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Dieses Produkt wurde mit Hilfe neuester Technologie unter umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt.
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1 Allgemeine Sicherheitshinweise
Dieser Abschnitt enthält Sicherheitsanweisungen, die bei der Verhinderung 
von Verletzungen und Materialschäden helfen können. Alle Arten von 
Garantien erlöschen, falls diese Anweisungen nicht beachtet werden.

1.1 Vermeidung von Personen- und Sachschäden
u Stellen Sie das Produkt niemals auf einen Teppichboden. Elektrische Teile 

überhitzen, da Luft nicht unter dem Gerät zirkulieren kann. Dies kann zu 
Problemen mit Ihrem Gerät führen.

u Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
u Lassen Sie Installations- und Reparaturarbeiten grundsätzlich vom 

autorisierten Kundendienst ausführen. Der Hersteller haftet nicht bei 
Schäden, die durch Aktivitäten nicht autorisierter Personen entstehen.

u Wasserzulauf- und Wasserablaufschläuche müssen fixiert und dürfen nicht 
beschädigt werden. Andernfalls kann Wasser lecken.

u Öffnen Sie niemals die Tür des Gerätes, nehmen Sie niemals den Filter 
heraus, wenn sich noch Wasser im Produkt befindet. Andernfalls besteht 
Überschwemmungsgefahr und Verletzungsgefahr durch heißes Wasser.

u Versuchen Sie niemals, die Waschmaschinentür mit Gewalt zu öffnen. 
Die Tür lässt sich erst ein paar Minuten nach dem Ende des Waschzyklus 
öffnen. Falls Sie versuchen, die Tür gewaltsam zu öffnen, können Tür und 
Sperrmechanismus beschädigt werden.

u Verwenden Sie ausschließlich für Waschmaschinen geeignete Waschmittel, 
Weichspüler und Zusatzstoffe.

u Halten Sie sich an die Hinweise auf Pflegeetiketten und auf der 
Waschmittelpackung.

1.2 Sicherheit von Kindern
u Dieses Produkt kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren sowie 

von Personen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten 
vermindert sind oder die einen Mangel an Erfahrung und Kenntnissen 
aufweisen, verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt bzw. über den sicheren 
Umgang mit dem Gerät und den damit verbundenen Gefahren unterrichtet 
wurden. Kinder dürfen niemals mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern 
sie nicht beaufsichtigt werden. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten 
werden, es sei denn sie befinden sich unter ständiger Beaufsichtigung.

u Verpackungsmaterialien können für Kinder gefährlich sein. Lagern Sie 
sämtliche Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort und außerhalb 
der Reichweite von Kindern.
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u Elektrogeräte können für Kinder gefährlich sein. Halten Sie Kinder im 
Betrieb daher unbedingt vom Gerät fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem 
Gerät spielen. Nutzen Sie die Kindersicherung, damit Kinder das Gerät nicht 
manipulieren können.

u Vergessen Sie nicht, die Tür des Gerätes zu schließen, wenn Sie den Raum 
verlassen.

u Bewahren Sie alle Wasch- und Zusatzmittel an einem sicheren Ort außerhalb 
der Reichweite von Kindern auf, beispielsweise indem Sie den Deckel 
des Waschmittelbehälters schließen oder die Waschmittelverpackung 
versiegeln.

1.3 Elektrische Sicherheit
u Bei Fehlfunktionen darf das Gerät erst dann wieder in Betrieb genommen 

werden, nachdem es durch den autorisierten Kundendienst repariert wurde. 
Es besteht Stromschlaggefahr!

u Nach einem Stromausfall setzt das Gerät den Betrieb wieder automatisch 
fort. Wenn Sie ein Programm abbrechen möchten, schauen Sie sich bitte 
den Abschnitt „Programm abbrechen“ an.

u Schließen Sie das Gerät an eine durch eine 16-A-Sicherung geschützte 
geerdete Steckdose an. Die Installation der Schutzerde muss grundsätzlich 
von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden. Wir haften nicht für 
jegliche Schäden, die durch mangelhafte, nicht den örtlichen Vorschriften 
entsprechende, Erdung entstehen.

u Sprühen Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf das Gerät! 
Es besteht Stromschlaggefahr!

u Berühren Sie den Netzstecker niemals mit feuchten oder gar nassen 
Händen! Greifen Sie zum Ziehen des Netzkabels niemals am Kabel; halten 
Sie immer den Anschluss am Gerät mit einer Hand und ziehen den Stecker 
mit der anderen Hand heraus.

u Vor Aufstellung, Wartung, Reinigung und vor Reparaturen muss unbedingt 
der Netzstecker gezogen werden.

u Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung möglicher 
Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten 
Person (idealerweise einem Elektriker) bzw. einer vom Importeur 
zugewiesenen Person ersetzt werden.



5 / DEWaschmaschine / Bedienungsanleitung

2 Wichtige Hinweise zur Umwelt

2.1 Konformität mit WEEE-Richtlinie
Dieses Produkt stimmt mit der WEEE-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft (2012/19/EG) 
überein.  Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische 
Altgeräte (WEEE).
Dieses Produkt wurde mit hochwertigen Teilen und Materialein gefertigt, die recyclingfähig sind 
und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Einsatzzeit 
nicht mit dem regulären Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling 
elektrischer und elektronischer Geräte. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach 
diesen Stellen. 

Konformität mit RoHS-Richtlinie:
Das von Ihnen erworbene Produkt stimmt mit der RoHS-Richtlinie der EU überein (2011/65/EG).  Es enthält 
keine in der Richtlinie angegebenen schädlichen und verbotenen Materialien.

2.2 Verpackungsinformationen
Verpackungsmaterialien des Produktes werden aus recyclingfähigen Materialien entsprechend unseren 
nationalen Umweltrichtlinien hergestellt. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht über den Haus- 
oder anderen Müll. Bringen Sie sie zu den von örtlichen Behörden zugewiesenen Sammelstellen für 
Verpackungsmaterialien.

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

•	 Dieses	Produkt	wurde	für	den	Hausgebrauch	entwickelt.	Es	darf	nicht	für	kommerzielle	Zwecke	und	nicht	
außerhalb seines bestimmungsgemäßen Einsatzgebietes eingesetzt werden.

•	 Das	Gerät	darf	nur	zum	Waschen	und	Spülen	von	Textilien	verwendet	werden,	die	entsprechend	
gekennzeichnet sind.

•	 Der	Hersteller	haftet	nicht	bei	Schäden,	die	durch	falschen	Gebrauch	oder	unsachgemäßen	Transport	
entstehen.

•	 Die	Einsatzzeit	Ihres	Gerätes	beträgt	10	Jahre.	In	diesem	Zeitraum	erhalten	Sie	Original-Ersatzteile,	damit	
Ihr Gerät seine Funktion stets optimal erfüllen kann.

1.4 Richtiger Umgang mit heißen Oberflächen
Während des Waschens bei hohen Temperaturen 
wird das Glas der Tür heiß. Daher sollten Sie 
Kinder während des Waschens von der Gerätetür 
fernhalten, damit sie diese nicht berühren.
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4 Technische Daten

Gemäß Verordnung der Kommission (EU) Nr. 1061/2010
Herstellername oder Marken Beko

Modellname WMY 71483 LMB2

Nennkapazität (kg) 7

Energieeffizienzklasse / Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) A+++

Jährlicher Energieverbrauch (kWh) (1) 169

Energieverbrauch des 60 °C-Buntwäsche Eco standardprogramms bei voller Beladung (kWh) 0.968

Energieverbrauch des 60 °C-Buntwäsche Eco standardprogramms bei teilweiser Beladung (kWh) 0.590

Energieverbrauch des 40°C-Buntwäsche Eco standardprogramms bei teilweiser Beladung (kWh) 0.590

Energieverbrauch im abgeschalteten Zustand (W) 0.500

Energieverbrauch im eingeschalteten Zustand (Bereitschaft) (W) 0.500

Jährlicher Wasserverbrauch (l) (2) 9020

Schleudertrocknen-Effizienzklasse / Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) B

Maximale Schleudergeschwindigkeit (U/min) 1400

Restfeuchtigkeit (%) 53

Buntwäsche Eco standardprogramm (3) Buntwäsche Eco 60°C und 
40°C

Programmdauer des 60 °C-Buntwäsche Eco standardprogramms bei voller Beladung (Min.) 208

Programmdauer des 60°C-Buntwäsche Eco standardprogramms bei teilweiser Beladung (Min.) 183

Programmdauer des 40 °C-Buntwäsche Eco standardprogramms bei teilweiser Beladung (Min.) 183

Dauer Bereitschaftsmodus (Min.) N/A

Per Luft übertragenes Betriebsgeräusch Waschen/Schleudern (dB) 54/75

Eingebaut No

Höhe (cm) 84

Breite (cm) 60

Tiefe (cm) 50

Nettogewicht (±4 kg) 70

Einzelwassereinlass/Doppelwassereinlass
•	/	-

•	Verfügbar

Stromversorgung (V/Hz) 230 V / 50Hz

Maximaler Strom (A) 10

Gesamtleistung (W) 2200

Hauptmodellcode 1010
(1) Der Energieverbrauch basiert auf 220 Standardwaschzyklen der Buntwäsche Eco programme bei 60 °C und 40 °C bei voller und teilweiser 
Beladung sowie dem Verbrauch der Betriebsmodi mit geringem Energiebedarf. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art und Weise der 
Nutzung des Gerätes ab.
(2) Der Wasserverbrauch basiert auf 220 Standardwaschzyklen der Buntwäsche Eco programme bei 60 °C und 40 °C bei voller und teilweiser 
Beladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art und Weise der Nutzung des Gerätes ab.
(3) „60 °C-Buntwäsche Eco standardprogramm“ und „40 °C-Baumwollstandardprogramm“ sind die Standardwaschprogramme, auf denen die 
Angaben des Kennzeichnungsschildes und des Datenblattes beruhen. Diese Programme eignen sich zum Reinigen normal verschmutzter Textilien 
und zählen hinsichtlich ihres kombinierten Energie- und Wasserverbrauches zu den effizientesten Programmen. 

Im Zuge der Qualitätsverbesserung können sich die technischen Daten dieses Gerätes ohne Vorankündigung ändern.
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4.1 Installation
•	 Lassen	Sie	Ihr	Gerät	vom	autorisierten	Kundendienst	in	Ihrer	Nähe	installieren.	
•	 Die	Vorbereitung	des	Aufstellungsortes,	der	Wasserzu-	und	-ableitung	sowie	des	elektrischen	Anschlusses	

sind Sache des Kunden. 
•	 Achten	Sie	darauf,	dass	Wasserzulauf-	und	-ablaufschläuche	sowie	das	Netzkabel	nicht	geknickt	und	nicht	

anderweitig beschädigt werden, wenn Sie das Gerät nach dem Anschluss an Ort und Stelle rücken oder es 
reinigen. 

•	 Stellen	Sie	sicher,	dass	Aufstellung	und	elektronische	Anschlüsse	des	Produktes	von	einem	autorisierten	
Kundendienstmitarbeiter durchgeführt werden. Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch den 
Eingriff nicht autorisierter Personen entstehen. 

•	 Untersuchen	Sie	das	Gerät	vor	der	Installation	auf	eventuelle,	sichtbare	Defekte.	Falls	Defekte	vorliegen,	
darf das Gerät nicht installiert werden. Beschädigte Geräte können gefährlich sein.

4.1.1 Der richtige Aufstellungsort
•	 Stellen	Sie	das	Produkt	auf	einen	harten	und	ebenen	Untergrund.	Stellen	Sie	es	nicht	auf	einen	langflorigen	

Teppich oder vergleichbare Oberflächen.
•	 Eine	Kombination	aus	Waschmaschine	und	Trockner	kann	–	voll	beladen	–	bis	180	kg	Gewicht	erreichen.	

Stellen Sie das Gerät auf einem stabilen, ebenen Untergrund auf, der das Gewicht der Maschine(n) mühelos 
tragen kann!

•	 Stellen	Sie	das	Gerät	nicht	auf	das	Netzkabel.
•	 Stellen	Sie	das	Gerät	nicht	an	Orten	auf,	an	denen	die	Temperatur	unter	0	°C	abfallen	kann.
•	 Halten	Sie	einen	Mindestabstand	von	1	cm	zwischen	Maschine	und	Mobiliar	ein.
•	 	Stellen	Sie	das	Produkt	auf	einem	erhöhten	Untergrund	nicht	an	einer	Kante	oder	auf	einer	Plattform	auf.

4.1.2 Transportstabilisatoren entfernen

Zum Entfernen der Transportstabilisatoren neigen Sie die Maschine etwas 
nach hinten. Entfernen Sie die Stabilisatoren durch Ziehen am Band. 
Führen Sie diese Arbeit nicht alleine durch. 

4.1.3 Transportsicherungen entfernen
1 Lösen Sie alle Sicherungen mit einem geeigneten Schlüssel, bis sie sich frei drehen lassen (C).
2 Entfernen Sie die Transportsicherungen, indem Sie diese vorsichtig herausdrehen.
3 Setzen Sie die Kunststoffabdeckungen (diese finden Sie in der Tüte mit der Bedienungsanleitung) in die 

Löcher an der Rückwand ein. (P)

A ACHTUNG: Entfernen Sie die Transportsicherungen vor der Inbetriebnahme der Waschmaschine! Andernfalls kann das 
Produkt beschädigt werden.

C
Bewahren Sie die Transportsicherungen an einem sicheren Ort auf. Sie brauchen sie, wenn Sie die Waschmaschine zukünftig 
transportieren möchten.

Bringen Sie die Transportsicherungen (Bolzen) wieder an, indem Sie die Schritte zur Demontage in umgekehrter Reihenfolge 
durchführen.

Transportieren Sie das Gerät niemals ohne korrekt angebrachte Transportsicherungen!
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4.1.4 Wasseranschluss

C
Die Maschine benötigt zum Arbeiten einen Wasserdruck zwischen 1 und 10 bar (0,1 bis 10 MPa). (In der Praxis bedeutet 
dies, dass innerhalb einer Minute 10 bis 80 Liter Wasser aus dem voll geöffneten Wasserhahn laufen müssen, damit Ihre 
Maschine richtig arbeiten kann.) Falls der Wasserdruck höher sein sollte, verwenden Sie ein Druckreduzierventil.

Wenn Sie ein Gerät mit doppeltem Wasserzulauf mit nur einem Wasserzulauf (Kaltwasser) nutzen möchten, muss der 
mitgelieferte Stopfen am Warmwasserzulaufventil installiert werden. (Dies gilt für Geräte, die mit einem Blindstopfen geliefert 
werden.)

A
ACHTUNG: Modelle mit einzelnem Wasserzulauf sollten nicht an den Warmwasserhahn angeschlossen werden. Falls 
Sie	dies	dennoch	versuchen,	wird	Ihre	Wäsche	beschädigt	–	oder	das	Gerät	wechselt	in	den	Sicherheitsmodus	und	arbeitet	
nicht.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine alten oder gebrauchten Wassereinlaufschläuche mit Ihrem neuen Gerät. Diese können 
zu Verschmutzungen Ihrer Wäsche führen.

Schließen Sie die mit der Maschine gelieferten Spezialwasserzulaufschläuche an die 
Wasserzuläufe des Gerätes an. Der rote Schlauch (links) dient als Warmwassereinlass 
(maximal 90 °C), der blaue Schlauch (rechts) als Kaltwassereinlass (maximal 25 °C). 
Stellen Sie sicher, dass Heiß- und Kaltwasserhähne bei Installation des Produktes richtig 
angeschlossen werden. Andernfalls kommt Ihre Wäsche am Ende des Waschvorgangs 
eventuell heiß aus der Maschine und verschleißt schneller.

1 Ziehen Sie die Muttern des Schlauches von Hand fest. Ziehen Sie 
die Muttern niemals mit einem Werkzeugen an.

2 Sobald der Schlauchanschluss abgeschlossen ist, prüfen Sie an 
die Anschlusspunkten auf Lecks, indem Sie die Wasserhähne 
vollständig öffnen. Falls Wasser austreten sollte, drehen Sie den 
Hahn zu und lösen anschließend die Mutter. Überprüfen Sie die 
Dichtung und ziehen Sie die Mutter anschließend wieder gut an. 
Halten Sie zur Vermeidung von Wasserlecks und damit verbundenen 
Schäden die Wasserhähne bei Nichtbenutzung des Produktes 
geschlossen.

4.1.5 Ablaufschlauch an Ablauf anschließen
•	 Schließen	Sie	das	Ende	des	Ablaufschlauchs	direkt	an	den	Wasserablauf	(Abfluss),	ein	WC	oder	eine	

Badewanne an. 

A
ACHTUNG: Ansonsten kann es zu Überschwemmungen kommen, falls sich der Ablaufschlauch beim Abpumpen des 
Wassers lösen sollte. Bei hohen Waschtemperaturen besteht Verbrühungsgefahr! Sie können solche Situationen verhindern 
und sicherstellen, dass Wasserzulauf und Abpumpen problemlos funktionieren, indem Sie den Ablaufschlauch sicher 
fixieren.

10
0c

m

40
cm

•	Verbinden	Sie	den	Ablaufschlauch	auf	einer	
Mindesthöhe von 40 cm und einer Maximalhöhe von 100 
cm.
•	Wenn	der	Ablaufschlauch	zuerst	am	Boden	(bis	etwa	
40 cm über dem Boden) und danach wieder nach oben 
verläuft, kann es zu Schwierigkeiten beim Wasserablauf 
kommen; es kann vorkommen, dass die Wäsche beim 
Herausnehmen noch sehr nass ist. Halten Sie sich 
deshalb an die in der Abbildung angegebenen Höhen.

•	 Damit	kein	verschmutztes	Wasser	in	die	Maschine	zurücklaufen	kann	und	um	der	Maschine	das	Abpumpen	
zu erleichtern, darf das Ende des Schlauches nur maximal 15 cm tief in den Ablauf eingeführt werden. Falls 
das Schlauchende zu lang sein sollte, schneiden Sie ein Stück ab.

•	 Das	Schlauchende	sollte	nicht	gebogen	werden,	es	sollte	nicht	darauf	getreten	werden	und	es	darf	nicht	
zwischen Ablauf und Maschine eingeklemmt werden.
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•	 Falls	der	Schlauch	zu	kurz	sein	sollte,	können	Sie	einen	Original-Verlängerungsschlauch	verwenden.	Die	
Gesamtlänge des Schlauches ab Austrittspunkt aus der Maschine darf 3,2 m nicht überschreiten. Um 
ein Auslaufen von Wasser zu vermeiden, müssen Ablaufschlauch und Verlängerungsschlauch mit einer 
passenden Schelle gesichert werden, damit sich die Verbindung nicht lösen und kein Wasser austreten 
kann.

4.1.6 Füße einstellen

A
ACHTUNG: Damit Ihre Maschine leise und vibrationsfrei arbeiten kann, muss sie absolut gerade und ausbalanciert 
stehen. Sie balancieren die Maschine aus, indem Sie die Füße entsprechend einstellen. Sollte das Gerät nicht fest und 
gerade stehen, kann es sich im Betrieb bewegen, stark vibrieren und gegen andere Gegenstände oder Möbelstücke stoßen.

ACHTUNG: Lösen Sie die Kontermuttern grundsätzlich nur mit den Händen, benutzen Sie keinerlei Werkzeuge dafür. 
Andernfalls kann es zu Beschädigungen kommen.

1 Lösen Sie die Kontermuttern an den Füßen von Hand.
2 Stellen Sie die Füße so ein, dass das Gerät stabil und absolut gerade steht.
3 Ziehen Sie die Kontermuttern anschließend mit der Hand an.

4.1.7 Elektrischer Anschluss
Schließen Sie das Gerät an eine durch eine 16-A-Sicherung geschützte geerdete Steckdose an. Wir haften 
nicht für jegliche Schäden, die durch mangelhafte, nicht den örtlichen Vorschriften entsprechende Erdung 
entstehen.
•	 Der	Anschluss	muss	gemäß	örtlichen	Vorschriften	erfolgen.
•	 Der	Netzstecker	muss	nach	der	Installation	frei	zugänglich	bleiben.
•	 Falls	Ihre	Stromversorgung	mit	einer	geringeren	als	einer	16-A-Sicherung	ausgestattet	ist,	lassen	Sie	eine	

16-A-Sicherung durch einen qualifizierten Elektriker installieren.
•	 Die	im	Abschnitt	„Technische	Daten“	angegebene	Spannung	muss	mit	Ihrer	Netzspannung	übereinstimmen.
•	 Schließen	Sie	das	Gerät	nicht	über	Verlängerungskabel	oder	Mehrfachsteckdosen	an.

B ACHTUNG: Beschädigte Netzkabel müssen durch den autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

4.1.8 Erste Benutzung

Bevor Sie Ihr neues Gerät zum ersten Mal benutzen, machen Sie sich 
unbedingt mit Abschnitt „Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt“ 
und den Anweisungen im Abschnitt „Installation/Aufstellung“ vertraut.
Bereiten Sie die Maschine entsprechend vor, indem Sie zuerst das 
Trommelreinigung-Programm ausführen. Falls dieses Programm an 
Ihrer Maschine nicht verfügbar ist, wenden Sie die in Abschnitt 4.4.2 
beschriebene Methode an.

C
Verwenden Sie nur für Waschmaschinen geeignete Kalkentferner.

Eventuell befindet sich noch etwas Wasser in der Trommel. Dies liegt daran, dass das Gerät vor der Auslieferung noch einmal 
gründlich geprüft wurde. Ihrer Maschine schadet dies nicht.
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4.2 Vorbereitung

4.2.1 Wäsche sortieren
* Sortieren Sie die Wäsche nach Textilientyp, Farbe, Verschmutzungsgrad und zulässiger Waschtemperatur.
* Halten Sie sich grundsätzlich an die Angaben auf den Pflegeetiketten.

4.2.2 Wäsche vorbereiten
•	 Wäsche	mit	Metallteilen	wie	Büstenhalter,	Gürtelschnallen	und	Metallknöpfe	beschädigen	die	Maschine.	

Entfernen Sie die Metallteile oder waschen Sie die Textilien in einem Wäschebeutel oder einem 
Kissenbezug.

•	 Leeren	Sie	sämtliche	Taschen	komplett	aus	und	entfernen	Sie	Münzen,	Kugelschreiber,	Büroklammern,	
Papiertaschentücher und ähnliche Dinge, bevor Sie die Wäsche in die Maschine geben. Drehen Sie 
Taschen auf links, entfernen Sie Fusseln. Fremdkörper können das Gerät beschädigen und zu lauten 
Betriebsgeräuschen führen.

•	 Geben	Sie	sehr	kleine	Textilien	wie	Kinder-	und	Nylonstrümpfe	in	einen	Wäschebeutel	oder	Kissenbezug.
•	 Drücken	Sie	Vorhänge	nicht	zusammen,	wenn	Sie	diese	in	die	Maschine	geben.	Bei	Vorhängen	entfernen	

Sie zuvor sämtliche Applikationen und sonstige nicht textile Teile.
•	 Schließen	Sie	Reißverschlüsse,	nähen	Sie	lose	Knöpfe	an	und	reparieren	Sie	Risse	und	sonstige	Defekte.
•	 Waschen	Sie	Textilien,	die	mit	„maschinenwaschbar“	oder	„Handwäsche“	gekennzeichnet	sind,	

ausschließlich mit dem passenden Waschprogramm.
•	 Waschen	Sie	bunte	und	weiße	Textilien	nicht	zusammen.	Neue,	intensiv	gefärbte	Baumwollsachen	(z.	B.	

schwarze Jeans) können beim Waschen stark abfärben. Waschen Sie solche Wäschestücke grundsätzlich 
separat.

•	 Hartnäckige	Verschmutzungen	müssen	vor	dem	Waschen	richtig	behandelt	werden.	Fragen	Sie	im	
Zweifelsfall bei einer chemischen Reinigung nach.

•	 Verwenden	Sie	nur	Färbemittel	/	Farbwechsler	und	Entkalker,	die	für	Maschinenwäsche	geeignet	sind.	
Beachten Sie dabei immer die Hinweise auf der Verpackung.

•	 Waschen	Sie	Hosen	und	empfindliche	Kleidungsstücke	„auf	links“,	also	mit	der	Innenseite	nach	außen.
•	 Legen	Sie	Wäschestücke	aus	Angorawolle	vor	dem	Waschen	ein	paar	Stunden	in	das	Gefrierfach	Ihres	

Kühlschranks. Dadurch bilden sich weniger Knötchen im Material.
•	 Wäsche,	die	mit	Substanzen	wie	Mehl,	Kalk,	Milchpulver	oder	ähnlichen	Dingen	verunreinigt	ist,	muss	

zuvor gründlich ausgeschüttelt werden, bevor sie in die Maschine gegeben wird. Andernfalls können sich 
staub- oder pulverförmige Substanzen innerhalb der Maschine ablagern und im Laufe der Zeit Schäden 
verursachen.

