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1. Odstranite embalažo in vse preverite.

a Prerežite in odstranite ovojno folijo.
b Odstranite zgornjo zaščito in zaščitne voglov.
c Spodnjo zaščito odstranite tako, da stroj nagnete 

na enega od zadnjih voglov. Prepričajte se, da je 
črna plastika od spodnje zaščite ostala v embalaži 
(odvisno od modela) in ne na spodnjem delu 
pralnega stroja. To je pomembno zato, ker se sicer 
lahko pralni stroj med obratovanjem poškoduje.

d Pokrov odprete tako, da ga rahlo pritisnete navzdol in 
dvignete ročaj. Odstranite polistirensko oblogo.

e S kontrolne plošče odstranite modro zaščitno folijo 
(glede na model).

• Potem ko ste odstranili embalažo, preverite, ali ni 
morda stroj poškodovan. Če ste v dvomih, stroja ne 
uporabljajte. Posvetujte se na servisu ali z vašim 
prodajalcem.

• Embalažni material (plastične vrečke, polistirenski kosi 
ipd.) ne sme biti dostopen otrokom, ker lahko pride do 
nesreče.

2. Odstranite transportni podpornik.

• Pralni stroj je opremljen s transportnimi vijaki in 
transportnim podpornikom, ki preprečujejo poškodbe 
med prevozom. Pred prvo uporabo pralnega stroja 
morate odstraniti transportni podpornik (glejte 
“Namestitev/odstranitev transportnega podpornika”).

3. Namestitev pralnega stroja

• Pralni stroj postavite na ravna in trdna tla.
• Nastavite nožice tako, da stroj stoji stabilno in 

vodoravno(glejte “Namestitev / nastavitev nožic”).
• V primeru lesenega ali plavajočega poda (na primer 

parketa ali laminata) postavite stroj na ploščo iz 
vezanega lesa dimenzij 40 x 60 cm in debeline najmanj 
3 cm, ki je pritrjena na tla.

4. Dovod vode

• Dovodno gibljivo cev povežite v skladu s predpisanimi 
zakoni in pravili (glejte “Namestitev/ priključek dovodne 
gibljiv cevi”).

•  Napajanje z vodo: samo hladna voda.
• Pipa:   3/4” navojna priključna cev.
•  Pritisk:  100–1000 kPa (1–10 barov).
• Stroj priključite le na novo gibljivo cev. Rabljeno 

zavrzite. 
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5. Odtočna cev

• Povežite odtočno cev s sifonskim odtokom ali pa jo z 
“U” pregibom zataknite za rob korita

 (glejte “Namestitev/priključek izpustne cevi”).
•  Če je pralni stroj povezan z vgrajenim sistemom za 

izčrpanje vode, preverite, ali je opremljen z odprtino, 
ki onemogoča istočasno polnjenje in praznjenje vode 
(sifonski učinek).

6. Električni priključek

• Električne povezave naj izvede za to usposobljen 
tehnik v skladu z navodili proizvajalca in veljavnimi 
varnostnimi standardi.

• Tehnični podatki (napetost, moč in varovalke) so 
navedeni na napisni ploščici na

 hrbtni strani pralnega stroja.
•  Pralni stroj mora biti povezan z omrežjem izključno 

preko vtičnice z ozemljitvijo v
 skladu z veljavnimi predpisi. Pralni stroj mora biti 

ozemljen v skladu z zakonskimi predpisi.
 Proizvajalec odklanja kakršno koli odgovornost za 

materialno škodo ali za poškodbe oseb, ki bi nastale 
kot posledica neupoštevanja teh navodil.

•  Ne uporabljajte podaljška ali razdelilne vtičnice.
•  Pred vsakim čiščenjem ali popravilom izključite pralni 

stroj iz omrežja.
•  Po namestitvi stroja mora biti vedno zagotovljen dostop 

do glavne vtičnice ali do izklopa iz glavnega omrežja s 
pomočjo dvopolnega stikala.

•  Če se je pralni stroj med prevozom poškodoval, pokličite 
servisno službo in ne uporabljajte pralnega stroja.

•  Zamenjavo glavnega kabla lahko opravi samo 
serviser.

•  Pralni stroja mora biti ozemljen v skladu z veljavnimi 
predpisi. Posebej pomembno je, da je pralni stroj, ki 
je postavljen v prostoru, v katerem je tudi tuškabina 
ali kopalna kad, opremljen z napravo za zaščito pred 
zaostalim diferencialnim tokom, moči najmanj 30 
mA. Ozemljitev pralnega stroja je zakonsko obvezna. 
Proizvajalec odklanja kakršno koli odgovornost za 
materialno škodo ali za poškodbe oseb, ki bi nastale 
kot posledica neupoštevanja zgornjih navodil.

•  Pralni stroj se lahko uporablja samo v gospodinjstvu in 
za opisane namene.

Dimenzije:
širina: 400 mm
višina: 900 mm
globina: 600 mm

PRED UPORABO PRALNEGA STROJA



1. Embalaža

• Embalažo je mogoče stoodstotno reciklirati in nosi 
reciklažni simbol . Pri odlaganju embalaže 
upoštevajte veljavno zakonodajo o ravnanju z 
embalažo.

2. Ravnanje z odpadno embalažo in 
odpadnimi pralnimi stroji

•  Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 
2002/96/ES o Odpadni električni in elektronski opremi 
(WEEE). S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste 
pomagali preprečevati negativne posledice za okolje in 
zdravje ljudi, ki bi jih lahko imelo njegovo nepravilno 
odlaganje.        

 Znak    na izdelku ali na dokumentih, ki ste jih prejeli 
z njim, pomeni, da te naprave ni dovoljeno odlagati 
kot gospodinjski odpadek. Napravo morate oddati na 
zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske 
opreme.

 Odstranjevanje mora biti izvedeno v skladu z lokalnimi 
predpisi o varstvu okolja in odstranjevanju odpadkov.

 Več podatkov o obdelavi, obnovi in recikliranju tega 
izdelka lahko dobite v svoji komunalni

 službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
•  Pralni stroj je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče 

reciklirati. Odložiti ga morate v skladu z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

•  Preden stroj zavržete, odrežite električni priključni 
kabel, tako da ga ni več mogoče priključiti na omrežje.

•  Ko boste nameravali stroj zavreči, odstranite detergent 
iz dozirnega predala.

3. Varnostna navodila

• Pralni stroj je primeren samo za uporabo v notranjih 
prostorih.

•  V bližini stroja ne shranjujte vnetljivih snovi.
•  Ne postavljajte drugih električnih aparatov na zgornjo 

površino pralnega stroja. 
•  Otroci se ne smejo igrati s strojem ali v stroju.
• Če je potrebno, sme električni kabel zamenjati z 

identičnim kablom iz našega servisa le kvalificiran 
tehnik.
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4. Nasveti za varčevanje z energijo

• Najboljšo uporabo energije, vode, detergenta in časa 
dosežete tako, da vedno perete največjo priporočeno 
količino perila.

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

•  Eco Ball – poseben sistem v izpustu – preprečuje 
izgubo detergenta iz bobna in s tem zmanjšuje izpust v 
okolje.

•  Predpranje uporabljajte samo za res umazano perilo! 
Če za malo ali običajno umazano perilo ne izberete 
predpranja, prihranite detergent, vodo in energijo.

• Madeže pred pranjem obdelajte s sredstvom za 
odstranjevanje madežev. Zasušene madeže najprej 
omočite, tako ni treba uporabiti pranja pri visoki 
temperaturi.

•  Energijo prihranite, če perete pri 60 namesto pri 90 °C 
ali pri 40 namesto pri 60 °C.

•  Energijo prihranite, če izberete centrifugiranje z visoko 
hitrostjo. Tako pred uporabo sušilnika zmanjšate 
vsebnost vode v perilu (velja za stroje z nastavljivo 
hitrostjo centrifuge).

5. Splošna priporočila

•  Če stroja ne uporabljate, ga ne puščajte priključenega. 
Zaprite pipo.

• Pred čiščenjem ali vzdrževanjem stroj izklopite in 
izključite iz električnega omrežja.

6. Izjava o skladnosti ES

•  Ta pralni stroj je konstruiran, izdelan in označen v 
skladu z varnostnimi zahtevami smernic ES:

 73/23/EEC – Direktiva za nizko napetost
 89/336/EEC – EMC-direktiva 
 93/68/EEC CE – Direktiva o označevanju CE

VARNOSTNA NAVODILA IN SPLOŠNA PRIPOROČILA
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OPIS PRALNEGA STROJA

1 pokrov

2  posoda za detergent

3  loputi 

4  dostop do črpalke za filtrom

5  servisna nalepka (za pokrovom filtra)

6  dvigalka za premikanje (odvisno od modela)
•  Premikanje pralnega stroja: ročaj najprej malo 

povlecite z roko, potem pa ga z nogo izvlecite do 
konca.

7  nastavitvena nogica

PRED PRVIM PROCESOM PRANJA

Priporočamo, da prvo pranje izvedete s praznim strojem. Tako boste odstranili ostanke vode od
preskusov v tovarni.
1. Odprite pipo.
2. Zaprite loputi bobna.
3. V predal za doziranje detergenta za glavno pranje  vsujte majhno količino (okoli 30 ml) detergenta.
4.  Zaprite pokrov.
5.  Izberite in vklopite kratki program (glejte tabelo programov).



Razvrstitev perila

1. Perilo razvrstite v skladu z

•  vrsto tkanine/etiketa s simboli za nego:
 bombaž, mešana vlakna, nezahtevna sintetika, volna, 

stvari za ročno pranje;

•  barvo:
l očite belo in barvano perilo. Nova obarvana oblačila 

perite posebej;

•  velikostjo:
 v istem pranju perite kose različne velikosti. Tako 

povečujete učinkovitost pranja in izboljšate razpored 
perila v bobnu;

•  občutljivostjo tkanine:
 občutljiva oblačila perite posebej, uporabite poseben 

program za Pure New Wool (čisto

 novo volno) , zavese in druge občutljive tkanine. 
Odstranite drsnike ali operite zavese z drsniki v 
bombažni vreči. Uporabite poseben program za perilo, 
ki zahteva ročno pranje.

 Nogavice, pasove in druge majhne kose in kose 
oblačil s sponkami (npr. medenina) perite v posebnih 
bombažnih vrečah za pranje ali v zapetih prevlekah za 
vzglavnike.
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2. Izpraznite žepe.

 Kovanci, varnostne sponke in podobni predmeti lahko 
poškodujejo perilo in boben ali kad pralnega stroja.

3. Zapirala

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

Odstranjevanje madežev
•  Kri, mleko, jajca in druge organske snovi se običajno 

odstranijo med encimsko fazo pralnega programa.
•  Če želite odstraniti madež rdečega vina, kave, čaja, 

trave ali sadja ipd. dodajte sredstvo za odstranjevanje 
madežev v razdelek za glavno pranje  dozirnega 
predala za detergent 

•  Posebej hude madeže obdelajte že pred pranjem.

Barvanje in beljenje
•  Uporabljajte samo barvila in belila, ki so namenjena 

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

dele pralnega stroja.

PRIPRAVA PERILA
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Polnjenje pralnega stroja s perilom

1. Odprite pokrov pralnega stroja tako, da ga povlečete 
navzgor.

2. Boben odprite s pritiskom na gumb (slika “1a” ali “1b” 
– odvisno od modela).

3. Vlagajte posamezne kose perila v boben drugega 
za drugim. Ne prekoračite maksimalne dovoljene 
teže perila za izbrani program, kar je navedeno na 
posebni programski tabeli.

