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Pračka je vybavena automatickými 
bezpečnostními funkcemi, které včas 
zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně 
zareagují, např.:

F. Kontrolka “Servis” 

G. Kontrolka “Zavřený přívod vody” 

H. Kontrolka “Čištění filtru” 

TABULKA PROGRAMŮ

ano = nutná dávka pracího prostředku / i = volitelné
1) Nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.
2) U tìchto programù je kvùli ochranì prádla rychlost odstøedìní snížena.

A. Volič programu

B. Ukazatel průběhu programu

C. Tlačítko “Start/Pauza” 

D. Tlačítko “Reset” 

E. Kontrolka “Otevřená dvířka” 

Akustická hladina hluku :
 Praní -    59 dB(A) / 1 pW
 Odstředění -  1000 ot/min, 76 dB(A) / 1 pW

A

F
D

C

E

B

H

G

Program

Visačka
s péčí

Max.
náplň

kg

Druh prádla / Poznámky

- dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla

Prací prostředky a přísady Speciální funkce Max. rychlost
odstřeďování

ot/min

Předpírka Hlavní 
praní

Změkčo-
vadlo

Snížení 
rychlosti
odtředění

1000/500 Rpm

Stop 
máchání

Bavlna 
s předpírkou

95 °C 95°C
5.0

Běžně až velmi špinavé robustní bílé bavlněné prádlo. V případě velké špíny nebo skvrn můžete 
přidat přídavní bělidlo na kyslíkové bázi, které se může používat při teplotě 95 °C. 
Tento program eliminuje bakterie a zajistí hygienické vyčištění vašeho prádla.

Ano Ano 1) i i i Max.

Bavlna
40 - 60 - 95 °C 40 - 60 - 95°C

5.0 Běžně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a 
lnu.

– Ano i i i Max.

Syntetické 
s předpírkou

60 °C 60°C
3.0 Velmi zašpiněné halenky, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu 

(Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.
Ano Ano 1) i i i Max.

Syntetické
30 - 40 - 60 °C 30 - 40 - 60°C

3.0 Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu 
(Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.

– Ano i i i Max.

Jemné
30 °C 30°C

1.5 Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy. – Ano i i i Max.

Rychlé praní 
30 °C 30°C

3.0 Krátce nošené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a jejich směsí s bavlnou. Krátký program 
pro osvěžení vašeho prádla

– Ano i i i Max.

Vlna/ Ruční praní
Studená - 40 °C Studená - 40°C

1.0
Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, 
jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a 
viskóza označené štítkem ručního praní. 

– Ano i i i 500 2)

eBavlna 
40 - 60°C

 
40 - 60°C

5.0
Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40°a 60°C standardní program bavlna a 
nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného 
prádla.  
-Referenční program pro energetický štítek pračky. 

– Ano i i i Max.

Máchaní & 
odstřeďování – 5.0 Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu “Bavlna”. – – i i i Max.

Odstředění – 5.0 U tohoto programu je odstřeďování intenzivní. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu 
“Bavlna”.

– – – i – Max.

Šetrné odstředění – 1.0 U tohoto programu je odstřeďování šetrné. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Vlna”. – – – i – Max.

Čerpání – – Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný zpùsob ukončení programu po “Stop máchání”. – – – – – –



Program
Teplota

(°C)

Náplň

(kg)

Voda

(l)

Energie
bez 

“Rychlé”
(kWh)

Přibl. délka programu  (hod : min)
%

Bavlna/Antibakteriální 95 5.0 50* 1.70 2:05
64Bavlna 60 5.0 47 0.95 2:20

Bavlna 40 5.0 47 0.64 2:05
Syntetické 60 3.0 50* 0.90 2:05

47
Syntetické 40 3.0 40 0.50 1:50

Jemné 30 1.5 50 0.50 0:41
Rychlé praní 15’ 30 3.0 30 0.15 0:15
Vlna/Ruční praní 40 1.0 40 0.55 0:35
Vlna/Ruční praní studená 1.0 40 0.40 0:30

eBavlna** 60 5.0 47 0.89 2:45
62eBavlna** 60 2.5 32 0.68 2:10

eBavlna** 40 2.5 32 0.52 1:45

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

Vložte prádlo, zavřete dveře a pŕidejte prací 
prostředek podle pokynů na první straně a 
v části “Prací prostředky a přísady” návodu 
k použití.
• Pootočte programovým voličem na 

