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Program
Tempe-
ratura Symbole 

prania

Maks.
wsad

kg

Rodzaj prania/Uwagi

- Przestrzegać zaleceń producenta podanych na metkach odzieżowych

Detergenty i dodatki Funkcje dodatkowe Funkcja 
regulacji 
dozowa-

nia

Koniec 
cyklu

Wirowanie
Pranie 
wstęp-

ne

Pranie 
zasad-
nicze

Płyn do 
zmiękcza-
nia tkanin

Kolory 
15° plus

BioStain 
15°

Szybki Pranie 
wstęp-

ne

Stopień 
zabru-
dzenia

Wiro-
wanie

Maks. 
prędk. 

wir. 
obr/min.

Mieszane zimna – 
60°C 6,0

Lekko lub średnio zabrudzone mocne tkaniny z bawełny, lnu, włókien sztucznych 
i ich mieszanek.
Efektywny program jednogodzinny. Jednocześnie należy prać wyłącznie tkaniny o 
podobnych kolorach.

— Tak ❉ ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ Maks.

Bawełniane zimna – 
95°C 9,0 Średnio lub bardzo zabrudzone ręczniki, bielizna, obrusy, pościel itp. z bawełny i lnu. ❉ Tak ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ Maks.

Tkaniny 
syntetyczne

zimna – 
60°C 3,5 Średnio zabrudzona odzież z włókien syntetycznych (takich jak poliester, 

poliakryl, wiskoza itp.) lub ich mieszanek z bawełną. ❉ Tak ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ Maks.

Delikatne zimna – 
40°C 2,5 Firanki i delikatna odzież, sukienki, spódnice, koszule i bluzki. ❉ Tak ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Wełna/
Pranie ręczne

zimna – 
40°C 2,0

Wyroby wełniane, oznaczone znakiem Woolmark i nadające się do prania w 
pralce, a także tekstylia z jedwabiu (przestrzegać etykiety z symbolami prania!), 
lnu, wełny i wiskozy przeznaczone do prania ręcznego.

— Tak ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Białe zimna – 
60°C 9,0

Średnio lub bardzo zabrudzone i mocne tkaniny bawełniane białe.
Można zmniejszyć zużycie energii, wybierając niższą temperaturę prania i dodając do 
detergentu wybielacz na bazie tlenu.

— Tak ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ ❉ Maks.

Jasne zimna – 
60°C 6,0

Biała i pastelowa odzież wykonana z delikatnych tkanin.
Delikatny program prania pozwalający zapobiegać zszarzeniu lub zżółknięciu pranych tkanin. 
Używać mocnych detergentów, a w razie potrzeby również odplamiaczy lub wybielaczy na 
bazie tlenu.

❉ Tak ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Ciemne zimna – 
60°C 6,0

Czarna i ciemna odzież z bawełny oraz mieszanek bawełny i poliestru.
Specjalny program ograniczający blaknięcie kolorów i miejscowe odbarwianie. Do prania ciemnej 
odzieży przy użyciu tego programu zaleca się używanie specjalnego detergentu w płynie.

❉ Tak ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Szybki 15 zimna – 
30°C 3,0 Krótko noszone ubrania z bawełny, włókien sztucznych oraz mieszanek z bawełną.

Program odświeżania. Stosować najmniejszą zalecaną ilość środka piorącego. — Tak ❉ — — — — — ❉ ❉ ❉ Maks.

AquaEco zimna – 
40°C 3,0

Lekko zabrudzona odzież z włókien sztucznych lub mieszanek włókien 
sztucznych z bawełną.
Program oszczędny, charakteryzujący się bardzo niskim zużyciem wody. Stosować płyn 
do prania w najmniejszej zalecanej ilości na 3 kg prania. 
Nie używać płynu zmiękczającego.

— Tak — — — — — — ❉ ❉ ❉ Maks.

Bawełniane zimna – 
60°C 9,0

Średnio zabrudzone tkaniny bawełniane.
Standardowy program prania bawełny zapewnia najmniejsze zużycie wody i energii 
przy praniu bawełny w temperaturze 40°C i 60°C. - Program referencyjny służący 
określeniu energochłonności.

— Tak ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ ❉ Maks.

