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Program Temperatura
Nalepke s

simboli
za nego

Najv.
kol.

kg

Vrsta pranja/opozorila

- upoštevajte priporočila proizvajalca na nalepki s simboli za nego

Pralna sredstva in dodatki Posebne možnosti
Najv. število 

vrtljajev 
ožemanja

vrt/min

Pred-
pranje

Glavno
pranje

Meh-
čalec

Barve 
15°

Osve- 
ževanje

Zamik
vklopa

Hitro Pred-
pranje

Intenz.
izpiranje

Ožemanje

Mix hladno - 60°C 3.0
Malo do srednje umazano neobčutljivo perilo iz bombaža, lanu, umetnih vlaken in njihovih 
kombinacij. 
Učinkovit enouren program. Pazite, da skupaj perete samo perilo podobnih barv. 

– Da i i i i – – i i Najv.

Bombaž hladno - 95°C 7.0 Normalno do zelo umazano posteljno perilo, prti in spodnje perilo, brisače, spodnje srajce, 
itd. iz bombaža in lanu. i Da i i i i i i i i Najv.

Sintetika hladno - 60°C 3.0 Srednje umazano perilo iz umetnih vlaken (kot npr. poliester, poliakril, viskoza itd.) ali iz 
kombinacije umetnih vlaken in bombaža. i Da i i i i i i i i Najv.

Občutljivo 
perilo hladno - 40°C 1.5 Zavese in občutljivo perilo, obleke, krila, srajce in bluze. i Da i i i i – i – i 1000 1)

Volna hladno - 40°C  1.0
Volnena oblačila z všitkom družbe Woolmark, oblačila z oznako, da se lahko perejo 
v pralnem stroju, tkanine iz svile (upoštevajte podatke na všitku in navodila za 
vzdrževanje!), tkanine iz lanu, volne in viskoze z oznako za ročno pranje.

– Da i i i i – – – i 1000 1)

Hitro pranje 
30’ hladno - 30°C 3.0 Le nekoliko nošene obleke iz bombaža, poliestra, poliamida in njihovih kombinacij z 

bombažem. Kratek program za osvežitev vašega perila.
– Da i i i i – – – i Najv.

Bombaž 40 - 60°C 7.0

Normalno umazano bombažno perilo. 
Pri 40°C in 60°C, bombaž standardni program. in najugodnejši program za pranje tkanin iz bombaža, 
kar zadeva kombinacijo porabe vode in energije.
-Referenčni program za energetsko oznako pralnega stroja.

– Da i – i i – – i i Najv.

AquaEco hladno - 40°C 2.5
Malo umazano perilo iz sintetičnih vlaken ali iz mešanice sintetike in bombaža.
Varčni program z izredno majhno porabo vode. Uporabite tekoči detergent in najnižjo priporočeno 
količino za 2,5 kg perila. Ne uporabljajte mehčalca.

– Da – i i i – – – i Najv.

Pisano hladno - 60°C 4.0

Bela in pastelna oblačila iz občutljivih tkanin.
Nežni program pranja, ki ne posivi ali porumeni vašega perila. Uporabite odporni detergent in če 
je potrebno tudi sredstva za odstranjevanje madežev ali belila na osnovi kisika. Ne uporabljajte 
tekočega detergenta.

i Da i i i i i i i i 1000 1)

Jeans hladno - 60°C 4.0
Srednje umazana oblačila iz bombaža in jeansa ter oblačila iz robustnih tkanin, ki so 
podobne jeansu, kot so hlače ali jakne. 
Za temni jeans se priporoča uporaba posebnega detergenta za temna oblačila.

i Da i i i i i i i i 1000 1)

Šport hladno - 30°C  3.0
Srednje umazana in prepotena športna oblačila iz bombažnega jerseyja ali mikrovlaken. 
Program vsebuje predpranje – detergent dodajte tudi v predalček za predpranje. Ne uporabljajte 
mehčalca.

i Da i i i i i i i i Najv.

Business hladno - 40°C 1.5
Srajce in bluze iz bombaža, lanu, sintetičnih vlaken oz. iz kombinacije teh materialov.
Program za nežno pranje nošenih občutljivih oblačil, ki so le malo umazana. Priporočena je 
predhodna obdelava madežev. 

i Da i i i i – i – i 800 1)

Izpiranje in 
ožemanje - - 7.0 Program je enak kot zadnje izpiranje in končno ožemanje v programu “Bombaž”. – – i – i i – – i i Najv.