4.2.3 Tipps zum Energiesparen
Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, Ihr neues Gerät ökologisch sinnvoll und energiesparend einzusetzen.
•	 Nutzen	Sie	möglichst	die	maximale	Beladung	des	jeweiligen	Programms	–	dabei	jedoch	nicht	überladen.	

Schauen Sie sich die „Programm- und Verbrauchstabelle“ an. Schauen Sie in die „Programm- und 
Verbrauchstabelle“.

•	 Beachten	Sie	grundsätzlich	die	Hinweise	auf	den	Waschmittelpackungen.
•	 Waschen	Sie	leicht	verschmutzte	Wäsche	bei	niedrigen	Temperaturen.
•	 Nutzen	Sie	schnelle	Programme,	wenn	Sie	nur	geringe	Mengen	leicht	verschmutzter	Wäsche	waschen.
•	 Verzichten	Sie	bei	nur	leicht	verschmutzter	Wäsche	auf	Vorwäsche	und	hohe	Temperaturen.
•	 Wenn	Sie	Ihre	Wäsche	in	einem	Wäschetrockner	trocknen	möchten,	wählen	Sie	beim	Waschen	die	

höchstmögliche Schleudergeschwindigkeit. 
•	 Verwenden	Sie	nicht	mehr	als	die	auf	der	Verpackung	empfohlene	Waschmittelmenge.

4.2.4 Wäsche in die Maschine geben
1. Öffnen Sie die Tür.
2. Geben Sie die Wäschestücke locker in die Maschine.
3. Schließen Sie die Tür, sodass Sie ein Schließgeräusch hören. Vergewissern Sie sich, dass nichts in der Tür 

eingeklemmt wurde. Bei laufender Maschine wird die Gerätetür gesperrt. Die Tür kann erst eine Weile nach 
dem Abschluss des Programms geöffnet werden.
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4.2.5 Die richtige Wäschemenge
Die maximale Ladungskapazität (Wäschemenge) hängt vom Textilientyp, dem Verschmutzungsgrad und dem 
gewünschten Waschprogramm ab.
Die Maschine reguliert die Wassermenge automatisch je nach Wäschevolumen.

A Warnung: Halten Sie sich an die Hinweise in der „Programm- und Verbrauchstabelle“. Bei Überlastung nimmt die 
Waschleistung ab. Zusätzlich kann es zu starker Geräuschentwicklung und zu Vibrationen kommen.

4.2.6 Waschmittel und Weichspüler verwenden

C
Lesen Sie beim Einsatz von Waschmittel, Weichspüler, Stärke, Färbemittel, Bleichmittel oder Kalkentferner aufmerksam 
die Dosierungsanweisungen auf der Verpackung, halten Sie sich an die Dosierungsempfehlungen. Verwenden Sie einen 
Messbecher, falls vorhanden.

132

Die Waschmittelschublade besteht aus drei Fächern:
–	(1)	für	Vorwaschmittel
–	(2)	für	Hauptwaschmittel
–	(3)	für	Weichspüler
–		( ) im Weichspülerfach befindet sich zusätzlich ein 

Siphon.

Waschmittel, Weichspüler und andere Reinigungsmittel
•	 Geben	Sie	Waschmittel	und	Weichspüler	in	die	Maschine,	bevor	Sie	das	Waschprogramm	starten.
•	 Lassen	Sie	die	Waschmittelschubfach	während	des	Waschgangs	nicht	offen!
•	 Wenn	Sie	ein	Programm	ohne	Vorwäsche	nutzen,	füllen	Sie	kein	Waschmittel	in	das	Vorwaschmittelfach	

(Fach I) ein. I) ein. 
•	 Wenn	Sie	ein	Programm	mit	Vorwäsche	nutzen,	füllen	Sie	kein	Flüssigwaschmittel	in	das	

Vorwaschmittelfach (Fach I) ein.
•	 Wenn	Sie	Waschmittel	im	Säckchen	oder	in	einer	Dosierkugel	zur	Wäsche	geben,	sollten	Sie	grundsätzlich	

auf eine Vorwäsche verzichten. Geben Sie das Waschmittelsäckchen oder die Dosierkugel direkt zur Wäsche 
in die Maschine.

Wenn Sie Flüssigwaschmittel verwenden, vergessen Sie nicht, den Flüssigwaschmittelbehälter in das 
Hauptwaschmittelfach (Fach II) zu geben.

Der richtige Waschmitteltyp
Die richtige Waschmittelauswahl hängt von Typ und Farbe der Textilien ab.
•	 Für	Buntwäsche	und	Weißwäsche	sollten	Sie	unterschiedliche	Waschmittel	benutzen.
•	 Waschen	Sie	empfindliche	Textilien	ausschließlich	mit	speziellen	Waschmitteln	(spezielle	

Flüssigwaschmittel, Wollshampoo, usw.), die speziell auf den jeweiligen Textilientyp abgestimmt sind. 
•	 Für	dunkle	Wäsche	und	Bettzeug	empfehlen	wir	Flüssigwaschmittel.
•	 Wollsachen	waschen	Sie	mit	einem	speziellen	Wollwaschmittel.

A ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich Waschmittel, die speziell für Waschmaschinen hergestellt wurden.

ACHTUNG: Verzichten Sie auf Seifenpulver.

Die richtige Waschmittelmenge
Die richtige Waschmittelmenge hängt von der Wäschemenge, dem Verschmutzungsgrad und der Wasserhärte 
ab.
•	 Benutzen	Sie	nicht	mehr	Waschmittel	als	auf	der	jeweiligen	Verpackung	angegeben;	Sie	verhindern	damit	

übermäßige Schaumbildung und schlechtes Ausspülen. Außerdem sparen Sie Geld und leisten einen 
Beitrag zum Umweltschutz, wenn Sie nur so viel Waschmittel wie nötig verwenden.
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•	 Verwenden	Sie	weniger	Waschmittel,	wenn	Sie	nur	geringe	Wäschemengen	oder	nur	leicht	verschmutzte	
Kleidung waschen.

Weichspüler
Gießen Sie den Weichspüler in das Weichspülerfach der Waschmittelschublade.
•	 Füllen	Sie	Weichspüler	nicht	über	die	Maximalmarkierung	(>	max	<)	im	Weichspülerfach	hinaus	ein.
•	 Falls	der	Weichspüler	fest	geworden	ist,	lösen	Sie	den	Weichspüler	in	etwas	Wasser	auf,	bevor	Sie	ihn	in	die	

Schublade geben.

Flüssigwaschmittel
Bei Flüssigwaschmitteln mit Flüssigwaschmittelbehälter:

•	 Stecken	Sie	den	Flüssigwaschmittelbehälter	in	
Fach II.

•	 Falls	das	Flüssigwaschmittel	fest	geworden	ist,	
lösen Sie den Weichspüler in etwas Wasser auf, 
bevor Sie ihn in den Waschmittelbehälter geben.

Flüssigwaschmittel, ohne Flüssigwaschmittelbehälter:
•	 Benutzen	Sie	Flüssigwaschmittel	nicht	als	Vorwaschmittel.
•	 Flüssigwaschmittel	können	Flecken	in	der	Kleidung	verursachen,	wenn	Sie	solche	Waschmittel	in	

Kombination mit der Zeitverzögerungsfunktion benutzen. Verzichten Sie daher grundsätzlich auf 
Flüssigwaschmittel, wenn Sie mit der Zeitverzögerung arbeiten.

Gel- und Tab-Waschmittel
•	 Wenn	Sie	dünnflüssige	Gel-Waschmittel	verwenden	und	Ihre	Maschine	nicht	über	einen	speziellen	

Flüssigwaschmittelbehälter verfügt, geben Sie das Flüssigwaschmittel in das Hauptwaschmittelfach, sobald 
das Wasser einläuft. Ist Ihre Maschine mit einem Flüssigwaschmittelbehälter ausgestattet, geben Sie das 
Waschmittel in den Behälter, bevor Sie das Programm starten.

•	 Bei	dickflüssigem	Gel-Waschmittel	und	bei	Waschmittelkapseln	geben	Sie	das	Waschmittel	vor	
Programmstart direkt zur Wäsche in die Trommel.

•	 Waschmittel	in	Tablettenform	geben	Sie	entweder	in	das	Hauptwäschefach	(Fach	II)	oder	direkt	zur	Wäsche	
in die Trommel.

Stärke
•	 Geben	Sie	Stärke	(Flüssig-	oder	Pulverform)	bzw.	Färbemittel	in	das	Weichspülerfach.
 Verwenden Sie Weichspüler und Stärke niemals gemeinsam in einem Waschprogramm.
 Wischen Sie das Innere der Trommel mit einem sauberen, feuchten Tuch ab, wenn Sie Wäschestärke 

verwendet haben.
Kalkentferner
•		Bei	Bedarf	verwenden	Sie	einen	speziell	für	Waschmaschinen	hergestellten	Kalkentferner.	
Bleichmittel
 Wählen Sie ein Programm mit Vorwäsche, geben Sie das Bleichmittel zu Beginn der Vorwäsche hinzu. Kein 

Waschmittel in das Vorwäschefach geben. Alternativ können Sie ein Programm mit Extraspülen wählen und 
das Bleichmittel beim ersten Spülungsschritt in das Waschmittelfach geben.

•	 Vermischen	Sie	niemals	Bleichmittel	und	Waschmittel	miteinander.
•	 Verwenden	Sie	lediglich	eine	geringe	Menge	(etwa	50	ml)	Bleichmittel,	spülen	Sie	die	Wäsche	anschließend	

sehr gut aus, damit es nicht zu Hautreizungen kommt. Geben Sie Bleichmittel niemals direkt auf die 
Wäsche, behandeln Sie Buntwäsche nicht mit Bleichmitteln. 

•	 Wählen	Sie	bei	Verwendung	von	sauerstoffbasierten	Bleichmitteln	ein	Programm,	das	die	Wäsche	bei	
niedrigen Temperaturen wäscht. 

•	 Sauerstoffbasierte	Bleichmittel	können	mit	Waschmittel	verwendet	werden;	wenn	beides	jedoch	nicht	
die gleiche Konsistenz aufweist, geben Sie zunächst Waschmittel in Fach II in der Waschmittelschublade 
und warten, bis die Maschine das Waschmittel herausspült, während die Maschine Wasser aufnimmt. 
Anschließend geben Sie das Bleichmittel in dasselbe Fach, während die Maschine noch Wasser aufnimmt.
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4.2.7 Nützliche Tipps zum Waschen
Kleidung

Helle Farben und 
Weißwäsche Farben Schwarzes/

Dunkles
Pflegeleicht/
Wolle/Seide

(Empfohlene 
Temperaturen je nach 
Verschmutzungsgrad: 40 
–	90	°C)

(Empfohlene Temperaturen je 
nach Verschmutzungsgrad: 
Kalt	–	40	°C)

(Empfohlene 
Temperaturen je nach 
Verschmutzungsgrad: 
Kalt	–	40	°C)

(Empfohlene 
Temperaturen je nach 
Verschmutzungsgrad: 
Kalt	–	30	°C)

Ve
rs

ch
m

ut
zu

ng
sg

ra
d

Stark 
verschmutzt

(hartnäckige Flecken wie 
Gras, Kaffee, Früchte 
und Blut)

Bei solchen 
Verschmutzungen kann 
es erforderlich sein, die 
Flecken zuvor zu behandeln 
oder ein Programm mit 
Vorwäsche auszuwählen. 
Für Weißwäsche 
geeignete Pulver- und 
Flüssigwaschmittel können 
bei für stark verschmutzte 
Kleidung empfohlenen 
Dosierungen verwendet 
werden. Wir empfehlen 
Pulverwaschmittel 
zum Entfernen von 
Verschmutzungen durch 
Ton oder Erde sowie bei 
Verschmutzungen, die gut 
auf Bleichmittel reagieren. 

Für Buntwäsche 
geeignete Pulver- und 
Flüssigwaschmittel können 
bei für stark verschmutzte 
Kleidung empfohlenen 
Dosierungen verwendet 
werden. Wir empfehlen 
Pulverwaschmittel 
zum Entfernen von 
Verschmutzungen durch 
Ton oder Erde sowie bei 
Verschmutzungen, die gut 
auf Bleichmittel reagieren. 
Nutzen Sie Waschmittel ohne 
Bleichmittelzusatz.

Für Buntwäsche 
und Dunkles 
geeignete Pulver- und 
Flüssigwaschmittel 
können bei für 
stark verschmutzte 
Kleidung empfohlenen 
Dosierungen verwendet 
werden.

Bevorzugen Sie 
Flüssigwaschmittel für 
Feinwäsche. Woll- und 
Seidentextilien müssen 
mit einem speziellen 
Wollwaschmittel 
gewaschen werden.

Normal 
verschmutzt
(beispielsweise 
Kragen- oder 
Manschettenschmutz)

Für Weißwäsche 
geeignete Pulver- und 
Flüssigwaschmittel können 
bei für normal verschmutzte 
Kleidung empfohlenen 
Dosierungen verwendet 
werden.

Für Buntwäsche 
geeignete Pulver- und 
Flüssigwaschmittel 
können bei für normal 
verschmutzte Kleidung 
empfohlenen Dosierungen 
verwendet werden. Es 
sollten Waschmittel ohne 
Bleichmittel verwendet 
werden.

Für Buntwäsche 
und Dunkles 
geeignete Pulver- und 
Flüssigwaschmittel 
können bei für 
normal verschmutzte 
Kleidung empfohlenen 
Dosierungen verwendet 
werden. 

Bevorzugen Sie 
Flüssigwaschmittel für 
Feinwäsche. Woll- und 
Seidentextilien müssen 
mit einem speziellen 
Wollwaschmittel 
gewaschen werden.

Leicht 
verschmutzt

(keine sichtbaren 
Flecken)

Für Weißwäsche 
geeignete Pulver- und 
Flüssigwaschmittel können 
bei für leicht verschmutzte 
Kleidung empfohlenen 
Dosierungen verwendet 
werden.

Für Buntwäsche 
geeignete Pulver- und 
Flüssigwaschmittel 
können bei für leicht 
verschmutzte Kleidung 
empfohlenen Dosierungen 
verwendet werden. Es 
sollten Waschmittel ohne 
Bleichmittel verwendet 
werden.

Für Buntwäsche 
und Dunkles 
geeignete Pulver- und 
Flüssigwaschmittel 
können bei für 
leicht verschmutzte 
Kleidung empfohlenen 
Dosierungen verwendet 
werden.

Bevorzugen Sie 
Flüssigwaschmittel für 
Feinwäsche. Woll- und 
Seidentextilien müssen 
mit einem speziellen 
Wollwaschmittel 
gewaschen werden.
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4.3 Bedienung

4.3.1 Bedienfeld

1 - Programmauswahlknopf
2 - Temperaturauswahl-LEDs
3 - Schleudergeschwindigkeitsauswahl-LEDs
4 - Zeitinformationsanzeige
5 - Kindersicherungs-LED
6 - Endzeiteinstellungstaste
7 - Türverriegelungs-LED

8 - Programmfolgeanzeige-LEDs
9 - Ein-/Austaste
10 - Start-/Pausetaste
11 - Zusatzfunktionstasten
12 - Schleudergeschwindigkeit-Einstelltaste
13 - Temperatureinstelltaste
14 - Programmauswahl-LEDs

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314

Bettzeug
(Bettwäsche)

Schleudern Feinwäsche 
20°

Hygiene 20° Hygiene 20° Hemden

Mischwäche 
40

Superkurz 
Express

Täglich 
Express

Imprägnieru
ngsschutz

Dampf  Seide + 
Handwäsche

Babyschutz+

Dunkle Wäsche
(Dunkle 
Wäsche)

Dunkle Wäsche
(Dunkle 
Wäsche)

Handwäs
che

BabyschutzBaumwoll
-Öko

Baumwolle Synthetik
(Pflegeleicht)

Wolle

SpülenAbpumpen
(Pumpe)

Auffrischen Vorwäsche NachtmodusSchnellwä
sche

Extraspülen
(Spülen plus)

Zeitverzög
erung

Sportkleidung  
(Sport)
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4.3.2 Programmauswahl
1 Ein geeignetes Programm aus der „Programm- und Verbrauchstabelle“ wählen. Dabei an Wäschetyp, 

Wäschemenge und Verschmutzungsgrad orientieren. 

1 Das gewünschte Programm mit dem Knopf Programmauswahl wählen. 

C
Die maximale Schleudergeschwindigkeit dieser Programme wird durch den jeweiligen Textilientyp begrenzt.

Bedenken Sie bei der Programmauswahl immer Fasertyp, Farbe, Verschmutzungsgrad und erlaubte Wassertemperatur.

Bevorzugen Sie immer die geringsten Temperaturwerte, die zu Ihrem Wäschetyp passen. Eine höhere Temperatur führt auch zu 
höherem Stromverbrauch.

4.3.3 Programme 
• Koch-/Buntwäsche
Dieses Programm empfehlen wir für Baumwolltextilien wie Bettlaken, Bettbezüge, Kissenbezüge, Handtücher, 
Bademäntel, Unterwäsche etc.). Die Wäsche wird in einem längeren Waschprogramm mit intensiveren 
Bewegungen gewaschen.
• Pflegeleicht
Mit diesem Programm Synthetiktextilien (Hemden, Blusen, Synthetik/Baumwoll- Mischtextilien usw.) waschen. 
Dieses Programm arbeitet mit sanften Waschbewegungen und reinigt Ihre Textilien schneller als das 
„Baumwolle“-Programm.
Für Gardinen und Schleier empfehlen wir das „Synthetik 40 °C“-Programm mit Vorwäsche und Knitterschutz. 
Etwas weniger Waschmittel in das Hauptwäschefach geben, da die Maschenstruktur der Textilien sonst zu 
einer übermäßigen Schaumbildung führt. Kein Waschmittel in das Vorwäschefach geben.
• Wolle
Mit diesem Programm Wollsachen waschen. Die richtige Waschtemperatur wird in den Pflegeetiketten der 
jeweiligen Textilien angegeben. Für Wollsachen ein spezielles Wollwaschmittel verwenden.

„Der Wollwaschgang dieser Maschine wurde von The Woolmark Company für das Waschen von als maschinenwaschbar 
gekennzeichneten Wolltextilien zugelassen, sofern die Textilien entsprechend den Anweisungen am Pflegetikett und den 
Anweisungen des Herstellers dieser Waschmaschine gewaschen werden.M14066“ 
„In GB, Irland, Hongkong und Indien ist die Wollsiegel (Woolmark-Zeichen) ein Zertifizierungsmarkenzeichen.“

• Baumwoll-Öko (Buntwasche –Öko)
Mit diesem Programm kann normal verschmutzte, strapazierfähige Baumwoll- und Leinenwäsche gewaschen 
werden. Obwohl es länger als andere Programme wäscht, bietet es höhere Energie- und Wassereinsparungen. 
Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Waschtemperatur abweichen. Wenn 
die Maschine mit weniger Wäsche (z. B. halber Kapazität oder weniger) beladen wird, verkürzt sich die 
Programmdauer möglicherweise automatisch. In diesem Fall verringern sich Energie- und Wasserverbrauch 
weiter, was noch umweltfreundlicheres Waschen ermöglicht. Dieses Programm ist bei Modellen mit 
Restzeitanzeige verfügbar.
• BabyProtect (Babyschutz)
Mit diesem Programm waschen Sie Textilien, die besonders hygienisch und antiallergisch gewaschen werden 
sollen	–	intensiv,	bei	hoher	Temperatur	und	über	längere	Zeit.	

• Feinwäsche 20°
Mit diesem Programm Feinwäsche waschen. Dieses Programm arbeitet anders als das Synthetik-Programm 
mit sanfteren Waschbewegungen und ohne Zwischenschleudern. Sollte für Wäsche verwendet werden, bei der 
Feinwäsche empfohlen wird.
• Handwäsche
Mit diesem Programm können Sie Ihre Baumwollsachen und empfindlichen Textilien waschen, die laut Etikett 
nicht mit der Maschine gewaschen sollen. Dieses Programm reinigt die Wäsche besonders schonend und 
nutzt dabei besonders sanfte Waschbewegungen.
• Tageskleidung-Express
Dieses Programm eignet sich zum schnellen Waschen leicht verschmutzter Baumwolltextilien.
• Superschnell-Express 
Dieses Programm eignet sich zum schnellen Waschen leicht verschmutzter und fleckenfreier 
Baumwolltextilien.
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• Dunkles
Mit diesem Programm lassen sich dunkle Textilien oder Wäsche waschen, die leicht zum Ausbleichen neigt. 
Das Programm arbeitet mit sanfteren Bewegungen bei niedriger Temperatur. Für dunkle Wäsche empfehlen 
wir Flüssig- oder Wollwaschmittel.
• Gemischt 40 (Mix 40)
Mit diesem Programm können Sie Textilien aus Baumwolle und Synthetik gemeinsam waschen, ohne diese 
zuvor sortieren zu müssen.
• Hemden
Dieses Programm eignet sich zum gemeinsamen Waschen von Hemden aus Baumwolle, Synthetik und 
synthetischen Mischfasern.
• 40° / 40’
Dieses Programm eignet sich zum schnellen Waschen leicht verschmutzter und fleckenfreier 
Baumwolltextilien.

• Bettdecken • Hygiene 20°
Use this programme for your laundry for which you require washing at lower temperature with intensive and 
long washing cycle. Use this programme for your laundry for which you require hygienic washing at lower 
temperature.

• Spülen
Dieses Programm benutzen, wenn separat gespült oder gestärkt werden soll.
• Schleudern + Abpumpen 
Mit diesem Programm Wasser aus der Maschine abpumpen lassen.

4.3.4 Temperaturauswahl
Sobald ein neues Programm ausgewählt wird, wird die für das jeweilige Programm empfohlene 
Waschtemperatur in der Temperaturanzeige angezeigt.
Zum Verringern der Temperatur die Temperatureinstelltaste drücken. Die Temperatur wird Schritt für Schritt 
vermindert.

C Sofern die Maschine noch nicht mit dem Aufheizen des Wassers begonnen hat, können Sie die Temperatur ändern, ohne die 
Maschine zunächst anhalten zu müssen.

4.3.5 Schleudergeschwindigkeit auswählen
Nachdem ein Programm ausgewählt wurde, wird die empfohlene Schleudergeschwindigkeit des gewählten 
Programms in der Anzeige Schleudergeschwindigkeit dargestellt.
Zum Verringern der Schleudergeschwindigkeit die Schleudergeschwindigkeit-Taste drücken. Die 
Schleudergeschwindigkeit wird Schritt für Schritt vermindert. 
Anschließend werden je nach Modell die Optionen „Spülstopp“ und „Nicht schleudern“ angezeigt. Erklärungen 
zu diesen Optionen stehen im Abschnitt „Zusatzfunktionen auswählen“.
Spülstopp
Wenn die Textilien nicht gleich nach Abschluss des Waschprogramms aus der Maschine genommen werden 
sollen, kann mit Hilfe der Spülstopp-Funktion, bei der die Wäsche im Wasser des letzten Spülgangs verbleibt, 
verhindert werden, dass die Wäsche durch Antrocknen in der Maschine verknittert. Nach diesem Vorgang 
die Taste Start/Pause drücken, wenn das Wasser ohne Schleudern der Wasche abgepumpt werden soll. Das 
Programm fährt nach Abpumpen des Wassers fort und endet.
Falls die im Wasser gehaltene Wäsche geschleudert werden soll, Schleudergeschwindigkeit anpassen und 
Taste Start/Pause drücken.
Das Programm wird fortgesetzt. Das Wasser wird abgepumpt, die Wäsche geschleudert, das Programm endet.

C Sofern die Maschine noch nicht mit dem Schleudern begonnen hat, können Sie die Geschwindigkeit ändern, ohne die 
Maschine zunächst anhalten zu müssen.
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4.3.6 Programm- und Verbrauchstabelle

•		 :	Wählbar.
*  : Automatisch ausgewählt, nicht abwählbar.
**  : Energieprogramm (EN 60456 Ed.3)
*** : Falls die maximale Schleudergeschwindigkeit der Maschine unterhalb dieses Wertes liegt, lässt sich lediglich die maximal 

mögliche Schleudergeschwindigkeit auswählen.
**** : Das Programm erkennt Art und Menge der Wäsche, die Sie in die Maschine geben, und passt Wasser- sowie 

Energieverbrauch und Programmdauer automatisch an.
-  : Die maximale Beladung bitte der Programmbeschreibung entnehmen.

** Baumwoll-Öko 40 °C und Baumwoll-Öko 60 °C sind Standardprogramme. Diese Programme sind als „40 
°C-Baumwollstandardprogramm“ und „60 °C-Baumwollstandardprogramm“ bekannt und werden durch die Symbole    

   am Panel angezeigt.