Opombe

- Preveč vloženega perila bo povzročilo nezadovoljive 
rezultate pranja in zmečkano perilo.

- Pazite, da perilo ne bo viselo preko bobna, potisnite 
perilo v boben tako, da boste imeli dovolj prostora za 
pravilno zapiranje obeh loput.

- Ne uporabljajte loput za potiskanje perila v boben.

4. Boben zaprete s pritiskom na sredini obeh loput 
(slika 2).

POZOR! Prepričajte se, da sta obe loputi pravilno 
sklenjeni – odvisno od modela:

- kovinski kavelj se mora popolnoma zagozditi v 
zadnjo vratno loputo – glejte sliko 2a ali

- vsi kovinski kavlji se morajo pravilno zatakniti v 
zadnjo vratno loputo in gumb mora prekriti rob zadnje 
vratne lopute – glejte sliko 2b;

- preverite, da se ni kak kos perila zataknil med loputi 
ali med loputo in bobnom.



Izbira pravih detergentov in dodatkov

Izbira vrste detergenta je odvisna od:

•  vrste tkanine (bombaž, lahka sintetika, občutljivo 
perilo, volna – uporabljajte samo posebne detergente 
za pranje volne), 

•  barve,
•  temperature pranja,
•  stopnje in vrste umazanije.

Opombe

•  Ne uporabljajte tekočega detergenta, kadar uporabite 
funkcijo zamika pranja (“Start Delay” – odvisno od 
modela).

•  Ne uporabljajte tekočega detergenta za glavno pranje, 
kadar uporabljate predpranje (“Prewash” – odvisno od 
modela).

• Bele sledi na temnih tkaninah povzročajo netopne 
sestavine detergentov, ki se uporabljajo v sodobnih 
brezfosfatnih pralnih praških. Če ste opazili tako težavo, 
otresite in skrtačite prizadeta oblačila ali uporabljajte 
tekoče detergente.

•  Sredstva za pranje in dodatke hranite na varnem, 
suhem mestu, ki ni na dosegu otrok.

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

•  Če uporabljate sredstva za odstranjevanje vodnega 
kamna, barve ali belila, se prej prepričajte, ali so 
primerna za uporabo v pralnem stroju. 

•  Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko 
vsebuje snovi, ki lahko poškodujejo dele pralnega 
stroja.

•  Ne uporabljajte topil (terpentin, bencin ipd.).
•  V stroju ne perite tkanin, ki so bile obdelane s topili ali 

vnetljivimi tekočinami.
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Doziranje

Upoštevajte navodila na embalaži detergenta v povezavi:
•  s STOPNJO in vrsto umazanije,
•  s POLNITVIJO bobna,

-  polna obremenitev: upoštevajte navodila proizvajalca 
detergenta,

- polovična obremenitev: 3/4 količine za polno 
obremenitev,

-  najmanjša obremenitev (približno 1 kg): polovica 
količine za polno obremenitev,

•  s TRDOTO vode v vašem kraju (pozanimajte se pri 
družbi, ki vas oskrbuje z vodo): mehka voda zahteva 
manj detergenta kot trda.

Opombe

•  Preveč detergenta lahko povzroči prekomerno penjenje 
in zmanjšuje učinkovitost pranja. Če pralni stroj zazna 
preveč pene, lahko onemogoči centrifugiranje.

•  Premalo detergenta lahko povzroči sivo perilo, obloge 
na bobnu, kadi in grelcu.

•  Če uporabljate koncentrat mehčalca, dodajte v razdelek 
dozirnega predala vodo do višine oznake “MAX”.

•  Da bi preprečili probleme raztapljanja zelo koncentriranih 
praškov in gelov, uporabite posebne žogice ali vrečke, 
ki jih dobite z detergentom, in jih položite neposredno v 
boben.

DETERGENTI IN DODATKI



Uporaba klorovih belil

•  Operite perilo v želenem programu (bombaž, sintetika) 
in dodajte v razdelek za mehčalec primerno količino 
klorovega belila (pokrov skrbno zaprite).

•  Takoj po končanem procesu pranja vklopite proces 
izpiranja in centrifugiranja, da odstranite ostanek vonja 
po belilu; lahko dodaste tudi sredstvo za mehčanje.

•  Nikoli istočasno ne dodajte klorovega belila in sredstva 
za mehčanje v prekat za mehčalec.
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Uporaba sredstev za škrobljenje

Če želite dodati prašek za škrobljenje:

• operite perilo v želenem programu,
•  pripravite raztopino škrobnega dodatka po navodilu 

proizvajalca škroba,
•  nalijte pripravljeno škrobno raztopino (največ 100 ml) v 

prekat za mehčalec v predalu za detergent,
• zaprite pokrov in vklopite program “Izpiranje in 

centrifugiranje”.

Dodajanje pralnih sredstev in dodatkov

Dodajte detergent:

• pralni prašek za predpranje in glavno pranje ,

• pralni prašek za glavno pranje brez predpranja ,

• dodatki za mehčanje največ do oznake “MAX” ,

• dodatki za odstranjevanje madežev ,

• sredstva za mehčanje vode (trdota vode razred 4) 
   .

• škrob (raztopljen v vodi; največ 100 ml) .

Skrbno pazite, da ne presežete oznake “MAX”.
Priporočamo, da za pranje brez predpranja pri 
temperaturah do 40 °C uporabljate tekoče detergente. 
S tem se izognete belim ostankom praška na perilu.
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ČIŠČENJE FILTRA / IZČRPANJE PREOSTALE VODE

Pralni stroj je opremljen s samočistilno črpalko. Filter 
za tujke zadržuje predmete, kot so gumbi, kovanci, 
varnostne sponke ipd., ki so ostali med perilom.

Priporočamo, da redno pregledujete in očistite filter, 
najmanj dvakrat na leto.

Vedno ga očistite:
• kadar stroj vode ne izčrpa v celoti ali če ne 

centrifugira,
• kadar sveti znak »Clean pump« (očistite črpalko).

POMEMBNO: pazite, da se bo voda ohladila, preden 
izpraznite pralni stroj.
Preostalo vodo je treba izprazniti tudi pred transportom 
stroja.

1. Izključite pralni stroj iz omrežja.
2. S kovancem odprite pokrov filtra.
3. Podenj postavite posodo.
4. Filter počasi obračajte v nasprotni smeri urinega 

kazalca, dokler ni ročaj v navpičnem položaju; ne 
odstranjujte ga takoj.

5. Počakajte, da vsa voda počasi izteče.
6. Zdaj odvijte filter do konca in ga izvlecite.
7. Očistite filter in prostor za filter.
8. Prepričajte se, da delovanje črpalke (v ohišju takoj 

za filtrom) ni ovirano.
9. Ponovno vstavite filter in ga privijte do konca v 

smeri gibanja urinega kazalca (dokler ni ročaj v 
vodoravnem položaju).

10. V stroj skozi boben vlijte približno liter vode in se 
prepričajte, da voda iz filtra ne izteka.

11.  Zaprite pokrov filtra.
12.  Ponovno priključite pralni stroj.
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Predal za detergente
Redno čistite dozirni predal za detergent, najmanj tri 
do štirikrat letno, da preprečite nabiranje detergenta ob 
stenah predala.
1. Pritisnite gumba na obeh straneh dozirnega 

predala.
2. Povlecite predal proti sebi in ga izvlecite.
 V predalu lahko ostane manjša količina vode. 

Priporočamo, da predal prenašate v pokončnem
 položaju.
3. Operite predal pod tekočo vodo.
 Odstranite in očistite lahko tudi sifonske kapice.
4. Sifonske kapice spet namestite v predal (če ste jih 

odstranili).
 Prepričajte se, da so res sedle na svoje mesto.
5. Predal vstavite v odprtino. Poiščite spodnje zaskočke 

v odprtinah pokrova in obračajte, dokler se zgornja 
gumba ne zaskočita.

Opomba: prepričajte se, da je predal pravilno 
nameščen.

Filter dovodne cevi

Preglejte in redno čistite (vsaj dva do trikrat letno).

1. Izključite pralni stroj iz električnega omrežja.
2. Zaprite pipo.
3. Odvijte gibljivo cev z vodovodne pipe.
4. Pazljivo očistite filter, ki je na koncu cevi. Ne 

odstranjujte ga, pomagajte si npr. z zobno krtačko.
 Opomba: ne potapljajte cevi v vodo.
5.  Z roko spet privijte cev na pipo. Ne uporabljajte klešč 

(lahko bi zdrobili spoj).
6. Odprite pipo in se prepričajte, da je spoj 

vodotesen.
7. Pralni stroj spet priključite na električno omrežje.

Dovodna cev
Redno preverjajte , da cev ni krhka in razpokana. Če je 
potrebno, jo zamenjajte z enako cevjo. Cev za dovod 
vode, kot je prikazano na sliki »A« ima varnostni ventil, 
ki preprečuje, da bi priključili stroj na neprimerni vodni 
priključek; Če je kontrolno okence za varnostni ventil 
rdeče, se je varnostni ventil aktiviral in cev morate 
zamenjati. Posvetujte se z našo servisno službo ali 
vašim prodajalcem, da boste dobili novo cev.Če ima 
dovodna cev prozorno prevleko, (slika “B”) občasno 
preglejte barvo prozorne prevleke. Če le-ta postaja 
rdeče barve, pomeni, da ima cev morda razpoko in jo je 
treba zamenjati. Posvetujte se z našo servisno službo 
ali trgovcem, da boste dobili nadomestno cev.



Čiščenje zunanjosti stroja in kontrolne 
plošče

•  Očistite z mehko, vlažno krpo.
•  Če je potrebno, uporabite nevtralno gospodinjsko čistilo 

(ne uporabljajte agresivnih ali strgalnih sredstev).

Čiščenje notranjosti pralnega stroja

•  Po vsakem pranju pustite pokrov odprt toliko časa, da 
se notranjost stroja posuši.

•  Če poredko ali nikoli ne perete perila pri 95 oC, vam 
priporočamo, da občasno izberete program pranja na 
95 oC brez perila in dodate malo detergenta; to bo 
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Tesnilo pokrova

• Občasno preverite stanje tesnila in ga očistite z vlažno 
krpo.

Dovodna cev

•  Redno se prepričajte, da cev ni krhka in razpokana. Če 
je treba, jo zamenjajte.

Filter

•  Redno, najmanj 3 do 4 krat letno, preverjajte in čistite 
filter (glejte “Čiščenje filtra).

 Za čiščenje stroja ne smete uporabljati vnetljivih 
tekočin.

Odstranjevanje predmeta, ki je padel med 
boben in kad

Če vam kaj po nesreči pade med boben in kad, lahko to 
odstranite s pomočjo odstranljive lopatice bobna:

1. Izključite pralni stroj iz omrežja.
2. Odstranite perilo iz bobna.
3. Zaprite loputi bobna in zavrtite boben za pol obrata.
4. Z izvijačem pritisnite na rob plastike in potisnite 

lopatico z leve proti desni.
5. Padla bo v boben.
6. Odprite boben, zdaj lahko predmet odstranite skozi 

odprtino bobna.
7. Namestite lopatico nazaj z notranje strani bobna:
 Namestite plastični konec nad odprtino na desni 

strani bobna.
8. Potisnite plastično lopatico z desne proti levi, dokler 

ne zaskoči.
9. Ponovno zaprite loputi bobna, zavrtite boben za 

pol obrata in se prepričajte, da je lopatica pravilno 
nameščena na vseh pritrdilnih mestih.