Eco monitor

% + Ok

A. Wskaźnik "Drzwiczki otwarte" 

Pralka jest wyposażona w automatyczne funkcje 
bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i 
rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków 
zaradczych np.:

B. Wskaźnik "Serwis" 

C. Wskaźnik "Zamknięty zawór wody" 

D. Wskaźnik "Wyczyść pompę" 

E. Pokrętło wyboru programów
F. Przycisk "Start/Pauza" 
G. Przycisk "Temperatura" 
H. Przycisk "Wirowanie"  (z "Stop z wodą") 
I. Przycisk "Koniec cyklu" 
J. Przycisk "Ilość detergentu"
K. Przycisk "Stopień zabrudzenia"
L. Monitor Eko
M. Przycisk "Anulowanie/Wypompowanie"
N. Kombinacja przycisków blokady uruchomienia
O. Wskaźnik zbyt dużej ilości detergentu 
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❉: opcjonalne / Tak: wymagane dozowanie
1) W celu lepszej ochrony ubrań w tych programach ograniczona jest prędkość wirowania.
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PL TABELA PROGRAMÓW

Program
Tempe-
ratura Symbole 

prania

Maks.
wsad

kg

Rodzaj prania/Uwagi

- Przestrzegać zaleceń producenta podanych na metkach odzieżowych

Detergenty i dodatki Funkcje dodatkowe Funkcja 
regulacji 
dozowa-

nia

Koniec 
cyklu

Wirowanie
Pranie 
wstęp-

ne

Pranie 
zasad-
nicze

Płyn do 
zmiękcza-
nia tkanin

Kolory 15° 
plus

BioStain 
15°

Szybki Pranie 
wstęp-

ne

Stopień 
zabru-
dzenia

Wiro-
wanie

Maks. 
prędk. 

wir. 
obr/min.

P01 – DUŻE RZECZY zimna – 
60°C 3,0

Koce wykonane z włókien syntetycznych, narzuty na łóżko wypełnione pierzem, 
poliestrem lub innymi włóknami sztucznymi, śpiwory, maty łazienkowe i 
podobne rzeczy.

❉ Tak ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

P02 – ODZIEŻ 
NIEMOWLĘCA

zimna – 
60°C 5,0

Średnio zabrudzona odzież niemowlęca wykonana bawełny i/lub lnu.
Zapewnia jeszcze skuteczniejsze spłukiwanie piany, co pomaga chronić delikatną 
skórę niemowląt.

❉ Tak ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

P03 – BIELIZNA 
POŚCIELOWA

zimna – 
95°C 3,5

Biała lub kolorowa pościel bawełniana, ze sztucznych włókien lub z ich 
mieszanek.
Usuwa mikroby i delikatnie czyści, także delikatną pościel. Faza dokładnego płukania 
usuwa pozostałości detergentu i pyłki. W tym programie zaleca się stosowanie 
detergentu w proszku.

❉ Tak ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ Maks.

P04 – JEANS zimna – 
60°C 5,0

Normalnie zabrudzone bawełniane tkaniny jeansowe oraz inne ubrania 
wykonane z mocnych materiałów podobnych do jeansu (np. spodnie i kurtki).
Do ciemnej odzieży z tkanin jeansowych, zalecane jest stosowanie specjalnego 
detergentu do ciemnych tkanin.

❉ Tak ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

P05 – ODZIEŻ 
WIZYTOWA

zimna – 
40°C  

2,5

Koszule i bluzki wykonane z bawełny, lnu, ze sztucznych włókien lub z ich 
mieszanek.
Delikatny program do cienkiej odzieży krótko noszonej lub jedynie lekko zabrudzonej. 
Zalecane jest wstępne usunięcie ewentualnych plam. 
Wybór opcji "Stop z wodą" pozwala ograniczyć konieczność prasowania dzięki 
zakończeniu programu bez wirowania i zawieszeniu mokrych koszul/bluzek w celu 
wyschnięcia. 

❉ Tak ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

P06 – ODZIEŻ 
SPORTOWA

zimna – 
30°C 3,5

Średnio zabrudzone i przepocone ubrania sportowe z bawełny, dżerseju lub 
mikrowłókna.
Program ten obejmuje cykl prania wstępnego – detergenty można również dodać do 
komory prania wstępnego. Nie używać płynu zmiękczającego.

