
SL RAZPREDELNICA PROGRAMOV

❉: opcija / da : potrebna količina
1) Ti programi imajo znižano število vrtljajev ožemanja za boljšo nego perila.
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Program pranja za volno/ročno pranje je testiran in odobren s strani podjetja Woolmark za pranje 
izdelkov Woolmark, ki so primerni za “strojno pranje” ali “ročno pranje” in zagotavlja pranje 
oblačil v skladu z navodili na nalepkah oblačil in napisi v tej razpredelnici programov.  M0702

Program
Tempe-
ratura

Nalepke s
simboli za 

nego

Najv.
količina

kg

Vrsta perila/opombe

- Upoštevajte priporočila proizvajalca na nalepki s simboli za nego

Detergenti in dodatki Funkcije, ki jih lahko izberete Pomoč za
doziranje

Konec
programa

Ožemanje

Pred-
pranje

Glavno
pranje

Mehčalec Barve 15° Hitro Pred-
pranje

Intenzivno
izpiranje

Stopnja
umazanosti

Ožemanje Najv.
št. vrt.

ožemanja
vrt./min

Mešano hladno - 60 °C 6,0 Malo do običajno umazano vzdržljivo perilo iz bombaža, lanu, umetnih vlaken in njihovih mešanic.
Učinkovit enourni program. V posameznem pranju perite samo oblačila podobnih barv. — da ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

Bombaž hladno - 95 °C 9,0 Običajno do zelo umazane brisače, spodnje perilo, prti, posteljnina itd. iz bombaža in lanu. ❉ da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

Sintetika hladno - 60 °C 3,5 Običajno umazana oblačila iz umetnih vlaken (kot so poliester, poliakril, viskoza itd.) ali njihovih 
mešanic z bombažem. ❉ da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

Občutljivo 
perilo hladno - 40 °C 2,5 Zavese in občutljivo perilo, obleke, krila, srajce in bluze. ❉ da ❉ ❉ — ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Volna/
Ročno pranje hladno - 40 °C 2,0

Volneno perilo z oznako Woolmark, ki se lahko pere v pralnem stroju, ter perilo iz svile (nalepka za 
previdnost), lanu, volne in viskoze, označeno za ročno pranje.
Ta program je testiran in odobren s strani podjetja Woolmark za volno za strojno in ročno pranje.

— da ❉ ❉ — — — ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Bela hladno - 60 °C 9,0 Običajno do zelo umazano in robustno belo bombažno perilo.
Energijo prihranite, če izberete nižjo temperaturo pranja in detergentu dodate belilo na osnovi kisika. — da ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

Svetle barve hladno - 60 °C 6,0
Belo perilo in perilo pastelnih barv, izdelano iz občutljivega blaga.
Program za nežno pranje, ki preprečuje, da perilo postane sivo ali rumeno. Uporabite detergent za močno 
umazanijo, po potrebi tudi sredstva za odstranjevanje madežev ali belila na osnovi kisika.

❉ da ❉ ❉ — ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Temno hladno - 60 °C 6,0
Črno in temno perilo iz bombaža, mešanic z bombažem in poliestra.
Poseben program za zmanjšanje bledenja barv in lokalna obarvanja. S tem programom se priporoča 
uporaba posebnega tekočega detergenta.

❉ da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Bombaž Eko hladno - 60 °C 9,0
Običajno umazano bombažno perilo.
Pri 40 °C in 60 °C je najbolj priljubljen program v smislu kombinacije porabe vode in energije za pranje 
bombažnega perila. - Referenčni program za podatke na energijski nalepki.

— da ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

Aqua Eko hladno - 40 °C 3,0
Malo umazano perilo iz sintetičnih vlaken ali iz mešanice sintetike in bombaža. 
Varčni program z izredno majhno porabo vode. Uporabite tekoči detergent in najnižjo priporočeno količino 
za 3 kg perila. Ne uporabljajte mehčalca.

— da — ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ maks.

Število 
vrtljajev 15 hladno - 30 °C 3,0 Malo nošena oblačila iz bombaža, umetnih vlaken in mešanic z bombažem.

Program za osvežitev. Uporabite najnižjo priporočeno količino detergenta. — da ❉ ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ maks.

