastrim Kazani. Nëse ky program nuk është i disponueshëm 
në makinerinë tuaj, përdorni metodën që përshkruhet në pjesën 4.4.2.

C
Përdorni një kundër-gëlqeror të përshtatshëm për makinat larëse.

Një sasi uji mund të ketë mbetur në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë në prodhim. Kjo nuk është e 
dëmshme për produktin.
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4.2 Përgatitja

4.2.1 Klasifikimi i rrobave për larje
• Klasifikojini rrobat sipas llojit të materialit, ngjyrës dhe shkallës së ndotjes dhe temperaturës së lejuar të ujit.
• Ndiqini gjithmonë udhëzimet e dhëna në etiketat e kujdesit të teshave.

4.2.2 Përgatitja e rrobave për larje
• Rrobat me pjesë metalike si tela të brendshëm, tokëza rripash ose kopsa metalike do ta dëmtojnë 

produktin. Hiqini pjesët metalike ose lajini këto rroba duke i vendosur ato në një çantë për larje apo këllëf.
•  Hiqni nga xhepat të gjithë objektet e tilla si monedhat, stilolapsat dhe kapëset metalike të letrave, kthejini 

xhepat së prapthi dhe pastrojini. Objekte të tilla mund ta dëmtojnë produktin ose të shkaktojnë probleme 
me zhurmën.

• Rrobat me përmasa të vogla, të tilla si çorapet e bebeve dhe çorapet e najlonit, vendosini në një çantë për 
larje ose këllëf.

• Vendosini perdet brenda pa i ngjeshur. Hiqni pajimet mbajtëse të perdeve.
• Mbërtheni zinxhirët, qepni kopsat e liruara dhe rregulloni të grisurat dhe të çarat.
• Produktet me etiketën "Lahet me makinë larëse" ose "Lahet me dorë" lajini vetëm me një program të 

përshtatshëm.
• Mos i lani rrobat me ngjyrë dhe ato të bardha bashkë. Veshjet e reja, të errëta të pambukta lëshojnë shumë 

bojë. Lajini këto rroba më vete.
• Njollat e forta duhet të trajtohen siç duhet para larjes. Nëse jeni të pasigurt, verifikojeni në një pastrim 

kimik.
• Përdorni vetëm ngjyrues/ndryshues ngjyre dhe agjentë zhgëlqerëzues të përshtatshëm për makinë larëse. 

Ndiqni gjithmonë udhëzimet në paketim.
• Lajini pantallonat dhe rrobat delikate të kthyera së prapthi.
• Artikujt e përbërë prej leshi angore ruajini në ngrirës për disa orë përpara larjes. Kjo do të ulë rënien e 

qimeve.
• Rrobat që janë ndotur me materiale të tilla si miell, pluhur gëlqereje, qumësht pluhur, etj. duhet të shkunden 

mirë përpara se të futen në pajisje. Këto tymra dhe pluhura në rroba mund të grumbullohen në pjesët e 
brendshme të pajisjes dhe me kalimin e kohës mund të shkaktojnë dëme.

4.2.3 Këshilla për kursimin e energjisë
Informacioni në vijim do t'ju ndihmojë që ta përdorni pajisjen në mënyrë ekologjike dhe efikase në lidhje me 
energjinë.
• Përdoreni pajisjen me kapacitetin më të lartë të ngarkesës së lejuar nga programi që keni përzgjedhur, por 

mos e mbingarkoni. Shikoni "Tabela e programeve dhe konsumit".
• Ndiqni udhëzimet për temperaturën në paketimin e detergjentit.
• Lajini rrobat pak të ndotura në temperatura të ulëta.
• Përdorni programe më të shpejta për sasi të vogla rrobash pak të ndotura.
• Mos përdorni paralarjen dhe temperatura të larta për rroba që nuk janë shumë të ndotura apo me shumë 

njolla.
• Nëse keni ndërmend t'i thani rrobat në makinë tharëse, zgjidhni shpejtësinë më të lartë të centrifugës së 

rekomanduar gjatë procesit të larjes. 
• Mos përdorni më tepër detergjent nga sa rekomandohet në paketimin e detergjentit.

4.2.4 Futja e rrobave për larje
1. Hapni derën e ngarkimit.
2. Vendosini rrobat në pajisje në mënyrë të lirshme.
3 Shtyjeni derën e ngarkimit për ta mbyllur derisa të dëgjoni tingullin e kyçjes. Sigurohuni që të mos kenë 

mbetur rroba të kapura te dera. Dera e ngarkimit kyçet ndërsa një program është në punë. Kyçi i derës 
do të hapet menjëherë pasi të ketë mbaruar programi i larjes. Pastaj mund të hapni derën. Nëse dera nuk 
hapet, përdorni zgjidhjet e dhëna për gabimin "Dera e ngarkimit nuk mund të hapet." në pjesën Zgjidhja e 
problemeve.
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4.2.5 Kapaciteti i duhur
Kapaciteti maksimal i ngarkesës varet nga lloji i rrobave, shkalla e ndotjes dhe programi i dëshiruar i larjes.
Produkti e rregullon automatikisht sasinë e ujit sipas peshës së rrobave të futura në të.

A PARALAJMËRIM: Përmbajuni informacioneve në pjesën "Tabela e programeve dhe konsumit". Në rast të 
tejmbushjes, rendimenti larës i produktit do të bjerë. Për më tepër, mund të ketë probleme me zhurmën dhe dridhjet.

4.2.6 Përdorimi i detergjentit dhe zbutësit

C Kur përdorni detergjent, zbutës, niseshte, ngjyrues rrobash, zbardhues dhe agjentë zhgëlqerëzues; lexoni udhëzimet e 
prodhuesit të shkruara mbi paketim dhe ndiqni dozat e përcaktuara. Përdorni gotën e masës nëse ka.

132 Sirtari i detergjentit përbëhet nga tre ndarje:
– (1) për paralarjen
– (2) për larjen kryesore
– (3) për zbutësin
– ( ) në vazhdim, për më tepër ka një pjesë sifoni në ndarësen e 
zbutësit.

Detergjenti, zbutësi dhe agjentët e tjerë të pastrimit
• Shtoni detergjent dhe zbutës përpara nisjes së programit të larjes.
• Ndërkohë që cikli i larjes është në proces, mos e lini sirtarin e detergjentit të hapur!
• Kur përdorni një program pa paralarje, mos vendosni detergjent në ndarësen e paralarjes (ndarësja nr. "1"). 
• Në një program me paralarje, mos vendosni detergjent të lëngshëm në ndarësen e paralarjes (ndarësja nr. 

"1").
• Mos përzgjidhni një program me paralarje nëse do të përdorni një qeskë detergjenti ose tabletë të tretshme. 

Vendoseni qeskën e detergjentit ose tabletën e tretshme direkt midis rrobave në pajisje.
• Nëse po përdorni detergjent të lëngshëm, mos harroni ta hidhni detergjentin e lëngshëm në ndarjen e larjes 

kryesore (ndarja nr. “2”).
Zgjedhja e llojit të detergjentit
Lloji i detergjentit që do të përdoret varet nga lloji dhe ngjyra e copës.
• Përdorni detergjentë të ndryshëm për rrobat me ngjyra dhe të bardha.
• Lajini rrobat delikate vetëm me detergjentë të veçantë (detergjent të lëngshëm, shampo leshi etj.) që 

përdoren posaçërisht për rroba delikate. 
• Kur lani rroba me ngjyra të errëta apo jorganë, rekomandohet që të përdoret detergjent i lëngshëm.
• Lajini të leshtat me detergjentë të veçantë të prodhuar posaçërisht për të leshtat.

A PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm detergjente të prodhuar në mënyrë të posaçme për makina larëse.

PARALAJMËRIM: Mos përdorni pluhur sapuni.

Rregullimi i sasisë së detergjentit
Sasia e detergjentit larës që duhet të përdoret varet nga sasia e rrobave, niveli i ndotjes dhe fortësia e ujit.
• Mos përdorni sasi që i tejkalojnë dozat e rekomanduara në paketimin e detergjentit për të shmangur 

problemet e shkumës së tepërt, shpëlarjes jo të mirë, kursimeve financiare dhe në fund, mbrojtjes së 
mjedisit.

• Përdorni më pak detergjent për sasi të vogla të rrobave ose për rroba jo shumë të ndotura.
Përdorimi i zbutësve
Hidheni zbutësin në ndarësen e zbutësit të sirtarit të detergjentit.
•  Mos e kaloni shenjën e nivelit (>max<) në ndarjen e zbutësit.
•  Nëse zbutësi e ka humbur fluiditetin, hollojeni atë me ujë para se ta hidhni në ndarjen e detergjentit.

A PARALAJMËRIM: Mos përdorni detergjentë të lëngshëm ose produkte të tjera pastrimi për të zbutur rrobat, përveç 
zbutësve të rrobave të prodhuar posaçërisht për makina larëse.
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Përdorimi i detergjentëve të lëngshëm
Nëse produkti ka një gotë për detergjent të lëngshëm.
• Hidheni mbajtësin e detergjentit të lëngshëm në ndarjen nr. “2”.
•  Nëse detergjenti i lëngshëm e ka humbur fluiditetin, hollojeni atë me ujë para se ta vendosni në 

mbajtësin e detergjentit.

22

Nëse produkti është i pajisur me një pjesë detergjenti të lëngshëm:
• Kur doni të përdorni detergjent të lëngshëm, tërhiqeni aparatin drejt vetes. Pjesa që bie poshtë do të shërbejë 

si barrierë për detergjentin e lëngshëm. Nëse është e nevojshme, pastrojeni aparatin me ujë kur është në vend 
ose duke e hequr. Nëse do të përdorni detergjent pluhur, aparati duhet të sigurohet në pozicionin e sipërm.

Nëse produkti nuk ka një gotë për detergjent të lëngshëm:
• Mos përdorni detergjentë të lëngshëm për paralarjen në një program me paralarje.
• Detergjenti i lëngshëm i njollos rrobat kur përdoret me funksionin "Koha e mbarimit" për ta filluar programin 

në një moment të mëvonshëm. Nëse do të përdorni funksionin End Time (Koha e mbarimit), mos përdorni 
detergjent të lëngshëm.

Përdorimi i detergjentit xhel dhe tabletave
• Nëse trashësia e detergjentit xhel është e lëngshme dhe pajisja juaj nuk ka një enë të veçantë për detergjentin e 

lëngshëm, hidheni detergjentin xhel në ndarjen kryesore të detergjentit larës gjatë marrjes së parë të ujit. Nëse 
pajisja juaj ka një enë për detergjent të lëngshëm, hidheni detergjentin në këtë enë para se të filloni programin.

• Nëse trashësia e detergjentit xhel nuk është e lëngshme ose është në formën e kapsulës së lëngshme, 
futeni direkt në kazan para larjes.

• Hidhini tabletat në ndarjen kryesore të larjes (ndarja nr. "2") ose direkt në kazan para larjes.
Përdorimi i niseshtesë së rrobave
• Shtoni niseshte të lëngshme, niseshte pluhur ose ngjyrues në ndarjen e zbutësit.
• Mos përdorni zbutës dhe niseshte rrobash së bashku në një cikël larjeje.
• Fshijeni pjesën e brendshme të pajisjes me leckë të njomë dhe të pastër pasi të keni përdorur niseshte.
Përdorimi i zhgëlqerëzuesit
•  Kur nevojitet, përdorni zhgëlqerëzues të prodhuar posaçërisht për makinat larëse. 
Përdorimi i zbardhuesve
• Zgjidhni një program me paralarje dhe shtoni zbardhues në fillim të paralarjes. Mos vendosni detergjent në 

ndarësen e paralarjes. Si aplikim alternativ, zgjidhni një program me shpëlarje ekstra dhe shtoni zbardhuesin 
ndërkohë që produkti po merr ujë nga ndarja e detergjentit gjatë shpëlarjes së parë.