Ožemanje - - 7.0 Program z intenzivnim ožemanjem perila. Podobno kot ožemanje v programu “Bombaž”. – – – – i i – – – i Najv.

RAZPREDELNICA PROGRAMOV
A. Gumb za izbiro programa

B. Tipka “Vklop/Pavza” 

C. Tipka “Reset/Možganov” 

D. Tipka “Temperatura” 

E. Tipka “Zamik vklopa” 

F. Gumb otroške zaščite 

G. Tipka za “Ožemanje” 

H. Lučka prevelike količine pralnega praška 

I. Lučke za prikaz poteka programa

i : možnost / da : potrebna količina.
1) V teh programih je za boljšo nego oblačil znižano število vrtljajev ožemanja.

J. Lučka “Odprta vrata” 
Pralni stroj ima vgrajene varnostne funkcije 
za samodejno, pravočasno odkrivanje in 
diagnozo napak z ustreznim odzivom, kot 
so npr.:

K. Lučka “Servis” 

L. Lučka “Zaprta pipa” 

M. Lučka “Očistite črpalko” 

Raven hrupa :
 Pranje -    49 dB(A) / 1pW
 Ožemanje -   1200, rpm, 71 dB(A) / 1pW
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PODATKI ZA PORABO Prihvat snage u isključenom stanju 0,11 W / u neisključenom stanju 0,11 W.

Tipka “Osveževanje”
• Program izberite, če oblačil ne morete takoj vzeti iz 

pralnega stroja oz. če oblačila pogosto pozabljate v 
pralnem stroju. Ta program vam bo pomagal ohraniti 
svežost oblačil. 

• Po koncu pralnega programa bo pralni stroj oblačila 
prezračeval v rednih intervalih. 

• Če je aktiviran ta program, utripa tipka „Tumble fresh“, 
na prikazovalniku pa se osvetli simbol programa. 

• Po koncu pralnega programa poteka prezračevanje 
oblačil približno 6 ur, prezračevanje lahko kadarkoli 
ustavite s pritiskom tipke „Tumble fresh“. Po nekaj 
trenutkih boste lahko odprli vrata pralnega stroja.

• Po zaključku programa „Tumble fresh“ se bo na 
prikazovalniku prikazala oznaka „End“.

Tipka “Hitro”
• Omogoča hitrejše pranje s skrajšanjem trajanja programa.
• Priporoča se za manjšo količino perila ali za le rahlo 

umazano perilo
Tipka “Predpranje”
• Samo za zelo umazano občutljivo perilo (npr. s peskom, 

zrnasto umazanijo). Čas pranja se podaljša za približno 
15 minut.

• Ne uporabljajte tekočih pralnih sredstev za glavno pranje 
ob vključeni funkciji Predpranje.

Tipka “Intenzivno izpiranje”
• Dodana je večja količina vode, čas izpiranja se podaljša.
• Opcija je ustrezna za območja, kjer je voda zelo mehka, 

za pranje otroškega perila in za pomoč osebam z 
alergijami.

Tipka “Ožemanje”
• Vsak program ima predhodno določeno število vrtljajev 

ožemanja.
• Pritisnite tipko za nastavitev drugega števila vrtljajev 

ožemanja.
• Če ste za število vrtljajev ožemanja izbrali “0”, ste 

preklicali zaključno ožemanje, ne pa tudi vmesnih 
ožemanj med izpiranjem. Voda se samo izčrpa iz bobna.

ZAMIK VKLOPA 
“Zamik vklopa” omogoča, da pralni stroj deluje po želji 
uporabnika, npr. ponoči, ko je električna energija cenejša. 
• Ne uporabljajte tekočega detergenta.
• Izberite program, temperaturo in opcije.
• Pritisnite tipko “Zamik vklopa” na za izbiro časa zamika 

pričetka delovanja od 1 ur do 24 ur.
• Pritisnite tipko “Vklop/Pavza”. Na zaslonu utripa 

simbol odloženega začetka in pika med urami in 
minutami. Začne se odštevanje odloženega začetka.

• Po vklopu programa se prikaz časa zamika vklopa 
izklopi; nadomesti ga prikaz preostalega časa do konca 
programa.