❉ Tak — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ Maks.

P07 – KASZMIR zimna – 
40°C 2,0

Wysokiej jakości odzież kaszmirowa, którą można prać w pralkach lub ręcznie.
Zalecana jest niska prędkość wirowania (400 obr./min). Przestrzegać instrukcji 
podanych na metce.

— Tak ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ ❉ 400

P08 – MINI WSAD zimna – 
40°C  

1,0
Odzież wykonana ze stabilnych tkanin bawełnianych i/lub syntetycznych.
Idealny program do ekonomicznego prania niewielkich wsadów odzieży. 
Zalecane jest wstępne usunięcie ewentualnych plam. Nieodpowiedni do bardzo 
delikatnej odzieży.

— Tak ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ ❉ Maks.

Płukanie i 
Wirowanie — — 9,0 Program dodatkowego płukania i intensywnego wirowania.

Odpowiedni do odzieży ze stabilnych tkanin. — — ❉ — — — — — — ❉ ❉ Maks.

Wirowanie — — 9,0 Dodatkowy program intensywnego wirowania.
Odpowiedni do odzieży ze stabilnych tkanin. — — — — — — — — — ❉ ❉ Maks.
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❉: opcjonalne / Tak: wymagane dozowanie
1) W celu lepszej ochrony ubrań w tych programach ograniczona jest prędkość wirowania.
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PARAMETRY EKSPLOATACYJNE Zużycie energii w trybie wyłączenia 0,16 W / w trybie pozostawienia 0,16 W

Program
Temperatura

(°C)

Wsad

(kg)

Woda

(l)

Energia

(kWh)

Przybliżony czas trwania programu
(godziny:minuty)

bez włączonego 
przycisku "Szybkie"

z włączonym 
przyciskiem 

"Szybkie"
Mieszane 40 6,0 65 0,65 1:00 —
Bawełniane 95 9,0 90** 2,60 2:40 —
Bawełniane 60 9,0 64 1,53 2:20 1:45
Bawełniane 40 9,0 82 0,85 2:05 1:15
Tkaniny syntetyczne 60 3,5 48** 0,95 1:37 1:12
Tkaniny syntetyczne 40 3,5 45 0,55 1:20 0:55
Delikatne 40 2,5 60 0,65 0:50 —
Delikatne 30 2,5 60 0,40 0:46 —
Wełna/Pranie ręczne 40 2,0 45 0,60 0:40 —
Białe 40 9,0 85 0,85 2:20 —
Jasne 40 6,0 70 0,50 1:20 —
Ciemne 40 6,0 49 0,60 1:40 1:15
Szybki 15 30 3,0 30 0,20 0:15 —
AquaEco 40 3,0 19 0,45 1:00 —

Bawełniane * 60 9,0 57 1,12 4:00 —
Bawełniane * 60 4,5 40 0,92 3:30*** —
Bawełniane * 40 4,5 40 0,81 3:15*** —

P01 – Duże rzeczy 40 3,0 70 0,75 1:30 —
P02 – Odzież niemowlęca 60 5,0 65** 1,10 1:30 1:10
P03 – Bielizna pościelowa 60 3,5 60 1,30 2:00 —
P04 – Jeans 40 5,0 60 0,50 1:30 1:10
P05 – Odzież wizytowa 40 2,5 60 0,65 0:50 —
P06 – Odzież sportowa 30 3,5 53 0,50 1:35 1:11
P07 – Kaszmir 30 2,0 45 0,40 0:36 —
P08 – Mini wsad 30 1,0 30 0,24 0:45 —

Wartości zużycia zostały zmierzone w warunkach standardowych, zgodnie z normą IEC/EN 60456. 
W warunkach domowych mogą się różnić w zależności od ciśnienia i temperatury wody z przyłącza, wielkości wsadu i typu prania. 
Podane dane dotyczące zużycia odpowiadają temperaturze wody z przyłącza równej ok. 15°C dopływającej przez zawór wody 
zimnej, jak i ciepłej (jeśli jest dostępny). Jeśli pralka jest wyposażona w zawór wlotowy ciepłej wody, pobór wody ciepłej zmniejszy 
zużycie energii wskutek skrócenia czasu podgrzewania wody w stopniu zależnym od temperatury wody w przyłączu ciepłej wody.
Wartości zużycia wody i energii elektrycznej odnoszą się do domyślnych ustawień programów z temperaturą wskazaną 
w tabeli; wybór opcji lub zmiana prędkości wirowania mają także wpływ na zmianę parametrów eksploatacyjnych.