požadovaný program a teplotu. 
• Kontrolka vedle tlačítka “Start/Pauza” 

bliká.
Pokud nespustíte program po jeho 
výběru, pračka se po přibližně čtvrthodině 
automaticky vypne. Chcete-li pračku opět 
zapnout, pootočte programovým voličem 
na “O”, a potom opět na požadovaný 
program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a 
doplňkové  funkce, kontrolky automaticky 
zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se 
automaticky vymažou.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Tlačítko “Snížení rychlosti odstředění”
• Snižuje předem stanovenou 

automatickou maximální rychlost 
odstředění k šetrnejšímu odstředění 
prádla.

Tlačítko “Stop máchání”
• Prádlo zůstane bez závěrečného 

odstředění v poslední máchací vodě, 
takže se nezmačká a nezmění barvu.

• Tato funkce se doporučuje především 
u programů “Syntetické”, “Denní” a 
“Jemné”.

• Tuto možnost využijete především tehdy, 
když chcete odložit odstřeďování na 
pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze 
vypouštět.

• Zvolíte-li „Stop máchání“, nenechávejte 
máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.

• Jakmile se praèka zastaví na “Stop 
máchání”, na ukazateli fáze programu 

“Zavřený přívod vody”: 
Žádny, anebo nedostatečný přívod vody

”Servis”: 
Porucha anebo nefunkčnost elektrického 
prvku

”Vyčistit čerpadlo”: 
Zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstřeďování: 
nevyváženost prádla během odstřeďování.

• 
KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka “Otevřená dvířka”. 
Po přibližně čtvrthodině se pračka z 
důvodu šetření energie zcela vypne.

1. Voličem programů otočte do polohy 
“Off/O”.

2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby 

mohl vyschnout vnitřek pračky.

• 

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO 
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Program přerušte tlačítkem “Start/
Pauza”. Kontrolka bliká.

• Zvolte nový program, funkce a popřípade 
i jinou rychlost odstředění.

• Stiskněte tlačítko “Start/Pauza”. 
Nový program začne v okamžiku 
praní, ve kterém byl předcházející 
program přerušen. K tomuto programu 
nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED 
KONCEM

Tlačítkem “Reset” vymažete program před 
koncem.
• Alespoň na 3 vteřiny stiskněte 

tlačítko“Reset”. Odčerpá se všechna 
voda, to může trvat nějakou dobu dokud 
můžete víko otevřít.

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit 
v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu 
práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změní tuto spotřebu.

  Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz
 „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání). 

 Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstřeďování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.
* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.
** Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W. se rozsvítí kontrolka “Stop máchání” a 
rozbliká se kontrolka u tlaèítka “Start/
Pauza”.

Jak ukončit funkci “Stop máchání”:
• Stiskněte tlačítko “Start/Pauza”; 

program automaticky skončí závěrečným 
odstřeďovacím cyklem určeným pro 
příslušný program.

• Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, 
otočte programovým voličem na program 
“Vypouštení” a stiskněte jěště jednou 
tlačítko “Start/Pauza”.

START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte 
tlačítko “Start/Pauza”. Rozsvítí se 
kontrolka tlačítka “Start/Pauza”. Na 
ukazateli fáze programu se zleva doprava 
zobrazuje právě probíhající fáze programu; 
tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. 
Jakmile určitá fáze programu skončí, 
příslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Před spuštěním a na konci programu 
signalizuje svítící symbol na displeji, že 
můžete otevřít víko. Během průběhu 
programu je víko zablokované a v žádném 
případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-
li dvířka nutně otevřít během probíhajícího 
programu, řiďte se pokyny ve “Zrušení 
probíhajícího programu před koncem”.