• Mos përdorni zbardhues dhe detergjent duke i përzier.
• Përdorni vetëm një sasi të vogël (rreth 50 ml) zbardhuesi dhe shpëlajini rrobat mirë pasi kjo mund të 

shkaktojë acarim të lëkurës.
• Mos e hidhni zbardhuesin mbi rroba.
• Mos e përdorni me rrobat me ngjyra.
• Kur përdorni zbardhues me bazë oksigjeni, zgjidhni një program që i lan rrobat në temperaturë të ulët. 
• Zbardhuesit me bazë oksigjeni duhet të përdoren së bashku me detergjentin. Sidoqoftë, nëse trashësia 

e tij nuk është e njëjtë me atë të detergjentit, hidhni detergjentin në fillim në ndarjen nr. "2" në sirtarin e 
detergjentit dhe prisni derisa detergjenti të rrjedhë ndërkohë që pajisja merr ujë. Ndërsa pajisja vazhdon të 
marrë ujë, shtoni zbardhuesin në të njëjtën ndarje.
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4.2.7 Këshilla për larje efikase
Rrobat

Ngjyra të lehta dhe të 
bardha Me ngjyra Ngjyra të zeza/

të errëta

Delikate/
Të leshta/Të 
mëndafshta

(Shkalla e temperaturës së 
rekomanduar në bazë të nivelit 
të ndotjes: 40-90°C)

(Intervali i rekomanduar i 
temperaturës në bazë të nivelit 
të njollave: ftohtë -40°C)

(Intervali i rekomanduar 
i temperaturës në bazë 
të nivelit të njollave: 
ftohtë -40°C)

(Intervali i 
rekomanduar i 
temperaturës në bazë 
të nivelit të njollave: 
ftohtë -30°C)

N
iv

el
i i

 n
do

tje
s

Shumë të 
ndotura

(njolla të vështira të 
tilla si bari, kafeja, 
frutat dhe gjaku.)

Mund të jetë e nevojshme që 
njollat të para-trajtohen ose të 
kryhet paralarja. Detergjentët 
pluhur dhe të lëngshëm të 
rekomanduar për rrobat e 
bardha mund të përdoren në 
dozat e rekomanduara për 
rrobat shumë të ndotura. 
Rekomandohet që të përdoren 
detergjentë pluhur për të 
pastruar njollat e baltës dhe 
të dheut dhe njollat që janë të 
ndjeshme ndaj zbardhuesve. 

Detergjentët pluhur dhe të 
lëngshëm të rekomanduar 
për rrobat me ngjyra 
mund të përdoren në 
dozat e rekomanduara për 
rrobat shumë të ndotura. 
Rekomandohet që të përdoren 
detergjentë pluhur për të 
pastruar njollat e baltës dhe 
të dheut dhe njollat që janë të 
ndjeshme ndaj zbardhuesve. 
Detergjentët që nuk përmbajnë 
zbardhues nuk duhet të 
përdoren.

Detergjentët e 
lëngshëm të 
përshtatshëm për 
rrobat me ngjyra dhe 
të errëta mund të 
përdoren në dozat 
e rekomanduara 
për rrobat shumë të 
ndotura.

Parapëlqeni 
detergjentët e 
lëngshëm të prodhuar 
për rrobat delikate. 
Rrobat e leshta dhe të 
mëndafshta duhet të 
lahen me detergjentë 
të veçantë për të 
leshtat.

Me ndotje 
normale

(Për shembull, njollat 
të shkaktuara nga 
trupi në jaka dhe 
mëngë)

Detergjentët pluhur dhe të 
lëngshëm të rekomanduar 
për rrobat e bardha mund 
të përdoren në dozat e 
rekomanduara për rrobat me 
ndotje normale.

Detergjentët pluhur dhe të 
lëngshëm të rekomanduar 
për rrobat me ngjyra mund 
të përdoren në dozat e 
rekomanduara për rrobat me 
ndotje normale. Detergjentët 
që nuk përmbajnë zbardhues 
nuk duhet të përdoren.

Detergjentët e 
lëngshëm të 
përshtatshëm për 
rrobat me ngjyra dhe 
të errëta mund të 
përdoren në dozat e 
rekomanduara për 
rrobat me ndotje 
normale. 

Parapëlqeni 
detergjentët e 
lëngshëm të prodhuar 
për rrobat delikate. 
Rrobat e leshta dhe të 
mëndafshta duhet të 
lahen me detergjentë 
të veçantë për të 
leshtat.

Pak të ndotura

(Nuk ka njolla të 
dukshme.)

Detergjentët pluhur dhe të 
lëngshëm të rekomanduar 
për rrobat e bardha mund 
të përdoren në dozat e 
rekomanduara për rrobat pak 
të ndotura.

Detergjentët e lëngshëm të 
përshtatshëm për rrobat me 
ngjyra mund të përdoren 
në dozat e rekomanduara 
për rrobat pak të ndotura. 
Detergjentët që nuk përmbajnë 
zbardhues nuk duhet të 
përdoren.

Detergjentët e 
lëngshëm të 
përshtatshëm për 
rrobat me ngjyra dhe 
të errëta mund të 
përdoren në dozat e 
rekomanduara për 
rrobat pak të ndotura.

Parapëlqeni 
detergjentët e 
lëngshëm të prodhuar 
për rrobat delikate. 
Rrobat e leshta dhe të 
mëndafshta duhet të 
lahen me detergjentë 
të veçantë për të 
leshtat.

4.2.8 Koha e shfaqur e programit
Mund të shikoni kohëzgjatjen e programit në ekranin e lavatriçes, ndërsa zgjidhni një program. Në varësi të sasisë së 
rrobave që keni ngarkuar në lavatriçe, shkumëzimit, kushteve të një ngarkese të pabalancuar, luhatjeve në furnizimin me 
energji, presionit të ujit dhe cilësimeve të programit, kohëzgjatja e programit do të përshtatet automatikisht ndërkohë që 
programi është në proces.
RAST İ VEÇANTE: Në fillimin e programeve Cottons (të pambuktat) dhe Cotton Eco (program ekonomik për të pambuktat), 
ekrani tregon kohëzgjatjen e gjysmë ngarkesës, si rastin më të zakonshëm të përdorimit. Pas fillimit të programit, për 20-
25 minuta lavatriçja do të identifikojë ngarkesën aktuale. Dhe nëse ngarkesa e identifikuar është më e madhe se gjysma e 
ngarkesës; programi i larjes do të përshtatet dhe kohëzgjatja e programit do të rritet automatikisht. Këtë ndryshim mund ta 
ndiqni në ekran.

Shpërlarje Rrotullim+Sh-
karkim

Paralarje Shpejt Fast + ( e 
shpejtë+)

Shpëlarje 
Ekstra

Extra Water 
(Ujë ekstra)

Kundër 
rrudhave

Heqje e 
qimeve të 
kafshëve

Ndalimi i 
shpëlarjes

S’ka ujëShkarkim

Njomje

Centrifugë Jo 
Centrifugë

Uji rubineti
(Ftohtë)

Avull

Kyçja me 
vonesë

Regjimi i 
Natës

Temperatura Dera 
Kyç

Fëmijë 
Kyç

On/Off 
(Ndezur / 

Fikur)

Start / 
Pause (Fillo 

/ Ndalo)

Niveli i ndotjes Shto rrobat

Auto dozimi Zgjedhja e 
detergjentit të 

lëngshëm

Zgjedhja e 
Zbutësit

Larje

Programë e 
shkarkuar

Zhytje

Dakord
(Fund)

Anulo Kundër 
rrudhave+ 

(AntiCrease+)

Tharje me 
hekurosje

Tharja e 
rrobave për në 

dollap

Tharje ekstra Tharje me 
kohë të 

paracaktuar

Tabela e simboleve

Tharje
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4.3 Përdorimi i produktit
4.3.1 Paneli i kontrollit

1 - Çelësi i zgjedhjes të programit
2 - Dritat e nivelit të temperaturës
3 - Dritat e nivelit të centrifugimit
4 - Ekrani 
5 - Butoni Nisje / Pushim
6 - Butoni i telekomandës.
7 - Butoni i cilësimit të kohës së mbarimit

8 - Butoni i funksionit ndihmës 3
9 - Butoni i funksionit ndihmës 2
10 - Butoni i funksionit ndihmës 1
11 - Butoni i rregullimit të shpejtësisë së 
centrifugimit
12 - Butoni i rregullimit të temperaturës

4.3.2 Simbolet e ekranit

1200

1000

800

600

90̊

60̊

40̊

30̊

20̊

a b c d e

f

h

g

ikl jno mpr

a- Treguesi i temperaturës
b- Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit
c- Informacione të kohëzgjatjes
d- Simboli kyçi i derës është aktivizuar
e- Treguesi i ndjekjes së programit
f- Treguesi Nuk ka ujë
g- Treguesi Futni rrobat 
h- Treguesi i Lidhjes Bluetooth
i- Treguesi i telekomandës

j- Simboli nisja e vonuar e aktivizuar
k- Treguesit e funksionit ndihmës 3
l- Simboli kyçi i fëmijës është aktivizuar
m- Treguesit e funksionit ndihmës 2
n- Treguesit e funksionit ndihmës 1
o- Treguesi Pa centrifugim
p- Treguesi Mbaj në shpëlarje
r- Treguesi Ujë i ftohtë

C Mjetet vizuale për përshkrimin e lavatriçes në këtë pjesë janë skematike dhe mund të mos përputhen saktësisht me veçoritë 
e makinës tuaj.

Rinse

Stain Expert

Shirts 

Outdoor
Sports

Jeans
Dark Care

On / O�

Spin+Drain

Gentle Care

Synthetics

Cottons

Woollens
Hand Wash

Downloaded
Program

Super Xpress
Xpress

Hygiene+

Down Wear Cottons Eco

1 2 3 4

79 8101112 6 5
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4.3.3 Tabela e programit dhe konsumit

•  : Mund të zgjidhet.
*  : Zgjidhet automatikisht, nuk mund të anulohet.
** :  : Programi i klasifikimit të energjisë (EN 60456 Ed.3) 
*** : Nëse shpejtësia maksimale e centrifugimit të lavatriçes është më poshtë se kjo vlerë, mund të përzgjidhni vetëm deri në 

shpejtësinë maksimale të centrifugimit.

***** : Këto programe mund të përdoren me aplikacionin HomeWhiz.

-  : Shikoni përshkrimin e programit për ngarkesën maksimale.

** “Pambuk eko 40 °C dhe Pambuk eko 60 °C janë programe standarde.” Këto programe njihen si “program standard pambuku 
40°C” dhe “program standard pambuku 60°C” dhe tregohen në panel me simbolet   .

SQ 2 funksionit plotësues

Programi (°C)
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(k
g)
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 (l
)

Ko
ns

um
i i
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Sh
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**
*

Av
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l

E 
sh
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jtë

+

Pa
ra

la
rje

Sh
pë

la
rje

 E
ks

tra

An
ti-

rru
dh

ë+

Shtrirja e 
temperatures të 

zgjedhur °C

Cottons

90 8 95 2.40 1600 • • • • • Ftohtë - 90

60 8 95 1.80 1600 • • • • • Ftohtë - 90

40 8 93 0.97 1600 • • • • • Ftohtë - 90

Cottons Eco

60 8 54.0 0.850 1600 Ftohtë - 60

60 4 43.5 0.730 1600 Ftohtë - 60

40 4 43.5 0.720 1600 Ftohtë - 60

Synthetics
60 3 71 1.35 1200 • • • • • Ftohtë - 60

40 3 67 0.85 1200 • • • • • Ftohtë - 60

Daily Express / Xpress Super Short

90 8 66 2.20 1400 • • • • Ftohtë - 90

60 8 66 1.20 1400 • • • • Ftohtë - 90

30 8 66 0.20 1400 • • • • Ftohtë - 90

Daily Express / Xpress Super Short + Fast+ 30 2 40 0.15 1400 • • • • Ftohtë - 90

Woollens / Hand Wash 40 1.5 55 0.50 1200 • Ftohtë - 40

Gentle Care 40 3.5 55 0.72 800 • Ftohtë - 40

Dark Care / Jeans 40 3.5 83 0.85 1200 • • • * • Ftohtë - 40

Outdoor / Sports 40 3.5 55 0.50 1200 • Ftohtë - 40

Stain Expert 60 4 80 1.70 1600 • • 30-60

Hygiene+ 90 8 125 2.90 1600 * * 20-90

Duvet / Down Wear 60 2 89 1.30 1000 • • Ftohtë - 60

Shirts 60 3 63 1.23 800 • • • • • Ftohtë - 60

Pastrim kazani+ 90 - 73 2.60 600 * 90

Downloaded Program (Programi i shkarkuar)*****

Të përziera 40 3.5 83 0.90 800 • • • • Ftohtë-40

Perdet 40 2 86 0.70 800 • * Ftohtë-40

Të brendshme grash 30 1 70 0.30 600 * Ftohtë-30

Lodrat e buta 40 1 55 0.50 600 * Ftohtë-40

Peshqir 60 1 75 1.20 1000 • * Ftohtë-60



48 / SQ Pesumasin / Kasutusjuhend

C
Funksionet ndihmëse në tabelë mund të variojnë sipas modelit të lavatriçes tuaj.