DE 4 Zusatzfunktion
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Wählbarer 
Temperaturbereich 

(°C)

Baumwoll-Öko 
(Buntwasche	–Öko)

60** 7 44 0.97 1400 Kalt-60
60** 3.5 38 0.59 1400 Kalt-60
40** 3.5 38 0.59 1400 Kalt-60

Koch-/Buntwäsche
90 7 70 2.20 1400 • • • Kalt-90
60 7 70 1.55 1400 • • • Kalt-90
40 7 67 0.90 1400 • • • Kalt-90

Pflegeleicht
60 3 52 1.10 1200 • • • Kalt-60
40 3 49 0.60 1200 • • • Kalt-60

Wolle 40 1.5 49 0.25 1200 • Kalt-40
Handwäsche 30 1 40 0.25 1200 Kalt-30
BabyProtect 60 7 85 1.90 1400 * 30 - 90
Dunkles 40 3 60 0.60 1000 • * Kalt-40
Hemden 60 3.5 57 1.00 800 • • • Kalt-60
Gemischt 40 (Mix 40) 40 3.5 60 0.70 1000 • • Kalt-40
40° / 40’ 40 7 45 0.60 1400 Kalt-40
Feinwäsche 20° 20 3.5 45 0.15 1200 • 20
Hygiene 20° 20 2 95 0.40  1400 * 20
Superschnell-Express 30 2 35 0.15 1400 • Kalt-30

Tageskleidung-
Express

90 7 67 2.00 1400 • Kalt-90
60 7 67 1.10 1400 • Kalt-90
30 7 67 0.25 1400 • Kalt-90
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C
Die Zusatzfunktionen in der Tabelle können je nach Modell Ihrer Maschine abweichen.

Wasser- und Stromverbrauch können sich abhängig von Wasserdruck, Wasserhärte und Wassertemperatur, Umgebungstemperatur, 
Wäscheart und Wäschemenge, Einsatz von Zusatzfunktionen, der Schleudergeschwindigkeit sowie Schwankungen der 
Versorgungsspannung ändern.

Die Dauer des ausgewählten Programms erscheint im Display der Maschine. Dabei kann es durchaus zu kleinen Abweichungen 
zwischen der angezeigten und der tatsächlichen Dauer kommen.
„Auswahlmuster für Zusatzfunktionen können vom Hersteller geändert werden. Neue Auswahlmuster können hinzugefügt oder 
entfernt werden.“
„Die maximale Schleudergeschwindigkeit Ihrer Maschine kann je nach Programm variieren; in keinem Fall kann die maximale 
Schleudergeschwindigkeit Ihres Gerätes überschritten werden.“

„Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Programmen und Zusatzfunktionen in der Tabelle vorzunehmen. Während 
diese Modifikationen keine Änderungen an der Maschinenleistung bedeuten, können Programmschritte und Dauer verändert werden.“

4.3.7 Zusatzfunktionen auswählen
Wählen Sie die gewünschten Zusatzfunktionen, bevor Sie das Programm starten. 
Wenn ein Programm ausgewählt ist, leuchtet bei Auswahl einer relevanten Zusatzfunktion deren Anzeige auf.

C Die Anzeigen der Zusatzfunktionen, die beim aktuellen Programm nicht ausgewählt werden können, blinken und geben eine 
akustische Warnung aus. 

Darüber hinaus können Sie auch nach Start des Waschgangs im Betrieb zum laufenden Programm 
passende Zusatzfunktionen auswählen. Wenn das Waschprogramm einen Punkt erreicht hat, an dem keine 
Zusatzfunktion ausgewählt werden kann, wird ein akustisches Signal ausgegeben und die Anzeige der 
entsprechenden Zusatzfunktion blinkt.

C
Bestimmte Funktionen lassen sich nicht gleichzeitig auswählen. Wenn Sie eine Zusatzfunktion wählen, die mit einer zuvor 
gewählten Funktion kollidiert (also nicht gleichzeitig ausgewählt werden kann), wird die zuerst ausgewählte Funktion 
aufgehoben, die zuletzt gewählte Zusatzfunktion bleibt aktiv. Ein Beispiel: Wenn Sie zunächst „Zusätzliches Wasser“ wählen 
und sich dann für „Schnellwäsche“ entscheiden, wird die Funktion Zusätzliches Wasser aufgehoben, die Schnellwäsche 
bleibt aktiv.

Zusatzfunktionen, die nicht mit dem gewählten Programm vereinbar sind, können nicht ausgewählt werden. (Siehe 
„Programm- und Verbrauchstabelle“)

Einige Programme haben Zusatzfunktionen, die gleichzeitig verwendet werden müssen. Solche Funktionen können nicht 
abgebrochen werden. Der Rahmen dieser Zusatzfunktion leuchtet nicht, nur der Innenbereich leuchtet.

• Vorwäsche
Eine Vorwäsche ist nur bei stark verschmutzter Wäsche erforderlich. Wenn auf die Vorwäsche verzichtet wird, 
spart dies Energie, Wasser, Waschmittel und Zeit.
• Schnellwäschen
Diese Funktion eignet sich bei Baumwolle- und Synthetik-Programmen. Dies reduziert die Waschzeit und die 
Anzahl der Spülgänge bei leicht verschmutzter Wäsche.

C Maschine bei Auswahl dieser Funktion nur mit der halben in der Programmtabelle angegebenen maximalen Wäschemenge 
beladen.

• Spülen Plus
Bei dieser Funktion führt Ihre Maschine einen zusätzlichen Spülgang nach der Hauptwäsche aus. Dadurch 
verringert sich die Gefahr von Hautreizungen bei empfindlichen Personen (z. B. Kleinkindern, Allergikern), weil 
weniger Waschmittelreste in der Wäsche verbleiben.

Richtwerte für Synthetik-Programme (DE)
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Restfeuchtigkeit (%) ** Restfeuchtigkeit (%) **

≤ 1000 rpm >	1000	rpm

Pflegeleicht 60 3 52 1.10 105l/ 135l 45 40

Pflegeleicht 40 3 49 0.60 105l/ 135l 45 40

* Die Dauer des ausgewählten Programms erscheint im Display der Maschine. Dabei kann es durchaus zu kleinen Abweichungen zwischen der 
angezeigten und der tatsächlichen Dauer kommen.

** Die Restfeuchtigkeit hängt von der gewählten Schleudergeschwindigkeit ab.
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4.3.8 Endzeit
Wenn Sie den Waschvorgang erst später beginnen lassen möchten, können Sie den Programmstart 
durch die Endzeit-Funktion um bis zu 24 Stunden hinausschieben. Nach Betätigung der Endzeit-Taste 
wird die geschätzte Endzeit des Programmes angezeigt.   Wenn die Endzeit angepasst wird, leuchtet die 
Endzeitanzeige. 
Damit die Endzeitfunktion aktiviert und das Programm nach Ablauf der angegebenen Zeit abgeschlossen wird, 
müssen Sie nach Anpassung der Zeit die Start/Pause-Taste drücken.  
Wenn Sie die Endzeit-Funktion abbrechen möchten, drücken Sie die Ein-/Austaste zum Aus- und 
Wiedereinschalten der Maschine.

C Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel, wenn die Endzeitfunktion aktiv ist! Es besteht die Gefahr, dass sich 
Flecken auf Ihren Textilien bilden können.

1 Waschmaschinentür öffnen, die nötigen Vorbereitungen wie Einfüllen von Wäsche und Waschmittel treffen 
usw.

2	 Waschprogramm,	Temperatur,	Schleudergeschwindigkeit	und	–	sofern	gewünscht	–	Zusatzfunktionen	
wählen.

3 Gewünschte Endzeit mit Hilfe der Endzeit-Taste einstellen.  Die Endzeitanzeige leuchtet auf.
4 Drücken Sie die Start/Pause-Taste. Die Zeit wird heruntergezählt. “:” Der Doppelpunkt in der Endzeitanzeige 

beginnt zu blinken.

C
Während der Endzeit-Countdown läuft, kann weitere Wäsche hinzugegeben werden. Nach Ablauf des Countdowns schaltet 
sich die Endzeitanzeige ab, das Waschen beginnt, die Programmdauer erscheint im Display.

Nach Abschluss der Endzeitauswahl setzt sich die im Display angezeigte Zeit aus Endzeit plus Dauer des ausgewählten 
Programms zusammen.

4.3.9 Programm starten
1. Drücken Sie die Start/Pause-Taste zum Starten des Programmes.
2. Programmfolgeanzeige leuchtet zur Anzeige des Programmstarts auf.

C
Falls kein Programm gestartet oder innerhalb 1 bis 10 Minuten während der Programmauswahl keine Taste gedrückt wird, 
schaltet sich die Maschine ab. Display und sämtliche Anzeigen erlöschen. 
Ausgewählte Programmdaten werden angezeigt, wenn Sie die Ein-/Austaste drücken.

4.3.10 Türsperre
Ein spezielles Sicherungssystem verhindert das Öffnen der Tür, solange der Wasserpegel innerhalb der 
Maschine noch nicht als sicher gilt.
Die „Tür verriegelt“-LED leuchtet am Panel auf, wenn die Tür verriegelt ist.

4.3.11 Änderungen nach Programmstart
Nach Programmstart können Sie folgende Änderungen vornehmen.

4.3.11.1 Maschine anhalten (Pause):
Zum Anhalten der Maschine bei laufendem Programm die Taste Start/Pause drücken. In der 
Programmfolgeanzeige beginnen die Anzeigen von Start/Pause und Programmschritt zu blinken und zeigen 
an, dass die Maschine angehalten wurde. Zudem blinkt die Türanzeige, bis die Tür geöffnet werden kann. 
Wenn die Tür geöffnet werden kann, erlischt die Türanzeige, während Programmschrittanzeige und Start/
Pause-LED weiterhin blinken. 
Wenn die Tür geöffnet werden kann, erlischt die Türanzeige auch zusätzlich zur Programmschrittanzeige.

4.3.11.2 Zusatzfunktionen, Geschwindigkeit und Temperatur ändern
Je nach aktuellem Programmschritt lassen sich Zusatzfunktionen aufheben oder zuschalten. Siehe 
„Zusatzfunktionen auswählen“. 
Darüber hinaus können Sie auch Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen ändern. Schauen Sie sich 
dazu bitte die Abschnitte „Schleudergeschwindigkeit auswählen“ und „Temperatur auswählen“ an.

C Wenn keine Änderung erlaubt ist, blinkt die entsprechende Anzeige 3-mal.
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4.3.11.3 Wäsche hinzugeben oder herausnehmen
1. Zum Anhalten der Maschine die Taste Start/Pause drücken.   Die Programmfolgeanzeige des 

entsprechenden Schritts, währenddessen die Maschine angehalten wurde, blinkt.
2. Warten, bis die Tür geöffnet werden kann.
3. Tür öffnen und Wäsche hinzugeben oder herausnehmen.
5. Waschmaschinentür schließen.
6. Bei Bedarf Änderungen an Zusatzfunktionen, Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellungen vornehmen. 
7. Maschine mit Taste Start/Pause starten.

4.3.12 Kindersicherung
Die Kindersicherung verhindert unerwünschte Manipulationen der Maschine. Dadurch lässt sich verhindern, 
dass laufende Programme verändert werden.

C Auch bei aktiver Kindersicherung kann die Maschine mit der Taste Ein/Aus ein- und ausgeschaltet werden. Beim 
Wiedereinschalten der Maschine wird das Programm an der Stelle fortgesetzt, an der es zuvor gestoppt wurde.

4.3.12.1 So schalten Sie die Kindersicherung ein:
Zusatzfunktionstaste 2  3 Sekunden gedrückt halten. Die „Kindersicherung aktiviert“-Leuchte schaltet 
sich nach Ablauf des Countdowns („3_2_1“) in der Programmauswahlanzeige am Panel ein. Sie können 
Zusatzfunktionstaste 2  loslassen, wenn diese Warnung angezeigt wird.

4.3.12.2 So schalten Sie die Kindersicherung ab:
Zusatzfunktionstaste 2  3 Sekunden gedrückt halten. Die „Kindersicherung aktiviert“-Leuchte erlischt nach 
Ablauf des Countdowns („3_2_1“) in der Programmauswahlanzeige am Panel.

4.3.13 Programme abbrechen
Das Programm wird abgebrochen, wenn die Maschine aus- und wieder eingeschaltet wird. Taste Ein/Aus 3 
Sekunden gedrückt halten. 

C
Wenn bei aktiver Kindersicherung die Taste Ein/Aus gedrückt wird, wird das Programm nicht abgebrochen. Die 
Kindersicherung sollte zuerst abgeschaltet werden. 

Falls sich die Waschmaschinentür nach Abbruch eines Programms nicht öffnen lässt, weil sich noch zu viel Wasser in der 

Maschine befindet, Abpumpen + Schleudern-Programm mit dem Knopf Programmauswahl wählen und 
so das Wasser aus der Maschine befördern.

4.3.14 Programmende
Die Ende-LED erscheint im Display, sobald das Programm abgeschlossen ist.
Falls 10 Minuten keine Taste betätigt wird, schaltet sich die Maschine aus. Display und sämtliche Anzeigen 
erlöschen. 
Abgeschlossene Programmschritte werden angezeigt, wenn Sie die Ein-/Austaste drücken.

4.3.15 Ihre Maschine verfügt über einen Bereitschaftsmodus
Wenn nach Einschalten Ihrer Maschine über die Ein-/Austaste etwa 10 Minuten lang kein Programm gestartet 
und keine Auswahlschritte vorgenommen werden oder nach Programmauswahl keine weitere Aktion erfolgt, 
schaltet sich die Maschine automatisch aus. Display und sämtliche Anzeigen erlöschen. Ausgewählte 
Programmdaten werden angezeigt, wenn Sie die Ein-/Austaste drücken. Prüfen Sie vor Programmstart die 
Richtigkeit Ihrer Auswahl. Wiederholen Sie die Schritte bei Bedarf. Dies ist kein Fehler.
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4.4 Reinigung und Wartung
Viele Probleme lassen sich vermeiden, wenn Sie Ihre Waschmaschine in regelmäßigen Abständen reinigen; 
zusätzlich verlängern Sie die Lebensdauer Ihres neuen Gerätes.

4.4.1 Waschmittelschublade reinigen
Reinigen	Sie	die	Waschmittelschublade	regelmäßig	(jeweils	nach	4	–	5	Wäschen),	
damit sich im Laufe der Zeit keine Waschmittelreste ansammeln. Gehen Sie dazu 
wie folgt vor:
Heben Sie den Siphon wie abgebildet am hinteren Teil an und heraus. 
Wenn sich eine Mischung aus Wasser und Weichspüler im Weichspülerfach 
ansammelt, ist es Zeit, den Siphon zu reinigen.

1 Drücken Sie die runde Markierung im Weichspülerfach hinab und ziehen Sie die Schublade zu sich hin, 
bis Sie sie aus der Maschine nehmen können.

2. Waschen Sie die Waschmittelschublade und den Siphon mit reichlich warmem Wasser im Waschbecken 
aus. Damit Reste nicht mit Ihrer Haut in Kontakt kommen, tragen Sie Handschuhe, während Sie sie mit 
einer Bürste entfernen.

3 Schieben Sie die Waschmittelschublade nach der Reinigung wieder an Ort und Stelle; vergewissern Sie 
sich, dass sie richtig sitzt.

4.4.2 Waschmaschinentür und Trommel reinigen
Rückstände von Weichspüler, Waschmittel und andere Verunreinigungen können sich im Laufe der Zeit in 
der Maschine ansammeln, unangenehme Gerüche verursachen und die Waschleistung schmälern. Damit es 
nicht dazu kommt, verwenden Sie von Zeit zu Zeit das Trommelreinigung-Programm. Sofern Ihre Maschine 
nicht mit einem Trommelreinigungsprogramm ausgestattet ist, wählen Sie das Baumwolle 90-Programm 
und dazu die Zusatzfunktionen „Zusätzliches Wasser“ oder „Extraspülen“. Dieses Programm ohne 
Wäsche in der Maschine durchlaufen lassen. Bevor Sie das Programm starten, geben Sie maximal 100 g 
Entkalkungspulver in das Hauptwaschmittelfach (Fach 2).   Bei Entkalkungsmitteln in Tablettenform geben 
Sie eine einzelne Tablette in das Fach 2. Reinigen Sie die Gummidichtung im Türbereich mit einem sauberen 
Lappen, nachdem das Programm durchgelaufen ist. 

C
Lassen Sie das Trommelreinigung-Programm alle zwei Monate durchlaufen.

Verwenden Sie nur für Waschmaschinen geeignete Kalkentferner.

Achten Sie nach jeder Wäsche darauf, dass keine Fremdkörper in der Trommel 
zurückbleiben.
Falls die in der Abbildung gezeigten Öffnungen in der Gummidichtung verstopft sein 
sollten, entfernen Sie die Verstopfung mit einem Zahnstocher.
Metallische Objekte können Rostflecken in der Trommel verursachen. Reinigen Sie die 
Trommel mit einem Edelstahlreiniger. 
Verwenden Sie niemals Stahlwolle. Solche Mitte beschädigen lackierte, chromatierte 
Flächen und Kunststoffteile.
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4.4.3 Gehäuse und Bedienfeld reinigen
Wischen Sie das Gehäuse der Maschine bei Bedarf mit Seifenwasser oder einem milden Gel-Reinigungsmittel 
ab; anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.
Das Bedienfeld reinigen Sie lediglich mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.

4.4.4 Wasserzulauffilter reinigen
Am Endstück jedes Wasserzulaufventils an der Rückseite der Maschine sowie am Ende der 
Wasserzulaufschläuche (dort, wo diese an den Wasserhahn angeschlossen werden) befindet sich ein Filter. 
Diese Filter verhindern, dass Fremdkörper und Schmutz mit dem Wasser in die Waschmaschine gelangen. 
Die Filter sollten bei Verschmutzung gereinigt werden.

1. Schließen Sie die Wasserhähne.
2. Entfernen Sie die Muttern der Wasserzulaufschläuche, 

damit Sie auf die Filter an den Wasserzulaufventilen 
zugreifen können. Reinigen Sie sie mit einer geeigneten 
Bürste. Falls die Filter zu verschmutzt sind, entfernen 
Sie sie mit einer Zange und reinigen sie dann auf diese 
Weise.

3. Die Filter an den flachen Enden der 
Wasserzulaufschläuche nehmen Sie zusammen mit 
den Dichtungen heraus und reinigen sie gründlich unter 
fließendem Wasser.

4. Setzen Sie die Dichtungen und Filter sorgfältig wieder ein 
und ziehen deren Muttern von Hand fest.

4.4.5 Restliches Wasser ablaufen lassen und Pumpenfilter reinigen
Die Filtersysteme in Ihrer Maschine sorgen dafür, dass Festkörper wie Knöpfe, Münzen und Textilfasern 
ausgefiltert werden und den Propeller der Pumpe beim Ablaufen des Wassers nicht zusetzen können. So wird 
die Pumpe beim Abpumpen des Wassers weniger stark belastet und hält länger.
Falls das Wasser nicht mehr vollständig aus Ihrer Maschine abgepumpt wird, kann der Pumpenfilter verstopft 
sein. Dieser Filter muss mindestens alle drei Monate (und natürlich, wenn er verstopft ist) gereinigt werden. 
Zum Reinigen des Pumpenfilters muss das Wasser zunächst abgelassen werden.
In	bestimmten	Fällen	–	beispielsweise	bei	einem	Umzug	oder	wenn	Frostgefahr	droht	–	muss	das	Wasser	
komplett abgelassen werden.

A
ACHTUNG: Im Pumpenfilter verbliebene Fremdkörper können die Maschine beschädigen und zu starken 
Betriebsgeräuschen führen.

ACHTUNG: Falls das Produkt nicht genutzt wird, schließen Sie den Wasserzulauf, trennen den Zulaufschlauch und 
pumpen das Wasser aus der Maschine, damit es je nach Aufstellungsort nicht gefrieren kann.

ACHTUNG: Schließen Sie nach jeder Benutzung den Hahn des Wasserzulaufs Ihres Produktes.

So lassen Sie das Wasser ab und reinigen einen verschmutzten Filter:
1 Trennen Sie das Gerät vollständig von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.

A ACHTUNG: Die Wassertemperatur im Inneren der Maschine kann bis zu 90 °C erreichen. Reinigen Sie den Filter zur 
Vermeidung von Verbrennungsgefahr, nachdem sich das Wasser in der Maschine abgekühlt hat.

2 Öffnen Sie die Filterabdeckung.

3 Befolgen Sie das nachstehende Verfahren zum Ablassen des Wassers.
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Wasser bei Geräten mit Notfall-Ablaufschlauch ablassen:

a Ziehen Sie den Notfall-Ablaufschlauch aus seinem 
Gehäuse.

b Stellen Sie ein großes Gefäß unter das Ende des 
Schlauches. Lassen Sie das Wasser in den Behälter 
ablaufen, indem Sie den Stopfen am Ende des 
Schlauches herausziehen. Wenn der Behälter voll 
ist, verschließen Sie das Ende des Schlauches, 
indem Sie den Stopfen wieder einsetzen. Leeren 
Sie den Behälter aus. Anschließend wiederholen Sie 
den Vorgang und lassen das restliche Wasser aus 
der Maschine ablaufen.

c Nachdem das Wasser komplett abgelaufen ist, 
verschließen Sie das Ende des Schlauches mit dem 
Stopfen und schieben den Schlauch wieder an 
seinen Platz.

d Drehen und entfernen Sie den Pumpenfilter.

Wasser bei Geräten ohne Notfall-Ablaufschlauch ablassen:

a. Stellen Sie zum Sammeln des aus dem Filter 
ablaufenden Wassers ein großes Gefäß vor dem 
Filter auf.

b. Drehen und lösen Sie den Pumpenfilter (gegen 
den Uhrzeigersinn), bis Wasser austritt. Leiten Sie 
den Wasserfluss in das Gefäß, das Sie unter dem 
Filter aufgestellt haben. Halten Sie am besten einen 
Lappen für den Fall bereit, dass etwas Wasser auf 
den Boden gelangen sollte.

c Wenn das Wasser vollständig aus der Maschine 
abgelaufen ist, drehen Sie den Filter komplett 
heraus.

4 Reinigen Sie den Filter sorgfältig von sämtlichen Rückständen und entfernen Sie sämtliche Textilfasern 
(sofern vorhanden) in der Nähe der Pumpenflügel.

5 Setzen Sie den Filter wieder ein.
6. Falls die Filterkappe aus zwei Teilen besteht, schließen Sie die Filterkappe, indem Sie auf die Lasche 

drücken. Bei einer einteiligen Filterkappe setzen Sie zuerst die Nasen im unteren Teil entsprechend ein, 
anschließend drücken Sie zum Verschließen den oberen Teil nach unten.
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5 Problemlösung

Problem Ursache Lösung
Programme lassen sich nicht 
starten oder auswählen.

Die Waschmaschine hat sich eventuell aus 
Sicherheitsgründen selbst abgeschaltet; dies kann 
äußere Ursachen (z. B. Schwankungen von Spannung 
oder Wasserdruck, etc.) haben.

•	  Setzen Sie die Maschine auf die 
Werkseinstellungen zurück, indem Sie die Start-/
Pause-/Abbrechen-Taste 3 Sekunden lang 
gedrückt halten. (Siehe „Programmende“)

Wasser in der Maschine. Eventuell befindet sich noch etwas Wasser in der 
Trommel. Dies liegt daran, dass das Gerät vor der 
Auslieferung noch einmal gründlich geprüft wurde.

•	Dies	ist	kein	Defekt	–	natürlich	wird	Ihre	
Waschmaschine nicht von Wasser beeinträchtigt.

Die Maschine füllt sich nicht mit 
Wasser.

Der Wasserhahn ist geschlossen. •	Drehen Sie die Wasserhähne auf.
Der Wasserzulaufschlauch ist gebogen. •	Begradigen Sie den Schlauch.

Der Filter im Wasserzulauf ist verstopft. •	Reinigen Sie den Filter.
Die Waschmaschinentür ist eventuell geöffnet. •	Schließen Sie die Tür.

Das Wasser fließt nicht aus der 
Maschine ab.

Der Wasserablaufschlauch ist eventuell verstopft oder 
geknickt.

•	Reinigen oder begradigen Sie den Schlauch.

Der Pumpenfilter ist verstopft. •	  Reinigen Sie den Pumpenfilter.
Die Maschine vibriert stark oder 
arbeitet sehr laut.

Die Maschine steht eventuell nicht gerade. •	Balancieren Sie die Maschine mit den 
einstellbaren Füßen aus.

Ein Fremdkörper ist in den Pumpenfilter eingedrungen. •	Reinigen Sie den Pumpenfilter.
Die Transportsicherungen (Bolzen) wurden nicht 
entfernt.

•	Entfernen Sie die Transportsicherungen (Bolzen).

Zu wenig Wäsche in der Maschine. •	Geben Sie mehr Wäsche in die Maschine.
Die Maschine wurde eventuell überladen. •	  Reduzieren Sie die Wäschemenge in der 

Maschine oder verteilen Sie die Wäsche von Hand 
gleichmäßiger.

Die Maschine stößt gegen einen anderen Gegenstand. •	Achten Sie darauf, dass die Maschine nirgendwo 
anstößt.

