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*Aby sa dosiahla teplota 90° C, stlacte tlacidlo volitelnej funkcie “Intenzívne pranie”.

Program Druh tkaniny / Stupeň znečistenia / Poznámky Max.
náplň

kg

Prací prostriedok a avivážne prostriedky Voliteľné funkcie Teplota 

°C 

Maximálna 
rýchlost’ 
žmýkania

ot/min.

Približná 
dĺžka

programu

min (1)

Predpranie Pranie Avivážny 
prostriedok

Bielenie Polovičná
náplň

Intenzívne
pranie

 Bavlna s 
predpraním

Veľmi znečistená bavlnená posteľná bielizeň, obrusy, dlho 
nosená spodná bielizeň, košele a pod., ktoré znášajú vysoké 
teploty. 
Maximálna náplň veľmi znečistenej bielizne je 3,5 kg.

5,0 Áno Áno ❉ ❉ ❉ ❉ 60/90* 500 130

Bavlna
Bežne znečistené, dlho nosené bavlnené alebo ľanové tkaniny, 
ktoré znášajú vysoké teploty (posteľná bielizeň, obrusy, spodné 
prádlo, košele a pod.).

5,0 — Áno ❉ ❉ ❉ ❉ 60/90* 500 115

Farebná bielizeň
Bežne znečistené blúzky, košele a pod. z polyesteru (Diolen, 
Trevira); polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených 
materiálov.

2,0 — Áno ❉ — ❉ — 60 500 90

Syntetika
Mierne znečistené košele, blúzky a pod. z polyesteru (Diolen, 
Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených 
materiálov.

2,0 — Áno ❉ — ❉ — 40 500 70

Pláchanie +
Žmýkanie

Tento program umožňuje pridanie škrobu alebo zmäkčovadla.
Po ňom nasleduje intenzívny cyklus žmýkania. 5,0 — — ❉ — ❉ — Studená voda 500 20

Žmýkanie Program cyklu intenzívneho žmýkania. 5,0 — — — — — — — 500 15

Jemná bielizeň Jemné tkaniny a záclony (šaty, sukne, košele, blúzky a pod.). 1,5 — Áno ❉ — — — 40 500 55

Vlna Kusy vlnenej bielizne určené pre pranie v práčke s visačkou čistej 
strižnej vlny 1,0 — Áno ❉ — — — 40 500 45

Pláchanie +
Žmýkanie

Tento program umožňuje pridanie škrobu alebo zmäkčovadla.
Po ňom nasleduje cyklus mierneho žmýkania. 1,5 — — ❉ — — — Studená voda 500 15

Žmýkanie Program cyklu mierneho žmýkania. 1,5 — — — — — — — 500 10

Odčerpanie vody Iba odčerpanie vody, bez cyklu žmýkania. — — — — — — — — — 5

(1) Čas uvedený pre trvanie 
programu (približný) sa 
vzt’ahuje na použitie 
maximálnych teplôt, bez 
špeciálnych funkcií.
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Poznámka:    Nadbytok pracieho prostriedku v zásobníku môže spôsobovat’ technické problémy.
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Programy s predpraním sú vzhľadom na programy bez predprania dlhšie približne o 15 minút. Hodnoty o spotrebe boli 
merané za podmienok určených Normou IEC 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšit’ od údajov 
uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania.

DÁVKOVANIE PRACÍCH A AVIVÁŽNYCH 
PROSTRIEDKOV
Jednotlivé priehradky naplňte pracím prostriedkom a 
avivážnym prostriedkom, ako je popísané v ďalšom:
• Programy s predpraním a hlavným praním
• Hlavný program prania bez predprania  
• Zmäkčovadlá a škrob
• Bielidlo
• Odstraňovače škvŕn
• Prostriedky proti vodnému kameňu (tvrdost’ vody 4)
Dôležitá poznámka:
• Pri napĺňaní neprekračujte značku “MAX”.
• Programy s predpraním: nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.
• Pre programy bez predprania pri teplote vody od studenej do 40° C Vám odporúčame 

použit’ tekutý prací prostriedok, aby ste predišli bielym zvyškom, ktoré ostávajú na 
farebnej bielizni.

ZATVORTE DVIERKA A NASTAVTE PROGRAM
• Otočte programátor v smere pohybu hodinových ručičiek na požadovaný program.

STLAČTE TLAČIDLÁ POŽADOVANÝCH VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ

Tlačidlo “Polovičná náplň” 
• Znižuje spotrebu vody pri programoch “Bavlna” a “Syntetika”, hlavne pocas pláchania.
• Osobitne vhodný pre mierne znečistenú bielizeň a malé náplne (zníženie množstva 

pracieho prostriedku).
• Nevhodné pre programy prania pri vysokých teplotách.

Tlačidlo “Intenzívne pranie 90°” 
• Táto volitelná funkcia umožnuje pranie pri 90° C namiesto pri 60° C pre programy 

“Bavlna”.
• Osobitne vhodný pre veľmi znečistenú bielizeň.

ŠTART PROGRAMU
Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo “On/Off - Zapnuté/Vypnuté“. Rozsvieti sa 
hlavná kontrolka.

ZÁMOK DVIEROK
Počas priebehu programov sa dvierka nedajú otvorit’.
Dvierka sú automaticky zablokované počas všetkých programov.
Ak sa program zastaví, alebo ak sa preruší dodávka elektrickej energie, je možné otvorit’ 
dvierka približne po 1 minúte.

KONIEC PROGRAMU
• Gombík programátora je v polohe “STOP”.
1. Stlačte tlačidlo “Zapnuté/Vypnuté”. Hlavná kontrolka zhasne.
2. Zrušte voliteľné funkcie stlačením príslušných tlačidiel.
3. Zatvorte ventil prívodu vody.
4. Počkajte, kým sa odblokujú dvierka (približne 1 minútu).
5. Otvorte dvierka, záklopky bubna a vyberte bielizeň.

NASTAVENIE NOVÉHO PROGRAMU, RÝCHLOSTI ŽMÝKANIA, 
VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ PO ŠTARTE PROGRAMU
1. Stlačte tlačidlo “Zapnuté/Vypnuté”, čím vypnete spotrebič.

Hlavná kontrolka zhasne.
2. Vyberte nový program a voliteľné funkcie.
3. Stlačte tlačidlo “Zapnuté/Vypnuté”, čím zapnete spotrebič.

Rozsvieti sa kontrolka.

ZASTAVENIE, ZRUŠENIE NASTAVENIA PROGRAMU PRED UKONČENÍM
1. Stlačte tlačidlo “Zapnuté/Vypnuté”, čím vypnete spotrebič.

Hlavná kontrolka zhasne.
2. Nastavte programátor do polohy “Odčerpanie vody”.
3. Stlačte tlačidlo “Zapnuté/Vypnuté”, čím zapnete program “Odčerpanie vody”.

Dvierka otvorte iba ak je programátor v polohe “STOP” a dvierka sú odblokované 
(približne po 1 minúte).

ÚDAJE O SPOTREBE ENERGIE A VODY

Program Teplota

(°C)

Náplň

(kg)

Voda

(l)

Energia

(kWh)

Dĺžka 
programu 

(min)

Bavlna + Intenzívne pranie 90 5,0 72 1,80 115

Bavlna 60 5,0 72 0,96 115

Farebná bielizeň 60 2,0 66 0,80 90

Syntetika 40 2,0 66 0,35 70

Jemná bielizeň 40 1,5 70 0,65 55

Vlna 40 1,0 70 0,55 45
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