Konsumi i ujit dhe i energjisë mund të variojë si pasojë e ndryshimeve të presionit të ujit, fortësisë së ujit dhe temperaturës, 
temperaturës së mjedisit, llojit dhe sasisë së rrobave, përzgjedhjes së funksioneve ndihmëse dhe shpejtësisë së centrifugimit, si dhe 
ndryshimeve në tensionin elektrik.

Mund të shikoni kohëzgjatjen e larjes në ekranin e lavatriçes ndërsa zgjidhni një program. Në varësi të sasisë së rrobave që keni 
futur në lavatriçe, mund të ketë një ndryshim prej 1-1,5 orësh midis kohëzgjatjes së treguar në ekran dhe kohëzgjatjes reale të ciklit 
të larjes. Kohëzgjatja do të përditësohet shpejt sapo të fillojë larja.

"Strukturat e zgjedhjes për funksionet ndihmëse mund të ndryshohen nga kompania e prodhimit. Modele të reja zgjedhjeje mund të 
shtohen ose të hiqen."
"Shpejtësia e centrifugimit të lavatriçes tuaj mund të ndryshojë në varësi të programit; kjo shpejtësi centrifuge nuk mund ta tejkalojë 
shpejtësinë maksimale të centrifugimi të lavatriçes suaj."

4.3.4 Përzgjedhja e programit
1 Përcaktoni programin e përshtatshëm për llojin, sasinë dhe nivelin e ndotjes së rrobave në përputhje me 

tabelën "Tabela e programeve dhe konsumit".

C
Programet janë të kufizuar me shpejtësinë më të madhe të centrifugimit të përshtatshme për ato lloj të veçantë të pëlhurës.

Kur përzgjidhni një program, merrni gjithmonë në konsideratë llojin e materialit, ngjyrën, shkallën e ndotjes dhe temperaturën 
e lejuar të ujit.

Zgjidhni gjithmonë temperaturën më të ulët të përshtatshme. Temperatura më e lartë do të thotë më shumë konsum 
energjie.

2 Zgjidhni programin e dëshiruar me çelësin Zgjedhja e programit . 

4.3.5 Programet 
• Cottons Eco (Pambuk Eco)
Përdoreni për të larë rrobat prej pambuku dhe mëndafshi, të forta dhe me njolla normale. Megjithëse lan më 
gjatë se të gjitha programet e tjera, bën kursime të larta të energjisë dhe ujit. Temperatura aktuale e ujit mund 
të jetë e ndryshme nga temperatura e treguar e larjes. Kur e mbushni lavatriçen me më pak rroba (p.sh. ½ e 
kapacitetit ose më pak), periudhat në fazat e programit mund të bëhen më të shkurtra automatikisht. Në këtë 
rast, konsumi i energjisë dhe ujit do të ulet akoma më shumë, duke siguruar një larje më ekonomike.
• Cottons (Pambuk)
Mund të lani rrobat tuaja rezistente prej pambuku (çarçafë, mbulesa, peshqirë, rroba dushi, të brendshme etj.) 
në këtë program. Kur shtypet butoni i funksionit të larjes së shpejtë, kohëzgjatja e programit bëhet dukshëm 
më e shkurtër por rendimenti larës efikas garantohet me lëvizje larjeje intensive. Nëse nuk zgjidhet funksioni i 
larjes së shpejtë, garantohet një rendiment superior i larjes dhe i shpëlarjes për rrobat tuaja shumë të ndotura.

Vlerat treguese për programet Sintetike (SQ)
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) * Përmbajtja e lagështisë së 
mbetur (%) **

Përmbajtja e lagështisë së 
mbetur (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Sintetike 60 3 71 1,35 115/150 45 40

Sintetike 40 3 67 0,85 115/150 45 40

* Ju mund të shihni kohën e larjes së programit që keni përzgjedhur në ekranin e makinerisë. Është normale që të ketë diferenca të vogla midis kohës që 
tregohet në ekran dhe kohës reale të larjes.
** Vlerat e përmbajtjes të lagështisë të mbetur mund të ndryshojnë sipas shpejtësisë të zgjedhur të centrifugës.
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• Synthetics (Sintetike)
Mund t’i lani rrobat tuaja (si këmishët, bluzat, copat me përzierje sintetike/pambuku, etj.) në këtë program. 
Kohëzgjatja e programit bëhet dukshëm më e shkurtër dhe garantohet rendiment i lartë. Nëse nuk zgjidhet 
funksioni i larjes së shpejtë, garantohet një rendiment superior i larjes dhe i shpëlarjes për rrobat tuaja shumë 
të ndotura.
• Woollens / Hand Wash (Të leshtat / Larje me dorë)
Përdoreni për të larë rrobat e leshta/delikate. Zgjidhni temperaturën e duhur duke iu përmbajtur etiketave të 
rrobave tuaja. Rrobat tuaja do të lahen me një veprim shumë të butë për të mos i dëmtuar rrobat.

• Hygiene+ (Antialergjik)
Aplikimi i një faze me avull në fillim të programit mundëson zbutjen e ndotjes.
Përdoreni këtë program për rrobat tuaja (rrobat e foshnjës, çarçafët e shtratit, këllëfët, të brendshmet, etj., 
produkte pambuku) që kërkojnë larje anti-alergjike dhe higjienike në temperaturë të lartë me cikël intensiv 
dhe të gjatë larjeje. Niveli i lartë i higjienës garantohet falë aplikimit me avull para programit, kohëzgjatjes së 
madhe të nxehjes dhe shpëlarjes ekstra.
 • Programi është testuar nga “The British Allergy Foundation“
(Allergy UK) me opsionin e temperaturës 60°C të zgjedhur dhe është certifikuar për sa i përket efikasitetit në 
eliminimin e alergjenëve përveç baktereve dhe mykut.

 Allergy UK është markë e British Allergy Association. Vula e Aprovimit krijohet për të 
udhëzuar njerëzit që kërkojnë rekomandim për një produkt se produkti përkatës ndalon/
pakëson/eliminon alergjenët ose pakëson ndjeshëm sasinë e alergjenëve në ambientet ku 
ndodhen pacientë me alergji. Synon të japë sigurinë se produktet janë testuar shkencërisht 
ose ekzaminuar në mënyrë të tillë për të dhënë rezultate që mund të maten.

• Down Wear( Veshje)
Përdoreni këtë program për të larë palltot, jelekët, xhaketat etj. që përmbajnë pupla me etiketë "për larje në 
makinë larëse" në to. Falë profileve të veçanta të centrifugimit, sigurohet që uji të arrijë në boshllëqet e ajrit 
mes puplave.

• Spin+Drain (Centrifugim+Shkarkim)
Mund ta përdorni këtë funksion për të hequr ujin në rroba ose për ta shkarkuar ujin nga lavatriçja.
• Rinse (Shpëlarje)
Përdoreni kur doni të shpëlani ose zbardhni veç.

• Perdet*****
Mund ta përdorni këtë program për të larë tylet dhe perdet. Meqë struktura e tyre në formë rrjete shkakton 
shumë shkumë, lajini vellot/tylet duke vendosur një sasi të vogël detergjenti në ndarësen kryesore të larjes. 
Falë profilit të veçantë të centrifugimit të programit, tylet dhe perdet rrudhosen më pak. Mos futni perde mbi 
kapacitetin e caktuar me qëllim që të mos i dëmtoni.

C Rekomandohet që të përdorni detergjentë të veçantë të prodhuar për perdet në ndarësin e detergjentit pluhur në këtë 
program.

• Shirts (Këmishët)
Ky program përdoret për të larë këmisha prej pambuku, copa sintetike dhe me përzierje sintetike së bashku. 
Pakëson rrudhat. Kur zgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, ekzekutohet algoritmi i para-trajtimit.
 • Aplikojeni lëndën kimike të para-trajtimit direkt mbi teshat tuaja ose shtojeni së bashku me detergjentin 
kur lavatriçja fillon të marrë ujë nga ndarja e detergjentit të pluhurit. Kështu mund të keni të njëjtin rendiment si 
me larjen normale në periudhë shumë më të shkurtër. Jetëgjatësia e përdorimit të këmishëve tuaja rritet.

• Daily Express / Xpress Super Short (Larja ditore e shpejtë / Super e shkurtër)
Përdoreni këtë program për të larë rrobat tuaja prej pambuku të ndotura pak ose pa njolla në një kohë të 
shkurtër. Kohëzgjatja e programit mund të reduktohet deri në 14 minuta kur zgjidhet funksioni i larjes së 
shpejtë. Kur zgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, mund të lahen deri në maksimumi 2 (dy) kg rroba.
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• Dark Care / Jeans (Të errëtat / Xhinseve)
Përdoreni këtë program për të mbrojtur ngjyrat e rrobave tuaja me ngjyrë të errët ose xhinseve. Bën larje me 
rendiment të lartë me lëvizje të veçantë të kazanit edhe nëse temperatura është e ulët. Rekomandohet të 
përdorni detergjent të lëngshëm ose shampo për të leshtat për rrobat me ngjyra të errëta. Mos i lani rrobat 
delikate që përmbajnë lesh ose të tjera.
• Të përziera*****
Përdoreni për të larë rrobat prej pambuku dhe sintetike pa i ndarë ato.
• Gentle Care (Delikate)
Mund të lani rrobat tuaja delikate të tilla si trikotazhet ose çorapet me përzierje pambuku/sintetike në këtë 
program. Lan me veprim larjeje më delikat. Lani rrobat të cilave doni t’u mbroni ngjyrat qoftë në 20 gradë ose 
duke zgjedhur opsionin e larjes së ftohtë.
• Të brendshme grash*****
Mund ta përdorni këtë program për të larë rrobat delikate që janë të përshtatshme për larje me dorë dhe të 
brendshmet delikate të grave. Sasitë e vogla të rrobave duhet të lahen në rrjetë larjeje. Çengelët, kopsat dhe 
zinxhirët duhet të mbyllen.
• Outdoor / Sports (Veshjet sportive)
Mund ta përdorni këtë program për të larë rrobat tuaja sportive dhe ato për jashtë që përmbajnë përzierje 
pambuku/sintetike dhe mbulesa kundër ujit si gore-tex, etj. Sigurohet që rrobat tuaja të lahen me delikatesë 
falë lëvizjeve rrotulluese të veçanta.
• Stain Expert (Ekspert njollash)
Lavatriçja ka një program të veçantë njollash i cili bën të mundur heqjen e llojeve të ndryshme të njollave në 
mënyrën më të efektshme. Përdoreni këtë program vetëm për rrobat e pambukta me ngjyra. Mos i lani rrobat 
delikate dhe të pigmentuara dhe rrobat e tjera në këtë program. Para se të lani, duhet të kontrollohen etiketat 
e rrobave (rekomandohet për këmishët prej pambuku, pantallonat, të shkurtrat, bluzat t-shirt, rrobat e bebeve, 
pizhamet, përparëset, mbulesat e tavolinave, mbulesat e krevatit, çarçafët, këllëfët e jastëkut, peshqirët e 
dushit ose plazhit, peshqirët, çorapet, të brendshmet prej pambuku që janë të përshtatshme për t'u larë në 
temperaturë të lartë dhe për kohë të gjatë). Në programin automatik të njollave, mund të lani 24 lloje njollash 
të ndara në dy grupe të ndryshme sipas zgjedhjes së funksionit të shpejtë. Mund t’i shikoni grupet e njollave 
në bazë të zgjedhjes së funksionit të shpejtë.
Mund t’i gjeni grupet e njollave në bazë të funksionit të shpejtë më poshtë:

Kur zgjidhet funksioni i shpejtë:

Gjak Çaj Verë e kuqe

Çokollatë Kafe Kerri

Puding Lëng frutash Reçel

Vezë Keçap Qymyr

Kur nuk zgjidhet funksioni i shpejtë:

Gjalpë Djersë Salcë sallate

Bar Ndotje e qafës Makijazh

Baltë Ushqim Vaj makinerie

Coca Cola Majonezë Ushqim bebesh

• Zgjidhni programin e njollave.
• Zgjidhni njollat që doni të lani duke i vendosur në grupet më sipër dhe duke zgjedhur grupin përkatës me 
butonin e funksionit të shpejtë ndihmës.
• Lexoni etiketën e copave me kujdes dhe sigurohuni që të zgjidhen temperatura dhe shpejtësia e duhur e 
centrifugimit.
• Downloaded Program (Programi i shkarkuar)
Ky është një program i veçantë që ju lejon të shkarkoni programe të ndryshme kur të doni. Në fillim, ekziston një 
program që mund të shihni me aplikacionin HomeWhiz si parazgjedhje. Megjithatë, mund të përdorni aplikacionin 
HomeWhiz për të zgjedhur një program nga seti i programeve të paracaktuara dhe pastaj ta ndryshoni dhe ta 
përdorni atë.
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C Nëse dëshironi të përdorni funksionin HomeWhiz dhe funksionin e telekomandës, ju duhet të zgjidhni Programin e shkarkuar. 
Informacione të hollësishme mund të gjenden në 4.3.15 Funksioni HomeWhiz dhe funksioni i telekomandës.

• Lodrat e buta*****
Lodrat e buta duhet të lahen në një program delikat për shkak të pëlhurave të tyre delikate, fibrave dhe 
aksesorëve që ato përmbajnë. Falë lëvizjeve delikate të larjes dhe profilit të centrifugimit, programi i lodrave të 
buta i mbron lodrat gjatë larjes. Rekomandohet që të përdorni detergjent të lëngshëm.

C
Lodrat e brishta me sipërfaqe të forta nuk duhet të lahen në asnjë mënyrë.

Lodrat nuk duhet të lahen së bashku me teshat pasi ato mund të dëmtojnë rrobat.

• Peshqir*****
Përdoreni këtë program për të larë rrobat e pambukta të qëndrueshme siç janë peshqirët. Futini peshqirët në 
lavatriçe duke bërë kujdes për t’i vendosur në një mënyrë që të mos bien në kontakt me gomën e ajrit ose 
xhamin.

4.3.6 Zgjedhja e temperaturës

  -
  -
  -
  -
  -
  -

Kurdoherë që zgjidhet një program i ri, temperatura e rekomanduar për programin shfaqet në treguesin e temperaturës. Është e 
mundur që vlera e rekomanduar e temperaturës të mos jetë temperatura maksimale që mund të zgjidhet për programin aktual.
Shtypni butonin Rregullimi i temperaturës për të ndryshuar temperaturën. Temperatura bie ngadalë.

C Nuk mund të bëhen ndryshime në programet ku nuk lejohet rregullimi i temperaturës.

Mund ta ndryshoni temperaturën pasi të fillojë larja. Ky ndryshim mund të bëhet nëse hapat e larjes e lejojnë. 
Nuk mund të bëhen ndryshime nëse hapat nuk e lejojnë. 

C
Nëse shkoni në opsionin e larjes së ftohtë dhe shtypni përsëri butonin Rregullimi i temperaturës, temperatura maksimale 
e rekomanduar për programin e zgjedhur shfaqet në ekran. Shtypni përsëri butonin Rregullimi i temperaturës për të ulur 
temperaturën.

4.3.7 Përzgjedhja e shpejtësisë së centrifugimit

    -
     -
   -
   -
  -
  -

Kur përzgjidhet një program i ri, shpejtësia e rrotullimit që rekomandohet për programin e përzgjedhur shfaqet 
në treguesin Shpejtësia e centrifugimit .

C Është e mundur që vlera e rekomanduar e shpejtësisë së centrifugimit të mos jetë shpejtësia maksimale e centrifugimit që 
mund të zgjidhet për programin aktual.

Shtypni butonin Rregullim i shpejtësisë së centrifugimit për të ndryshuar shpejtësinë e centrifugimit. 
Shpejtësia e centrifugimit bie ngadalë.
Pastaj, në varësi të modelit të produktit, opsionet "Mbaj në shpëlarje " dhe "Pa rrotullim " shfaqen në 
ekran.
Nëse nuk do t'i hiqni rrobat menjëherë pasi të përfundojë programi, mund të përdorni funksionin Mbaj në 
shpëlarje për të mos i lejuar të rrudhosen kur nuk ka ujë në lavatriçe.
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Funksioni i mban rrobat në shpëlarjen finale me ujë.
Nëse doni të shtrydhni rrobat pas funksionit Mbaj në shpëlarje:
- Rregulloni Shpejtësinë e centrifugimit.
- Shtypni butonin Fillo/Pusho/Anulo. Programi do të vazhdojë. Lavatriçja kullon ujin dhe centrifugon rrobat.
Nëse doni t'i kulloni rrobat në fund të programit pa bërë centrifugim, përdorni funksionin Pa Centrifugim.

C Nuk mund të bëhen ndryshime në programet ku nuk lejohet rregullimi i shpejtësisë së centrifugimit.

Mund ta ndryshoni shpejtësinë e centrifugimit pasi të fillojë larja dhe nëse hapat e larjes e lejojnë. Nuk mund 
të bëhen ndryshime nëse hapat nuk e lejojnë. 
Mbaj në shpëlarje
Nëse nuk do t'i zbrazni rrobat menjëherë pasi programi të përfundojë, mund të përdorni funksionin e mbajtjes 
në shpëlarje për t'i mbajtur rrobat tuaja në ujin e shpëlarjes së fundit me qëllim që të parandalojë që ato të 
zhubrosen kur në makineri nuk ka ujë. Shtypni butonin Fillo/Pusho pas këtij procesi nëse doni të thani ujin pa i 
shtrydhur rrobat tuaja. Programi do të rifillojë dhe do të përfundojë pas shkarkimit të ujit.
Nëse doni të shtrydhni rrobat që gjenden në ujë, rregulloni Shpejtësinë e centrifugimit dhe shtypni butonin 
Fillo/Pusho.
Programi do të vazhdojë. Uji kullohet, rrobat shtrydhen dhe programi përfundon.

4.3.8 Përzgjedhja e funksionit ndihmës

  -
  -

  -
  -

  -
  -

Përzgjidhni funksionet e dëshiruara ndihmëse para se të nisni programin. Kurdoherë që zgjidhet një program, 
ikonat e simbolit të funksionit ndihmës që mund të zgjidhen së bashku me të ndriçojnë.

C Kur shtypet një buton i funksionit ndihmës që nuk mund të zgjidhet me programin aktual, lavatriçja do të bëjë një tingull 
paralajmërues.

Gjithashtu kornizat e funksionit ndihmës të përzgjedhur për programin aktual pasi ka filluar larja mbeten të 
ndriçuara.

C
Disa funksione nuk mund të përzgjidhen së bashku. Nëse një funksion i dytë ndihmës që bie në konflikt me të parin 
përzgjidhet para vënies në punë të pajisjes, funksioni i përzgjedhur i pari do të anulohet dhe funksioni i dytë ndihmës do të 
mbetet aktiv. Për shembull, nëse doni të zgjidhni Larjen e shpejtë pasi keni zgjedhur Ujë shtesë, Uji shtesë mund të anulohet 
dhe Larja e shpejtë do të mbetet aktive.

Nuk mund të përzgjidhet një funksion ndihmës që nuk ka përputhje me programin. (Shikoni "Tabela e programeve dhe 
konsumit".)

Disa programe kanë funksione ndihmëse që mund të përdoren njëkohësisht. Ato funksione nuk duhet të anulohen. Korniza e 
funksionit ndihmës nuk do të ndriçohet, vetëm pjesa e brendshme do të ndriçohet.

4.3.8.1 Funksionet ndihmëse
• Paralarje
Paralarja ia vlen të përdoret vetëm për rroba shumë të ndotura. Mospërdorimi i Paralarjes do të kursejë 
energji, ujë, detergjent dhe kohë.

• E shpejtë+
Pas zgjedhjes së një programi, mund të shtypni butonin e cilësimit të larjes së shpejtë për të shkurtuar 
kohëzgjatjen e programit. Për disa programe, kohëzgjatja mund të shkurtohet me mbi 50%. Përveç kësaj, 
rendimenti i larjes është i mirë falë algoritmit të ndryshuar.
Megjithëse ndryshon në secilin program, kur shtypni butonin Larja e shpejtë një herë, kohëzgjatja e programit 
zvogëlohet në një nivel të caktuar dhe kur shtypni të njëjtin buton për herë të dytë, ajo zbret në nivelin minimal.
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Për një rendiment më të mirë të larjes, mos përdorni butonin e cilësimit të larjes së shpejtë kur lani rroba 
shumë të ndotura.
Shkurtoni kohëzgjatjen e programit duke përdorur butonin e larjes së shpejtë për rroba mesatarisht dhe pak të 
ndotura.

• Avull
Përdoreni këtë program për të pakësuar rrudhat dhe për të shkurtuar kohën e hekurosjes të një sasie të vogël 
rrobash pambuku, sintetike ose të përziera pa njolla.

• Telekomanda  
Mund ta përdorni këtë çelës funksioni ndihmës për të lidhur pajisjen tuaj me pajisje inteligjente. Informacione 
të hollësishme mund të gjenden në 4.3.15 Funksioni HomeWhiz dhe funksioni i telekomandës.
• Programi i përshtatur
Ky funksion ndihmës mund të përdoret vetëm për programet e pambukut dhe sintetikeve së bashku me 
aplikacionin HomeWhiz. Kur ky funksion ndihmës aktivizohet, mund të shtoni deri në 4 hapa ndihmës të 
shpëlarjes në program. Mund të zgjidhni dhe përdorni disa funksione ndihmëse edhe pse ato nuk gjenden në 
pajisjen tuaj. Mund të rrisni dhe ulni kohën e programeve të pambukut dhe sintetikeve brenda një intervali të 
sigurt.

C Kur të përzgjidhet funksioni ndihmës i Programit të përshtatur, rendimenti i larjes dhe konsumi i energjisë do të jenë të 
ndryshme nga vlera e deklaruar.

4.3.8.2 Funksionet/programet e zgjedhura duke shtypur 
butonat e funksioneve për 3 sekonda

• Pastrim kazani+ Shtypni dhe mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës 1 për 3 sekonda për 
të zgjedhur programin. Përdoreni rregullisht (një herë në çdo 1-2 muaj) për të pastruar kazanin dhe për të 
siguruar higjienën e kërkuar. Aplikohet avulli para programit për të zbutur mbetjet në kazan. Vëreni programin 
në punë kur pajisja është komplet bosh. Për të arritur rezultate më të mira, futni zhgëlqerëzues për lavatriçe në 
ndarjen e detergjentit nr. „2“. Kur programi të ketë mbaruar, lëreni derën e ngarkimit të hapur në mënyrë që 
pjesa e brendshme e lavatriçes të thahet.

C
Ky nuk është një program larjeje. Është një program mirëmbajtjeje.

Mos e vini programin në punë kur ka diçka në pajisje. Nëse përpiqeni të bëni këtë, pajisja dallon që ka ngarkesë brenda dhe 
e ndërpret programin.