• Če ste že pritisnili tipko “Vklop/Pavza”, lahko čas 
odloga zmanjšate s ponovnim večkratnim pritiskom na 
tipko “Zamik vklopa”.

Preklic ”Zamika vklopa”
... pred si pritisnite tipko “Vklop/Pavza”
• Obrnite gumb za izbor programov ali pritisnite tipko 

“Reset/Možganov” 
... po si pritisnite tipko “Vklop/Pavza”
• Pritisnite tipko “Vklop/Pavza”- na zaslonu se 

prenehajo prikazovati informacije o odloženem začetku.

 ZAČETEK IZVAJANJA PROGRAMA

Odprite pipo za dovod vode in pritisnite gumb “Vklop/
Pavza”. Indikatorska lučka ob gumbu “Vklop/Pavza” 
zasveti.
Zaslon prikaže preostali čas programa. Zaradi razlik v 
obremenitvi in temperaturi vstopne vode se preostali čas 
v določenih fazah programa ponovno izračuna. V tem 
primeru se na zaslonu prikaže animacija.

LUČKA “ODPRTA VRATA” 

Pred vklopom in po zaključku programa sveti lučka, ki 
obvešča, da se vrata lahko odprejo. Med delovanjem 
programa so vrata zaklenjena in jih pod nobenim pogojem 
ne smete na silo odpreti. V primeru nujne potrebe po 
odpiranju vrat med delovanjem programa si oglejte poglavje 
“Reset delujočega programa pred zaključkom”.

GUMB OTROŠKE ZAŠČITE  

Gumbe na krmilni plošči lahko blokirate in preprečite 
nedovoljeno uporabo (npr. otrokom).
• Istočasno pritisnite gumba in ju držite vsaj 3 sekunde. 

Na prikazovalniku se bo pojavil ključ.  
• Deblokiranje gumbov: opravite enak postopek.

1. 

PRIPRAVA PRALNEGA CIKLA 

Pralni stroj napolnite, zaprite vrata bobna in preverite, 
ali so pravilno zaprta. 

2. Nalijte pralno sredstvo in vse dodatke, kot je opisano na 
drugi strani in v navodilih za uporabo.  

3. Zaprite pokrov.
4. Nastavite gumb za izbiro programa na zahtevani 

program. Na zaslonu časa se pokaže trajanje izbranega 
programa (v urah in minutah), kazalnik za “Vklop/
Pavza” pa utripa. Temperaturo in hitrost ožemanja 
lahko spreminjate s pritiskom na gumbe „Temperatura“ 
in „Ožemanje“. Po zaključku programa ali če je program 
izbran, ni pa se zagnal, se pralni stroj po približno četrt 
ure samodejno izklopi. Za ponovni vklop pralnega stroja 
obrnite gumb za izbor programov na “O” in nastavite 
želeni program.

IZBIRA ŽELENE OPCIJE

Pritisnite tipko želenih možnosti - zasvetijo ustrezne 
lučke. Če kombinacija programa in dodatne opcije 
(dodatnih opcij) ni možna, lučke samodejno ugasnejo. 
Neustrezne kombinacije opcij se samodejno izklopijo.
Tipka “Barve 15°”
• Varčuje z energijo za ogrevanje vode ob ohranitvi dobrih 

rezultatov pranja. 
• Pri pranju barvnih oblačil ohranja barve. 
• Priporočljivo za normalno umazano perilo brez madežev.  
• Za doseganje dobrih rezultatov pranja uporabite pri tej 

izbiri pralna sredstva namenjena za hladno pranje. 
• Ni primerno za bombaž 70 – 95 °C.

JAVLJANJE NAPAK

V primeru napak ali nepravilnega delovanja uporabite 
“Navodilo za reševanje napak” v vaših Navodilih za 
uporabo.
“Zaprta pipa” - 
Ni vode ali pa premalo vode na vstopu.
“Servis” - 
Okvara ali nepravilno delovanje električne komponente. 
“Očistite črpalko” - 
Ne črpa umazane vode.
Na prikazovalniku utripa hitrost centrifugiranja:
Neuravnoteženost med centrifugiranjem.

• 

 KONEC PROGRAMA

Posveti lučka “Odprta vrata” in na zaslonu se prikaže 
“End”. Po približno četrt ure se pralni stroj popolnoma 
izklopi, s čimer varčuje energijo.

1. Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj “O”.
2. Zaprite pipo za dovod vode.
3. Odprite vrata in izpraznite stroj.
4. Vrata pustite priprta, da se boben lahko posuši.

INDIKACIJA PREVELIKE KOLIČINE PRALNEGA 
PRAŠKA 

Simbol se prikaže na koncu programa, če ste uporabili 
preveč pralnega praška. Pri naslednjem pranju uporabite 
manj pralnih sredstev. Če se simbol prikaže in na 
prikazovalniku je zapisano “Fod”, pranje je prekinjeno 
zaradi prevelike količine pene; poglejte “Navodila za 
reševanje napak” v Navodilih za uporabo.

1. 

SPREMINJANJE PROGRAMA IN/ALI OPCIJ  PO 
ZAČETKU PROGRAMA

Za prekinitev programa pritisnite tipko “Vklop/Pavza”. 
Lučke utripajo.

2. Po želji izberite nov program, opcijo  in drugo hitrost 
centrifuge.

3. Ponovno pritisnite tipko “Vklop/Pavza”. Novi program 
se nadaljuje od položaja, kjer se je predhodni program 
zaustavil. Pri tem programu ne dodajajte pralnega 
sredstva.

PREKLIC (RESET) DELUJOČEGA PROGRAMA 
PRED ZAKLJUČKOM

 S tipko “Reset/Možganov” prekinete program pred 
zaključkom.
• Pritisnite in nekaj sekund držite tipko “Reset/

Možganov”. Preostala voda odteče. Traja lahko nekaj 
časa, preden se odprejo vrata.

– senzorska tehnologija prilagaja vodo, energijo in trajanje programa polnitvi stroja.

Program
Tempe- 
ratura
(°C)

Napoln-
jenost
(kg)

Voda
(l)

Energija
(kWh)

brez izbire 
“Hitro”

Pribl. čas programa  
 (ur : minut) 

Približna preostala 
vsebnost vlage (%)***

brez izbire 
“Hitro”

z izbire “Hitro” 1000 vrt/min 1200 vrt/min

Mix 40 3.0 45 0.43 1:00 – 64 60
Bombaž 95 7.0 58* 2.00 2:35 2:00

65 55Bombaž 60 7.0 54 1.10 2:35 1:45
Bombaž 40 7.0 64 0.90 3:00 1:30
Sintetika 60 3.0 54* 0.89 2:15 0:59

40 36
Sintetika 40 3.0 50 0.56 2:15 0:59

Občutljivo perilo 40 1.5 50 0.55 0:45 –
Volna 40 1.0 40 0.55 0:35 –

Hitro pranje 30’ 30 3.0 42 0.25 0:30 –
Aqua Eco 40 2.5 19 0.43 1:00 –

Pisano 40 4.0 67 0.50 1:20 1:00
Jeans 40 4.0 41 0.58 1:30 1:10
Šport 30 3.0 50 0.45 2:05 1:14

Business 40 1.5 50 0.55 0:45 –
eBombaž** 60 7.0 48 0.90 4:00 –

62 44eBombaž** 60 3.5 34 0.75 2:50 –
eBombaž** 40 3.5 34 0.65 2:50 –

Vrednosti porabe so bile izmerjene pri normalnih pogojih v skladu s standardom IEC/EN 60 456. Podatki za porabo v posameznih gospodinjstvih se 
lahko razlikujejo od vrednosti iz tabele zaradi različnega tlaka in temperature vode, količine in vrste perila. Poraba vode in energije velja za standardno 
nastavitev načina dela programov; izbor posebnih funkcij ali sprememba hitrosti vrtenja oziroma temperature to porabo spremenijo.

 Trajanje programa se lahko razlikuje od zgoraj navedenih vrednosti, ker je odvisno o dejansko uporabljenih pogojev dela 
 (glej “Vodič za odstranjevanje napak” v vaših Navodilih za uporabo.
* Za znižanje temperature vode se doda nekaj mrzle vode ob koncu glavnega cikla pranja, preden vodna črpalka izčrpa vodo.
** Referenčni programi za Energijsko nalepko. Zaradi varčevanja z energijo lahko dejanska temperatura vode odstopa od navedene.
*** Po koncu programa in ožemanju pri maksimalnem številu vrtljajev, v osnovni programski nastavitvi.