INDIKACE ZÁVAD

V případe poruchy nebo špatného chodu 
pračky si přečtěte část “Jak odstranit 
poruchu” v návodu k použití.
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Táto práčka je vybavená automatickou 
bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje 
a diagnostikuje poruchy už v prvých 
krokoch a primerane reaguje, napr.:

F. Kontrolka “Servis” 
G. Kontrolka “Zatvorený prívodný 

vodovodný ventil” 

H. Kontrolka “Vyčistiť filter” 

PROGRAMOVÁ TABUĽKA

Áno = požadované dávkovanie / i = voliteľné
1) Nepužívajte tekutý prací prostriedok
2) Aby sa zlepšila starostlivos� o bielizeò, je rýchlos� odstreïovania v týchto programoch obmedzená.

A. Programátor

B. Kontrolka postupu programu

C. Tlačidlo “Štart/Pauza” 

D. Tlačidlo “Reset” 

E. Kontrolka “Otvoriť dvierka” 

Akustická hladina hluku :
 Pranie -    59 dB(A) / 1 pW
 Odstreďovanie -              1000 rpm, 76 dB(A) / 1 pW

A

F
D

C

E

B

H

G

Program

Visačka
ošetrovania

bielizne

Max.
náplň

kg

Druh prania / Poznámky

- dodržiavajte odporučania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne

Prací a avivážne prostriedky Špeciálne funkcie Max rýchlosť
odstre-
ďovania

ot./min

Predpranie Hlavné 
pranie

Avivážny
prostriedok

Zníženie
rýchlosti

odstreďovania

1000/500 Rpm

Odloženie
odstre-
ďovania

 Bavlna 
s predpraním

95 °C 95°C
5.0

Bežne až veľmi zašpinená, robustná biela bavlnená bielizeň. V prípade veľkej špiny alebo škvŕn 
môžete pridať prídavné bielidlo na kyslíkovej báze, ktoré sa môže používať pri teplote 95°C. 
Tento program eliminuje baktérie a zabezpečí hygienické vyčistenie vašej bielizne.  

Áno Áno 1) i i i Max.

Bavlna
40 - 60 - 95 °C 40 - 60 - 95°C

5.0 Bežne až veľmi zašpinená znečistená posteľná bieližeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, 
košele a pod. z bavlny a ľanu.

– Áno i i i Max.

Syntetika 
s predpraním

60 °C 60°C
3.0 Veľmi znečistené blúzky, košele, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), 

polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených tkanín.
Áno Áno 1) i i i Max.

Syntetika
30 - 40 - 60 °C 30 - 40 - 60°C

3.0 Bežne zašpinené šatstvo z umelých vlákien (ako napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo 
zmesi umelých vlákien a bavlny.

– Áno i i i Max.

Jemná bielizeň
30 °C 30°C

1.5 Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky. – Áno i i i Max.

Rýchle pranie 
30 °C 30°C

3.0 Mierne obnosené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a ich zmesí s bavlnou. Krátky program 
na osvieženie vašej bielizne. 

– Áno i i i Max.

Vlna/ 
Ručné pranie
studená - 40 °C studená - 40°C

1.0
Vlnené odevy, označené štítkom spoločnosti Woolmark a s označením možnosti prania v práčke, 
ako aj textílie vyrobené z hodvábu (rešpektujte prosím štítok so symbolom starostlivosti!), ľan, 
vlna a viskóza označené štítkom ručné pranie.

– Áno i i i 500 2)

eBavlna 
40 - 60°C  

40 - 60°C
5.0

Bežne znečistená bavlnená bielizeň. Pri teplote 40°C a 60°C štandardný program pre bavlnu a 
najvýhodnejší program pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu vody a energie na pranie bavlnenej 
bielizne. - Referenčný program pre energetický štítok práčky.

– Áno i i i Max.

Pláchanie & 
odstreďovanie – 5.0 Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstreďovanie pri programe “Bavlna”. – – i i i Max.

Odstreďovanie – 5.0 Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri 
programe “Bavlna”.

– – – i – Max.

Šetrné 
odstreďovanie – 1.0 Tento program obsahuje šetrné odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe 

“Vlna”
– – – i – Max.