Posteljnina hladno - 95 °C 3,5
Bela in barvna posteljnina iz bombaža ter iz sintetičnih vlaken ali iz mešanice sintetike in bombaža.
Zmanjša mikrobe in nežno očisti perilo, tudi občutljivo posteljnino. Temeljita faza izpiranja pomaga preprečiti 
nabiranje ostankov detergenta in cvetnega prahu. Za ta program se priporoča uporaba pralnega praška.

❉ da ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

Veliki kosi 
perila hladno - 60 °C 3,0 Odeje iz sintetičnih vlaken; posteljna pregrinjala, napolnjena s perjem, poliestrom ali drugimi 

umetnimi vlakni; spalne vreče; kopalniške preproge in podobni izdelki. ❉ da ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Izpiranje in 
ožemanje — — 9,0 Program izpiranja in intenzivnega ožemanja.

Program je enak kot zadnje izpiranje in končno ožemanje v programu “Bombaž”. — — ❉ — — — ❉ — — ❉ ❉ maks.
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A. Lučka “Odprta vrata”

Pralni stroj ima vgrajene varnostne funkcije za 
samodejno, pravočasno odkrivanje in diagnozo napak z 
ustreznim odzivom, kot so npr.:

B. Lučka “Servis”

C. Lučka “Zaprta pipa”

D. Lučka “Očistite črpalko”

E. Gumb za izbiro programa
F. Tipka “Vklop/Pavza”
G. Tipka za izbiro temperature
H. Tipka “Ožemanje”  (z “Zadržanim izpiranjem”)
I. Tipka “Konec programa”
J. Tipka “Pomoč za doziranje”
K. Tipka “Stopnja umazanosti”
L. Nadzor Eko
M. Tipka “Reset/Črpanje”

N. Tipka “Varovalo za otroke”
O. Lučka za preveliko količino detergenta 
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Vstavite perilo, zaprite vrata stroja in z gumbom za izbiro programa 
izberite želen program; utripa lučka “Vklop/Pavza” . Na 
prikazovalniku sta prikazana temperatura in število vrtljajev 
ožemanja, ki ju lahko spremenite s pritiskom na tipko “Temperatura” 

 oz. na tipko “Ožemanje” . Če ne uporabljate funkcije “Pomoč za 
doziranje” , dodajte detergent.

Če kombinacija programa/funkcije oz. funkcije/funkcije ni možna, se 
lučka samodejno izklopi. Za nekatere programe je funkcija lahko že 
nastavljena; po želji jo lahko izklopite.

Tipka “Barve 15°” 
• Prihrani energijo za segrevanje vode ob enakih rezultatih pranja.
• Podpira ohranjanje barv pri pranju barvnega berila.
• Priporoča se za malo umazano perilo brez madežev.
• Preverite, če je vaš detergent primeren za pranje pri nizkih 

temperaturah (15 oz. 20 °C).
• Funkcije ni možno izbrati za bombaž pri 70 - 95 °C.

Tipka “Hitro”
• Omogoča hitrejše pranje s skrajšanjem časa programa.
• Priporoča se samo za malo umazano perilo.
• Funkcije ni možno izbrati za bombaž pri 70 - 95 °C.

Tipka “Predpranje”
• Izbranemu programu pranja doda program predpranja in 

podaljša program za približno četrt ure.
• Priporoča se za zelo umazano perilo (npr. s peskom ali zrnasto 

umazanijo).
• Tekočih pralnih sredstev ne uporabljajte za glavno pranje, ko je 

vključena funkcija “Predpranje”.

Tipka “Intenzivno izpiranje”
• Dodana je večja količina vode, čas izpiranja se podaljša.
• Funkcija je ustrezna za območja, kjer je voda zelo mehka, za 

pranje otroškega perila in za pomoč osebam z alergijami.

Tipka “Stopnja umazanosti”
• Prilagodi trajanje programa glede na stopnjo umazanosti vašega 

perila. Vpliva tudi na priporočeno količino detergenta pri uporabi 
tipke “Pomoč za doziranje”.