Wasser tritt aus dem unteren Teil 
der Waschmaschine aus.

Der Wasserablaufschlauch ist eventuell verstopft oder 
geknickt.

•	Reinigen oder begradigen Sie den Schlauch.

Der Pumpenfilter ist verstopft. •	Reinigen Sie den Pumpenfilter.

Die Maschine stoppt kurz nach 
Programmbeginn.

Die Maschine kann vorübergehend anhalten, wenn die 
Spannung zu niedrig ist.

•	Sie setzt den Betrieb fort, wenn die Spannung 
wieder den Normalwert erreicht hat.

Gleich nach dem Einlaufen wird 
das Wasser wieder ausgestoßen.

Eventuell befindet sich der Ablaufschlauch nicht in der 
richtigen Höhe.

•	Schließen Sie den Wasserablaufschlauch genau 
wie in der Bedienungsanleitung beschrieben an.

Beim Waschen ist kein Wasser in 
der Maschine zu sehen.

Der Wasserstand ist von außen oft nicht zu erkennen. •	Dies ist kein Problem.

Die Waschmaschinentür lässt sich 
nicht öffnen.

Die Türsperre ist aktiv, da das Wasser recht hoch in der 
Maschine steht.

•	Entfernen Sie das Wasser mit dem Abpumpen- 
oder Schleudern-Programm.

Die Maschine heizt gerade das Wasser auf oder 
befindet sich im Schleudergang.

•	  Warten Sie, bis das Programm abgeschlossen ist.

Die Kindersicherung ist aktiv. Die Türsperre wird 
wenige Minuten nach Abschluss des Programms 
wieder aufgehoben. 

•	Warten Sie ein paar Minuten ab, bis die Türsperre 
nicht mehr wirkt.

Das Waschen dauert länger als in 
der Anleitung angegeben. (*)

Der Wasserdruck ist sehr niedrig. •	Die Maschine wartet ab, bis genügend Wasser 
eingeflossen ist, damit das Waschergebnis 
nicht durch eine unzureichende Wassermenge 
leidet. Dadurch verlängert sich die Waschzeit 
entsprechend.

Die Netzspannung ist eventuell zu niedrig. •	Bei geringer Versorgungsspannung verlängert sich 
der Waschvorgang, damit dennoch gute Resultate 
erzielt werden können.

Das einlaufende Wasser ist möglicherweise sehr kalt. •	Die Maschine braucht mehr Zeit zum Aufheizen 
des Wassers, dies gilt insbesondere in der 
kalten Jahreszeit. Darüber hinaus kann sich 
die Programmdauer verlängern, wenn dies 
zum Erreichen eines guten Waschergebnisses 
erforderlich ist.

Die Anzahl der Spülvorgänge steigt an und/oder es 
wird mehr Wasser zum Spülen gebraucht.

•	Wenn nötig, nutzt die Maschine mehr Wasser zum 
Spülen oder hängt einen zusätzlichen Spülgang 
an, um die Waschqualität zu verbessern. 

Durch übermäßig viel Waschmittel hat sich 
zu viel Schaum gebildet; das automatische 
Schaumbeseitigungssystem wurde aktiv.

•	  Verwenden Sie nicht mehr als die empfohlene 
Waschmittelmenge.
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Problem Ursache Lösung
Die Programmdauer wird nicht 
heruntergezählt. (bei Modellen mit 
Anzeige) (*)

Der Timer hält an, solange Wasser in die Maschine 
einläuft. 

•	Taste Ein/Aus 3 Sekunden gedrückt halten.

Der Timer hält an, solange das Wasser aufgewärmt 
wird. 

•	Die Zeit läuft erst dann weiter, wenn das Wasser 
die vorgegebene Temperatur erreicht hat.

Die Zeit läuft beim Schleudern eventuell nicht weiter. •	Bei sehr ungleichmäßiger Wäscheverteilung 
spricht eine spezielle Schutzschaltung an.

Die Programmdauer wird nicht 
heruntergezählt. (*)

Dies kann an ungleichmäßiger Verteilung der Wäsche 
in der Maschine liegen.

•	Bei sehr ungleichmäßiger Wäscheverteilung 
spricht eine spezielle Schutzschaltung an.

Die Maschine schleudert nicht. (*) Dies kann an ungleichmäßiger Verteilung der Wäsche 
in der Maschine liegen.

•	Bei sehr ungleichmäßiger Wäscheverteilung 
spricht eine spezielle Schutzschaltung an.

Die Maschine schleudert nicht, wenn das Wasser nicht 
komplett abgepumpt werden konnte.

•	Überprüfen Sie Filter und Ablaufschlauch.

Durch übermäßig viel Waschmittel hat sich 
zu viel Schaum gebildet; das automatische 
Schaumbeseitigungssystem wurde aktiv.

•	  Verwenden Sie nicht mehr als die empfohlene 
Waschmittelmenge.

Die Waschleistung ist schlecht: Die 
Wäsche wird grau. (**)

Über längere Zeit wurde zu wenig Waschmittel benutzt. •	Benutzen Sie die für Wasserhärte und Wäsche 
empfohlene Waschmittelmenge.

Über längere Zeit wurde bei niedrigen Temperaturen 
gewaschen. 

•	Wählen Sie die zur Wäsche passende Temperatur.

Bei hoher Wasserhärte wurde nicht die richtige 
Waschmittelmenge verwendet.

•	Wenn Sie bei hoher Wasserhärte zu wenig 
Waschmittel verwenden, haften Verschmutzungen 
an der Wäsche an und färben die Textilien mit 
der Zeit grau. Ein Grauschleier der Wäsche lässt 
sich nur schwierig beseitigen, wenn dieses 
Problem einmal aufgetreten ist. Benutzen Sie 
die für Wasserhärte und Wäsche empfohlene 
Waschmittelmenge.

Zu viel Waschmittel. •	Benutzen Sie die für Wasserhärte und Wäsche 
empfohlene Waschmittelmenge.

Die Waschleistung ist schlecht: 
Flecken verschwinden nicht oder 
die Wäsche wird nicht richtig 
weiß. (**)

Zu wenig Waschmittel. •	Benutzen Sie die für Wasserhärte und Wäsche 
empfohlene Waschmittelmenge.

Es wurde zu viel Wäsche in die Maschine gegeben. •	Überladen Sie die Maschine nicht. Orientieren 
Sie sich bei der Beladung an den Angaben in der 
„Programm- und Verbrauchstabelle“.

Es wurde ein falsches Programm/eine falsche 
Temperatur gewählt. 

•	Wählen Sie das zur Wäsche passende 
Waschprogramm und die entsprechende 
Temperatur.

Ein falsches Waschmittel wurde verwendet. •	Wählen Sie ein für die Maschine geeignetes 
Waschmittel.

Zu viel Waschmittel. •	Achten Sie darauf, das Waschmittel in das richtige 
Fach einzufüllen. Mischen Sie Waschmittel nicht 
mit Bleichmitteln.

Die Waschleistung ist schlecht: 
Die Wäsche weist ölige Flecken 
auf. (**)

Die Trommel wurde nicht regelmäßig gereinigt. •	Reinigen Sie die Trommel regelmäßig. Beachten 
Sie dazu bitte 4.4.2.

Die Waschleistung ist schlecht: Die 
Wäsche riecht unangenehm. (**)

Bei permanenter Nutzung von geringen Temperaturen 
und/oder Kurzprogrammen können sich Bakterien 
in der Trommel bilden, die auch einen üblen Geruch 
verursachen können.

•	Lassen Sie nach jeder Wäsche sowohl 
Waschmittelschublade als auch 
Waschmaschinentür offen. Dadurch kann sich 
kein feuchter Nährboden für Bakterien in der 
Maschine bilden.

Die Farben der Textilien verblassen. 
(**)

Es wurde zu viel Wäsche in die Maschine gegeben. •	Überladen Sie die Maschine nicht.
Das Waschmittel ist feucht geworden. •	  Lagern Sie Waschmittel an einem trockenen Ort, 

meiden Sie starke Temperaturschwankungen.
Eine zu hohe Temperatur wurde ausgewählt. •	Wählen Sie das richtige Programm und 

die richtige Temperatur je nach Typ und 
Verschmutzungsgrad der Wäsche.
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Problem Ursache Lösung
Die Wäsche wird nicht richtig 
gespült.

Waschmittelmenge, Marke und Lagerbedingungen des 
Waschmittels waren möglicherweise nicht optimal.

•	Wählen Sie ein für Wäsche und Waschmaschine 
geeignetes Waschmittel. Lagern Sie Waschmittel 
an einem trockenen Ort, meiden Sie starke 
Temperaturschwankungen.

Das Waschmittel wurde in das falsche Fach eingefüllt. •	Wenn Waschmittel in das Vorwäschefach 
eingefüllt wird, jedoch keine Vorwäsche erfolgt, 
kann dieses Waschmittel beim Spülen oder 
Weichspülen in die Maschine geschwemmt 
werden. Achten Sie darauf, das Waschmittel in 
das richtige Fach einzufüllen.

Der Pumpenfilter ist verstopft. •	Überprüfen Sie den Filter.
Der Ablaufschlauch ist geknickt. •	Überprüfen Sie den Ablaufschlauch.

Die Wäsche wird nach dem 
Waschen steif. (**)

Zu wenig Waschmittel. •	Bei hoher Wasserhärte kann die Wäsche mit der 
Zeit steif werden, wenn Sie zu wenig Waschmittel 
benutzen. Verwenden Sie eine an die Wasserhärte 
angepasste Waschmittelmenge.

Das Waschmittel wurde in das falsche Fach eingefüllt. •	Wenn Waschmittel in das Vorwäschefach 
eingefüllt wird, jedoch keine Vorwäsche erfolgt, 
kann dieses Waschmittel beim Spülen oder 
Weichspülen in die Maschine geschwemmt 
werden. Achten Sie darauf, das Waschmittel in 
das richtige Fach einzufüllen.

Das Waschmittel wurde mit Weichspüler vermischt. •	Weichspüler nicht mit dem Waschmittel 
vermischen. Waschen Sie die 
Waschmittelschublade gut mit heißem Wasser 
aus.

Die Wäsche riecht nicht nach 
Weichspüler. (**)

Das Waschmittel wurde in das falsche Fach eingefüllt. •	Wenn Waschmittel in das Vorwäschefach 
eingefüllt wird, jedoch keine Vorwäsche erfolgt, 
kann dieses Waschmittel beim Spülen oder 
Weichspülen in die Maschine geschwemmt 
werden. Waschen Sie die Waschmittelschublade 
gut mit heißem Wasser aus. Achten Sie darauf, 
das Waschmittel in das richtige Fach einzufüllen.

Das Waschmittel wurde mit Weichspüler vermischt. •	Weichspüler nicht mit dem Waschmittel 
vermischen. Waschen Sie die 
Waschmittelschublade gut mit heißem Wasser 
aus.

Waschmittelrückstände in der 
Waschmittelschublade. (**)

Das Waschmittel wurde eingefüllt, während die 
Waschmittelschublade noch feucht war.

•	Trocknen Sie die Waschmittelschublade, bevor Sie 
das Waschmittel einfüllen.

Das Waschmittel ist feucht geworden. •	Lagern Sie Waschmittel an einem trockenen Ort, 
meiden Sie starke Temperaturschwankungen.

Der Wasserdruck ist sehr niedrig. •	Prüfen Sie den Wasserdruck.
Das Waschmittel im Hauptfach wurde beim Einlassen 
des Wassers zur Vorwäsche durchnässt. Die Öffnungen 
in der Waschmittelschublade sind verstopft.

•	Prüfen Sie die Öffnungen, reinigen Sie diese, falls 
sie verstopft sein sollten.

Ein Problem mit den Düsen der Waschmittelschublade 
ist aufgetreten.

•	Wenden Sie sich an den autorisierten 
Kundendienst.

Das Waschmittel wurde mit Weichspüler vermischt. •	Weichspüler nicht mit dem Waschmittel 
vermischen. Waschen Sie die 
Waschmittelschublade gut mit heißem Wasser 
aus.

Die Trommel wurde nicht regelmäßig gereinigt. •	Reinigen Sie die Trommel regelmäßig. Beachten 
Sie dazu bitte 4.4.2.
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Problem Ursache Lösung
Zu starke Schaumbildung in der 
Maschine. (**)

Ein falsches, eventuell nicht für Waschmaschinen 
geeignetes, Waschmittel wurde benutzt.

•	Nutzen Sie ein für Waschmaschinen geeignetes 
Waschmittel.

Zu viel Waschmittel. •	Benutzen Sie lediglich die erforderliche 
Waschmittelmenge.

Das Waschmittel wurde falsch gelagert. •	Lagern Sie Waschmittel gut verschlossenen an 
einem trockenen Ort. Lagern Sie Waschmittel 
nicht an übermäßig warmen Stellen.

Bei bestimmten Textilien (wie zum Beispiel Gardinen) 
kommt es durch die Maschenstruktur des Materials zu 
übermäßiger Schaumbildung.

•	Verwenden Sie für solche Textilien eine geringere 
Waschmittelmenge.

Das Waschmittel wurde in das falsche Fach eingefüllt. •	Achten Sie darauf, das Waschmittel in das richtige 
Fach einzufüllen.

Der Weichspüler wurde zu früh freigegeben. •	Eventuell liegt eine Störung der Ventile oder der 
Waschmittelschublade vor. Wenden Sie sich an 
den autorisierten Kundendienst.

Schaum tritt aus der 
Waschmittelschublade aus.

Zu viel Waschmittel. •	Mischen Sie einen Teelöffel Weichspüler mit einem 
halben Liter Wasser, gießen Sie die Mischung in 
das Hauptwäschefach der Waschmittelschublade.

•	Orientieren Sie sich bei der Auswahl der 
passenden Waschmittelmenge an den Angaben 
zu Programmen und maximaler Beladung in 
der „Programm- und Verbrauchstabelle“. Wenn 
Sie zusätzliche Chemikalien (Fleckentferner, 
Bleichmittel und dergleichen) verwenden, geben 
Sie weniger Waschmittel hinzu.

Die Wäsche ist nach Abschluss des 
Programms noch nass. (*)

Durch übermäßig viel Waschmittel hat sich 
zu viel Schaum gebildet; das automatische 
Schaumbeseitigungssystem wurde aktiv.

•	Verwenden Sie nicht mehr als die empfohlene 
Waschmittelmenge.

(*) Bei unregelmäßiger Wäscheverteilung (Unwucht) in der Trommel schleudert die Maschine nicht, damit es nicht zu Beschädigungen der 
Maschine oder ihrer Umgebung kommt. In diesem Fall sollten Sie die Wäsche auflockern, gleichmäßiger verteilen und erneut schleudern.
(**) Die Trommel wurde nicht regelmäßig gereinigt. Reinigen Sie die Trommel regelmäßig. Siehe 4.4.2

A ACHTUNG: Falls sich Störungen nicht durch die Hinweise in diesem Abschnitt beseitigen lassen sollten, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Händler oder an den autorisierten Kundendienst. Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerät selbst zu reparieren.
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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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1 Uputsvta za opću sigurnost
Ovaj odjeljak uključuje uputstva za sigurnost koja mogu pomoći u sprečavanju 
povreda i rizika od oštećenja materijala. Sve vrste garancija će biti nevažeće 
ako se ne poštuju ova uputstva.

1.1 Sigurnost za život i imovinu
u Nikada ne stavljajte proizvod na podove koji su prekriveni tepihom. Električni 

dijelovi će se pregrijati jer zrak ne može cirkulisati ispod uređaja. To će 
uzrokovati probleme s vašim proizvodom.

u Isključite proizvod iz utičnice ako nije u upotrebi.
u Neka postupke ugradnje i popravke uvijek obavlja ovlašteni servisni 

zastupnik. Proizvođač se neće držati odgovornim za oštećenja nastala 
usljed radnji koje su izvodile neovlaštene osobe.

u Crijeva za dovod vode i cijeđenje moraju biti dobro pričvršćena i ne smiju biti 
oštećena. U suprotnom, može doći do curenja vode.

u Dok još ima vode u proizvodu, nikada ne otvarajte vrata za punjenje ili ne 
uklanjajte filter. U suprotnom, doći će do rizika od plavljenja i povrede zbog 
vruće vode.

u Ne otvarajte silom zaključana vrata za punjenje. Vrata se mogu otvoriti par 
minuta nakon završetka ciklusa pranja. U slučaju otvaranja vrata za punjenje 
silom, vrata i mehanizam zaključavanja se mogu oštetiti.

u Koristite samo deterdžente, omekšivače i dodatke koji su pogodni za 
automatske mašine za pranje rublja.

u Pridržavajte se uputstava na oznakama za tekstil i pakovanjima deterdženata.
1.2 Sigurnost za djecu
u Ovaj proizvod mogu koristiti djeca koja su dobi od 8 i više godina i osobe 

čije fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti nisu u potpunosti razvijene ili koje 
nemaju neophodno iskustvo i znanje dok god se te osobe nadgledaju ili su 
obučene o sigurnoj upotrebi proizvoda i rizicima. Djeca se ne bi trebala igrati 
s uređajem. Poslove čišćenja i održavanja ne bi trebala izvoditi djeca, osim 
u slučaju da ih neko nadzire.

u Materijali za pakovanje mogu biti opasni za djevu. Držite materijale za 
pakovanje na sigurnom mjestu izvan dohvata djece.

u Električni proizvodi su opasni za djecu. Držite djecu dalje od proizvoda kad 
je isti u upotrebi. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s proizvodom. Koristite 
dječiju blokadu da biste spriječili djecu od intervenisanja s proizvodom.

u Nemojte zaboraviti zatvoriti vrata za punjenje kada napuštate prostoriju gdje 
je proizvod smješten.
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u Skladištite deterdžente i dodatke na sigurnom mjestu dalje od dohvata djece 
i zatvorite poklopac kutije za deterdžent ili zaptivač pakovanja deterdženta.

1.3 Električna sigurnost
u Ako je proizvod u kvaru, ne bi se trebao puštati u rad dok se ne popravi od 

strane ovlaštenog servisnog zastupnika. Rizik od strujnog udara!
u Ovaj proizvod je dizajniran tako da nastavi s radom u slučaju dolaska 

struje nakon prekida u napajanju. Ako želite otkazati program, vidi odjeljak 
"Otkazivanje programa".

u Priključite proizvod na utičnicu zaštićenu uzemljenjem pomoću osigurača 
16 A. Nemojte zanemariti instaliranje uzemljenja koje će uraditi kvalificirani 
električar. Naša firma se neće držati odgovornom za bilo kakava oštećenja 
nastala usljed korištenja proizvoda bez uzemljenja u skladu sa lokalnim 
propisima.

u Nikada ne perite proizvod tako što ćete prskati ili polijevati vodu po njemu! 
Rizik od strujnog udara!

uNikada ne dirajte utikač napojnog kabla mokrim rukama! Nemojte hvatati 
za napojni kabal da biste isključili mašinu, uvijek isključujte mašinu držeći 
utičnicu jednom rukom i povlačeći utikač drugom rukom.

u Proizvod treba biti isključen iz utičnice za vrijeme postupaka ugradnje, 
održavanja, čišćenja i popravke.

u Ako je napojni kabal oštećen, mora se zamijeniti od strane proizvođača, 
nakon prodaje ili od strane slične kvalifikovane osobe (po mogućnosti 
električara) ili nekoga koga je odredio uvoznik kako bi se izbjegli mogući 
rizici.

1.4 Sigurnost od vruće površine
Dok se obavlja pranje rublja pri visokim 
temperaturama, staklo vrata za punjenje će biti 
vruće. Uzimajući ovu činjenicu u obzir, tokom 
pranja držite djecu dalje od vrata za punjenje 
proizvoda kako biste ih spriječili da dodiruju vrata.
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2 Važna uputstva za okolinu

2.1 Usklađenost s WEEE direktivom
Ovaj proizvod je u skladu s EU WEEE direktivom (2012/19/EU).  Ovaj proizvod nosi 
klasifikacijsku oznaku za otpad električne i elektroničke opreme (WEEE).
Ovaj proizvod je proizveden od visoko kvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu ponovo 
upotrijebiti i koji su pogodni za recikliranje. Nemojte odlagati otpadni proizvod s normalnim 
kućnim otpadom i drugim otpadom na kraju njegovog vijeka trajanja. Odnesite ga do 
sabirnog centra za recikliranje električne i elektroničke opreme. Molimo vas posavjetujte se 
s lokalnim vlastima da saznate o ovim sabirnim centrima. 

Usklađenost s RoHS direktivom:
Proizvod koji ste kupili je usklađen s EU RoHS direktivom (2011/65/EU).  On ne sadrži štetne i zabranjene 
materijale koji su specificirani u ovoj direktivi.

2.2 Informacije o pakovanju
Materijali za pakovanje proizvoda su proizvedeni od reciklirajućih materijala i u skladu sa našim državnim 
propisima za okoliš. Nemojte odlagati materijale za pakovanje zajedno sa otpadom iz domaćinstva ili 
drugim otpadom. Odnesite ih na sabirne tačke za materijale za pakovanje određene od strane lokalnih 
vlasti.

3 Namijenjena upotreba

•	Ovaj	proizvod	je	dizajniran	za	upotrebu	u	domaćinstvu.	Nije	za	komercijalne	svrhe	niti	se	
smije koristiti izvan svoje namijenjene upotrebe.

•	Proizvod	mora	biti	korišten	samo	za	pranje	i	ispiranje	rublja	koje	je	označeno	u	skladu	s	
tim.

•	Proizvođač	se	odriče	bilo	kakve	odgovornosti	proistekle	zbog	neispravne	upotrebe	ili	
transporta.

•	Vijek	trajanja	vašeg	proizvoda	je	10	godina.	Tokom	ovog	perioda,	originalni	rezervni	
dijelovi će biti dostupni za ispravan rad uređaja.
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Komisija za usklađivanje s delegiranom uredbom (EU) br. 1061/2010
Naziv dobavljača ili zaštitni znak Beko
Naziv modela WMY 71483 LMB2
Nazivni kapacitet (kg)  7
Klasa energetske efikasnosti / skala od A+++ (najviša efikasnost) do D (najniža 
efikasnost) A+++
Godišnja potrošnja energije (kWh) (1) 169
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk na 60°C pri punoj mašini (kWh) 0.968
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk na 60°C pri djelimično punoj mašini 
(kWh) 0.590

Potrošnja energije standardnog programa za pamuk na 40°C pri djelimično punoj mašini 
(kWh) 0.590

Potrošnja struje u “off-mode” (isklj. režim) (W) 0.500
Potrošnja struje u “left-on mode” (najniža potrošnja nakon pražnjenja mašine) (W) 0.500
Godišnja potrošnja vode (I) (2) 9020
Klasa efikasnosti centrifuge / sakla od A (najviša efikasnost) do G (najniža efikasnost) B
Maksimalna brzina obrtanja (rpm) 1400
Sadržaj preostale vlage (%) 53
Standardni program za pamuk (3) Pamuk Eco 60°C i 40°C
Vrijeme programa standardnog programa za pamuk na 60°C pri punoj mašini (min) 208
Vrijeme programa standardnog programa za pamuk na 60°C pri djelimično punoj mašini 
(min) 183

Vrijeme programa standardnog programa za pamuk na 40°C pri punoj mašini (min) 183
Trajanje “left-on mode” (režim najniže potrošnje nakon pražnjenja) (min) N/A
Emisije akustične buke pranja/obrtanja koja se prenosi zrakom (dB)  54/75
Ugradbena Non
Visina (cm) 84
Širina (cm) 60
Dubina (cm) 50
Neto težina (±4 kg.) 70
Jedan ulaz za vodu / dupli ulaz za vodu

• / -
•	Dostupno
Električni ulaz (V/Hz) 230 V / 50Hz
Ukupna struja (A) 10
Ukupna snaga (W) 2200
Šifra glavnog modela 1010
(1) Potrošnja energije bazirana na 220 standardnim ciklusima pranja za programe za pamuk na 60°C i 40°C pri punoj i djelimično punoj mašini, te potrošnja na “low-power” režimu (režim niske potrošnje). 

Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako se uređaj koristi.

(2) Potrošnja vode bazirana na 220 standardnim ciklusima pranja za programe za pamuk na 60°C i 40°C pri punoj i djelimično punoj mašini. Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako se uređaj koristi.

(3) “Standardni program za pamuk na 60°C” i “standardni program za pamuk na 40°C” su standardni programi pranja na koje se odnose informacije na naljepnici i u sažetku i ovi programi su pogodni za pranje 

normalno zaprljanog pamučnog rublja i to su najefikasniji programi u smislu kombinovane potrošnje energije i vode. 

Tehničke specifikacije se mogu mijenjati bez prethodne obavijesti kako bi se poboljšao kvalitet proizvoda.