10. Ponovno priključite stroj v omrežje.



Vaš pralni stroj je opremljen z avtomatskimi varnostnimi funkcijami, ki odkrijejo in analizirajo napakev zelo zgodnjem 
stadiju in tako omogočajo, da lahko hitro in ustrezno ukrepate. Te napake so pogosto tako majhne, da jih lahko sami 
odpravite v nekaj minutah.

Težava Vzroki, rešitve, nasveti

Stroj ne začne delovati, nobena 
indikatorska lučka ne sveti.

• Vtikač ni pravilno nameščen v vtičnico.
• Vtičnica ali varovalka nista v redu. Prverite njuno delovanje z namizno 

svetilko.

Stroj ne začne delovati čeprav ste pritisnili 
startni gumb »Start/Pause«.

• Pokrov ni pravilno zaprt.
• Aktiviral se je gumb za zaklepanje »Lock button«  (če ga vaš model 

ima). Da bi odklenili gumb, istočasno pritisnitegumb za temperaturo in 
gumb za število vrtljajev in ju držite najmanj 3 sekunde. Znak za ključ 
na prikazovalniku izgine in program se začne.

Stroj se med izvajanjem programa ustavi, 
lučka »Start/Pause« gori

• Aktivirala se je izbira »zadržano izpiranje« (»Rinse hold«) (če jo vaš 
model ima) in  (zadržano izpiranje) zasveti. Na indikatorju za 
potek programov – končajte »rinse hold« s pritiskom na gumb »Start/
Pause« ali izberite »izpiranje« (»drain«)

• Program je bil spremenjen – ponovno izberite program in pritisnite 
gumb »Start/Pause«.

• Program je bil prekinjen in pokrov odprt – zaprite pokrov in ponovno 
pritisnite gumb »Start/Pause«.

• Aktiviral se je varnostni sistem stroja (glejte »Opis rdečih 
indikatorjev«).

• Pipa za vodo je zaprta, dovodna cev je prepognjena (Znak »Water 
tap closed« sveti).

V dozirnem predalu za detergent so 
ostanki detergenta/dodatkov po koncu 
pranja

• Predal ni pravilno vstavljen ali pa je predal zamašen (glejte »Čiščenje 
in vzdrževanje«). 

• Zamašen je filter v dovodni cevi (glejte »Čiščenje in vzdrževanje«). 

Med ožemanjem (centrifugiranjem) stroj 
trese.

• Stroj ni v vodoravnem položaju; nogic niste pravilno uravnali (glejte 
»Namestitev«).

• Niste odstranili transportnih vijakov. Vijake morate obvezno 
odstraniti, preden začnete uporabljati pralni stroj.

Končni rezultati ožemanja niso 
zadovoljivi

Stroj ima vgrajen sistem za odkrivanje in popravljanje ravnotežja. Če ste 
vložili v stroj posamezne težke kose perila (npr. kopalni plašči), bo stroj 
sam zmanjšal število obratov ali celo prekinil ožemanje zato, da zaščiti 
pralni stroj.
• Težki kosi preprečujejo ožemanje; dodajte manjše kose perila in 

ponovite program ožemanja.
• Preveč pene preprečuje ožemanje; izberite in zaženite program  

»Izpiranje&ožemanje« (»Rinse&Spin«). Pazite, da ne boste dodajali 
preveč detergenta (glejte »Detergenti in dodatki«).

• Gumb za različno število vrtljajev (če ga vaš model ima) ste nastavili 
na prenizko število ali na nič »No spin« (odvisno od modela).

Programirani čas je nekoliko daljši/krajši, 
kot je bil izpisan na začetku (samo pri 
strojih, ki kažejo preostali čas do konca 
programa)

Normalna kapaciteta stroja se prilagodi faktorjem, ki lahko vplivajo 
na čas programa, kot so povečano penjenje, neuravnotežna polnitev 
stroja zaradi težkih kosov perila, podaljšan čas segrevanja zaradi nižje 
temperature dovodne vode.
Zaradi teh vplivov, se čas ponovno preračuna in prilagodi, če je potrebno. 
Med takšnimi popravki se to pokaže na prikazovalniku časa.
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NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV



Opis rdečih znakov

Rdeči znak sveti. Znak na prikazovalniku
(odvisno od modela)

Opis
Vzroki

Rešitve

»Water tap closed« 
(»Pipa je zaprta.«)

Dotoka vode v stroj ni ali pa je premajhen. Sveti 
lučka »Start/Pause«.
Preverite ali:
• je pipa do konca odprta in je pritisk vode 

zadosten,
•  je dovodna cev morda prepognjena,
•  je zamašen mrežasti filter v dovodni cevi 

(glejte »čiščenje in vzdrževanje«),
• je cev zamrznila,
• je kontrolno okence varnostnega ventila v 

dovodni cevi rdeče (pomeni, da ima vaš stroj 
tako cev, kot je prikazana na sliki »A« - glejte 
prejšnje poglavje čiščenje in vzdrževanje«); 
zamenjajte cev z novo, ki jo dobite v servisni 
službi ali pri vašem prodajalcu.

Ko ste odstranili napako, ponovno vklopite stroj s 
pritiskom na gumb »Start/Pause«. Če se napaka 
zopet pojavi, se obrnite na našo servisno službo 
(glejte naslednje poglavje).

»Clean pump« 
(»Očistite črpalko.«)

Odpadna voda se ne izčrpa. Stroj se zaustavi 
na ustrezni programski stopnji; Izvlecite kabel iz 
vtičnice in preverite ali:
• je odtočna cev za vodo prepognjena,
• sta filter ali črpalka blokirana (glejte poglavje 

»Čiščenje filtra/črpanje zaostale vode«; pazite, 
da bo voda hladna, preden izpraznite pralni 
stroj,

• odtočna cev je zamrznila.

Ko ste napako odstranili, izberite in zaženite 
program »Drain« (črpanje) ali pritisnite gumb 
»Reset« za najmanj 3 sekunde; nato ponovno 
zaženite želeni program. Če se napaka zopet 
pojavi, se obrnite na našo servisno službo (glejte 
naslednje poglavje).
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Rdeči znak gori Znak na prikazovalniku
(odvisno od modela)

Opis
Vzroki

Rešitve

»Service« 
(»Servis.«)

»bdd«
(v primeru, da vaš stroj nima 
prikazovalnika: vse lučke 
zaporedja programov svetijo)

Od »F02« do »F35«
(razen »F09«)

»F09«

»FA«

»Fod«

Stroj se med izvajanjem programa ustavi.

»Drum flaps open« (lopute bobna odprte – lopute 
niso bile pravilno zaprte.
Pritisnite »Reset« gumb  za najmanj 3 sekunde 
in počakajte, da zasveti znak  »Door open« (odpri 
vrata). Odprite pokrov in zaprite loputi na bobnu, 
ponovno izberite in zaženite želeni program. Če se 
napaka zopet pojavi, se obrnite na našo servisno 
službo (glejte naslednje poglavje).

»Electrical module fault« (napaka električnega 
modula).
Izberite in zaženite program »Drain« (črpanje) ali 
pritisnite »reset« gumb  za najmanj 3 sekunde.

»Water level too high« (Nivo vode je prevelik 
– po prekinitvi programa ali napačnem delovanju). 
Izklopite pralni stroj in ga nato ponovno vklopite, 
izberite program »Drain« - črpanje in zaženite v 15 
sekundah.

»Water stop fault« - prekinitev dostopa vode. 
Izklopite pralni stroj, izvlecite vtikač in zaprite pipo. 
Previdno nagnite stroj naprej, tako da voda izteče z 
dna. Nato:
• ponovno priključite stroj na omrežje,
• odprite pipo za vodo (če voda takoj steče v stroj, 

ne da bi ga prej zagnali, pomeni to okvaro; zaprite 
pipo in pokličite servisno službo,

• izberite in zaženite želeni program.

»Overfoaming« - preveč penjenja.
Preveč pene prekine program pranja.
• Izberite in zaženite program »Rinse&Spin« 

izpiranje in črpanje .
• Nato izberite in zaženite želeni program in 

uporabite manj detergenta.

Če napaka ni odpravljena, izvlecite kabel iz vtičnice, 
zaprite pipo in pokličite servisno službo (glejte 
naslednje poglavje).

Če vaš pralni stroj nima prikazovalnika časa, preglejte katera od prej opisanih situacij bi lahko bila vzrok napake 
in sledite ustreznim navodilom.
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Preden se obrnete na servis:

1. Napako poskusite odpraviti sami (glejte“Navodila za 
odpravljanje težav”).

2. Ponovno poženite program in se prepričajte, ali se je 
problem rešil sam.

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

•  vrsto težave,
•  točen model pralnega stroja,
•  servisno kodo (številka po besedi SERVICE).

Servisna nalepka je na pokrovu filtra ali na hrbtni 
strani stroja. Na njej je:

•  vaš polni naslov.
•  vaša telefonska številka s številko področja.
 Najprej se obrnite na servis prodajalca, ki vam je stroj 

prodal.

SERVISNA SLUŽBA

TRANSPORT IN ROKOVANJE

1. Izključite pralni stroj iz omrežja.
2. Zaprite pipo.
3. Odstranite dovodno in odtočno cev.
4. Odstranite vso vodo iz cevi in pralnega stroja 

(glejte“Izčrpanje preostale vode”).
 Počakajte, da se voda ohladi, da se izognete 

opeklinam.
5. Premikanje pralnega stroja si olajšate tako, da 

najprej malo izvlečete ročaj, ki je nameščen na dnu 
sprednje stranice (odvisno od modela), potem pa 
ga z nogo izvlečete do konca. Ročaj po končanem 
premikanju vrnite na njegovo mesto.

6. Za prevoz morate vgraditi transportni podpornik.
7. Stroj vedno prevažajte v pokončnem položaju.

POZOR: ne uporabljajte pralnega stroja, dokler je ročaj 
izvlečen.
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NAMESTITEV PRALNEGA STROJA

Odstranitev transportnega podpornika

Pralni stroj je opremljen s transportnim podpornikom. 
Tako so onemogočene morebitne poškodbe med 
prevozom.

POZOR! Pred uporabo pralnega stroja MORATE 
odstraniti transportni podpornik na njegovi hrbtni 
strani.

1. Z izvijačem ali z natičnim ključem št. 8 odvijte vijaka 
A in štiri vijake B.

2. Odstranite transportni podpornik.
3. Zunanje štiri vijake B ponovno vstavite v stroj in jih 

privijte.
4. Odstranite tesnili C z nosilca cevi in jih vstavite v 

odprtine D na stroju.

Opomba: ne pozabite ponovno vstaviti in priviti 
štirih zunanjih vijakov.
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Priključite cev za dovod vode.

1. Gibljivo cev za dovod vode “A” previdno z roko privijte 
na pipo (glejte sliki “1” ali “2”, odvisno od modela).

2. Prepričajte se, da cev ni kje prekinjena ali 
prepognjena.

3.  Odprite pipo do konca in preverite, da kje ne pušča.

Če je cev prekratka, jo zamenjajte z drugo enakovredno 
cevjo, odporno na pritisk vode (najmanj 1000 kPa, tip 
EN 50084).
Od časa do časa se prepričajte, da cev ni krhka ali 
razpokana. Če je treba, jo zamenjajte.
Stroj lahko priključite brez protipovratnega ventila.

Naravnajte nogice!

Postavite pralni stroj na vodoravno površino, poleg 
električnega in vodovodnega priključka in odtoka 
vode.
Če tla niso popolnoma ravna, naravnajte nogice (ne 
podlagajte papirnih, lesenih ipd. kosov).