Czas trwania programu może różnić się od wartości podanych powyżej, ponieważ zależy on od warunków panujących 
w mieszkaniu (patrz również rozdział "Instrukcja wyszukiwania usterek" w instrukcji obsługi).

** Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec cyklu prania zasadniczego, a przed wypompowaniem wody, do bębna 
dopuszczana jest pewna ilość zimnej wody.

*** Automatyczne dostosowanie czasu trwania programu po wykryciu wsadu.

* Program referencyjny służący określeniu energochłonności. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista 
temperatura wody może różnić się od zadeklarowanej temperatury cyklu.

Załadować pranie, zamknąć drzwiczki i ustawić pokrętło 
wyboru programów na wybranym programie. Zacznie migać 
kontrolka przycisku "Start/Pauza". Wskazaną na wyświetlaczu 
temperaturę i prędkość wirowania można zmienić za 
pomocą przycisku "Temperatura" lub "Wirowanie". 
Jeśli przycisk "Ilość detergentu" nie jest używany, należy teraz 
dodać detergent. Pralka została zaprojektowana z myślą o 
oszczędności energii, dlatego też jeśli wybrany program nie 
zostanie uruchomiony w ciągu około piętnastu minut, pralka 
wyłączy się automatycznie. Aby włączyć go ponownie, należy 
ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji "Wył./O", 
a następnie ponownie w pozycji żądanego programu. 

Ta funkcja pozwala wybrać i zapisać program najbardziej 
odpowiadający potrzebom użytkownika z listy 8 programów 
specjalnych.
Po wybraniu pozycji "Mój program" na wyświetlaczu pojawi 
się kod w zakresie od "P01" do "P08" (opis programu 
odpowiadającego wyświetlanemu kodowi można znaleźć 
w tabeli programów). 
Za pomocą przycisków "+" i "–" wybrać odpowiedni program, 
a następnie nacisnąć przycisk "OK", aby potwierdzić wybór. 
Jeśli wybór nie zostanie potwierdzony w ciągu kilku sekund, 
wybrany program zostanie potwierdzony automatycznie i na 
wyświetlaczu pojawią się jego ustawienia domyślne. 
Można teraz wybrać żądane opcje lub zmodyfikować 
temperaturę/prędkość wirowania, podobnie jak w 
przypadku innych programów, zgodnie z możliwościami 
podanymi w tabeli programów. Po potwierdzeniu programu 
na liście "Mój program" zostanie on zapamiętany i będzie 
dostępny po następnym wybraniu pozycji "Mój program" 
za pomocą pokrętła wyboru programów.

Jeżeli połączenie programu z funkcją dodatkową lub różnych 
funkcji dodatkowych nie jest możliwe, kontrolki gasną 
automatycznie. 
W pewnych programach niektóre funkcje dodatkowe mogą 
już być zaprogramowane. W razie potrzeby można je 
wyłączyć.

Przycisk "Kolory 15° plus" 
• Pomaga zachować barwy ciemnej i kolorowej odzieży 

dzięki zastosowaniu płynu do zmiękczania tkanin przed 
cyklem prania zasadniczego.

• Odzież będzie prana w zimnej wodzie, co pozwoli 
zaoszczędzić większość energii używanej do 
podgrzewania wody.

• Odpowiedni do lekko zabrudzonej ciemnej i kolorowej 
odzieży bez plam wykonanej z bawełny/lnu, sztucznych 
włókien lub z ich mieszanek. Zalecany do nowej odzieży 
wykonanej z materiałów, które zwykle najsilniej farbują 
podczas pierwszego prania. - Upewnić się, że do tkanin 
można stosować płyn do zmiękczania tkanin.

• Stosować detergent do kolorowej lub ciemnej odzieży 
odpowiedni także do niskich temperatur prania 
(15 lub 20°C).