4 Tehničke specifikacije
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4.1 Ugradnja
•	 Obratite	se	najbližem	ovlaštenom	servisnom	zastupniku	za	ugradnju	vašeg	proizvoda.	
•	 Priprema	lokacije	i	električnih	priključenja,	vode	iz	slavine	i	otpadne	vode	za	ugradnju	na	mjestu	ugradnje	je	

odgovornost kupca. 
•	 Uvjerite	se	da	crijeva	za	ulaz	i	odvod	vode,	kao	i	napojni	kabal	ne	budu	savijeni,	stisnuti	ili	zgnječeni	prilikom	

postavljanja proizvoda na njegovo mjesto nakon postupaka ugradnje ili čišćenja. 
•	 Uvjerite	se	da	priključke	za	ugradnju	i	električne	priključke	za	ovaj	proizvod	obavi	ovlašteni	servis.	

Proizvođač se neće držati odgovornim za oštećenja nastala usljed radnji koje su izvodile neovlaštene osobe. 
•	 Prije	ugradnje,	vizualno	provjerite	da	li	proizvod	ima	ikakvih	nedostataka	na	sebi.	Ako	ima,	nemojte	ga	

ugrađivati. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost za vašu sigurnost.

4.1.1 Prikladno mjesto ugradnje
•	 Stavite	proizvod	na	tvrdu	i	ravnu	površinu.	Nemojte	ga	stavljati	na	tepih	ili	druge	slične	površine.
•	 Kada	su	mašina	za	pranje	rublja	i	sušilica	postavljene	jedna	na	drugu,	njihova	ukupna	težina	-	kada	su	

napunjene - iznosi do 180 kilograma. Postavite proizvod na čvrst i ravan pod koji ima dovoljan kapacitet 
nosivosti!

•	 Ne	stavljajte	proizvod	na	napojni	kabal.
•	 Nemojte	ugrađivati	proizvod	u	okolini	gdje	temperatura	pada	ispod	0	ºC.
•	 Ostavite	minimalno	1	cm	prostora	između	mašine	i	pokućstva.
•	 	Na	stepenastom	podu,	nemojte	stavljati	proizvod	uz	rub	ili	na	platformu.

4.1.2 Uklanjanje ojačanja za pakovanje

Nagnite mašinu prema nazad kako biste uklonili pojačanja na pakovanju. 
Uklonite pojačanja na pakovanju povlačenjem trake. Nemojte sami 
obavljati ovu radnju. 

4.1.3 Uklanjanje transportnih bravica
1 Olabavite sve vijke odgovarajućim ključem sve dok se ne mognu slobodno okretati (C).
2 Uklonite transportne sigurnosne vijke okrećući ih lagano.
3 Umetnite plastične poklopce u vrećicu koja sadrži priručnik za korisnika na otvorima na stražnjoj ploči. 

(P)

A PAŽNJA: Uklonite transportne sigurnosne vijke prije puštanja u rad mašine za pranje rublja! U suprotnom, proizvod će se 
oštetiti.

C
Držite sigurnosne vijke za transport na sigurnom mjestu kako biste ih ponovo koristili ako bi se mašina za pranje trebala 
pomjerati u budućnosti.

Postavite transportne sigurnosne vijke obrnutim redom postupka rastavljanja.

Nikada nemojte pomjerati proizvod ako sigurnosni vijci za transport nisu pričvršćeni na svom mjestu! 
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4.1.4 Priključivanje snabdijevanja vodom

C
Pritisak vode potreban za pokretanje proizvoda je od 1 do 10 bara (0,1 - 1 MPa). Potrebno je imati 10 - 80 litara vode koja 
teče iz potpuno otvorene slavine u jednoj minuti da bi vaša mašina radila bez problema. Pričvrstite ventil za redukciju pritiska 
ukoliko je pritisak vode veći.

Ako namjeravate koristiti dvostruki ulaz za vodu kao jednu (hladnu) jedinicu za ulaz vode, morate ugraditi isporučeni čep 
ventila za toplu vodu prije korištenja proizvoda. (Odnosi se na proizvode isporučene sa grupom slijepi čep.)

A
PAŽNJA: Modeli s jednim ulazom za vodu ne bi trebali biti priključeni na slavinu s vrućom vodom. U tom slučaju rublje će 
biti oštećeno ili će se proizvod prebaciti na režim zaštite i neće raditi.

PAŽNJA: Nemojte koristiti stara ili korištena ulazna crijeva na novom proizvodu. To može uzrokovati mrlje na vašem rublju.

Priključite posebno crijevo za snabdijevanje vodom koje je isporučeno s proizvodom na ulaz 
za	vodu	na	proizvodu.	Crveno	crijevo	(lijevo)	(max.	90	ºC)	je	za	ulaz	tople	vode,	plavo	crijevo	
(desno)	(max.	25	ºC)	je	za	ulaz	hladne	vode.	
Osigurajte da slavine s hladnom i vrućom vodom budu ispravno priključene kada se vrši 
ugradnja proizvoda. U suprotnom, vaše rublje će izići vruće na kraju procesa pranja i 
istrošeno.

1 Rukom pritegnite matice crijeva. Nikada nemojte koristiti alat kada 
pritežete navrtke.

2 Kada je priključivanje crijeva dovršeno, provjerite da li ima problema 
s curenjem na spojnim tačkama tako što ćete potpuno otvoriti 
slavinu. Ako se desi curenje, isključite slavinu i uklonite navrtku. 
Ponovo pažljivo pritegnite navrtku nakon što ste provjerili zaptivač. 
Da biste spriječili curenje vode i oštećenja, držite slavine zatvorenim 
kada ne koristite proizvod.

4.1.5 Priključivanje drenažnog crijeva na odvod
•	 Priključite	kraj	odvodnog	crijeva	direktno	na	odvod	otpadne	vode,	nužnik	ili	kadu.	

A
PAŽNJA: Vaš dom će poplaviti ako crijevo izađe iz svog kućišta za vrijeme pražnjenja vode. Pored toga, postoji i rizik od 
opekotina zbog visokih temepratura pranja! Da biste spriječili takve situacije i osigurali da mašina vrši proces primanja i 
pražnjenja vode bez ikakvih problema, dobro pričvrstite odvodno crijevo.

10
0c

m

40
cm

•	Priključite	crijevo	za	odvod	na	minimalnu	visinu	od	40	
cm i maksimalnu visinu od 100 cm.
•	U	slučaju	da	je	crijevo	za	odvod	podignuto	nakon	što	
se položi na nivo poda ili blizu poda (niže od 40 cm 
iznad poda), pražnjenje vode postaje otežano i rublje 
može izlaziti previše mokro. Stoga, pridržavajte se visina 
opisanih na slici.

•	 Da	biste	spriječili	da	se	otpadna	voda	vraća	natrag	u	mašinu	i	da	osigurate	lagan	odvod,	nemojte	uranjati	
kraj crijeva u otpadnu vodu ili ga nemojte umetati u odvod više od 15 cm. Ako je predugo, skratite ga.

•	 Kraj	crijeva	ne	bi	smio	biti	povijen,	ne	bi	smio	biti	nagažen	i	crijevo	ne	smije	biti	prikliješteno	između	odvoda	
i mašine.

•	 Ako	je	dužina	crijeva	previše	kratka,	koristite	ga	uz	dodatak	orignialnog	produžnog	crijeva.	Dužina	crijeva	
možda nije duža od 3,2 m. Da biste izbjegli curenje vode, priključivanje između produžnog crijeva i 
odvodnog crijeva proizvoda mora biti dobro uklopljeno s odgovarajućom stezaljkom kako ne bi došlo do 
ispadanja i curenja.
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4.1.6 Podešavanje nožica

A PAŽNJA: Da biste osigurali da proizvod radi tiše i bez vibracija, on mora stajati ravno i balansirano na svojim nožicama. 
Balansirajte mašinu podešavanjem nožica. U suprotnom, proizvod se može pomjeriti sa svog mjesta i uzrokovati tresak i 
probleme s vibriranjem.

PAŽNJA: Nemojte koristiti nikakve alate da olabavite matice. U suprotnom, one će se oštetiti.

1 Rukom olabavite matice na nožicama.
2 Podesite nožice dok proizvod ne bude stajao stabilno i uravnoteženo.
3. Ponovo rukom pritegnite sve matice.

4.1.7 Električno priključivanje
Spojite proizvod na vod za uzemljenje zaštićen osiguračem od 16 A. Naša firma se neće držati odgovornom za 
bilo kakava oštećenja nastala usljed korištenja proizvoda bez uzemljenja u skladu sa lokalnim propisima.
•	 Povezivanje	mora	biti	usklađeno	s	državnim	propisima.
•	 Utikač	napojnog	kabla	mora	biti	lako	dokučiv	nakon	ugradnje.
•	 Ako	je	sadašnja	vrijednost	osigurača	ili	sklopke	u	kući	manja	od	16	ampera,	neka	vam	kvalifikovani	

električar ugradi osigurač od 16 ampera.
•	 Napon	koji	je	specificiran	u	odjeljku	"Tehničke	specifikacije"	mora	biti	jednak	vašem	mrežnom	naponu.
•	 Nemojte	vršiti	priključivanje	preko	produžnih	kablova	ili	višestrukih	utikača.

B PAŽNJA: Oštećeni napojni kablovi moraju biti zamijenjeni od strane ovlaštenog servisnog zastupnika.

4.1.8 Inicijalna upotreba

Prije nego počnete koristiti proizvod uvjerite se da su izvršene pripreme 
koje su u skladu sa "Važna sigurnosna i okolišna uputstva" i uputstva u 
odjeljku "Ugradnja".
Da biste pripremili proizvod za pranje rublja, obavite prvo postupak u 
programu za čišćenje bubnja. Ako ovaj program nije dostupan kod vaše 
mašine, primijenite metod koji je opisan u odjeljku 4.4.2.

C
Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za mašine za pranje rublja.

Moguće da je nešto vode ostalo u proizvodu zbog postupka kontrole kvaliteta u proizvodnju. To nije štetno za proizvod.
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4.2 Priprema

4.2.1 Razvrstavanje rublja
* Razvrstajte rublje prema vrsti tkanine, boji i stepenu zaprljanja i prema dopuštenoj temperaturi vode.
* Uvijek postupajte prema uputstvima koja se nalaze na oznakama na odjeći.

4.2.2 Pripremanje rublja za pranje
•	 Rublje	s	metalnim	stvarima,	poput	grudnjaka	s	metalnim	žicama,	pojasa	s	kopčama	ili	metalna	dugmad	će	

oštetiti mašinu. Uklonite metalne dijelove ili operite takvu odjeću tako što ćete je staviti u vreću za rublje ili u 
jastučnicu.

•	 Izvadite	sve	stvari	iz	džepova	poput	kovanica,	olovaka	spajalica	i	izvratite	džepove	i	očetkajte	ih.	Takvi	
predmeti mogu oštetiti proizvod ili prouzrokovati probleme s bukom.

•	 Stavite	malu	odjeću	poput	čarapica	za	bebe	i	najlon	čarapa	u	vreću	za	rublje	ili	u	jastučnicu.
•	 Stavite	zavjese	ali	ih	nemojte	stiskati.	Uklonite	sve	predmete	sa	zavjesa.
•	 Zatvorite	patentne	zatvarače,	prišijte	dugmad	i	popravite	rascjepe	i	poderotine.
•	 Perite	proizvode	s	oznakom	"perivo	u	mašini"	ili	"perivo	ručno”	samo	uz	odgovarajući	program.
•	 Nemojte	prati	obojeno	i	bijelo	rublje	zajedno.	Novi,	tamno	obojeni	pamuk	otpušta	mnogo	boje.	Perite	to	

odvojeno.
•	 Tvrdokorne	mrlje	se	moraju	propisno	tretirati	prije	pranja.	Ako	niste	sigurni,	provjerite	sa	radnjom	za	

hemijsko čišćenje.
•	 Koristite	samo	boje	/	sredstva	za	boje	i	sredstva	za	skidanje	kamenca	koji	su	prikladni	za	mašinsko	pranje.	

Uvijek se pridržavajte uputstava na pakovanju.
•	 Perite	hlače	i	osjetljivo	rublje	izvrnuto.
•	 Držite	rublje	napravljeno	od	Angora	vune	u	zamrzivaču	nekoliko	sati	prije	pranja.	To	će	reducirati	čerupanje.
•	 Rublje	koje	je	izloženo	materijalima	kao	što	su	brašno,	krečna	prašina,	mlijeko	u	prahu	itd.	treba	intenzivno	

istresti prije stavljanja u mašinu. Prašina i prah te vrste na rublju mogu se nagomilati na unutrašnjim 
dijelovima mašine tokom vremena i tako prouzrokovati oštećenje.

4.2.3 Stvari koje je potrebno uraditi zbog uštede energije
Pridržavanje informacija će vam pomoći da koristite ovaj proizvod na jedan ekološki i energetski efikasan 
način.
•	 Koristite	ovaj	proizvod	pri	najvišem	kapacitetu	koji	je	dopušten	programom	koji	ste	odabrali,	ali	nemojte	

pretrpavati; vidi, "Tabela programa i potrošnje". Vidi, "Tabela programa i potrošnje"
•	 Uvijek	se	pridržavajte	uputstava	na	pakovanju	deterdženata.
•	 Perite	lagano	zaprljano	rublje	na	niskim	temperaturama.
•	 Koristite	brže	programe	za	male	količine	lagano	zaprljanog	rublja.
•	 Nemojte	koristiti	predpranje	i	visoke	temperature	za	rublje	koje	nije	jako	zaprljano	ili	koje	nema	mrlja.
•	 Ako	namjeravate	sušiti	vaše	rublje	u	sušilici,	odaberite	najveću	brzinu	obrtanja	koja	je	preporučena	tokom	

procesa pranja. 
•	 Nemojte	koristiti	više	deterdženta	nego	što	je	preporučena	količina	određena	na	njegovom	pakovanju.

4.2.4 Punjenje mašine rubljem
1. Otvorite poklopac za rublje.
2. Stavite rublje u mašinu tako da bude slobodno.
3. Pritisnite i zatvorite poklopac za rublje dok ne čujete zvuk zaključavanja. Uvjerite se da nema zaglavljenih 

stvari u vratima. Vrata za punjenje su zaključana dok se program izvršava. Vrata se tek mogu otvoriti kratko 
nakon što program dođe do kraja.

4.2.5 Ispravan kapacitet punjenja
Maksimalan kapacitet punjenja ovisi o vrsti rublja, stepenu zaprljanja i željenom programu pranja.
Mašina automatski podešava količinu vode u skladu s težinom rublja koja je stavljena u mašinu.

A UPOZORENJE: Pridržavajte se informacija iz "Tabele programa i potrošnje". Kada je pretrpana, performanse pranja 
mašine će opasti. Pored toga, problemi s bukom i vibracijama se mogu pojaviti.
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4.2.6 Korištenje deterdženta i omekšivača

C
Kada koristite deterdžent, omekšivač, štirku, sredstvo za bojenje tkanine, izbjeljivač i sredstvo za uklanjanje boje, sredstva 
za skidanje kamenca; pročitajte uputstva proizvođača napisana na pakovanju i pridržavajte se specificiranih doza. Koristite 
mjernu šoljicu ako je dostupna.

132

Ladica ze deterdžent se sastoji od tri odjeljka:
–	(1)	za	predpranje
–	(2)	za	glavno	pranje
–	(3)	za	omekšivač
–	( ) pored toga, tu je i dio sifona u odjeljku za omekšivač.

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za čišćenje
•	 Dodajte	deterdžent	i	omekšivač	prije	početka	programa	pranja.
•	 Dok	je	ciklus	pranja	u	toku,	nemojte	ostavljati	dozator	za	deterdžent	otvoren!
•	 Kada	se	koristi	neki	program	bez	predpranja,	nemojte	stavljati	nikakav	deterdžent	u	odjeljak	za	predpranje	

(odjeljak br. "1"). 
•	 Kada	se	koristi	neki	program	s	predpranjem,	nemojte	stavljati	tečni	deterdžent	u	odjeljak	za	predpranje	

(odjeljak br. "1").
•	 Nemojte	birati	program	s	predpranjem	ako	koristite	deterdžent	u	vrećici	ili	kugle	za	doziranje.	Stavite	

deterdžent u kesi ili dozirane kugle direktno među rublje u mašini.
Ako koristite tečni deterdžent, nemojte zaboraviti staviti posudu za tečni deterdžent u odjeljak za glavno pranje 

(odjeljak broj "2").
Odabir vrste deterdženta
Tip deterdženta koji će se koristiti zavisi od vrste tkanine i boje.
•	 Koristite	različite	deterdžente	za	obojeno	i	bijelo	rublje.
•	 Perite	vašu	osjetljivu	odjeću	samo	s	posebnim	deterdžentima	(tečni	deterdžent,	šampon	za	vunu	itd.)	koji	se	

koristi isključivo za osejtljivu odjeću. 
•	 Kada	perete	tamno	obojenu	odjeću	i	poplune,	preporučuje	se	korištenje	tečnog	deterdženta.
•	 Perite	vunenu	odjeću	s	posebnim	deterdžentom	napravljenim	posebno	za	vunenu	odjeću.

A PAŽNJA: Koristite samo deterdžente koji su napravljeni namjenski za mašine za pranje rublja.

PAŽNJA: Nemojte koristit sapun u prahu.

Prilagođavanje količine deterdženta
Količina deterdženta za pranje koja će se koristiti zavisi od količine rublja, stepena zaprljanja i tvrdoće vode.
•	 Nemojte	koristiti	količine	koje	premašuju	preporučene	količine	doziranja	na	pakovanju	deterdženta	kako	

biste izbjegli probleme prekomjerne pjene, lošeg ispiranja, financijske uštede, te konačno, zaštite okoliša.
•	 Koristite	manje	deterdženta	za	manje	količine	ili	blago	zaprljanu	odjeću.
Korištenje omekšivača
Uspite omekšivač u odjeljak za omekšivač u ladici za deteržent.
•	 Nemojte	premašivati	(>max<)	nivo	oznake	u	odjeljku	za	omekšivač.
•	 Ako	je	omekšivač	izgubio	svoju	žitkost,	razrijedite	ga	vodom	prije	stavljanja	u	ladicu	za	deterdžent.
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Korištenje tečnih deterdženata
Ako proizvod sadrži šoljicu za tečni deterdžent:

•	 Stavite	posudu	za	tečni	deterdžent	u	odjeljak	br.	
"2".

•	 Ako	je	tečni	deterdžent	izgubio	svoju	žitkost,	
razrijedite ga vodom prije stavljanja u posudu za 
deterdžent.

Ako proizvod sadrži šoljicu za tečni deterdžent:
•	 Nemojte	koristiti	tečni	deterdžent	za	predpranje	u	programu	s	predpranjem.
•	 Tečni	deterdžent	ostavlja	mrlje	na	vašoj	odjeći	kada	se	koristi	s	funkcijom	odgođenog	starta.	Ako	ćete	

koristiti fuknciju za ogođeno pranje, ne koristite tečni deterdžent.
Korištenje deterdženta u gelu i tabletama
•	 Ako	je	gustina	deterdženta	u	gelu	fluidna,	a	vaša	mašina	ne	sadrži	posebnu	posudu	za	tečni	deterdžent,	

stavite deterdžent u gelu u odjeljak za deterdžent za glavno pranje tokom prvog primanja vode. Ako vaša 
mašina sadrži šoljicu za tečni deterdžent, naspite deterdžent u ovu šoljicu prije uključivanja programa.

•	 Ako	gustina	deterdženta	u	gelu	nije	fluidna	ili	nije	u	obliku	kapsule	tečne	tablete,	stavite	ga	direktno	u	
bubanj prije pranja.

•	 Stavite	deterdžent	u	tableti	u	odjeljak	za	glavno	pranje	(odjeljak	br.	"2")	ili	direktno	u	bubanj	prije	pranja.
Upotreba štirke
•	 Stavite	tečnu	sodu,	sodu	u	prahu	ili	sredstvo	za	bojenje	tkanine	u	odjeljak	za	omekšivač.
 Nemojte koristiti omekšivač i štirku zajedno u ciklusu pranja.
 Obrišite unutrašnjost mašine vlažnom i čistom krpom nakon upotrebe štirke.
Korištenje odstranjivača kamenca
•		Kada	je	potrebno,	koristite	odstranjivače	kamenca	napravljene	posebno	i	samo	za	mašine	za	pranje	rublja.	
Korištenje izbjeljivača
 Dodajte izbjeljivač na početku ciklusa pranja biranjem programa predpranja. Nemojte stavljati deterdžent 

u odjeljak za predpranje. Kao alternativnu aplikaciju, odaberite program sa dodatnim ispiranjem i dodajte 
sredstvo za izbjeljivanje dok mašina prima vodu iz odjeljka za deterdžent za ispiranje tokom prvog ispiranja.

•	 Nemojte	koristiti	sredstvo	za	izbjeljivanje	i	deterdžent	miješajući	ih.
•	 Koristite	samo	malu	količinu	(oko	50	ml)	sredstva	za	izbjeljivanje	i	isperite	odjeću	vrlo	dobro	jer	ono	uzrokuje	

iritaciju kože. Ne sipajte izbjeljivač na rublje i nemojte ga koristiti sa obojenim rubljem. 
•	 Kada	koristite	sredstvo	za	uklanjanje	boje	na	bazi	kisika,	odaberite	program	koji	pere	rublje	na	niskoj	

temperaturi. 
•	 Sredstvo	za	uklanjanje	boje	na	bazi	kisika	se	može	koristiti	s	deterdžentom;	međutim,	ako	nisu	iste	

konzinstencije, prvo stavite deterdžent u odjeljak broj "2" u dozator za deterdžent i sačekajte dok mašina 
preplavi deterdžent kada prima vodu. Kada mašina nastavi primati vodu, dodajte sredstvo za uklanjanje boje 
u isti odjeljak.
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4.2.7 Savjeti za efikasno pranje
Odjeća

Svijetle boje i bijelo 
rublje Boje Crne/tamne boje

Osjetljive 
tkanine/Vuna/

Svila
(Preporučeni raspon temperature 
zasnovan na nivou zaprljanja: 
40-90 oC)

(Preporučeni opseg temperature 
baziran na stepenu zaprljanja: 
hladno -40 oC)

(Preporučeni opseg 
temperature baziran na 
stepenu zaprljanja: hladno 
-40 oC)

(Preporučeni opseg 
temperature baziran 
na stepenu zaprljanja: 
hladno -30 oC)

Ni
vo

 z
ap

rlj
an

ja

Teška 
zaprljanja

(teške mrlje kao 
što su od trave, 
kafe, voća i krvi.)

Možda će biti neophodno da 
prethodno tretirate mrlje ili 
izvršiti predpranje. Praškasti i 
tečni deterdženti preporučeni za 
bijelo rublje mogu se koristiti u 
dozama preporučenim za teško 
zaprljanu odjeću. Preporučuje se 
da se koriste praškasti deterdženti 
za uklanjanje mrlja od gline i 
zemlje i mrlje koje su osjetljive na 
izbjeljivače. 

Deterdženti u prahu i tečni 
deterdženti koji se preporučuju za 
boje mogu biti korišteni u dozama 
koje su preporučene za teško 
zaprljanu odjeću. Preporučuje se 
da se koriste praškasti deterdženti 
za uklanjanje mrlja od gline i 
zemlje i mrlje koje su osjetljive na 
izbjeljivače. Koristite deterdžente bez 
izbjeljivača.

Tečni deterdženti koji 
su dogovarajući za boje 
i tamne boje mogu biti 
korišteni u dozama koje 
su preporučene za teško 
zaprljanu odjeću.

Preferirajte tečne 
deterdžente 
proizvedene za 
osjetljivu odjeću. 
Vunena i svilena 
odjeća se mora 
prati specijalnim 
deterdžentima za 
vunu.

Normalno 
zaprljano
(Na primjer, mrlje 
prouzrokovane 
kožom na 
kragnama i 
manžetama)

Praškasti i tečni deterdženti 
preporučeni za bijelo rublje mogu 
se koristiti u dozama preporučenim 
za normalno zaprljanu odjeću.

Deterdženti u prahu i tečni 
deterdženti koji se preporučuju za 
boje mogu biti korišteni u dozama 
koje su preporučene za normalno 
zaprljanu odjeću. Trebali bi se 
koristiti deterdženti koji ne sadrže 
izbjeljivače.

Tečni deterdženti koji 
su dogovarajući za boje 
i tamne boje mogu biti 
korišteni u dozama koje su 
preporučene za normalno 
zaprljanu odjeću. 

Preferirajte tečne 
deterdžente 
proizvedene za 
osjetljivu odjeću. 
Vunena i svilena 
odjeća se mora 
prati specijalnim 
deterdžentima za 
vunu.

Blago 
zaprljano

(Ne postoje 
vidljive mrlje.)

Praškasti i tečni deterdženti 
preporučeni za bijelo rublje mogu 
se koristiti u dozama preporučenim 
za blago zaprljanu odjeću.

Deterdženti u prahu i tečni 
deterdženti koji se preporučuju za 
boje mogu biti korišteni u dozama 
koje su preporučene za blago 
zaprljanu odjeću. Trebali bi se 
koristiti deterdženti koji ne sadrže 
izbjeljivače.