• Anti-rrudhë+ 
Ky funksion zgjidhet kur shtypet butoni përzgjedhës i centrifugimit për 3 sekonda dhe ndizet drita pasuese e 
programit për hapin përkatës. Kur të përzgjidhet funksioni, kazani rrotullohet deri në 8 orë për të parandaluar 
rrudhosjen e rrobave në fund të programit. Mund të anuloni programin dhe t’i nxirrni rrobat në çdo kohë gjatë 
periudhës 8-orëshe. Shtypni butonin e zgjedhjes së funksionit ose butonin aktiv/joaktiv të pajisjes për ta anuluar 
funksionin. Drita pasuese e programit do të qëndrojë e ndezur derisa të anulohet funksioni ose të përfundojë 
hapi. Nëse funksioni nuk mund të anulohet, ai do të jetë aktiv edhe në ciklet e larjeve të mëvonshme.

• Shpëlarje Ekstra 
Ky funksion zgjidhet kur shtypet butoni i funksionit ndihmës 2 dhe mbahet shtypur për 3 sekonda.
Ky funksion bën të mundur që pajisja të bëjë një shpëlarje tjetër përveç asaj të bërë tashmë pas larjes 
kryesore. Prandaj, rreziku që lëkurat e ndjeshme (bebet, lëkurat alergjike, etj.) të ndikohen nga mbetjet 
minimale të detergjentit mbi rroba mund të pakësohet.
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• Kyçi për fëmijët 
Përdorni funksionin e Kyçit për fëmijët për të mos i lejuar ata të ngacmojnë pajisjen. Kështu mund të shmangni 
ndonjë ndryshim të programit që është në punë.

C
Mund ta ndizni dhe fikni makinën larëse me butonin Aktiv/Joaktiv kur Kyçi për fëmijët është aktiv. Kur e ndizni përsëri 
lavatriçen, programi do të vazhdojë punën që aty ku ndaloi.

Kur kyçi për fëmijët është i aktivizuar, do të lëshohet një tingull paralajmërues nëse shtypen butonat. Tingulli paralajmërues 
do të anulohet nëse butonat shtypen pesë herë me radhë. 

Për të aktivizuar kyçin për fëmijët:
Shtypni dhe mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës 3 për 3 sekonda. Pas numërimit mbrapsht 
ndërsa “CL 3-2-1" në ekran ka mbaruar, Simboli "CL On" (Kyçi për fëmijët i aktivizuar) shfaqet në ekran. 
Mund ta lëshoni  butonin e funksionit ndihmës 3 kur shfaqet ky paralajmërim.
Për të çaktivizuar kyçin për fëmijët:
Shtypni dhe mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës 3 për 3 sekonda. Pas numërimit mbrapsht 
ndërsa “CL 3-2-1" në ekran ka mbaruar, Simboli "CL Off" (Kyçi për fëmijët i çaktivizuar) shfaqet në ekran.

• Bluetooth 3’’ 
Mund të përdorni funksionin e lidhjes Bluetooth për të çiftuar kompjuterin tuaj me pajisjen tuaj inteligjente. Në këtë mënyrë, mund 
të përdorni pajisjen tuaj inteligjente për të marrë informacion në lidhje me lavatriçen tuaj dhe ta komandoni atë.
Për të aktivizuar lidhjen Bluetooth:
Shtypni dhe mbani shtypur butonin e funksionit të telekomandës  për 3 sekonda. Do të shfaqet 
numërimi mbrapsht “3-2-1” dhe pastaj do të shfaqet ikona "On" në ekran. Lëshoni butonin e funksionit të 
telekomandës. Ikona e Bluetooth do të ndizet ndërsa produkti po lidhet me pajisjen inteligjente. Nëse lidhja 
bëhet me sukses, ikona do të mbetet e ndezur.
Për të çaktivizuar lidhjen Bluetooth:
Shtypni dhe mbani shtypur butonin e funksionit të telekomandës  për 3 sekonda. Do të shfaqet 
numërimi mbrapsht “3-2-1” dhe pastaj do të shfaqet ikona "Off" në ekran. 

C
Konfigurimi i parë i aplikacionit HomeWhiz duhet të jetë i plotë për të aktivizuar lidhjen Bluetooth. Pas konfigurimit, shtypja e 
butonit të funksionit të telekomandës, ndërsa çelësi është në Programin Shkarko/pozicioni i telekomandës, do të aktivizojë 
automatikisht lidhjen Bluetooth. 

4.3.9 Koha e Mbarimit
Shfaqja e orës
Koha e mbetur për përfundimin e programit që është në punë e sipër shfaqet si "01:30" në format orësh dhe 
minutash.

C
Koha e programit mund të jetë e ndryshme nga vlerat në tabelën "Tabela e programeve dhe konsumit" në varësi të presionit 
të ujit, kripërave dhe temperaturës të ujit, temperaturës të ambientit, sasisë dhe llojit të rrobave, funksioneve ndihmëse të 
zgjedhura dhe luhatjeve të tensionit.

Me funksionin Koha e mbarimit, nisja e programit mund të shtyhet deri në 24 orë. Pasi të keni shtypur 
butonin Koha e mbarimit shfaqet koha e llogaritur e mbarimit të programit. Nëse rregullohet Koha e 
mbarimit, ndizet treguesi  Koha e Mbarimit .

Me qëllim që funksioni Koha e Mbarimit të aktivizohet dhe programi të mbarojë në fund të kohës të caktuar, 
duhet të shtypni butonin Fillo/Pusho pasi të keni rregulluar kohën. 
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Nëse dëshironi të anuloni funksionin Koha e mbarimit, kthejeni çelësin në pozicionin e ndezjes dhe të fikjes.

C Kur të keni aktivizuar funksionin Koha e mbarimit, mos shtoni detergjent të lëngshëm në ndarësin e detergjentit të pluhurit 
nr. 2. Ekziston rreziku i njollosjes të rrobave.

1 Hapeni derën e ngarkimit, vendosni rrobat dhe hidhni detergjent, etj.
2 Zgjidhni programin e larjes, temperaturën, shpejtësinë e centrifugimit, dhe nëse kërkohet, edhe funksionet 

ndihmëse.
3 Vendosni kohën e mbarimit sipas dëshirës duke shtypur butonin Koha e mbarimit. Ndizet treguesi Koha e 

mbarimit.
4 Shtypni butonin Fillo/Pusho . Fillon numërimi mbrapsht i kohës. Shenja “:” në mes të kohës së mbarimit 

në ekran fillon të pulsojë.

C
Rroba të tjera mund të shtohen në pajisje gjatë përfundimit të Kohës së mbarimit. Në fund të numërimit mbrapsht, treguesi i 
Kohës së mbarimit fiket, cikli i larjes fillon dhe koha e programit të zgjedhur shfaqet në ekran.

Kur përfundohet Koha e mbarimit, shfaqet koha në ekran që përbëhet nga koha e mbarimit plus kohëzgjatjen e programit të 
zgjedhur.

4.3.10 Nisja e programit
1 Shtypni butonin Fillo/Pusho për të nisur programin.
2 Butoni Fillo/Pusho, i cili ishte i fikur më parë, tani mbetet i ndezur duke treguar që programi ka filluar. 

3 Dera e ngarkimit kyçet. Simboli i kyçjes së derës shfaqet në ekran pasi dera e ngarkimit të jetë mbyllur.

4 Dritat treguese të ndjekjes së programit në ekran do të tregojnë hapin aktual të programit.

4.3.11 Kyçja e derës
Ka një sistem kyçi në derën e ngarkimit të pajisjes që parandalon hapjen e derës së ngarkimit në rastet kur 
niveli i ujit është i papërshtatshëm.
Simboli "Dera e kyçur" shfaqet në ekran kur dera e ngarkimit të jetë kyçur.

C Nëse përzgjidhet funksioni i telekomandës, dera do të kyçet. Në mënyrë që të hapni derën, duhet të çaktivizoni funksionin e 
telekomandës duke shtypur butonin Fillo të telekomandës ose duke ndryshuar pozicionin e programit.
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Hapja e derës në rast të ikjes së korrentit:

C Në rast të ikjes së korrentit, mund të përdorni dorezën e emergjencës së derës nën kapakun e filtrit të pompës për të 
hapur me dorë derën e ngarkimit. 

A PARALAJMËRIM: Për të shmangur çdo rrjedhje uji përpara se të hapni derën e ngarkimit, sigurohuni që nuk ka 
mbetur ujë brenda pajisjes.

• Hapni kapakun e filtrit të pompës.

• Lëshoni dorezën e emergjencës së derës të vendosur në anën e pasme 
të kapakut të filtrit.

• Tërhiqeni dorezën e emergjencës së derës së ngarkimit dhe hapni këtë 
të fundit. Pas hapjes së derës së ngarkimit, rivendosni përsëri dorezën e 
emergjencës së derës së ngarkimit.

• Nëse dera e ngarkimit nuk hapet, provoni përsëri duke tërhequr poshtë 
dorezën.

4.3.12 Ndryshimi i përzgjedhjeve pasi programi të ketë nisur

Shtimi i rrobave pasi ka filluar programi :
Nëse niveli i ujit në pajisje është i përshtatshëm kur shtypni butonin Fillo/Pusho, kyçi i derës do të 
çaktivizohet dhe dera do të hapet, duke ju lejuar të shtoni rrobat. Ikona e kyçjes së derës fiket në ekran kur 
kyçja e derës është çaktivizuar. Pas shtimit të rrobave, mbyllni derën dhe shtypni butonin Fillo/Pusho përsëri 
për të rifilluar ciklin e larjes.

Nëse niveli i ujit në pajisje është i përshtatshëm kur shtypni butonin Fillo/Pusho, kyçi i derës nuk 
mund të çaktivizohet dhe ikona e kyçjes së derës në ekran do të mbetet e ndezur.

C Nëse temperatura e ujit brenda lavatriçes është mbi 50°C, nuk mund të çaktivizoni kyçin e derës për arsye sigurie, edhe 
nëse niveli i ujit është i përshtatshëm.
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Kalimi i pajisjes në modalitetin e pushimit:
Shtypni butonin Fillo/Pusho për ta kaluar pajisjen në gjendje pauze. Simboli i pauzës do të pulsojë në 
ekran.

Ndryshimi i zgjedhjes së programit pasi ka filluar programi:
Ndryshimi i programit nuk lejohet kur programi aktual është në punë përveçse nëse aktivizohet kyçja për 
fëmijët. Ky veprim do të anulojë programin aktual.

C Programi i zgjedhur fillon nga e para.

Ndryshimi i funksionit ndihmës, shpejtësisë dhe temperaturës
Në varësi të fazës në të cilën ka arritur programi, mund të anuloni apo aktivizoni funksionet ndihmëse. Shikoni 
"Përzgjedhja e funksioneve ndihmëse" 
Gjithashtu mund të ndryshoni cilësimet e shpejtësisë dhe temperaturës. Shikoni "Zgjedhja e shpejtësisë" dhe 
"Zgjedhja e temperaturës".

C Dera e ngarkimit nuk hapet nëse temperatura e ujit në lavatriçe është e lartë ose niveli i ujit është mbi vijën e poshtme të 
derës të ngarkimit.

4.3.13 Anulimi i programit
Programi anulohet kur butoni i përzgjedhjes së programit është kthyer në një program tjetër ose pajisja është 
fikur dhe ndezur përsëri duke përdorur butonin e përzgjedhjes së programit.

C
Nëse shtypni butonin Aktiv/Joaktiv kur Kyçja për fëmijët është e aktivizuar, programi nuk do të anulohet. Më parë duhet të 
anuloni Kyçin për Fëmijët. 

Nëse doni ta hapni derën pasi keni anuluar programin por nuk është e mundur ta hapni derën e ngarkimit meqenëse niveli 
i ujit në lavatriçe është mbi vijën e poshtme të derës, atëherë rrotulloni çelësin e Zgjedhjes së programit në programin 
Pump+Spin (Pompë+Centrifugim) dhe zbrazeni ujin në lavatriçe.