• Dodać zalecaną ilość płynu do zmiękczania tkanin do 
komory PRANIA WSTĘPNEGO  dozownika 
detergentu. Przestrzegać zaleceń dozowania podanych 
na butelce płynu do zmiękczania tkanin.

• Jeśli podczas prania zasadniczego ma być stosowany 
detergent w płynie, należy umieścić dodatkową wkładkę 
dostarczoną wraz z pralką w komorze PRANIA 
ZASADNICZEGO  dozownika detergentu. 
Przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji użytkowania/
miejsca dodawania detergentów i dodatków.
WAŻNE: W przypadku stosowania do prania zasadniczego 
detergentu w proszku nie należy umieszczać wkładki 
w komorze prania zasadniczego.

• Ta opcja spowoduje wydłużenie programu o około pół godziny.
• Nie należy go stosować do prania bawełny 

w temperaturze 70–95°C.

Przycisk "BioStain 15°" 
• Poprawia skuteczność usuwania plam.
• Wybrany program rozpocznie się od fazy prania w zimnej 

wodzie, co spowoduje wydłużenie programu o około 
10 minut.

• Odpowiedni do wszystkich rodzajów plam z wyjątkiem 
plam z tłuszczu/oleju.

• Zalecane jest wstępne usunięcie uporczywych plam.
• Nie można go stosować do prania bawełny w 

temperaturze 70–95°C.
Przycisk "Szybkie" 
• Umożliwia szybsze upranie wsadu poprzez skrócenie 

czasu programu.
• Ta opcja zalecana jest w przypadku lekko zabrudzonego 

prania.
• Nie można go stosować do prania bawełny w 

temperaturze 70–95°C.

Przycisk "Pranie wstępne" 
• Wprowadza cykl wstępny do wybranego programu 

prania; powoduje wydłużenie programu o ok. 15 minut.
• Zalecany do mocno zabrudzonego prania (np. błotem lub 

piaskiem).

ZAŁADOWAĆ PRANIE I WYBRAĆ PROGRAM

Mój program

WYBIERZ OPCJE, JEŚLI TO KONIECZNE
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• W przypadku wybrania funkcji "Pranie wstępne" nie należy 
stosować detergentów w płynie do prania zasadniczego.

Przycisk "Stopień zabrudzenia" 
• Pozwala na dostosowanie czasu trwania programu do 

stopnia zabrudzenia prania. Ponadto ma wpływ na 
zalecaną ilość detergentu przy stosowaniu przycisku 
"Ilość detergentu".
 = lekko zabrudzone –  = średnio zabrudzone – 
 = silnie zabrudzone

Nie każdy stopień zabrudzenia można ustawić dla danego 
programu.
Przycisk "Wirowanie"  (z "Stop z wodą" )
• Umożliwia wybór prędkości wirowania innej niż wstępnie 

ustawiona.
• Nacisnąć przycisk, aby ustawić inną prędkość wirowania.
• Jeżeli prędkość wirowania została ustawiona na "0", 

ostatnie wirowanie jest anulowane i następuje jedynie 
odpompowanie wody. Jednakże podczas płukania będą 
wykonywane wirowania pośrednie.

• W przypadku wybrania opcji "Stop z wodą" , pranie 
pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez 
przechodzenia do cyklu odwirowania; ma to na celu 
uniknięcie zagniecenia i odbarwiania tkanin. Aby 
uruchomić opcję "Stop z wodą", należy naciskać przycisk 
"Wirowanie", dopóki na wyświetlaczu nie zapali się 
symbol "Stop z wodą" .
- Program prania zostaje zatrzymany ("Stop z wodą"), 

gdy na ekranie miga wskaźnik "Stop z wodą" . 
Miga również wskaźnik "Start/Pauza".

- Aby zakończyć program "Stop z wodą" i odpompować 
wodę z jednoczesnym wirowaniem prania, należy 
nacisnąć przycisk "Start/Pauza" – pranie będzie 
wirowane z domyślną prędkością. Można również 
wybrać inną prędkość wirowania za pomocą przycisku 
"Wirowanie" przed rozpoczęciem cyklu wirowania za 
pomocą przycisku "Start/Pauza".