Tečni deterdženti koji 
su dogovarajući za boje 
i tamne boje mogu biti 
korišteni u dozama koje 
su preporučene za blago 
zaprljanu odjeću.

Preferirajte tečne 
deterdžente 
proizvedene za 
osjetljivu odjeću. 
Vunena i svilena 
odjeća se mora 
prati specijalnim 
deterdžentima za 
vunu.
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5 Rukovanje proizvodom

4.3.1 Upravljačka ploča

1 - Tipka za odabir programa
2 - LED lampice odabira temperature
3 - LED lampice odabira brzine obrtanja
4 - Prikaz informacija o trajanju
5 - LED lampica o aktivnosti dječije blokade
6 - Tipka za podešavanje vremena završetka
7 - LED lampica o aktivnosti zaključanih vrata

8 - LED indikator programa sljedbenika
9 - Tipka Uklj. / Isklj.
10 - Tipka Start / Pauza
11 - Tipke za pomoćne funkcije
12 - Tipka za podešavanje brzine obrtanja
13 - Tipka za podešavanje temperature
14 - LED lampice odabira programa

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314

Jorgan
(Posteljina)

Okretanje Osjetljivo 20º

Mixed 40

Higijena 20º KošuljeAutomatski programSuper kratko 
- ekspres

Dnevno - 
ekspres

Završna 
zaštita

Para  Svila + 
ručno pranje

Zaštita rublja 
za bebe+

Pranje tamnog 
rublja

(Briga o tamnom 
rublju)

Pranje tamnog 
rublja

(Briga o tamnom 
rublju)

Ručno 
pranje

Zaštita rublja 
za bebe

Pamuk Eko
(Pamuk, 

ekonomično)

Pamuk Sintetika Vuneno

IspiranjeDrenaža
(Pumpa)

Osvježava
nje

Predpranje Noćni režimBrzo 
pranje

Dodatno 
ispiranje

(Ispiranje plus)

Vremenska 
odgoda
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4.3.2 Odabir programa
1 Odredite program koji je pogodan za vrstu, količinu i nivo zaorljanja rublja u skladu sa "Tabelom programa i 

potrošnje". 

1 Odaberite željeni program pomoću tipke "Odabir programa". 

C
Programi su ograničeni najvišom brzinom okretanja prikladnom za tu konkretnu vrstu tkanine.

Kada birate program koji ćete koristiti, uvijek uzmite u obzir vrstu tkanine, boju, stepen zaprljanja i dopuštenu temperaturu 
vode.

Uvijek preferirajte najnižu temepraturnu vrijednost koja odgovara vašem tipu rublja. Viša temperatura znači veću potrošnju 
energije.

4.3.3 Programi 
• Pamuk
Koristite za vaše pamučno rublje (kao što su plahte, jorgani i jastučnice, peškiri, ogrtači, donje rublje itd.). Vaše 
rublje će se oprati snažnom aktivnošću pranja tokom dužeg ciklusa pranja.
• Sintetika
Koristite za pranje vaše sintetičke odjeće (košulje, bluze, mješavine sintetika/pamuk itd.). One se peru nježnom 
aktivnošoću i imaju kraći ciklus pranja u poređenju sa programom za pamuk.
Za zavjese i til, koristite program za sintetiku 40˚C sa predpranjem i odabranom funkcijom protiv nabora. 
Obzirom da njihov mrežasti sastav uzrokuje obilnu pjenu, zastore/til perite tako što ćete staviti malu količinu 
deterdženta u glavni odjeljak za pranje. Nemojte stavljati deterdžent u odjeljak za predpranje.
• Vuneno
Koristite za pranje vaše vunene odjeće. Odaberite odgovarajuću temperaturu programa koja odgovara 
temepraturi navedenoj na etiketi vaše odjeće. Koristite odgovarajuće deterdžente za vunene proizvode.

Program za vunenu odjeću za ovu mašinu je odobren od "The Woolmark Company" za pranje vunenih proizvoda koji su perivi 
u mašini pod uslovom da se proizvodi peru u skladu s uputstvima na etiketi proizvoda i uputstvima objavljenim od strane 
proizvođača ove mašine M14066.

• Pamuk, ekonomično
Koristite za pranje vašeg normalno zaprljanog, izdržljivog rublja od pamuka i lana. Iako pere duže od drugih 
programa, on obezbjeđuje velike uštede energije i vode. Aktualna temepratura vode može biti različita od 
navedene temperature pranja. Kada napunite mašinu manjom količinom rublja (npr. ½ kapaciteta ili manje), 
vrijeme programa može automatski postati kraće. U tom slučaju, potrošnja energije i vode će se još smanjiti, 
obezbjeđujući još ekonomičnije pranje. Ovaj program je dostupan kod modela s idnikatorom preostalog 
vremena.
• Zaštita za baby rublje
Koristite ovaj program za vaše rublje za koje je potrebno antialergijsko i higijensko pranje na visokoj 
temperaturi s intenzivnim i dugim ciklusom pranja. 

• Osjetljivo 20°
Koristite ovaj program za pranje vašeg osjetljivog rublja. On pere s nježnijom aktivnošću bez ikakvog 
privremenog obrtanja u poređenju s programom za sintetiku. On bi se trebao koristiti za rublje za koje se 
preporučuje osjetljivo pranje.
• Ručno pranje
Koristite za pranje vunene/osjetljive odjeće koja nosi oznaku "nije za mašinsko pranje" i za koju se preporučuje 
ručno pranje. On pere rublje s veoma nježnom aktivnošću pranja kako se odjeća ne bi oštetila.
• Dnevno - express
Koristite ovaj program da perete vašu lagano zaprljanu pamučnu odjeću za kratko vrijeme.
• Super kratko ekspress 
Koristite za pranje blago zaprljane odjeće i pamučnog rublja bez mrlja u kratkom vremenu.
• Briga o tamnom rublju
Koristite ovaj program da perete vaše tamno obojeno rublje ili obojeno rublje za koje ne želite da izblijedi. 
Pranje se izvodi uz malo mehaničke radnje i na niskim temperaturama. Preporučuje se da se koristi tečni 
deterdžent ili šampon za vunu za tamno šareno rublje.
• Mješovito 40 (Mix 40)
Koristite ovaj program da perete vašu pamučnu i sintetičku odjeću zajedno, bez razvrstavanja.
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• Košulje
Koristite za pranje košulja napravljenih od pamuka, sintetike i mješavine sintetičkih tkanina.
• 40° / 40’
Koristite ovaj progrma za pranje blago zaprljane odjeće i pamučnog rublja bez mrlja u kratkom vremenu.

• Hygiene 20°
Koristite ovaj program za vaše rublje za koje je potrebno pranje na nižoj temperaturi s intenzivnim i dugim 
ciklusom pranja. Koristite ovaj program za vaše rublje za koje je potrebno higijensko pranje na nižoj 
temperaturi.

• Ispiranje
Koristite kada želite ispirati ili štirkati odvojeno.
• Okretanje + drenaža 
Koristite za cijeđenje vode u mašini.

4.3.4 Odabir temperature
Kad god se odabere novi program, preporučena temperatura za odabrani program se pojavljuje na indikatoru 
temperature.
Da biste smanjili temperaturu, pritisnite tipku za podešavanje temperature. Temperatura će se smanjiti 
postepeno.

C Ukoliko program nije dosegao korak zagrijavanja, možete promijeniti temperaturu bez prebacivanja mašine na režim pauze.

4.3.5 Odabir brzine obrtanja
Kad god se odabere novi program, preporučena brzina okretanja odabranog programa je prikazana na 
indikatoru brzine okretanja.
Da biste smanjili brzinu okretanja, pritisnite tipku za podešavanje brzine okretanja. Brzina okretanja se 
smanjuje postepeno. 
Zatim, ovisno o modelu proizvoda, opcije "Rinse Hold" (ispiranje zadržano) i "No Spin" (bez okretanja) se 
pojavljuju na ekranu. Pogledajte odjeljak "Odabir pomoćnih funkcija" radi pojašnjenja ovih opcija.

C Ukoliko program nije dosegao korak okretanja, možete promijeniti brzinu bez prebacivanja mašine na režim pauze.

Ispiranje zadržano
Ako ne namjeravate isprazniti vaše rublje odmah po završetku programa, možete koristiti funkciju zadržavanja 
ispiranja da držite vaše rublje u vodi za završno ispiranje i kako biste spriječili boranje kada nema vode u 
mašini. Pritisnite tipku Start / pauza nakon ovog procesa ukoliko želite isušiti vodu bez okretanja vašeg rublja. 
Program će nastaviti i završiti nakon isušivanja vode.
Ako želite obaviti okretanje rublja u vodi, podesite brinu okretanja i pritisnite tipku Start / pauza.
Program nastavlja. Voda je isušena, rublje se okretalo i program je dovršen. 

Určující hodnoty pro programy Syntetika
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Zbývající obsah vlhkosti 
(%) **

Zbývající obsah vlhkosti 
(%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Syntetika 60 3 52 1.10 90l/120l 45 40

Syntetika 40 3 49 0.60 80l/110l 45 40

* Na displeji se Vám zobrazí se délka programu praní, které jste si vybrali. Je normální, že dochází k rozdílům mezi časem 
zobrazeným na displeji a skutečným časem praní.

** Hodnoty zbývajícího obsahu vlhkosti se mohou lišit v závislosti na vybrané rychlosti otáček.
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4.3.6 Tabela programa i potrošnje

•		 :	Po	izboru.
*  : Automatski odabrano, nema otkazivanja.
**  : Energetska oznaka programa (EN 60456 Ed.3)
*** : Ako je maksimalna brzina okretanja mašine niža od ove vrijednosti, možete odabrati samo do maksimalne brzine okretanja.
**** : Program će otkriti vrstu i količinu rublja koju stavite u mašinu i automatski podesiti potrošnju vode, potrošnju energije i vrijeme trajanja 
programa.
-  : Pogledajte opis programa za maksimalno punjenje.

** "Pamuk eko 40°C i Pamuk eko 60°C su standardni programi". Ovi programi su poznati kao ‘40°C pamuk standardni program’ i 

‘60°C pamuk standardni program’ i naznačeni su sa     simbolima na ploči.

C
Pomoćne funkcije u tabeli mogu varirati u ovisnosti od modela vaše mašine.

Potrošnja energije i vode može varirati usljed promjena pritiska vode, tvrdoće i temperature vode, temperature ambijenta, vrste i 
količine rublja, odabira pomoćnih funkcija i brzine okretanja, kao i promjena u naponu.

Vrijeme pranja programa koji ste odabrali možete vidjeti na ekranu mašine. Normalno je da se male razlike mogu pojaviti između 
prikazanog vremena i stvarnog vremena pranja.
"Modeli odabira za pomoćne funkcije mogu biti promijenjeni od strane kompanije proizvođača. Novi modeli odabira mogu biti dodani 
ili uklonjeni".
"Brzina obrtanja vaše mašine može varirati u skladu sa programom; ova brzina obrtanja ne može premašiti max. brzinu obrtanja vaše 
mašine."

"Proizvođač zadržava pravo izmjena u programima i pomoćnim funkcijama u ovoj tabeli. Ove izmjene neće promijeniti performanse 
mašine, dok programski koraci i vrijeme trajanja mogu biti promijenjeni".

BS 41 Pomoćne funkcije

Program (°C)
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Mogućnost biranja 
temperaturnog 

opsega °C

Pamuk, ekonomično
60** 7 44 0.97 1400 Hladno-60
60** 3.5 38 0.59 1400 Hladno-60
40** 3.5 38 0.59 1400 Hladno-60

Pamuk
90 7 70 2.20 1400 • • • Hladno-90
60 7 70 1.55 1400 • • • Hladno-90
40 7 67 0.90 1400 • • • Hladno-90

Sintetika
60 3 52 1.10 1200 • • • Hladno-60
40 3 49 0.60 1200 • • • Hladno-60

Vuneno 40 1.5 49 0.25 1200 • Hladno-40
Ručno pranje 30 1 40 0.25 1200 Hladno-30
Zaštita za baby rublje 60 7 85 1.90 1400 * 30 - 90
Briga o tamnom rublju 40 3 60 0.60 1000 • * Hladno-40
Košulje 60 3.5 57 1.00 800 • • • Hladno-60
Mješovito 40 (Mix 40) 40 3.5 60 0.70 1000 • • Hladno-40
40° 40’ 40 7 45 0.60 1400 Hladno-40
Osjetljivo 20° 20 3.5 45 0.15 1200 • 20
Hygiene 20° 20 2 95 0.40 1400 * 20
Super kratko ekspress 30 2 35 0.15 1400 • Hladno-30

Dnevno - express
90 7 67 2.00 1400 • Hladno-90
60 7 67 1.10 1400 • Hladno-90
30 7 67 0.25 1400 • Hladno-90
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4.3.7 Odabir pomoćne funkcije
Odaberite željene funkcije prije nego startujete program. 
Kad god je odabran neki program, ako je odabrana odgovarajuća pomoćna funkcija, svjetlo njenog 
odgovarajućeg indikatora će svijetliti. 

C Indikatorska svjetla pomoćnih funkcija za koje nije dopušten odabir uz sadašnji program će svijetliti i zvučno upozorenje će se 
oglasiti. 

Pored toga, takođe možete odabrati ili otkazati pomoćne funkcije koje su pogodne za tekući program nakon 
početka ciklusa pranja. Ako je ciklus pranja dostigao tačku u kojoj nije moguće odabrati pomoćnu funkciju, 
oglasit će se zvučno upozorenje i svjetlo odgovarajuće pomoćne funkcije će svijetliti.

C
Neke funkcije ne mogu biti odabrane zajedno. Ako je druga pomoćna funkcija protivrječna s onom koja je prva odabrana prije 
pokretanja mašine, funkcija koja je odabrana prva će biti otkazana, a druga odabrana pomoćna funkcija će ostati aktivna. Na 
primjer, ako želite odabrati Brzo pranje nakon što ste odabrali Dodatnu vodu, Dodatna voda će biti otkazana i Brzo pranje će 
ostati aktivno.
Pomoćna funkcija koja nije kompatibilna sa ovim programom ne može biti odabrana. (Vidi "Tabela programa i potrošnje")
Neki programi imaju pomoćne funkcije koje moraju raditi istovremeno. Te funkcije ne mogu biti otkazane. Okvir pomoćne 
funkcije neće svijetliti, samo će unutrašnje područje biti osvjetljeno.

• Predpranje
Predpranje se isplati samo kod teško zaprljanog rublja. Nekorištenje predpranja će uštedjeti energiju, vodu, 
deterdžent i vrijeme.
• Brzo pranje
Ova funkcija se može koristiti u programima za pamuk i sintetiku. Ona smanjuje vrijeme pranja i takođe broj 
koraka ispiranja za lagano zaprljano rublje.

C Kada odaberete ovu funkciju, napunite vašu mašinu do polovine maksimalne količine rublja specificirane u tebeli programa.

• Ispiranje plus
Ova funkcija omogućava mašini da izvrši još jedno ispiranje kao dodatak onom koje je već završeno nakon 
glavnog pranja. Time, rizik za osjetljivu kožu (bebe, koža s alergijama itd.) da bude pogođena minimalnim 
ostacima deterdženta na rublju može biti reduciran.

4.3.8 Vrijeme završetka
S funkcijom vrijeme završetka, početak programa može biti odgođen do 24 sata. Nakon pritiska na tipku 
Vrijeme završetka, procijenjeno vrijeme završetka programa će se prikazati.  Ako je Vrijeme završetka 
podešeno, indikator Vremena završetka će svijetliti. 
Da bi se funkcija vremena završetka aktivirala i da bi se program završio na kraju specificiranog vremena, 
morate pritisnuti tipku Start / Pauza nakon podešavanja vremena. 
Ako želite otkazati funkciju Vrijeme završetka, pritisnite tipku On / Off da biste isključili i uključili mašinu.

C Nemojte koristiti tečni deterdžent kada aktivirate funkciju Vrijeme završetka! Postoji rizik od bojenja odjeće.

1 Otvorite vrata za punjenje, stavite rublje i stavite deterdžent itd.
2 Odaberite program pranja, temperaturu, brzinu obrtanja i, po potrebi, pomoćne funkcije.
3 Podesite vrijeme završetka po vašem izboru pritiskom na tipku Vrijeme završetka. Indikator vremena 

završetka će svijetliti.
4 Pritisnite tipku Start / Pauza. Odbrojavanje vremena počinje. “:” znak u sredini vremena završetka na 

displeju počinje treperiti.

C
Dodatno rublje može biti napunjeno tokom perioda odbrojavanja Vremena završetka. Na kraju odbrojavanja, indikator 
Vremena završetka se gasi, ciklus pranja počinje i vrijeme odabranog programa se pojavljuje na displeju.

Kada je odabir Vremena završetka izvršen, vrijeme koje se pojavljuje na ekranu sastoji se od vremena završetka plus 
dužine trajanja odabranog programa.
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4.3.9 Startanje programa
1. Pritisnite tipku Start / Pauza da biste startovali program.
2. Svjetlo programa sljedbenika koje pokazuje početak programa će se upaliti.

C
Ako nijedan program nije pokrenut ili nijedna tipka nije pritisnuta u roku 1-10 minuta tokom postupka odabira programa, 
mašina će prabaciti na režim ISKLJUČENO. Displej i svi indikatori će se ugasiti. 
Odabrani programski podaci će biti prikazani ako pritisnete tipku Uklj. / Isklj.

4.3.10 Zaključavanje vrata za punjenje
Sistem zaključavanja na vratima za punjenje mašine sprječava otvaranje vrata u slučaju da nivo vode nije 
odgovarajući.
LED lampica "Vrata zaključana" na ploči se pali kada su vrata za punjenje zaključana.

4.3.11 Promjena odabira nakon što je program započeo
Nakon što je program startovao možete napraviti sljedeće promjene.

4.3.11.1 Prebacivanje mašine na režim pauze:
Pritisnite tipku Start / Pauza da biste prebacili mašinu na režim pauze dok je program u toku. Svjetlo 
naznačava status Start/Pauza i programski koraci počinju treperiti na indikatoru programa sljedbenika da 
bi pokazali da je mašina prebačena na režim pauze. Takođe, svjetlo vrata za punjenje će takođe treperiti 
dok vrata ne budu spremna za otvaranje. Kada su vrata za punjenje spremna za otvaranje, svjetlo vrata za 
otvaranje će se isključiti i indikator programskog koraka i LED lampica Start / Stop nastavljaju treperiti. 
Isto tako, kada su vrata za punjenje spremna za otvaranje, svjetlo vrata za punjenje će se takođe isključiti uz 
svjetlo programskog koraka.

4.3.11.2 Mijenjanje pomoćne funkcije, brzine i temperature
Ovisno o programskom koraku koji je dostignut, moći ćete otkazati ili odabrati pomoćne funkcije. Vidi "Odabir 
pomoćne funkcije". 
Takođe možete promijeniti postavke za brzinu i temperaturu. Vidi "Odabir brzine obrtanja" i "Odabir 
temperature".

C Ako promjena nije dozvoljena, odgovarajuće svjetlo će zasvijetliti 3 puta.

4.3.11.3 Dodavanje ili iznošenje rublja
1. Pritisnite tipku Start / Pauza da biste prebacili mašinu na režim pauze.  Svjetlo praćenja programa 

odgovarajućeg koraka tokom kojeg je mašina prebačena na režim pauze će svijetliti.
2. Sačekajte da se vrata za punjenje mogu otvoriti.
3. Otvorite vrata za punjenje i dodajte ili iznesite rublje.
4. Zatvorite vrata za punjenje.
5. Napravite promjene u pomoćnim funkcijama, postavkama temperature i brzine ukoliko je potrebno. 
6. Pritisnite tipku Start / Pauza da biste pokrenuli mašinu.

4.3.12 Dječija blokada
Koristite bravu za zaštitu od djece da spriječite djecu da se poigravaju s mašinom. Na taj način možete izbjeći 
bilo kakve promjene na tekućem programu.

C Vi možete uključiti i isključiti mašinu pomoću tipke On / Off kada je dječija blokada aktivna. Kada ponovo uključite mašinu, 
program će nastaviti tamo gdje je bio zaustavljen.

4.3.12.1 Aktiviranje dječije blokade:
Pritisnite i držite pomoćnu funkciju, tipka 2, tokom 3 sekunde. Na displeju odabira programa na ploči, 
svjetlo "Dječija blokada aktivna" će se upaliti. Možete otpustiti  tipku 1 za pomoćnu funkciju kada je ovo 
upozorenje prikazano.
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4.3.12.2 Deaktiviranje dječije blokade:
Pritisnite i držite pomoćnu funkciju, tipka 2, tokom 3 sekunde. Na displeju odabira programa na ploči, 
svjetlo "Dječija blokada aktivna" će se ugasiti.

4.3.13 Otkazivanje programa
Program je otkazan kada se mašina isključi i ponovo uključi. Pritisnite i držite tipku On / Off tokom 3 sekunde. 

C
Ako pritisnete tipku On / Off kada je dječija blokada omogućena, program neće biti otkazan. Trebali biste prvo otkazati 
dječiju blokadu. 

Ako želite otvoriti vrata za punjenje nakon što ste otkazali program, ali nije moguće otvoriti ta vrata jer je nivo vode u mašini 

iznad nivoa otvaranja vrata, onda okrenite tipku Odabira programa na program Pumpa+obrtanje i ispraznite 
vodu iz mašine.

4.3.14 Kraj programa
LED lampice "End" (kraj) se pojavljuju na displeju kada je program završen.
Ako ne pritisnete bilo koju tipku tokom 10 minuta, mašina će se prebaciti na režim ISKLJUČENO. Displej i svi 
indikatori će se ugasiti. 
Završeni koraci programa će biti prikazani ako pritisnete tipku On / Off (Uklj./isklj.)

4.3.15 Svojstva vaše mašine "Režim mirovanja".
Nakon što uključite vašu mašinu pomoću tipke Uklj.-Isklj., ako program nije započeo ili nikakav drugi postupak 
se ne izvršava kod odabranog koraka ili nikakva aktivnosti se ne poduzima u roku od otpirlike 10 minuta nakon 
što odabrani program završi, vaša mašina će se automatski prebaciti na režim isključeno. Displej i svi indikatori 
će se ugasiti. Odabrani programski podaci će biti prikazani ako pritisnete tipku Uklj. / Isklj. Prije nego startujete 
program, provjerite tačnost vaših odabira. Ako je potrebno, ponovite ih. Ovo nije greška.
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4.4 Održavanje i čišćenje
Vijek trajanja proizvoda će se produžiti i učestali problemi će biti smanjeni ako se proizvod čisti u redovnim 
intervalima.

4.4.1 Čišćenje ladice za deterdžent
Čistite ladicu za deterdžent u redovnim intervalima (svakih  4-5 ciklusa pranja) kao 
što je dolje prikazano kako biste spriječili nakupljanje deterdženta u prahu tokom 
vremena.
Podignite stražnji dio sifona kako biste ga uklonili kao što je prikazano. 
Ako ima više od uobičajene količine vode, a mješavina omekšivača se počinje 
skupljati u odjeljku za omekšivač, sifon se mora očistiti.

1 Pritisnite istačkano mjesto na sifonu u odjeljku za omekšivač i povucite prema sebi sve dok se odjeljak 
ne odvoji od mašine.

2. Operite ladicu deterdženta i sifon s dosta mlake vode u umivaoniku. Da bi se spriječilo da ostaci dođu u 
kontakt s vašom kožom, očistite mašinu odgovarajućom četkom s rukavicama na rukama.

3 Ubacite ladicu natrag u njeno ležište nakon čišćenja i uvjerite se da je dobro nalegla.

4.4.2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja
Za proizvode s programom za čišćenje bubnja, pogledajte Rukovanje proizvodom - Programi.
Za proizvode bez programa za čišćenje bubnja, pratite korake za čišćenje bubnja navedene ispod: 
Izaberite pomoćne funkcije Additional Water (Dodatna voda) ili Extra Rinse (Ekstra ispiranje). Koristite 
program Cottons (Pamuk) bez pretpranja. Podesite temperaturu na nivo koji se preporučuje na sredstvu 
za čišćenje bubnja koje možete nabaviti kod ovlaštenih servisa. Primijenite ovaj postupak bez rublja u 
proizvodu. Prije pokretanja programa, stavite 1 kesicu specijalnog sredstva za čišćenje bubnja (ako ne možete 
nabaviti specijalno sredstvo, stavite najviše 100 g praška protiv kamenca) u glavni odjeljak za deterdžent 
(odjeljak br. „2“). Ako je sredstvo protiv kamenca u tabletama, stavite samo jednu tabletu u glavni odjeljak za 
deterdžent br. „2“. Kad program završi, osušite unutrašnjost čistom krpom.

C
Ponovite postupak čišćenja bubnja svaka 2 mjeseca.

Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za mašine za pranje rublja.