 = malo umazano -  = običajno umazano -  = zelo umazano
Pri vseh programih ni možno izbrati vseh stopenj umazanosti.

Tipka “Ožemanje” (z “Zadržanim izpiranjem” )
• Vsak program ima predhodno določeno število vrtljajev ožemanja.
• Pritisnite tipko za nastavitev drugega števila vrtljajev ožemanja.
• Če za število vrtljajev ožemanja izberete “0”, prekličete zaključno 

ožemanje in voda se samo izčrpa iz bobna. Vendar se med 
izpiranjem še vedno izvajajo vmesna ožemanja.

• Če izberete “Zadržano izpiranje” , perilo ostane v vodi od 
zadnjega izpiranja brez končnega ožemanja, da se ne zmečka ter 
da barve ostanejo nespremenjene. Za vklop funkcije “Zadržano 
izpiranje” pritiskajte tipko “Ožemanje”, dokler na prikazovalniku 
ne zasveti simbol “Zadržano izpiranje” .
- Program pranja se zaustavi s funkcijo “Zadržano izpiranje”, ko 

na prikazovalniku utripa simbol “Zadržano izpiranje” ; 
prav tako utripa lučka “Vklop/Pavza”.

- Za izklop funkcije “Zadržano izpiranje” z ožemanjem perila 
pritisnite tipko “Vklop/Pavza” - perilo se ožame s privzetim 
številom vrtljajev centrifuge. S tipko “Ožemanje” lahko izberete 
tudi drugo število vrtljajev centrifuge pred zagonom ožemanja 
s tipko “Vklop/Pavza”.

- Za izklop funkcije “Zadržano izpiranje” z izčrpavanjem vode 
brez ožemanja perila pritiskajte tipko “Ožemanje”, dokler se na 
prikazovalniku ne prikaže število vrtljajev centrifuge “0”; nato s 
pritiskom na “Vklop/Pavza” zaženite črpanje.

- Pri vključeni funkciji “Zadržano izpiranje” ne pustite, da se 
perilo (predvsem svileno!) predolgo namaka.

PODATKI O PORABI

Program
Temperatura

(°C)

Količina

(kg)

Voda

(l)

Energija

(kWh)

Pribl. trajanje programa
(ur : minut)

brez funkcije “Hitro” s funkcijo “Hitro”
Mešano 40 6,0 65 0,65 1:00 —
Bombaž 95 9,0 90** 2,60 2:30 —
Bombaž 60 9,0 64 1,53 2:20 1:35
Bombaž 40 9,0 82 0,85 2:05 1:15
Sintetika 60 3,5 48** 0,95 1:35 1:10
Sintetika 40 3,5 45 0,55 1:20 0:55

Občutljivo perilo 40 2,5 60 0,65 0:50 —
Volna/ročno pranje 40 2,0 45 0,60 0:40 —

Bela 40 9,0 85 0,85 2:20 —
Svetle barve 40 6,0 70 0,50 1:20 —

Temno 40 6,0 49 0,60 1:40 1:15
Bombaž Eko* 60 9,0 64 1,17 4:00 —
Bombaž Eko* 60 4,5 44 0,90 3:10*** —
Bombaž Eko* 40 4,5 44 0,85 3:15*** —

Aqua Eko 40 3,0 19 0,45 1:00 —
Število vrtljajev 15 30 3,0 30 0,20 0:15 —

Posteljnina 60 3,5 60 1,30 2:00 —
Veliki kosi perila 40 3,0 70 0,75 1:30 —

Vrednosti porabe so bile izmerjene pri normalnih pogojih v skladu s standardom IEC/EN 60456. V gospodinjstvu se lahko podatki razlikujejo od vrednosti iz razpredelnice 
zaradi različnega tlaka in temperature vode, količine in vrste perila. Prikazani podatki o porabi veljajo za temperaturo vstopne vode približno 15 °C skozi ventil za hladno 
vodo ter tudi skozi ventil za vročo vodo (če je na voljo). Če ima vaš pralni stroj ventil za vročo vodo, se s priključitvijo tega ventila na dovod vroče vode zmanjša poraba 
energije zaradi krajših časov ogrevanja, ki so odvisni od temperature vhodne vroče vode. 
Poraba vode in energije velja za privzeto nastavitev programov s temperaturo in količinami perila, ki so navedene v razpredelnici; v primeru izbire poljubne funkcije ali 
spremembe števila vrtljajev ožemanja se spremenijo tudi podatki o porabi.

