
NAČIN UPORABE
Pralni stroj je namenjen samo za pranje in ožemanje 
perila, ki je primerno za strojno pranje in sicer v 
količinah, ki so običajne za gospodinjstva.
• Pri uporabi pralnega stroja upoštevajte navodila v 

Navodilih za uporabo, Navodilih za namestitev in v 
razpredelnici programov.

• Navodila za uporabo, razpredelnico programov in 
Navodila za namestitev shranite skupaj s strojem; 
če pralni stroj posredujete drugi osebi, ji izročite 
tudi Navodila za uporabo, Navodila za namestitev 
in razpredelnico programov.

PRED UPORABO PRALNEGA STROJA
1.Odstranjevanje embalaže in pregled
• Po odstranitvi embalaže preverite, če je stroj 

nepoškodovan. Pralnega stroja v primeru dvoma 
ne uporabljajte. Obrnite se na servisno službo ali 
vašega prodajalca.

• Embalažni material (plastične vreče, deli iz 
polistirena oz. stiropora ipd.) predstavlja 
nevarnost za otroke, zato ga odstranite izven 
dosega otrok.

• Če je bil stroj pred dostavo na hladnem, ga pred 
priključitvijo najprej za nekaj ur pustite v prostoru 
delovanja.

2.Odstranite transportne vijake
• Pralni stroj je pritrjen s transportnimi vijaki, da 

med prevozom ne pride do notranjih poškodb. 
Pred uporabo pralnega stroja obvezno odstranite 
transportne vijake.

• Po odstranitvi vijakov zaprite odprtine s 4 
priloženimi plastičnimi čepi.

3.Namestitev pralnega stroja
• Z upravljalne plošče odstranite zaščitno folijo (če je 

na voljo pri vašem modelu).
• Stroj premikajte brez dviganja za delovno ploščo.
• Stroj namestite na trdna in ravna tla, še najbolje v 

kot prostora.
• Zagotovite, da vse štiri noge stojijo stabilno na 

tleh in da je stroj v vodoravni legi (uporabite 
vodno tehtnico).

• Če nameravate stroj namestiti na tako imenovana 
“plavajoča tla” (npr. na določene vrste parketa ali 
laminata), ga postavite na vsaj 3 cm debelo 
vezano ploščo velikosti 60 x 60 cm, ki je pritrjena 
na tla.

• Preproga ali drug material ne sme ovirati 
prezračevalnih odprtin v podnožju pralnega stroja 
(če so prisotne pri vašem modelu).

4.Dovod vode
• Cev(i) za dovod vode priključite na sistem pitne 

vode v skladu s predpisi lokalne komunalne 
(vodovodne) službe. 

• Za modele z enim vstopnim ventilom: hladna 
voda

• Za modele z dvema vstopnima ventiloma: hladna 
IN vroča voda, oz. samo hladna voda (glejte ločena 
“Navodila za namestitev”).

• Pipa: Cevni priključek z navojem 3/4”

• Tlak vode 
(tlak pretoka):100-1000 kPa 
(1-10 bar).

• Za priključitev pralnega stroja na vodovodno 
omrežje uporabite samo nove cevi. Rabljenih cevi 
ne uporabljajte in jih odstranite.

• Za modele s priključkom na vročo vodo: 
temperatura vroče vode ne sme biti večja od 60 °C.

5.Črpanje
• Cev za odtok vode priključite v sifon ali jo obesite 

čez rob lijaka s pomočjo “U” kolena.
• Če je pralni stroj povezan z vgrajenim sistemom za 

črpanje vode, preverite če je sistem opremljen z 
oddušnikom, da ne pride do istočasnega 
polnjenja in odtekanja vode (sifonski učinek).

6.Priključitev na električno napetost
• Priključitev na električno napetost mora izvesti 

strokovno usposobljena oseba v skladu z navodili 
proizvajalca in veljavnimi varnostnimi predpisi.

• Podatki o električni napetosti, priključni moči in 
moči električne varovalke so na notranji strani vrat 
stroja.

• Pralni stroj lahko priključite v električno omrežje 
samo prek varnostne vtičnice z ozemljitvenim 
kontaktom v skladu z veljavnimi predpisi. Pralni 
stroj mora biti ozemljen v skladu z zakonskimi 
predpisi. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti 
za škodo na opremi ali poškodbe oseb in živali, ki 
nastanejo zaradi neupoštevanja zgornjih navodil.

• Ne uporabljajte podaljška ali razdelilne vtičnice.
• Pralni stroj izključite iz električnega omrežja pred 

vsemi vzdrževalnimi deli na stroju.
• Po namestitvi mora biti vseskozi zagotovljen 

dostop do omrežnega vtiča oz. do dvopolnega 
stikala za izklop omrežne napetosti.

• Če se je pralni stroj med prevozom poškodoval, ga 
ne priključite. Obvestite servisno službo.

• Omrežni kabel lahko zamenja samo servisni 
delavec.

• Pralni stroj je dovoljeno uporabljati samo za 
namensko uporabo v gospodinjstvu.

Minimalne dimenzije ohišja stroja:
Širina: 600 mm
Višina: 850 mm
Globina: 600 mm
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VARNOSTNA OPOZORILA IN SPLOŠNA 
PRIPOROČILA
1.Varnostna navodila
• Pralni stroj je namenjen samo za notranjo 

uporabo.
• V bližino stroja ne odlagajte vnetljivih tekočin.
• Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite, da 

bi se igrali s strojem.
• Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z 

otroci) z omejenimi telesnimi, čutnimi ali 
razumskimi sposobnostmi oz. zmanjšanimi 
izkušnjami in znanjem, razen v primeru, ko je oseba, 
ki je odgovorna za njihovo varnost, zagotovila 
nadzor oz. jih natančno seznanila z uporabo stroja.

• Pralnega stroja ne uporabljajte pri temperaturah 
pod 5 °C.

• Če želite na pralni stroj namestiti sušilni stroj, se 
predhodno posvetujte s servisno službo ali 
možnost preverite v prodajalni s tehničnimi 
izdelki. Ta namestitev je dovoljena samo z 
uporabo kompleta za namestitev na stroj, ki je na 
voljo v servisni službi ali prodajalni s tehničnimi 
izdelki.

• Ko stroj ni v uporabi, ga odklopite iz napetosti.
• Zaprite pipo, ko stroja ne uporabljate.
• Pred čiščenjem in vzdrževanjem izključite stroj ali 

ga izklopite iz električnega omrežja.
• Ne odpirajte vrat na silo ali jih uporabljajte kot 

lestev.
• Po potrebi zamenjajte napajalni kabel z enakim, ki 

ga dobite v servisni službi. Napajalni kabel lahko 
zamenja samo usposobljen serviser.

2.Embalaža
• Embalažni material je v celoti možno reciklirati; 

označen je z ustreznim simbolom . Pri 
odstranjevanju embalaže upoštevajte obstoječo 
zakonodajo.

3.Odstranjevanje embalaže in rabljenih 
pralnih strojev

• Pralni stroj je izdelan iz materialov, ki se lahko 
predelajo za ponovno uporabo. Pralni stroj ste 
dolžni odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi 
predpisi za odlaganje odpadkov.

• Pred odvozom stroja na zbirališče odpadkov 
odstranite ostanke pralnega sredstva in odrežite 
napajalni kabel, da pralni stroj ni več uporaben.

• Naprava je označena v skladu z Evropsko direktivo 
2002/96/ES o Odpadni električni in elektronski 
opremi (WEEE).
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste 
pomagali preprečiti morebitne negativne 
posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi 
se lahko pojavili v primeru nepravilnega 
odstranjevanja izdelka. 

Simbol  na izdelku ali na dokumentih, ki ste 
jih prejeli z njim, označuje, da z izdelkom ne smete 
ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. 
Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za 
predelavo električne in elektronske opreme. 
Odstranjevanje mora biti izvedeno v skladu z 
lokalnimi predpisi o varstvu okolja za odlaganje 
odpadkov.
Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in 
predelavi izdelka se obrnite na pristojni občinski 
urad za odstranjevanje odpadkov, komunalno 
službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

4.Zmrzal
Stroja ne namestite v prostor, kjer obstaja nevarnost 
zmrzali. Če ga vseeno namestite v tak prostor, je po 
vsakem pranju potrebno iz pralnega stroja izčrpati 
vso vodo:
• Cev(i) za dovod vode odstranite s pipe in pustite, 

da odteče vsa voda.
• Odtočno cev odstranite iz sifona oz. umivalnika in 

pustite, da odteče vsa voda.
• Izpraznite preostalo vodo iz notranjosti stroja: 

upoštevajte navodila iz poglavja "Izčrpavanje 
preostale vode"; stroj morata dve osebi nagniti 
naprej, da omogočite odtok vse preostale vode.

5.Nasveti za varčevanje
Vaš pralni stroj zagotavlja optimalno porabo vode; 
pri nekaterih programih ne morete videti vode skozi 
steklo na vratih med potekom pranja. 
• Najboljšo izrabo energije, vode, pralnih sredstev 

in časa dosežete, če perete največjo priporočeno 
količino perila.

• Ne dodajajte večje količine pralnega sredstva, kot 
jo priporoča proizvajalec.

• Eco Ball, to je poseben sistem v izpustu, 
preprečuje izgubo pralnega sredstva iz bobna in s 
tem zmanjšuje izpust v okolje.

• “Predpranje” (če je na voljo pri vašem modelu) 
uporabite samo za zelo umazano perilo! Če za 
malo ali običajno umazano perilo ne izberete 
predpranja, prihranite pralno sredstvo, vodo in 
energijo.

• Madeže pred pranjem namažite s sredstvom za 
odstranjevanje madežev oz. jih najprej namočite. 
Tako ni potrebno pranje pri visoki temperaturi.

• Energijo prihranite, če perete pri 60 °C namesto 
pri 95 °C oz. pri 40 °C namesto pri 60 °C.

• Energijo prihranite, če izberete ožemanje z visoko 
hitrostjo. S tem pred uporabo sušilnega stroja 
zmanjšate vsebnost vode v perilu.

6.ES izjava o skladnosti
• Stroj je izdelan v skladu z naslednjimi evropskimi 

standardi:
2006/95/ES: nizkonapetostna direktiva
2004/108/ES: direktiva o elektromagnetni 
združljivosti
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OPIS PRALNEGA STROJA

VRATA

PRED PRVIM CIKLOM PRANJA

1. Delovna plošča
2. Upravljalna plošča
3. Predal za pralna sredstva
4. Servisna ploščica (na notranji strani vrat)
5. Vrata
6. Dostop do črpalke s filtrom in cevjo za zasilno praznjenje (če je na voljo) za podstavkom
7. Nastavljive noge

Če želite odpreti vrata, primite ročaj na vratih in potegnite vrata. Vrata zaprete z normalnim pritiskom, 
da se slišno zaprejo.

Za odstranitev preostale vode, ki jo je proizvajalec uporabil za preizkus vašega pralnega stroja, 
priporočamo izvedbo kratkega cikla pranja brez perila.
1. Odprite pipo.
2. Zaprite vrata.
3. V predal za pralna sredstva dodajte v razdelek za glavno pranje  majhno količino detergenta 

(največ 1/3 količine, ki jo proizvajalec priporoča za rahlo umazano perilo).
4. Izberite in zaženite program "Sintetika" pri 60 °C (glejte ločeno razpredelnico programov).

Odvisno od modela stroja:
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PRIPRAVA PERILA
1. Perilo razporedite glede na ...
• Vrsto perila / nalepko s simboli za nego

Bombaž, mešano perilo, nezahtevno sintetiko, volno, 
perilo za ročno pranje.

• Barvo
Ločite barvno in belo perilo. Novo barvno perilo perite 
ločeno.

• Velikost
Skupaj perite perilo različne velikosti, da se izboljša 
učinkovitost pranja in porazdelitev v bobnu.

• Občutljivo perilo
Manjše kose perila (npr. najlonske nogavice, pasove 
ipd.) in perilo z zaponkami (npr. modrčke) vstavite v 
vrečko za pranje ali prevleko za blazino in zapnite z 
zadrgo. Z zaves odstranite obroče ali zavese operite z 
obroči vred v bombažni vreči.

2. Izpraznite vse žepe
Kovanci, varnostne zaponke itd. lahko 
poškodujejo perilo, prav tako pa tudi boben in 
kad pralnega stroja.

3. Zapirala
Zadrgnite zadrge, zapnite gumbe ali sponke; 
konce pasov ali trakov povežite skupaj.

Odstranjevanje madežev
• Kri, mleko, jajca ipd. se običajno odstranijo med 

encimsko fazo programa.
• Za odstranjevanje madežev rdečega vina, kave, čaja, 

trave, sadja ipd. dodajte sredstvo za odstranjevanje 
madežev v razdelek za glavno pranje  predala za 
pralna sredstva.

• Močno umazane dele perila po potrebi predhodno 
namažite s sredstvom za odstranjevanje madežev.

Barvanje in beljenje
• Uporabljajte samo barvila in belila, ki so primerna za 

uporabo v pralnem stroju.
• Upoštevajte navodila proizvajalca.
• Barvila ali belila lahko obarvajo plastične in gumijaste 

dele pralnega stroja.
Vstavljanje perila
1. Odprite vrata.
2. Perilo razrahljajte in posamično vstavite v boben. Ne 

vstavite prevelike količine. Upoštevajte količine perila, 
ki so podane v razpredelnici programov. 
Opomba: če vstavite preveliko količino perila, rezultati 
pranja ne bodo zadovoljivi in perilo bo zmečkano.

3. Zaprite vrata.

DETERGENTI IN DODATKI
Pralna sredstva in dodatke shranjujte na 
varnem, suhem mestu izven dosega otrok!
Izbira pralnega sredstva je odvisna od:
• Vrste perila (bombaž, nezahtevna sintetika, občutljivo 

perilo, volna).
Upoštevajte: Za volneno perilo in perilo iz 
mikrovlaken (npr. športna in plavalna oblačila) 
uporabljajte samo posebna pralna sredstva.

• Barve.
• Temperature pranja.
• Stopnje in vrste umazanije.
Opombe:
• Bele sledi na temnih tkaninah so posledica netopnih 

sestavin pralnih sredstev, ki se uporabljajo v pralnih 
praških brez fosfatov. V tem primeru blago drgnite ali 
ščetkajte oz. uporabljajte tekoča pralna sredstva.

• Uporabljajte samo pralna sredstva in dodatke, ki so 
izdelani za gospodinjske pralne stroje.

• Če za predpranje uporabljate sredstva za 
odstranjevanje vodnega kamna, barvila ali belila (če so 
na voljo za vaš model), se prepričajte, če so primerna za 
uporabo v gospodinjskem pralnem stroju. Sredstva za 
odstranjevanje vodnega kamna lahko vsebujejo 
sestavine, ki poškodujejo pralni stroj.

• Ne uporabljajte topil (npr. terpentina, bencina). V stroju 
ne perite perila, ki ste ga čistili s topili ali vnetljivimi 
tekočinami.

• Tekočih pralnih sredstev ne uporabljajte za glavno 
pranje z vključeno funkcijo “predpranje” (če je na voljo 
pri vašem modelu).

• Tekočih pralnih sredstev ne uporabljajte ob vključeni 

funkciji “Zamik vklopa” (če je le-ta na voljo pri vašem 
modelu).

Doziranje
Upoštevajte priporočila za doziranje na embalaži 
pralnega praška. Količina pralnih sredstev je odvisna od:
• stopnje in vrste umazanije
• količine perila

- polna napolnjenost: upoštevajte navodila 
proizvajalca pralnega sredstva.
- polovična napolnjenost: 3/4 količine, ki je uporabljena 
pri polni napolnjenosti.
- minimalna napolnjenost (približno 1 kg): 1/2 količine, 
ki je uporabljena pri polni napolnjenosti.
Če na določeni embalaži pralnega sredstva ni navodil: 
proizvajalci pralnih sredstev običajno navajajo 
priporočila za doziranje za 4,5 kg perila pri uporabi 
detergenta za močno umazano perilo in za 2,5 kg perila 
pri uporabi detergenta za občutljivo perilo.

• trdote vode v vašem kraju (pozanimajte se pri 
komunalni službi). Mehka voda zahteva manj 
detergenta kot trda.

Upoštevajte:
Prevelika količina pralnega sredstva lahko povzroči 
prekomerno penjenje.
Če pralni stroj zazna preveliko količino pene, lahko 
prepreči ožemanje, oz. podaljša čas programa in poveča 
porabo vode (glejte tudi opombe za prekomerno 
penjenje v poglavju "Navodila za odpravljanje težav").
Posledica nezadostne količine pralnega sredstva je lahko 
sivo perilo ter nastanek vodnega kamna v grelnem 
sistemu, bobnu in ceveh.
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Vstavljanje pralnih sredstev in dodatkov
V predalu za pralna sredstva so trije razdelki (sl. “A”).

Razdelek za predpranje
• Pralno sredstvo za predpranje

Razdelek za glavno pranje
• Pralno sredstvo za glavno pranje
• Sredstvo za odstranjevanje madežev
• Sistem za mehčanje vode

Razdelek za mehčalec

• Mehčalec
• Tekoči škrob
Dodatke dolijte samo do oznake “MAX”.
Če uporabljate tekoča pralna sredstva, zaprite predal takoj po 
vstavljanju pralnega sredstva.

Uporaba klorovega belila

• Perilo operite z želenim programom (bombaž, sintetika) in v 
razdelek za MEHČALEC dodajte ustrezno količino klorovega belila 
(previdno zaprite predal za pralna sredstva).

• Takoj po koncu programa zaženite program "Izpiranje in 
ožemanje", da odstranite morebiten vonj po belilu; po želji 
lahko dodate mehčalec.
Klorovega belila in mehčalca nikoli ne vstavite hkrati v predal za 
mehčalec.

• Priporočamo uporabo belil na osnovi kisika; v tem primeru 
upoštevajte navodila proizvajalca.

Uporaba škroba
• Izberite program “Izpiranje in ožemanje” in preverite, da število 

vrtljajev ožemanja ni nastavljeno višje od 800 vrt/min.
• Zaženite program, izvlecite predal za pralna sredstva, da vidite 

približno 3 cm razdelka za mehčalec. 
• Ko v predal za pralna sredstva teče voda, vlijte pripravljeno 

raztopino škroba v razdelek za glavno pranje.

A ( )
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IZPUST PREOSTALE VODE/
ČIŠČENJE FILTRA

Priporočamo, da redno preverjate in čistite filter - vsaj dvakrat do trikrat 
letno, predvsem:
• Če zasveti lučka “Očistite črpalko” .
• Ob nepravilnem izpustu vode iz pralnega stroja oz. če centrifuga ne deluje.
Če je pralni stroj nameščen v prostoru, kjer obstaja nevarnost zmrzali, po vsakem 
pranju do konca izpustite preostalo vodo, da ne pride do poškodb.
POMEMBNO: pred izpustom iz stroja preverite, če se je voda ohladila. 
1. Izključite stroj in izvlecite omrežni vtič.
2. Za odpiranje podstavka (odvisno od modela):

- S pritiskom na desni in levi jeziček (če sta prisotna) sprostite 
podstavek stroja in ga odstranite (slika “A”).

- S sifonom iz predala za pralna sredstva odstranite podstavek: z roko 
pritisnite na eno stran podstavka, nato potisnite konec sifona v režo 
med podnožjem in prednjo ploščo ter odprite podnožje (slika “B”).

3. V bližino pralnega stroja postavite posodo.
4. Če vaš pralni stroj nima cevi za zasilno praznjenje:

- Odpnite cev za zasilno praznjenje oz. izvlecite cev za zasilno 
praznjenje iz dna pralnega stroja (odvisno od modela).

- Če ni cevi za zasilno praznjenje: pod filter podstavite široko in nizko 
posodo (slika “D”). Prezrite korake 5-8 in nadaljujte s korakom 9.

5. Konec cevi za zasilno praznjenje vstavite v posodo in odstranite zamašek 
(slika “C”).

6. Počakajte, da iz stroja izteče vsa voda, nato na konec cevi ponovno namestite 
zamašek (slika “E”).

7. Ponovno vpnite cev za zasilno praznjenje oz. jo potisnite nazaj v dno 
pralnega stroja (odvisno od modela).

8. Na tla pred filtrom položite vpojno bombažno krpo (npr. brisačo).
9. Filter počasi odprite: zavrtite ga v nasprotno smer urinega kazalca (slika 

“F”); počakajte, da iz stroja izteče vsa voda, nato filter do konca odvijte 
in ga izvlecite.

10. Stroj previdno nagnite naprej (pri tem naj vam pomaga druga oseba), da 
lahko odteče vsa voda.

11. Očistite filter in njegov prostor; preverite, če se rotor črpalke prosto 
giblje v prostoru filtra.

12. Filter vstavite nazaj na svoje mesto in ga privijte do konca v smeri 
urinega kazalca.

13. V predal za pralna sredstva dolijte približno 1 liter vode, da se ponovno 
vključi sistem "Eko". Preverite, če je filter pravilno in zanesljivo 
vstavljen, voda pa ne izteka.

14. Ponovno namestite podstavek (slika “G”); po potrebi previdno nagnite 
pralni stroj nazaj (pri tem naj vam pomaga druga oseba). 

15. Pralni stroj ponovno priključite v omrežno vtičnico. Stroj je ponovno 
pripravljen za delovanje.

C

B

F

G

E

A

D
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NEGA IN VZDRŽEVANJE
Zunanjost stroja in upravljalna plošča
• Očistite z vlažno, mehko krpo; če je potrebno, 

uporabite nevtralni (ne abrazivni) detergent. 
Osušite z mehko krpo.

Notranjost stroja
• Po vsakem pranju pustite vrata nekaj časa 

odprta, da se posuši notranjost stroja.
• Če perila nikoli ali redko perete pri 95 °C, 

priporočamo, da občasno zaženete program pri 
95 °C brez perila. Dodajte majhno količino 
pralnega sredstva, da se notranjost stroja očisti.

Tesnilo na vratih
• Po vsakem pranju osušite tesnilo na vratih z 

vpojno bombažno krpo; pred zapiranjem vrat 
praznega pralnega stroja preverite, da je tesnilo 
na vratih povsem suho.

• Redno preverjajte stanje tesnila v vratih.
Filter
• Redno preverjajte in čistite filter - vsaj dvakrat 

do trikrat na leto (glejte Izpust preostale vode/
čiščenje filtra”).

Za čiščenje stroja ne uporabljajte 
vnetljivih tekočin.

Čiščenje predala za pralna sredstva
1. Predal za pralna sredstva izvlecite, dokler se ne ustavi. S prstom 

pritisnite na mesto na sifonu, ki je označeno s “PRITISNI” (sl. 
“A”), da sprostite predal in ga do konca izvlečete.

2. S potegom navzgor odstranite sifon iz razdelka za mehčalec (sl. 
“B”).

3. Vse dele operite pod tekočo vodo.
4. Predal za pralna sredstva očistite z vlažno krpo.
5. Sifon ponovno namestite v razdelek za mehčalec - potisnite ga 

navzdol, dokler se ne zaustavi. Nato predal za pralna sredstva 
potisnite nazaj v svoj prostor v stroju.

Cev(i) za dovod vode (slika C, D ali E - odvisno od 
modela)
Redno preverjajte, da cevi niso krhke in razpokane. Če je priključna 
cev poškodovana, jo zamenjajte z enakim tipom cevi. Na voljo je v 
servisni službi ali trgovini s tehničnimi izdelki.
Če dovodna cev vašega pralnega stroja ustreza modelu na sliki 
“D”, redno preverjajte okence varnostnega ventila: če je rdeče, se 
je sprožila funkcija cevi za zaporo vode. Cev v tem primeru 
zamenjajte z novo, ki je na voljo v servisni službi ali prodajalni s 
tehničnimi izdelki.
Če ima dovodna cev prozorno prevleko (sl. “E”), redno preverjajte 
barvo: če se na posameznem delu spremeni v izrazito barvo, je to 
znak morebitnega puščanja. V tem primeru zamenjajte cev. Za 
nadomestno cev se obrnite na servisno službo ali se oglasite v 
trgovini s tehničnimi izdelki.
Čiščenje mrežastega filtra v cevi(eh) za dovod vode
1. Zaprite pipo in dovodno cev odvijte s pipe.
2. Očistite vgrajen mrežasti filter in dovodno cev privijte nazaj na 

pipo.
3. Zatem odvijte dovodno cev na zadnji strani pralnega stroja.
4. Z univerzalnimi kleščami izvlecite mrežasti filter iz priključka na 

pralnem stroju in ga očistite.
5. Ponovno vstavite mrežasti filter in privijte dovodno cev.
6. Odprite pipo in preverite, če so vse cevi nepropustne.

B

A

PRITISNI

D

Okence 
varnostnega 
ventila

E

C
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NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV
Pralni stroj ima vgrajene različne samodejne varnostne funkcije. Funkcije omogočajo pravočasno 
odkrivanje napak in ustrezen odziv varnostnega sistema. Napake so pogosto tako neznatne, da jih lahko 
odpravite v nekaj minutah.

Motnja Vzroki, rešitve, namigi
Pralni stroj se ne zažene, 
nobena kontrolna lučka ne 
sveti

• Vtič ni pravilno priključen v vtičnico.
• Vtičnica ali varovalka ne deluje pravilno (uporabite namizno lučko ali podobno 

napravo za preverjanje).
• Tipka “vklop/izklop” ni bila pritisnjena (če je na voljo pri vašem modelu).

Pralni stroj se ne zažene, 
čeprav je pritisnjena tipka 
“vklop/pavza”

• Vrata niso pravilno zaprta (glejte tudi “Varnost otrok”).
• Vključena je funkcija “varovalo za otroke/blokada tipk”  (če je na voljo pri 

vašem modelu). Za odstranitev blokade tipk hkrati pritisnite in za najmanj 3 
sekunde zadržite tipki s simbolom ključa. Na prikazovalniku ugasne simbol 
ključa, program se lahko zažene.

Stroj se ustavi med 
delovanjem, lučka “vklop/
pavza” utripa

• Vključeno je “Zadržano izpiranje”, v prikazu poteka programa pa zasveti simbol 
“Zadržano izpiranje” . S pritiskom na tipko “vklop/pavza” zaženite program za 
črpanje.

• Program je spremenjen - ponovno izberite želen program in pritisnite tipko “vklop/
pavza”.

• Program je prekinjen, vrata so lahko odprta - zaprite vrata in s tipko “vklop/
pavza” ponovno zaženite program.

• Vključil se je varnostni sistem pralnega stroja (glejte “Opis lučk za prikaz okvare” 
v razpredelnici programov).

• Pipa ni odprta oz. cev za dovod vode je prepognjena ali zamašena (zasveti lučka 
“zaprta pipa”).

V predalu za pralna sredstva 
so ostanki pralnega sredstva 
in/ali dodatkov

• Nezadosten dotok vode; morda so zamašeni mrežasti filtri v dovodnih ceveh 
(glejte “Nega in vzdrževanje”).

Stroj se med ožemanjem 
trese

• Transportni vijaki niso odstranjeni; pred uporabo pralnega stroja obvezno 
odstranite transportne vijake.

• Stroj ni postavljen v vodoravni položaj / ne stoji stabilno na vseh štirih nogah (glejte 
ločena “Navodila za namestitev”).
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Rezultati končnega 
ožemanja niso zadovoljivi

Pralni stroj ima sistem za zaznavanje in korekcijo neuravnoteženosti. Če so v boben 
vstavljeni posamezni težji kosi perila (npr. kopalni plašči), lahko ta sistem samodejno 
zniža število vrtljajev ožemanja ali ožemanje celo izključi, da prepreči poškodbe 
pralnega stroja.
• Težki kosi perila preprečijo ožemanje; dodajte manjše kose perila in ponovite 

ožemanje.
• Prevelika količina pene prepreči ožemanje; izberite in zaženite program 

“Izpiranje in ožemanje”. Izogibajte se preveliki količini pralnega sredstva (glejte 
“Detergenti in dodatki”).

• Tipka “ožemanje” je bila nastavljena na nizko število vrtljajev.
Pralni stroj se za več minut 
zaustavi na sredi delujočega 
programa; videti je, kot da se 
program pranja ne bo 
nadaljeval

To je običajno delovanje pralnega stroja, ki se uporablja za optimalno učinkovitost 
faze izpiranja. Eden izmed razlogov za takšno prekinitev je lahko, da ste uporabili 
preveliko količino pralnega sredstva; pralni stroj samodejno prekine program, da 
se zmanjša količina pene. Ta zaustavitev se lahko ponovi večkrat, dokler se količina 
pene ne zmanjša toliko, da se lahko program pranja nadaljuje. Če je pena še vedno 
prisotna, zasveti rdeča lučka “servis”, na prikazovalniku pa se izpiše “F18” oz. “Fod” 
- v tem primeru si oglejte navodila na naslednjih straneh v zvezi z lučko “servis”.

Po pranju so na perilu 
prisotni ostanki pralnega 
sredstva

Beli ostanki na temnih materialih nastanejo zaradi netopljivih sestavin, ki se 
uporabljajo v pralnih sredstvih brez fosfatov.
- Ne uporabite prevelike količine pralnega sredstva; po možnosti izberite funkcijo 
“intenzivno izpiranje”; ščetkajte blago.

Čas programa je občutno 
daljši ali krajši, kot je 
navedeno v “razpredelnici 
programov” oz. na 
prikazovalniku (če je na 
voljo)

To je običajno delovanje pralnega stroja za prilagoditev dejavnikov, ki lahko 
vplivajo na čas programa, kot so npr. prevelika količina pene, neuravnotežena 
obremenitev zaradi težkih kosov perila, podaljšan čas ogrevanja zaradi nižje 
temperature vstopne vode itd. Poleg tega zaznavni sistem pralnega stroja 
prilagaja čas programa količini vstavljenega perila.
V odvisnosti od teh dejavnikov se čas trajanja ponovno izračuna med izvajanjem 
programa in se po potrebi posodobi. Med temi časi posodabljanja se na 
prikazovalniku (če je na voljo) pojavi animacija. Za manjše količine perila se čas 
programa, naveden v "razpredelnici programov", lahko skrajša do 50%.

Motnja Vzroki, rešitve, namigi
SL 9



Opis lučk za prikaz okvare

Zasveti
lučka za

prikaz okvare

Opis
vzroki
rešitve

“Zaprta pipa”

V pralnem stroju ni vode, oz. količina vode je premajhna. Utripa tipka “vklop/
pavza”.
Preverite:
• Ali je pipa odprta in je pritisk v napeljavi ustrezen.
• Ali je dovodna cev prepognjena.
• Mrežasti filter v cevi za dovod vode je zamašen (glejte “Nega in vzdrževanje”).
• Dovodna cev je zamrznjena.
• Okence varnostnega ventila na cevi za dovod vode je rdeče (če ima vaš pralni 

stroj cev za dovod vode, kot jo prikazuje slika “D” - glejte prejšnje poglavje 
“Nega in vzdrževanje”); cev zamenjajte z novo. Na voljo je v servisni službi ali v 
prodajalni s tehničnimi izdelki.

Po odpravi napake s pritiskom na tipko “vklop/pavza” ponovno zaženite 
program. 
Če se napaka ponovi, se obrnite na servisno službo (glejte naslednje poglavje).

“Očistite črpalko”

Odtočna voda se ne izčrpa. Stroj se ustavi med potekom ustreznega programa; 
izvlecite vtič iz vtičnice in preverite:
• Ali je dovodna cev prepognjena oz. je blokirana zaradi drugega vzroka.
• Filter ali črpalka sta zamašena (glejte poglavje “Izpust preostale vode/čiščenje 

filtra”; pred izpustom iz stroja preverite, če se je voda ohladila).
• Cev za odtok vode je zamrznjena.
Po odpravi napake za najmanj 3 sekunde pritisnite tipko “reset”; nato ponovno 
zaženite želeni program. Če se napaka ponovi, se obrnite na servisno službo 
(glejte naslednje poglavje).
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Če ne morete odpraviti opisanih napak, stroj izključite iz električnega omrežja, zaprite pipo in se 
obrnite na servisno službo (glejte naslednje poglavje).

Zasveti
lučka za
prikaz 
okvare

Prikaz na
prikazovalniku
(če je na voljo)

Opis
vzroki
rešitve

“Servis”

od “F03” do “F43”
(z izjemo “F18” in 

“F24”)

“Napaka v električnem modulu”
Za najmanj 3 sekunde pritisnite tipko “reset”.

“F24” Se lahko prikaže za močno namočeno perilo oz. v primeru, ko 
je v stroju preveč perila pri uporabi programa, ki je predviden 
samo za manjše količine perila. V pralni stroj ne vstavite 
prevelike količine perila.
Za zaustavitev programa za najmanj 3 sekunde pritisnite tipko 
“reset”. Izberite in zaženite program “Izpiranje in ožemanje” za 
pravilno dokončanje prekinjenega programa pranja.

“F02” ali “FA” “Napaka sistema za zaporo vode”
Pri modelih z velikim prikazovalnikom tudi v tem primeru 
zasveti rdeč simbol “Zapora vode” .
Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj “izklop/O”, stroj 
izklopite iz omrežne napetosti in zaprite pipo. Stroj previdno 
nagnite naprej (pri tem naj vam pomaga druga oseba), da 
lahko odteče voda, ki se je nabrala na dnu. Nato:
• Stroj ponovno priključite v omrežno vtičnico.
• Odprite pipo (če voda steče v pralni stroj pred vklopom 

stroja, je to znak okvare; zaprite pipo in obvestite servisno 
službo).

• Ponovno izberite in zaženite želen program.

“F18” ali “FoD” “Prevelika količina pene”
Prevelika količina pene lahko prekine program pranja. Če ima 
vaš pralni stroj na voljo funkcijo “pomoč za doziranje” in jo 
uporabljate: preverite, če vrednosti doziranja, nastavljene za 
različne programske skupine, ustrezajo vrednostim doziranja, 
ki so priporočene za uporabljeno pralno sredstvo (podroben 
opis je na voljo v ločenih navodilih za funkcijo “pomoč za 
doziranje”).
• Izberite in zaženite program “Izpiranje in ožemanje”.
• Zatem ponovno izberite in zaženite želen program z manjšo 

količino pralnega sredstva. Glejte tudi poglavje “Stroj je 
zaustavljen ....” na prvi strani "Navodil za odpravljanje težav".
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SERVISNA SLUŽBA

Preden pokličete servisno službo:

1. Poskusite napako odpraviti sami (glejte 
"Navodila za odpravljanje težav").

2. Ponovno zaženite program in preverite, če je 
napaka odpravljena.

3. Če stroj še vedno ne deluje pravilno, pokličite 
servisno službo.

Navedite:
• Vrsto težave.
• Model pralnega stroja.
• Servisno kodo (številka, ki sledi besedi SERVICE).

Servisna nalepka se nahaja na notranjem delu 
vrat.
• Točen naslov.
• Telefonsko številko in področno kodo.

Številke in naslovi servisnih služb so v 
garancijski knjižici. Posvetujete se lahko tudi s 
prodajalcem, pri katerem ste stroj kupili.

OPREMA

Za nekatere modele so v servisni službi ali v 
trgovini s tehničnimi izdelki na voljo:
• Podstavni predal, ki ga lahko namestite pod 

vaš pralni stroj. Podstavni predal dvigne pralni 
stroj in tako omogoča udobnejše vstavljanje in 
jemanje perila iz pralnega stroja, ker se vam ni 
treba več sklanjati. Poleg tega dobite predal za 
shranjevanje.

• Komplet za namestitev na stroj, ki omogoča 
namestitev sušilnega stroja na pralni stroj.

• Komplet za namestitev na stroj omogoča 
namestitev sušilnega stroja na pralni stroj in s 
tem prihranek prostora ter lažje vstavljanje in 
jemanje perila iz sušilnega stroja v tem visokem 
položaju.

• Komplet s pokrivno ploščo, ki npr. omogoča 
vgradnjo pralnega stroja pod neprekinjen 
kuhinjski pult. Če je ta možnost na voljo tudi za 
vaš model pralnega stroja, se pozanimajte v 
najbližji servisni službi ali v trgovini s tehničnimi 
izdelki.

TRANSPORT/ROKOVANJE

Stroja med transportom nikoli ne dvigajte za delovno ploščo.
1. Stroj izklopite iz omrežne napetosti.
2. Zaprite pipo za dovod vode.
3. Preverite, če so vrata stroja in predal za pralna sredstva dobro zaprta.
4. Odklopite cevi za dovod in odtok vode.
5. Odstranite vso vodo iz cevi in pralnega stroja (glejte "Izpust preostale vode/čiščenje filtra”).
6. Pritrdite transportne vijake (obvezno).
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