Nakon svakog pranja provjerite da nema stranih tvari u bubnju.
Ako su rupe prikazane na slici blokirane, oslobodite rupe koristeći četkicu za zube.
Strane metalne tvari će uzrokovati mrlje od rđe u bubnju.  Očistite mrlje na površini 
bubnja koristeći sredstva za čišćenje za nehrđajući čelik. 
Nikada nemojte koristiti čeličnu vunu ili žičanu vunu. To će oštetiti obojene, hromirane 
i plastične površine.

4.4.3 Čišćenje tijela mašine i kontrolne ploče
Prebrišite tijelo mašine sapunjavom vodom ili nekorozivnim blagim gel deterdžentima ako je potrebno, te 
posušite suhom krpom.
Koristite samo mekane i vlažne krpe da čistite upravljačku ploču.
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4.4.4 Čišćenje filtera za ulaz vode
Na kraju svakog ventila za dovod vode na stražnjoj strani mašine nalazi se filter, kao i na kraju svakog crijeva 
za ulaz vode gdje su priključeni na slavinu. Ovi filteri sprječavaju da strane tvari i prljavština iz vode ulazi u 
mašinu za pranje rublja. Filteri bi se trebali čistiti čim se zaprljaju.

1. Zatvorite slavine.
2. Uklonite matice sa crijeva za primanje vode da biste 

pristupili filterima na ventilima za primanje vode. Očistite 
ih pomoću odgovarajuće četke. Ako su filteri previše 
prljavi, uklonite ih s njihovih mjesta pomoću kliješta i 
očistite na ovaj način.

3. Izvadite filtere na ravnim krajevima crijeva za primanje 
vode zajedno s brtvama i temeljito ih očistite pod mlazom 
vode.

4. Pažljivo zamijenite zaptivače i filtere i rukom pritegnite 
njihove matice.

4.4.5 Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtera pumpe
Sistem filtera u vašoj mašini sprječava da čvrsti predmeti kao što su dugmad, kovanice i vlakna tkanine 
blokiraju rotor pumpe tokom pražnjenja vode za pranje. Tako će se voda isprazniti bez ikakvih problema i vijek 
trajanja pumpe će se pordužiti.
Ako mašina ne isuši vodu, filter pumpe je začepljen. Filter se mora očistiti kad god je začepljen ili svaka 3 
mejseca. Prvo se mora isušiti voda da bi se očistio filter pumpe. 
Pored toga, prije transporta mašine (npr. kada preseljavate na drugu lokaciju) i u slučaju smrzavanja vode, 
voda će se trebati isušiti u potpunosti.

A PAŽNJA: Strane čestice koje su ostale u filteru pumpe mogu oštetiti vašu mašinu ili mogu uzrokovati probleme s bukom.

PAŽNJA: Ako se proizvod ne koristi, zatvorite slavinu, uklonite glavnu cijev i ispraznite vodu iz mašine radi sprečavanja bilo 
kakve mogućnosti smrzavanja.

PAŽNJA: Nakon svake upotrebe, isključite slavinu na koju je priključeno mrežno crijevo.

Da biste očistili prljavi filter i ispraznili vodu:
1 Isključite mašinu iz utičnice da prekinete napajanje.

A PAŽNJA: Temperatura	vode	u	unutrašnjosti	mašine	može	ići	do	90	ºC.	Da	biste	izbjegli	rizik	od	spaljivanja,	očistite	filter	
nakon što se voda u mašini ohladi.

2. Otvorite poklopac filtera.
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3 Slijedite postupke u nastavku da biste ispraznili vodu.
Ako proizvod nema odvodno crijevo za pražnjenje vode u slučaju hitnosti, da biste ispraznili vodu:

a. Da biste prikupili vodu koja ističe iz filtera, stavite 
veliku posudu ispred filtera.

b. Okrenite i olabavite filter pumpe dok vod ne pođe 
teći (suprotno od smjera kazaljke na satu). Pokupite 
vodu koja ističe u posudu koju ste postavili ispred 
filtera. Uvijek imajte komad krpe pri ruci kako biste 
apsorbovali eventualno prolivenu vodu.

c Kada je voda izašla iz mašine, izvadite filter potpuno 
tako što ćete ga okrenuti.

4 Očistite sve ostatke u unutrašnjosti filtera kao i vlakna, ako ih ima, oko područja rotora pumpe.
5. Uklonite filter.
6. Ako je poklopac filtera sastavljen iz dva dijela, zatvorite poklopac filtera pritiščući na jezičak. Ako je iz jednog 

dijela, prvo postavite jezičke u donji položaj na njihovo mjesto, a zatim pritisnite gornji dio da biste zatvorili.
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5 Rješavanje problema

Problem Razlog Rješenje
Program se ne može pokrenuti niti 
odabrati.

Mašina za pranje rublja se prebacila na režim 
samozaštite zbog problema s napajanjem (napon linije, 
pritisak vode, itd.).

•	Pritisnite i držite tipku On / Off tokom 3 sekunde. 
(vidi. "Otkazivanje programa")

Voda u mašini. Moguće da je nešto vode ostalo u proizvodu zbog 
postupka kontrole kvaliteta u proizvodnju.

•	Ovo nije greška; voda ne šteti mašini.

Mašina se ne puni vodom. Slavina je isključena. •	Uključite slavine.
Crijevo za ulaz vode je povijeno. •	 Ispravite crijevo.

Filter za ulaz vode je začepljen. •	Očistite filter.
Vrata za punjenje su možda otvorena. •	Zatvorite vrata.

Mašina ne prazni vodu. Crijevo za pražnjenje vode je možda začepljeno ili 
uvrnuto.

•	Očistite ili ispravite crijevo.

Filter pumpe je začepljen. •	  Očistite filter pumpe.
Mašina vibrira ili pravi buku. Mašina možd nije balansirana. •	Prilagodite nožice da nivelirate mašinu.

Čvrsta tvar je možda upala u filter pumpe. •	Očistite filter pumpe.
Sigurnosni vijci za transport nisu uklonjeni. •	Uklonite sigurnosne vijke za transport.
Količina rublja u mašini je možda premala. •	Dodajte još rublja u mašinu.
Mašina je možda pretrpana rubljem. •	  Izvadite nešto rublja iz mašine ili razaberite rukom 

da balansirate ravnomjerno u mašini.
Mašina je možda naslonjena na kruti objekat. •	Uvjerite se da mašina nije naslonjena ni na šta.

Javilo se curenje vode iz dna 
mašine za pranje rublja.

Crijevo za pražnjenje vode je možda začepljeno ili 
uvrnuto.

•	Očistite ili ispravite crijevo.

Filter pumpe je začepljen. •	Očistite filter pumpe.

Mašina se zaustavila ubrzo nakon 
što je program počeo.

Mašina se možda zaustavila privremeno zbog niskog 
napona.

•	Nastavit će sa radom kada se napon vrati na 
normalan nivo.

Mašina direktno prazni vodu koja 
se prima.

Crijevo za pražnjenje možda nije bilo na adekvatnoj 
visini.

•	Priključite crijevo za pražnjenje vode kao što je 
opisano u priručniku za rukovanje.

Ne može se vidjeti voda u mašini 
tokom pranja.

Nivo vode nije vidljiv s vanjske strane mašine za pranje 
rublja.

•	To nije greška.

Vrata za punjenje nije moguće 
otvoriti.

Aktivno je zaključavanje vrata zbog nivoa vode u 
mašini.

•	 Ispraznite vodu pokretanjem pumpe ili programa 
obrtanja.

Mašina zagrijava vodu ili je u ciklusu obrtanja. •	  Sačekajte dok se program završi.
Dječija blokada je aktivna. Dječija blokada će se 
deaktivirati par minuta nakon što program dođe do 
svog kraja. 

•	Sačekajte par minuta za deaktivaciju dječije 
blokade.

Pranje traje duže vremena nego što 
je to specificirano u priručniku.(*)

Pritisak vode je nizak. •	Mašina čeka dok primi adekvatnu količinu vode da 
bi se spriječio loš kvalitet pranja zbog smanjene 
količine vode. Zbog toga je vrijeme pranja 
produženo.

Napon je možda nizak. •	Vrijeme pranja je produženo da bi se izbjegli loši 
rezultati pranja kada je napon nizak.

Ulazna temperatura vode je možda niska. •	Zahtijevano vrijeme za zagrijavanje vode se 
produžava tokom hladnih sezona.  Takođe, vrijeme 
pranja je možda produženo da bi se izbjegli loši 
rezultati pranja.

Broj ispiranja i/ili količina vode za ispiranje je možda 
povećana.

•	Mašina povećava količinu vode za ispiranje kada 
je potrebno dobro ispiranje i dodaje još jedan 
korak ispiranja ako je potrebno. 

Previše pjene se može pojaviti i sistem za automatsku 
apsorbciju pjene se može aktivirati zbog prekomjernog 
korištenja deterdženta.

•	  Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Vrijeme programa ne odbrojava. 
(Na modelima s displejom) (*)

Programator se može zaustaviti prilikom primanja 
vode. 

•	 Indikator programatora neće odbrojavati dok 
mašina prima adekvatnu količinu vode. Mašina 
će sačekati dok ne bude dovoljna količina vode 
da bi se izbjeglo nepotpuno pranje rublja zbog 
nedovoljne količine vode. Indikator programatora 
će početi sa odbrojavanjem nakon ovoga.

Programator se može zaustaviti prilikom faze 
zagrijavanja. 

•	 Indikator programatora neće odbrojavati dok 
mašina ne dosegne odabranu temperaturu.

Programaotr se može zaustaviti prilikom faze 
okretanja. 

•	Automatska detekcija nebalansiranog punjenja 
sistema može biti aktivirana zbog nebalansirane 
raspoređenosti rublja u bubnju.
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Problem Razlog Rješenje
Vrijeme programa se ne odbrojava. 
(*)

Možda u mašini nije balansirano punjenje. •	Automatska detekcija nebalansiranog punjenja 
sistema može biti aktivirana zbog nebalansirane 
raspoređenosti rublja u bubnju.

Mašina ne prebacuje na korak 
obrtanja. (*)

Možda u mašini nije balansirano punjenje. •	Automatska detekcija nebalansiranog punjenja 
sistema može biti aktivirana zbog nebalansirane 
raspoređenosti rublja u bubnju.

Mašina neće obrtati ako voda nije potpuno ispražnjena. •	Provjerite filter i crijevo za pražnjenje.
Previše pjene se može pojaviti i sistem za automatsku 
apsorbciju pjene se može aktivirati zbog prekomjernog 
korištenja deterdženta.

•	  Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Performanse pranja su loše: Rublje 
postaje sivo. (**)

Nedovljna količina deterdženta je korištena tokom 
dugog perioda vremena.

•	Koristite preporučenu količinu deterdženta koja je 
prikladna za tvrdoću vode i rublje.

Pranje je obavljano na niskoj temperaturi dugo 
vremena. 

•	Odaberite pravilnu temperaturu za rublje koje 
treba prati.

Nedovoljna količina deterdženta je korištena s tvrdom 
vodom.

•	Korištenje nedovoljne količine deterdženta s 
tvrdom vodom uzrokuje da prljavština prijanja 
na tkaninu, a to pretvara tkaninu u sivu tokom 
vremena. Teško je eliminisati sivilo jednom kada se 
dogodi. Koristite preporučenu količinu deterdženta 
koja je prikladna za tvrdoću vode i rublje.

Korišteno je previše deterdženta. •	Koristite preporučenu količinu deterdženta koja je 
prikladna za tvrdoću vode i rublje.

Performanse pranja su loše: Mrlje 
traju ili rublje ne postaje bijelo. (**)

Korištena je nedovoljna količina deterdženta. •	Koristite preporučenu količinu deterdženta koja je 
prikladna za tvrdoću vode i rublje.

Previše je rublja stavljeno u mašinu. •	Nemojte stavljati previše rublja u mašinu. Punite 
mašinu količinama koje su preporučene u "Tabeli 
programa i potrošnje".

Pogrešan program i temepratura su odabrani. •	Odaberite pravilan program i temperaturu za rublje 
koje treba prati.

Korištena je pogrešna vrsta deterdženta. •	Koristite originalan deterdžent koji je prikladan 
za mašinu.

Korišteno je previše deterdženta. •	Stavite deterdžent u ispravan odjeljak. Nemojte 
miješati sredstvo za izbjeljivanje i deterdžent jedno 
s drugim.

Performanse pranja su loše: Masne 
mrlje su se pojavile na rublju. (**)

Nije se obavljalo redovno čišćenje bubnja. •	Čistite bubanj redovno. Za ovo, molimo vas 
pogledajte 4.7.2.

Performanse pranja su loše: Odjeća 
ima neugodan miris. (**)

Mirisi i slojevi bakterija se formiraju na bubnju kao 
rezultat kontinuiranog pranja na nižim temperaturama 
i/ili u kratkim programima.

•	Ostavite ladicu deterdženta kao i vrata za punjenje 
mašine odškrinuta nakon svakog pranja. Tako se 
vlažna okolina koja je pogodna za bakterije neće 
moći pojaviti u mašini.

Boja na odjeći blijedi. (**) Previše je rublja stavljeno u mašinu. •	Nemojte stavljati previše rublja u mašinu.
Deterdžent koji se koristi je vlažan. •	  Držite deterdžent zatvoren u okruženju u kojem 

nema vlage i nemojte ga izlagati prevelikim 
temperaturama.

Odabrana je viša temperatura. •	Odaberite pravilan program i temperaturu u skladu 
s vrstom i stepenom zaprljanja rublja.

Mašina ne obavlja dobro ispiranje. Količina, marka i uslovi skladištenja deterdženta koji se 
koristi nisu prikladni.

•	Koristite deterdžent koji je prikladan za mašinu 
za pranje rublja i za vaše rublje. Držite deterdžent 
zatvoren u okruženju u kojem nema vlage i 
nemojte ga izlagati prevelikim temperaturama.

Deterdžent je stavljen u pogrešan odjeljak. •	Ako je deterdžent stavljen u odjeljak za predpranje 
iako ciklus predpranja nije odabran, mašina može 
uzeti ovaj deterdžent tokom koraka ispiranja 
ili omekšavanja. Stavite deterdžent u ispravan 
odjeljak.

Filter pumpe je začepljen. •	Provjerite filter.
Crijevo za pražnjenje je povijeno. •	Provjerite crijevo za pražnjenje.
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Problem Razlog Rješenje
Rublje je postalo kruto nakon 
pranja. (**)

Korištena je nedovoljna količina deterdženta. •	Korištenje nedovoljne količine deterdženta za 
tvrdoću vode može uzrokovati da rublje postane 
kruto tokom vremena. Koristite prikladnu količinu 
deterdženta u skladu s tvrdoćom vode.

Deterdžent je stavljen u pogrešan odjeljak. •	Ako je deterdžent stavljen u odjeljak za predpranje 
iako ciklus predpranja nije odabran, mašina može 
uzeti ovaj deterdžent tokom koraka ispiranja 
ili omekšavanja. Stavite deterdžent u ispravan 
odjeljak.

Deterdžent je možda pomiješan s omekšivačem. •	Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. 
Operite i očistite dozator vrućom vodom.

Rublje ne miriše kao omekšivač. 
(**)

Deterdžent je stavljen u pogrešan odjeljak. •	Ako je deterdžent stavljen u odjeljak za predpranje 
iako ciklus predpranja nije odabran, mašina može 
uzeti ovaj deterdžent tokom koraka ispiranja ili 
omekšavanja. Operite i očistite dozator vrućom 
vodom. Stavite deterdžent u ispravan odjeljak.

Deterdžent je možda pomiješan s omekšivačem. •	Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. 
Operite i očistite dozator vrućom vodom.

Ostaci deterdženta u ladici za 
deterdžent. (**)

Deterdžent je stavljen u mokru ladicu. •	Posušite ladicu za deterdžent prije stavljanja 
deterdženta.

Deterdžent je postao vlažan. •	Držite deterdžent zatvoren u okruženju u kojem 
nema vlage i nemojte ga izlagati prevelikim 
temperaturama.

Pritisak vode je nizak. •	Provjerite pritisak vode.
Deterdžent u odjeljku glavnog pranja je postao mokar 
tokom uzimanja vode za predpranje. Rupice u odjeljku 
za deterdžent su začepljene.

•	Provjerite rupice i očistite ih ako su začepljene.

Javio se problem s ventilima ladice za deterdžent. •	Pozovite ovlaštenog servisnog zastupnika.
Deterdžent je možda pomiješan s omekšivačem. •	Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. 

Operite i očistite dozator vrućom vodom.
Nije se obavljalo redovno čišćenje bubnja. •	Čistite bubanj redovno. Za ovo, molimo vas 

pogledajte 4.7.2.
Previše pjene se formira u mašini. 
(**)

Neprikladni deterdženti su korišteni za mašinu za 
pranje rublja.

•	Koristite deterdžente koji su prikladni za mašinu 
za pranje rublja.

Korištena je prekomjerna količina deterdženta. •	Koristite samo dovoljnu količinu deterdženta.
Deterdžent je skladišten u nepodesnim uslovima. •	Skladištite deterdžent u zatvorenom i suhom 

mjestu. Nemojte skladištiti u previše toplim 
mjestima.

Neko mrežasto rublje poput tila može pjeniti previše 
zbog svoje strukture.

•	Koristite manje količine deterdženta za ovu vrstu 
stvari.

Deterdžent je stavljen u pogrešan odjeljak. •	Stavite deterdžent u ispravan odjeljak.
Omekšivač se uzima rano. •	Možda je problem u ventilima ili u dozatoru 

za deterdžent. Pozovite ovlaštenog servisnog 
zastupnika.

Pjena istječe van iz ladice za 
deterdžent.

Korišteno je previše deterdženta. •	Pomješajte 1 kašiku omekšivača sa ½ l vode i 
uspite u glavni odjeljak ladice za deterdžent.

•	Stavite deterdžent u mašinu prikladno programima 
i maksimalnom punjenju naznačenim u "Tabeli 
programa i potrošnje". Kada koristite dodatne 
hemikalije (odstranjivače mrlja, izbjeljivače itd.), 
smanjite količinu deterdženta.

Rublje ostaje mokro po završetku 
programa. (*)

Previše pjene se može pojaviti i sistem za automatsku 
apsorbciju pjene se može aktivirati zbog prekomjernog 
korištenja deterdženta.

•	Koristite preporučenu količinu deterdženta.

(*) Mašina ne prebacuje na korak obrtanja kada rublje nije ravnomjerno raspoređeno u bubnju da bi se srpiječilo bilo kakvo oštećenje 
mašine i njenog okruženja. Rublje bi trebalo biti ponovo raspoređeno i okrenuto.
(**) Nije se obavljalo redovno čišćenje bubnja. Čistite bubanj redovno. Pogledajte 4.7.2

A PAŽNJA: Ako ne možete eliminisati problem iako se pridržavate uputstava u ovom odjeljku, posavjetujte se s prodavcem ili 
ovlaštenim servisnim zastupnikom. Nikada ne pokušavajte sami popraviti proizvod koji ne funkcioniše.
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1 Splošna varnostna navodila
V ten delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred tveganji telesnih 
poškodb in materialne škode. Neupoštevanje teh navodil pomeni izničenje 
vsakršnega jamstva.

1.1 Življenjska in premoženjska varnost
u Proizvoda nikoli ne postavite na tla, pokrita s preprogo, Zaradi pomanjkljivega 

pretoka zraka pod strojem se začnejo električni deli pregrevati. Nastopijo 
težave.

u Stroj, ki ni v uporabi, izklopite.
u Namestitev in popravila lahko izvajajo le pooblaščeni serviserji. Proizvajalec 

ne odgovarja za morebitno škodo, posledico dela, ki ga opravi nepooblaščeni 
delavec.

u Cevi za dobavo in odjem vode je treba trdno pritrditi in prevetriti ter potrditi, 
da niso poškodovane. V nasprotnem primeru ustvarite nevarnost stekanja 
vode.

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

u Blokirana vratca za nalaganje ne odpirajte na silo. Vratca lahko odprete 
nekaj minut po zaključku pranja. Z odpiranjem vratc za nalaganje na silo 
ustvarite nevarnost poškodb vratc in blokirnega mehanizma.

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 
napravo uporabljajo le pod nadzorom ali če so poučeni o varni uporabi 
izdelka in z njim povezanimi nevarnostmi. Otroci se ne smejo igrati z 
napravo. Otroci naj ne opravljajo čistilnih in vzdrževalnih del na napravi, 
razen, če jih kdo nadzoruje.

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 proizvoda, medtem ko obratuje. Ne dovolite otrokom, da se igrajo 
s proizvodom. Uporabite otroško ključavnico in tako preprečite otrokom 
poseganje v proizvod.
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u Ne pozabite zapreti vratc za nalaganje, preden zapustite prostor, v katerem 
je nameščen proizvod.

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 Proizvod je oblikovan, tako da ponovno začne obratovati, ko se po izpadu 

ponovno vzpostavi napajanja. Če želite preklicati program, preberite poglavje 
Preklic programa.

u Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 A varovalko. 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 Proizvoda ni dovoljeno prati s curkom vode ali zlivanjem vode na proizvod. 
Nevarnost električnega udara!

u V nobenem primeru se ne dotikajte napajalnega kabla z mokrimi rokami. V 
nobenem primeru ne vlecite za kabel, ko želite izključiti napajanje; vedno z 
eno roko primite vtičnico, z drugo pa primite vtič in ga izvlecite.

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

u Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, 
poprodajno osebje 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

Med pranjem perila pri visokih temperaturah, 
se steklo vratc za nalaganje segreje. Zato naj 
se predvsem otroci med delovanjem pralnega 
stroja ne nahajajo v bližini vratc za nalaganje.
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2 Pomembna navodila za okolje

2.1 Skladnost z direktivo OEEO
Ta izdelek je v skladu z direktivo EU OEEO (2012/19/EU).  Ta izdelek nosi oznako za odpadno 
električno in elektronsko opremo (OEEO).
Izdelek je bil proizveden z visokokakovostnimi deli in materiali, ki so primerni za ponovno 
uporabo in recikliranje. Zato izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne odstranite 
skupaj z običajnimi gospodinjskimi in drugimi odpadki. Odnesite ga na zbiralno mesto za 
recikliranje električne in elektronske opreme. Prosimo, da se glede najbližjih zbirnih mest 
posvetujete z lokalnimi oblastmi. 

Skladnost z direktivo RoHS (omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi):
Ta izdelek je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU).  Ne vsebuje nevarnih in prepovedanih 
materialov, ki so določeni v direktivi.

2.2 Podatki o embalaži
Embalaža je izdelana iz recikliranega materiala v skladu z našimi državnimi okoljevarstvenimi predpisi. 
Embalaže ne odstranite skupaj z gospodinjskimi ali ostalimi odpadki. Odnesite jih na zbiralna mesta za 
embalaže, ki so jih določile lokalne oblasti.

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.
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4 Tehnične specifikacije

Skladno z delegirano uredbo komisije (EU) št. 1061/2010
Ime dobavitelja ali blagovna znamka Beko

Naziv modela WMY 71483 LMB2

Nazivna kapaciteta (kg) 7

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

Letna poraba energije (kWh) (1) 169

Poraba energije standardnega programa bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi  (kWh) 0.968

Poraba energije standardnega programa za pranje bombaža pri 60 °C pri delni napolnjenosti 
stroja (kWh) 0.590

Poraba energije standardnega programa bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi  (kWh) 0.590

Poraba energije v izklopljenem načinu (W) 0.500

Poraba energije v načinu pripravljenost (W) 0.500

Letna poraba vode (l) (2) 9020

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

Najvišja hitrost centrifuge (vrt./min.) 1400

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) 208

Trajanje programa standardnega programa za pranje bombaža pri 60 °C pri delni napolnjenosti 
stroja (min) 183

Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi (min) 183

Trajanje časa pripravljenosti (min) N/A

Emisije hrupa v zraku pri pranju/centrifugiranju (dB) 54/75

Vgrajeno Non

Nazivna kapaciteta (kg) 7

Višina (cm) 84

Širina (cm) 60

Globina (cm) 50

Neto teža (±4 kg) 70

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 1010
(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.
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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.
•	 Med	strojem	in	pohištvom	naj	bo	najmanj	1	cm	prostora.
•	 	Stroja	ne	postavite	na	rob	ali	na	ploščad	stopničaste	površine.

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 (C).
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. (P)

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.

Če načrtujete povezati le en dovod vode (mrzla) stroja, opremljenega z dvema dovodoma za vodo, pred zagonom obvezno 
namestite na ventil za toplo vodo priloženo zaustavljalo. (Velja za stroje, opremljene s sklopom slepega zaustavljala.)

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.

Povežite priložene posebne cevi za dovod vode na dovode za vodo na stroju. Rdeča cev 
(levo)	(maks.	90	ºC)	je	za	dovod	tople	vode,	modra	cev	(desno)	(maks.	25	ºC)	je	za	dovod	
mrzle vode. 
Med nameščanjem stroja zagotovite, da sta cevi za toplo in mrzlo vodo pravilno povezani. 
Če cevi nista pravilno nameščeni, boste iz stroja po zaključku pranja jemali vroče perilo, kar 
nadalje pomeni obrabo.