- Aby zakończyć program "Stop z wodą" i odpompować 
wodę z jednoczesnym wirowaniem prania, należy 
nacisnąć przycisk "Wirowanie" i przytrzymać, aż na 
ekranie pojawi się prędkość wirowania "0", a następnie 
nacisnąć przycisk "Start/Pauza" w celu rozpoczęcia 
odpompowania wody.

- Jeśli zostanie wybrana opcja "Stop z wodą", nie należy 
zbyt długo pozostawiać prania w wodzie 
(zwłaszcza jedwabiu!).

Za pomocą tej funkcji można opóźnić wykonanie programu: 
nacisnąć przycisk, aby wybrać, za ile godzin program ma 
zostać ukończony. Dlatego umożliwia przygotowanie prania 
na późniejszą godzinę i na przykład skorzystanie z tańszej 
taryfy energii elektrycznej w nocy.
• W przypadku wybrania tej funkcji nie należy stosować 

detergentów w płynie.
• Czas do końca cyklu można wybrać z dokładnością do 

pół godziny (od 1 do 24 godz.). Po naciśnięciu przycisku 

zostanie wyświetlony najkrótszy możliwy czas. 
Naciskanie przycisku powoduje ustawianie kolejnych 
czasów w pętli. Aby wyłączyć funkcję, należy naciskać 
przycisk aż do wyświetlenia wartości "0:00".

• Po wybraniu odpowiedniego czasu do końca cyklu 
należy nacisnąć przycisk "Start/Pauza" – rozpocznie się 
odliczanie.

• W trakcie odliczania można zmienić ustawienia 
programu (włączyć lub wyłączyć opcje dodatkowe, 
zmienić prędkość wirowania itp.). Jeśli modyfikacje 
wydłużą czas trwania programu, tak że będzie dłuższy od 
czasu pozostałego do ustawionego końca cyklu, program 
zostanie rozpoczęty natychmiast.

• Niekiedy program może zostać ukończony przed 
wybranym czasem do końca cyklu (np. przy małych 
wsadach). W takiej sytuacji pralka będzie obracać bęben 
co pewien czas aż do ustawionego czasu końca cyklu, 
aby pranie się nie zagniotło. W tym czasie na ekranie 
będzie widoczna animacja. Obracanie bębna można 
zatrzymać w każdej chwili, naciskając dowolny przycisk 
lub obracając pokrętło wyboru programów. Animacja 
zostanie zatrzymana, a po około minucie drzwi zostaną 
odblokowane, czemu towarzyszyć będzie wyświetlenie 
odpowiedniej informacji na ekranie.

Za pomocą przycisku "Ilość detergentu" można uzyskać od 
pralki wskazówki dotyczące zalecanej ilości detergentu w 
zależności od wsadu, ustawionego stopnia zabrudzenia oraz 
wagi prania.
• Dzięki zapobieganiu nadmiernemu dozowaniu 

detergentu ta funkcja pozwala na jego oszczędność i 
ochronę środowiska naturalnego, a także jest korzystna 
w przypadku osób posiadających wrażliwą skórę.

• Przed skorzystaniem z tej funkcji należy ustawić w pralce 
ilości dozowania detergentów zalecane dla danego typu 
detergentu. Ponadto należy ustalić, czy stopień twardości 
wody w miejscu zamieszkania odpowiada nastawie w 
pralce odpowiedniej dla wody miękkiej. Jeśli tak nie jest, 
należy wybrać odpowiednie ustawienie.

• PRZED naciśnięciem przycisku "Ilość detergentu" należy 
wybrać program, funkcje dodatkowe i koniec cyklu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz odrębne 
wskazówki dotyczące "Ilości detergentu".

Przed uruchomieniem i po zakończeniu programu zapala się 
wskaźnik informujący, że można otworzyć drzwiczki. W 
czasie trwania programu drzwiczki pozostają zablokowane i 
w żadnym wypadku nie wolno ich otwierać na siłę. W razie 
konieczności otwarcia drzwi w trakcie trwania programu, 
należy zastosować się do poleceń podanych w rozdziale 
"Anulowanie trwającego programu przed jego 
zakończeniem".