Odčerpanie vody – – Iba odčerpanie vody - bez odstreďovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu po funkcíí 
“Odloženie odtreďovania”

– – – – – –



Program
Teplota

(°C)

Náplň

(kg)

Voda

(l)

Energia
bez “Rýchle”

(kWh)
Pribl. dĺžka programu  (hod : min)

%

Bavlna 95 5.0 50* 1.70 2:05
64Bavlna 60 5.0 47 0.95 2:20

Bavlna 40 5.0 47 0.64 2:05
Syntetika 60 3.0 50* 0.90 2:05

47
Syntetika 40 3.0 40 0.50 1:50

Jemná bielizeň 30 1.5 50 0.50 0:41
Rýchle pranie 15’ 30 3.0 30 0.15 0:15
Vlna/Ručné pranie 40 1.0 40 0.55 0:35
Vlna/Ručné pranie Studená voda 1.0 40 0.40 0:30

eBavlna** 60 5.0 47 0.89 2:45
62eBavlna** 60 2.5 32 0.68 2:10

eBavlna** 40 2.5 32 0.52 1:45

PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

Naplňte práčku bielizňou, zatvorte dvierka 
a nadávkujte pracie prostriedky podľa 
pokynov na prvej strane a podľa popisu v 
kapitole “Pracie a prídavné prostriedky” v 
návode na použitie.
• Otočte programátor do polohy želaného 

programu a teploty. 
• Kontrolka vedľa tlačidla “Štart/Pauza” 

bliká.
Po ukončení programu alebo keď je 
program zvolený, ale ešte sa nespustil, 
sa práčka preto automaticky vypne po 
približne štvrť hodine. Aby ste práčku opäť 
zapli, otočte programátor na „O” a nastavte 
ľubovoľný program.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITEĽNÚ FUNKCIU

Keď nie je možná daná kombinácia 
programu a prídavnej voliteľnej funkcie, 
kontrolky automaticky zhasnú. Nevhodná 
kombinácia voliteľných funkcií sa zruší 
automaticky.

ÚDAJE O SPOTREBE

Tlačidlo “Zníženie rýchlosti 
odstreďovania”
• Znižuje automaticky nastavenú 

maximálnu rýchlosť odstreďovania, aby 
sa s Vašou bielizňou zaobchádzalo 
šetrnejšie.

Tlačidlo “Odloženie odstreďovania”
• Bielizeň ostáva vo vode posledného 

pláchania bez toho, aby nasledoval 
cyklus odstreďovania, aby nedošlo k 
pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo 
odfarbeniu.

• Táto voliteľná funkcia je mimoriadne 
odporúčaná pri programoch “Syntetika”, 
“Jemná bielizeň” alebo “Denný”.

• Táto funkcia je mimoriadne užitoèná, ak 
chcete odloži� odstreïovanie na neskôr 
alebo ak chcete iba odèerpa� vodu.

• Ak nastavíte “Odloženie odstreïovania”, 
nenechávajte kusy bielizne vo vode príliš 
dlho.

“Uzavretý prívod vody” 
Žiadna alebo nedostatok vody na vstupe.

“Servis” 
Zlyhanie alebo nesprávne fungovanie 
elektrického komponentu.

“Vyčistiť filter” 
Odpadová voda nie je odčerpaná.

Blikajúca rýchlosť odstreďovania 
na displeji: nevyváženosť počas 
odstreďovania

• 
KONIEC PROGRAMU

Rozsvieti sa kontrolka „Otvoriť dvierka“. 
Po približne štvrťhodine sa práčka úplne 
vypne, čím šetrí energiu.

1. Otočte programátor do polohy „Off/O”.
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Otvorte veko a bubon, potom vyberte 

bielizeò.
4. Nechajte veko urèitú dobu otvorené, aby 

sa vnútro práèky mohlo vysuši�.

1. 

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITEĽNÝCH 
FUNKCIÍ PO ZAČATÍ PROGRAMU

Stlačte tlačidlo “Štart/Pauza“, aby ste 
prerušili program. Kontrolka bliká.

2. Vyberte nový program, teplotu, želané 
voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú 
rýchlosť odstreďovania.

3. Stlačte znovu tlačidlo “Štart/Pauza“. 
Nový program bude pokračovať v tom 
istom mieste, kde bol predchádzajúci 
program prerušený. Pre tento program 
nepridávajte prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE 
PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo “Reset” zruší program pred jeho 
ukončením.
• Stlačte tlačidlo “Reset” na aspoň 3 

sekundy. Odčerpá sa všetka voda, 
to môže chviľu trvať kým môžte veko 
otvoriť.