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.

10
0c

m

40
cm

•	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.
•	 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.



63 / SLPralni stroj / Navodila za uporabo

4.2 Priprava

4.2.1 Sortiranje perila
* Sortirajte perilo po vrsti tkanine, barvi, umazanosti ter dovoljeni temperaturi pranja.
* Obvezno upoštevajte navodila na etiketah na perilu.

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

Odstranite kovinske dele ali dajte perilo v pralne vrečke oziroma kar 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	s	čistilnico.
•	 Uporabljajte	samo	barve/izdelke	za	spreminjanje	barve	in	odstranjevanje	vodnega	kamna,	ki	so	primerni	za	

strojno pranje. Obvezno upoštevajte navodila na embalaži.
•	 Hlače	in	občutljiva	perila	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 čez čas nakopičijo v notranjih delih stroja in povzročijo škodo.

4.2.3 Ukrepi za varčevanje z energijo
Z upoštevanjem navodil v nadaljevanju boste zagotovili energijsko učinkovito in okolju manj škodljivo uporabo 
pralnega stroja.
•	 Stroj	zaženite	z	maks.	zmožnostjo	izbranega	programa,	vendar	ne	preobremenite;	glej	poglavje	Preglednica	

programov in porabe. Glejte »Preglednica programov in porab«.
•	 Obvezno	upoštevajte	navodila	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.	
•	 Ne	uporabljajte	več	pralnega	sredstva,	kot	je	priporočeno	na	embalaži.

4.2.4 Nalaganje perila
1. Odprite pokrov za perilo.
2. Nežno vstavite perilo v stroj.
3. Potisnite vratca za nalaganje, tako da zaslišite, kako se zaskočijo. Prepričajte se, da se oblačila niso 

zataknila v vratih. Medtem ko program teče, so vratca blokirana. Vratca lahko odprete nekaj minut po 
zaključku programa.

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

A OPOZORILO: Upoštevajte informacije iz "Preglednice programov in porabe". Če naložite preveč perila in preobremenite 
stroj, so rezultati pranja slabši. Še več, stroj obratuje hrupno in vibrira.
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4.2.6 Uporaba pralnega sredstva in mehčalca

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

132

Predal za pralno sredstvo sestavljajo trije predeli:
–	(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	pralni	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 POZOR: Uporabljajte le pralna sredstva, izdelana za uporabo v pralnih strojih.

POZOR: 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	predal	za	pralno	sredstvo.

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.
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Če ni lončka za tekoče pralno sredstvo:
•		Ne	uporabite	tekočega	pralnega	sredstva	za	program	s	predpranjem.
•		Tekoče	pralno	sredstvo	lahko	pusti	madeže	na	oblačilih,	v	stanju,	ko	je	vključena	funkcija	Zakasnitev	

zagona. Če načrtujete uporabo funkcije Zakasnitev zagona, 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	lončkom	za	tekoče	pralno	

sredstvo, dolijte gel v predelek za pranje, in sicer med prvim dovajanjem vode. Če je stroj opremljen z 
lončkom za tekoče pralno sredstvo, vlijte gel v lonček, 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	tekočo	sodo,	sodo	v	prahu	ali	barvilo.
 Mehčalca in škroba med pranjem ne uporabljajte skupaj.
 Po uporabi škroba notranjost naprave 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 predel za predpranje 

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

•	 Ne	mešajte	belilnega	in	pralnega	sredstva.
•	 Uporabite	le	majhno	količino	(ok.	50	ml)	belilnega	sredstva	in	dobro	izperite	oblačila	-	tveganje	draženja	

kože. Belila ne uporabljajte za barvnega oblačila in ga ne vlivajte na perilo. 
•	 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;	vendar,	če	nimata	iste	

konsistence, v predelek za pralno sredstvo št. 2 v predalu za pralno sredstvo najprej dodajte pralno sredstvo 
in počakajte, da stroj izpere pralno sredstvo med dovajanjem vode v stroj. Medtem ko se voda dovaja v 
stroj, dodajte belilo v isti predelek.



66 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

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: mrzlo -40 ˚C)

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

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

St
op

nj
a 

um
az

an
os

ti

Močno 
umazano

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

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

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

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

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

Običajno 
umazano
(Na primer 
madeži na 
ovratnikih in 
manšetah)

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

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

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

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

Manj 
umazano

(Ni vidnih 
madežev.)

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

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

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

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

4.3.1 Nadzorna plošča

1 - Gumb za izbiro programa
2 - LED-lučke za izbiro temperature
3 - LED-lučke za izbiro hitrosti centrifugiranja
4 - Prikaz informacij trajanja
5 - LED-lučka za vklopljeno otroško ključavnico
6 - Gumb za nastavitev končnega časa
7 - LED-lučka za vklopljeno blokado vrat

8 - LED-lučke za indikator naslednjega programa
9 - Gumb za vklop/izklop
10 - Gumb za zagon/premor
11 - Gumbi za izbiro dodatne funkcije
12 - Gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja
13 - Gumb za nastavitev temperature
14 - LED-lučke za izbiro programa

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314

Odeja
Posteljnina

CentrifugiranjeSiper hitri 
ekspres

Ekspres za 
dnevno 
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Zaščita za 
dojenčke+

Temna oblačila
(nega temnih 

oblačil)

Temna oblačila
(nega temnih 

oblačil)

Ročno 
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Zaščita za 
dojenčke

Eco za 
bombaž

Bombaž Sintetika Volna

IzpiranjeČrpanje
(Črpanje)

Osvežitev Predpranje Nočni načinHitro 
pranje

Dodatno 
izpiranje

(Izpiranje plus)

Zakasnitev

Higiena 20°40° 40’ Samodejni 
program

Občutljivo 
20°

Mešano 40
(Mix40)

Srajce

Športna oblačila
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4.3.2 Izbira programa
1 Določite program, primeren za vrsto, količino, umazanost perila, kot je označeno v Preglednici programov in 

porabe. 

1 Z izbirnim gumbom izberite želeni program. 

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

Preden se odločite za program, ki ga boste uporabljali, vedno premislite o vrsti tkanine, barvi, ravni umazanosti in dovoljeni 
temperaturi vode.

Vedno raje izberite najnižjo vrednost temperature, ki je primerna za vašo vrsto perila. Višja temperatura pomeni večjo porabo 
energije.

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

»Cikel za pranje volne je bil pri tem stroju testiran in odobren s strani podjetja Woolmark za pranje volnenih oblačil v pralnem 
stroju, pod pogojem, da se oblačila perejo v skladu z navodili na etiketi oblačila in navodili proizvajalca tega pralnega stroja.«M1453 
"V VB, Irski, Hongkongu in Indiji je blagovna znamka Woolmark overjena blagovna znamka."

• Bombaž - pranje Eco
Uporabite za pranje običajno umazanega, trpežnega bombažnega in lanenega perila. Čeprav traja dlje kot vsi 
drugi programi, omogoča visok prihranek energije in vode. Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od 
navedene. Če v stroj naložite manj perila (npr. ½ zmogljivosti ali manj), se lahko čas programa samodejno 
skrajša. V tem primeru se bo poraba energije in vode še zmanjšala, kar pomeni še bolj ekonomično pranje. Ta 
program je na voljo pri modelih z indikatorjem preostalega časa.
• BabyProtect (Zaščita za dojenčke)
Program je namenjen za perilo, ki potrebuje antialergijsko in higiensko pranje pri visokih temperaturah z 
intenzivnim in dolgim pranjem. 

• Občutljive tkanine 20°
Uporabite za pranje občutljivega perila. Program pere s ciklusom blage intenzivnosti, brez vmesnega 
centrifugiranja v primerjavi s programom za sintetično perilo. Uporabite ga lahko za perilo za katerega je 
priporočeno pranje za občutljivo perilo.
• Ročno pranje
Uporabite za pranje volnenih/občutljivih oblačil, ki so označena z etiketo »ne prati v stroju« in za katera 
velja priporočilo za ročno pranje. Program pere s ciklusom blage intenzivnosti med katerim se oblačila ne 
poškodujejo.
• Dnevno ekspres
Program nastavite za pranje manj umazanih bombažnih oblačil v krajšem času.
• Super kratko ekspres 
Uporabite za pranje manj umazanega bombažnega perila brez madežev v krajšem času.
• Pranje temnih oblačil
Program nastavite za pranje temnih oblačil ali pisanih oblačil, ki nočete, da zbledijo. Pranje poteka ob manjšem 
strojnem delovanju in nizkih temperaturah. Za temno perilo se priporoča uporaba tekočega pralnega sredstva 
ali šampona za volno.
• Mešano 40 (Mix 40)
Program nastavite za pranje skupaj oblačil iz bombaža in sintetike, ne da bi jih sortirali.
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Okvirne vrednosti za sintetične programe
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Preostala vsebnost vlage (%) ** Preostala vsebnost vlage (%) **

≤ 1000 rpm >	1000	rpm

Sintetika 60 3 52 1.10 01:57 45 40

Sintetika 40 3 49 0.60 01:57 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.

• Srajce
Uporabite za pranje skupaj srajc iz bombaža, sintetike ali tkanin, mešanih s sintetiko.
• 40° / 40’
Program nastavite za pranje manj umazanega bombažnega perila brez madežev v krajšem času.

• Hygiene 20°
Nastavite program za oblačila, iz katerih želite odstraniti vonj in ste jih nosili samo enkrat ter ne vsebujejo 
madežev ali umazanije.

• Izpiranje
Uporabite za ločeno izpiranje ali apretiranje perila.
• Ožemanje + Črpanje 
Uporabite za izčrpavanje vode iz stroja.

4.3.4 Izbira temperature
Potem ko nastavite nov program, se na zaslonu označi temperatura, priporočena za izbrani program.
Če želite temperaturo zmanjšati, ponovno pritisnite na gumb Temperatura. Označena temperatura pada 
postopoma.

C Če program ne doseže faze ogrevanja, lahko temperaturo spremenite, ne da bi preklopili stroj v način Postoja.

4.3.5 Izbira hitrosti centrifugiranja
Potem ko izberete nov program, se na zaslonu izpiše priporočena hitrost centrifugiranja za izbran program.
Če želite zmanjšati hitrost centrifugiranja, pritisnite na gumb Nastavitev hitrosti centrifugiranja. Hitrost 
centrifugiranja se z vsakim pritiskom na gumb zmanjša. 
Nato se, odvisno od modela proizvoda, na zaslonu izpišeta možnosti "Zadrži izpiranje" in "Brez centrifugiranja". 
Za opise teh možnosti glejte poglavje "Izbira dodatnih funkcij".

C Če program ne doseže faze centrifugiranja, lahko hitrost spremenite, ne da bi preklopili stroj v način Postoja.
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4.3.6 Preglednica programov in porabe

•		 :	Izbirno.
*  : Samodejna izbira, ni možno preklicati.
**  : Program označevanja energije (EN 60456 Ed.3)
*** : Če je maks. hitrost centrifugiranja manjša od te vrednosti, lahko izbirate le med hitrostmi do maks. hitrost centrifugiranja.
**** : Program bo zaznal vrsto in količino perila, ki ga položite v stroj, in samodejno prilagodil porabo vode, porabo energije in 

trajanje programa.
-  : Za največjo količino perila upoštevajte opis programa.

** “Bombaž Eco 40 °C in Bombaž Eco 60 °C sta standardna programa.” Ta programa sta znana kot ‘40 °C bombažni standardni 

program’ in ‘60 °C bombažni standardni program’ in označena s simboli     na plošči.

C
Dodatne funkcije v preglednici se lahko razlikujejo glede na model naprave.

Poraba vode in energije se lahko razlikuje predvsem zaradi tlaka vode, trdote in temperature vode, temperature okolja, vrste in 
količine perila, izbranih dodatnih funkcij in hitrosti centrifugiranja ter nihanja napajanja.

Na zaslonu stroja se izpišejo vsi časi pranja za izbran program. Manjše razlike med časom, prikazanim na zaslonu, in resničnim časom 
pranja so normalen pojav.
»Proizvajalec lahko spremeni izbiro 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.«

»Proizvajalec si pridržuje pravico, da spremeni programe in dodatne funkcije v preglednici. Koraki in trajanje programa se lahko 
spremenijo, vendar pa te spremembe ne vplivajo na učinkovitost stroja.«

SL 24 Pomožna funkcija
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Bombaž - pranje Eco

60** 7 44 0.97 1600 Hladno-60

60** 3.5 38 0.59 1600 Hladno-60

40** 3.5 38 0.59 1600 Hladno-60

Bombaž

90 7 70 2.20 1600 • • • • • Hladno-90

60 7 70 1.55 1600 • • • • • Hladno-90

40 7 67 0.90 1600 • • • • • Hladno-90

Sintetika
60 3 52 1.10 1200 • • • • • Hladno-60

40 3 49 0.60 1200 • • • • • Hladno-60

Volna 40 1.5 49 0.25 1200 • • Hladno-40

Ročno pranje 30 1 40 0.25 1200 Hladno-30

Zaščita za dojenčke+ 60 7 85 1.90 1600 * 30 - 90

Pranje temnih oblačil 40 3 60 0.60 1000 • • * • Hladno-40

Srajce 60 3.5 57 1.00 800 • • * • • Hladno-60

Mešano 40 (Mix 40) 40 3.5 60 0.70 1000 • • • • Hladno-40

40° / 40’ 40 7 45 0.60 1400 • Hladno-40

Občutljive tkanine 20° 20 3.5 45 0.15 1200 • • • 20

Hygiene 20° 20 2 95 0.40 1600 * 20

Super kratko ekspres 30 2 35 0.15 1400 • • Hladno-30

Dnevno ekspres

90 7 67 2.00 1400 • • Hladno-90

60 7 67 1.10 1400 • • Hladno-90

30 7 67 0.25 1400 • • Hladno-90
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4.3.7 Izbira dodatne funkcije
Dodatne funkcije nastavite, preden zaženete program. 
Ko izberete program in če ob tem izberete še dodatno funkcijo, se njen zadevni svetlobni indikator osvetli.

C Svetlobni indikatorji dodatnih funkcij, ki jih ni mogoče izbrati s trenutno delujočim programom, bodo zasvetili in pojavil se bo 
zvočni signal. 

Dodatne funkcije, ustrezne programu v teku, lahko izberete ali prekličete, tudi po tem ko se pranje prične. Ko 
cikel pranja doseže točko, ko ni več mogoče izbrati dodatne funkcije, se pojavi zvočni signal in lučka zadevne 
dodatne funkcije zasveti.

C
Nekaterih funkcij ni možno nastaviti skupaj. 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.

Ni možno izbrati dodatne funkcije, ki ni združljiva s programom. (Glejte »Preglednica programov in porab«)

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.

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

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

• Extra sköljning
Ta funkcija omogoča, da stroj po glavnem pranju še enkrat izpere perilo. Tako lahko zmanjšate tveganje 
izpostavljenosti občutljive kože (dojenčki, alergične osebe itd.) zaradi minimalnih ostankov pralnega sredstva 
na perilu.
• Proti mečkanju
Vključite funkcijo, če želite, da se oblačila med pranjem manj mečkajo. Premiki bobna se zmanjšajo in hitrost 
centrifugiranja omeji, tako da se perilo ne mečka. Med ciklusom pranja je nivo vode višji.
• Ožemi in zadrži
Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, potem ko se program zaključi, vključite funkcijo za zadržanje 
izpiranja, tako da perilo ostane v vodi za zadnje izpiranje, kar pomeni, da se perilo ne bo zmečkalo, ko v stroju 
ne bo več vode. Po tem pritisnite na gumb zagon/premor, če želite izpustiti vodo brez centrifugiranja. Program 
se ponovno zažene in zaključi, potem ko voda izteče iz stroja.
Če želite zagnati centrifugo za perilo, ki stoji v vodi, nastavite hitrost centrifuge in pritisnite na gumb Zagon/
Postoj.
Program se ponovno zažene. Sistem spusti vodo, ožame perilo in zaključi program.

4.3.8 Končni čas
S funkcijo Končni čas lahko zamaknete začetek programa za do 24 ur. Ko pritisnete gumb za končni čas, se 
prikaže izračunani čas konca programa.  Če končni čas nastavite, sveti indikator za končni čas. 
Če želite aktivirati funkcijo končnega časa in zaključek programa ob določenem času, morate po nastavitvi 
časa pritisniti gumb zagon/premor. 
Če želite preklicati funkcijo končnega časa, pritisnite gumb zagon/premor za izklop in vklop stroja.

C Kadar vklopite funkcijo končni čas, ne uporabljajte  tekočega pralnega sredstva! Nevarnost obarvanja 
perila.

1 Odprite vratca za nalaganje, vstavite perilo v stroj in nalijte pralno sredstvo itd.
2 Izberite program pranja, temperaturo, hitrost centrifugiranja in po potrebi pomožne funkcije.
3 Nastavite končni čas izbranega programa, tako da pritisnete gumb za končni čas. Indikator za končni čas 

utripa.
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4 Pritisnite na gumb zagon/premor. Začne se odštevanje časa. “:” simbol v sredini končnega časa prične 
utripati na zaslonu.

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

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

4.3.9 Zagon programa
1. Za zagon programa pritisnite na gumb zagon/premor.
2. Zasveti svetlobni indikator nadaljevanja programa, ki označi zagon programa.

C
Če se med izbiranjem programa 1-10 minut ne zažene noben program ali v tem času ne pritisnete na nobeno tipko, se stroj 
preklopi v način IZKLOPA. Zaslon in vsi prikazovalniki ugasnejo. 
Ko pritisnete gumb vklop/izklop, se bodo prikazali izbrani podatki programa.

4.3.10 Blokada vrat
Na vratih za vstavljanje perila je blokirni sistem, ki onemogoči odpiranje vrat, če raven vode ni ustrezna.
Ko so vratca za nalaganje zaklenjena, na zaslonu zasveti LED-lučka »Vratca so zaklenjena«.

4.3.11 Sprememba izbire po zagonu programa
Po zagonu programa lahko izvedene naslednje spremembe.

4.3.11.1 Preklop stroja v način za premor:
Med tekom programa pritisnite gumb Zagon/Postoj in tako preklopite stroj v način postoja. Utripati prične 
lučka za stanje zagona/premora in korak programa na indikatorju sledenja programa, ki prikazuje, da je 
stroj preklopljen v način za premor. Luč vrat za vstavljanje prav tako utripa tako dolgo, da se vrata pripravijo, 
da jih odprete. Ko se odklenejo vratca za nalaganje, zasvetita svetlobna indikatorja vratc za nalaganje in 
programskega koraka, LED-lučka za zagon/ustavitev pa še naprej utripa. 
Ko se odklenejo vratca za nalaganje, se ugasneta lučka za vratca za nalaganje, kot tudi lučka za korak 
programa.

4.3.11.2 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 spremembe niso možne, 3-krat zasvetijo zadevni svetlobni indikatorji.

4.3.11.3 Dodajanje ali jemanje perila iz stroja
1. Če želite preklopiti stroj v način premora, pritisnite na gumb zagon/premor.  Utripati začne svetlobni 

indikator sledenja programa zadevne faze, med katero ste stroj preklopili v način postoja.
2. Počakajte, dokler se vratca za vstavljanje perila ne odklenejo.
3. Odprite vrata za vstavljanje perila in dodajte ali vzemite ven perilo.
5. Zaprite vrata za vstavljanje perila.
6. Po potrebi spremenite nastavitve dodatnih funkcij, temperature in hitrosti. 
7. Za zagon stroja pritisnite na gumb Zaženi/Postoj.
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4.3.12 Otročka ključavnica
S funkcijo otroške ključavnice preprečite poseganje otrok v stroj. In tako preprečite spremembe v teku 
programa.

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

4.3.12.1 Otroško ključavnico vključite:
Pritisnite in držite  gumb dodatne funkcije za 3 sekunde. V zaslonu za izbiro programa zasveti lučka za 
»vklopljeno otroško ključavnico«. Ob prikazu tega opozorila lahko sprostite  gumbe 1. dodatne funkcije.

4.3.12.2 Otroško ključavnico izključite:
Pritisnite in držite  gumb dodatne funkcije za 3 sekunde. V zaslonu za izbiro programa se ugasne lučka za 
»vklopljeno otroško ključavnico«.

4.3.13 Preklic programa
Program prekličete, če izklopite in ponovno vklopite stroj. Pritisnite in zadržite gumb vklop/izklop za 3 
sekunde. 

C
Če pritisnete gumb vklop/izklop, 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.

4.3.14 Konec programa
Na zaslonu se prikaže LED-lučka End (»konec«) in program se prekliče.
Če v 10 minutah ne pritisnete nobenega gumba, se bo stroj preklopil v način IZKLOPA. Zaslon in vsi 
prikazovalniki ugasnejo. 
Ko pritisnete gumb vklop/izklop, se bodo prikazali zaključeni koraki programa.

4.3.15 Vaš stroj vključuje možnost načina stanja pripravljenosti »Standby Mode«.
Če potem ko ste stroj vklopili z gumbom vklop/izklop in je v fazi izbiranja ne zaženete nobenega programa 
ali čakate, da bi izvedel katero drugo dejanje, ali če ne izvedete nobenega drugega dejanja vsaj 10 minut 
po koncu izbranega programa, se bo stroj samodejno preklopil v način IZKLOPA. Zaslon in vsi prikazovalniki 
ugasnejo. Ko pritisnete gumb vklop/izklop, se bodo prikazali izbrani podatki programa. Preden zaženete 
program preverite, ali so vaše izbire ustrezne. Ponovite jih, če je to potrebno. To ni napaka.
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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
V stroju se lahko sčasoma nalagajo ostanki mehčalca, pralnega sredstva in umazanije, ki lahko povzročijo 
neprijetne vonjave in otežijo pranje. Da bi to preprečili, uporabite program Čiščenje bobna. Če stroj ne 
vključuje programa Čiščenje bobna, zaženite program Bombaž-90 in vključite funkcijo Dodatna voda ali 
Dodatno izpiranje. Program zaženite, ko je stroj prazen. Preden zaženete program, dodajte v glavni predelek 
za pralno sredstvo maks. 100 g praška za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna (predelek št. "2"). 
Če uporabljate sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna v obliki tablete, dodajte eno tableto v 
predelek št. 2. Ko se program zaključi, s čisto krpo obrišite notranjost. 

C
Postopek za čiščenje bobna ponovite vsaka 2 meseca.

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

Po vsakem pranju se prepričajte, da v bobnu ne ostanejo 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 je stroj opremljen z odjemno cevjo za ukrepanje v sili za praznjenje vode:

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

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

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

d Obrnite in odstranite filter črpalke.

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.

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

enega kosa, najprej namestite jezička na mesto spodaj in nato pritisnite na zgornji del, tako da se pokrov 
zapre.



76 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

5 Odpravljanje težav

Težava Vzrok Rešitev
Programa ni možno zagnati ali 
izbrati.

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

•	Pritisnite in držite  gumb dodatne funkcije za 3 
sekunde.

Voda v stroju. 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 se ne napolni z vodo. Pipa je izklopljena. •	Odprite pipe.
Dovodna cev je upognjena. •	 Izravnajte cev.

Dovodna cev je zamašena. •	Očistite filter.
Vratc za nalaganje ni mogoče odpreti. •	Zaprite vratca.

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

Stroj vibrira oziroma obratuje 
hrupno.

Stroj morda ni uravnoteženo postavljen. •	Nastavite nogice, tako da stroj uravnotežite.
V filtru črpalke je morda 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.
Stroj je morda preobremenjen s perilom. •	  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 morda 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 morda ni na ustrezni višini. •	Priključite odtočno cev, kot je opisano v navodilih 
za uporabo.

Med pranjem v stroju ni vode. Z zunanje strani pralnega stroja ni vidna raven vode. •	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.
Otroška zaščita je vklopljena. Zaklep vrat bo izklopljen 
nekaj minut po koncu programa. 

•	Počakajte nekaj minut, da se zaklep vrat izklopi.

Pranje traja dlje, kot je določeno v 
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.

Morebitna 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 se 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 vodene, 
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 bobnu.



77 / SLPralni stroj / Navodila za uporabo

Težava Vzrok Rešitev
Programski čas se ne odšteva. (*) Perilo v stroju je morebiti neuravnoteženo. •	Samodejni sistem zaznavanja neuravnotežene 

obremenitve se lahko vključi zaradi 
neuravnotežene porazdelitve perila v bobnu.

Stroj ne preklopi v fazo 
centrifugiranja. (*)

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

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

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.

Naložili ste prekomerno količino oblačil. •	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 preveliko 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 to glejte 4.4.2.

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.
Slabo izpiranje. 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.
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Težava Vzrok Rešitev
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.

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 to glejte 4.4.2.

V stroju se ustvarja preveč pene. 
(**)

Uporabljate neustrezna pralna sredstva za pralni stroj. •	Uporabite pralna sredstva, ki ustrezajo stroju 
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 (odstranjevalci 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 se 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 POZOR: 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.
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