USTAWIENIE KOŃCA CYKLU

ZALECENIE DOTYCZĄCE DOZOWANIA 
DETERGENTÓW 

WSKAŹNIK "DRZWICZKI OTWARTE" 

Funkcja "Monitor Eko" informuje o zużyciu energii w trakcie 
wybranego programu.
Funkcja "Monitor Eko" zostaje włączona po obróceniu 
pokrętła programu.
.

Wskaźnik po lewej stronie wskazuje na włączenie funkcji 
"Monitor Eko". Cztery wskaźniki obok niego informują o 
zapotrzebowaniu na energię: im mniej energii jest potrzebne 
do wykonania programu, tym mniej wskaźników świeci. 
Zużycie zależy od programu, wybranej temperatury i opcji 
dodatkowych, a także wielkości wsadu. Z tego powodu 
przewidywane zużycie energii może zostać dostosowane po 
określeniu przez pralkę wielkości wsadu..

Otworzyć zawór wody i nacisnąć przycisk "Start/Pauza" . 
Zaświeci wskaźnik "Start/Pauza". Po wykryciu prania lub w 
przypadku dostosowania czasu trwania programu na 
wyświetlaczu pojawia się animacja.

Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia lub 
zmianie ustawień trwającego programu przez dzieci. Funkcję 
tę można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy pokrętło 
programatora jest ustawione w położeniu "Wył./O". 
Włączenie blokady przycisków: 
• Ustawić pokrętło programatora na dowolny program lub 

po prostu wykonać program prania. 
• Jednocześnie nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy 

przytrzymać dwa przyciski z symbolem klucza . 
Na wyświetlaczu na chwilę pojawi się symbol klucza, 
wskazując, że blokada przycisków została włączona.

Gdy blokada jest aktywna, przy każdej próbie zmiany 
ustawień programu na wyświetlaczu pojawia się symbol 
klucza. Zmiana ustawień programu jest niemożliwa. Aby 
wprowadzić zmiany, należy wyłączyć urządzenie, ustawiając 
w tym celu pokrętło programatora w położeniu "Wył./O". Aby 
wyłączyć blokadę przycisków, należy wykonać te same 
czynności, co podczas jej włączania.

Jeśli świeci jeden ze wskaźników awarii lub w przypadku 
usterki, należy zapoznać z rozdziałem "Instrukcja 
wyszukiwania usterek" w instrukcji obsługi.
Na ekranie miga prędkość wirowania: Niewyważenie 
podczas wirowania.

• Zapala się wskaźnik "Drzwiczki otwarte" . Na 
wyświetlaczu widoczny komunikat "End" (Koniec). Po 
około piętnastu minutach pralka zostanie wyłączona 
całkowicie w celu zaoszczędzenia energii.

1. Obrócić pokrętło programatora do położenia "Wył./O".
2. Zamknąć zawór wody.
3. Otworzyć drzwi i wyjąć pranie.
4. Pozostawić drzwi lekko uchylone, aby umożliwić 

wyschnięcie bębna.

Ten wskaźnik pali się po zakończeniu programu, jeśli dodano 
za dużo detergentu. Następnym razem należy użyć mniej 
detergentu.

1. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza" , aby zatrzymać 
program. Zacznie migać wskaźnik.

2. Wybrać nowy program, temperaturę, dowolne funkcje 
dodatkowe oraz ewentualnie inną prędkość wirowania.

3. Ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza" . Nowy 
program zostanie uruchomiony w tym samym miejscu, 
w którym został przerwany poprzedni program. Nie 
należy dodawać więcej detergentu.

Naciśnięcie przycisku "Anulowanie/Wypompowanie"  
powoduje anulowanie trwającego programu.
• Nacisnąć przycisk "Anulowanie/Wypompowanie" i  

przytrzymać go przez kilka sekund; na wyświetlaczu 
pojawi się animacja. Woda zostanie wypompowana, 
natomiast otwarcie drzwi będzie możliwe dopiero po 
pewnym czasie.

MONITOR EKO 

URUCHAMIANIE PROGRAMU

BLOKADA PRZYCISKÓW 

WSKAŹNIKI AWARII 

mniej więcej

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

WSKAŹNIK ZBYT DUŻEJ ILOŚCI DETERGENTU 

ZMIANA PROGRAMU I/LUB FUNKCJI 
DODATKOWYCH PO URUCHOMIENIU 
PROGRAMU

ANULOWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU