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok urèených Normou IEC/EN 60 456. Spoterba sa môže v jednotlivých domácnostiach líši� od údajov 
uvedených v tabu¾ke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného 
nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

 Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď
 “Sprievodcu vyhľadávania porúch” vo Vašom Návode na používanie).

 Približný obsah zvyškovej vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstreďovaní pri najvyššej voliteľnej rýchlosti, v základnom programovom  
 nastavení.
* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.
** Štandardný program pre bavlnu a základ pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej  
 teploty príslušného programu.

Príkon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 0,11 W. • Hneï ako spotrebiè zastaví èinnos� pri 
odložení odstreïovania, rozsvieti sa 
kontrolka “Odloženie odstreïovania” 
indikátora postupu programu a bude 
blika� kontrolka ved¾a tlaèidla “Štart/
Pauza”.

Ukončenie voliteľnej funkcie “Odloženie 
odstreďovania”:
• Stlačte tlačidlo “Štart/Pauza”; 

program sa ukončí automaticky cyklom 
konečného odstreďovania nastaveného 
programu prania.

• Ak nechcete bielizeň odstreďovať, 
otočte programátor do polohy programu 
“Odčerpanie vody” a stlačte tlačidlo 
“Štart/Pauza”.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte 
tlačidlo “Štart/Pauza”. Kontrolka vedľa 
tlačidla “Štart/Pauza” svieti. Kontrolka 
postupu programu zobrazuje aktuálnu 
fázu programu, zľava smerom vpravo 
cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/
odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy 
programu príslušná kontrolka zhasne.

INDIKÁCIA “OTVORIŤ DVIERKA” 

Pred zapnutím a po ukonèení programu sa 
na displeji rozsvieti symbol, èo znamená, 
že môžete otvori� veko práèky. Poèas 
priebehu programu prania ostane veko 
zablokované, preto sa ho nepokúšajte 
otvori� silou. Ak práèku potrebujete súrne 
otvori� poèas priebehu programu, pozrite 
èas� “Zrušenie prebiehajúceho programu 
pred ukonèením”.

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade porúch alebo abnormálneho 
chodu použite “Návod na riešenie porúch” 
vo vašich Pokynoch na používanie.
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A mosógép olyan automatikus biztonsági 
funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti 
szakaszban észlelik és diagnosztizálják a 
meghibásodásokat, és megfelelõen reagálnak, pl.:

F. “Szerviz” jelzõfény 

G. “Vízcsap zárva” jelzõfény 

H. “Tisztítsa meg a szivattyút” jelzõfény  

PROGRAMTÁBLÁZAT
A. Programválasztó

B. Programsorrend kijelzõ

C. “Start/Szünet” gomb 

D. “Nullázás” gomb 

E. “Ajtó nyitva” jelzõfény 

Akusztikus zajszint :
	 Mosás	-		 	 	 59	dB(A)	/	1	pW
 Centrifugálás	-		 1000		ford/perc,	76	dB(A)	/	1	pW

i: választható	/	Igen	:	adagolás	szükséges
1)	 Ne	használjon	folyékony	mosószert	a	mosáshoz
2) A ruhanemû gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség korlátozva van ezeknél a programoknál.

A

F
D

C

E

B

H

G

Program
Kezelési
címkék

Max.
töltet

kg

Mosás	típusa	/	Megjegyzések

- A hõmérséklet kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait

Mosószer	és	adalékok Speciális	funkciók Max.
centrifu-
gálási

sebesség
ford/perc

Előmosás Fő
mosás

Öblítőszer Centrifugálási
sebesség

csökkentése
1000/500 Rpm

Öblítõstop

 Pamut 
előmosással

95 °C 95°C
5.0

Szokásos	módon	vagy	erősen	szennyezett,	vastag,	fehér	színű	pamut	fehérnemű.	Nagyfokú	
szennyezettség	vagy	makacs	foltok	esetén	hozzáadhat	oxigén-alapú	fehérítőadalékot,	amely	
95°C-on	is	használható.	
Ez a program elpusztítja a baktériumokat és gondoskodik fehérneműje higiénikus tisztaságáról.   

Igen Igen 1) i i i Max.

Pamut
40 - 60 - 95 °C 40 - 60 - 95°C

5.0 Közepesen	vagy	erõsen	szennyezett	ágynemû	és	alsónemû	törölközõk,	ingek	stb.,	amelyek	
pamutból	és	lenvászonból	készültek. – Igen i i i Max.

Mûszál 
előmosással

60 °C 60°C
3.0

Erősen	szennyezett	poliészterbõl	(Diolen,	Trevira),	poliamidból	(Perlon,	Nylon)	vagy	kevert	szálas	
pamutból	készült	blúzok,	ingek	stb. Igen Igen 1) i i i Max.

Mûszál
30 - 40 - 60 °C 30 - 40 - 60°C

3.0
Közepesen	szennyezett	poliészterbõl	(Diolen,	Trevira),	poliamidból	(Perlon,	Nylon)	vagy	kevert	
szálas	pamutból	készült	blúzok,	ingek	stb. – Igen i i i Max.

Kímélõ
30 °C 30°C

1.5 Függönyök	és	kímélõ	kezelést	igénylõ	ruhák,	szoknyák,	ingek	és	blúzok. – Igen i i i Max.

Gyors mosás 
30 °C 30°C

3.0 Keveset	hordott	ruhák	pamutból,	poliészterből,	poliamidból	és	ezek	pamuttal	való	keverékéből.	
Rövid program a fehérnemű felfrissítésére. – Igen i i i Max.

Gyapjú/ Kézi 
mosás

Hideg - 40 °C Hideg - 40°C
1.0

A	Woolmark	cég	címkéjével	ellátott	és	a	gépi	mosás	lehetőségének	jelölését	tartalmazó	gyapjú	
ruhaneműk,	csakúgy,	mint	a	selyemből	készült	ruhaneműk	(kérem,	tartsa	be	a	címkén	található	
utasítást!),	kézi	mosást	jelölő	címkével	ellátott	len,	pamut	és	viszkóz.

– Igen i i i 500 2)

ePamut 
40 - 60°C

 
40 - 60°C

5.0

Enyhén	szennyezett	pamut	ruhanemű.	40°C	és	60°C-szabvány	pamut	program.	
A	legkedvezőbb	program,	amennyiben	a	pamut	ruhaneműk	mosásánál	felhasznált	víz	és	energia	
kombinált	fogyasztásáról	van	szó.			
-	Referencia	program	a	mosógép	energia	címkéjére	vonatkozóan.		

– Igen i i i Max.

Öblítés & 
centrifugálás – 5.0 Ugyanaz, mint a “Pamut” programban lévõ utolsó öblítés és centrifugálás. – – i i i Max.

Centrifugálás – 5.0 Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a “Pamut” programban lévõ 
centrifugálási ciklus. – – – i – Max.

Kímélõ 
centrifugálás – 1.0 Ebben a programban a centrifugálás kímélõ. Ugyanaz, mint a “Gyapjú” programban lévõ 

centrifugálási ciklus. – – – i – Max.

Vízleeresztés – – Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az 
“Öblítőstop” után. – – – – – –



Program
Hõmérséklet

(°C)
Töltet
(kg)

Víz
(l)

Energia
kiválasztása nélkül 

“Gyors”
(kWh)

Kb.	Program	idõtartama	 	(óra	:	perc)
%

Pamut/Antibakteriális 95 5.0 50* 1.70 2:05
64Pamut 60 5.0 47 0.95 2:20

Pamut 40 5.0 47 0.64 2:05
Mûszál 60 3.0 50* 0.90 2:05

47
Mûszál 40 3.0 40 0.50 1:50
Kímélõ 30 1.5 50 0.50 0:41

Gyors	mosás	15’ 30 3.0 30 0.15 0:15
Gyapjú/Kézi	mosás 40 1.0 40 0.55 0:35
Gyapjú/Kézi	mosás Hideg 1.0 40 0.40 0:30

ePamut**	 60 5.0 47 0.89 2:45
62ePamut**	 60 2.5 32 0.68 2:10

ePamut**	 40 2.5 32 0.52 1:45

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

Töltse	be	a	ruhaneműt,	csukja	be	az	ajtót	
és	töltsön	be	mosószert	az	első	oldalon	
jelzetteknek	és	a	Használati	útmutató	
“Mosószer	és	adalékok”	c.	fejezetében	
leírtaknak	megfelelően	töltsön	be	mosószert.
•	 Forgassa	el	a	programválasztó gombot	a	

kívánt	programra	és	hőmérsékletre.	
•	 A	“Start/Szünet” mellett	villog	a	kijelző	

lámpa.
Amennyiben	az	összes	adat	beállítása	
után	rövidesen	nem	indítja	el	a	programot,	
a	mosógép	automatikusan	kikapcsol,	
kb.	negyed	óra	után.	A	mosógép	újbóli	
bekapcsolásához	forgassa	a	programválasztó	
gombot	„O”	állásba,	azután	pedig	ismét	a	
kívánt	programra.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Amikor	a	program	és	a	kiegészítő	funkció(k)	
adott	kombinációja	nem	lehetséges,	a	
jelzőfények	automatikusan	kikapcsolnak.	
A	nem	megfelelő	funkciókombinációk	
automatikusan	törlésre	kerülnek.

FOGYASZTÁSI ADATOK

“Centrifugálási sebesség csökkentése” 
gomb
•	 Csökkenti	a	beprogramozott	automatikus	

maximális	centrifugálási	sebesség	a	
ruhanemû	még	kíméletesebb	kezelése	
érdekében.

“Öblítõstop” gomb
•	 A	ruha	az	utolsó	öblítõvízben	marad	a	

befejezõ	centrifugálási	ciklus	végrehajtása	
nélkül,	ezáltal	a	ruha	kevésbé	gyûrõdik	
össze	és	nem	színezõdik	el.

•	 Ez	a	funkció	különösen	ajánlott	a	“Mûszál”,	
“Napi	töltet”	és	“Kímélõ”	programhoz.

•	 Ez	hasznos	olyankor,	ha	a	centrifugálást	
egy	késõbbi	idõpontra	kívánja	halasztani,	
vagy	csak	vízleeresztést	kíván	végezni.

•	 Az	“Öblítõstop”	funkció	kiválasztásakor	ne	
hagyja	a	ruhát	túl	sokáig	az	öblítõvízben.

•	 Amikor	a	készülék	öblítõstoppal	áll	le,	a	
programsorrend	jelzésén	a	“Öblítõstop”	
jelzõfény	felgyullad,	és	a	“Start/Szünet” 
gomb	melletti	jelzõfény	villog.

•	
PROGRAM VÉGE

Az	“Ajtó	nyitva”	jelzőlámpa	kigyullad.	
Kb.	negyed	óra	elteltével	a	mosógép	
automatikusan	kikapcsol	annak	érdekében,	
hogy	energiát	takarítson	meg.

1.	Forgassa	a	programválasztó	gombot	
“Off/O”	állásba.

2. Zárja	el	a	vízcsapot.
3. Nyissa	fel	a	fedelet	és	a	mosódobot,	és	

vegye	ki	a	mosott	ruhát	a	gépbõl.
4.	Hagyja	egy	ideig	nyitva	a	fedelet,	hogy	a	

készülék	belseje	kiszáradhasson.

1.	

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK 
MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

A	“Start/Szünet”	gombot	megnyomva	
szüneteltesse	a	programot.	A	jelzõfény	
villog.

2. Válassza	ki	az	új	programot,	bármilyen	
funkciót	és	másik	centrifugálási	
sebességet,	ha	kívánja.

3. Nyomja	meg	a	“Start/Szünet”	gombot	
ismét.	A	új	program	ugyanabból	a	
pozícióból	folytatódik	tovább,	ahol	az	
elõzõt	megszakította.	Ne	használjon	
mosószert	ehhez	a	programhoz.

EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE, MIELŐTT 
AZ VÉGET ÉRNE

A	“Nullázás”	gomb		törli	a	programot,	mielőtt	
az	véget	érne.
•	 Nyomja	le	a	“Nullázás”	gombot	legalább	3	

másodpercig.	A	vízleeresztés	megtörténik;	
lehet,	hogy	egy	kis	ideig	várnia	kell,	amíg	
felnyithatja	a	fedelet.