4.3.14 Përfundimi i programit
Simboli i përfundimit shfaqet në ekran kur programi ka mbaruar.
Nëse nuk shtypni asnjë buton për 10 minuta, pajisja do të kalojë në modalitetin joaktiv. Ekrani dhe të gjithë 
treguesit fiken. 
Hapat e përfunduar të programit do të shfaqen nëse shtypni butonin Aktiv/Joaktiv.
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4.3.15 Funksioni HomeWhiz dhe funksioni i telekomandës
HomeWhiz ju lejon ta përdorni pajisjen tuaj inteligjente për të kontrolluar lavatriçen dhe për të marrë 
informacione në lidhje me statusin e saj. Me aplikacionin HomeWhiz mund ta përdorni pajisjen tuaj inteligjente 
për të kryer procedura të ndryshme që mund të kryhen edhe në pajisje. Plus, mund të përdorni disa funksione 
vetëm me funksionin HomeWhiz.
Duhet të shkarkoni aplikacionin HomeWhiz nga dyqani i aplikacioneve të pajisjes suaj inteligjente për të 
përdorur veçorinë Bluetooth të pajisjes suaj. 
Sigurohuni që pajisja juaj inteligjente është lidhur me internetin për të instaluar aplikacionin.
Nëse po e përdorni aplikacionin për herë të parë, ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar regjistrimin e 
llogarisë suaj të përdoruesit. Sapo të përfundojë procedura e regjistrimit, mund t’i përdorni të gjithë produktet 
e shtëpisë tuaj që janë të pajisura me funksionin HomeWhiz, me këtë llogari.
Mund të prekni funksionin "Shto/Hiq pajisjen" të aplikacionit HomeWhiz për të parë produktet e lidhura me 
llogarinë tuaj. Në këtë faqe mund të kryeni procedurat e lidhjes së përdoruesve të këtyre produkteve.

C
Për të përdorur funksionin HomeWhiz, aplikacioni duhet të instalohet në pajisjen tuaj inteligjente dhe lavatriçja duhet të 
çiftohet me pajisjen tuaj inteligjente nëpërmjet funksionit bluetooth. Nëse lavatriçja nuk është çiftuar me pajisjen tuaj 
inteligjente, ajo funksionon si një pajisje që nuk e ka një veçorinë HomeWhiz.

Pajisja juaj do të funksionojë si e çiftuar me pajisjen tuaj inteligjente nëpërmjet funksionit Bluetooth. Kontrollet e bëra me anë të 
aplikacionit do të mundësohen nëpërmjet këtij çiftimi; prandaj fuqia e sinjalit bluetooth midis lavatriçes dhe pajisjes inteligjente duhet 
të jetë e përshtatshme.

Ju lutemi të vizitoni www.homewhiz.com për të parë versionet Android dhe iOS të mundësuara nga aplikacioni HomeWhiz.

A
PARALAJMËRIM: Të gjitha masat e sigurisë të përshkruara në seksionin "UDHËZIMET E PËRGJITHSHME 
TË SIGURISË" të manualit tuaj të përdorimit zbatohen edhe për funksionimin në distancë përmes funksionit 
HomeWhiz.

4.3.15.1 Konfigurimi i HomeWhiz
Për të përdorur aplikacionin, duhet të krijohet një lidhje midis pajisjes suaj dhe aplikacionit HomeWhiz. Për të 
krijuar këtë lidhje duhet të ndiqni hapat e mëposhtëm për procedurën e konfigurimit në të dy pajisjet dhe në 
aplikacionin HomeWhiz.
• Nëse po shtoni një pajisje për herë të parë, prekni butonin "Shto/Hiq pajisjen" në aplikacionin HomeWhiz. 
Pas këtij hapi prekni "Prek këtu për të konfiguruar një pajisje të re". Ndiqni hapat më poshtë si dhe hapat në 
aplikacionin Homewhiz për të kryer konfigurimin.
• Për të filluar konfigurimin, sigurohuni që lavatriçja juaj të jetë e fikur. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e 
temperaturës dhe butonin e telekomandës në të njëjtën kohë për 3 sekonda, për të kaluar lavatriçen në modalitetin 
e konfigurimit HomeWhiz.

• Kur pajisja është në modalitetin e konfigurimit HomeWhiz, do të shihni një animacion në ekran dhe ikona 
bluetooth do të ndizet derisa lavatriçja të çiftohet me pajisjen inteligjente. Vetëm çelësi i programit do të jetë 
aktiv në këtë modalitet. Butonat e tjerë do të jenë joaktivë.

• Në ekranin që shihni në aplikacion, zgjidhni lavatriçen dhe shtypni vazhdo.
• Vazhdoni të lexoni udhëzimet në ekran derisa HomeWhiz t'ju kërkojë për produktin që dëshironi të lidhni 
me pajisjen tuaj inteligjente.
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• Nëse lavatriçja juaj çiftohet me sukses me pajisjen tuaj, ekrani juaj do të kalojë automatikisht në 
modalitetin normal dhe ikona bluetooth do të mbetet e ndezur ndërsa dëgjoni një melodi të suksesshme të 
konfigurimit nga pajisja.
• Kthehuni në aplikacionin HomeWhiz dhe prisni derisa të përfundojë konfigurimi. Kur konfigurimi të ketë 
përfunduar, caktojini një emër lavatriçes suaj. Tani, mund të prekni dhe të shikoni produktin që keni shtuar në 
aplikacionin HomeWhiz.

C
Nëse nuk mund ta kryeni konfigurimin me sukses brenda 5 minutave, lavatriçja juaj do të fiket automatikisht. Në këtë rast, 
do të duhet të filloni procedurën e konfigurimit nga e para. Nëse problemi vazhdon kontaktoni Agjentin e Autorizuar të 
Shërbimit.

Mund ta përdorni lavatriçen tuaj me më shumë se një pajisje inteligjente. Për ta bërë këtë, shkarkoni aplikacionin HomeWhiz 
në pajisjen tjetër inteligjente. Kur të nisni aplikacionin, do të duhet të identifikoheni me llogarinë që keni krijuar më parë dhe të 
çiftuar me lavatriçen tuaj. Përndryshe, ju lutemi lexoni "Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër".

A
PARALAJMËRIM: Ju duhet lidhje në internet në pajisjen tuaj inteligjente për të vazhduar me konfigurimin HomeWhiz. 
Përndryshe, aplikacioni HomeWhiz nuk do t'ju lejojë të përfundoni me sukses procedurën e konfigurimit. Ju lutemi të 
kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit nëse keni probleme me lidhjen tuaj në internet.

C
Aplikacioni HomeWhiz mund t'ju kërkojë të shkruani numrin e produktit të dhënë në etiketën 
e produktit. Etiketën e produktit mund ta gjeni brenda derës së pajisjes. Numri i produktit do 
të shfaqet në etiketë.

4.3.15.2 Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër
Nëse lavatriçja që dëshironi të përdorni është paraqitur më parë në sistem me llogarinë e dikujt tjetër, duhet të 
krijoni një lidhje të re ndërmjet aplikacionit tuaj HomeWhiz dhe pajisjes.
• Shkarkoni aplikacionin HomeWhiz në pajisjen e re inteligjente që dëshironi të përdorni.
• Krijoni një llogari të re dhe hyni në këtë llogari në aplikacionin HomeWhiz.
• Ndiqni hapat e përshkruar në konfigurimin e HomeWhiz (4.3.15.1 Konfigurimi i HomeWhiz) dhe vazhdoni 
me procedurën e konfigurimit.

C Meqenëse funksioni HomeWhiz dhe funksioni i telekomandës në pajisjen tuaj funksionon nëpërmjet çiftimit duke përdorur 
teknologjinë Bluetooth, vetëm një aplikacion i Homewhiz mund të veprojë në të njëjtën kohë.

A
PARALAJMËRIM: Ekziston një kufi për pajisjet inteligjente që mund të lidhen me lavatriçen. Nëse tejkalohet ky kufi, 
pajisja e parë e lidhur do të fshihet nga lista e pajisjeve të çiftuara në lavatriçe dhe do të duhet të përsërisni procedurën e 
konfigurimit në atë pajisje inteligjente.
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4.3.15.3 Funksioni i telekomandës dhe përdorimi i saj
Pas konfigurimit të HomeWhiz, Bluetooth do të ndizet automatikisht. Për të aktivizuar ose çaktivizuar lidhjen 
me Bluetooth, shihni 4.3.8.2 Bluetooth 3''.
Nëse e fikni dhe e ndizni pajisjen tuaj ndërsa Bluetooth është aktiv, ajo do të rilidhet automatikisht. Në rastet 
kur pajisja e çiftuar del jashtë fushës së sinjalit, Bluetooth do të fiket automatikisht. Për këtë arsye, do të duhet 
të aktivizoni përsëri funksionin Bluetooth nëse dëshironi të përdorni funksionin e telekomandës.
Mund të kontrolloni simbolin e Bluetooth në ekran për të ndjekur gjendjen tuaj të lidhjes. Nëse simboli është 
vazhdimisht i aktivizuar, jeni të lidhur me Bluetooth. Nëse simboli pulson, pajisja po përpiqet të lidhet. Nëse 
simboli është i fikur, nuk jeni të lidhur.

A
PARALAJMËRIM: Kur lidhja me Bluetooth është aktive në produktin tuaj, funksioni i telekomandës e mundëson 
zgjedhjen. 
Nëse funksioni i telekomandës nuk mund të zgjidhet, kontrolloni gjendjen e lidhjes. Nëse lidhja nuk mund të krijohet, 
përsëritni cilësimet e konfigurimit fillestar në pajisje.

PARALAJMËRIM: Për arsye sigurie, dera e produktit do të mbetet e kyçur, ndërsa funksioni i telekomandës është i 
aktivizuar, pavarësisht nga modaliteti i funksionimit. Nëse dëshironi të hapni derën e pajisjes, do të duhet ta ktheni çelësin e 
përzgjedhjes së programit ose të shtypni çelësin e telekomandës për të çaktivizuar funksionin e kontrollit të telekomandës.

Kur doni ta kontrolloni lavatriçen nga distanca, duhet të aktivizoni funksionin e telekomandës duke shtypur 
butonin e telekomandës ndërsa çelësi i programit është në pozicionin e butonit të Shkarko programin/pozicioni 
i telekomandës në panelin e kontrollit të lavatriçes suaj. Kur të keni qasje në pajisjen tuaj, do të shihni një 
ekran të ngjashëm si më poshtë.

Kur kontrolli i telekomandës është aktiv, mund të menaxhoni vetëm proceset e fikjes dhe të ndjekjes së 
statusit përmes lavatriçes tuaj. Gjithashtu të gjitha funksionet përveç kyçit për fëmijët mund të menaxhohen 
përmes aplikacionit.
Mund të ndiqni nëse funksioni i telekomandës është i ndezur ose i fikur përmes treguesit të funksionit në 
buton.
Nëse funksioni i telekomandës është i fikur, të gjitha proceset kryhen në lavatriçe dhe vetëm në aplikacion 
lejohet vetëm ndjekja e statusit.
Në rast se funksioni i fillimit përmes telekomandës nuk mund të aktivizohet, pajisja do të lëshojë një tingull 
paralajmërues kur të shtypni butonin. Kjo mund të ndodhë në rastet kur pajisja është e ndezur dhe nuk 
ka pajisje inteligjente të çiftuara me Bluetooth. Disa shembuj të këtyre rasteve janë cilësimet e funksionit 
Bluetooth të fikura ose dera e lavatriçes e hapur.
Pasi ta aktivizoni këtë funksion në lavatriçe, ai do të mbetet i aktivizuar përveç disa rasteve të caktuara dhe do 
t'ju lejojë ta kontrolloni në distancë lavatriçen tuaj me Bluetooth.
Në raste të caktuara, ai çaktivizohet për arsye sigurie:
•  Kur lavatriçja i nënshtrohet një ndërprerjeje të energjisë.
• Kur çelësi i programit është i rrotulluar dhe është zgjedhur një program i ndryshëm ose pajisja është 
fikur.

4.3.15.4 Zgjidhja e problemeve
Veproni si më poshtë nëse keni ndonjë problem me kontrollin ose lidhjen. Vëzhgoni nëse problemi vazhdon ose 
jo pas veprimit që keni kryer. Veproni si më poshtë nëse problemi nuk zgjidhet.
• Kontrolloni nëse pajisja juaj inteligjente është e lidhur me rrjetin përkatës në shtëpi.
• Rindizni sërish aplikacionin e pajisjes.
• Fikeni Bluetooth dhe pastaj ndizeni nëpërmjet panelit të kontrollit të përdoruesit.
• Nëse lidhja nuk mund të krijohet me proceset e mësipërme, përsëritni cilësimet e konfigurimit fillestar në 
pajisje.
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni Agjentin e Autorizuar të Shërbimit.
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4.4 Mirëmbajtja dhe pastrimi
Jetëgjatësia e shërbimit të produktit zgjatet dhe problemet e hasura shpesh pakësohen nëse pastrohet në 
intervale të rregullta.

4.4.1 Pastrimi i sirtarit të detergjentit
Pastroni sirtarin e detergjentit në intervale të rregullta (çdo 4-5 cikle larjeje) 
siç tregohen më poshtë me qëllim që të parandaloni grumbullimin e pluhurit të 
detergjentit me kalimin e kohës.
Ngrite pjesën e pasme të sifonit për ta hequr ashtu siç është ilustruar. 
Nëse fillon të mblidhet një sasi më e madhe se normalja përzierje uji dhe zbutësi në 
ndarësen e zbutësit, sifoni duhet të pastrohet.

1 Shtypni pikën të shënjuar të cila gjendet në sifoni brenda pjesës për zbutuesve dhe tërheqni në drejtimin 
juaj deri sa pjesa është jashtë makinës larëse.

2. Pastroni sirtarin e detergjentit dhe sifonin me shumë ujë të vakët në një lavaman. Për të mos lejuar 
mbetjet të bien në kontakt me lëkurën, pastrojeni me një furçë të përshtatshme duke veshur një palë 
doreza.

3 Vendosni sirtarin në vendin e tij pas pastrimit dhe sigurohuni që të mbyllet plotësisht.

4.4.2 Pastrimi i derës së ngarkesës dhe kazanit
Për produktet me program për pastrimin e kazanit, ju lutem shikoni Përdorimi i produktit – Programet.

C
Përsëriteni procesin e Pastrimit të Kazanit çdo 2 muaj,

Përdorni një kundër-gëlqeror të përshtatshëm për makinat larëse.

Pas çdo larjeje sigurohuni që të mos lini asnjë substancë të huaj në kazan.
Nëse vrimat në fryrësin e treguar në figurë janë të bllokuara, hapini duke përdorur një 
kruajtëse dhëmbësh.
Substancat e metaleve të huaja do të shkaktojnë njolla ndryshku në kazan. Pastroni 
njollat mbi sipërfaqen e kazanit duke përdorur agjentë pastrues për çelikun e 
pandryshkshëm. 
Kurrë mos përdorni lesh çeliku ose lesh teli. Kjo do të dëmtojë sipërfaqet e lyera, të 
kromuara dhe plastike.

4.4.3 Pastrimi i trupit dhe panelit të kontrollit
Fshijeni trupin e makinerisë me ujë me sapun ose detergjentë xhel të butë siç duhet, dhe thajeni me një copë 
të butë.
Përdorni vetëm një copë të butë të thatë për të pastruar panelin e kontrollit.

4.4.4 Pastrimi i filtrave të marrjes së ujit
Ka një filtër në fund të çdo valvule për marrjen e ujit në pjesën e pasme të makinerisë dhe gjithashtu në të 
fund të çdo tubi të marrjes së ujit që janë të lidhur me rubinetin. Këta filtra parandalojnë hyrjen e substancave 
të huaja dhe papastërtive të ujit në makinën larëse. Filtrat duhet të pastrohen sepse bëhen pis.

1. Mbyllni rubinetet.
2. Hiqni vidat nga tubat e shkarkimit të ujit për të arritur 

filtrat në valvulat e marrjes së ujit. Fshijni ata me një furçë 
të përshtatshme. Nëse filtrat janë shumë të pistë, hiqini 
nga vendet me një pincë dhe pastrojini në këtë mënyrë.

3 Hiqini filtrat në pjesët fundore të sheshta të tubave 
të marrjes së ujit bashkë me rondelet dhe pastrojini 
tërësisht me ujë të rrjedhshëm.

4. Vendosini përsëri izoluesit dhe filtrat me kujdes dhe 
shtrëngojini vidat me dorë.
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4.4.5 Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës
Sistemi i filtrimit në makinerinë tuaj parandalon artikujt e ngurtë të tilla si kopsat, monedhat dhe fibrat e 
materialeve që të bllokojnë rrotullimin e pompës gjatë shkarkimit të ujit. Në këtë mënyrë, uji do të shkarkohet 
pa ndonjë problem dhe jeta e shërbimit të pompës do të zgjatet.
Nëse makineria nuk e bën shkarkimin e ujit, filtri i pompës është i bllokuar. Filtri duhet të pastrohet kur ai 
bllokohet ose çdo 3 muaj. Uji duhet të shkarkohet paraprakisht për të pastruar filtrin e pompës.
Përveç kësaj, para se të transportoni makinerinë (p.sh. kur lëvizni në një shtëpi tjetër) dhe në rastin e ujit të 
ngrirë, uji mund të duhet që të shkarkohet plotësisht.

A
KUJDES: Substancat e huaja të lëna në filtrin e pompës mund të dëmtojnë makinerinë tuaj ose mund të shkaktojnë 
probleme të zhurmës.

KUJDES: Nëse produkti nuk përdoret, mbylleni rubinetin, hiqni tubin e hyrjes të ujit dhe shkarkoni ujin brenda makinës 
larëse për të mos lejuar ngrirjen.

KUJDES: Pas çdo përdorimi, mbyllni rubinetin e ujit me të cilin lidhet tubacioni i ujit.

Me qëllim që të pastroni filtrin e pistë dhe të shkarkoni ujin:
1 Hiqeni nga priza makinën larëse për të ndalin furnizimin me uji.

A KUJDES: Temperatura e ujit brenda makinerisë mund të ngrihet deri në 90 ºC. Për të shmangur rrezikun e djegies, 
pastroni filtrin pasi uji brenda makinës larëse të jetë ftohur.

2. Hapni kapakun e filtrit.

3 Ndiqni procedurat e mëposhtme për të zbrazur ujin.
Nëse produkti nuk ka një tub të shkarkimit emergjent, atëherë për të shkarkuar ujin:

a. Për të grumbulluar ujin që të dalë nga filtri, 
vendosni një enë të madhe përballë filtrit.

b. Rrotulloni dhe lironi filtrin e pompës derisa të fillojë 
të dalë uji (kundërorar). Futeni ujin që rrjedh në 
enën që vendosët përballë filtrit. Mbani gjithmonë 
një copë leckë të dobishme për të thithur ujin që del 
jashtë.

c Kur uji brenda makinerisë mbaron, hiqeni filtrin 
tërësisht duke e rrotulluar.

4 Pastroni ndonjë mbetje brenda filtrit dhe gjithashtu fibrat, nëse ka, rrotull zonës së rrotulluesit të pompës.
5. Vendosni filtrin.
6. Nëse kapaku i filtrit është i përbërë nga dy pjesë, mbylleni kapakun e filtrit duke shtypur mbi kllapë. Nëse 

është me një pjesë, në fillim vendosni kllapat në pjesën e poshtme në vendet e tyre, pastaj shtypeni pjesën 
e sipërme për ta mbyllur.
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5 Zgjidhja e problemeve

Problemi Shkaku Zgjidhja
Programet nuk fillojnë pasi është 
mbyllur dera e ngarkimit.

Nuk është shtypur butoni Start/Pause/Cancel. • Shtypni butonin Start/Pause/Cancel.

Mund të jetë e vështirë ta mbyllni derën e ngarkimit 
në rast të një mbingarkese.

• Zvogëloni sasinë e rrobave dhe sigurohuni që 
dera e ngarkimit të mbyllet si duhet.

Programi nuk mund të niset apo 
përzgjidhet.

Produkti ka kaluar në modalitetin e vetëmbrojtjes 
për shkak të një problemi furnizimi (tensioni i rrjetit, 
presioni i ujit etj.)

• Për ta anuluar programin, rrotullojeni çelësin 
e Përzgjedhjes së programit duke përzgjedhur 
një program tjetër. Programi i mëparshëm do të 
anulohet. (shiko“Anulimi i programit”)

Ka ujë brenda produktit. Ka mbetur pak ujë në produkt për shkak të proceseve 
të kontrollit të cilësisë gjatë prodhimit.

• Ky nuk është një defekt; uji nuk është i dëmshëm 
për produktin.

Produkti nuk merr ujë. Rubineti është i mbyllur. • Hapni rubinetët.

Tubi i furnizimit të ujit është i përthyer. • Shtrijeni tubin.

Filtri i hyrjes së ujit është bllokuar. • Pastrojeni filtrin.

Dera e ngarkimit nuk është mbyllur. • Mbylleni derën.

Produkti nuk e shkarkon ujin. Tubi i shkarkimit të ujit është bllokuar ose përdredhur. • Pastrojeni ose shtrijeni tubin.

Filtri i pompës është bllokuar. •  Pastroni filtrin e pompës.

Produkti dridhet ose bën zhurmë. Produkti po qëndron i pabalancuar. • Stabilizojeni produktin duke rregulluar këmbët.

Një substancë e fortë ka hyrë në filtrin e pompës. • Pastroni filtrin e pompës.

Bulonat e sigurisë së transportit nuk janë hequr. • Hiqni bulonat e sigurisë së transportit.

Sasia e rrobave në produkt është shumë e vogël. • Shtoni më shumë rroba në produkt.

Janë futur tepër rroba në produkt. • Nxirrni disa prej rrobave nga produkti ose 
shpërndajeni ngarkesën me dorë për ta balancuar 
njëlloj në produkt.

Produkti po anohet mbi diçka të fortë. • Sigurohuni që produkti të mos anohet mbi asgjë.

Ka rrjedhje uji nga fundi i 
produktit.

Tubi i shkarkimit të ujit është bllokuar ose përdredhur. • Pastrojeni ose shtrijeni tubin.

Filtri i pompës është bllokuar. • Pastroni filtrin e pompës.

Produkti ndaloi pak pasi nisi 
programi.

Produkti ka ndaluar përkohësisht për shkak të 
tensionit të ulët.

• Produkti do të vazhdojë të punojë kur tensioni të 
rikthehet në nivelin normal.

Produkti e shkarkon direkt ujin 
që merr.

Tubi i shkarkimit nuk është në lartësinë e duhur. • Lidhni tubin e shkarkimit të ujit siç tregohet në 
manualin e përdorimit.

Në produkt nuk duket ujë gjatë 
larjes.

Uji është brenda pjesës që nuk duket të produktit. • Ky nuk është defekt.

Dera e ngarkimit nuk mund të 
hapet.

Është aktivizuar kyçja e derës së ngarkimit për shkak 
të nivelit të ujit në produkt.

• Zbrazeni ujin duke vënë në punë programin e 
Pompës ose Centrifugimit.

Produkti po ngroh ujin ose është në ciklin e 
centrifugimit.

•  Prisni derisa programi të mbarojë.

Dera e ngarkimit mund të ngecë për shkak të presionit 
të ushtruar mbi të.

• Kapeni dorezën dhe shtyjeni dhe tërhiqeni derën e 
ngarkimit për ta liruar dhe për ta hapur.

Nëse nuk ka energji, dera e ngarkimit të produktit nuk 
do të hapet.

• Për të hapur derën e ngarkimit, hapni kapakun 
e filtrit të pompës dhe ulni poshtë dorezën e 
emergjencës që ndodhet në anën e pasme të 
kapakut të lartpërmendur. Shihni "Kyçja e derës 
së ngarkimit"
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Problemi Shkaku Zgjidhja
Larja kërkon më shumë kohë 
nga sa tregohet në manualin e 
përdorimit.(*)

Presioni i ujit është i ulët. • Produkti pret derisa të marrë sasinë e duhur të 
ujit për të parandaluar cilësinë e dobët të larjes 
për shkak të sasisë të pakët të ujit. Prandaj, koha 
e larjes zgjat më shumë.