Trajanje programa lahko odstopa od zgoraj navedenih vrednosti zaradi vpliva trenutnih pogojev na mestu uporabe (glejte tudi poglavje “Navodila za odpravljanje 
težav” v Navodilih za uporabo).

* Referenčni program za podatke na energijski nalepki.
** Za znižanje temperature vode se ob koncu glavnega cikla pranja doda nekaj mrzle vode, preden se iz bobna izčrpa voda.
*** Samodejna prilagoditev trajanja programa po zaznavanju količine perila.

VSTAVITE PERILO, ZAPRITE VRATA STROJA IN 
IZBERITE PROGRAM

PO POTREBI IZBERITE FUNKCIJE

S to funkcijo lahko odložite začetek programa in ga nadaljujete 
kasneje: s pritiskom na tipko izberite čez koliko ur želite, da se 
program zaključi. Funkcija torej omogoča, da imate perilo ob 
določenem času oprano. Program pranja se lahko izvaja npr. ponoči, 
ko je električna energija cenejša.
• Ko je ta funkcija vključena, ne uporabljajte tekočih detergentov.
• V časovnih korakih po eno uro lahko izberete čas za “Konec 

programa” (1 do 24 ur). Ob pritisku na to tipko se prikaže najkrajši 
možni čas; če tipko zadržite pritisnjeno, se čas spreminja skozi vse 
možne vrednosti. Za izklop funkcije držite tipko pritisnjeno, 
dokler se ne prikaže vrednost “0:00”.

• Ko izberete želen čas za “Konec programa”, pritisnite tipko 
“Vklop/Pavza” - začne se odštevanje časa.

• Med odštevanjem lahko še vedno spreminjate nastavitev 
programa (izberete ali izklopite funkcije, spremenite število 
vrtljajev ožemanja itd.). Če spremembe podaljšajo čas programa 
tako, da se konec programa izteče kasneje, kot je nastavljen 
prvotni čas za “Konec programa”, se program takoj zažene.

• Včasih se lahko program izteče pred iztekom izbranega časa za 
“Konec programa” (npr. za manjše količine perila). V tem primeru 
pralni stroj redno obrača perilo v bobnu, da ostane sveže, dokler se 
ne izteče izbrani čas za “Konec programa”. Med obračanjem bobna 
se na prikazovalniku prikazuje animacija. Faza obračanja bobna se 
lahko zaustavi s pritiskom na poljubno tipko oz. z zasukom gumba 
za izbiro programa; animacija se zaustavi in vrata se po približno 1 
minuti odklenejo, kot je prikazano na prikazovalniku.

Tipka “Pomoč za doziranje” omogoča, da pralni stroj prikaže 
priporočeno količino detergenta za vstavljeno perilo v odvisnosti od 
izbrane stopnje umazanosti in količine perila.
• Pomaga prihraniti detergent in zaščititi okolje ter hkrati z 

zmanjšanjem količine detergenta ščiti občutljivo kožo.
• Pred uporabo te funkcije prilagodite pralni stroj na količino, ki se 

priporoča za uporabljen detergent. Preverite tudi, če trdota vaše 
vode ustreza stopnji trdote vode vašega pralnega stroja, 
označena z “mehko”. Če ne ustreza, jo prilagodite.

• PRED uporabo tipke “Pomoč za doziranje” izberite program, 
funkcije in cikel.

Za podrobnosti glejte ločena navodila za uporabo tipke “Pomoč za 
doziranje”.

Pred vklopom in po zaključku programa sveti kontrolna lučka, ki 
prikazuje, da se vrata lahko odprejo. Med delovanjem programa so 
vrata zaklenjena in jih pod nobenim pogojem ne smete na silo odpreti. 
V primeru, ko je med delovanjem programa potrebno odpreti vrata, si 
oglejte poglavje “Ponastavitev delujočega programa pred zaključkom”.

“Nadzor Eko” daje okvirne povratne informacije o moči za izbrano 
nastavitev programa.
Takoj, ko gumb za izbiro programa zavrtite na poljuben program, se 
vklopi funkcija “Nadzor Eko”.

Lučka na levi prikazuje, da je aktivna funkcija “Nadzor Eko”. Štiri lučke 
poleg tega območja prikazujejo stopnjo porabe: čim manjša je 
napoved porabe za nastavitev vašega programa, tem manj lučk sveti. 
To je odvisno od programa, temperature in izbranih funkcij ter tudi od 

količine vstavljenega perila. Zaradi tega se lahko napovedana stopnja 
porabe prilagodi, ko pralni stroj zazna količino perila.

Odprite pipo in pritisnite tipko “Vklop/Pavza” . Zasveti lučka 
“Vklop/Pavza” . Ko se zazna količina perila oz. se prilagodi čas 
programa, se na prikazovalniku prikazuje animacija.

Preprečuje, da bi otroci zagnali program pranja ali spreminjali 
nastavitve delujočega programa. Varovala ni možno vključiti ali 
izključiti, ko je gumb za izbiro programa v položaju “Izklop/O”. 
Postopek vključitve varovala za otroke: 
• Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj za želen program, oz. 

program zaženite na običajen način. 
• Hkrati pritisnite in za najmanj 3 sekunde zadržite 2 tipki s simbolom 

ključa . Na prikazovalniku se za kratek čas prikaže simbol 
ključa in s tem prikazuje, da je varovalo za otroke vključeno.

Kadarkoli poskušate pri vključeni funkciji varovala za otroke 
spremeniti nastavitev programa, se na prikazovalniku za kratek čas 
prikaže simbol ključa. Nastavitve programa ni možno več spreminjati. 
Edina možna sprememba je izklop pralnega stroja z zasukom gumba 
za izbiro programa v položaj “Izklop/O”. Postopek izključitve varovala 
za otroke poteka na enak način kot vključitev.

Če zasveti ena izmed lučk za prikaz okvare, si oglejte poglavje 
“Navodila za odpravljanje težav” v navodilih za uporabo.
Na prikazovalniku utripa število vrtljajev ožemanja: 
neuravnoteženost med ožemanjem.

• Zasveti lučka “Odprta vrata” . Na prikazovalniku se izpiše 
“Konec”.

1. Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj “Izklop/O”.
2. Zaprite pipo za dovod vode.
3. Odprite vrata in izpraznite stroj.
4. Vrata pustite priprta, da se boben lahko posuši.

Simbol zasveti ob zaključku programa, če ste uporabili preveliko 
količino detergenta. Naslednjič uporabite manj detergenta.

1. Za prekinitev programa pritisnite tipko “Vklop/Pavza” . 
Lučka utripa.

2. Po potrebi izberite nov program, drugo funkcijo in število 
vrtljajev ožemanja.

3. Ponovno pritisnite tipko “Vklop/Pavza” . Nov program se 
nadaljuje od trenutka prekinitve predhodnega programa. Pri 
tem programu ne dodajajte pralnega sredstva.

S tipko “Reset/Črpanje”  lahko prekinete program pred 
zaključkom.
• Pritisnite in za nekaj sekund zadržite tipko “Reset/Črpanje” 

; na prikazovalniku se pojavi animacija. Voda se izčrpa iz 
bobna; vrata lahko odprete šele čez nekaj časa.

NASTAVI KONEC PROGRAMA

PRIPOROČENA KOLIČINA DETERGENTA

LUČKA “ODPRTA VRATA” 

NADZOR EKO 

manj več

ZAGON PROGRAMA

VAROVALO ZA OTROKE

LUČKE ZA PRIKAZ OKVARE

KONEC PROGRAMA

LUČKA ZA PREVELIKO KOLIČINO DETERGENTA

SPREMINJANJE PROGRAMA IN/ALI FUNKCIJE 
PO ZAČETKU PROGRAMA

PONASTAVITEV DELUJOČEGA PROGRAMA 
PRED ZAKLJUČKOM

- tehnologija z uporabo tipal prilagodi porabo vode in energije ter trajanje programa količini vstavljenega perila