1. S priloženim ključem popustite protimatico.
2. Višino nožice nastavite ročno.
3. Ponovno zategnite protimatico – v nasprotni smeri 

urinega kazalca.

Prepričajte se, da vse štiri nogice stojijo trdno 
na tleh in da je stroj v popolnoma vodoravnem in 
stabilnem položaju (uporabite vodno tehtnico).
Pralni stroj lahko namestite na površino 40 cm širine in 
63 cm globine.
Opomba: če nameščate stroj na debelo preprogo, 
nogice dvignite toliko, da je omogočeno gibanje zraka 
pod strojem.
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Priključite cev za odtok vode.

1. Izpustno cev snemite z levega ležišča, glejte puščico 
na sliki “A”.

Pomembno!
NE snemajte izpustne cevi z desnega priključka, 
glejte puščico “B” na sliki, sicer tvegate nevarnost 
iztekanja vode in oparjenja z vročo vodo.

2. Pritrdite “U”-koleno (C) na konec izpustne cevi.
3. Povežite odtočno cev s sifonskim odtokom ali pa jo z 

“U”-kolenom zataknite za rob korita.
 Majhni umivalniki za to niso primerni.
 Rob korita naj bo največ 100 cm nad tlemi.

Če potrebujete podaljšek, uporabite fleksibilno 
cev enake dimenzije in spoj zavarujte s cevnimi 
objemkami.
Največja skupna dolžina izpustne cevi: 2,50 m.
Največja višina izpusta (“U”-koleno): 100 cm.
Najmanjša višina izpusta: 55 cm.

Pozor!
Prepričajte se, da izpustna cev ni prekinjena ali 
prepognjena in poskrbite, da med delovanjem pralnega 
stroja ne more zdrsniti z roba odtočnega korita ali 
kadi.

Water stop sistem proti izlitju
(Glejte dovodno cev na sliki na desni – odvisno od 
modela.)

• Privijte cev na pipo. Pipo odprite do konca in preglejte 
vodotesnost priključka.

•  Stroja ne smete priključiti na mešalno baterijo 
grelnika vode, ki ni pod tlakom!

•  Dovodna cev in plastični vložek vsebujeta (glede na 
model) električne komponente: cevi ne režite in ne 
potapljajte v vodo.

•  Če se gibljiva cev poškoduje, takoj izključite stroj 
iz električnega omrežja, zaprite pipo in zamenjajte 
cev.

Če je fleksibilna cev prekratka, jo zamenjajte s 3-
metrsko Water stop cevjo, ki jo lahko kupite pri
serviserju ali vašem trgovcu. To delo mora obvezno 
opraviti usposobljen tehnik.
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Program
Temperatura

(°C)

Polnitev

(kg)

Voda

(l)

Energija

(kWh)

Približen čas
trajanja programa

(ur: minut)
Bombaž 95 5,0 50* 1,70 2:05

Bombaž** 60 5,0 45 0,85 2:30
Bombaž 40 5,0 55 0,55 2:00
Sintetika 60 2,5 50* 0,80 1:30
Sintetika 40 2,5 45 0,45 1:15
Občutljivo 40 1,5 50 0,55 0:45

Dnevno mešano 40 3,0 40 0,45 1:00
Hitro pranje 30 3,0 35 0,40 0:30

Volna 40 1,0 55 0,55 0:45
Ročno pranje 40 1,0 40 0,40 0:35

Cikel predpranja podaljšuje čas izvedbe programa za približno 20 minut. Vrednosti porabe so bile izmerjene v normalnih 
pogojih v skladu z zahtevami standarda IEC/EN 60 456. Podatki porabe se lahko spreminjajo glede na vrednosti v tabeli 
zaradi razlik v pritisku in temperaturi, polnjenju in vrsti pranja.
* Za znižanje temperature vode je bilo dodano malo mrzle vode ob koncu glavnega cikla pranja, preden črpalka izčrpa 

vodo.
** Je referenčni program za energijsko nalepko.

PODATKI O PORABI

1. Stroj napolnite s perilom, zaprite loputi bobna in se 
prepričajte, da sta pravilno sklenjeni.

2. Detergente in dodatke dodajte v predal za doziranje, 
največ do oznake “MAX”:
• program s predpranjem in glavnim pranjem 

• program glavnega pranja brez predpranja 
• mehčalci in druga sredstva za obdelavo tkanin 

• sredstva za odstranjevanje madežev 
• sredstva proti oblogam iz vodnega kamna (če so 

potrebna) 
3. Zaprite vrata.
4. Obrnite gumb za izbiro programa na želeni program in 

temperaturo. Lučka poleg “Start/Pause” zasveti.

Izbiro ali preklic želene opcije lahko izvedete kadar 
koli med izvajanjem programa pranja. Opcija se 
bo izvedla, če ustrezna faza programa še ni bila 
izvedena.
Gumb za “predpranje”
• Uporabite samo za zelo umazano perilo (npr. peščena 

in zrnata umazanija). Čas se podaljša za približno 20 
minut.

“Eco” gumb
• Z nekoliko prilagojeno temperaturo in rahlo podaljšanim 

časom pranja boste dosegli odlično pranje in nižjo 
porabo energije.

• Uporabite ga lahko samo pri programu Bombaž, 95 oC, 
in Sintetika, 60 oC.

Gumb za “Intenzivno izpiranje”
•  Za učinkovitejše izpiranje se poveča količina vode.
• Ta opcija je ustrezna za območja z zelo mehko vodo, za 

pranje otroškega perila. Ustreza tudi ljudem s kožnimi 
alergijami. 

Gumb za “zadržanje izpiranja”
•  Perilo ostane v zadnji vodi za izpiranje, zadnji cikel 

ožemanja se ne izvede. Tako se izognete mečkanju in 
preprečite bledenje barv.