A	fogyasztási	adatok	mérésére	normalizált	körülmények	között	került	sor	az	IEC/EN	60	456	szabvánnyal	összhangban.	Az	otthoni	fogyasztási	
adatok	a	víznyomás	és	a	vízhõmérséklet,	valamint	a	töltet	és	mosás	típusa	függvényében	eltérhetnek	a	táblázatban	szereplõ	értékektlõ.	A	víz-	és	
energiafogyasztás	a	programok	működésének	standard	beállítására	vonatkozik;	speciális	opciós	választások	vagy	a	centrifugálási	sebesség,	a	
hőmérséklet	módosítása	hat	a	fogyasztásra	is.

		A	program	időtartama	eltérhet	a	fentebb	bemutatottaktól,	mivel	a	ténylegesen	fellépő	működési	feltételektől	függ	(lásd	“Meghibásodások
	 kezelése	útmutató”	az	Ön	Kezelési	útmutatójában).

	 A	maradék	nedvesség	hozzávetőleges	tartalma	(%).	A	program	befejezése	és	a	választható	legmagasabb	sebességű	centrifugálás	után,		
	 alapprogram-beállításban.
*	 A	vízhõmérséklet	csökkentése	érdekében	a	fõ	mosási	ciklus	végén	bizonyos	mennyiségû	hideg	vizet	ad	a	mosóvízhez,	mielõtt	a	szivattyú
	 leengedné	a	vizet.
**	 Referencia	programok	az	Energetikai	címke	kapcsán.	Energiatakarékossági	okokból	a	tényleges	vízhőmérséklet	eltérhet	a	megadott		
	 programhőmérséklettől.

Az “Öblítõstop” funkció megszakítása:
•	 Nyomja	meg	a	“Start/Szünet”	gombot;	

a	program	automatikusan	a	kiválasztott	
mosási	programhoz	tartozó	befejezõ	
centrifugálási	ciklussal	fejezõdik	be.

•	 Ha	a	ruhákat	nem	akarja	kicentrifugálni,	
a	programválasztó	gombot	forgassa	el	a	
“Vízleeresztés”	programra,	és	nyomja	meg	
a	“Start/Szünet”	gombot.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa	ki	a	csapot,	és	nyomja	meg	
a	“Start/Szünet”	gombot.	A	“Start/
Szünet”	gomb	melletti	jelzõlámpa	villog.	
A	programsorrend	kijelzõje	mutatja	az	
aktuális	programfázisokat	balról	jobbra	
haladva	a	Mosás,	Öblítés,	Centrifugálás/
Vízleeresztés	programlépéseken	keresztül.	
Amikor	a	program	egyik	fázisa	befejezõdött,	a	
megfelelõ	jelzõfény	kialszik.

“AJTÓ NYITVA” JELZŐFÉNY

A	program	elindítása	előtt	és	a	befejezése	
után	egy	szimbólum	jelenik	meg	a	kijelzőn,	
jelezve,	hogy	a	fedél	nyitható.	Amíg	egy	
mosóprogram	fut,	a	fedél	zárva	marad,	és	
semmilyen	esetben	sem	szabad	erővel	
kinyitni.	Amennyiben	sürgős	szükség	van	az	
ajtó	kinyitására		egy	futó	program	alatt,	járjon	
el	az	“Egy	futó	program	törlése,	mielőtt	az	
véget	érne”	címszó	alatt	leírtak	szerint.

MEGHIBÁSODÁS JELEI

Bármilyen	meghibásodás	vagy	
rendellenesség	esetén	lapozza	fel	
a	Használati	útmutató	“Működési	
rendellenességek”	részét.

“A vízcsap zárva”: 
Nincs	vagy	nincs	elegendő	bevezetett	víz

”Szerviz”: 
Valamely	villamos	elem	hibája	vagy	
üzemzavara

“Tisztítsa meg a szivattyút”: 
A	szennyvíz	nincs	elvezetve.

A centrifugálási sebesség villog a 
kijelzőn:	egyensúlyzavar	centrifugálás	
közben.

Energiafogyasztás	kikapcsolt	üzemmódban	0,11	W	/	bekapcsolva	hagyott	üzemmódban	0,11	W.