Tensioni është i ulët. • Koha e larjes zgjatet për të shmangur rezultate të 
dobëta të larjes kur tensioni është i ulët.

Temperatura e ujit që hyn është e ulët. • Koha që kërkohet për të ngrohur ujin zgjat më 
shumë në stinët e ftohta. Gjithashtu, koha e larjes 
mund të zgjatet për të shmangur rezultate të 
dobëta të larjes.

Numri i shpëlarjeve dhe/ose sasia e ujit për shpëlarje 
është rritur.

• Produkti rrit sasinë e ujit të shpëlarjes kur 
nevojitet shpëlarje e mirë dhe shton një hap 
ekstra shpëlarjeje nëse është e nevojshme. 

Krijohet shkumë e tepërt dhe aktivizohet sistemi 
automatik i thithjes të shkumës për shkak të 
përdorimit të tepërt të detergjentit.

•  Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

Koha e programit nuk numëron së 
prapthi. (Në modelet me ekran) (*)

Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë marrjes së ujit. • Treguesi i kohëmatësit nuk do të numërojë 
së prapthi derisa produkti të marrë sasinë 
e përshtatshme të ujit. Produkti do të presë 
derisa të ketë sasi të mjaftueshme uji për të 
shmangur rezultatet e dobëta të larjes për 
shkak të mungesës së ujit. Pas kësaj treguesi i 
kohëmatësit do të rifillojë numërimin së prapthi.

Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë hapit të ngrohjes. • Treguesi i kohëmatësit nuk do të numërojë 
së prapthi derisa produkti të ketë arritur 
temperaturën e përzgjedhur.

Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë fazës të 
centrifugimit. 

• Sistemi i gjurmimit automatik të ngarkesës 
së pabalancuar vihet në punë për shkak të 
shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në 
produkt.

Koha e programit nuk numëron së 
prapthi. (*)

Ka ngarkesë të pabalancuar në produkt. • Sistemi i gjurmimit automatik të ngarkesës 
së pabalancuar vihet në punë për shkak të 
shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në 
produkt.

Produkti nuk kalon në hapin e 
centrifugimit. (*)

Ka ngarkesë të pabalancuar në produkt. • Sistemi i gjurmimit automatik të ngarkesës 
së pabalancuar vihet në punë për shkak të 
shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në 
produkt.

Produkti nuk e bën centrifugimin nëse uji nuk zbrazet 
plotësisht.

• Kontrolloni filtrin dhe tubin e shkarkimit.

Krijohet shkumë e tepërt dhe aktivizohet sistemi 
automatik i thithjes të shkumës për shkak të 
përdorimit të tepërt të detergjentit.

•  Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

Rendimenti i larjes është i dobët: 
Rrobat bëhen gri. (**)

Është përdorur sasi e pamjaftueshme detergjenti për 
një kohë të gjatë.

• Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit 
të përshtatshme për fortësinë e ujit dhe llojin e 
rrobave.

Larja është bërë në temperatura të ulëta për kohë 
të gjatë. 

• Zgjidhni temperaturën e duhur për larjen e 
rrobave.

Është përdorur sasi e pamjaftueshme detergjenti me 
ujë të fortë.

• Përdorimi i sasisë së pamjaftueshme të 
detergjentit me ujë të fortë bën që njollat të 
ngjiten në rroba dhe kjo i bën rrobat gri me 
kalimin e kohës. Pasi kjo ndodh, është e vështirë 
të eliminohet ngjyra gri. Përdorni sasinë e 
rekomanduar të detergjentit të përshtatshme për 
fortësinë e ujit dhe llojin e rrobave.

Është përdorur sasi e tepërt detergjenti. • Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit 
të përshtatshme për fortësinë e ujit dhe llojin e 
rrobave.
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Problemi Shkaku Zgjidhja
Rendimenti i larjes është i dobët: 
Njollat nuk hiqen ose rrobat nuk 
zbardhen. (**)

Është përdorur sasi e pamjaftueshme detergjenti. • Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit 
të përshtatshme për fortësinë e ujit dhe llojin e 
rrobave.

Janë futur tepër rroba. • Mos e mbushni produktin me tepri. Ngarkoni 
sasitë e rekomanduara në "Tabela e programeve 
dhe konsumit".

Është zgjedhur programi dhe temperatura e gabuar. • Zgjidhni programin dhe temperaturën e duhur për 
rrobat që do të lahen.

Është përdorur lloji i gabuar i detergjentit. • Përdorni detergjent origjinal të përshtatshëm për 
produktin.

Është përdorur sasi e tepërt detergjenti. • Vendoseni detergjentin në ndarjen e duhur. Mos 
e përzieni agjentin zbardhues dhe detergjentin 
me njëri-tjetrin.

Rendimenti i larjes është i dobët: 
Në rroba janë shfaqur njolla 
yndyre. (**)

Nuk është bërë pastrimi i zakonshëm i kazanit. • Pastrojeni kazanin rregullisht. Për këtë procedurë, 
ju lutemi të shihni "Pastrimi i derës së ngarkimit 
dhe kazanit".

Rendimenti i larjes është i dobët: 
Rrobat kanë erë të pakëndshme. 
(**)

Në kazan formohen erëra dhe shtresa të tilla 
bakteresh, si rrjedhojë e larjes së vazhdueshme në 
temperatura të ulëta dhe/ose programe të shkurtra.

• Lëreni sirtarin e detergjentit si dhe derën e 
mbushjes pak të hapur pas çdo larjeje. Kështu, në 
makinën larëse nuk krijohet një ambient i lagësht 
i favorshëm për bakteret.

Ngjyra e rrobave është zbehur. (**) Janë ngarkuar tepër rroba. • Mos e mbushni produktin me tepri.

Detergjenti i përdorur është njomur. •  Mbajini detergjentët në ambiente pa lagështi dhe 
mos i ekspozoni në temperatura ekstreme.

Është zgjedhur një temperaturë më e lartë. • Zgjidhni programin dhe temperaturën e duhur 
sipas llojit dhe shkallës së ndotjes së rrobave.

Lavatriçja nuk shpëlan mirë. Sasia, marka dhe kushtet e ruajtjes së detergjentit të 
përdorur janë të papërshtatshme.

• Përdorni një detergjent të përshtatshëm për 
larjen në lavatriçe dhe për llojin e rrobave. Mbajini 
detergjentët në ambiente pa lagështi dhe mos i 
ekspozoni në temperatura ekstreme.

Detergjenti është vendosur në ndarjen e gabuar. • Nëse detergjenti është vendosur në ndarjen 
e paralarjes, edhe pse nuk është përzgjedhur 
cikli i paralarjes, produkti mund ta marrë këtë 
detergjent gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. 
Vendoseni detergjentin në ndarjen e duhur.

Filtri i pompës është bllokuar. • Kontrolloni filtrin.

Tubi i shkarkimit është palosur. • Kontrolloni tubin e shkarkimit.

Rrobat bëhen të ngurta pas larjes. 
(**)

Është përdorur sasi e pamjaftueshme detergjenti. • Përdorimi i një sasie të pamjaftueshme 
detergjenti për fortësinë e ujit mund të shkaktojë 
që rrobat të bëhen të ngurta me kalimin e kohës. 
Përdorni sasinë e duhur të detergjentit sipas 
fortësisë së ujit.

Detergjenti është vendosur në ndarjen e gabuar. • Nëse detergjenti është vendosur në ndarjen 
e paralarjes, edhe pse nuk është përzgjedhur 
cikli i paralarjes, produkti mund ta marrë këtë 
detergjent gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. 
Vendoseni detergjentin në ndarjen e duhur.

Detergjenti është përzier me zbutës. • Mos e përzieni zbutësin me detergjentin. Lani dhe 
pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.

Rrobat nuk vijnë erën e zbutësit. 
(**)

Detergjenti është vendosur në ndarjen e gabuar. • Nëse detergjenti është vendosur në ndarjen 
e paralarjes, edhe pse nuk është përzgjedhur 
cikli i paralarjes, produkti mund ta marrë këtë 
detergjent gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. 
Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë. 
Vendoseni detergjentin në ndarjen e duhur.

Detergjenti është përzier me zbutës. • Mos e përzieni zbutësin me detergjentin. Lani dhe 
pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.
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Problemi Shkaku Zgjidhja
Mbetje detergjenti në sirtarin e 
detergjentit. (**)

Detergjenti është vendosur në sirtar të njomë. • Thajeni sirtarin e detergjentit para se të hidhni 
detergjent.

Detergjenti është njomur. • Mbajini detergjentët në ambiente pa lagështi dhe 
mos i ekspozoni në temperatura ekstreme.

Presioni i ujit është i ulët. • Kontrolloni presionin e ujit.

Detergjenti në ndarjen kryesore të larjes është njomur 
kur ka marrë ujin për paralarje. Vrimat në ndarjen e 
detergjentit janë bllokuar.

• Kontrolloni vrimat dhe pastrojini nëse janë 
bllokuar.

Ka një problem me valvulat e sirtarit të detergjentit. • Thërrisni Agjentin e Shërbimit të Autorizuar.

Detergjenti është përzier me zbutës. • Mos e përzieni zbutësin me detergjentin. Lani dhe 
pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.

Nuk është bërë pastrimi i zakonshëm i kazanit. • Pastrojeni kazanin rregullisht. Për këtë procedurë, 
ju lutemi të shihni "Pastrimi i derës së ngarkimit 
dhe kazanit".

Brenda produktit formohet shkumë 
e tepërt. (**)

Janë përdorur detergjentë të papërshtatshëm për 
lavatriçe.

• Përdorni detergjentë të përshtatshëm për 
lavatriçe.

Është përdorur sasi e tepërt detergjenti. • Përdorni vetëm sasi të mjaftueshme detergjenti.

Detergjenti është ruajtur në kushte të papërshtatshme. • Ruajeni detergjentin në vend të mbyllur dhe të 
thatë. Mos e ruani në vende tepër të nxehta.

Disa rroba me rrjetë si tylet mund të shkaktojnë 
shumë shkumë për shkak të përbërjes së tyre.

• Përdorni sasi më të vogla detergjenti për këta 
lloj artikujsh.

Detergjenti është vendosur në ndarjen e gabuar. • Vendoseni detergjentin në ndarjen e duhur.

Zbutësi merret shumë herët nga produkti. • Mund të ketë një problem në valvulat ose 
në sirtarin e detergjentit. Thërrisni Agjentin e 
Shërbimit të Autorizuar.

Po del shkumë nga sirtari i 
detergjentit.

Është përdorur më tepër detergjent sesa duhet. • Përzieni 1 lugë gjelle zbutës dhe ½ l ujë dhe 
hidheni në ndarësen e larjes kryesore të sirtarit 
të detergjentit.

• Vendosni në produkt detergjent të përshtatshëm 
me programet dhe ngarkesat maksimale të dhëna 
në tabelën "Tabela e programeve dhe konsumit". 
Kur përdorni kimikate shtesë (heqës njollash, 
zbardhues e kështu me radhë), ulni sasinë e 
detergjentit.

Rrobat mbeten të lagura në fund të 
programit. (*)

Krijohet shkumë e tepërt dhe aktivizohet sistemi 
automatik i thithjes të shkumës për shkak të 
përdorimit të tepërt të detergjentit.

• Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

(*) Produkti nuk kalon në fazën e centrifugimit nëse rrobat nuk janë shpërndara njëtrajtshmërisht në kazan për të parandaluar ndonjë 
dëmtim të produktit dhe mjedisit përreth. Rrobat duhet të rregullohen dhe të shtrydhen sërish.

(**) Nuk është bërë pastrimi i zakonshëm i kazanit. Pastrojeni kazanin rregullisht. Shikoni 4.4.2

A
PARALAJMËRIM: Nëse nuk mund ta eliminoni problemin megjithëse keni ndjekur udhëzimet në këtë seksion, 
konsultohuni me shitësin ose Agjentin e Shërbimit të Autorizuar. Mos u përpiqni asnjëherë të rregulloni vetë një produkt që nuk 
funksionon.

A PARALAJMËRIM: Kontrolloni seksionin HomeWhiz për informacionet përkatëse lidhur me zgjidhjen e problemeve.
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