•  Ta opcija je še posebej primerna za programe 
“Sintetika”, “Občutljivo” in “Dnevno mešano”.

•  To opcijo uporabite, če želite odložiti ožemanje ali če 
želite perilo samo odcediti.

•  Če ste izbrali to opcijo, ne puščajte perila predolgo v 
vodi.

 •  Takoj ko se stroj ustavi v fazi “zadržanja izpiranja”, se 
prižge ustrezen indikator in lučka poleg gumba Start/
Pause” zasveti.

Končanje opcije “zadržanja izpiranja”
• Pritisnite gumb “Start/Pause”; program se bo samodejno 

končal z zadnjim ožemanjem za trenutni program 
pranja.

•  Če ne želite ožeti oblačil, zavrtite izbirni gumb na 
program “Drain” (črpanje) in pritisnite gumb “Start/
Pause”. 

Gumb za “spremembo števila vrtljajev”
•  Vsak program ima predvideno število vrtljajev in temu 

primerno moč ožemanja.
•  Pritisnite ta gumb, če hočete spremeniti število 

vrtljajev.
•  Če boste izbrali število “0”, se zadnji cikel ožemanja ne 

bo izvedel, vendar pa se bodo izvajala druga ožemanja 
med postopkom izpiranja. Na koncu pa bo stroj vodo 
samo izčrpal.

PRIPRAVA PRALNEGA CIKLA

IZBERITE ŽELENO OPCIJO



ZAMIK STARTA

“Zamik starta” omogoča porabniku, da se stroj vklopi v 
poljubnem času, npr. ponoči, ko je električna energija 
cenejša.
•  Izberite program, število obratov pri ožemanju in 

opcije.
•  Večkrat pritisnite gumb “Start Delay”, da boste prestavili 

čas vklopa za 1, 3, 6, 9 ali 12 ur. Ustrezen indikator 
zasveti.

•  Vklopite program (glejte “Vklop programa”). Lučka 
poleg gumba “Start Delay” zasveti in ugasne, ko se 
program začne izvajati.

•  Ko ste enkrat pritisnili gumb “Start/Pause”, lahko 
znižate izbrano število ur tako, da ponovno pritiskate 
na gumb “Start Delay”.

Preklic zamika starta
Preden ste pritisnili na “Start/Pause” gumb,
•  zavrtite gumb za izbiro programa na drug položaj ali 

pritisnite gumb za preklic programov “Reset”.
Potem ko ste pritisnili na “Start/Pause” gumb,
• pritisnite gumb za preklic programov “Reset” za najmanj 

3 sekunde. Indikator za zamik starta bo ugasnil.

Odprite pipo za dovod vode in pritisnite gumb “Start/
Pause”. Indikatorska lučka poleg gumba “Start/Pause” 
zasveti. Indikatorji programskih faz kažejo trenutno fazo 
programa. Od leve proti desni pranje, izpiranje, ožemanje/
črpanje. Ko je posamezna faza programa končana, 
indikator ugasne.
•  Opomba: če je med izvajanjem programa prišlo do 

izpada električne napetosti ali je bil stroj izključen iz 
omrežja, se bo program ob ponovnem zagonu izvajal 
od točke, kjer je bil prekinjen.

Pred zagonom programa in na koncu programa lučka 
“Door open” zasveti, kar pomeni, da pokrov lahko odprete. 
Dokler se program izvaja, je pokrov zaklenjen in ga nikoli 
ne poskušajte odpreti na silo. V primeru, da ga morate 
nujno odpreti med izvajanjem programa, postopajte, kot 
je opisano v “ “Preklic (RESET) tekočega programa pred 
koncem”.

“Servis”
Znak “Service” se prižge, kadar nastane napaka v 
električnih komponentah. Poglejte v “Navodila za 
odpravljanje težav” v “Navodilih za uporabo”. Če napake 
ne morete sami odpraviti, pokličite našo servisno službo.

“Zaprta pipa”
Če se pokaže znak “Water tap closed”, to pomeni, da je 
pipa zaprta ali pa je dotok vode premajhen. Če napake ne 
morete sami odpraviti, pokličite našo servisno službo.

“Očistite črpalko”
“Clean pump” pomeni, da voda ostaja v pralnem stroju. 
Preverite, ali je gibljiva odtočna cev morda prepognjena 
ali pa je treba očistiti filter. V zadnjem primeru se ravnajte 
po navodilih za uporabo (“Odstranitev filtra”).

• Vsi indikatorji posameznih faz programa ugasnejo, 
sveti indikator “Odprta vrata” (“Door open”). 

1. Zavrtite gumb za izbiro programa na “Off/O” položaj.
2. Zaprite pipo.
3. Odprite pokrov stroja, vrata bobna in izpraznite boben.
4. Pustite pokrov nekaj časa odprt, da se notranjost stroja 

osuši.

1. Pritisnite na gumb “Start/Pause”, da se izvajanje 
programa zaustavi. Lučka zasveti.

2. Če želite, izberite drug program, drugo opcijo ali drugo 
število vrtljajev.

3. Ponovno pritisnite na gumb “Start/Pause”. Novi 
program se bo nadaljeval tam, kjer ste starega prekinili. 
Ne dodajajte detergenta v novem 

 programu.

Gumb “Reset” prekine program pred njegovim 
dokončanjem. Pritisnite gumb “Reset” za najmanj 3 
sekunde. Vsa voda bo iztekla iz stroja, preden boste 
lahko odprli vrata.

RDEČI INDIKATORJI

INDIKATOR ZA ODPIRANJE VRAT 

ZAČETEK IZVAJANJA PROGRAMA

SPREMINJANJE PROGRAMA IN/ALI 
OPCIJE PO ZAGONU PROGRAMA

KONEC PROGRAMA PRANJA

PREKLIC (RESET) PROGRAMA V 
IZVAJANJU


